
Gemeentehuis lJtst
0p de verschijnin gsdatum
van dit nummer,18 decem-
ber 2015, beslist de raad over
centrale huisvesting voor de
gemeente: het hele ambtelijk apparaat
naar Sneek (Sneek Plus) of een combinatie
Sneek/IJtst. Hoo gstwaarschijntijkwordthet
Sneek Plus, vanavond weten we de uitstao.
Optie Sneek Ptus betekent voor lJlst dat d'e
ambtenaren die er werken en de raadsver-
gaderingen, (op termijn) zullen verhuizen
naar Sneek. Voor het gemeentehuis lJlst
zegt burgemeester Apotheker "te denken
aan een regionaal dienstencentrum", maar
een concrete optie is nog niet voorhanden.

ET BESTUUR VAN STIOSEELENG IJLST EN DE ME KEI
vAN Ir Dnylrssn Kvpulnrsrs wÉ.frbËn u PRETTIGE
EN EEN GEZOND EN GELU:KKIG 2015

FEESTDAGEN EN IN Sc|N EN LOKKICH 2015

Ir ersËoeR FAN srrosgeLnNG DRyLTs rffillr METwuRKER
FAN Ir DRvlrsrR KvpmlnrsJE wrNsKJE DE LÊzERs NoFLiKE

Voor lJlst is het belangrijk dat het gemeen-
tehuis niet leeg komt te staan. Dit komt
onze stad niet ten goede. De burgemeester
heeft toegezegd Stadsbetang en de inwo-
ners van lJlst nauw te zullen betrekken bij
verdere invutling hiervan. We hopen dan
ook dat u t.z.t. bereid bent hierover mee
te denken. We houden u op de hoogte via
It Dryltser Kypmantsje en via onze website
www.stadsbelangijlst.nl. Hier vindt u ook
het raadsvoorstel'Centrale huisvesting, en
de inbreng van Stadsbelang tijdens de èom-
missievergadering 4 december jl.

Eehof, naast Mauritiuskerk, vottedig vernieuïvd
0p zondag 30 novemberjt. is de Eehof,
het kerketijk centrum van de Mauri-
tiuskerk, na een grondige renovatie
feestetijk heropend. Het afgelopen
halfiaar is er door aannemer Chris
Wagenaar, instatlatiebedrijf Sikma,
schilder Henri ïonanov en tientallen
vrijwitligers hard gewerkt aan de rea-
lisatie van de verbouw, dit alles onder
de bezielende leiding van architect
AJbert Wijbenga. Het resultaat mag er
zijn: een grote zaal met bar/keukin,
eigentijdse vergaderruimtes, ruimte
voor de jeugd op de etage en passen-
de toiletvoorzieningen op de begane
grond. Voorafgaande aan de opening
was er een kerkdienst met ongeveer
250 belangstellenden. Na afloop van de
dienst is er een kaars ontstoken met de
beeltenis van Mauritius, een martelaar
uit de derde eeuw na Christus, naar wie
de kerk is genoemd. Deze kaars werd
geplaatst in een nis in de Eehof. Voor
de laatste verbouwing, nu ruim dertig
jaar geleden, diende het pand als kos-
terswoning van de toenmalige koster
Rink Zijsling die er met wouw Trijntje,
6 kinderen en Geale, broer van Tri3'ntje,
woonde. Na de pensionering verhuisde
het kostersechtpaar naar de Suder-
goweg en werd de woning verbouwd

IJtst
promotie
ten top
Wethouder mevr.
Rícl<y van der Aker
van de gemeente
0ldambt staat tíj-
dens het concours
op 3 oktober in
Wínschoten met
de "redens" om
de hals en een
trotse omroeper
ernaast.

tot kerketijk centrum de Eehof. Nu, ruim dertiq
jaar later, staat er een modern kerkelijk cen-
trum met een directe verbinding naar de kerk-
zaal en bedoeld als gezellige ontmoetingsplek
voorjong en oud binnen en buiten de kerkge-
meenschap. Het gebouw is sfeervol ingeriiht
onder andere in de kleuren grijs, antraiiet en
rood. De geheel vernieuwde Eehof is nu multi-
functioneet en geschikt voor allerlei activitei-
ten: zoals vergaderingen, cursussen, filmhuis,
besloten familie bijeenkomsten, repetitie
ruimte enzovoort. De Protestantse Gemeente
IJtst mag trots zijn op haar vernieuwde Eehof
9n nog kotser op de tientallen gemeenteleden
die.zich ats wijwiltiger hebben ingezet bij de
realisatie van de verbouw.

Sïichting lJlst 750 joor geeft lJlsf kleur! . www,ijlst750,nl



TIMMER- EN
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Stijlvolle veuorging van begrafenissen en crematíes,
Opbaring thuis met koeling mogelijk;. upoaflng Inurs meI Koeilng mogeillK;

. Dienstverlening zondef winstbejag met voor leden bovendien
financiéle tegemoetkoming.

. Bode, de heer [,4. Heslinga, dag en nacht bereikbaar
tel.nr. 06 - 53 77 77 53 of 051 5 - 43 'l I 75.

Voor verderê infofmatie veMijzen wij u graag door naar onze website:
ww.uitvaartvereniqinqllst.nl of u kunt contact opnemen met een van
onze bestuursleden waaronder de heer J. en mevrouw A. de Boer.
l\y'ientlán 1 te lJlst. tel.nr. 0515 - 53 17 37.

E ROSIER
Fokke Rosier

De Klíng )7, 8651 CL lJlst
Tel. (0515) 53 )2 34 - ,\.lohiel 06 - 50 ó5 76 48

L- n u i L xts ie rí inr m et' h c d r ij f{li: hrtm c. n I

%Mobile ltl -t
Hair Care) (
06-s06866s3
Uw kapster aan huis

Voor jong en oud
Gerda de Jong

O ---L-SIJPERDA-HARDY-
oovreS0ureou

Eegra(lt 12 . 8651 t6 lJlí
T 0515 129 777 . F 0515 429 778

www.sijperda-hardy.nl

Or\r\/Fr . ,Ë(erno s
Í--a.eicrrtemnee
Uw kapster aan huis
voor dames en heren

Ook os avonds!
Bel mij voor een afspraak:

06-144647A4
www.rein ash airservice. nl

Reina Kroes
Stadslaan 7g

865r AC lJlst
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Stienstra & Van der Wal-lJlst
lSo en VCA gecerltíiceerd

s.{ rr.{íi-

F- *r*
R *\:Ook kunl u baj ons terecht vooÍ:

. Remmings- en geleidewerken

. Stalen damwande.

. Haven aanleg en slèigeMerk

'Houileverantie
' Diverse typen walbeschoeiingen
. Houten bruggen

Voor infomalè entot een
vrijblijvende oiierle kunt u altijd
contact met oas o9rêmen.

Aannerningsbedrijí Weg- en Waterbouw

M
W
-ulisfue::r

Áanfeningsbea.,l:
,!êi;- nr'r1la:erborr!

Stienstra & Van der Wál
Rogmolêwei 6,8651 EP lJèt

Tel. 0515-533243, Fax 0515-í31362
info@stienstra-vandêMal.nl
M.stienst€-vanderoal.nl

qFË
wettersnijer. rc*

www.musikant.nl
Gitaar, bas en mandoline les zonder notenschrift

,f!:;

Alle apparatuur, gitaren en bassen aanwezig

De Tsjalk 17, lJlst . info@musikant.nl

of bel 06-249461 95 10515-53?772
Ook fkoop, aíste len ên reparatie vèn snaèrinstrumenten



20 december

21 december

24 december
08 januari
09 januari
09 januari

14 januari
15 januari

1 7 januari

22 januari
23 januari

27 januari

28 januari
30 januari
30 januari
31 januari

Djembé-Percussie-Slagwerk Workshop,
15.00 tot 17.30 uur,'t Honk
Kerstconcert Concordia lJlst en het I\r,rinekoor
uit lJlst, Mauritiuskerk, 19.30 uur
Kerstnachtdienst, Mauritiuskerk, 21.30 uur
Vrouwenkoor't Roer 0m, Stadsherberg
Klaverjassen in Bar't Kypmantsje
Kompaenenkoor't Skip sfinder Roer,
Stadsherberg
Recreatievolleybal
Informatieavond Interieur inventarisatie pitot
IJlst, 19.30 uur, Stadsherberg
Open dag Dagbesteding 0ntmoeting, 10 tot
14 uur, Galamagracht 31
Vrouwenkoor 't Roer 0m, Stadsherberg
Kompaenenkoor't Skip sinder Roer, Stads-
herberg
Vrouwen van Nu, jaanrergadering. Jantien de
Boer, journalist bij de Leeuwarder Courant,
vertelt over haar werk.
Recreatievolleybat
0p Triljende Skonken, It Himsterhffs
Klaverjassen in Bar't Kypmantsje
0p Triljende Skonken, It Himsterhis

Voor het komende halfjaar wordt het navolgende schema
gehanteerd voor de verschijning van It Dryttser Kypmantsje:

Maand Uiterste inleverdatum verschijningsdatum

Januari
Februari
Maart
April
Mei
Juni

l2januari
9 februari
9 maart
13 april
11mei
15juni

22januari
19 februari
19 maart
23 aprit
21mei
25juni

Van de commissie Vorming en Toerusting van
de Protestantse Gemeente van lJtst
Maand Januari 2015
Woensdag 14 januari: Kerkcontactochtend
Plaats: Nij Ylostins, Tijd: 9.45 uur,
Contactpersoon: Ludwine Andel tel. 469506
Zondag 18 januari: Leesgroep
Plaats: De Eehof,Tijd: 19.45 uur,
Contactpersoon: Geeske Ykema, tel. 531521
Maandag 1 9 januari: Pre- Preekgroep
Plaats: Eehof, Tijd: 9.30 uur,
Contactpersoon: ds. Dussie Hofstra
Dinsdag 27 januari: Bijbelgespreksgroep
Plaats: Eehof, Tijd: 10.00 uur,
Contactpersoon: Ludwine Andel

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 Kling 27, 8657 Cl lJlst, 0575-532234/06-50657648

Stipepunt Drytts Medewerkers
zijn aanwezig op woensdag- en vrijdagmorgen, van
9.30 - 11.30 uur, op Galamagracht 31
(locatie Thuiszorg).
Ze zíjn telefo nisch bereikbaar via 06 -7026 49 69 .

