
Presentatie lJlster Bakens 3 november
Het ontwerp voor de lJlster Bakens is klaar. om de plannen uit de doeken te doen. Ieder-
0ntwerpers Nynke RixtJukema en Feike de eendieinaprilheeftmeegedaanaandework-
Jongkomenop3novembernaa/Ooitgedagí shopsisvanharteuitgenodigd.Enalleandere

geflnteresseerden nahrurlift ook! Plaats: 0oitg*
dagt (rroormatige boelàandel Visser). Tijd: in-
loop rranaf 1 9.30 uur, startpresentatie: 20.00 uru.

De verhaten van Holtrop
Tijdens het openluchtspektakel'De Stad
waar ooit...', afgelopen maand, schonk
schoolmeester Teerdze Holtrop zijn ver-
halen aan lJlst. Kort voor de voorstelling
mochten we hem even spreken.
Mijnheer Holtrop, wat een genoegen u
hier te mogen ontmoeten.
Dat genoegen is geheel wederzijds, het is
werkelijk bijzonder weer even in lJlst te
mogen zijn.
U teefde tang geteden, kunt u vertellen
waarom u teruggekomen bent?
Ik ben hier om de stad mijn verhalen te
schenken, mijn jonge wiend. Zoals je mis-
schien weet was ik niet alleen schoolmees-
ter, maar ook dichter en schrijver. Toen ik
Ln 7925 overleed was ik nog geen zestig
jaar oud. Er waren zoveel verhalen die ik
nog niet verteld had. Niet vaak krijgt ie-
mand de gelegenheid om van gene zijde
terug te keren, maar mij valt vandaag de
eer te beurt, voor heel even. Ik mag de
stad alsnog mijn laatste verhalen over-
handigen. En waarorn juist vandaag?
We hebben gezien dat lJlst de blik op de
toekomst heeft gericht, dat de inwoners
hard aan de slag gaan met de viering van
750 jaar stadsrechten in 2018, dat geke-
ken wordt hoe er weer meer leven, meer
bedrijvigheid in het stadshart kan komen.
Dat is prachtig, maar je kunt geen koers
zetten naar de toekomst alsje niet weet

waar je vandaan komt. Dit openingseve-
nement, met al dit pubUek, biedt mij een
prachtige gelegenheid daar de aandacht
op te vestigen.
En hoe kunnen uw verhalen aan de toe-
komst van lJtst bijdragen?
Ach, jongeman, als je zoals ik de eeuwen
kunt overzien, dan weetje dat het stoffe-
lijke geen waarde heeft. Bezit is niets, het
verdwijnt, glijdt als zand door onze vin-
gers. En wij zijn hier ook maar eventjes, we
passeren als schepen door de gracht. Het
enige wat blijft, zijn onze verhalen. Ze zijn
alles wat we werkelijk bezitten. Ik kan het
weten, ik ben nu zelf onderdeel van een
verhaal geworden. Ik hoop dat mijn ver-
halen de bewoners en bezoekers van lJlst
helpen beseffen dat dit een stad is om te
koesteren.
U was hier voor het laatst in 1925, her-
kent u de stad nog?
Er is het één en anderveranderd, met name
rond de Stadsherberg, tegenover mijn
oude woonhuis. Maar wandel ik de Voor-
streek op, richting Zuideinde, dan herken
ik heel veel en voelt het weer echt als ris
àlde stedsje. 0p 18 verschillende plekken
die ik herkende, heb ik voor jullie een
verhaal achtergelaten. Daar kunnen jullie
luisteren naar wat ik over de stad, over het
jaar 1868 te vertellen heb.
En waar kunnen we uwverhaten vinden?

Ha, ze liggen op straat, goede wiend! Wan-
del over de gracht, en je hoort de gevels
fluisteren! Neem de tijd om stil te staan en
de verhalen komen van alle kanten naarje
toe. Maar gelukkig is er ook de moderne
techniek. Ik heb mijn verhalen achterge-
laten op wat jullie een webzijde noemen.
Daar klinkt mijn stem. En wie een mobiele
telefoon bezit, of zoh draagbaar compu-
tergerral, kan via die webzijde de verhalen
zelfs terugvinden op de plekken waar ik ze
heb achtergelaten.
Ik keer dadelijk terug naar gene zijde. Het
ga jullie goed, hier in Drytts. Farwol! En
luister maar eens naar wat ik te vertellen
heb: www.ijlstl868.nl.

Jawel, Peke is terug van
zijn vakantie in hetverre zuiden, maar... de
vakantie is hem zo goed bevallen, dat hij
heeft besloten in zonniger oorden tê over-
winteren en dus binnenkort weer vertrekt.
De lezers van It Kypmantsje zullen het dus
in het vervolg zonder Peke moeten doen.

Jeen van den Berg t
0p woensdag 8 oktober is de bekende Friese schaat-
ser Jeen van den Berg overleden, oud 86 jaar. In 1954
won hij de Elfstedentocht (diehij zwenkeeruitreed!)
in een tijd van 7 uur en 35 minuten. Van den Berg was
ook aanwezig bij de opening van het Nooitgedagt
Museum op zaterdag 22apil2006.
0p de fotoluisterthij naareenrrerhaalnn Cees lanting.

Frits Boschma



. Stijlvolle vezorging van begÍafenissen en crematies;

. Opbaring thuis met koeling mogelijk;

. Dienstverlening zonder winstbejag met voor leden bovendien
financiële tegemoetkoming:

. Bode, de heer M. Heslinga, dag en nacht beÍeikbaar
tel.nr. 06 - 5377 77 53 ol 0515 - 43 18 75.

Voor verdere informatie veruiizen wij u graag door naar onze website:
www.uitvaartveÍeniginqijlst.nl of u kunt contact opnemen met een van

onze bestuursleden waaronder de heer J. en mevrouw A. de Boer,
[/ientlán 1 te lJlst, tel.nr. 0515 - 53 17 37.
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Uw kapster aan huis
Voor jong en oud

Gerda de Jong
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odviesbureou 
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r*v.sijperda-hardy.nl

IJw kapster aan huis
voor dames en heren

Ook's avonds!
Bel mij voor een afspraak:

06-14464744
www.reinashairservice.nl

Reina Kroes
Stadslaan 79

865r AC IJlst

wettersnijer,,mX

www.musikant.nl
Gitar, bas en mandoline Ies zonder notenschtiÍt

Alle apparatuur, gitaren en bassen aanwezig

De Tsjalk 17, lJlst . info@musikant.nl
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23 oktober
29 oktober

31 oktober

31 oktober

3 november

05 november

06 november

08 november

08 november

13 november

19 november

20 november

21 november

24 november

Vrouwenkoor It Roer 0m
Workshop lÍalloweenTaart, Stadslaankerk, 19.30 uur
Kompaenenkoor't Skip sffnder Roer - Stadsherberg

Klaverjassen

Presentatie lJlster bakens, 0oitgedagt (voor-
malige boekhandelVisser), vanaf 19.30 uur
Recreatievolteybal

Vrouwenkoor It Roer 0m, Stadsherberg
Samen eten, Schaapskooi bij de Stadstaankerk,
vanaf 17.00 uur
Kennismakingsconcert Concordia en Tusken de
Noaten, concertzaal mfc "De Utherne", 20.00 uur
Vrouwenkoor It Roer 0m, Stadsherberg
Recreatievolleybal

Vrouwenkoor It Roer 0m, opteden in Nij ylostins

Klaverjassen

Vrouwen van Nu, Sinterklaas/Surprise party,

'HetWapenvan lJlst'

Samen eten
0p 11 oktober zijn we gestart met ons "samen eten,'seizoen
met een volle bak! 8 november is de volgende tamen eten,,
avond. 0m 17.00 uur staat de koffie ofthee klaar en om
18.00 uur gaan we aan tafel.
Inl.: G. Bouma, tel.06-53849361

S. Schilstra, tet. 532930

Oktober
kennismakingsmaand

Ylostinslaan 1, lJlst - info@perron2.nl - www.perron2.nl

Karate: Kyokushin Karate lJlst
Dinsdag: Jeugd: 17.00 - 18.00 uur 18.00 - 19.00 uur

Volwassenen: 19.00 uur - 20.30 uur
Donderdag: Jeugd: 18.00 uur - 19.00 uur

Votwassenen: 19.00 uur - 20.00 uur
Locatie: Sporthal de Utherne Inl. Fokke Rosier,
De Kling 27,8657 Cl lJlst, 0575-532234/06-50651648

Voor het komende halfjaar wordt het navolgende schema
gehanteerd voor de verschijning van It Dryttser Kypmantsje:
Maand Uiterste inleverdatum verschijningsdatum
November
December

10 november
8 december

20 november
18 december

Hoor Friesland
Bent u doof of slechthorend? Neem dan eens contact op
met Hoor Friesland. Wij zijn er voor u.
Telefoon 058-2 1 3053 7 of www.hoorfriesland.nl.

