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Vrijdag 4 juni jl. heeft de officiële kiellegging voor de bouwvan
de IJlsterhouten bok plaatsgevonden door wethouder Gerbrandy
van de gemeente Wymbritseradiel. De bouw van de bok is een

initiatief van de groep van de Stadswandeling IJlst, onderdeel
van de WV Wymbrits. Vorigjaarzijn de plannenvoor de bouwvan
een houten bok (soort pÍaam) ontwikkeld en reeds nu vond de
kieltegging plaats. De bok zal ingezet wolden vool de IJisteÍ
stadswandeling, maar ook voor meeldere toeristische acti-
viteiten. De bok werd ook in lJlst tot in de beginjaren van de

vorige eeuw intensief gebruiliÍ door de houthandel, door tim-
meÍliêden enboeÍen. Met de bouwvan debokwordt derhalve een
deel van het vroegere verleden van lJlst als Houtstad teÍug-
gehaaid. Voor de realisering van dit project is een stichting
opgericht, de Stichting Houten Bok IJ1st. De bok zal worden
gebouwd op een tijdelijke helling op het terein van Hout-
zaagmolen De Rat aan het Sneekerpad. Gedurende de zomer-
seizoen€n 2010 en 2011 zal de bok gebouwd worden in het kader
van een leren en weÍkentÍaject. Volgens planning zal de bok
uiterlijk oKober 2011 gereed zijn. Tot die tijd kunnen bezoekers
van houtzaagmolen De Rat de vordering van de bouwvan de bok
volqen.

schapen. Begeleidt door een tweetal herders en enkele honden

vínden ze hun weg door het drukke verkeer, Hun doorkomst
IeveÍt een uniek plaatje op en wordt steevast door velen op de

Jotovastgelegd.

De 11 Maren festiviteiten liggen al weer achter ons. 0ver de hele
linieis de organiserende overkoepelende Stichting teweden over
het verloop van de evenementen en de publieke belangstetUng.
0ndanks het weer en de voetbalwedstrij d van het Nederlands elftal
werden vele evenementen in de deelnemende steden en dorpen
op zaterdag 19 juni jl. druk bezocht. ook lJlst, en dan in het
bijzonder de Overtuinenfair, had over belangstelUng niet te
klagen, De reacties van de organisatie, de deelnemers en het
publiek waren erg positief, De fair heeft door de locatie en de
opzet een geheel eigen karakter en mag beslist uniek genoemd
worden. Hopelijk voÍmt dit de aanzet naar een jaarlijks eve-
nement, dat uitgebreid wordt tot de brug voor de Mauritiuskerk.

Piet Paulusna in lJlst
Voor de weersvoorspelling in'Hartvan Nederland'van donderdag
17 iuni i.l. bezocht Piet Paulusma lJlst.
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WEEKEND

Eén algemeên
têlefoonnummeÍ voor avond-,
nacnr- en weeKênoolen$en:

(0s1s) 442244
2 juU 17.00 - 5juli 08.00 uur
J. HoÍnstÍa. ,t 0erd 12, Bozum
Tel.0575-442244

9juU 17.00- l0juli 23.00 uur
J.J.M. Jansen, It Lange Ein 46,
Sibrandabuorren
Te1.0515-442244

10juu 23.00 - 12 juli 08.00 uur
Ë.H.J.M. Drenth
S. Sjaerdemalaan 72, IJlst
TeI. 0575-442244

16 juu 17.m- 19 juli O8.q) uuÍ
C.H. de Koning
Ylostinslaan 3, IJlst
Tel.0575-442244

23 juli 17.00 - 26juli 08.0O uur
Schadenberg & Verdenius
Toltewei 107, Heeg
Tel.0575-442244

30 juu 17.00 - 2 aug. O8.d) uur
J,J.M. Jansen, It Lange Ein 46,
Sibrandabuorren
Tel.0575-442244