Ook maandagmoÍgen zijnzijvan 9.30 - 11.30 uur
telefonisch bereikbaar.
Het emailadres is drylts@stipepunt.nl.

HetVrouwenkoor t Roer om
repeteert éénmaal perveertien dagen op donderdagavond
van 79.45 tot 22.00 uur in Het Wapen van lJlst.
Zie voor de data de Agenda.

Votksdansgroep "De Yleke llffnsers":
Iedere dinsdagmiddag van 13.30 uur tot 15.00 uur
in de Schaapskooi.

Hoor Friesland
Bent u doof of slechthorend? Neem dan eens contact op
met Hoor Friesland. Wij zijn er voor u.
Telefoon 058-2730537 of www.hoorfriesland.nl.

Thuiszorg ZuidwestFriestand \,,
$;l1Tàrr'ilft 

31 8651 EC rJrst 
T l{ t| | s;0 x G

TeamIJlst@thuiszorgzwf . nl

dokterfivacht
Friesland'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-Lr27 Ltz

Manten

;- f'tr Buurtagent in
Sudwest

account:
.twitter.com/

ntal_:nanten

GeenPULITIE spoed
:Fryslàn wel
. Dirlrict snrek pOlitie

Telefoon: O9OO-8844

Een uitgave van:
Vereniging Stadsbelang lJlst

Redactie:
Edsko Hekman
Janna de Boer-Zuiderhof

0prnaak/Druk:
Drukkerij Van Dijk Woudsend

Kopij en/of advertenties:
(zo mogeUjk digitaaL)

inteveren tot en met
12 januari a.s. bij:
Galamagracht 12

E-mail: inf o@hekmanijlst.nl

Het eerstvolgende Kypmantsje

verschijnt op 22 januari 2015.
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Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd

door middel van druk, fotocopie, scan ofop
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Hèt crkende adres voor:

* Al ux. binnen- cn
buitenschiIdcrl. erk

x Beglazing **.o.
dLrbbcl glas cn HR-glas

* Veelzi jdigc u'ancldecoralie
o.e. hcltlng-. strucl{lrrr-.
saLrs- cn spuit\reÍli

*o/t,
lÀ.rut

Folke>t 4e V>íe;
ccÁí(le>t- tl^t- .h CeÁ^htertkírir( -E
Rosmole\el :1,865 I lll, lJlst. lclelixrn: (05 1,5)-5j 24 5l

de

Logopadie? Nu ook in Ulstl U [unt zich nu zonder verwijsbrieÍ

dce, een lcgopedist lota, behandelen Bel oI mari volledig 3ediplo-

nr*C lcaopediste Julio Krulios voor een vrilblr;venr! intolqespx|
BglrnJ&rl voor cn lt lantooruren ziin mogsli,L

'Boè'kqmastraàt 50 hoekstra-tuinen.nl

1!Ost BG IJLST tgl: 06 22 035 776

Stichting Behoud
Stcrdslqankerk
te IJlsl

Stcun tle irrstundhotrtling en lrcr
qchrttik r an dil mrrtrie rchourr

nret cen biidraue

2968.40.653
.s t t tt / s / ot r n k c r kQt -r.: 1a I l. t I

tt'wtl. s l a cl.s l ct a n k e r k. n l

0
0
F
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1O oliebollen
voor € 8,oo

vanaf maandag
29 december!

www.bootjenodig.nl

www.oppo rlementienodig. n I

www. I igplootsnodig.nl

w.s.c. Hort von Frieslond Uitwellingergo
o51 5-559444



Museum Nooitgedagt tijdetijk naar ander ' .*''
onderkomen È
!i1ds .de-opening in het voodaar van eenbreedopgezet \ .

2006 is het Museum Nooitgedagt ge- Museum Houtstad lJtst à
huisvest in het voormalige fabriekspand met stadswerkplaats kan daar een schit-
van de fa. Nooitgedagt,_ het zo geheten terende toeristjsche trekpleister óni
gele steentjesgebouw. Vanuit historisch staan. Binnen afzienbare Ula zat duide-
perspectief, maar ook qua ligging een lijk zijn of deze opzet geráatseerd kanperfecte locatie. Zoals u wellicht weet worden. In de aanloïp naár een mogelijke
ontwikkelen vier stichtingen, te weten verhuizing naar dit nieuwe museumge_
stichting Houtzaagmolen De Rat, stich- bouw hee-ft het bestuur van de sUcfrtiï!
ting Houten Bok lJtst, stichting Molen Nooitgedagt lJlst besloten ae aRopenaË
Informatiecentrum en stichting Nooit- huurovereénkomst van de huieigË ;;:
gedagt lJlst, momenteel ptannen om te seumruimte niet te verlengen. Dat bete-
komen tot eFn gezamenlijke huisvesting kent overigens niet dat het museum ver-op een deel van het terrein 

-van skip- dwijnt, wait inmiddels is ruimte gehuurd
per club charter aan het sneekerpad. in in áe voormalige bibuotheek a"ri de su-combinatiemethoutzaagmolenDeRaten dergoweg ra (-naast de Fierljepsch;rr).

In de eerste hetft van december zal de hui-
dige museumruimte ontmanteld worden en
wordt de complete inventaris overgebracht
naar de bibliotheek. Voorjaar 2015 zat het
museum opnieuw zijn ingericht en zal het
zijn deuren weer openen voor het publiek.
Behalve de Nooitgedagtcoltectie zullen be-
zoekers ook al kennis kunnen maken met
het toekomstige Museum Houtstad lJlst.
Naast actuele informatie over de ptanvor-
ming van het nieuwe museum kunnen
bezoekers daar ook alvast materiaal van
het Moleninformatiecentrum bewonde-
ren. Nieuwsgierig geworden? Vanaf 1 april
2015 bent u van harte welkom in ons tijáe-
lijke onderkomen. Voor nadere informátie:
info @nooitgedagt-ijlst.nt.
Het bestuurvan de Stichting Nooitgedagt
IJlst

Duo fiets voor Tinga State
0p 4 juni van dit jaar hebben we op
woonzorgboerderij Tinga State in de wijk
Tinga te Sneek een duofiets in gebruik
genomen. Tinga State biedt mensen
met dementie en hersenproblematiek

op kleinschalige wijze 24 uur per dag zorg,
begeleiding en individuete aanàachi.
Tinga State bestaat uit 19 studio's met al-
le4qat een zit/slaapkamer en een eigen
badkamer. Begin 2014 hebben medewer-
kers en familieteden acties gehouden om
geld in te zamelen voor de aanschaf van
een duofiets. In het voorjaar werd Wiebe
Nijenhuis I\ueewielers benaderd om de
fiets te leveren. Wiebe Nijenhuis wist de
fiets geheel te creëren naar de wensen van
de gebruikers. Nu eind 2074 zíjn de no-
dige kilometers gereden door debewoners
onder begeleiding van familie, wijwilli-
gers en medewerkers. Namens alle bewo-
ners, familie en medewerkers Tinga State:
Wiebe Nijenhuis Tweewielers BÈDAnfil!

Dhr. en 1nw. de Bok (2 medewerkers)
wisten de duofiets op ludíeke wijze
naar Tinga State te brengen.

Opbrengst coltecte Muttipte Sclerose in lJlst,
0osthem, Oppenhuizen en Uihilettingerga
Tijdens de collecteweek van het Natio-
naal MS Fonds is het mooie bedrag van
€ 1.315,00 in lJlst, Oosthem, Oppenhui-
zen en Uitwetlingerga opgehaald. Het op-
gehaalde collectegeld wordt besteed aán

onderzoek (voor een beter leven nu en
een toekomst zonder MS), beqeleidino
en voorlichting. We bedanken-a[e gel
vers en collectanten, die ook ditjaar wóer
door weer en wind op pad zijn gegaan,

hartelijk voor hun bijdrage. Hebt u de col-
Lectant gemist, dan kunt u uw bijdrage
overmaken op giro 5057 te Uaassluii! Wílt
u ons bij de collecte van volgend jaar on-
dersteunen als collectant? Íeem contact
op met het Nationaal MS Fonds, tel. 010-
591 9839 of via www. nationaalmsfonds.nl.