Thuiszorg Zuidwest Friestand
Galamagracht 31 8651 EC lJtst
0515-461850
TeamlJlst@thuiszorgzwf . nl

lhuïsílrg

Stipepunt Drylts Medewerkers zijn aanwezig op
woensdag- en vrijdagmorgen, van 9.30 - 11.30 uur,
op Galamagracht 31 (locatie ïhuiszorg).
Ze zijn telefonisch bereikbaar via 06-10264969.
Ook maandagmorgen zijn zijvan 9.30 - 11.30 uur
telefonisch bereikbaar.
Het emailadres is drytts @stipepunt.nt.
Het Vrouwenkoor 't Roer om repeteeÉ éénmaal per veefien
dagen op donderdagavond van 19.45 tot 22.00 uur in Het
Wapen van lJlst. Zie voor de data de Agenda.

dokterfivacht
Frleslond'ft

Uw huisarts b4 spoed
buiten kantoortijden

De dichtsbijzij nde huisart-

senpost bevindt zich in Sneek

in het Antonius ziekenhuis.

(via de ingang van de Spoed-

eisende Hulp)

0900-t127 Ltz

eSrlrt E
Fry!làn

. District Sncsk

Geen
spoed
wel
poUtie

Telefoon: O9OO-8844

Een uitgavevan:
Vereniging Stadsbetang lJlst

Redactie:
Edsko Hekman
Janna de Boer-Zuiderhof

0pmaak/Ilruk:
Drukkerij Van Dijk Woudsend

Kopij en/of advertentiês:
(zo mogetijk digitaal)
inleveren tot en met
10 novernber a.s. bij:
Galamagracht 12

E-maiL info@hekmanijlst.n[

Het eerstvolgende Kypmantsje
verschijnt op 20 november 2014.

@ Copyright bii Vereniging Stadsbelang Illst
Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd

door middel van druk, fotocopie, scan ofop
enigerlei andere wiize, zonder voorafgaande

toestemming van de uitgever

De uitgever behoudt zichzelfhet recht voor zonder

voorafgaande kennisgeving, ingeleverde kopij te

wiizigen, in te korten of te weigeren.

Ingezonden stukken worden geplaatst buiten
verantwoordelijkheid yan de redactie





0p avontuur naar 0ekraïne! (deet l)
Onze stadgenoten Henk Fenrverda, Jacob Stienstra, Edwin
tanting en Rients de Jong uit Scharnegoutum deden
recent mee met de Garbage Run 2014 door Oost Europa en zelfs
daarbuiten. Een verslag van hun avonhrur.

Vorig jaar hoorden Henk Ferwerda, Ja-
cob Stienstra, Edwin Lanting en Rients
de Jong voor het eerst van het bestaan
van deze 'Raltytocht'door 7 verschillende
landen in een tijdsbestek van één week.
De auto mocht niet duurder zijn dan
€ 500, - en ouder dan hetbouwjaar 1996.
Hier begon de voorpret voor de zoektocht
naar een geschikte auto. Vorig jaar ging
de rit door zuidetijk Europa, eindigend
in Barcelona. Dit jaar door Duitsland,
Polen, Oekraïne, Slowakije, 0ostenrijk,
Tsjechië en via Duitsland weer terug naar
Nederland. Maar eerst moest nog een
startbewijs bemachtigd worden. Ër waren
aanvankelijk 500 startbewijzen te ver-
geven en de inschrijving vond plaats op
een internetsite. Dit was de 6e editie en
die was binnen een recordtijd vol gete-
kend. In 33 minuten waren de 500 plaat-
sen weg. Door technische problemen wa-
ren er meer startbewijzen uitgeschreven
dan gepland, dus ditjaar 600 auto's keer

gemiddeld3à4inzit-
tendenmaakte eenheel
konvooi! De start was
op het sband rran Erm.
De mannen hebben hier hun ogen uitge-
keken en niet alleen zij! Vooraf dachten
ze een bijzondere auto te hebben, maar
eenmaat aangekomen was de toegangs-
weg aan beide zijden bezet door de lokale
bevolking om alle deelnemende voertui-
gen te aanschouwen. Een complete chaos;
autot met uitbundige verlichting, mu-
ziek- en rookinstallatieg opbouwen en
uitbouwen, af en toe als complete praal-
wagens (zie hiervoor de site www.garba-
gerun.nl). Het weer op de openingsavond
was super mooi en ze stonden met hun
auto op het strand met de tent ernaast en
met circa 1.800 lotgenoten. Het terrein
was compleet ingericht als feestterrein.
Live muziek, grote tent en veel eten en
drinken.Dit beloofde een mooie week te
worden! 0p maandag richting Duitsland.

De eerste bestemming was Chemnitz.Deze
reis was goed te doen met als doel zo ver
mogelijk van huis te komen. Daar aange-
komen had de lokale overheid gemeend de
vergunning voor de locatie in te tekken,
waardoor de organisatie moest improvise-
ren. Alle autot tangs de weg en te voet naar
de camping. De lJlster mannen vonden dit
geen goed idee. Zij zijn via een bosweg-
getje en fietspaden toch op de rand van de
camping beland. En hierin waren ze niet de
enigen.
De tweede dag ging via praag naar polen,
waar ze's avonds werden venrvacht op een
vUegveld. Mooie lange rit door de binnen-
landen van Tsjechië tot zelfs over bospaden
aan toe! Lokaal eten en drinken en genie-
ten van de auto's die langsreden.
(Wordtvewolgd)

IJsoproer in lJlst (2)
In het Ky'pmantsje van september hebt u
al een gedeelte kunnen lezen van het ijs-
oproer in lJlst. Deze maand deel 2 (tevens
laatste deet) van deze pubticatie. De eer-
ste hardrijders uit lJlst worden in het boek
ook beschreven. Er werd een complete
analyse gemaakt van alle deelnemers aan
de hardrijderij dieop 18 en lgjanuari 1809
in Sneek werd gehouden. In dat onder-
zoek werden heel veel biografische gege-
vens over de 100 deelnemers achterhaald.
De rijders stonden op de starttijst met hun
voornaam, patroniem - voornaam van de
vader - woonplaats en leeftijd. Met die ge-
gevens konden liefst negentig familiena-
men worden achterhaald. Er waren twee
hardrijders uit lJlst ingeschreven. Sjoerd
van der Molen was 24 jaar toen hij aan de
start verscheen. Hij haalde de vierde om-
loop, zodat hij zich de tweede dag bij de
beste dertien rijders plaatste. Toenwas het
feestvoor hem afgelopen, want Klaas Jans
Brinksma uit Oppenhuizen bleek te sterk.
Sjoerd werd op 5 april 1785 in Langweer

geboren als zoon van aannemer Reinder
Sjoerds van der Molen. Zijn vader bouwde
in 1814 de nieuwe hervormde kerkvan 0p-
penhuizen, waaraan Sjoerd ongetwijfetd
ook meewerkte. De torenspits werd ge-
timmerd door Pals Bleeksma, die in 1g09
ook in Sneek mee deed aan de hardrijderij
en bovendien dat jaar de Elfstedentocht
schaatste, waarmee hij de eerste met name
bekende Elfstedenrijder werd. Eile Jentjes
Boersma was de tweede deetnemer uit
IJtst. Hij reed eerst Hieroniums Veltman
uit Sneek van de lijst, maar moest toen
tegen Sijbren Hyltjes Wiarda uit Deersum
rijden en die zou uiteindetijk de premie
winnen. Eile krram oorspronkeUjk uit
Hommerts maar verhuisde kort na zijn hu-
welijk met Sybrigje Ruurds van der Meer,
dat op 9 mei 1802 gesloten werd, naar
IJlst waar hij zijn hele leven bleef wonen.
Boersma was arbeider. Hij overleed toen
hij 52 jaar was op 19 augustus 1832. IJlst
had ook al snel een echte kampioen. Dat
was mastenmaker Jisk Uittjes Hoekstra,
die al in 1813 aan hardrijderijen deelnam.

Hij werd toen derde in Leeuwarden waar
de belangrijkste rijderij van het seizoen
werd gehouden, maar pas tien jaar later
had Hoekstra groot succes toen hij in Lem-
mer kampioenen als Atze Geerts Atsma en
Christoffel Raadsveld de baas bleef. Hij
was er ook bij toen op 18 januari 1923 in
Leeuwarden voor het eerst een grote geld-
prijs van 15 gouden dukaten (ongeveer 75
gulden) werd uitgeloofd. De zestien beste
hardrijders van Friesland waren uitgeno-
digd en Jisk, die inmiddets van lJlst naar
Heerenwal bij Heerenveen was verhuisd,
werd derde.
* Bron: Hardrijderijen in Friestand - Votks-
vermaak op het ijs 1800 - 1900 (496 pag.
- 300 illustraties) - ISBN/EJ,N 978-94-
90492-07-6. Uitgever: stichting tuchief
Ron Couwenhoven, Zaandam in samen-
werking met het Eerste Friese Schaatsmu-
seum, Hindeloopen. Het boek kan met een
korting van 10 euro besteld worden bij uit-
geverij Stichting Archief R. Couwenhoven,
e-maiL r. couwenhoven@upcmait.nl tegen
een prijs van 29, 50 euro incl. verzendkosten

Venten voor de Sinterklaasintocht lJtst
Opwijdag 31 oktober gaan de oudste kinde-
ren van de basisscholen onder begeleiding
van volwassenen tussen 18.00 en 19.00
uur langs de huizen in lJlst en omgeving
om lekkere speculaasbrokken en gevulde
speculaas te verkopen à € 2,50 perverpak-
king. Hetbedrag datwe tijdens deze avond

ophalen maakt een sub-
stantieel onderdeel uit
van ons budget voor de
Sinterklaasintocht in lJlst.
We willen deze traditie graag ook de ko-
mende jaren voortzetten, maar het aan-
tal leerlingen in groep 7 en 8 loopt terug.

