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Nieuw in lJlst ltatiaans restaurant / pi zzeriasa Garavelta
0p vrijdag 21 november a.s. opent ltali-
aans restaurant / pizzeria Sa Caravella
de deuren in de voormalige schaatsen-
fabriek Frisia aan de Uilenburg nr. 1. Na
een langdurig proces van vergunningver-
lening en andere administratieve zaken
kon eindelijk worden begonnen met de
verbouw en inrichting van de voorma-
lige fabrieksruimte. Met de creativiteit
van Jikkie en de twee rechterhanden van
André heeft de familie Bergman het pand
praktisch helemaal in eigen beheer om-
gevormd tot een sfeervol restaurant met
32 stoelen. De lichte kleurstellinq met
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de donkere originele balken in het pla-
fond zorgen er, in combinatie met de no-
dige decoraties, voor dat het goed toeven
is in het restaurant. Enkete houten schaat-
sen verwijzen treffend naar de eertijdse
schaatsenproductie. Het terras aan de
achterkant van het restaurant biedt in de
zomermaanden een gezellige zit met een
wijds uitzicht over de Ruterpolder. 0p het
terras aan de voorkant kunnen gasten dan
eveneens genieten van de gezellige drukte
op het water rond de brug. Het restau-
rant kent een uitgebreide menukaart met
Italiaanse gerechten en aftraalmenu,s,

maar gasten kunnen hier ook terecht voor
een kopje koffie of een lunch. 0p de dranken-
kaart staan tapbier van Amstel, diverse spe-
ciale bieren en alle soorten (sterke) drank.
Het restaurant is in de zomerperiode dage-
lijks geopend van 10.00 uur tot 22.00 uur. In
de wintermaanden is het restaurantop maan-
dag gesloten en geopend op dinsdag, woens-
dag en donderdag van 17.00 uurtot 21.30 uur
en op wijdag, zaterdag en zondag van 12.00
uur tot 21.30 uur. Let op: ptzza's zijn vanaf
17.00 uur verkrijgbaar! Met de opening van
dit ltaliaanse restaurant/ puzeiaheeft IJtst
er weer een nieuwe horecagelegenheid bij
gekregen, een aanvulling op het bestaandè
aanbod, waardoor lJlsters en toeristen een
ruimere keuzemogelijkheid wordt geboden.

sinterktaasintocht lJtst - Zaterd ag2z november v.a. 13.30 uur
Aanstaande zaterdag 22 november komt
Sinterklaas weer aan in lJtst. Vanaf 13.30
uur is het voorprogramma op de kade in
het centum van lJlst (Gatamagracht). 0m
ongeveer 14.00 uur zal Sinterklaas met zijn
stoomboot, de Johanna Jacoba, aanmeren
aan de kade bij de voormalige fabriek van
Nooitgedagt. De intodrt zal dit jaar muzikaal
worden begeteid door Sipke de Boer. Na ont-
vangstaan de kade zullen Sinterklaas en zijn
Pieten lopend naar de Stadsherberg'HetWa-
pen van lJlst'gaan. fijdens deze wandeling
heeft Sinterklaas dan alle tijd om de kinderen
persoonlijk te begroeten. Van 15.00-16.00
uur is er voor de kinderen van groep 7 t/m 4
nog een programma in de Stadsherberg. Let
op: Wegens veiligheidsvoorschriften kun-
nen alleen kinderen met een Sinterklaas-
button van school worden toegelaten. De
Sinterklaasintocht in lJlst wordt mede mo-
gelijk dankzij onze sponsors en donateurs.

Sponsors: Ondernemersvereniging lJlst,
Poiesz supermarkt lJlst, Stichting Johanna
Jacoba, Rabobank Sneek-ZuidwestFriesland
en De Boer's Bakkerij.
Donateurs: Bakker Technisch bedrijf,
Berco Machine- en Apparatenbouw BV,
Bouwkundig Bureau de Jong, Cees Zijs-
ling Techniek, De Berneboel, De Haas
Bloemen, De Vries Stukadoors, F.H. Bau-
det, Fa. Heeringa (S. Heeringa), Fotkert
de Vries, FriBalance, Gebr. Sikma BV, Ger-
lofsma Hoveniersbedrijf, Ing.Buro Linek,
Jaarsma Grondverzet, Jakobs Agroklus-
sen, Jenny's Boutique, Kapsalon de Spie-
ghel, Kerst Koopman BV, Onderhoudsbe-
drijf Huisman, Posthuma batterijen, post
Woon- en Projectadvies BV, Rosier Timmer
en 0nderhoudsbedrijf, Stadsherberg "Het
wapen van lJlst", Stienstra & v.d. Wal.
Sybren v.d. Zee, Sijperda Hardy, Troel-
stra & de Vries, W.P. Spoelstra 8.V., y.D
Groeneveld Hoveniersbedrijf en AAL&SS.

Wilt u ook donateur worden, ats bedrijf of
particulier, dan kunt u uw donatie over-
maken op bankrekeningnummer NL-
24R4800370637676 t.n.v. Sinterklaas-
commissie lJlst o.v.v. 'donatie intocht
Sinterklaas'. Indien u de intocht op een
andere manier wilt sponsoren dan kunt
u contact opnemen met Monique van
Dam aalss@kpnplanet.nl of 0651620490.
De Sinterklaascommissie lJlst,
Hendrik Nauta, Margo Vos, Petra post,
Mireille Post en Monique van Dam
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Stijlvolle vezorging van begrafenissen en crematies;
Opbaring thuis met koeling mogelijki
Dienstverlening zonder winstbejag met voor leden bovendien
f inanciéle tegemoetkoming;
Bode, de heer M. Heslinga, dag en nacht bereikbaar N, ROSIER
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Aannemingsbedrijf Weg- en WaterboLrw

Aw kapster aan huis
Wor jong en oud

Gerda de ]ong
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www.silperda-hardy.nl
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www. musikant. nl
Gitar, bas en mandoline les zonder notenschrift
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Alle apparatuur. gitaren en bassen aanwezig

De Tsjalk 17, lJlst . info@musikant.nl
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Uw kapster aan huis
voor darnes en treren

Ook's avonds!
Bel mij voor e€n aÍ'spraak:

06-144647A4
www,:e in ash airservice. n I

Reina Kroes
stadslaan 73

8651 AC IJIST
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24 november

03 december

03 december
04 december
10 december

12 december
12 december:

17 december

17 december
18 december
18 december

Vrouwen van Nu, Sinterklaas/Surprise partlr,
'Het Wapen van lJlst'
Mauritiuskerk open van 19.30 uur tot
20.30 uur, Eegracht 48
Recreatievotteybat
Vrouwenkoor It Roer 0m, Stadsherberg
Mauritiuskerk open van 19.30 uur tot
20.30 uur, Eegracht 48
Klaverjassen
Kompaenenkoor't Skip sunder Roer -
Stadsherberg
Mauritiuskerk open van 19.30 uur tot
20.30 uur, Eegracht 48
Recreatievolteybal
Vrouwenkoor It Roer 0m. Stadsherberg
Vrouwen van Nu, kerstavond m.m.v.
dhr. De Ree, werkzaam als kok bij ,Het 

Wa-
pen van lJlst'met tapashapjes en uitteg

24 december Kerstnachtdienst, Mauritiuskerk
29 december Jubileuminstuif g.v. de Stànfries, Utherne

Gratis wifi lJtst?
Misschien heeft u gehoord van de 'gratis wifi'mogetijkheid vanuit
de provincie Friestand. (http ://www. fryslan. nt/wifi ). Voor lJlst
hebben lJlst 750jaar, de Ondernemersverenigiirg lJist en Stads-
belang lJlst, dit uitgezocht. GezamenUjk zijn we tot de conclusie
gekomen dat een en ander volgens deze regeling niet haalbaar/
wenselijk is voor lJlst. Binnenkort gaan we weer met elkaar om ta-
fel om mogelijke alternatieven te inventariseren. Mochtu hierover
een goed idee hebben, laathetwetenvia info@ stadsbelangijlst.nl.

Namens lJlst 750, Ondernemersvereniging en Stadsbelang lJlst.

Hoor Friesland
Bent u doof of slechthorend? Neem dan eens contact op
met Hoor Friesland. Wij zijn er voor u.
Telefoon 058-21 30537 óf www.hoorfriesland.nl.

Voor het komende halfjaar wordt het navolgende schema
gehanteerd voor de verschijning van It Dryltser Kypmantsje:
Maand Uiterste inleverdatum verschijningsdatum
December 8 december 18 december

Thuiszorg Zuidwest Friesland
Galamagracht 31 8651 EC lJtst
0515-461850
TeamIJlst@thuiszorgzwf . nl

\*,*
thuisJorg

'*Y-*

Stipepunt Drylts Medewerkers zijn aanwezig op
woensdag- en vrijdagmorgen, van 9.30 - 11.30 uur,
op Galamagracht 31 (locatie Thuiszorg).
Ze zíjn telefonisch bereikbaar via 06-10264969.
Ook maandagmorgen zíjnzíjvan 9.30 - 11.30 uur
telefonisch bereikbaar.
Het emaitadres is drylts@stipepunt.nl.

Het Vrouwenkoor 't Roer om repeteert éénmaal per veeÉien
dagen op donderdagavond van 19.45 tot22.00uur in
HetWapen van lJlst. Zie voor de data de Agenda.

Golleste KUVF Kankerbestrijdi ng 2Ot4
De collecte van de KWF kankerbestrijding heeft in september
een bedrag van € 2007 ,78 opgebracht. Een Uchte stijging ten op-
zichte van vorig jaar, fantastisch. Dit is niet de enige positieie
ontwikkeling; tijdens de collecteweek hebben zich weer nieuwe
collectanten aangemeld. Voor ons reden te meer om in 2015
weer vol enthousiasme deze zo belangrijke collecte te organi_
seren. Al onze collectanten bedankt voor de inzet en wij hópen
votgend jaar weer op jultie medewerking te kunnen ,ákenir,.
KWF commissie: Durkje Feenstra, Wilma Floris, Mieke Bergstra

Samen Eten
We zijn voor ons Kerstdiner uitgenodigd op maandag 15 de-
cember in Stadsherberg "Het Wapen van lJlst" door de fami-
lie Schreur. Vanaf 17.00 uur zijn onze gasten wetkom voor een
drankje en zoals we gewend zijn wordt om t 18.00 uur met
behulp van het "Samen eten team" de maaltijd geserveerd.
Voor inlichtingen:
G. Bouma, tel. 06-53849361
S. Schilstra, tel. 532930

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

Volwassenen: 19.00 uur - 20.00 uur
Locatie: Sporthal de Utherne Inl. Fokke Rosier,
De Kting 27,8657 Cl lJlst, 05LS-S3ZZ34/06-50657648

doffgypacht
Uw huisarts b4 spoed
buiten kantoortijden

De d i ch tsbijzij n d e h u isa rt-
senpost bevindt zich in Sneek

in het Antonius ziekenhuis.