6 aug. 23.00- 7 aug. 08.0ouuÍ
X.H.J.M. Drenth
S. Sjaerdemalaan 72, IJlst
Iel.0575-442244

7 aug. 17.00 - 9 aug. 23.00 uuÍ
Gietema & van Kapel
Tollewei 113, Heeg
Tel.0575-442244

eeo-IJlst-Bozum

Aarwllingen en wíjzígingen voor
deze rubriek sai'en naor Janna de
goer, De fsjalk 14, 8651 CZ msí
oÍ (het lie:[st) per e-/'Iail:
janna de boer@home.nl

SenioÍengymnastiek
wijdag14.00 uuÍ Nij Íostins

EitjarweÍeniging'De f tos'
dinsdag vanaf 20.00uurin het
l4lapen van lJlst'

Bitjartvereniging'lJlst'
Dinsdag vanaf 19.00 uur in de
Utieme

SenioÍenbiLjartcl.ub'De Af stoof
Dinsdag- €n donderdag van 13.00-
17.00 uur in StadsherbeÍg
'Het Wapen van lJlst'

EieÍljepferi€ning ltrylts ê.o.
Írainingsavonden: maandag van
19.00-20.30 uurvanaf 13 jaaÍ;
dinsdag voor dejeugdtot 13jaar
van 18.30- 19.30 uur

Bouw- cn Eoutbond F.l{.v.
Sneek ltymbritseÍadiêl
Contactpersoon:
Douv're Heeringa, tel. 531970

Zonnebloêm afd. IJlst e.o.
Contactpersoon:
mew. 1.,Í van Houten tel. 712009

Chr. Vrouwenbeweging'Passa ge'
4e donderdag van de maand in de
Schaapskooi. 20.00 uur
IÍttoi 53 16 22

Schaken dinsdag avond,
in'Het Wapen van lJtst'

Volleybatver, ACCE}|I V.O,P.
Woensdag 19.30-20.45 uur,
volleybal voor dames en heren

Evangelische Gemeente:
Kinderbijbelclub in de Eehof bij de
Mauritiuskerk, de even weken:
13.30-14.30uur: groep 1, 2 en 3;
14,3G15.30 uuÍ: groep 4 en 5;
15.3G16.30 uur groep 6, 7 en 8
Info: Lippy Walinga, tel. 532662

qmnastiekveÍeniging De Sten-
i'iest GWin de Utheme:
Maandag 15.30 tot 21,00 uur
Woensdag 9.00 tot 10.00 uuÍen
13.15 tot 19.30 uur
Vrijdag 15.00 tot 19.00 uur
Zaterdag 8.45 tot 12.45 uur
Meer info: www.de stanfries ,n[

VÍouwenkooÍ 'It roeÍ om'
Repeutie om de 14 dagen op don-
derdagavond v.a. 20,30 uur in de
Stadsherberg 'Het Wapen var lJlst'

Kompaenênkoor
"t Skip sÍnder toer'
Repetitie om de veetien dagen op
wijdag 20.30 uur in Stadsherberg
'Het Wapen van IJlsí

Tafeltennis (Sporthal)
Maandag 19.30- 22.30 uuÍ,
zaterdag 9.00-12.00 uur (jeugd)

Badmintonvercniging f hsh
Donderdag 18.00-22.30uur
in De Utheme

Volksdansen De lfleke Dounse$,
(ouderen) dinsdag van 13.30-
15.00uurin de Schaapskooi

Volleybalvereniging Stánf ries
Maandagavond:
van 21.00 tot 22.30 uur
Dinsdagmiddag/avond:
van 15.30 tot22.30 uur
Donderdagmiddag/avond:
van 16.30 tot 19.00 uur

Sjoeten
Maandag 14.00 uur in Nij Ytostins

Dammen. maandagavond in'Het
Wapen van lJlst'

Jeu de Boules
Elke donderdag bij het FieÍljepte!-
rein: april t/m augustus: 19, 30 -
21.30uur, september t/m maart:
14.00- 16.00 uur. Info tel.: 532810