Samen eten
In het nieuwe jaar hopen we weer samen

te eten op l0januari a.s.
In februari waarschijnlijk op 21 februari.

Inlichtingen:
G. Bouma, tet. 06-53849361
S. Schilstra. tel. 532930

De jaarlijkse kteedjesmarkt in Nij ytostins
was een groot succes!
Zaterdagmiddag 15 november was de
kleedjesmarkt in Woon- en ontmoetings-
centrum Nij Ylostins te lJlst. Al woeg
waren wijwilligers aanwezig om de me-
dewerkers van zorg en welzijn te assis-
teren met de voorbereidingen. 's Mid-
dags begon het om 13.00 uur en al snel
waren er de eerste bezoekers. Een aantal
kinderen verkocht op kleedjes zijn/haar
spulten. Het draaiend rad met de mooie
prijzen werd goed bezocht. Er zijn vele
lootjes verkocht. Er waren heertijke

eigengemaakte otiebollen te koop. Me-
dewerkers van zorg en welzijn van Zorg-
groep Tellens van Nij Ytostins zijn erg blij
met de opbrengst van de kleedjesmárkl
Voor de prijzen van het draaiend rad zijn
we gesponsord door verschillende be-
drijven uit lJlst. De geldopbrengst van
deze gehele dag zal ingezet wordèn voor
het kopen van een duofiets. Het was een
hele gezeltige geslaagde middag en de
kleedjesmarkt zal zeer zeker volgend
jaar opnieuw georganiseerd worden.



Op avontuur naar Oekraïne! (deet 2)
Onze stadsgenoten Henk Ferwerda,
Jacob :Stienstra, Edwin Lanting en
Rients de Jong uit Scharnegoutum de-
den recent mee met de Garbage Run
2A74 d,oar 0ost Europa en zelfs daar-
buiten. Een verslag van hun avontuur.

Iedere dag konden er ook nog opdrachten
worden gedaan om mee te dingen voor de
hoofdprijs. De opdrachten varieerden van:
neem een foto vanje eigen auto in een ga-
rage van een 'oud wouwtje'tot lever een
'zwangerschapstest' in met een positieve
uitslag van een in Tsjechië aangekochte
test. Dag drie ging van Katowice naar Lviv
in Oekraïne. Spannende dag! Hoewet bij
elke grensoveÍgang en tolpoort een grote
feeststemming (muziek en gekte) heerste,
was hiertoch een stemming van respect en
kalmte. Na 3 uurwachten en controles toch
het tand binnen. Ze besloten maar even
lokaalte gaan eten en stopten bij een res-
taurant of kroeg. Ze zullen nu eryaren hoe
veÍ ze gaan komen met hun improvisatie-
gehalte. De huisbazin zag dat ze Nederlan-
ders waren en begon te bellen. Ze kregen
de telefoon in de hand gedrukt en hoor-
den een Nederlander spreken. Het bleek
een familielid te zijn uit Nederland, die
ging fungeren als tolk. Ze waren gered en

na een heerlijk vers bereide warme maal-
tijd met drinken moesten ze € 12,- euro
afrekenen. Ze gaven € 25,- en zetten hun
reis door 0ekraïne in het donker voort.
Zonder navigatie en wegenkaart was dit
nog een hele zoektochttot de eindbestem-
ming, daar ze van de verkeersborden wei-
nig konden lezen en een voetbalstadion
in het donker lastiger bteek te vinden dan
gehoopt. Lokale burgers brachten hen uit-
eindetijk op de plaats van bestemming. De

volgende dag volgde een reis van circa 4
uur door Oekraïne naar Slowakije. In Slo-
wakije hoorden ze dat deze dag de dag van
de aanslag bleek te zijn. Rare gedachte dat
ze hier precies op deze dag moesten zijn.
Het ging echter goed en ze hebben er niets
van meegekregen. Oekrarne was echt nog
wel een reis terug in de tijd, zo hebben ze
gemerkt. Veel paard en wagens en oude au-
tot op de gebrekkige wegen. Hier deden de
deelnemers dus leuk mee met hun auto's.
Het was een lange tocht naar bestemming
Nitra in Slowakije. Veel binnenwegen en ze
zagen die dag ook Boedapest op de borden
staan. Jammer dat er (te) weinig tijd was
om deze steden te bezoeken. De buiten-
temperafuren liepen af en toe op naar 38
graden, maar de auto gaf geen krimp en
had gelukkig airco!!!! Dag 5 ging van Nitra

en vervolgens bij Bratislava de grens over
naar 0ostenrijk, weer verbouwde bodem
vooÍ onze Friezen. Vandaag met nog een Íou-
te door Tsjechië langs mooie bergmeren naar
zuid Duitsland voor het sloffeest. Dit was in
een dorp geheel in stijl ingericht van het Line-
dansen, dus met westernachtige kroegen. Er
waren circa 60 auto's, die de eindstreep niet
hebben gehaald. De mannen beleefden een
topweekmetmooiweer, de gekste creaties op
de weg en met een route waar ze niet snelweer
zullen komen. Dit was een verkorte impressie
van een avonhrur door 0ost Europa!! Voor
nog wat meer sfeerelementen: kijk vooral nog
even naar de website: www.garbagerun.nl.

Jubileumshow "50 jaar Teake v/d Meer"
Jubileumshow "50 jaar Teake v/d Meer"
wordt op zaterdag 21 februari 2015 om
20.00 uur gepresenteerd in dorpshuis't
Himsterhfis te Oosthem. Na 50 jaar op de
planken komt Teake van der Meer naar de
theaters met zijn jubileumshow. 50 jaar
is een hele periode...en uit die tijd zat
Teake een aantal komische anekdotes te-
rughalen. Dit afwisselend met z'n nieuwe
grappen en opmerkingen van vandaag
de dag. Nieuwe typetjes, hilarische sket-
ches, typisch Friese humor. En natuurlijk
ontbreken Griet Wiersma en Minze Dijk-
sma ook nu niet. Samen zullen deze drie
doorgewinterde Friese artiesten wederom

zorgen voor een heerlijke avond uit. Heer-
lijk ouderwets lachen om de verhalen van
Teake. Uit het leven gegrepen verhalen en
prachtigetypetjes, zoals u die de afgelopen
50 jaar van Teake gewend bent. Wederom
wordt hij hier bijgestaan door zijn collega
Griet. Samen zullen zij weer als komisch
koppel de humorvertolkgn, die zo herken-
baar zal zijn voor iedereen. Minze Dijksma
zal als goochelaar met de vertrouwde dro-
ge humor zijn kunsten ten tonele brengen.
Net als Teake zal ook Minze tijdens zijn act
worden verrast en bijgestaan door het ac-
teertalent van Griet. En met venassende
nieuwe liedjes en vertrouwde meezingers

zorgt Griet voor de muzikale omlijsting van
deze jubileumshow. Kortom...een avond
heertijk ontspannen met dit Friese toptrio
Teake van der Meer, GrietWiersma en Min-
ze Dijksma.
WOIKOMyn EASTHIM!

Kaarten aan de zaal: € 15,--

Kaarten in voonrerkoop: € 12,50
Voorverkoop adressen:
Boutique Jennyte lJlst
Bakkerij de Witte te Oosthem
Beheerder Dorpshuis "'t Himsterhfis",
0osthem
Zie ook onze vernieuwde website:
www.ithimsterhus.nl
E: info@ithimsterhus.nl

Grand Gafé Ny Ytostins, voor ieders
leesptezier
Lezers zijn het er over eens; een goed boek
doetje alles om je heen vergeten. Even in
een andere wereld, even ontspannen, op-
laden of kennis opdoen. Lezen kan altijd
en overal, je hoeft er de deur niet voor uit,
behátve om die fijne boeken bij de bibUo-
theek in te slaan! Dat kan in de bibliotheek
in Sneek, maar ook in het Grand Café van
Zorgcentrum Ny Ytostins. Nieuwe lezers
zijn altijd welkom. Maar ook lezers die na
de sluiting van Bibliotheek lJlst overge-
stapt zijn naar Sneek of een andere bibli-
otheek zijn welkom. Voor een praatje, een
kop koffie, om even een tijdschrift te le-
zen of om boeken te lenen. In Grand Café
Ny Ytostins staat, naast een collectie ro-
mans vooÍ volwassenen, ook een collectie

6

prentenboeken
voor baby's en
peuters. Het uitlenen
van boeken in Ny Ytostins gaat,
net als in de bibliotheek, via het
zelfbedieningssysteem. Het is
daarom noodzakelijk om een
geldige bibliotheekpas mee te
nemen. Het is belangrijk dat de
geleende boeken van Ny Ïostins
ook weer ingeleverd worden in Ny
Ylostins. Materialen uit andere
bibliotheken kunnen in verband
met niet meer aanwezige expe-
ditie alleen ingeleverd worden
in een bibliotheek in de omge-
ving. Wie nog geenlid is, maar dit

wel wit worden, kan langsgaan bij een bibtiotheek-
vestiging in de buurt. Lid worden kan ook via de
website van de bibliotheek. Surf naar bibliotheken-
marenfean.nl, en klik op 'lidmaatschap'. Voor een
bezoek aan Grand Café Ny Ytostins of het lezen van
een boek of tijdschrift ter plekke hoeft men niet lid
te zijn. Het Grand Café is van maandag t/m wijdag
van 08.30 uur tot 17.00 uur geopend.
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Verbouw Onderhoud Renovatie
Metselwerk

Gatamagracht 73, 8651 ED lJtst
Tet. 0ó-10307939 / Fax 0515-852881

sybrenvanderzee@hotmail. com

Ssls net g;Íieme,
foar knap skilderwurk geane jo nei Yme

. CV-ketels

. Ventilatíe

. Elektra.