(via de ingang van de Spoed-

eisende Hulp)

0900-LL2 7 LL2

Een uitgave van:
Vereniging Stadsbetang lJtst

Redactie:
Edsko Hekman
Janna de Boer-Zuiderhof

0prnaak/Druk:
Drukkerij Van Dijk Woudsend

Kopij en/of advertenties:
(zo mogetijk digitaal)
inleveren tot en met
8 december a.s. bij:
Galamagracht 12

E-mail: info@hekmanijlst.nl
Het eerstvotgende Kypmantsje
verschijnt op 18 december 2014.

o Copyíight bii Vereniging Sradsbelang IJtsr

Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd

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

toestemming van de uitgever

De uitgever behoudt zichzelfhet recht voor zonder
voorafgaande kennisgeving, ingeleverde kopij te

wiizigen, in te korten ofte weigeren.

logezonden stukketr worden geplaatst buiten
verantwoordeltkheid van de redactie

GeenPULITIE spoed
f ryslán Wgl

. Drllrtct SneL.k pOtitie

Telefoon: O9OO-8844

Chantal

Buurtagent in
Sudwest Fryslá

twitteraccount:
.twitter.com/

chantal_manten
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Skipper Club Gharter 40 jaar in lJlst
Eenoud d-ocument, namelijk_eenadviesvan de Hoofdingenieur-directeurvan pro-
vincialewaterstaatvan Friesland, van november 1974 m.b.t. eenvergunningaan-
vrage voor de bouwvan aanlegsteigers,i:iên voor de verhuur besteride kruïsers,
vormtdeaanleiding aandachttebestedenaan40JaarSkipperClubGharterinlJlst.

verschillende merken en verschillende
dpes, afmetingen en prijsklassen. Wat
nauwelijks veranderd is, is het team van
Skipper Club. David Haanstra (dagetijkse
leiding) en Femmy Beintema (kantoor)
werken al 26 jaar bij het bedrijf en ook
Arjan Wever en hoofd schoonmaak Aal-
tje de Groot, zijn at weer de nodige jaren
aan het bedrijf verbonden. Zij zorgen, met
ca. 15 oproepkrachten, voor de dageUjkse
gang van zaken. Het onderhoud aan de
schepen wordt voornametijk in eigen be-
heer gedaan, waarbij ook gebruik wordt
gemaakt van de faciliteiten van de wenren
van Amsterdam en Ten Woude. Uiteraard
heeft ook Skipper Club last van de huidiqe
crises. Het bedrijf heeft daar op ingespeeld
door zich goed aan te passen aan de ver-
anderde omstandigheden en de wensen
van de gasten. Zo kunnen gasten sinds dit
jaar op elke gewenste dag van de week,
met uitzondering van zondag, vertrekken
voor een door de huurder bepaalde peri-
ode. Dit kan vanaf een dag, een midweek,
een weekend, een week oftien dagen. Een
trend, die in de behoudende watersport-
weretd niet of nauwelijks navolging heeft
gevonden. De gasten liomen voór ein be-
tangrijk deel uit Duitsland, maar ook gas-
ten uit Nederland, Oostenrijk, Zwitserland,
Tsjechië en zelfs uit Rusland en Israêl we-
ten de weg naar lJlst, naar Skipper Ctub
te vinden. Voor velen is het de eerste keer
dat ze zelfstandig met een schip varen.

Medio 1974 ontwikkelde Sam Jaarsma uit
De Meern ptannen voor een verhuurbedrijf
van kruisers in lJlst. Door de ontwikke-
ling van het bestemmingsptan 'De Rat"
was het blok van 4 molenwoninkjes met
bijbehorend erf aan het Sneekerpad goed
bereikbaar geworden, een ideale vesti-
gingsplek voor een jachtverhuurbedrijf.
De gemeente lJlst werkte mee aan de be-
stemmingswijziging, de verbouw van de 4
woningen tot bedrijfswoning met kantoor
en de bouw van een ontvangstruimte bij
de houtkolk. Ook de provincie Friesland
toonde zich bereid medewerking te ver-
lenen voor de bouw van steigers voor de
aanleg van de schepen. Er was nog één
probleem: het voormalige hotelschip "De
Baltic" lag ter plaatse voor de wal en dus in
de weg. Het wegslepen van het schip ging
niet van een leien dakje; het schip bleek
totaal verrot en viel voltedig uiteen. Het
grootste gedeelte van het schip kon niet
versleept worden. De oplossing: een wal
ervoor en zand erover.Zo startte Jaarsma
met de verhuur van hoofdzakelijk Aqua-
naut kruisers onder de naam Skipper
Club Charter. Het bedrijf ontwikkelde zich
voorspoedig en had dó tijd trouwens ook
mee. Na 20 jaar werd Skipper Club Char-
ter verkocht aan de familie Bensdorp en
inmiddels zijn we weer 20 jaar verder. In
de loop der jaren is de verhuurvloot, die
momenteel 19 schepen telt, votledig ver-
nieuwd en wordt gevaren met schepen van

En juist daar onderscheidt Skipper Club
zich van andere verhuurbedrijvàn. Niet
alleen de schipper krijgt een uitgebreide
vaarinskuctie, maar de gehele bemanning.
Het varen is tenslotte teamwork. Het eei-
ste contact met de gasten ontstaat veelal
per e-mail. Hierdoor wordt al een zekere
band opgebouwd, die naderhand wordt
bestendigd door de periodieke toezending
van een digitate nieuwsbrief. Bij aankomst
in lJtst worden de gasten met een dran$e
verwelkomd in de ontvangstruimte. Desge-
wenst kunnen ze voor vertrek kosteloos een
bezoe$e brengen aan houtzaagmolen "De
Rat" en boodschappen halen bij de nabij-
gelegen Poiesz-supermarkt. Niet alleen de
supermarkt plukt de wuchten van het be-
zoek van de vele gasten van Skipper Club;
maar ook de overige middenstand en, niet
te-vergeten, de horeca. Begin dit jaar zijn
erf en opstallen verkocht en teruggehuuid
tot 31 oktober 2075. Voor de toekomstvan
Skipper Club Charter op deze locatie zal
veel aftrangen van eventuete toekomstige
ontwikkelingen in dit gebied. Voor het bé-
drijf en voor lJlst zou het bijzonder jammer
zijn als Skipper Club Charter uit lJlst zou
moeten vertrekken.

'Toch jammer dat Peke gestopt is met zijn
maandelijkse verhalen. We missen het wet.
Is er nou niemand anders die lJlst eens
even bij de kop pakt? Is dat niks voorjou,
Piebe?" " Nou, dat weet ik niet, mannen.
Ja, ik hoor nafuurlijk hier en daar wel eens
wat, maarom datop papierte zetten...""Bij
Peke lqfiam het er ook wel eens wat briek
uit, maar dat hindert niks. Je moet het ge-
woon proberen. Hier aan tafel hoorje ook
wel verhalen, die kun je toch opschrijven?"
"Zou kunnen. Ik hoorde trouwens net nog
een pracht verhaal over brandblussers.

I k wit hetjullie wel even vertellen, maar het
moetwel aan deze tafel blijven. Dus mondje
dicht. De manwil er geenpraatvan hebben.
Jullie weten wel dat alte bedrijven brand-
blussers moeten hebben. Een man van de
Iendrachtwei, nee nee mannen, ik noem
geen naam, maar die man kreeg controle
van die blussers. Hij heeft ook een loods in
Heeg en daar haalde hij de brandblussers
weg voor de keuring bij hem thuis. Na de
keuring legde hij het spul achter in de auto
en reed weer naar Heeg. 0f de verzegeling
niet goed was of wat dan ook,maar in een
flauwe bocht rolden twee van die dingen
tegen elkaar aan en gingen spuiten. Bin-
nen de kortste keren was het een en al
poeder in die auto. De man zette snel de
auto aan de kant en sprong er uit. Hij zag
er uit ats de verschrikkelijke sneeuwman.

Hij deed gauw de achterklep los, maar dat
was veel te laat. De auto was van binnen
hartstikke wit, het leek wel een sneeuwland-
schap. Hij is ook brandweerïnan en hij wilde
nahrurtijk niet weten dat het mis was gegaan
met die blussers, dat hij reed direct naar zoh
autoschoonmaakbedrijf. Ze zijn daar uren
bezig geweest en het kostte ook een paaÍ
centen, maar de auto zag er weer spic en
span uit, van buiten en van binnen. Prachtig,
zo die auto er uit zag, alleen ... hij reed niet
meer. Een orpert erbij en wat dacht je? Totat
loss. Dat poeder zat overal in de eleklronica.
Toen kon hij er niet meer onderuitwat er ge-
beurd was. Ik geloof dat de verzekering de
schade wel wat dekt, maar hij is wet toe aan
een nieuwe auto. Nou mannen, ikmoetmaar
weer eens naar mem. Tot de volgende keer."
"Ja, tot ziens Piebe."

Hobbymarkt'It Himsterh0s', Cingel 20, Oosthên,
22novembervan 10.00 -16.(X) uur
Het is een grote trend om van alles zelf
te maken. DIY (Did It Yourself) heet het
nu! Veel hobbyisten presenteren op deze
dag hun gemaakte artikelen en bieden
hun waar te koop aan. Het varieert van
haken en breien tot houten meubeltjes
en woonaccessoires, van kaarten tot ge-
decoreerde koekjes en taarten, decoraties

van fi etsbanden, schilderijen, zelfgemaak-
te honing en jam, stoffen woonaccessoires,
kadoverpakkingen enz. enz...Kortom zoekt
u een leuk cadeautje voor de naderende
feestdagen of bent u gewoon benieuwd?
Kom op zaterdag 22 november gezellig
naar het Himsterhis, de toegang is gratis.
Vanaf 10.00 uur staat de koffie klaar!!!