Xaatsen
Woensdagavond in'De Utheme'

Klavêrjassên
Etke 14 dagen op zondagmiddag
v.a. 16.00uuÍin De Utheme

Jeugdkorps Tusken dc Noaten'
Vdjdag van 17.00-18.00 uur in
het MienskipshÍrs

Itíuziekkorps'Goncordia'
Repetitie op rnaandag van 19.30 -
21 .30 uur in het Mienskipshts

Tafeltcnnis Maandag van 19.30-
22.30 uur, zateldagmorgen van
9.00-12.00 uurjeugd

Xarate in 'It llienskipshis'
Dinsdag:
Jeugd van 17.00 - 18.00 uuÍ
Junioren van 18,00 - 19.00 uur
Seniorenvan 19.00 - 20.30 uur
Donderdag:
Seniorenvan 19.00 - 20,00 uur
Inl.: F. Rosier 0515-532234

GeenP..LlTlE 
'po"aYo,,"" wel

. D n. ct sneek politie

Tetefoon: 09@-8844

30juni
07juli
14 juli
21 juli
22juli
28juli

Stipepunt, gemeentehuis Wymbrits, 9.30 - 11.30 uur
Stipepunt. gemeentehuis Wymbrits, 9.30 - 11.30 uur
Stipepunt, gem€entehuis Wymbrits, 9.30 - 11.30 uuÍ
Stipepunt, gemeentehuis Wymbrits, 9.30 - 11.30 uur
JaarmaÍkt in het centrum, vanaf 10,00 uuÍ
Stipepunt, gemeentehuis Wymbrits, 9.30 - 11.30 uuï

13 aug.17.00 - 14aug.23.00 uuÍ
Gietema & van l(ape1
Tollewei 113, Heeg
Tel.0575-442244
14 aug. 23.00 - 16 aug. 08.00 uuÍ
J. Hornstra, 't 0erd 12, Bozum
^|eI.0575-442244

20 aug.17.00 - 21aug.23.00uuÍ
J. Homstra
't 0eÍd 12, Bozum
Iel.0575-442244
21aug.23.@- 23 aug. O8.OO uur
LH.J.M. Drenth
S. Sjaerdemalaan 72, IJlst
Tel.05L5-442244

27 aug.17,00 - 28 aug.23.00 uur
Gietema & van Kapel
Tollewei 113, Heeg
Tel.0s75-442244

28aug,23.00- 30 aug. 08.00 uur
C.H. de Koning
Iostinslaan 3,IJlst
TeL.0575-442244

3 sept. 17.00 - 6 sept. 08.00 uur
Schadenberg & Verdenius
Toilewei 107, Heeg
TeI.0575-442244
Eén algemeen telefoonnummer:

(0515) 442244

Eenuitgavevan:
Drukkerij Visser
Galamagracht 9

8651 EB lJlst
Tel. (051s) 5313 18
e-mail:
fa j.visser.ijlst@planet.nt

Redastie:
A. Kuipers
E. Hekman
J. de Boer-Zuiderhof

Oprnaaken druk:
Drukkerij Visser lJlst

(opij en/of adveÍtentie's
(zo mogeujk digitaal)
inlsvÊÍen tot en met
7 augushrs d.s, bi)
Boekhandel visseÍ lJlst