Naast de kinderen in groep 7 en g zijn we
dan ook op zoek naar iindàren uit bij-voor-
beeld de 1e of 2e klas van de middelbare
school en volwassenen die vanaf volgend
jaar willen meehelpen met venten. Wil je
meedoen? Geef je dan nu op bij Margo Vos
(margo_alkema@hotmail.com).
De Sinterklaascommissie 
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Nieuw in Frysl,àn: 0nline chatten met hulpverteners
Online chatten met hulpverleners is nu
ook mogelijk in Fryslàn, via de web-

site www.fryslanonline.nl. De website is
deze zomer gestart en is het gevolg van

een gezamenlijk project van Stichting
Maatschappelijk Werk Fryslàn, fimpaan
Wetzijn en Zorgcombinatie Interzorg.
Deze online hulpverlening is bedoeld
voor zowel jongeren, volwassenen als
ouderen. De website biedt verschillende
chatspreekuren per week, waarbij er

rechtstreeks per mobiele telefoon of
computer 'gesproken' kan worden met
een maatschappelijk werker. Ook mai-
len behoort tot de mogetijkheid. Voor
wie het prettig vindt om anoniem te
chatten is dit ook mogelijk. Aan deze

nieuwe voÍrn van hulpverlening zijn
geen kosten verbonden. De chatmede-
werkers van Frysl@n 0nline bieden de

hulpwager een luisterend oor, geven

tips en advies en indien gewenst kunnen

zij diegene dooruerwijzen naaÍ de juiste
instantie(s). Van familiezaken, financi-
en, geweld, relaties, school, seksuatiteit,
verslaving, wienden, werk, opvoeding,
rouwverwerking tot echtscheiding en nog
veel meer: de medewerkers behandelen al-
Ies vertrouwelijk. Met dit initiatief wordt
mensen in Fryslàn op een toegankelijke en
eigentijdse manier professionele hulpver-
lening aangeboden. Meer informatie is te
vinden op de website www.fryslanonline.nl

Website De Kogge met nieuwe took
Wie begin september de gebruikelijke
schoolse zaken op de website van 0BS

De Kogge wilde doornemen zat even een
paar keer met de ogen geknipperd heb-
ben. Niet de traditionele kleuren blauw
en geet sprongen automatisch in het oog

maaÍ een geheet nieuwe site werd de kij-
ker voorgeschoteld. "Bij de Gearhing zijn
we met alle scholen overgegaan op een

nieuwe website", zegt Greetje Veenstra,

directrice van de lJlster basisschool.
"scholen die hierbij een voortrekkersrol
wilden venmllen, mochten zich aanmet-
den. Dit hebben we toen voor de Kogge ge-

daan, omdat de huidige website toch wet
ietwat verouderd was", vervolgt ze. Vorig
jaar is De Kogge begonnen met een werk-
groep binnen de Gearhing om het format
te ontwerpen. Voor de zomenrakantie zijn
alle teksten en foto's toegevoegd en is

de finetuning tot stand gekomen. De con-
tent voor de foto's kwam door middel van
de 0R en Mr binnen en daarnaast heeft Ale
de Jong alle groepen op de gevoelige plaat
vastgelegd. Met de nieuwe website kun-
nen de leerkrachten nu zelf gemakketjk
berichten en foto's toevoegen. "Door mid-
del van deze website hopen we (nieuwe)
ouders nog beter te informeren en op de

hoogte te brengen van de activiteiten van
onze school", aldus Greetje Veenstra.

'0p Triljende Skonken'pakt Ít
Net om in spesjale reden, gewoan omdat it kin!!!
0p freed 30 en sneon 3ljannewaris 2015 spitet
'0p Tritjende Skonken'lrn it Himsterhf,s yrn Easthirn

'Hotel de Botel'
basearre op 'Het wije schaep' spyljen en sjongen. Dermoatnochwolitien
toanielbewurking fanTjerkKooistra en oar gebeure;it poadium moat grutter,
In noflik stik foarjong en àld mei toaniel- despilers moatte klean it de jierren 70 ha,

it hier fan de spilers moat yn de jierren
70 styl, we moatte in jierren 70 ynrjoch-
ting op 'e kop tikje... 0 ja, de tekst moat
der noch yn, we moatte noch witte wêr't
we wannear stean moatte en... we moatte
ek noch sjonge. In machtich moaie Étda-
ging foar spilers en rezjy. Letter mear oer
de ynhàld fan it stik, wy sille earst as in
wyld oant repetearjen foar'Hotel de Botel'.

Sinterktaasintocht lJtst - Zaterdagzz november v.a. 13.30 uur
In september hebben we van Sinter-
klaas bericht ontvangen dat hij ook dit
jaar weer graag met zijn Pieten naar lJlst
komt. Deze intocht vindt plaats op za'
terdag 22 november. Vanaf 13.30 uur
is het voorprogramma op de kade in
het centrum van lJlst (Gatamagracht).

0m ongeveer 14.00 uur zat Sinterklaas

met zijn stoomboot, de Johanna Jacoba,

aanmeren aan de kade bij de voormalige

fabriek van Nooitgedagt. De intocht zal

dit jaar muzikaal worden begeleid door

Sipke de Boer. Na ontvangst aan de kade

zullen Sinterklaas en zijn Pieten lopend
naar de Stadsherberg 'Het l4lapen van

IJlst' gaan. Tijdens deze wandeling heeft

hij dan alle tijd om de kinderen persoon-

tijk gedag te zeggen. Van 15.00-16.00 uur
is er voor de kinderen van groep 7t/m 4

nog een programma in de Stadsherberg.

Let op: Wegens veiligheidsvoorschriften
kunnen alleen kinderen met een Sinter-

klaasbutton van school worden toelaten.
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Zel 22 november alvast in de agenda,

want het betooft weer een leuke
intocht te worden!
De Sinterklaasintochtin lJlstwordtmede mo-

getijk dankzij onze sponsors en donateurs.

Sponsors: Ondernemersvereniging lJlst,
Poiesz supermarkt lJlst, Stichting Johanna

Jacoba, Rabobank Sneek- Zuidwest Fries-

land en De Boer's Bakkerij.
Donateurs: Bakker Technisch bedrijf, Berco

Machine- en Apparatenbouw BV, Bouwkun-

dig BureaudeJong, CeesZijsUngTechniek, De

Berneboel, DeVries Stukadoors, F.H. Baudet,

Fa. Heeringa (S. Heeringa), FolkeÉ deVries,

FreeBalance, Gebr. Sikma BV, Gerlofsma

Hoveniersbedrijf, Ing.Buro Linek, Jaarsma

Grondverzet, Jakobs Agroklussen, Jen-

ny's Boutique, Kapsalon de Spieghel,

Kerst Koopman BV, Onderhoudsbedrijf
Huisman, Posthuma batterijen, Post

Woon- en Projectadvies BV, Rosier Tim-
mer en 0nderhoudsbedrijf, Stadsherberg

"Het wapen van lJtst", Stienstra - v.d. Wal,

Sybren v.d. Zee, Syperda Hardy, Troel-

stra de Vries, W.P. Spoelstra 8.V., Y.D

Groeneveld Hoveniersbedrijf en AAL&SS.

Witt u ook donateur worden, als bedrijf
of particulier, dan kunt u uw donatie
overmaken op bankrekeningnummer NL-

24RA800370 63767 6 onder vermelding van
'donatie intocht Sinterklaas'. Indien u de

intocht op een andere manier wilt spon-

soren dan kunt u contact opnemen met

Monique van Dam aalss@kpnplanet.nl
ot0657620490.
De Sinterklaascommissie lJlst,
Hendrik Nauta, Margo Vos, Petra Post,

Mireille Post en Monique van Dam
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Nieuwe wijkverplee gkundige
Zoals beloofd in de vorige uitgave van het
Kypmantsje, zat ik mij aan u voorstellen:
IvÍijn naam is Lysanne Huitema, ik woon
sinds anderhalf jaar in lJlst, samen met mijn
rrriend Remco. Sinds juU dit jaar ben ik team
IJlst komen versterken als wijkverpleegkun-
dige en daarmee heb ik het sto$e overgeno-
men van Frou$e lYomp. Hiervoor was ik al
werkzaam bij Thuiszorg Zuidwest Friesland
als verpleegkundige en sinds begin ditjaar
als wijlwerpteeglundige. Voordat ik in aan-
raking ben gekomen met de thuiszorg heb ik
gewerkt als begeleider in een instelling voor
mensen met eenverstandelijke beperking en
alsverpleeglmndige binnen de speciatsmen
neurologie en longziekten. Watmij persoon-

Ujk aanspreekt aan hetwerken bij de thuis-
zorg is dat je te maken laijgt met mensen
aÍkomstig uit atle lagen van de maatschappij

thuisíorg*" "*\i_,
en daarnaast wier
zorgwaag sterk uiteen
kan topen. Wij verle-
nen zorg in de eigen
woonomgeving van
de ctiënt. Deze is bij
iedereen anders en
vertelt meteen al veel

over de bebeffende persoon. Bij de cliënt
thuis signaleren wij in sommige gevallen
meer dan hetgeen waar we in eerste in-
stantie voor zijn ingeroepen, probtemen
die op de achtergrond aanwezig zijn. Deze
probtemen proberen wij op te lossen door
passende zorg in te zetten en, indien no-
dig, hutpmiddelen te regelen of andere
instanties te benaderen die de benodigde
diensten kunnen leveren. Dit doen wij in
overteg met de cliënt en diens naasten.