De Wytstirns (Fr.)
De wytstim is
familie rran de

zeevogels. Eén

van de klei-
nere meeuw-
soorten is het
visdiefe,ofte-
wel de 'wlrtstirns'. Ze heeft ook een paar
streeknamen o.a. zeezwalm, tarremieuw,
pijlstaart, venkraai. Het is een prachtige
slanke vogel. De kleuren zijn aan de
bovenkant grijs, de snavel is koraatrood
met een zwarte punt en zijn poodes zijn ook
rood. maar wel kïein. Er zijn zeker nog 5

soorten sternen, die bij de familie behoren,
maar die meeuwen zien we hier maar
weinig. Hetvisdiefje wordt nog wel gezien,
al is dat niet zo vaak meer door het ver-
minderde aantal. De wytstirns zie je het
meest boven vaarten, kanalen, poelen,
kleine meren en bij de zeekust. In ons land
is heteen algemene broedvogelen doortrek-
ker. Hij komt mogelijk in heel Europa voor,
maar hij trekt in augustus/september naar
zuidetijke streken, waar ze overwinteren.
Dan volgt het bruiloftsfeest. Dat bestaat uit
omhoog vliegen, neerduiken, elkaar een
visje aanbieden, symbolisch nestmateriaal
verzamelen en aanbieden en over de rug
gooien. Een ondiep kuiltje in de grond is het
nest, welke door hetwouvrlje wordt bekleed
met droog gras. Zij legt er 2 of 3 bruingele,
donker gespikkelde eieren in, die 20 á 23
dagen door beide ouders worden bebroed.
Deze zorgen ook beide voor hun jongen, zo-
dat ze na 24-30 dagen uit kunnen vliegen.
Het voedsel van een visdiefie bestaat uit
kleine visjes, krabben, garnalen, zeepie-
ren, zeesterren, weekdieren en in het bin-
nenwater nog insecten en hun larven. Ook
hij "bidtvoor het eten", net als de torenvalk,
maar dan wel boven het water en dan het
liefst achter een varende boot, want in het
kielwater zit het meeste voedsel voor hen.
Zijn roep is wij luid, scherp en lang gerekt
van pierrrr, ofpierrra, snirrrrr. Deze prach-
tige vogels trekken naar het zuiden, naar
de warmte en begin april-mei komen ze te-
rug naaÍ hun broedgebied en dat is meest
in kolonievorm, maar een enkeUng broed
daarbuiten. Dit was iets over de wytstirns.
Namens de vogelwacht lJlst-0osthem e.o.,
Sj. Landman

Buurtatelier

Lekker een middag creatief bezig zijn met

eigen werk of met materiaal uit het atelier. le

laten inspireren door anderen of gewoon even

oo?êllio L^mon hu'rÉên

Toegang gratis

Met een d of een t?

Voor iedereen di. t*ijf.lt *rnn..r het nu

"gebeurt" of "gebeurd" moet zijn. Met

deskundige uitleg en oefeningen zodat het

voor eens en altijd duidelijk is.

Toegang € 3,00

inclusief koffie oÍ thee

Sinterklaasatelier.

Eerste hulp bij Sinterklaasproblemen: onze

rijm- en surprisepieten helpen je op weg en

wie weet valt jouw gedicht in de prijzenl

Toegang € 3,00

inclusief koffie of thee en pepernoten

Vogeltaarten maken

Maak met behulp van zaden, bessen, noten en

vet een decoratieve taart waar de vogels in de

tuin nog lang plezier van kunnen beleven.

Toegang € 7,50

inclusieí materiaal en koffie of thee

l
Ctrristmas f ashion Switch

Kerstgala-avond? Geen zin om geld uit te

geven? En toch niet hetzelfde jurkje als vorig

jaar? Kom dan een jurkje lenen. Met live

muziek en kapseladvies.

ïoegang € 3,00

inclusief hapje/dra nkje

Wat kook jij met Kerst?

Heb je een lekker en makkelijk recept voor de

Kerst of wil je graag tips? Dit is het moment

om recepten uit te wisselen of te laten

pr0even.

Toegang € 3,00

inclusief koffie of thee

:

Thema-avond
"individu en maatschappij"

Tijdens een thema-avond gaan we aan de

hand van een aantal stellingen met elkaar in

gespreK over een 0noerwerp.

Toegang € 3,00

Inclusief koffie of thee

Midwinterborrel :

Va:raf 21 december worden de dagen weer

langer, we gaan tetug naat hat liclt. op
?erron2 vieren we dit bijde vuurkorf met een

hapje en een drankje.

Toegang € 5,00

inclusief hapje/drankje

Aanmelden kan telefonisch via 06-12371046 of per email via info@perron2.nl

Uitstag vertoting CMV Goncordia lJtst
1e prijs: Dinerbon "HetWapen van lJlst" € 100,-

2eprijs: ïegoedbon"BoutiqueJenny'' € 50,-

3e prijs: Tegoedbon "De Haas Btoemen" € 25,-

4e prijs: Tegoedbon "De Haas Bloemen" € 25,-

5e prijs: Tegoedbon "De Haas Bloemen" € 25,-

6e prijs: Tegoedbon "De Haas Btoemen" € 25,-

7eprijs: Tegoedbon"DeBoer'sBakkerij" € 10,-

8e prijs: Tegoed bon "De Boer's Bakkerij" € 10,-

9e prijs: Tegoed bon "De Boer's Bakkerij" € 10,-

totnr.1175
tot nr. 0349

lot nr. 0844

lot nr. 0836

lot nr. 0457

tot nr. 1030

lot nr. 1780

tot nr. 0988

lot nr. 0086

10e prijs Tegoed bon "De Boer's Bakkerij" € 10,- tot nr. 1109

11eprijs Tegoedbon"DeBoer'sBakkerij" € 10,- lotnr.0832

Alle prijzen zijn af te halen bij:
Maaike de Vries,
Frisiaplein 11, IJlst.
Bedankt voor uw deelname!
Christelijke Muziekvereniging Concordia
te lJlst
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Groepsspringen g.v. de Stànfries
D-E niveau 25 oktober in
Nieuwehorne
Super start deelnemers/sters lJlster
gyrmnastiekvereniging 4 x goud en
4 x zilver
Zoals gebruiketijk start het wedstrijdsei-
zoen met de groepsspringwedstrijden op

D en E niveau met voorgeschreven oefen-
stof. In Nieuwehorne kwamen 3 groepen

uit op 8 onderdelen t.w. Instap, meisjes
6-7 jaar, meisjes jeugd E niveau 8-12 jaar
en jongens junior D 10-16 jaar. Een waar
prijzenfestival, want op alle 8 onderdelen
werd een prijs behaald, 4 maal goud en 4

maal zilver. De categorieën meisjes Instap
en jeugd E kwamen uit op lange mat, plan-
koline kast en minitramp valmat, jongens

D op minitramp pegases en minitramp val-
mat. Voor D niveau is er ook nog een FK.

Uitstagen:
Instap: Heleen Klasen, Femke Toonstra,

NoamiToonstra, DoutzenHijlkema,Annika

Veenstra, Lieke Hijlkema, Doutsen Hol-
lenberg, Suzanne Vermeij
1e lange mat
1e plankoline kast
2e minitramp valmat 13.500 P

Jeugd E: Fteur Jager, Joska Hijtkema,
Thirza v.d. Veer, Frouke Antsje Zeilstra,
Jente Hollenberg, Yfke Wagenaar, Emma

Reijns, Mare Gerritsma, Natanja Haringa
en DanielleVermeij
1e plankoline kast 73.677 P

1e minitramP valmat 13.543 P

2e lange mat 13.490 P

Junior D: Allard Donker, Dion Speelman,

Jorrit v.d. Kooi, Mathijs Raadsveld, Riemer
Durk Krol, Arjen Hofstra
2e minitramp valmat 13.480 P

2e minitramp pegases 72.970P
Deze groep traint hard om ook op het FK

het podium te halen.
Agenda groepsspringen:
22 november FK D niveau in Kollum
29 november FK C niveau in de

Schuttersveldhal Sneek

13.133 p
13.250 p

Votteybalverenigin g Stànfries
Sinds een paar weken is de comPeti-
tie weer begonnen voor de teams van

Volleybalvereniging Stànfries. 0nze
jeugd is weer goed vertegenwoordigd!
We spelen dit jaar met 3 teams in meis-
jes A, 1 meisjes B-team en 2 C-teams.

In de circulatie zijn we gestart met 4

teams over de verschillende niveaus.

In de loop van het seizoen zal er waar-

schijntijk nog een 5e circulatieteam
starten. 0p de foto ziet u ons jongste

circulatieteam. Zij zijn dit jaar be gonnen

op niveau 3! De ouderejeugdteams spe-

len hun thuiswedstrijden in de Utherne.
0p vrijdagavond en op zaterdagmiddag
kunt u regelmatig onze jeugd in actie
zien. Heb je belangstelling voor vol-
leybat? 0f wil je eens iets meer weten of
meetrainen? 0p de site kun je alte con-

tactpersonen vinden.
Ga naar www.stanfries.nl. Tot ziens in
de Ítherne!

|::

Nieuwe schoottijden in lJtst?
Voor ieilereen díe nauw betrokken
is bíj de IJIster scholen en geïnte-
resseerden ín het onderzoek naar
wij zigíng v an s cho oltíi ile n

U heeft er vast al wet eens van gehoord;

het continurooster. Steeds meer schoten

ontdekken de mogetijkheden van andere

schooltijden en dat maakt dat de tradi-
tionele schooltijden ter discussie staan.

Traditioneel is er altijd een ochtend- en

middagdeel geweest met daartussen een

lange pauze om thuis te kunnen lunchen.
In de afgelopen jaren is er met de komst
van de Tussenschoolse 0pvang (TS0) op

school al het nodige veranderd en blij-
ven er veel kinderen's middags oveÍ op

school. Het continurooster gaat nog een

stap verder en maakt dat de kinderen aan-

eengesloten naar school gaan en tussen

de middag een kortere pauze genieten.

0p dit moment zijn zowel 0BS de Kogge

ats CBS de Twine bezig met een stem-
ming / onderzoek of overstappen naar het
continurooster wenselijk is. Een traject
waarin beide scholen heel nadrukkelijk
gezamenlijk wilten optrekken. Dit in het
belang van de kinderen, want met be-

trekking tot schooltijden - en direct daar

aan verbonden de mogelijkheden tot sa-

men spelen, ontspanning, deelname aan

(verenigings-)activiteiten, etc.- zijn we

natuurtijk gebaat bij zoveel mogelijk uni-
formiteit. Dit is ook in het belang van de

IJlster gemeenschap. Beide scholen willen
allereerst de ouder(s)/verzorger(s) de ge-

legenheid geven zich te laten informeren
en uit te spreken over het continurooster.
Hiervoor zijn begin en medio oktober op

beide scholen informatiebijeenkomsten
georganiseerd waar ouders aan de hand

van praktijkewaringen zijn g eÏnf ormeerd.