EBR.SIKIAA BM

ulàt* g; @
Roodhemsterweg 20 . Ulst

(0515) 41 53 07 . www.gebr-sikma.nl

Autobedrijf
J. Osinga

Altijd vertrouwd
dichtbij

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

Voor alles wat met uw
auto te maken heeft

Rogmolewei 9
8651 EP lJlst
0515-532386

toarsmo
Grondvetzet
Roodhemsteeeg 9
8651 CV |JLSï
tel.. 0515-4424A7
fax. O515-444454
email: info@jaarsma-grondverzet.nl
anteÍnet: M.jaarsma-grondverzêt nl

Uit vooÍÍood leverbqor: . zqnd . grond . mênggronulcof l

Levering gÍind, bestÍot:ngmolsÍiool, domwondhout enz. enz. i

InfoÍmêêÍ vÍiibliivênd nctoÍ onzê scherpe pÍ:tzên

. gÍondrirêrk . lÍonsport . krsoaveÍhuuÍ . zond- en gÍondhondel

ï Ërr",!'ï'fl.-.":: 
"n 

nsen HE
wij nemen ats het moserijk is uw l!":l#"ïfl"."$:i.?,ll
bestaande verzekeringen in beheer

om kennis te maken en/of De Jasersherne 9

gewoon met een vraag.. ,,rr;:t]-ït;';;
welkom aan de Jagersherne 9 :::ha-eisenraam'nl- info@ha-eigenraam.nl

Schíldersbedrí jf

o Binnen- en briÍen schílderwerk pikcsyt 8
. Saus- en behargwerk 8617 LH Àbbego

' Enkele- en drbbele beglazing

. Spockspuifen
I (leinscholig timnerwer.k 0515-53v48

r Onderhoud con uw boot 051g-532269

*IuïÍze Osinílu

=)s
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fn mijn solon gebruik ik de huidverzorgingsproducïen
en de make-uo vqn Orif lqme

Ook geef ik gratis workshops von Oriflome bij gostvrouwen thuis

Wilï u een ofsprook mqken voor een behand,eling of een workshop?
Dit kon telefonisch of per moil.

Tel. O5r5-5329O7 / 06-16113027
inf o@schoonheidssalonvtino.nl

Yïino Schot
Croleskwortier 88
8651 H6 rJLST

Benieuwd wat de juridische consequenties zijn va:'r
veranderingen ir: lw persoonlijke situatie? Echtscfreiding,

verhuizer, pensioen, sclenken of testament.
Kom langs {lussen 14:00 en 17:00 uur) en krijg helder
el eelijk advies van uw notaris mr. Femmy SmÍnk.



Sinterktaas in lJtst
Toch wel een spannende periode deze dagen
van Sinterklaas. Komt hij niet, of komt hij wel
en komt hij dan wel op de afgesproken datum
en op de afgesproken tijd? Getukkig had Sin-
terklaas de zaken en afspraken beter op orde
dan zijn Pieten, die hun vergissingen zoda-
nig opstapelden dat het met de intocht op 22
november per ongeluk toch nog goed kwam.
De Sint was op tijd. Hij werd opgewacht op de
Overkluizing door een menigte kinderen en
ouders, die met behulp van de muzikale on-
dersteuning van Sipke en zijn gitaar de Sint en
zijn Pieten toezongen. Nadat het gezelschap
verwelkomd was door de wethouder ging het
te voet naar de Stadsherberg waarbij Sint vele

handjes schudde en de Pieten pe-
pernoten uitdeelden aan de aan-
wezige kinderen. Kortom; een goed

georganiseerde, verzorgde en creatieve
intocht met veel persoonlijke aandacht.
Pake en Beppe van Rik

Nijs fan'0p Tritjende Skonken'
As jim dit lêze stean de feestdagen al wer
foar de doar. In drokke tiid foar elken-
ien, ek foar ís as toanielploech. Want it
sjit moai op nei jannewaris! We ha der al
23 repetysjes opsitten en binne der noch
net. Der wurdt omraak tekst leart, repete-
arre en songen. Hans Wempe Ít'e Hom-
merts begeliedt És mei it ynstudearjen
fan de ferskes. Dat is in hiele oare tak
fan sport! Ek de technyk en de bou fan
it poadium freget nochat 't ien en oar.

Stadichoan
falle allepuzzelstikjes te plak. 0p freed 30 en
sneon 3L jannewaris stietyn it Himsterhfis

0p Tritjende Skonken
Mei Hotel de Botel

basearre op 'Het Vrije Schaep'

Sneontemiddeis organisearret doarpsbe-
lang tradisjoneel de middei foar de àlderein.
Fan 't jier foar't earst sil dêr ek bewenners
fan Nij Ytostins, It ïalmahffs en It ïeatske-
hfis en oare betangstellenden by ritnoege
wurde. "Hoe meerzielen, hoe meerweugd!"
Foar aardige lcykjes, filmkes en it lêste nijs:

Toanielferiening'0p Tritjende
Skonken' Oant 1m jannewaris.

Mei groetnis fan it bestjoer

Drums, Djembé-Percussie-slagwerk Workshop I.e Bon Beat op 20 december
z0tívan 15.00 tot t7.3O uur in Gultureel Jongeren
Centrum't Honk aan de Sudergoweg lc te lJlst
Percussionist, drummer en slagwerker
Jan Bons verzorgt regelmatig slagwerk
workshops. Jan Bons begon zijn muzikale
carrière in 7977 op 10 jarige leeftijd als
leerling tamboer bij de toenmalige drum-
en showband RHYTHM STARS te Sneek.
Na bijna 24 jaar spelend lid op een breed
scala aan slagwerkinstrumenten te zijn
geweest, heeft Jan Bons ook in diverse
andere muzikale formaties gespeeld.
Als drummer bij de formaties Nice and
Easy en 3Us&Co uit Sneek, als percussi-
onist heeft Jan Bons bij de formaties Fa-
bian uit Franeker, de Watergate Scandals
uit Sneek gespeeld. Last but not least
was hij bijna 18 jaar een zeer gedreven

stagwerker bij het meest beroemde dweil-
orkest van Nederland "De BlauhÍster
Dakkapel". Jan Bons heeft nagenoeg alle
muziekstijlen wel gespeeld en kan zijn
muzikale kwaliteiten, in bijvoorbeetd een
drum, djembé/percussieworkshop, prima
overbrengen aan een enthousiaste groep
of op individuele basis. Door zijn werker-
varing als Jobcoach en Hulpverlener/Bege-
leideris hetwerken metmensen, welke een
lichte lichamelijke of psychische beperking
hebben, absoluut geen probleem.Muziek
roept altijd emoties op, het is niet alleen
recreatief maar kan ook helend werken.
Muziek stelt geen (verstandelijke) voor-
waarden in de beteving. Muziek heeft het

hoofd niet nodig omdat het direct je hart en
ziel raakt! Dus..je bentvan harte welkom
op zaterdag 20 december in 't Honk te lJlst.
Met muzikale groovet,
Jan Bons - Le Bon Beat, Tel; 06.53542367
@; janlebont@gmait.com of info@lebon-
beat.nl

Trrveede bijeenkomst'Leefbaarheid ouderen in lJtst'
Op 27 november organiseerde Stads-
belang een 2e bijeenkomst over 'Leef-
baarheid ouderen in lJlst'. We werden
gasturij onthaald in Grand Café Nij
Ytostins, met dank aan Marcel van der
Meulen, locatiemanager Zorggroep Tel-
lens. Ook deze keer was de opkomst
weer groot. Na een korte inleiding gin-
gen de aanwezigen in groepen uiteen
om een zestal vragen/opdrachten uit
te werken. Vervolgens werden belang-
rijke kernwoorden uit de discussiegroe-
pen verzameld. In de pauze kon men
een kijkje nemen bij Perron 2. Begin

volgend jaar verwachten wij hier een
uitgebreid verslag van de avond voor
iedereen te kunnen geven. De aan-
wezigen ontvangen eerder een terug-
koppeling per mail. Stadsbelang or-
ganiseert een 3e, laatste bijeenkomst
medio 2075. Ondertussen gaat, op
verzoek van de gemeente, een viertal
mensen aan de slag met het schrij-
ven van een stadsvisie over dit onder-
werp. De input van de twee bijeen-
komsten wordt hierbij ook gebruikt. Tot
slot wensen wij u Prettige Feestdagen
en hopetijk tot ziens in het nieuwe jaar!