Zo proberen we als thuiszorgteam
de zelfredzaamheid van de ctiënt
zoveel mogelijk in stand te hou-
den zodat deze zo lang mogelijk
thuis kan blijven wonen. Dit vergt
vaak enige creativiteit, omdat in
de thuissituatie niet altijd atte
benodigdheden direct voorhan-
den zijn. Als wijkverpleegkundige

werk ik daarnaast ook achter de scher-
men (op ons kantoor) om de zorg
voor de cliënt mogetijk te maken.
Hebt u vïagen, neem contact op of kom
gerust eens langs op kantoor.
Hartelijke groet,
Lysanne Huitema
Thuiszorg Zuidwest Friesland
Gatamagracht 31 8651 EC lJlst
0515-461850
TeamlJl.st@thuiszorgzwf.nl

Geen spieren, geen leven: Prinses Beatrix Spierfonds
In de week van 7 - 13 september 2074
is de collecte gehouden voor het Prin-
ses Beatrix Spierfonds. In lJlst gingen
ruim 30 enthousiaste collectanten op
pad en haalden het mooie bedrag van
€ 7,373,57 op (vorig jaar € 7.383,64).
Het Prinses Beatrix Spierfonds zet zich
in voor mensen met een spierziekte
in Nederland. In ons land Ujden ruim
200.000 mensen aan een spierziekte.

En daar zijn er 600 verschittende soorten
van. Een ziekte, die spieren aantast, tast
het hete lichaam en daarmee het hele te-
venvan eenpersoon aan envan de mensen
om die persoon heen. Daarom is het doel
van het Prinses Beatrix Spierfonds om alle
spierziekten de wereld uit te krijgen. Het
fonds financiert wetenschappetijk onder-
zoek naar genezing en naar verbetering
van kwaliteit van leven van patiënten.

En met succes, want voor steeds meer
spierziekten Uggen therapieën in het
verschiet. Het Prinses Beatrix Spier-
fonds wil iedereen die heeft gegeven

aan de collectant harteUjk bedanken
voor hun gift en alte collectanten enorm
bedanken voor hun onmisbare inzet.

Namens het Prinses Beatrix Spierfonds,
Mew. H. Poetstra-ïlliersma

Schoonhgidssalon Hil'da kan worden op diverse huidproblemen, Deze peeting is geschikt voor iedere huid,
Beste klant. Mag ik even uw aandacht?
Als schoonheidsspeciaUste krijg ik re-
gelmatig te maken met mensen die
huidproblemen hebben. Het is voor mij
dan ook een uitdaging om deze ktan-
ten met resultaat te behandelen. Hoe-
wel het niet altijd mogelijk is het pro-
bleem op te lossen, kunnen gerichte
behandelingen en adviezen het huid-
probleem vaak aanzienlijk verbeteren.
Razend enthousiast ben ik dan ook
over de glycolzuurpeeling. Dit product,
dat in verschillende sterktes toegepast

zorgt dat de huid dunner wordt. Het
immuunsysteem van de huid wordt
positief beïnvtoed, werkstoffen worden
beter opgenomen en de huid zal zodoende
verbeteren. Dit product kan bij diverse
huidproblemen worden ingezet, zoats
acné (dit wordt vergoed door uw zorg-
verzekeraar), verwijde poriën, gevoelige
couperosehuid, vermoeide/gestreste
huid, fijne rimpels en preventief tegen
huidveroudering (vertraagt het verou-
deringsproces). Wonderen bestaan niet,
maar een spectaculaire verbetering wel!

dus ook voor uw huid. Voor acné is dit fan-
tastisch. Ik heb daar mijn specialisatie voor
gehaald en mag dit declareren naar de zorg-
verzekeraars, omdat ik nu een AGB-code
heb. Ik hoop u graag te zien in de saton.

Tot ziens
Hitda Visser-Mintjes

Sikko Sjaerdemalaan 43
8651 BA lJtst

TeL.0575-532592

Georgisch ensembte Khareba & Gogia in lJl,st
0p wijdag 7 november verzorgt het Ge-

orgisch ensemble Khareba & Gogia een
concert in de Stadslaankerk te lJlst. Hun
repertoire varieert van religieuze lie-
deren tot wolijke volksmuziek. In het
jaar 337 werd het Christendom al de of-
ficiële godsdienst van Georgië. Ook de

accordeongroep van de muziekschool
uit Sneek onder leiding van Reinou van
der Veen zal die avond optreden. We ho-
pen op een echte muzikale ontmoeting

hrssen Georgië en Nedertand. Het con-
cert begint om 20.00 uur, vanaf 19.30
uurbentu welkomin de zaal en de en-
tree is € 10,00, ditis inclusief koffie of
thee in de pauze. Voor informatie over
het Georgisch ensemble: website www.
khareba.nl. Kaarten kunt u reserve-
ren bij mewouw H.S. Visser, telefoon-
nummer 0515531899 of e-mailadres

hannysvisser@live.nl. Via de e-mail
naast de naam ook uw adres vermelden.

Ook op de avond zetf kunt u uw entree-
bewijs kopen. Hartelijk welkom!



"Hoort Boeren,
Burgers en
Buitenlui Hoort"
In het vorige Dryltser Ky,pmantsje schreef
ik al over de activiteiten die nog op de
kalender stonden. De tijd vliegt, want on-
dertussen liggen die alweer achter ons.
Ik zal weer in volgorde van de verschil-
lende festiviteiten het een en ander aan
u toevertrouwen. Donderdagavond 11
september - er is iets met deze datum; vo-
rig jaarwerd ik op de 11evan deze maand
verrast met het jubileumconcours hier in
IJtst - zijn Jan Sjoerd en ik uitgenodigd
op het provinciehuis als voorbereiding op
onze aanwezigheid op Prinsjesdag. Daar
troffen we de omroepster van Ternaard
Tea Helïinga; ook zij was uitgenodigd.
We kregen het hele protocol voorgescho-
teld van die dag. Dit hietd in dat we op de
hoogte gebracht werden van wat eÍ aan
ons - als burgererewacht - die dag voor-
bij zou komen. Tot slot mochten we een
kijkje nemen in één van de 2 torentjes
op het provinciehuis en zo kregen we een
mooi overzicht op Leeuwarden met een
ondergaande zon. Zaterdag 13 september
gingen we naar Hattem voor het concours
in het kader van het Dikke Tinne Festival.
Door omstandigheden waren er slechts
8 omroepers. Heel het centrum van deze
oude Hanzestad was in de sfeer gebracht
van ridders, handelslieden, jonkvrouwen
maar ook dronkaards, bedelaars enz. We
werden ook dit jaar weer door de burge-
meester dhr. Wiggers ontvangen op het
bordes van het gemeentehuis. Ook hij was
voor deze gelegenheid in traditionele kle-
ding gestoken. Zoals ondertussen gebrui-
keUjk werd ook deze burgemeester opge-
nomen in het illustere gezelschap van de
"orde van de lJlster schaats". Na het op-
roepen van de aanwezigen om aanwezig
te zijn bij een bijzondere raadsvergade-
ring was er gelegenheid om de stad al roe-
pende te "verkennen". De raadsvergade-
ring had betrekking op een spektakel dat
die dag plaatsvond en handelde over het
vangen en opsluiten van de spookhond
Kladdegat. Na de lunch het concours, met
voor mij als onderwerp voor de verplichte

roep, de korenmolen'de Fortuin', een leuk
onderwerp op de nationale monumenten-
dag. Daar het spektakel m.b.t. Kladdegat
een grote rol speelde deze dag werd de
wije roep aansluitend gehouden. Aan het
eind van de middag was er de vertrouwde
prijsuitreiking EN bekendmaking van de
winnaar van de Hanzebokaal (klassement
na concoursen in Kampen en Hattem). De
ptaatsetijke omroeper Piet Schuijn ging
met de beide hoofdprijzen naar huis. Jan
Sjoerd werd deze dag 2e en ik ging met
een 3e plaats naar huis. Dan is het 16 sep-
tember, Prinsjes dag EN de verjaardag van
Jan Sjoerd. We werden bij Zurich door een
bus opgepikt, die ons naar het provincie-
huis van Zuid-Holland in Den Haag bracht.
Voordat we konden instappen was er een
korte reportage van 0mrop Fryslàn-radio
samen met Folklore Friesland uit Sneek,
welke werd afgesloten met het "tang zal
hij leven", dat in Den Haag nogmaals zou
klinken, voor Jan Sjoerd. Aangekomen in
Den Haag is een groepsfoto gemaakt en
was er koffie met iets erbij. Na een welkom
van de Commissarisvan de Koning in Zuid-
Holland gingen we als groep (150 mensen
uit Friesland en 50 uit Scheveningen, de
laatsten omdat het 200 jaar geleden was
dat de Prins van 0ranje aankvuam in Sche-
veningen) naar onze plaats aan de route.
We stonden aan de Korte Vijverberg waar
de stoet en de Gouden Koets op nog geen
meter aan je voorbij kuram. Ik mag wel
stellen dat het indrular'rekkend, sfeervol en
een eerwas om daarte staan. Helaas was er
geen media op dit deel van de route, zodat
we niet in beeld zijn gekomen. Wel had de
provincie een eigen cameraploeg ingezet
die o.a. via de sociale mediabeelden enim-
pressies verstuurde. Na afloop terug naar
het provinciehuis en eefl heertijke lunch
genoten en terug naar de andere kant van
de Afsluitdijk. Ik kijk terug op een prach-
tige en eervolle dag. Voor zaterdagmiddag
20 september had ik hetverzoek gekregen
van een grote verzekeringsmaatschap-
pij - Univé in dit geval - om als omroeper
een stadswandeling te doen. Een nieuw
hoofdstuk in zowel mijn omroepercar-
rière als in de korte periode dat ik als één
van de stadsgidsen mensen rondleid door
onze stad. Na een welkom in het bekende