Het vewolg is dat beide scholen een enquê-
te houden onder de ouders om daarmee te
bepalen of een eventuele overgang onder-
steund wordt. We zullen u van de ontwik-
kelingen op de hoogte blijven houden.
Voor meer informatie/wagen kunt u
mailen naar:
twine@palludara.nl
kogge@ gearhing.net

Met vriendelijke groet,
CBS de Twine en 0BS de Kogge

Uitstag Nationale ZonnebtoemLoterij 2Oí.4
vanwege ruimtegebrek was het niet mogelijk de volledige trekkingslijst te plaatsen. Wilt u weten of u een

winnendlothebt? Kijk dan op: htip://www.zonnebtoem.nllzblDe'Zonnebtoemtoterij/.
8
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Ftip van Doorn gastauteur op De Kogge tijdens Boekenweek
De Kinderboekenweek vierde dit jaar
haar 60-jarig jubileum en alles was rond
het thema Feest gecentreerd. Feest was
het zeker op 0BS De Kogge waar Flip van
Doorn als auteur vertelde over het reilen
en zeilen bij het schrijven van een mooi
boek. De lJtster schrijver laat zich daarbij
inspireren door mooie en gekke plaatsen
in Nederland en Duitsland. De pakkende
verhalen boeiden vanaf het begin tot
het eind en vooral de vele wagen van de
ademloos luisterende leerlingen gaven
het geheel nog eens wat extra cachet. Van
Doorn startte zijn verhaal met het ont-
staan van de eerste boeken waarbij het

beroep schrijver bijzonder was. Niemand
kon namelijk schrijven. Zelfs de koning
kon nog geen letter op papier fabriceren
en plaatste onder de stukken zijn hand-
tekening door middel van een kruisje.
Na het uitvinden van de boekdrukkunst
kwam het boeken lezen in een stroom-
versnelling en schreven auteurs zelf
ook boeken. Leuke kinderboeken van
tegenwoordig als Jip en Janneke, Nijn-
tje en Dikkie Dik zijn evergreens in elke
huishouding en bij de schooljeugd nog
attijd poputair. Van Doorn werd over-
stelpt met kinderwagen, maar kon ie-
dereen een pasklaar antwoord geven.

De lJlster basisschool kijkt met plezier te-
rug op deze boekenweek waarbij het uit-
nodigen van Flip van Doorn met zijn leer-
zame verhalen bijdroeg tot een geslaagd
geheel.

Wat doet Stadsbetang lJtst?
Stadsbelang lJlst is de schakel tussen
de stad IJlst en de gemeente SÍrdwest-
Fryslàn. De stads-, dorps- en wijkbe-
langen hebben in de beleidsnotitie van
de gemeente een stevige rol toebedeeld
gekregen. Hiermee zijn we een seri-
euze gesprekspartner van de gemeente
Sridwest-Fryslàn. 0m de belangen van
IJlst goed onder de aandacht te bren-
gen bij de gemeente is draagvlak nodig.
Daarom werken we graag samen met u
en alle andere initiatieven, verenigin-
gen, stichtingen etc. Uw input, steun
en hulp is van harte welkom. Heeft u
bijvoorbeeld wel eens gedacht aan een

bestuursfunctie binnen Stadsbelang? 0f
draagt u gÍaag bij aan één van de thema's
van de te ontwikkelen Stadsvisie? Laat het
ons weten via info@stadsbelangijlst.nl.
Nieuwe website
Na maanden voorbereiding is het dan zo-
ver: onze nieuwe website is online! Met
dank aan Cor de Vries voor de snelle ser-
vice en prettige samenwerking. We hopen
dat u snel een kijkje neemt en ons laat
weten wat u er van vindt. Ook als u denkt
dat er iets voor verbetering vatbaar is, ho-
ren wij dat graag. www.stadsbelangijlst.
nl. Naast de vernieuwde website, heeft
stadsbelang IJlst ook een nieuw logo.

Als basis voor dit
logo is het oudst
bekende Stadszegel
als voorbeeld ge-
nomen. Wij zijn erg
bUj met het eind-
resultaat van zowel
website als logo.
Tot slot: 27 november is er een 2e bijeen-
komst over'Leefbaarheid ouderen in lJlst'.
Locatie: Grand Café Nij Ytostins, Ylostins-
laan 1. Tijd: 20.00 - 22.00 uur. U komt
toch ook? Meer informatie vindt u op de
website en opgeven kan via info@stadsbe-
tangijlst.nl oftelefonisch: 0515 - 335768.
Het bestuur van Stadsbelang lJlst.

Activiteitenaanbod Nij Ytostins voor senioren in en rond omgeving lJtst
Voor senioren die in en rond de omgeving
van lJlst wonen hebben we de komende
tijd weer verschillende activiteiten op
het programma. Maandetijks is er een
gezellige soosmiddag waar allerlei ver-
schillende tafelspellen gedaan worden.
De soos is in het mooie grand café van

Nij Ytostins op dinsdagmiddag 25 no-
vember en dinsdagmiddag 30 december.
Beide keren begint het om hatf 3. Speelt
u graag een spel dan zien we u graag bij
de soos. Verder zijn we gestart met Koers-
bal. Dit wordt gespeetd in Nij Ylostins op
dinsdagmiddag 9 december om half 3.

Als u het een keer wilt proberen bent u van
harte welkom om hieraan mee te doen.
Wanneer u geïnteresseerd bent voor de
soosmiddag of de koersbal kunt u zich
opgeven bij:
r. grundstra@zorggroeptellens.nl of u
kunt bellen met 0515- 571900

Beheerstichting Groene Kruiswerk lJlst
Aanvragen financiëte steun voor
activiteiten in gezondheidsfeer

Na 16 jaar nemen wij aan dat onze stich-
ting inmiddels wel bekend is bij de inwo-
neÍs van IJtst. Vele verenigingen en in-
stellingen hebben gedurende deze lange
periode wel eens een aanvïaag ingediend
voor het verkrijgen van een financiële bij-
drage om een bepaalde aanschaf te doen
voor iets wat binnen onze doelstelling
past. Het moet namelijk gaan om het be-
vorderen, stimuleren en financieel onder-
steunen van activiteiten en projecten in de
gezondheidssfeer en al wat rechtsteeks
of zijdelings daarmee verband houdt of
daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de
ruimste zin des woords met de restrictie
dat het ten goede komt aan de bevolking
van lJlst. Aanwagen worden atleen in be-
handeling genomen als er geen financiële
steun via de geëigende weg mogelijk is.

In deze moei$ke economische tijden zal de
overheid steeds minder financieel steunen.
Daarom willen wij u nog maar weer eens at-
tenderen op hetbestaan van onze stichting,
die welUcht nog wat voor uw vereniging c.a.
kan betekenen. Ook onze middelen zijn niet
onbeperkt en het saldo daalt totdat de bo-
dem is bereikt. Wij hebben geen inkomsten
en de renteopbrengst is ook tot een diepte-
punt gedaald, zodat het opheffen van onze
stichting binnen afzienbare tijd een reële
werkeUjkheid zal worden. 0m u nog in de
gelegenheid te stellen van onze mogelijk-
heid te profiteren verzoeken wij u na te gaan
of er nog wensen zijn die u graag vervuld
zou willen zien. Onze eis blijft dat het in
de gezondheidssfeer moet passen. Hieron-
der valt ook het begrip veiligheid. Voor alle
duidelijkheid: onze stichting is niet voor
shirtsponsoring en exploitatietekorten.
Ons advies is: IIAAK VA!{ DEZE MOGE-
TIJKHEID GEBRUIK ZOI.ANG HEI NOG KAII

Voorwaarden: Aan toekenning van een
bijdrage zijn voorwaarden verbonden.
1. aanvïagen moeten in overeenstem-
ming zijn met de doelstelling van onze
stichting, zoals hierboven is omschreven
2. de aanwaag moet gemotiveerd zijn met
indicatie van het hiermee gemoeide bedrag
3. er moet (op verzoek) inzage in de
financiële positie worden gegeven
4. er moet niet gebruik kunnen worden
gemaakt van reguliere subsidiebronnen
Het bestuur zal alle aanwagen toet-
sen en beoordeten, waarna een beslis-
sing wordt genomen. Over de toe- of af-
wijzing kan niet worden gereclameerd.
Indiening
Aanvragen voor financiële steun kunnen
worden ingediend bij de secretaris van
de Beheerstichting Groene Kruiswerk
IJlst: p/a dhr. C.S. v.d. Kooij,
De Fjrirslach 74,8657 CË lJlst,
e-mail: corkoo@home.nl, telefoon:
531980, najaar 2014
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Kom en doe mee met Perron2!
In de afgelopen maand hebben alveel men-
sen de weg naar Perron2 in het Woon- en
Ontmoetingscentrum Nij Ïostins gevon-
den. 0ok in de komende weken zijn erweer
volop activiteitenwaaraanu meekuntdoen.
December staat helemaal in het teken van
de kerst. Kijk op onze agenda elders in het

Kypmantsje wat er zoal op het programma
staat. Als u zelf een activiteit wilt organi-
seren, neem dan contact met ons op. Voor
het realiseren van het reparatiecafé zijn we
op zoek naar mensen die handig zijn in het
maken van bv. elektrische apparaten zodat
deze niet weggegooid hoeven te worden.

Ook zouden we blij zijn met een DTP-er die ons
kan helpen met onze folder en met klussers
die hetteukvinden om een middag te helpen
om Penon2 nog mooier te maken. Gewoon
langskomen voor een kopje koffie kan na-
tuurlijk attijd. Wellichttot ziens op Perron2.
Akkie, Beate, Esther, Minke en Trèske
www.Perron2.nl info@Perron2.nl

'Wintersfeer in de kern van lJlst'
Buurtvereniging Atd Drylts heeft het ini

tiatief genomen om met een werkgroep
de leden, andere buren, ondernemers-
vereniging, de gemeente en andere be-
langhebbenden te inspireren om met
etkaar de Wintersfeer te realiseren. Het
uiteindelijke doel is het hebben van een
plan voor lJlst, gedragen door alle be-
trokkenen en belanghebbenden, die in
een 4-tal fases uit te voeren is, om zo
ieder jaar sfeer toe te voegen aan lJlst.