Majanka Faber, Ktaasjan Kuperus, Erika
Tuinstra, Folkert de Haan, Ine Plompen

Het bestuur van Stadsbelang:



Anglo-American Language & Secretarial Support I Postbos 8 | 8650 AA Ulst
Tel: +31 (0) 651 62 04 90 | Fax: +31 (0) 842 27 24 60 | E-mail: áalss@kpnplanet.nl

TROE1STRA',.. DEYRIES

Galamagracht 104, 8651 EE lJlst

Mobíel: 06 - 50657648

ro s iert imm er b e d r íjf@h on e. nl

www. ro s i ert ím m e r b e d r ijf. n IF. ROSIER
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Roodhemsterweg Í4 lJlst tel, 0515 - 531 436 www.garagekroes,nl

Machine- en Apparatenbouw in roestvaststaal & aluminium
(Feestdagen: Berco is gesloten van 22 december 2014tlm 2 januari 2015)

Ba:'t Kypmanteie
Drylts Ten Woude
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Informatieavond Interieur inventarisatie pitot lJtst
Afstuitende informatieavond van de
Stichdng Interieurs in Frystàn. De avond
wordt georganiseerd voor de bewo-
ners van de huizen die afgelopen voor-
jaar zun geïnventariseerd. Er wordt
een kijkje gegeven in de resultaten van
de inventarisatie en eventuele wagen

over het interieur worden beantwoord.
Wij heten u hartetijk welkom op: donder-
dagavond 15 januari 2015 om 19.30 uur
in de Stadsherberg Het Wapen van IJlst.

Stichting Interieurs in Fryslàn
06 453 151 85 tt' 

,

&Energielabel verpticht voor uïv woning
Per 1 januarí 2075 verandert de regelge-
ving over het energielabel. Huiseigena-
ren die dan nog geen label hebben krij-
gen een voorlopig label toegestuurd. Het
voorlopige tabet is een indicatie van de
energieprestatie van uw woning, geba-
seerd op reeds bekende gegevens zoals
woningtlpe, oppenrlakte en bouwjaar.
Vanaf 1 januari 2015 is het hebben van
een energietabet bij de eigendomsover-
dracht verplicht.
Gevolgen voor u
U heeft (recent) uw woning verkocht en
zult deze volgend jaar in eigendom over-
dragen. In de koopovereenkomst is moge-
tijk afgesproken dat er geen energielabel
wordt verstrekt. Door de nieuwe regelge-
ving loopt u als verkoper het risico op een
sanctie van maximaal € 390,--.
U heeft uw woning nog te koop staan. 0ok
dan is het voor u van belang om, zodra uw
woning verkocht is, een energielabel te
kunnen overhandigen.

Begin 2015 ontvangt elke woningeige-
naar een voorlopig energielabel van de
overheid. U kunt dit voorlopige energie-
label nu al inzien op de websitehttp://
energielabel-checker.rvo. nl.
Het voorlopige label heeft echter geen
formele status, u zult het dus eerst de-
finitief moeten maken om aan uw ver-
plichting te kunnen voldoen! U kunt dit
doen door vanaf 1 januari 2075:
* Inloggen met DigiD op www.energiela-
belvoorwoningen.nl;
* Woninggegevens aanpassen (max. 10
vragen over energetische maatregelen);
* Bewijs uploaden (zoals aankoopdocu-
menten, foto's);
* Erkend deskundige kiezen die de aan-
vraag gaat controleren/ valideren;
* Aanvraag versturen.
Houdt u er wet rekening mee dat het va-
lideren van het label door een erkend
deskundige

enkele werkdagen in beslag zal nemen
en mede aftanketijk is van de door u ver-
strekte informatie! Naar verwachting kost
het valideren van het label enkele tientjes.
Wij kunnen ons voorstellen dat u naar aan-
leiding hiervan nog enkele wagen heeft.
Neem dan gerust contact met ons op, wij
helpen u graag verder!

Makelaardij Kuperus Heeringa
telefoon 0575-335768.

Galamagracht 33 | 8651 EC lJlst | 0515-
335768 lWaar uw belang voorop staat'

Open Dag lJl,st bij dagbesteding Ontmoeting!
0p 1 decemberisinlJlst, aandeGalamagracht
31, dagbesteding Ontmoeting van start
gegaan. Dagbesteding Ontmoeting is een
kleinschalige dagbesteding voor mensen

die lijden aan een voÍÍn van de-
mentie. 0p zaterdag 17 januari
houden wij open dag en is er ge-
legenheid hier een kijkjete komen nemen.

Van 10 uur tot 14 uur bent
u deze dag van harte welkom!

Voor meer info zie: www.
dagbestedingontmoeting.nl.

Hilda Pruiksma.

o$[f'a,u"q,S_
Qagbeste,d,i*g

Ruim € 807,00 voor het Diabetes Fonds
Ook is er nu bijvoorbeeld betere begelei-

De Deur tot Deur Run, oftewel, de jaarlijkse cotlecteweek van het Diabetes Fonds, ding van mensen met diabetes en depres-
heeft dit jaar in lJlst € 807,82 opjelevárd. Meer dan rO wiiwifUger;;i";il il; tt9'_*"t vaak-samengaat. Daardoor voelen
laatste wéek van o}fober in IJkt;í pad. Het opgehaalde g.Ía g"irni;,oiË;;i mensen zich beter en ze blijven gezonder.

om diabetes beterte behanderen en tà s"n.'"r,. ff:l.rïff:riï,.ïXr"ïï:,ïïï,li'*l,"fiï
Bedankt,rJrst! wij zijn erg brij met de reidt ook vaak tot andere ziekten or krach- H:ïh1'jti,:ï'hï.t l"ïlffiffT"j:ï"tl
bijdrage van de collectanten, de gevers en ten, zoals hart- en vaatziekten, dementie voor jullie inzet en ik hoop het volgende
iedereen die zich heeft ingezet. en problemen met ogen, nieren en voeten. jaar weer op jullie medewerking te kunnen
Gevotgen van diabetes Oplossingen door onderzoek rekenen.
Ongeveer 1 miljoen Nederlanders hebben
diabetes, suikerziekte. Iedereen kan het
krijgen en iedere week komen er in ons
land 1.000 mensen met diabetes bij. Veel
mensen denken dat diabetes wel meevalt,
maar helaas kan het ernstig zijn. Diabetes

Dankzij onderzoek is al veel bereikt waar-
door mensen met diabetes gezonder en lan-
ger kunnen leven. Zo is ontdekt hoe diabe-
tes type 1 ontstaa! dat is een fout van het
afweersysteem. Daardoorkunnen artsen nu
bij sommige kinderen diabetes afremmen.

Margo Vos-Alkema collecteleider in lJlst.
Ook een avondje lopen voor het diabetes
fonds? Graag opgeven bij:
margo_alkema@hotmail. com
Voor meer informatie: bel 033 - 462 Z0 55
of kijk op www.diabetesfonds.nl.

Volksdansgroep lJLst
In het Kypmantsje van september was een
bijlage over de leefbaarheid van ouderen in
IJlst. 45 jaar geleden was er een program-
ma: Beter Bewegen voor Ouderen. Lies
Keulen gaf toen 6 danslessen, waaruit de

Volksdansgroep "De Yleke Drinsers" is ont-
staan. Iedere dinsdagmiddag wordt er ge-
danstvanhalftweetotdrie uurin de Schaaps-
kooi. Allertei dansen passeren de revue,
van Roemeens tot Line Dance. Nog steeds

onder leiding van Lies Keulen. Dansen kun
je heel lang doen. En wat is er mooier dan
bewegen op muziek. Dus kom eens langs
op een dinsdagmiddag en dans eens mee.
Eventuele inlichtingen : 06-57 88226t
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Perron2, rffaar het voor iedereen goed
toeven is
Sinds de opening hebben al velen de weg naar Perron2 gevon-
den, toch horen we vaak dat mensen denken dat wij er alleen
zijn voor inwoners van Nij Ytostins, of voor'ouderen'. We willen
dit misverstand graag uit de wereld helpen. Perron2 is er voor
alle inwoners van lJlst en de wijde omgeving, voor alte leeftij-
den, voor alle gezindten. Perron2 wil ontmoeten, verbinden en
delen en dat doen we door zelf activiteiten te organiseren maar
ook door ruimte te bieden aan anderen die een idee hebben
dat binnen het Perron2 concept past. Zo hadden we onlangs de
succesvolle Christmas Fashion Switch, georganiseerd voor en
door middetbare scholieren, waarbij de meiden gratis met een
nieuwe gala outfit naar huis gingen.
Vanaf 5 januari starten we met een aantal nieuwe activiteiten,
zie de agenda elders in dit Ky'pmantsje. Iedere woensdagmid-
dag kun je bijvoorbeeld komen bakken: alleen, metje op-
paskind, met je vader of moeder of met de buurvrouw. Kijk op
www.perron2.nl voor het programma of volg ons op Facebook.