"Vllapen van lJlst" werden de leden van de
Univeren - speciale klanten van de verze-
keraar - in 4 groepen verdeeld en konden
we beginnen aan de stadswandeling. Na de
sfeervolle kuier met schitterend weer larva-

menwe nanrim 2 uurterugbij hetWapen en
was er koffie/thee en oranjekoek met logo
van Univé voor de gasten. Als omroeper heb
ik de gasten nog bedankt en uitgezwaaid.
De laatste wijdag van september is traditio-
neel de fakkelavond, ook nu weer een kort
optreden en dan zaterdag de27e samen met
Jan Sjoerd naar Zandvoort. Na een hartelijke
ontvangst met koffie en gebak in "HetWapen
van Zandvoort" door het dorp om de sponso-
ren in het zonnetje te zetten. Dan op naar
het Raadhuis voor de officiële ontvangst van
de burgemeester dhr. Niek Meijer - onder-
tussen een bekende van ons en wij van hem.
Met oog voor onze rol als ambassadeur van
de plaats waar we vandaan komen en het in
stand houden van deze traditie is het altijd
goed om naar hem te luisteren. Ook deze bur-
gemeester werd opgenomen in de "orde van
de lJlster schaats". Dan, zoals onderfussen
traditie is, een visrijke lunch in een bijzaal
van het Raadhuis en ons opmaken voor nog
een ronde voor de sponsoren. Ook de beken-
de fotosessie voor de trap van het Raadhuis
miste niet op het programma. Onder schit-
terende - ook iederjaar - weersomstandig-
heden werd het concours gehouden waar ik
de toehoorders op de hoogte mocht brengen
van het shanty- en zeeliederenfestival op
zondag 28 september. De wije roep ging na-
hrurtijk over lJlst en toen de prijsuitreiking.
De winnaar werd Jan Sjoerd, ik volgde op de
2e plaats en de 3e plaats wns voor de omroe-
pervan lhmpen Berhrs Krabbe. Machtig om
met zoh resultaatterug te keren naar Fries-
land. De eerste wijdag van oktober ben ik
naar Winschoten gegaan. Daar zal ik de vol-
gende keer op terug komen. En 25 oktober
zijn we als omroepers weer in Sneek. Daar
worden ook dit jaar weer de Nederlandse
kampioen en de kampioen der lage landen
bekend gemaa}t omdat de concoursen in de
Rijp en Brielle niet doorgaan. Ik zou zeggen:
KOMI AILEN de 25e naar Sneek en ZEGT HEI
v00RT!!!!!

Uw stadsomroeper Harmen de Vries
Eegracht 24, 0575-532057

Ruime betangstel,l,ing voor opening Perron2
0p donderdag 9 oktober opende Per-
ron2 haar deuren. In aanwezigheid van
meer dan honderd belangstellenden
uit lJlst, Sneek en omliggende dorpen
verrichtte Ed Drenth de officiële ope-
ningshandeling door het planten van
een boom, vergezeld van een mooie toe-
spraak waarin het initiatief geprezen
werd. Hij refereerde onder andere aan
de alom gedeelde behoefte aan een war-
mere en socialere samenleving. De sfeer-
volle ruimtes van Perron2 bieden volop
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mogetijkheden om aan die behoefte te
voldoen. Uit de activiteitengalerij, die
te bezichtigen is in één van de ruimtes,
blijkt de veelzijdigheid van het aan-
bod. Iedere maandag- en wijdagmiddag
bent u welkom op het buurtatelier waar
u onder het genot van een kop koffie en
aangenaam gezelschap kunt handwer-
ken, tekenen, schilderen en wat dies
meer zij. U kunt eigen werk meenemen
of u laten inspireren door de materia-
len en voorbeelden die aanwezig zijn.

0p de agenda van de komende maan-
den staan verder spelletjesmiddagen,
muziekavonden, reparatiecafé, galakle-
dingruilbeurs voor tieners, gedichten- en
surprisemiddag en diverse lezingen ge-
pland. De moes- en bloempluktuin zal in
het voorjaar worden gerealiseerd. Perron2
staat voor ontmoeten, verbinden en delen
en nodigt iedereen die mee wil denken of
werken van harte uit om contact op te nel
men. vvrryw.perron2.nl info@perron2.nl

Akkie, Beate, Esther, Minke en Trèske



De Btik op lJlster ondernemingen
0ngemerkt is erveel kr,valiteit en vakmanschap aanwezig in onze
bedrijvige stad en daar vertetten de ondernemers graag meer over.

In de serie interviews met ondernemers uit lJtst die Ud zijn van
Ondernemersvereniging ïJ1sf,

deze maand een intewiew met
Schildersbedrijf Folkert de Vries v.o.f.
Meer informatie ore: Ondemelrerwereniging lJtst lunt uvinden op www.ijtslnu.

Schildersbedrijf Folkert de Vries v.o.f.
gevestigd aan de Rogmotewei 4 in lJlst.
7. Hoe lang zíjn jullie aI in lJlst gevestígil?
Ats schildersbedrijf bestaat familie de Vries al 223 jaar in
IJtst. Folkert zijn bet-bet-betovergrootvader is ongeveer in
1790 vanuit Joure in lJlst komen wonen. Hij was al schiïder
(verver), evenals zijn vrouw die ïerwersche" was. Sindsdien
is het schildersbedrijf overgegaan van vader op zoon en in-
middels zijn wij de zevende generatie schilders in lJlst. 0nze
beide zonen zijn ook gediplomeerde schilders, zijzijn de 8ste
generatie schilders voor zover bekend is. Folkert heeft eerst
20 jaar bij zijn vader gewerkt en in 1996 zijn we ons eigen be-
drijf in IJlst gestart en in 1999 zijn we een v.o.f. geworden.
2. Hoeveel werknemers hebben jullie?
Momenteel drie, 1 uit lJlst en 2 uit Sneek. In totaal werken
we met zijn vijven.
3.Wat zíjn jullíe actívíteiten?
Uiteraard binnen- en buiten schilderwerk, maar ook glas-
zetten, houtrotreparaties en wandafwerking zoals speciaal
behangwerk. Schoonmaken van al het schilderwerk is een
belangrijke activiteit. 0p die manier kunnen we dan met-
een zien of er weer onderhoud nodig is aan de woning. In
de winter, wanneer er minder werk is, kunnen we bij ons
in de loods ook kteine boten (sloepen) schilderen. Daar-
naast zijn we een erkend leerbedrijf en hebben we inmid-
dels weer een schilder in opleiding. l,l/e vinden het leuk om
onze kennis over te brengen op de volgende generatie.

4.lfat maakt jullie bedrtjf bíjzonder?
Ons bedrijf staat voor kwaliteit en we nemen dan ook de tijd om
een goed stuk werk af te leveren. Wat wij ook heel bijzonder vin-
den: datveel klanten ons hun huis toevertrouwen, wij krijgen de
sleutel en zij gaan op vakantie! Als ze dan terug komen is hun
huis geschilderd, ramen gelapt en alles keurig opgeruimd!
5. In een bedrtjf met zo een geschíedenís ís vast wel eens
íets geks gebeurd?
Ja, er gebeurde natuurlijk nog wel eens wat. Ik weet nog goed dat
ik in mijn jeugdjaren eens een batkonhekje moest schilderen op
de Êegracht. Het hekje was bruin en mijn leermeester zei tegen
mij dat het even goed moest worden behandeld. Dus smeerden
wij er carboleum op. In plaats van dat de eigenaar blij was, was
hij woest, want nu kon zijn vrouw er geen witte lakens overheen
hangen. Maar we hebben het opgelost door er een dikke witte
wegenverf overheen te smeren, wat een perfecte oplossing is ge-
bleken, want het hekje is nu nog steeds in zeer goede staat!