'Wensen en ideeën, als het gaat om l4lin-
tersfeer in de kern van lJlst'zijn; - Verlich-
ting over het water - Verlichting en aankle-
ding tussen de bomen - 0p iedere brug een
kerstboom - 0p het Frisiaplein een Hout-
stad lJlst boom - Gelijke en bijpassende
verlichting doorgetrokken dooi het cen-
trum van IJlst - Smeedwerkboompjes aan
de walkant - Verlichting in vlaggenstok
- Juiste soort verlichting (sfeervol) - Ver-
lichte boten/schepen - Verlichte kerken en
gebouwen - Muziek toevoegen - Jaarlijks
een kerstmarkt tbv Wintersfeer financie-
ring. 0m betrokkenen en belanghebben-
den enthousiast te maken over het idee,
wordt er op dit moment een aantal pro-
totypes aan sfeerelementen gemaakt. Dit
wii Buurtvereniging Ald Drytts graag laten
zien als eerste stap van het 4-jarenplan.
0p Facebook zijn al schetsen en foto's be-
schikbaar en zal de presentatie van de pro-
totypes op aangekondigd worden. Verder
zijn er al samenwerkafspraken gemaakt

met de ondernemersvereniging over het
omdopen van de Warme Winteravond in
een jaarlijkse kerstmarkt, is er gesproken
met de gemeente over ondersteuning bij
dit plan en zal ook op korte termijn met
Molen De Rat, Kijk&Doe centrum Nooitge-
dagt en Gasturij lJlst gekeken worden naar
mogetijkheden om samen op te trekken
bij de uitvoering van dit plan. Nieuwsgie-
rig, meedenken en/of meedoen? Kijk op
onze Facebookpagina'Buurtvereniging Ald
Drylts'of laat het weten via het secretariaat
van de buurtvereniging Eegracht 46, tel
0575537773.

Gratis Goednieuwskaarten
Stichting Millenniumnetwerk Fryslàn, or-
ganisator van het jaarlijkse 201 5FESTIVAI
in lJlst, geeft Goednieuwskaarten weg. 0p
de kleurrijke kaarten staan depositieve re-
sultaten van de 8 millenniumdoelen. we-
reldwijd, sinds 2000. Er is niet voor niets
aan gewerkt De armoede in de wereld is
afgenomen, 9 van de 10 kinderen gaan
inmiddels naar school, bijna evenveel

meisjes als jongens. De kindersterfte en
moedersterfte is bijna gehalveerd. 3,3
Miljoen sterfgevallen door malaria zijn
voorkomen, de bestrijding van tuberculo-
se, hiv en aids tigt op koers. Meer mensen
hebben schoon drinkvuater (89% in 2011)
en 2 miljard mensen kregen toegang tot
veiliger sanitair. Naast dit goede nieuws
over de millenniumdoelen kunt u uw eigen

goede nieuws op de kaart schrijven voordat
u hem verstuurt. De Goednieuwskaarten
zijn gratis af te halen in lJlst of worden op-
gestuurd tussen 8 en 15 december. lVitt u
er ook 5, 10 of meer ontvangen of aftralen?
Stuur dan een e-mail naar: info@millen-
niumnetwerkfryslan.nt. Bij grotere aantal-
[en, er zijn ruim 10.000 kaarten beschik-
baar, heeft afhalen de voorkeur.

Vl f Zuidwest Friesland, I {:,
Kantoor lJlst, Geeuwkade 4 iriesland
0peningstijden:
15 sept. 2Oí4tlm 15 mei 2015
Dinsdag t/m vrijdag 10:00 - 12:00

*\IW cadeaubonnen vanaf € 7,50*
Dinercheques t.w.v. € 25,= en € 35,=

*Ansichtkaarten o.a. van lJlst

* Cadeauartikelen*Hand-, thee- en
keukendoeken

*Div. winteraccessoires zoals: mutsen.
sjaats en nog veel meer!

* Extra aanbieding voor de feestdagen:
3 boeken over lJlst voor maar € 5,00,
per stuk € 2,00.
U kunt nu ook bij ons pinnen!!

: '*,

o")':peelboarn
i 

_ - B!'k'*i,b.,rans
\"" rJr'!

/oo, et 40,thoolse oavo.o ,t kJ'\cl;,kp stee

Somenwerk)ng met .ie scholen ín lJlst

Valop fragelilkheden on ie spelen

en !ekker te onttpaa,)en
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40 jaar Graag Gedaan
Veertig jaar geleden, om precies te zijn
op 30 oktober 7974, werd Graag Ge-
daan in lJtst opgericht. Doelstelling
van Graag Gedaan: daar helpen, waar
dit nodig is. Deze vrijwillige hulpdienst
brengt hulpverleneÍs en mensen die
hulp nodig hebben bij elkaar, waarbij
gedacht kan worden aan autoveryoer
en eenvoudige karweitjes. De organi-
satie ging van start met 16 personen,
die hutp zouden willen bieden en op
dit moment bestaat Graag Gedaan nog
steeds uit 19 medewerkers, waaryan 7

dames al sinds 1981 of langer op de lijst
van medewerkers staan. 0p 7 november
jt. werd het veertigjarig bestaan van
Graag Gedaan gevierd. Die dag waÍen
17 van de 19 huidige medewerkers om
17.30 uur aanwezig in de Stadsherberg.
De Gemeente Sridwest-Fryslàn werd
vertegenwoordigd door contactper-
soon Mary Gorren. Onder het genot van
een drankje werd gezellig bijgepraat.
Roelie Johnson vertelde hoe Graag

Gedaan 40 jaar
geleden is ont-
staan en hoe deze
wijwillige hulp-
dienst zich in de
afgelopen jaren
heeft ontwikkeld.
Roelie John-
son, één van de
medeoprichters
van Graag Ge-
daan, nam deze
avond na veer-
tig jaar afscheid.
Namens de leden van Graag Gedaan sprak
Geertje Hoekstra woorden van dank en
bood Sjoukje Wiebenga haar een boeket
aan. Mary Gorren van de gemeente bood
Roelie Johnson eveneens een prachtig
boeket bloemen aan. Vervolgens genoot
het gezelschap van een heerlijke brood-
maaltijd met een uitzonderlijk lekkere
(bruine)bonensoep! Na de maaltijd ver-
trok het gezelschap om 19.30 uur naar de

Stadslaankerk, waar men heeft genoten
van een onvergetelijk optreden van het
Georgisch ensemble Khareba & Gogia, een
schitterende afsluiting van de viering van
40jaar Graag Gedaan! Graag Gedaan gaat
als zelfstandige hulpdienst uiteraard ver-
der en dat in nauwe samenwerking met
het Stipepunt, waarbij de taken van Roelie
Johnson worden oveÍgenomen door Jelle
Hoogland.

Gezocht: medezangers/zangeressen/muzikanten
Zanger/bassist in Easthim zoekt me-
dezang ers/zangeÍessen/muzikanten
voor een nieuw op te richten zanggroep.
Wat mij voor ogen staat is een klein en-
semble van vijf tot tien personen (dus
geen koor!) waarin ieders kwaliteiten

tot hun recht komen. Doel: wekelijks
plezier beleven aan het samen musice-
ren; eventueel af en toe optreden. Breed
en werelds repertoire, bijvoorbeeld folk,
blues, jazz, bluegrass, zeemansliede-
ren, ktassiek repertoire, smartlappen,

cabaretliedjes; Nederlands-, Fries-
Frans- Duits- en Engels(Iers-)talig. Bij
voorkeur vrolijk en lichtvoetig werk,
maar geen"kampvuurliedjes"! Interesse?
Bel Vincent van den Akker,
0653 892 676

Nieuws uit de huisartsenpraktijk
In het begin van het jaar hebben we u
geïnformeerd over de verbouwing van
de praktijk. Veel mensen zijn enthou-
siast over de vernieuwde wachtruimte
en de grotere ruimte voor de batie. 0p
deze manier is uw privacy aan de balie
en aan de telefoon beter gewaarborgd.
We hebben een nieuwe huisarts in op-
leiding verwelkomd: Jannie Wijma. Zij
is nu ruim 2 maanden aanwezig in ons
team en zal het komende jaar bij ons
werken. Vermeldenswaard is haar vloei-
ende beheersing van de Friese taal! Van
meer praktische aard is het volgende:
een lang gekoesterde wens is gerea-
liseerd. Sinds oktober zijn we gestart
met het elektronisch patiëntenportaal.
Dit houdt in dat u via onze website
(www. huisartsenijlst. praktijkinfo. nl)

Yloslinslaan 3, 3551 AR lJlsl

nu de mogelijkheid heeft om online een
afspraak te maken of -geneesmiddelen
te herhalen. De eerste keer dient u zich
hiervoor te registreren. Het account is
persoonlijk en gekoppeld aan uw eigen
e-mail adres. Al langer zijn wij aangeslo-
ten op het LSP(tandelijk schakelpunt).
Dit is bedoeld ter uitwisseling van de
belangrijkste medische gegevens: bij-
voorbeeld in waarnemingssituaties in de
avond of weekenden of bij opname in het
ziekenhuis. Met name gegevens omtrent
medicatie, allergieën en/of chronische
aandoeningen- die voor andere hulpver-
leners van belang zijn om te weten- kun-
nen zo worden gedeeld. Vanwege pri-
vacywetgeving kunnen wij dit pas doen

zodra u ons toestemming hiervoor hebt
gegeven. Dit kan via een papieren mach-
tiging en ook via de website. Nu we het
toch over internet hebben is het ook een
mooie gelegenheid om u te wijzen op de
website thuisarts.nl. 0p deze zeer infor-
matieve website staan op duidelijke wijze
uitleg en (zelf)zorgadviezen over tal van
gezondheidsvïagen. De site dient geen
commerciële doeleinden en sluit aan bij
de Nederlandse huisartsen standaarden
en zijn wetenschappelijk onderbouwd.
Illustraties en filmpjes ondersteunen de
tekst. In 2015 gaan er veel zaken in het
zorglandschap op de schop. De gemeenten
krijgen een belangrijke rol in het verde-
len en beheren van de (langdurige) zorg.
De voorlichting hierover is in volle gang.
Ook voor ons als eerste tijn is het afwach-
ten hoe dit het komend jaar gaat lopen.

.