0peningstijden Perron2 vanaf
maandag 5 januari 2015
Iedere maandagmiddag en wijdagmiddag: Buurtatelier van
13.30u-16.30u.
Januari is de maand van het papier; papier maché, cotlage,
decoupage etc.
Iedere woensdagmiddag: Perron2 bakt! van 13.30-16.30
Van muffin totvogeltaartvoor alle leeftijden, kinderen
alïeen onder begeleiding.
Iedere wijdagochtend Perron2 beweegt! van 11.00-12.00
Rekken, strekken en dansen met een lekker muziekje.
Dinsdag 6 januari: Amerikaanse lunch van 12.00-13.00
(iedere 1e dinsdag v.d. maand) Neem zelf een droogje mee om
te delen, wij zorgen voor het natje.
Dinsdag 20 januari: Praathuis van20.00-22.00 (iedere 3e
dinsdag v.d. maand)
Over de wereld en wat daar zoal in gebeurt.
Kijk voor de uitgebreidere programmering op www.perron2.nl
of op onze Facebook pagina.

Wie/wat staat er op de foto?
De foto van de maand leverde geen re-
acties op. Zouden de afgebeelde kinde-
ren zichzelf niet herkend hebben? De

foto dateert uit 1943 en op de foto staan
Aant, zoon van Jitze Visser van boek-
handel J. Visser en Klaaske dochter
van manufacturier Hylke van Tuinen,
die toen op het adres Galamagracht 9
woonde en werkte. Boekhandel Visser
was toen nog gevestigd op het adres
Galamagracht 10. Achter dit pand is de
foto genomen.Naderhandwerd de boek-
handel verplaatst naar Galamagracht 7,

waar eerder Jan van der Schouw
woonde. Hylke van Tuinen verkocht
in 1963 de winkel aan Meindert van
der Veen. Toen Van der Veen de winkel
verplaatste naar Galamagracht 5, ver-
huisde boekhandel Visser opnieuw en
nu naar Galamagracht 9. Deze maand
een nieuwe foto met twee stoere jon-
gens op een brommer. De vraag is weer
wanneer deze foto is genomen, waar
en wie zijn de jongens op de brommer.
Graag uw reacties weer naar:
info@hekmanijlst.nl.

Seniorengroep zoekh Mannen 55+ die wet wat actiever will,en zijn!!!! ; fl\
Onder de deskundige leiding van Hen- Nouris afgelopen en neemt ze het weer 15.30-16.15 uur6 t/m 8 jaar ', EL
nie Jellema kan er op donderdagmid- overvan juf Anneke de Vreeze, die de 16.15-17.00uur9-io(rí)jaar AtP
dag van 13.30-14.30 uur worden ge- lessen de afgelopen 3 maanden op fan- 77.00-77.45uur11jaarenouder
sport in de sport-en cultuurzaal van tastische wijze heeft waargenomen.Er VoorbeideafdelinglngeldtBelangstel-
de Utherne. Dans: In januari is het wordt op donderdag gedanst in 3 ver- ling?Komgerusteénslangsendoerof z
zwangerschapsverlof van juf Annette schillende leeftijdsgroepen: lessenwijblijvendmee.

"Het begint aardig te winteren, mannen.
Ik heb de ijsmuts en de wanten maar weer
uit de mottenballen gehaald." "Het mag
wel weer eens een ijswinter worden, Pie-
be, maar met die hoge temperaturen van
de laatste tijd waag ik me af of dat er nog
wel van komt." Nou mannen, ik maak me
niet echt druk om de winter, maar wel om
dat gedoe met het gemeentehuis." "Wat
is er dan met het gemeentehuis, Piebe?"
"Lezen jullie dan geen krant? Luisteren
jullie niet naar de radio? De voorzitter van
Stadsbelang was zelfs op de Omrop aan het
woord. De gemeente is weer mooi bezig. Nu
willen ze alle ambtenaren weer in Sneek

hebben en moet de raad ook weer verga-
deren in Sneek. Dat is goedkoper, zeggen
ze. Ja, dat zal wel. Het stadhuis daar moet
dan helemaal verbouwd worden, het oude
gemeentehuis van Wyrnbrits willen ze ko-
pen, verbouwen en verbinden met de rest
aan de Marktstraat en in de stadhuistuin
moet een nieuwe raadzaal komen. Goed-
koper? Kapitaalvernietiging! Alles moet
al naar Sneek en nu dit weer. Dat B&W in
Sneek zitten kan ik begrijpen, maar in
IJlst staat een prachtig gemeentehuis met
prima vergaderruimten. De raadzaal is
apart aangepast voor de raad en de com-
missies. Maar nee, het moet naar Sneek,
dan wordt de lffaliteit van de vergaderin-
gen zeker beter. En de ambtenaren kun-
nen best op 2 plekken zitten. Ze gaan toch
al flexibel werken en ze kunnen ook wel
thuis werken. Ze hebben ik weet niet hoe-
veel kante meter minder kantoor nodig.

Waarom moeten die dan weer extra kan-
toorruimte in Sneek hebben." "Dat zeg je
nou wel Piebe, maar de ambtenaren willen
zelf ook wel in Sneek werken." "Dat zal wel.
Kunnen ze mooi tussen de middag naar de
FEB0 zeker. Nee mannen, er kunnen best
ambtenaren in lJlst blijven zitten en de lo-
ketten voor het publiek kunnen beter naar
IJlst. Ruimte zat om hier uit te breiden en
veel goedkoper. IJlst is ook veel beter te
bereiken dan de binnenstad van Sneek. Je
kunt hier voor de deur parkeren, gratis, en
de trein stopt bijna bij de voordeur. Kom
daar in Sneek eens om. Maar ja, het zal wel
weer Sneek worden en dan staat dit prach-
tige gemeentehuis aanstonds leeg. Kan de
Kringloop er mooi in en de voedselbank, als
de belastingen weer omhoog moeten door
de nieuwbouw in Sneek. Nou mannen, ik
zal maar weer eens naar mem. De aardap-
pels zullen al wel op tafel staan."

72



Het Kompaenenkoor in het nieuws
Het Kompaenenkoor "'t Skip s0nder roer"
heeft in november twee zeer geslaagde
optredens verzorgd. 0p 74 november
werd er gezongen in de Johannestsjerke
te 0ppenhuizen. Het betrof hier een zgn.
sponsorconcert, waarbij de opbrengst
van de collecte bestemd was voor een
project in Ethiopië. De bezoekers waren
onder de indruk van de presentatie en
het optreden, want er werd bijna € 800,-
ingezameld. 0p 28 november trad het
Kompaenenkoor op in het 'Doarpshírs
Nije Haven'te Lollum, op uitnodiging van
het plaatseUjke shantykoor'Sterk Spul'.
Ook hier waren de reacties zeer lovend.

De opbrengst van deze avond was voor de
KWF Kankerbestrijding. 0p wijdag 12 de-
cember kon er weer gerepeteerd worden.
0p wijdag 16 januari staat er namelijk al
weer een concert op het programma, in het
Woonzorgcentrum Talma State te Heeg.
Hier wordt gezongen uit het bestaande
repertoire. maar worden de bewoners
ook uitgenodigd om mee te doen bij een
aantal bekende liederen. Het concert be-
gint om 19.30 uur. 0p zondag 8 februari
werkt het Kompaenenkoor mee aan een
dienstvan de Protestantse Gemeente lJlst,
bij de zgn. Second Sunday. In deze ge-
meente heeft iedere tweede zondag van de

maand een bijzonder karakter, met vaak
een afwijkende inrnrlling. In dat kader is
ons koor gewaagd om een aantal liederen
te zingen die passen bij het thema van de
dienst. Het aanvangstijdstip is ook afwij-
kend; de dienst begint namelijk om 10.30
uur. Het Kompaenenkoor oefent in de
Stadsherberg, eens per twee weken op wij-
dagavond, vanaf 20.00 uur. Nieuwe leden
zijnwelkom. Een avondlangs komen om de
sfeer te proeven is attijd mogelijk. 0nze re-
petitieavonden staan vermeld in de agenda
van It Dryltser Kypmantsje. Nadere infor-
matie over ons koor vindt u op de site www.
kompaenenkoor.nl.

Kerstconcert Concordia lJlst.
Overat in Fryslàn en Nedertand worden
deze maand weer de traditionele kerstcon-
certen gehouden. Zo ook in lJlst. Zondag
21 december a.s. zulten Concordia lJlst
en het ï\nrinekoor uit lJlst in de sfeervolle
Mauritiuskerk weer een prachtig kerst-
concert geven voor alle inwoners van lJlst
en omgeving. Concordia heeft een nieuwe
dirigent. En watvoor één: Paulus de Jong.
Een gedreven, deskundig en enthousi-
aste dirigent. Een belevenis om als muzi-
kant onder te spelen. In de korte tijd van

voorbereiding voor het kerstconcert heeft
hij met de muzikanten van Concordia een
prachtig pÍogramma ingestudeerd, met
uiteraard samenzang, diverse composities
waarin de bekende kerstliederen en me-
Lodieën zijn verwerkt, zoals The Sounding
Joy, Christmas Surprise enThe Dance of the
Shephards, en ook de prachtige composi-
tie'The Lake of the Moon"van Kevin Hou-
ben. Uiteraard is ook het Twinekoor o.l.v.
Nieske Hoekstra weer van de partij. Ook
zij hebben weer een prachtig programma

ingestudeerd met bekende kerstmelodieën
dat zij ten gehore zullen brengen onder
begeteiding van de bij velen welbekende
Tjitte Muizelaar. Concordia is de vele spon-
sors uit lJlst zeer erkentelijk voor de grote
steun die er iederjaar weer vanuit het IJI-
ster bedrijfsleven ondervonden wordt. Zij
worden ook van harte uitgenodigd voor dit
sfeervolle concert. Maar die erkentelijkheid
geldt natuurlijk ook voor alle inwoners van
IJlst en omgeving. Allen dus van harte wel-
kom op zondag 21 december 2014 om 19.30
uur in de Mauritiuskerk te lJlst.