vullÍl,rf . s c h il d e rs b e d rij f f ol k e rtd evrie s. n I

Het Kompanenkoor in het nieuws
Het Kompaenenkoor " 't Skip sfin-
der roe/' is het seizoen 2074-2075
gestart met een eerste repetitie op
12 september. Onze dirigent, Harm
van der Meer, had duidelijk niet stil
gezeten in de vakantie en presen-
teerde twee nieuwe nummers: het
meestepende 'I am saiUng'en de
Ierse song The keel rou/. Prachtige
nummers om te zingen, met inspi-
rerende muzikale begeleiding. De

repetitie van 19 september moest
komen te venrallen wegens deel-
name van een belangrijk aantal
zangers aan het indruknvekkende
openingsevenement lJlst750.
Hierdoor was het niet mogelijk
om ons te presenteren op de fak-
kelavond, maar vocaal lJlst was
met het Vrouwenkoor 'It Roer
0m' prima vertegenwoordigd. In-
middets richt het Kompaenenkoor
zich op een tweetal concerten in
november. 0p wijdag 14 novem-
ber treedt het koor vanaf 20.00 uur

op in de Johannestsjerke te 0p-
penhuizen. Het beteft een zgn.
sponsorconcert. De enEee is gra-
tis, maar er is een collecte voor
een project in Ethiopië. 0p wijdag
28 november verzorgt het koor
om 20.00 uuÍ een concert in het
'Doarpshris Nije Haven' te Lot-
lum, afwisseïend en samen met
het shantykoor 'Sterk spul'uit Lol-
lum-Waa}sens. De opbrengst van
deze avond komtten goede aan het
I(WF Kankerbestrijding. Daarom
wordt er een entee gewaagd van
€ 3,50. Het Kompaenenkoor oefent
in de Stadsherberg, eens per twee
weken op wijdagavond, vanaf 20.00
uur. Nieuwe leden zijn altijd wel-
kom! Nadere informatie vindt u op

onze site www.kompaenenkoor.nl.
Een avondlangs komen om de sfeer
te prowen is uiteraard altijd moge-
tijk. Onze repetitieavonden staan
vermeld in de agenda van It Drylt-
ser Kypmantsje. Wellicht oant sjen!



100ste lid Kyokushin Karate lJl,st

Het 100ste lid van Kyokushin Karate lJlst heeft
zich aangemeld. Joyce de Jong uit lJlst is de ge-

tukkige. Trots nam zij het cadeau, een karate-
pak, in ontvangst. Haar trainingsmaatjes vierden
dit mee met oranjekoek en drinken. Sensei Fok-
ke Rosier van Kyokushin Karate lJlst is trots op
het feit dat er inmiddels meer dan 100 leden zijn.

Diémo Jetsma le op de Otdehove Gup

Kyokushin Karate lJlst heeft op 20 september jl. deelgenomen aan de Olde-
hove Cup 2014 met zes vechters. Diémo Jelsma heeft in zijn poule overtui-
gend de 1e prijs behaald. Rick Adema verloor zijn 1e partij, maar vocht zijn
andere partijen zeer overtuigend zodat hij 2e werd. Bij de dames werd Shanna
de Boer 2e. Ernst Weistra werd 3e. Dirk Adema viel uit door een verkeerd ge-
plaatste knie van de tegenstander en kon de partij niet meer afmaken. Mark
van Dalen won de eerste partij en na 2 zware partijen kwam ook hij niet in aan-

merking voor een prijs. We kunnen terugkijken op een zeer geslaagde dag.

Lichtje aansteken in de Mauritiuskerk
0p zondag 23 november vieren we in de
Mauritiuskerk eeuwigheidzondag. Dan
gedenken yve mensen die het afgelopen
jaar zijn overleden. We noemen hun na-
men en een familielid steek:t een kaars
voor hen aan. Ook steken we een kaars
aan voor alle anderen die niet bij name
genoemd worden maar die we in ons hart
meedragen. Daar horen ook mensen bij die
ditjaar in onze stad zijn overleden en die
niet bij de kerk horen. We zijn immers als
Dryltsers ook met elkaarverbonden. In de
kerkdienst krijgt iedereen de gelegenheid

zelf een lichtje aan te steken voor een ge-

liefde die je wilt gedenken, of het nu al
korter of langer geleden is. Veel mensen
komen dan naarvoren en steken een waxi-
nelichtje aan. Misschien hebt u niet veel
met de kerk, maar vindt u het wel mooi
om zelf ook een lichtje aan te steken in de
kerk. Vorig jaar hebben we voor het eerst
de zaterdag voor eeuwigheidzondag de
kerk daarvoor geopend.Een aantal mensen
heeft daartoen gebruikvan gemaakt. Ook
dit jaar is de kerk open op zaterdagmid-
dag 22 november van 16.30 - 17.30 uur.

Er klinkt wat
sfeervolle mu-
ziek en ieder-
een die dat wil
kan een lichtje
aansteken ter
geda&tenis aan iemand die je lief is. Het is er
rustig enjekmteven gaan zitten of meteenweer
weg gaan. Voor alle Lllsters, ofje nu veel weinig
of heïemaal niet gelooft. Je bentrran harte wel-
komomopzaterdag 22 noremberhssen 16.30-
17.30 uur een lidtje aan te steken, voor wie
jou lief zijn, in de Mauritiuskerk, Eegradt 48.

De stad waar ooit...
Wie zijn verhalen niet kent, wie zijn ge-
schiedenis niet kent, die kan geen koers
zetten naar de toekomst. We kunnen al-
leen weten waarwe heen gaan als we weten
waar we vandaan komen. Deze woorden
gaf Meester Holtrop op 19 september aan
het publiek op het oude fabrieksterrein
van Nooitgedagt. Als oud lJlster ben ik in
de afgelopen tijd meer te weten gekomen
over lJlst en de bewoners dan in de jaren
dat ik er woonde. Wat zijn er een prachtige
verhalen en wat heeft lJtst mooie locaties.

Maar onuitwisbaar is de herin-
nering aan de samenwerking
met de geboren, getogen en
import lJlsters om de verhalen
en de locaties met elkaar te
verbinden. De stad waar ooit...
zag op 19 september het voet-
licht. Na maanden van voorbe-
reiding was daar de apotheose.
Het hoogtepunt een eenma-
lige voorstelling. Een première

en laatste voorstelling in één. Het werd mede daardoor een belevenis voor alle me-
dewerkers en het pubtiek. Een staande ovatie voor
jullie allemaal. Zonder jultie tegengas, enthousias-
me, vertrouwen, inzet, humor, verbeeldingskracht en
doorzettingsvermogen had dit nooit kunnen plaats-
vinden. IJlst staat weer op de kaart. Maar.... sprak
de stadsheer in de werfscène: Gisteren is geweest,
vandaag is slechts een overgang, maar morgen gaat
het gebeuren. Blijf alert op wat u de komende jaren
te wachten staat.....
Ypy Zysling
Concept en regie van de voorstelling De stad waar
ooit...



"Kennismakingsconcert" Goncordia in plaats van "Muzikate Boppeslach"
De taatste jaren bent u gewend dat Con-
cordia lJlst in november uitpakt met
een groots concert onder de bekende
titel "Muzikale Boppeslach". Vaak met
een bepaald thema, vorig jaar zeer suc-
cesvol met een bekende solist in de
persoon van Gerrit Breteler. Dit jaar is
de opzet'noodgedwongen' ietsje an-
ders. Door het afscheid van Jan Hibma
als dirigent van het A-orkest en later
ook van hetjeugdorkest, is er na de zo-
mervakantie een sollicitatieprocedure
opgestart voor twee nieuwe dirigenten.
Dat vergt de nodige tijd en energie.
Concordia is een bruisende vereniging
met heel goede muzikanten en een
volledige bezetting. Menige vereni-
ging is daar toch wel een beetje jaloers
op. Daardoor waren er veel en ook een
groot aantal zeer gerenommeerde solli-
citanten. 0p het moment van schrijven
van dit artikel vinden er gesprekken en
proefdirecties plaats met een aantal van
hen. Daardoor kwam de voorbereiding
van een Muzikale Boppeslach enigs-
zins in het gedrang. Maar natuurlijk
gaan we in november een groot con-
cert geven in mfc. De Utherne dat weer,

zoals u gewend bent, tot een sfeervolle
concertzaal zal worden omgebouwd. Wij
willen de nieuwe dirigenten graag pre-
senteren op dit concert op 8 november
a.s., dat we daarom "Kennismakings-
concert" hebben genoemd. Onze gedre-
ven interim dirigent Andries Kramer
heeft een bijzonder en aansprekend
programma samengesteld en met ons
ingestudeerd. Een maÍs mag daarbij niet
ontbreken. Dat wordt The Cossack van
Wiltiam Rimmer die voor fanfareorkest
bewerkt is door onze eigen interim diri-
gent Andries Kramer. Niet zomaar even
een mars zo zllt u kunnen beluisteren.
Er wordt behoorlijk wat van de muzi-
kanten gevraagd. Concordia komt bij
concoursen uit in de derde divisie, maar
in het kennismakingsconcert wordt de
uitdaging aangegaan om een prachtige
compositie uit de tweede divisie te spe-
len: "The Lake of the Moon" van Kevin
Houben. Dit was in 2009 één van de ver-
plichte werken voor brassbands op het
fameuze Wereld Muziek Concours ( het
WMC) in Kerkrade. We spelen ook'The
Awakening". Een prachtige compositie
van Bert Appermont, waarin de strijd

gesymboliseerd wordt tussen licht en
duisternis, tussen de opkomende zon en
de maan. Evelien Wiersma zal solo spe-
len in "Emerald Skies" van Paul Lovatt
Cooper en van de bekende componist Ed-
ward Gregson zullen we "Prelude for an
occasion" spelen. Het wordt ook een heel
gevarieerd programma, want natuurlijk
zullen er ook diverse lichte werken wor-
den gespeeld, zoals "Hey Brother" van
de wereldberoemde Avici, "The Mask of
Zotto" in een aÍrangement van Darrol
Barry en "Live and let die" van Paul Mc-
Cartney. En dan is hetjeugdorkest "Tus-
ken de Noaten" natuurlijk ook van de
partij. Interim dirigent Tseard Verbeek
heeft het programma ingestudeerd met
de enthousiaste jeugdmuzikanten en we
hopen op 8 november de nieuwe dirigent
te kunnen presenteren.
Nieuwsgierig geworden?
En zin in een gevarieerd en sfeervol
concert waarin we tevens twee nieuwe
dirigenten zullen presenteren? Dan
wordt u van harte uitgenodigd voor het:
Kennismakingsconcert op 8 november
2074 om 20.00 uur in de concertzaal van
mfc "De Utherne" te lJlst.