BibLiotheek
Zaterdag 1 november startte de lande-
lijke leescampagne Nederland Leest. Bi-
bliotheekleden kunnen vanaf die dag, of
de eerstvolgende openingsdag van hun
bibliotheek, het boek Een vlucht regen-
wulpen gratis ophalen. De bedoeling van
deze leescampagne, die de hele maand
november duurt, is om na het lezen van
het boek met elkaar in discussie te gaan

over het boek. De bibliotheek biedt daar-
toe gelegenheid. 0p zaterdag 22 novem-
ber leidt Klaas Jansma, auteur en bekend
van Omrop Fryslán, in Bibliotheek Sneek
de discussie over Een vlucht regenwul-
pen. Aansluitend kan er volop nagepraat
worden aan een heertijke Literaire Dis.
Nederland Leest is de grootste natio-
nale leescampagne en wordt dit jaar
voor de negende keer georganiseerd-
door de stichting Collectieve Propaganda

van het Nederlandse Boek (CPNB).Een
vlucht regenwulpen (1978) van Maarten
't Hart is het boek dat dit jaar centraal
staat. Het gaat over een door afkomst en
opvoeding tot isolement gedoemd kind,
wiens angsten verzacht worden door een
grote opmerkingsgave en een diepe tief-
de voor de natuur. Een vlucht regenwul-
pen is een onvergetelijk verhaal uit een
tijd toen Nederland nog een universum
was, en een dorpje de hele wereld.
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"Hou je mond gezond" in tandartspraktijk lJtst!
Maandag 3 november kvvamen groep 5-
6 van De Kogge en groep 5 van De Twine
op bezoek in de tandartsprakiijk aan de
Sikko Sjaerdemalaan 34. Doel van het les-
project is het bevorderen van een gezonde
mond door het terugdringen van cariês
(gaatjes) en tanderosie (slijtage door zure
dranken). Verder wil de organisatie bij
kinderen van o.a. basisscholen bewust-
wording creëren van de eigen invloed op
de (mond)gezondheid. Uit statistieken
blijkt dat 25o/ovan de kinderen in Neder-
land zijn tanden niet of slecht poetst. "0u-
ders horen eigenlijk kinderen vanafjonge
teeftijd - voor het tweede jaar- mee te ne-
men naar de tandarts. Ze weten niet dat
een bezoek aan de tandarts ofmondhygië-
niste opgenomen is in de basisverzekering
en dus voor kinderen tot 18 jaar gratis is"
merkt Willemijn Meijer op. Preventie van

cariës en tandvleesontstekingen komen op
de eerste plaats in de kleurrijk ingerichte
praktijk. Vandaar dat de tandarts het initi-
atief genomen heeft de scholen uit te nodi-
gen. Eerst mochten de kinderen de praktijk
bekijken. Daarna vertelden mondhygië-
niste Elly Boonstra en tandarts Willemijn
over hun werk. De kinderen kregen uitleg
over het ontstaan van gaatjes (cariës) en
watje kunt doen om dattevoorkomen. Dat
je minstens 2x per dag moet poetsen met
Fluoride tandpasta wisten alle kinderen
gelukkig! Datje na het poetsen beter niet
kunt spoelen met water, maar alleen uit-
spugen, wist niet iedereen. De Fluoride, die
het glazuur harder maakt, kan zo nog lan-
ger inwerken. Verder hebben de kinderen
geteerd dat ze niet vaker dan 3 of 4 x iets
tussendoor mogen eten of drinken. Als je
iets eet zetten de plakbacteriën de suikers

om in zuur waardoor er gaatjes
ontstaan. Het duurt 45 minu-
ten voor de zuren verdwenen
zijn! De leerkrachten gaan
er nu nog beter op letten dat
traktaties tegetijk met het
meegebrachte fruit en drin-
ken worden opgegeten. Wa-
ter en thee (of koffie) zonder
suiker mag je altijd tussen-
door drinken. Na alle infor-
matie mochten de kinderen
een plak-kleurtabletje nemen.
Ze kregen een tandenborstel
en tips om de nog aanwezige

Kinderenva.n groep 5-6 van De Kogge
kríj g en p o etsinstructie

ptak weg te poetsen. Ook de assistentes
Gerbina Eijgelaar en Martje Dijkstra hiel-
pen mee, zodat iedereen aan de beurt
kwam. Overigens hebben kinderen met
ongeveer 11 jaar voldoende motorische
vaardigheden om zelf hun gebit schoon
te kunnen poetsen. Napoetsen door een
volwassene is zolang verstandig! Dat er
hier en daar nog wat plak zat was dus geen
schande! Ook volwassenen zijn vaak erg
btij met de tips die ze in de praktijk krijgen
om tanden en tandvlees gezond te houden.
0ndanks het feit dat sommige kinderen
het eerst best spannend vonden, werd het
toch nog een woUjke boel! De kinderen
hebben namelijk ook geleerd en gezien
dat er veel bacteriën op je tong zitten!En zo zíen díe tongen eruit bij groep 5 van De Twine!

Warme Winteravond 12 december 2014 Frisiaptein

Voor de inwoners van lJlst en om-
geving organiseert de 0nderne-
mersvereniging IJlst haar tradi-
tionele Warme Winteravond op
vrijdagavond 12 december a.s. Lo-
catie is deze keer het Frisiaplein.
Iedereen is van harte welkom om ge-
zellig samen met elkaar, sfeervol de
donkere dagen voor kerstmis in te
komen luiden compleet met levende
kerststal. We kunnen een hapje en
een (warm)drankje nuttigen op het
Frisiaplein bij de kraam van bak-
kerij de Boer, de Stadsherberg, van
Chinees Indisch restaurant Wenzhou
en van kaasboer Wouter. Voor an-

wordt een heuse kerstmarkt dit jaar.
Als er nog andere bedrijven of ver-
enigingen zijn die mee willen doen,
kan dat natuurlijk. Je kunt den-
ken aan je producten verkopen of je
vereniging promoten of goede doe-
Ien ondersteunen. 0pgeven kan bij
Jouke Wijnja (info@joukewijnja.
nl). Wie meedoet, moet wel zelf.
voor een kraampje zorgen. De avond
wordt muzikaal omlijst door Concor-
dia en het (B)engeltjeskoor (koor
van de Kogge en de ïwine samen)!
Eerst zingt het (B)engettjeskoor
vanaf 19.00 uur, waarna Concor-
dia het stokje overneemt. Mis-
schien dat het (B)engeltjeskoor
daarna nog een keer wat wil zingen.

Wie de lampjes van de kerstboom
dit jaar aan mag steken is nog een
verrassing. Het is gepland om on-
geveer 19.30 uur. Na aftoop, onge-
veer 20.30 uur, van de warme win-
teravond kunnen we ons lekker
binnen opwaÍmen in de Stadsherberg
onder het genot van een drankje.
Actie Mensenkinderen PKN IJtst
Tegetijk met de warme winteravond
houdt de PKN lJlst net als vorig jaar
een actie. Ditjaar voor "Mensenkinde-
ren" (zie www.mensenkinderen.nl).
Deze avond wordt mede mogetijk ge-
maakt door: Bakkerij de Boer, Stads-
herberg het Wapen van lJlst, Chinees
Indisch restaurant Wenzhou, Kaas-
boer Wouter, Concordia, basisscho-
len de Kogge en de Twine, Feenstra
Reclame lJlst, De Haas Bloemen, PKN.

dere kerstinkopen kunnen
De Haas bloemen terecht.

we
Ja,

bij
het

Superbedankt!
Vrijdagavond 3 1 oktober
hebben de kinderen van
groep 7 en 8, begeleid door volwassenen,
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weer een heel groot bedrag opgehaatd
tijdens het venten van gevulde specu-
laas en speculaasbrokken. Het bedrag
dat we tijdens deze avond ophalen,
maakt een substantieel onderdeel uit van

ons budget voor de Sinterklaasintocht in
IJlst. Iedereen weer ontzettend bedankt
voor alle aankopen! !

De Sinterklaascommissie IJlst



De Btik op lJlster ondernemingen

_Ongemerkt is er veel kwatiteit en vakmanschap aanwezig in onze
bedrijvige stad en daar vertellen de ondernemers graag meer over.
In de serie interviews met ondernemers uit lJtst die tid zijn van
Ondernemersvereniging lJlst,
deze maand een interview met
Petra da vries en flrea Jansma van Kapsalon lle spieghet.
Meer informatie over 0ndememersrrereniging ïJlst kunt u vinden op www.ijlslnu.

Kapsalon de spieghel, gevestigd aan uilenburg 3,IJlst
Geopend van ma. tlm za.Woensdags gesloten.

l. H2" Iang zijn jullie aI ín IJIst gevestigil?
Onze kapsalon is op 21 oktober fSeS opgeácht. Dus
volgend jaar vieren we ons 20-jarig juliieum. Toen we in
1995 hoorden dat kapsalon Jennyèimee stopte, was dit
voor ons de kans om het over te nemen. Jenny,s pand kon_
den we niet overnemen, maar we vonden een p"ndie u"r,
Eettsje de Vries op Uilenburg. Vroeger was dit het Ëantoor
van schaatsenfabriek Frisia. Het isien prachtig ptekje,
met voor uitzicht op de brug en achter een tanaliiit< uit_
zicht over de Ruterpolder.
2. Hoeveel werknerners hebben juttie in dienst?
We hebben 3 werknemers in diensi: Annie, Diana en Imie.
Dit zijn vertrou.wde gezichten voor onze klanten. Ze zijn al
sinds 2001 werkzaam in de salon.
3. Jullie_belangríjkste actívíteít í s natuurlíj k kníppen,
maar volgens mij gaat het vak van kapster íerdeí.-
Ja, we geven advies over het knippen, klèuren en omvormen
van het haar. We vinden het een uitdaging om het kapsel
te harmoniëren met het gezicht en de perioontijkheiá en
daar nemen we dan ook di tijd voor. Veider vindán we het
belangrijk dat onze klanten zich lekker op hun gemak kun_
nen voelen onder het genot van een kopje kofiie of thee.
4. Eebbe.n jullíe ook specialíteiten of spácíale producten?
Een specialiteit van ons is de Curlsys kru[en kniptechniek.
Dit is een techniek die je eigen stag of krul stimuleert,

waardoor je mooie gebundelde en
veerkrachtige krullen krijgt. Het haar
voelt luchtiger aan voor mensen met
dik haar. Bij kroeshaar gebruiken
we een antikroes techniek, zodat
het haar rustiger in een gebundelde
krul valt. Het haar wordt dan niet
recht afgeknipt maar vanuit de punt
in een_curve (soort komma) geknipt.
Een echte aanrader! We werken vanaf het begin met Goldwett
producten. Dit is een b_etrouwbare tijn die áe Hanten loeabevalt, zowel wat betreft de haarverf áts ae sn"mpoo, Àn"ár,_
dere haarv_erzo_rgingsproducten die we zetf gebruiken en ook
verkopen. Straks in de drukke decemberma"-nd geuen *. onr.
klanten weer een kleine attentie mee om uif te proberen.
? ryo!-is.het gekste dat jullíe hebben meegemaa-kt
ín aI die jaren?
We hebben een keer zonder_water gezeten en het duurde nogal
lang. Een klant zat met verf in heihaar dat nodig uitgespoËtd
moest worden. Spontaan ging een andere klanfnaaí aË pài_
esz om flessen water te halen, maar al het water was af uitver_
kocht. Toen heeft ze maar een paar flessen spa rood *a"g"no-
men. Snel in de waterkoker om het wat op te warmen. Zjging
de prik er ook uit en konden we net *.t t*.. flessen deïeri
uitspoelen. Probleem weer opgelost!