Stads Stamppot lJlst
Staat jouw naam straks op de menu-
kaart van Stadsherberg 'Het Wapen van
IJlst'? De baas van de keuken, chef-kok
Leo, daagt de lJlsters uit! In de maan-
den januari, februari en maart 2015
wordt de menukaart uitgebreid met
een stadsstamppot naar het recept van
een lJlster thuiskok. Want zeg nu zelf,

een lekkere betaalbare winterse stamp-
pot mag niet missen op onze menu-
kaart. Doe je mee? Wat maakt jouw fa-
voriete stamppot zo lekker? Heb je een
super recept? Doe dan mee met de'Stads
Stamppot wedstrijd', mail of breng jouw

recept langs bij de herberg voor 31 decem-
ber 2074. Een vakkundige jury selecteert
de 5 beste recepten, welke bereid worden
door ons keukenteam. Hieruit selecteren
we de twee beste gerechten, welke t/m
maart 2015 te verkrijgen zijn in de Stads-
herberg voor slechts € 10,00.
De winnaars nodigen we uit om met het
hele gezin het winnende gerecht te komen
eten!

Nieuws van g.v. de Stànfries
In 2015 viert g.v. de Stànfries haar
110-jarig jubileum. Het belooft
een jaar vol activiteiten te worden
met als daverend slot in decem-
ber een wervelende uitvoering.

Startactiviteit JIIBITEUMINSruIF
op maandag 29 december 2014
in sportcomptex de Utherne.
Meer informatie op onze site
www.destanfries.nl en via Facebook.

Het venrverken van gevoelens van verlies en rouw

is vaak een moeilijk proces. Het kan gaan om het

verlies van werk, van een relatie, van gezondheid

of van een dierbaar persoon. Counseling bij verlies

en rouw is een kortdurende vorm van hulpverle-
ning gericht op kinderen, jongeren, volwassenen
en ouderen, die klachten ondervinden na een ver-
lies. Er staat meer informatie oo de website. Bel

of mail gerust als er vragen zijn of voor het maken
van een afspraak of voor een qratis kennisma-
kingsgesprek.

Betty Douma . De Jagersherne 7 . 865'l CJ lJlst

Telefoon 0515-533777 en 06 43544357

Mailadres: info@bdij.nl . www.rouwopjepad.nl
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Voor en naschoolse opvong in huiselijke sfeer

Somenwerking met de schoien in l)lst
Volop mogelijkheden om te spelen

ea lekker te ontspannen

m,bsodespeelboom,nl telr 06-14296439

\fW Zuidwest Friesland
Kantoor lJlst, Geeuwkade 4
0peningstijden:
15 sept. 2ol4rlm 15 mei 2015
Dinsdag t/nwijdag 1O:0O - 12:00
*WV cadeaubonnen vanaf € 7 ,50
*Dinerdreques t.w.v. € 25,= en € 35,=
*Ansichtkaarten o.a. van lJlst
*Cadeauartikelen
*Hand-, thee- en keukendoeken
*Div. winteraccessoires zoals: mutsen,

sjaals en nog veel meer!

U kunt nu ook bij ons pinnen!!

;v;xrWxeslond
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LOPEND BUFFET

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 per persoon

inctusief drankjes (voor atcoholische drankjes
berekenen wij € 1,00 extra).

Graag vooraf reserveren.

Het restaurant is deze dagen geopend vanaf 11.30 uur.

Komt u eten in ons restaurant of haalt u een menu
op tijdens de Kerstdagen of op Nieuwjaarsdag?

Ilan ontvangt u van ons een leuke attentie!

Restaurant Wenzhou wenst u
prettige feestdagen en een getukkig 2Ot5

Sildro Sjaanla'n.le,laad 43
865r. ffi Dlst
0srs-í32s92
06-54916669

Café - Restaurant - Logemeaten
! l,{l)S{"{tl.flR{i'}{ct \\rp* r::r I ílst

calen.gacht I - 4
8óS1 EB !l$
Tcl:0515-J3B15
FaÍ 05lS-53319l

wmpddii(d
idio@w.,ê'dildnl

Ilrt' 1r:;ril1;l rr irlrrrsi; rr;Jr*:gri r*l lr ilcdl

HUIgMANBTUWIJLST.NL

& trNDERHT]UD
M R=N trVATIE
& N IEUWBtrUW
DE FINNE 6
El65l nW lJLsï
IEL: (tr51 5) 532n23
tNro@nursMANrltruwlJLsr. NL

ANNA
SCHRAA.VAN POPTA

GEDIPLOMEERD
PEDICURE

CerÍ. Diabetische voet

Geeuwkade 11 - Telefoon 531930



Intocht Sinterklaas in lJtst 2Ot4
0h wat een schrik voor al die kinderen die
aan de kade stonden tijdens de intocht.
Zou Sinterklaas wel aankomen in lJlst dit
jaar? Er kwamen Pieten in een bootje en op
een tractor in het centrum. Die zeiden, hé
wat doen jullie hier allemaal. Wij zijn hier
voor de generale repetitie. Wij kijken of
Sinterklaas volgende week lJlst wel goed
kan vinden.....Natuurtjk waren de pieten
weer in de war en l<tram alles weer goed.
0m twee uur kwam Sinterklaas binnen va-
ren met de "Johanna Jacoba" met een boot
vol Pieten. De kade in het centrum van lJlst
stond zaterdag 22 november weer hele-
maal voMr werd goed meegezongen door
de kinderen met begeleiding van Sipke de
Boer. Sinterklaas heeft ons toevertrouwd
weeÍ enorm te hebben genoten van zijn be-
zoek aan lJlst. Hij vindt het fijn alle tijd te
krijgen om de kinderen te begroeten. Ook
in de Stadsherberg was het weer een feest!
ïolgend jaar kom ik graag weer!'Kijkvoor
foto'svan de intochtop f) (trttn://www.
facebook. com/SinterklaasintochtlJlst).

De Sinterklaasintocht in lJlst is mede mo-
gelijk dankzij alle hulp van de vele wijwit-
ligers op de dag zelf en onze sponsoÍs en
donateurs:
Sponsors:
Ondernemersvereniging lJlst, Poiesz su-
permarkt lJlst, Stichting Johanna Jacoba,
Rabobank Sneek-ZuidwestFriesland en De
Boer's Bakkerij.
Donateurs:
Bakker Technisch bedrijf, Berco Ma-
chine- en Apparatenbouw BV, Bouw-
kundig Bureau de Jong, Cees Zijsling
Techniek, De Berneboel, De Haas Bloe-
men, De Vries Stukadoors, F.H. Baudet,
Fa. Heeringa (S. Heeringa), Fotkert de
Vries, FriBalance, Gebr. Sikma BV, Ger-
lofsma Hoveniersbedrijf, Ing.Buro Li-
nek, Jaarsma Grondverzet, Jakobs Ag-
roklussen, Jenny's Boutique, Kapsaton
de Spieghel, Kerst Koopman BV, 0nder-
houdsbedrijf Huisman, Posthuma bat-
terijen, PostWoon- en Projectadvies BV,
Rosier Timmer en Onderhoudsbedrijf,

Stadsherberg "Het Wapen van lJlst",
Stienstra & v.d. Wal, Sybren v.d. Zee,
Sijperda Hardy, Troelstra & de Vries, W.P.
Spoelstra B.V., Y.D Groeneveld Hoveniers-
bedrijf en AAL&SS.
Wilt u ook donateur worden, als bedrijf
of particulier, dan kunt u uw donatie
overmaken op bankrekeningnummer
NL24RAB0037 063767 6 t.n.v. Sinterklaas-
commissie IJlst 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 0651 620490.

De Sinterklaascommissie lJlst.
Hendrik Nauta, Margo Vos, Petra Post,
Mireille Post en Monique van Dam

Meditatie en Kinderyoga
Vanaf januari start De Open Btik met een
meditatiegroep op dinsdagavond in het
Centraal Buurtstation Perron2. Medi-
tatie is een goede manier om rust in je
hoofd te creëren. Het kan je helpen om

in de drukte van alledag een rustpunt in
jezetf te vinden. We beginnen dinsdag 6 ja-
nuari om 20:00 uur. Ook staat er weer een
reeks lessen kinderyo ga op hetprogramma.
De lestijden hiervan zijn dinsdagmiddag

van 15:45 tot 17:00 uur. De eerste les is
op 6 januari. Wilt u meer informatie en/of
wilt u zich aanmelden, dan kunt u con-
tact opnemen met Beate Mónch, telefoon-
nummeÍ 0622542743. U kunt ook een
mail sturen naar deopenbUk@gmail.com

Goud en zilver voor turners junioren De Stànfries
Fries Kampioen bij ABC groepsspringen in Sneek
Zaterdag 29 november vonden in sporthal
Schuttersveld in Sneek de Friese kam-
pioenschappen groepsspringen plaats.