Verstag van de Nijenhuis Tweewielers lJlst brommertocht 14 september 2OÍ4
's Morgens zo tussen 9 en 10 uur verza-
melden de deelnemers aan de tocht van
ongeveer 100 km door Friesland zich om
in te schrijven en kon een bakje koffie
worden gedronken met een lekker stuk
cake. 0m half 11 bleken zich 49 brom-
mers met berijders te hebben aangemeld.
Even na hatf 11 vertrokken we richting
de rotonde bij het station, daar tinks af-
geslagen, rechts de spoorwegovergang
over en dan rechts over het oude weg-
getje naar Sneek. Over de Worp Tjaarda-
straat naar de Domp, vandaar naar 0p-
penhuizen en Uitwellingerga, om daarna
koers te zetten naar het pontje naar
Langweer. Hier ook het eerste pechgeval,
een lekke achterband van een Kreidler.
Dit kon niet opgelost worden, waardoor
de bezemwagen een eerste klant had.
De kapitein van de pont vond het erg
leuk zoveel brommers op zijn pont, en
draaide middenin de vaart een keer vol-
ledig om zijn as, aldus zorgend voor een
volkomen gedesoriënteerde groep brom-
fietsers, die na aankomst aan de over-
kant eerst goed moesten bijkomen om
de te volgen koers opnieuw te bepalen.

Gelukkig kun je vanaf de pont maar één
kant uit dus reed alles weer achter elkaar
aan richting Langweer en daarna tangs
Idskenhuizen naar Lemmer, waar midden
in het centrum een afspraak was gemaakt
met de visboer, die ons een flinke bak pa-
tat met kibbeting verschafte voor slechts
€ 5,-!! De meeste coureurs lieten zich
deze delicatesse goed smaken en reden
voldaan naar de volgende stop, het Indi-
an motorfietsmuseum van Tony Leenes.
Deze man is een groot deskundige op
het gebied van alle Indian motorfietsen
en is daarnaast een begenadigd vertel-
ler, zodat het geplande uurtje wel super-
snel voorbij was. Zeer de moeite waard
om daar nog eens heen te gaan voor een
langduriger bezoek! Maar ja, we moesten
toch echt verder en zo werd koers gezet
naar Sondet, Koudum en daarna door
het centrum van ltVorkum. Tegenover
Garage Siemonsma kun je linksaf slaan
en rijd je binnendoor naar Parrega. Par-
rega helemaal doorgereden naar Bols-
ward en zo naar Nijland en vol gas naar
IJlst, waar we rond 5 uur aankwamen bij
It Kypmantsje. Daar werd nog gezellig

nagepraat over het verloop
van de tocht. Ook werd hier
een prijsvraag gehouden.
Wiebe Nijenhuis had in de
maanden voor de tocht een
brommer gebouwd die uit on-
geveer 20 verschillende mer-
ken brommers bestaat. De
deelnemers kregen een for-
mulier waarop vermeld moest
worden welk onderdeel van
welk merkbrommer afkomstig

was. Daar praktisch alle onderdelen aan-
gepastwaren was hetnogallastig ze te her-
kennen. Verschillende deetnemers hadden
zweetdruppels op hun voorhoofd om zo-
veet mogelijk antwoorden goed te hebben,
want de prijzen logen er niet om: 1e prijs
€ 50,-, 2e prijs € 25,- en3e prijs € 10,- aan
boodschapbonnen bij Poiesz supermark-
ten!! Dat het moeilijk zou worden wisten
we wel, ook omdat de ene deelnemer meer
verstand heeft van brommers dan de an-
dere. Daarom was at van tevoren besloten
dat alle formulieren meededen voor de
prijzen. De formulieren werden opgerold
tot een propje, alles ging in een helm en
daar werden de 3 winnaars uitgehaald.
Daar werd btij op gereageerd, hoewel er
ook deelnemers waren die erg gebrand
waren op de prijzen en daarom hun ui-
terste best hadden gedaan. Deze mensen
keken wat minder blij, maar dit hadden
we besloten om iedereen gelijke kansen
te geven op de prijzen. Na een biertje en
wat gezelligheid was iedereen weer blij en
werd teweden de thuisreis aanvaard.
ltlliebe Nijenhuis 

13



GARAGE
BOXEN
eopp. 3mtn x 6mtr.
&VoorOpslag, Berying

of Stalling
E Aígesloter terrein

keersopleidingen
Reekers In samenwerking met:

Theorie en praktijk voor rijbewUs B

C H I N E E S - I ND'SCH RE STAU RAN T

'atu
srl

&
,:|..l,. 1:,r 

' 
L..dF e N D 'FU F F.ET- '., ',::l

€ 1 5,00 per persoon voor votwassenen
Drankjes zijn bij de prijs inbegrepen, alleen voor volwassenen*

Kinderen onder de 12 jaar halve prijs, kinderen onder de 4 jaar gratis!
Wanneer?

0p zaterdag 25 oktober - Zaterdag 8 november
Zaterdag 22 november

*Alcoholhoudende dranken apart bij betaten

8651?Á ltlst
0s'5-gr7s2
06-549116ffi9

;s;?-"Ë"^

V@r e. .a..h@lse opvonq in huiselijke sfeer

sdme.*r,kíng ee t t< t ralel in l.llst

votap aoqeliitteden oh te spelen

e, tekker aë aa*par^tt
ww,bsod.3pêèlbooó.rl :.1: t6-14296439

ANNA
SCHRAA.VAN POPTA

GEDIPLOMEERD
PEDICURE

Ceft. Diabetische voet

Geeuwkade |1 - Telefoon 531930

HUIEMANBtrUWIJLST. NL
,,ir3*1}.:*t31;tiftr.:il'.; iatai,i:l:::.:':i.trti***k*r*ta**;r,tirtt-ii

3 trNDERHEUD
O RENtrVATIE
* N IEUWBSUW
DÈ FTNNE 6

Êl 651CW lJLsr
TEL: (O 5 I 5) 53 2El23
ruro@nursMANBtruwrJLsr. NL



Indianen en cowboys op BS0 De Speelboom
0p BS0 de Speelboom stonden de afge-
lopen weken in het teken van indianen
en cowboys. Het is dus niet helemaal on-
mogetijk dat u in de afgelopen tijd een
cowboy of indiaan in lJlst bent tegenge-
komen, want tijdens de activiteiten trok-
ken de kinderen zo nu en dan de stad in

om sporen te zoeken en opdrachten uit te
voeÍen. In het lokaal van de BS0 verrezen
een grote totempaal en een wigwam. Veel
activiteiten stonden dus in het teken van
het'wilde westen'. 0p woensdag 17 sep-
tember werd er een open huis gehouden.
Ook toen waren er leuke spellen voor de
kinderen met onder andere ook een prijs-
waag. Douwe van der Zee werd de geluk-
kige winnaar. Hij werd verrast met een
mooie racebaan. Het volgende thema op
de buitenschoolse opvang is 'herfst'. Het
spreekt voor zich dat we er dan weer met
elkaar op uittrekken om leuke dingen te
zoeken waarmee we kunnen knutselen. U
komt ons dan vast wel weer eens tegen in
IJlst. De cowboys en indianen hebben de
weg in elk geval alvast voor ons verkend.

Groetjes van BS0 De Speelboom

Zorgteam lJlst van Thuiszorg
Zuidwest Friestand op de fakketjfin
Zorgteam IJlst van Thuiszorg Zuidwest

Friesland op de fakkeljin met heer-

lijke zelfgebakken trommelkoek en
pleegzusterbtoedwijn. NatuurUjk hier
ook alle info over zorg thuis om zo-
lang mogelijk thuis te kunnen wonen.

thuïsZorg
rurdr.Ít r,\l*bd

Thuiszorg Zuidwest Friesland
Galamagracht 31 8651 EC lJlst
051s-461850
ïeaml Jlst@tltuiszorgzwf . nl

Terugblik op de Fakketavond 2014
Vrijdagavond 26 septemberjl. werd alweer
de 8e fakkelavondwandeling georgani-
seerd door de groep van de stadswande-
ling lJlst van de VW Zuidwest Friesland.