VACATT'RE
Peuterspeelzaal Lyts Yteke in lJlst is per 9 januari 2075 op zoek naar een:
Enthousiaste vaste wijwillige peuterreidster (wijdagochtend)
DepeuterspeelzaalinlJlstwerktmetééngekwalificeerdeberoepskrachtopeengroep
van 15 peutersvan 2 tot 4jaar. De beroepskrachtwordt ondersieund dooï één vaste
wijwittiger. De wijwilliger die wij zoeken votdoet aan het volgende functieprofiel:
. Leeftijd: minimaal 20 jaar;
. Discreet oqgaan metprivacyvan kind en ouders/verzorgers;. Creatief en biedtcontinuïteit;. Hecht waarde aan persoonlijke verzorging;
' Is geduldig en straalt verfrouwen en toeganketijkheid uit naar het jonge kind;. Gemotiveerd om te werken met jonge kindèren.

Ben jij die enthousiaste, gemotiveerde, representatieve en klantyriendetijke wij-
wituger en ben je als invalkracht voor onze peuterspeetzaal beschikbaai? Neem
dan voor meer informatie contact op met de vàste teidsters:
TonyHollanderof Geeskepiersma,telefoonnummer06 303 61 013 (bereikbaartij_
dens de openingstijden peuterzaat) of emaiL peuterspeerzaatlytsgàke@ziggo.nt.

Over Peuterspeelzaal L3rts yteke
Peuterspeelzaat Lyts Yteke in IJtst probeert de kinderen op een speelse manier die
dingen te leren, die belangrijk zijn in de rest van hun tevËn. Zoais praten, met el-
kaar omgaan, naar elkaar te luisteren, met elkaar te delen en rekening met elkaar
te houden. Het is goed voor de kinderen om op die leeftijd met etkaarïm te gaan.
De sociale ontwikkeling van_het kind staat bij ons nadiukkelijk voorop. oát wii
een_ belangrijke spil zijn, bujkt wet uit het feildat kinderen diá een peuterspeet-
zaal hebben bezocht, zich doorgaans gemakkelijker aanpassen op de-basisschool.



LOPEND BUFFET
€ 15,00 per persoon voor volwassenen

Drankjes zijn bij de prijs inbegrepen, atleen voor votwassenen*

Kinderen onder de l2jaarhalve prijs, kinderen onder de 4jaar gratis!

Wanneer?
0p zaterdag 6 december
Zaterdag 20 december

*Alcoholhoudende dranken apart bij betalen

Wilt u eens tekker eten op het eind van het jaar
Gezetlig ats familie, coltega's of vrienden met elkaar
U kunt dagel.ijks een lopend buffet bij ons Íeserveren,
ats u minstens met zijn tienen bij ons komt dineren

0p le en 2e Kerstdag (25&26 december)
en op Nieuwjaarsdag (1 januari)

kunt u bij ons genieten van een topend buffet
voor de prijs van € 22,50 peÍ peÍsoon

inclusief drankjes (voor atcohotische drankjes
berekenen wij € 1,00 extra).

Graaq vooraf reserveren.

Si0da

K

Slkko Sjaadamdaan 43
8651il ttttt
05r5-s32592
06-549r6669
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Nieuw in lJlsh Praktijk voor verties en rouwbegeteiding
Iedereen wordt in het leven met verties
geconfronteerd. Het kan bijvoorbeeld
gaan om verlies van werk, van een rela-
tie, van gezondheid of van een dierbaar
persoon. Rouw onlstaat als reactie op het
verlies van een situatie of van iemand
die een grote betekenis voor je had. Als
iets of iemand belangrijk is geweest in
je leven, of dit nu positief of negatief
is ervaren, dan zal het altijd een onlos-
makeUjk deel van je geschiedenis zijn.

BqlPry5ii* 
?:,,

Het verwerken van gevoelens van verlies
en rouw is vaak een moeilijk proces. De

eerste tijd vind je misschien wel mensen
die naar je kunnen luisteren maar na een
poosje zijn er nog maar weinig mensen
die het geduld kunnen opbrengen om je
aan te horen. Vanuit opteiding en eigen
ervaring weet ik hoe belangrijk het is de
gevoelens rond verlies en rouw te kunnen
delen en te verwerken. Werken aan rouw
is het werken aan het goed leren omgaan
met de pijn en het verdriet. 0m het als het
ware in te passen in je leven dat verder
gaat. Als counsellor kan ik je hierbij hel-
pen. Welkom zijn kinderen en jongeren,
volwassenen en ouderen. Er staat meer
informatie op de website www.rouwop-
jepad.nl. Bel of mail gerust als er wagen
zijn of voor het maken van een afspraak
of voor een gratis kennismakingsgesprek.

Betty Douma,
De Jagersherne 7,
8651 CJ lJlst
Telefoon 0575 -5337 7 7 en 06 - 43544357
Maitadres: info@bdij.nt
www.rouwopjepad.nl

MS GoLLecteweek gestart op tl november
0p maandag 17 november is de MS Cot-
lecte weer van start gegaan. Een bijzon-
der jaar, omdat de MS Cotlecteweek 10
jaar geleden voor de eerste keer werd
georganiseerd met 500 collectanten.
Dit jaar gaan ca. 14.000 wijwitligers in
het hele tand op pad om zoveel mogelijk
getd op te halen voor Multiple Sclerose
(MS). Het is een hele uitdaging voor de
collectanten om in dit jaargetijde, waar-
in het woeg donker is en het ftink kan

regenen, langs de deuren te gaan. Laat u
de collectant niet in de kou staan? Elke
MS-collectant kan zich legitimeren. Het
Nationaal MS Fonds is te herkennen aan
het oranje vlinderlogo. Wie de collectant
mist, kan uiteraard ook een gift over-
maken op giro 5057. Eén op de duizend
Nederlanders krijgt de diagnose MS.
Jaarlijks komen er ongeveer 300 nieuwe
mensenmetMS bij. MS is de meestvoorko-
mende invaliderende aandoening onder

jongeren in Nederland. Het Nationaal MS

Fonds strijdt voor een beter leven met MS.
Het opgehaalde collectegeld wordt besteed
aan onderzoek (voor een beter leven nu en
een toekomst zonder MS), begeleiding en
voorlichting. Wilt u meer informatie? Kijk
op www.nationaalmsfonds.nl. Ook kunt u
zich nog steeds aanmelden als collectant.
Neem contact op met Pamela Zaat, van het
Nationaal MS Fonds, 010-5919839, pame-
la@ nationaalmsfonds.nl.

DEGEMBERAKTIE IJTST 2OT4
Na een succesvolle decemberactie 2013 kapsters en horeca een decemberactie
wordt er dit jaar een vervolg aan gege- houden met weer diverse 'geld'prijzen.
ven. Weer zullen de lJlster winkeliers, Bij besteding van € 10,00 kan er een lot

worden ingevuld, waarmee kans wordt
gemaakt op een van deze prijzen. De actie
loopt van 1 december t/m 37 december.

Kerkomroep

Wist u dat...we niet meer spreken
van Kerktelefoon maar van Kerkomroep.
Nu kunt u ook de kerkdienst vanuit de Mauritiuskerk iedere
zondag volgen via uw smartphone oftablet! 0ok kunt u de
kerkdiensten van de vorige zondagen nog eens beluisteren.
Door de app kerkomroep.nl te downloaden via Play Store van
Google store heeft u de mogelijkheid.
Nadat u de app heeft gedownload en de app heeft geopend kunt
u de kerk opzoeken:

Zoek een kerk.
Zoek provincie
U zoekt een provincie (bv. Friesland) en tikt daarop
U krijgt ptaatsnamen
Zoek lJlst Protestantse Gemeente
Er wordt aangegeven of er een uitzending is
Klik dan op het groene vlak
Terug luisteren kan door op de naam te klikken en een
zondag uit de rij te selecteren.

We hopen dat u, als u even niet naar de kerk kunt, toch
verbonden kunt zijn met onze gemeente.

Dhr. Dick de Heer, Ylostinslaan 71,
tet. 531353 is de contactpersoon voor de Kerkomroep.

ledere maandag- en vrijdagmiddag
van 13.30 - 16.3O Buurtatelier

november
|gr,tó 1s.3o-22.oo Vogeltaarten maken l

' l-:r ,:': 19.00*21.30 Christmas Fashion Switch

,j,:.:,?,1,; 13.00 - 17.00 Sinterklaasatelier

december
Ii I J 13.00 - 17.00 Wat kook jij met Kerst?

v1í;. i ,i r 20.00 - zz.OO Thema-avond
'individu en maatschappij"

. ro.Eo - rs.:o Midwinterborrel

7.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Voót meer infsrmatíe over de activiteiten, zie ommeziide.
De genoemde bedragen zijn incl. koffie en thee- Bij de vogeltaarien
eveneens lncl. materiaal. Ên de midw:nterborrel incl. hapjeldrankje

75



Verbouw Onderhoud Renovatie
Metselwerk

Galamagracht 73, 8651 ED lJtst
Tet. 06-10307939 / Fax 0515-852881

sybrenvanderzee@lotmai t. com

Sels net grieme,
foar knap skilderwurk geane jo nei Yme

. CV-ketels

. Ventilatíe

. Elektra

. Dak- en zinkwerk

. Seruice & onderhoud

. zonnepanelen

. Zon nebollèrs .':': '

. Warmtepompen.