Gymnastielarereniging De Stànfries
uit lJlst had op C niveau ingeschreven
met 2 ploegen t.w. turners junioren en
turnsters jeugd. De turners junioren
behaalden met de minitramp pegases
het Fries kampioenschap en werden 2e
op minitramp valmat. De deelnemers
die deze prestatie leverden: Hytke de
Jong, Hessel Haanstra, Jarno Speel-
man, Sietse Postma, Nourdin Boer, Thys
Jan Bootsma en Ktaas Jan Oosterbaan.
De zeer jonge maar talentvolle turn-
sters jeugdgroep werd 4e; zij misten op
0.05 p. het erepodium bij minitramp
pegases en 7e op minitramp valmat en

tumblingbaan. De groep was samengesteld
uit de volgende turnsters: Lisse v.d. Knaap,
Jikkie Wagenaar, Yasmine Breemer, Ma-
non Koehoorn, Menke Nagelhout, Jitdou de
Bruijne en Anouk Bok.

Fierl,jeppen in de Jaarbeurs
In het weekend van 8 november larva-
men ruim tienduizend kinderen naar de
Jaarbeurs in Utrecht om kennis te ma-
ken met bijzondere sporten onder het
mom van de "Andere Spelen" van verze-
keringsmaatschappij ASR. De kinderen
konden onder andere figuurrolschaat-
sen, bossa-ballen, zwaardvechten, kaat-
sen en natuurlijk fierljeppen! De lJlster
toptrainers Klaske Nauta, Jelte Hitzert,
Niels Koetsier en Sjoerd en Thewis Hobma
reisden naar Utrecht af.Het was een ge-
weldig weekend. Nog nooit hebben zo-
veel kinderen in een weekend gefierljept.

Er stond constant een lange
rij dolenthousiaste kinderen
met een bijbehorend fotogra-
ferend stel ouders voor onze
stand. De begeleiders uit zo-
wel Fryslàn als Holland werk-
ten zich in het zweet om alle
kinderen veilig te laten klim-
men en springen. We hebben
het hele weekend fantastisch
reclame kunnen maken voor
het fierljeppen en stiekem
ook een beetje voor lJlst na-
tuurUjk! Hopelijk kunnen

we komende zomer veel mensen ontvangen die via de
"Andere Spelen" het fierljeppen in lJlst weten te vinden.
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o Bibliotheek Mor en Feon: elke werkdog

geopend {9.30- 1 2.00/ 1 4.30- I 2.00 uur)

r Koffie in het Grond Cofé en efkes krontsie

o Dinsdog reslourontdog

r Dogbesteding

. Zorg bii u thuis

o Leuke octivileiten en cursusoonbod

o Vervoer nodig? Bel de Belbus!

o Mooltiiden: diepvriesmooltiiden of worm

bij u thuis gebrocht

. Nii Ylostins: zelfstondig wonen in en
veilige wmnomgeving, zonder indicotie.

Komt u gewoon longs!

O[ bel voor meer informstie:

0515-521900

www.zo rg9 roe pte llen s,n I

Taraaraon Tol o- c -.

t- Blauwh . s. B) s .. ".'- = ' ':' -'
Heeg. l\4a|."--. Cè ', i-. : --.
Tzum. Weidum ir./:-a.s- -
Wommels. Workur a- -l s:

''ruENHU'STWEEWIELERS
tJts r 05 t 5-53', 664

+
àoffi*

Wij zijn gesloten vanaf 25 december
tot en met donderdag I januari.



Sudwest-Fry;ián

Met het Friese Merenproject, Masterplan lJlst Houtstad,
proberen we lJlst'op de kaart'te zetten. Ook in samenwerking
met Stadsbelang lJlst proberen we lJlst nog beter op de kaart

te zetten.

lJlst ligt in een aantrekkelijk landschap en is goed bereikbaar

per boot, fiets en trein. Maar ondanks de goede bereikbaar-

heid komt het voor dat toeristen lJlst niet bezoeken en dit
fraaie stadje passeren zonder het unieke karakter te ervaren.

Graag vertellen wij in deze nieuwsbrief iets meer over de

drie projecten die een grote rol spelen in uw stad.

provinsje fryslàn
provincie fryslàn 3

Samen onder
één dak g.bouw
Eén van de projecten is de uitbreiding van het 'samen
onder één dak gebouwl Dit gebouw sraat dichtbij het
ijsbaanterrein en de passantenhaven. Er komt een prach-
tige combinatie van voorzieningen, waar zowel sporters
als toeristen veel profijt van zullen hebben. Na een lange
periode van voorbereiding, is op vrijdag 5 september 2or4
het startschot gegeven voor de uitbreiding van het gebouw.
De Gemeenteraad was hierbij aanwezig.

De uitbreiding van het gebouw willen we voor het recreatie-
seizoen van 20t5 klaar hebben. In de afgelopen periode is

de inrichting van het ijsbaanterrein al sterk verbeterd.
Volgend jaar worden ook de ligboxen van de passantenhaven

opgeKnapt.

Door goede onderlinge samenwerking
was deze klus snel geklaard.



Het volgende project is het 'Publiek Domeinl Het doel van

dit project is om de knelpunten die de toerist ervaart op te
lossen. Er wordt samengewerkt met de stichting lJlst 75o jaar.

Binnen de stichting is de werkgroep Gastvrij lJlst opgestart.

Deze werkgroep heeft zich de afgelopen tijd bezig gehouden

met de creatieve bijdrage van het project onderdeel Publiek

Domein. Zo zijn er van 4 t/m t9 april zoi4 workshops
gehouden onder leiding van ontwerpers Nynke-Rixt Jukema
en Feike de Jong. Tijdens de workshop week konden de

bewoners van IJlst een eigen baken ontwerpen en hierdoor
input geven voor de nieuwe bakens. Dit was een geslaagde

WCCK!

Het ontwerp van de lJlster Bakens is een belangrijke stap op

weg naar een zichtbaar gastvrijer ljlst. In het verlengde van

de bakens wordt de bebording op de vaarwegen en de

markering van de kades vormgegeven. Op 3 november zot4
hebben de ontwerpers hun ideeën over de bakens gepre-

senteerd. Tijdens deze presentatie waren zeker 5o belang-

stellenden uit lJlst aanwezig. De ontwerpen voor de beweg-

wijzering en informatievoorzieningen zijn enthousiast
ontvangen. Ook waren de reacties op het creëren van een

ontmoetingsplek met een stopkracht in het centrum van

lJlst positief. De werkgroep Gastvrij lJlst biedt dit rapport

officieel aan de gemeente aan. De gemeente heeft de verant-

woordeliikheid om enkele onderdelen hiervan uit te voeren.

Het Masterplan llst is onderdeel van het Friese merenproject, een

samenwerking tussen gemeente en provincie. De gemeente Sldwest-

Fryslàn en de Provincie Fryslàn willen de watersportplaatsen in de

gemeente aantrekkelíjket maken en daarmee ook de Friese economie

stimuleren. Het Friese Merenproject is onderdeel van de ambitie Fryslàn

Topattractie.

Het derde project vindt plaats bij Houtzaagmolen De Rat.

Het oorspronkelijke plan was om naast de droogschuur een

nieuw multifunctioneel gebouw te realiseren. Nu krijgt de

gemeente de mogelijkheid om een stuk grond naast Molen

De Rat (deel van de Skipperclub) aan te kopen. De volgende
stichtingen hebben in overleg met de gemeente een plan

ontwikkeld om hier een uniek ambachtelijk centrum te
realiseren onder de noemer Museum Houtstad lllst:
. Houtzaagmolen De Rat
. De Houten Bok
. Museum Nooitgedagt lJlst

. Moleninformatiecentrum

De afgelopen zomer is door hen hard gewerkt aan een visie

die zeer interessant is. Of het plan ook financieel haalbaar

is, wordt nu onderzocht. Voor alle mensen die hierbij
betrokken zijn, breken nu spannende tijden aan. Om een

tipje van de sluier op te lichten, kunnen we melden dat de

Stichtingen qua vormgeving zich onder andere laten inspi-

reren door Kaap Skil. Een museum voor jutters & zeelui op

Texel. Museum Nooitgedagt lJlst verhuist nog dit jaar tijdelijk
naar de ruimte waar vroeger de bibliotheek was gevestigd.

Dit in afwachting van de uitkomst van het nieuwbouwplan.

Het Masterplan lJlst, Houtstad kunt u vinden op onze website

www. su dw estfry sl a n. n L

Redactíe: Gemeente Sádwest-Fryslàn

Heeft u vragen over de inhoud, dan kunt u mailen naar

fri ese m e ren p roj e ct@ su dw estfry sl a n. n I