De weersomstandigheden waren,
net als in 2013, optimaal voor het la-

avond door het bedienen van de stoom-
fluit, waarna zij, samen met enkele teden
van de organisatie, een rondgang over de
grachten maalcte. Dankzij de inzet van ve-
len, die ook ditjaar weer belangeloos hun
medewerking verleenden aan deze avond
voor en door lJlst, werd het weer een zeer
geslaagde avond met veel bezoekers op de
grachten. Noteert u het vast wijdag 25

september 2075 - Fakkelavondwandeling.
Wij doen nu alvast een beroep op alle IJI-
sters om met ons mee te denken over een
verdere aanrmlling van het programma
voor die avond, waarbij we vooral denken
aan meer muziek op en langs de grachten.
Hebt u ideeën of wilt u meedoen? Mail dan
naar info@hekmanijlst.nl.
Groep stadswandeling
van de WV Zuidwest Friesland

ten slagen van
waren er weer

deze avond. Opnieuw
meer- waxinelichtjes,

olielampjes, fakkels en
nrurkorven geplaatst
en dat leverde weer een
schitterend plaatje op.
Ook op deUilenburg was
weer meer verlichting
en zelfs de Geeuwkade
werd verlicht door fak-
kels langs de waterkant.
0m 20.00 uur opende
wethouder mewouw
Bakker van de gemeen-
te Sridwest-Fryslàn de

Aanbreng zeilpraam
Zaterdagmorgenwas destartvande aanbrengvoorde strontracevoor
de eerste keervanuit lJlst. 0m 9.15 uurvertrokken vijf zeilpramen
vanuit het haventje bij de brug. Fanatiek bomend, roeiend en ped-

delend probeerden de bemanningen hun zeilpraam in een zo gun-
stig mogelijke positie te brengen. Eerst moesten de beide bruggen
in Nijezijl gepasseerd worden en venrolgens ging via het 0osthem-
mermeer naar Bolsward en vandaar naar het eindpunt, IÀIorkum.

Foto : Verenigíng Zeilwacht (Faceb ook)



Verbouw Onderhoud Renovatie
Metselwerk

Galamagracht 73, 8651 ED lJtst
Tet. 06-103A7939 / Fax 0515-852881

sybrenvanderzeeQhotmai [. com

uw duurzame totaalinstallateur!

R.SIK[A4 BV

uïËl"9 S
Roodhemstemeg 20 . lJlst

(05r5) 41 53 07. www,gebr-sikma.nl

Autobsdrijf
J. Osinga

Altijd vertrouwd
dichtbij

Autowascentrum
Openingstijden:
Maandag ím vrijdag:
0.800 - 18.00 uur
Zaterdagz 0.900 - 17.00 uur

Voor alles wat met uw
auto te maken heeft

Rogmolewei 9
8651 EP lJlst
05t 5-532386

Engels
Conversatiecursus Bijles

Examentraining
www.ta I ki n g matte rs. n I

06-42837242 lJlst
Sels net grieme,

foar knap skilderwuÍk geane jo nei Yme

YME STRA
DERS

Joorsma
,--dls - GrondveJzet

Roodhemsterueg 9
8651 CV IJLST
tel.. 0515-442487

email: info@jaaÍsma-grondverzet. nl
internet: w.jaarsma-gÍondverzet.nl

Uil vOOÍÍqOd leverbcst: . zond o gÍond . menggronuloot
Levering gÍind, besfrolingmoteriool, dqmwondhouf enz. enz.
InfoÍmeeÍ víiibliivend nooÍ onzê scherpe prijzen

. grondwoík . Ífonsporl . kÍoonveÍhuuÍ . zond- en gÍondhondel

ïf#$ï:.""-:""nnsen HE
wii nemen ars her mosetijk is uw l!":Ll!"ïfl"t*5ff,i
bestaande vezekeringen in beheer

om kennis te maken en/of De Jasersherne 9

gewoon met een vraag,. urr::t-t;trt;';;
welkom aan de Jagersherne, ffiËÏ-:i:::::::::i

Schíldersbedrijf

o 9ialtgr- cn buiten schilderrerk Pik syl I
. &us- cn behcgwerl 8ó17 LH Ábbc98

' Enkele- en dubbele beglazirg
. SpacksFrilcn
. Kl.lns.Llig timn:rrverk 0515-5332118

b.g.g.
. Onderhoud oon uw boot o5t5-532269

I{nitze Osingn

=d
.=+>Eo
5

-E'ó
sg
oo<ov!

===

fn mijn sqfon gebruik ik de hluidverzorgingsProducfen
en de moke-uo von Oriflome

Ook geeÍ ik grotis workshops von Oriílome bii gastvrouwen ihuis

WifÍ u een ofsprook moken voor een behandeling of een workshoP?
Dit kqn ielef onisch of per moil.

Tel. 0515-532907 / 06-161130?7
inf o@schoonheidssolonvlino.nl

Benieuwd wat de juridische consequenties zijn van
veranderingen in uw persoonlijke situatie? Echtscheiding,

verhuizen, pensioen, schenken of testament.
Kom langs {tussen 14:00 en 17:00 uur) en krijg helder

en eerlijk advies van urr notaris mr. Femmy Smink.



De Slach orn Drylts
0p zondag 5 oktobervond op de Geeuw de 6e afleve-

ring van de Slach om Drylts plaats. In totaal deden er

30 boten mee aan deze jaarlijkse zeilwedstrijd. Na 4

selectiewedstrijden werd de boot van Siebo Zijsling in
de finale eerste. De 2e plek was voor de bootvan Thijs

Modderman, 3e werd de bootvan Anne Floris Bottema.

Makelaardij Kuperus Heeringa
Beste stadgenoten,
0p de laatste wijdag van september stond
IJlst in het teken van de Fakkelavond.

Omdat Maketaardij Kuperus Heeringa
is verhuisd van de Geeuwkade 4 naar de

Galamagracht 33 teek ons dit een mooi
moment om de inwoners van lJlst uit te
nodigen om onze nieuwe plek te komen
bekijken. U hebt daar gelukkig gehoor

aan gegeven en vanaf acht uur stroom-
de ons kantoor dan ook vol en de bub-
bels waren niet aan te slepen. Het was

hartverwarmend, al deze belangstel-
ling en goede wensen. Voor ons was er

nog één ding erg belangrijk en dat was

het lidmaatschap van de M/M. Geluk-

kig werd een week later het wachten op

deze felbegeerde 3 letters beloond en,

NVM
zoals heel veel voorbijgangers hebben
kunnen zien, hing er vanaf donderdag
2 oktober een enorme vlag bij ons aan

de gevei waar heel groot M/M op staat.
Klaasjan en Saskia zijn weer volop in
bedrijf. Wilt u iets weten over verkoop,
aankoop, taxaties of gewoon even bin-
nenlopen, u bent van harte welkom.
0nze openingstij den zijn maandag toten met

wijdag van 09.30 tot 13.00 uur. t Middags,

's avonds en in het weekeinde op afspraak.

Tot ziens aan de Galamagracht 33,

Klaasjan Kuperus en Saskia Heeringa

Hatloween taart workshop in de Stadstaankerk
0p 29 oli:tober geeft Maaikes taart een

taartenworkshop met het thema Hallo-

ween. Dit wordt gehouden in de Stads-

laankerk van 19:30 tot t 22:30 uur.
Tijdens deze

workshop gaan

we een gneze-

lige Halloween-

taart maken. Je

krijgt een 20 cm.

ronde taart. die
we gaan snijden,

met een heerlijke vulling vullen en,

erg belangrijk, je leert hoe je de taart
strak moet bekleden. Daarna is de

taart klaar om versierd te worden

met pompoenen, heksen, spinnen of an-

dere leuke ideeën. Er zijn volop materia-

len aanwezig om van jouw taart echt iets
griezeligs te maken. Er wordt gewerkt met
producten van banketbakkerskwaliteit.
Kosten van deze workshop zijn € 40,- p.p.

inclusieftaartvoorl0totl 2 personen, taart-
doos, koffie/thee met iets lekkers erbij en

een werkbeschrijving voor

thuis. Je kunt er nahrurlijk
ook voor kiezen om met zijn
tweeën aan 1 taarttewerken.

De volgende workshops worden
gehouden op:
26 november 19:30 - 22:30 uur, thema
Sinterktaas - 22 december 19:00 - 22:00

uur, thema Kerst
Geefje nu op!

www.facebook. com/maaikestaart
m.moeke@hotmait.com 06559837 95
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. Bibliothek Mor en Feon: elke werkdog

gspend (9.30-1 2.00/1 4.30-l 7.00 uur)

o Kofffe in hef Grond Coíé en efkes krontsje

. Dinsdog restourontdog

. Dogbesteding

. Zorg bii u thuis

o Leuke octiviieiten en cursusocnbod

o Veryoer nodig? Bel de Selbus!

. Mmltiiden: diepwiesmmltiida oÍ wom

bij u thuis gebrocht

. Nii Ybstins: zelÍstondig rcnen in m
veilige worcmgeving, zonde indicotie.

Komi u gewoon longsl

Of bel voor meer informotie:

051 5 5Zt 900

www.zorggroeptellens.nl

Zorggroep Tellens heefl vêsiigingen
in Blauwhuis, Bolsward, Franeker,

Hêeg, Makkum, Oentsjerk, Sneek,

ïzum, Weidum, Wtmaísum,
Wommels. Workum en lJlst.