. Hout / pelletkachels

c:ÊR.slK[4A BI{

ffi,r*"-o gp Roodhemsterweg 20 . Illst
(0515) 41 53 07 . www.gebr-slkma.nl

rlï?Ïlllflffi

Autobedrijf
J. Osinga

Altijd vertrouwd
dichtbij

Autowascentrum
Openingstijden:
Maandag t/m vrijdag:
0.800 - 18.00 uur
Zaterdag:0.900 - 17.00 uur

Voor alles wat met uw
auto te maken heeft

Rogmolewei 9
8651 EP tJlst
051 s-53238ó

Joorsmo
Grondvetzet
RoodhemsteMeg 9
8651 CV IJLST
tel.: 0515-442487
fax O515-444454
email: info@laarsma-g rondve.zet nl
rnternet \,W Jaarsma-grondve.zet nl

Uil voorÍ<r<:d lsverboor: . zond . grond . menggronuloof
Levering grind, bestÍotingmoterioql, domwondhoul enz. enz,
InÍormeer vÍ:iblijvênd nooÍ onze schêrpe píiizen

kroonverhuuÍ . zond- ên grondhqnde:

Adviseur & bemiddelaar in
x verzekeringen
x hypotheken
x spaar- en pensioenvoorzieningen

Wij nemen als het mogelijk is uw
bestaande verzekeringen in beheer

HE
Henk Eigenraam
Financië[e dienstYerlening

om kennis te maken en/of De Jasersherne 9

gewoon met een vraag.. ,,rr::ï;'rï';:
Welkom aan de Jagersherne 9 :::ha-eisenraam 

nr

- info@ha-eigenraam.nl

Schildersbedrijf
Í{ctitz.e Osingn

r Binnen- en bsiten schiidar.*erk Pikesyt 8

. sous- en belrcngwerk 8ó17 L|{ Á'!ega

' Enkale- en dubbel: baglcling
. Spockspuit€n

o Kleinscholig tlnnerrerk
o Onderhoud oon uw boof ootS-532269

051 5,533248
,.9.9.

,llher*Js*i,jutr
,l ,: 'y i : r.,.1ïlt''.1*,

ir.a

=;
>.-co
g

:eq)sEoo-q-

===

,.,
In mijn sqlon gebruik ik de huidverzorgingsproducÍen

en de moke-up vqn Oriflome

Ook geef ik grotis workshops vqn Oriflome bij gosfvrouwen Íhuis

Wift u een oísprook moken voor een behandeling of een workshop2
bit kqn felefonisch of per moil.

Tel. 0515-532907 / 06-16113027
inf o@schoonheidssolonylino.nl

Ytinq Schoi
Croleskwartier 88
8ó51 H6 IJLST
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"Hoort Boeren,
Burgers en
Buitenlui Hoort"
0p verzoek van de redactie - ruimtege-
brek en kosten - een korter verslag deze
keer. We hebben de concoursen voor dit
jaar weer gehad, dat waren Winschoten
en Sneek. Winschoten op wijdag 3 okto-
ber. Jan Sjoerd kon niet mee, dus alleen
naar het Groningse gereden. We werden
ontvangen in het "oude Raadshuis" door
o.a. wethoudeÍ mew. Rickyvan derAker.
Hier werd eerst de plaatselijke omroe-
per Geert Veen in het zonnetje gezet.
Hij kreeg namens de gemeente als eer-
ste "de Waterkaraf" ats blijk van waar-
dering voor zijn werk voor Winschoten
en de gemeente Oldambt. Daarna onze
geloofsbrieven aangeboden en zo werd
de wethouder opgenomen in het selecte
gezelschap van leden in "de orde van de
IJlster schaats". Mijn opdracht voor de
verplichte roep was om Winschoten als
vestingstad in het licht te zetten. Ruim
een uur later de wije roep. Daarna was
het aan de jury om de punten op te tel-
len en de kampioenen te huldigen. 1e
werd Henk Perdok uit Appingedam, zijn
3e concours ditjaar en ook zijn 3e over-
winning - een prima resuttaat. De 2e
plaats was voor Marco van Avermaete uit
Philippine en 3e werd André Pauwels uit
het Belgische Dadizele. Zelf werd ik 8e,
had beter gekund vind ik. Na een goed
verzorgde maaltijd terug naar huis, een
mooie dag met totaal 10 omroepers. Dan
is zaterdag 25 oktober het concours in
Sneek. Vandaag worden de kampioenen
van Sneek, Friesland, Nederland en de

Lage Landen bekendgemaakt, spannend
want er kunnen nog 4 man Nederlands-
en Lage Landen kampioen worden. Het
gaat dus echt om de uitslag van deze
dag. De ontvangst door onze eigen bur-
gemeester dhr. Hayo Apotheker en het
moment voor de geloofsbrieven. Dus ook
onze eigen burgervader is nu opgenomen
in het selecte en illustere gezelschap van
"de lJlster schaats". 0ndertussen zijn er
al 8 burgemeesters of wethouders lid van
d.eze "orde". Na deze plichtpleging gin-
gen alle omÍoepers - 11 man deze keer -
de stad in om aandacht te vragen voor het
concours en de sponsoren voor deze dag.
Het thema voor de verplichte roep van alle
omroepers was één of meerdere sportver-
enigingen in Sneek te promoten omdat
Sneek de sportstad in de regio zegtte zijn.
Ik moest in mijn roep aandacht besteden
aan Ruitersport Vereniging Tally-Ho, Rui-
tersportcentrum Sneek en Schaats Trai-
ning Groep "de lJsster" Dat was nogal een
opgave omdat er over alle 3 onderdelen
veel te vertellen was. Daarna de wije roep
en dan is het goed om zo dicht bij huis
IJlst nog maar eens in de kijker te zetten.
De aanwezige stadgenoten konden zich
vinden in de teksten, gelet op het applaus
dat er iedere keer volgde. Natuurlijk kon
ik niet tippen aan Jan Sjoerd; die had een
echte thuiswedstrijd en dat kon je mer-
ken aan hoe hij zich op het podium ma-
nifesteerde en hoe zijn "fanclub" daarop
reageerde. Dit ontging ook de jury niet.
Daarom werd aan het eind van de middag
Jan Sjoerd terecht als dagkampioen uit-
geroepen. Dit betekende tevens dat hij de
Friese titel van mij - vorig jaar in lJlst be-
haald - overnam. 0okwerd hij Nederlands
kampioen en kampioen der Lage Landen.

Met enorm veel trots mocht ik als voorzit-
ter van de Eerste Vereniging van Stads-
en Dorpsomroepers Nederland hem de
bijbehorende kampioensbeker en schaal
overhandigen. De verdere uitslag van
het Nederlands- en Lage Landenkampi-
oenschap is: 2e plaats Bertus Krabbe uit
Kampen en de 3e plaats voor Piet Schuijn
uit Hattem. Zelf werd ik voor het dagkam-
pioenschap 3e en voor zowel het Neder-
lands- als Lage Landenkampioenschap
eindigde ik op de 5e plaats. Ik kijk terug
op een goed en gezeltig omroepseizoen en
hoop volgend jaar weer in verschillende
plaatsen lJlst in het zonnetje te zetten
met een nieuwe wije roep.
ZEGT HET VOORT. ZEGT HET VOORT! ! ! ! !

Uw stadsomroeper
Harmen de Vries

Burgemeester Hayo Apotheker met schaats.
Foto: Peter van Egmond.

M.F.C. de Utherne
In lJtst staat het mooiste en grootste
Multifunctionele centrum van Zuidwest
Friesland, en daar mogen we in lJlst best
trots op zijn. 0p onze nieuwe website vind
je alle informatie over de activiteiten in
en rondom de Utherne. Eveneens het
urenschema, huurprijzen, plattegrond
en fraaie foto's van sportieve en cultu-
rele hoogtepunten. Het centrum beschikt
over voorzieningen voor mindervaliden
en slechthorenden. Uiteraard gratis WiFi,
professionete ticht- en geluidsinstallaties,

beamer en scherm. Al jarentang verzorgt
Herman Baudet het beheer en onderhoud
en de verhuur van zalen en velden. Met
z'n enthousiast team medewerkers weet
hij alle voorzieningen op een hoog peil
te houden. Daarnaast exploiteert hij als
ondernemer de horecafaciliteiten, waar-
bij gastwijheid en gastwiendetijkheid de
boventoon voeren. Lid worden van een
vereniging, zaal huren? Neem een kijkje
op onze website www.utherne.nl of mail
voor informatie naar info@utherne.nl

Druk, druk, druk, druk?
Chaos in je hoofd?

M i ndmappih$ geen ovezicht!

maandag 24 november 20.00-22.00 uur
investering € 25,-

graag opgeven via treske.heere@wijsenwater.nl

locatie Perron2, Ylostinslaan 1, lJlst
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ÉÉnuarl ANDERMAAL, vERKocHr! Ald l,l
Y.i,i,ïf"ïï,...,,,"veirinshuis Fty;l*p

van Noord Nederland heeft!
r En dat er tijdens de drie kijkdagen gemiddeld 3000

verzamelaars en liefhebbers naar IJlst afreizen om
het veilinghuis te bezoeken!

o En ook É vrijblijvend en kosteloos een kijkje kunt
komen nemen op de kijkdagen van 5, 6 en 7 december
tussen 10.00 en 17.00 uur!

o Er een zeer gevarieerd aanbod is van zowel kunst en
antielt gouden en zilveren sieraden en verzamelaars-
items!

o En U ook al voor een paar tientjes iets moois kunt
kopen!

o U onze catalogus kunt bekijken vanaf 2 december 2014
op www.aldfryslan.nl

Met vriendelijke groet!
Machiel Dijkstra
Veilingmeester veilinghuis Ald Fryslán

WIE ÉÉNMAAL KOMT, KOMT ANDERMAAL

. Bibliotheek Mor en Feon: elke werkdog

sopend (9.30-l 2.00/l 4.30- I 7.00 uud

. Koffie in het Grond CoË en eftes krontsje

o Dinsdog resiourontdog

. Dogbesteding

. Zorg bii u thuis

o Leuke octiviteilen en cunusoonbod

. Veryoer nodig? Bel de Belbrsl

. Mooltiiden: diepvriesmmltiider of wom

bii u thuis gebrcht
. Nii Ybstins: zelfstondig rcnen in een

veilige wmrcmgeving, rcnder indicoiie.

Komt u gewoon longs!

Of bel voor meer informqtie:

05r 5-52r900

www.zorggíoeptellens.nl

Zorggroep ïellens heelt vesiigingen
in Blauwhuis, Bolsward, F.anekeí
Hêeg, Makkum, Oentsjerk, Sneek,

ïzum, Weidum, Witmarsum,

Wommels, Workum en lJlst.

4S uxzsecenificeerd

tr*Jge$d&rrs
rvyËËï4/rgàgR$

t"tts ï 35, 5-53 ï 6$*
Batavus Mambo Gazelle Orange

Enz. enz.

Batavus Intermezzo Gazelle Chamonix