O Colyright Drul*edj vÈser.
Niets uit deze ujtgave naq worden vêp€l-
londigd d@r hid.leL vd dnk, Íotocolie, san
oio! enigqleianddew'j4, zonde!@rafgdde
toesienninq van de uitgdeÍ.
te uitgever behoudt zichalf het re.ht voor,
zondÊr moràlgamdè temisgrying, ingelaetde
kopij te wijzige!, in te koltên ot te weigereE
lnge&nden í*ken worden geplaa& burten
vehntwoordeujkheid vd de redádie.
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Voor muziekvereniging Concordia zit het seizoen
er weer bíjna op. 0p het moment van schrijven
hebben we nog 1 optreden te gaan. 0p 21 juni
zullen we namelijk in de Stadslaankerk het
examen van Evelien Wiersma begeleiden. Evelien
doet de opleiding Onderwijsassistent muziek.
Ze zal deze avond 4 solostukken ten gehore
brengen op haarbugel, metbegeleiding van het
muziekkorps. Als korps zijn we natuurlijk hart-
stikke trots op zo'n goede muzikant en het feit
dat ze samen met ons muziekkorps haaÍ examen
wil doen is natuurlijk erg speciaal.
Nu het seizoen er bijna op zit, is dat een moment
om eens even teÍug te kijken. Het was w€er een
jaar met veel activiteiten, met als hoogtepunten
de Muzilale Boppeslach op 24 olÍober 2009 en
het muziekconcours in Drachten op 6 maart
2010. We hebben op het concours in Drachten
een mooi resultaat behaald, waar we trots op
mogen zijn. De jury beloonde ons optreden met
83,25 punten, gemiddeld een dikke acht per
onderdeel waar op beoordeeld werd. Maar niet
alleen het juryverslag en de punten telten. We
hebben als muziekvereniging een geweldige
voorbereiding gehad. Vooral tijdens en na het
studieweekend zat de sfeer er erg goed in.
UiteindeUjk gaat het er binen een muziekvele-
niging om dat er gezamentijk muziek gemaakt
wordt. Het is dan ook geweldig om te ewaren dat
iedereen naar zoh concours toeleeft, er een
groepsgevoel ontstaat en dat het niveau van de
vereniging groeit, Verder zijn we nog altijd heel
blij met onze diÍigent Jan Hibma, die zeer
betrokken is bij het wel en wee van onze
vereniging. Hij draagt ook zeker zh steentje bij
aan de goede sfeer, maar heeft ook de nodige
muzikale ambities wat het muzil(ale niveau van
Concordia betreft.
Naast alle optredens hebben we een aantal
weken teÍug ook een donateuractie gehouden.
Deze actie heeft een mooi resultaat opgeleveÍd.
Naast vele nieuwe alonateuÍs, hebben ook be-
staande donateurs hun jaarlijkse bijdrage

verhoogd. HieÍdoor staat onze vereniging er
financieel weer wat beter voor. We zijn
ontzettend blij met de betrokkenheid van de
IJlsters bij onze vereniging, hartelijk dank
daawoorl En het is ook geweldig omte horen dat
mensen van buitenaf het verenigingsleven
binnen een pl.aats als lJlst ontzettend betangrijk
vinden en daar graag een steentje aan bijdragen
door donateur te worden. Het kan natuurlijk zij n
dat één van de leden bij u langs is geweest voor
het ophalen van het donateurbriefje op een
tijdstip waarop u niêt thuis was. Mocht u alsnog
donateur willen worden, dan kunt u het briefie
langsbrengen op het volgende adres, of hier
eventueel een nieuw briefje ophalen: Familie
Schat, Stadslaan 21 (tel. 532566). Ook kunt u
zich op dezelfde manier nog opgeven voor de
proefl essen voot volwassenen.
Misschien heeft/krijgt u de kriebels wanneer u
het korps hoort spelen en heeft u altijd al eens
wiilen proberen zelf een instrumentte bespelen.
0fmisschien hebt u eerder gespeeld en zou u wel
weer willen beginnen. We willen udaarom graag
de mogelijkheid bieden om het wijbUjvend eens
te pÍoberen.
0p dit moment is er in de bibliotheek van lJlst
ook een kleine tentoonstelling te zien over de
historie van Concordia. De vereniging is in 1897
opgericht en heeft dus al een hele historie achter
zich. De functie van het korps is in de loop van
de tijd flink veranderd, maaÍ nog atijd speelt de
muziekvereniging een belangrijke ro1 bij de
activiteiten in iJlst. Kom gerust eens een kijkje
nemen! TotzoveÍ het nieuws van Concordia, Ook
voorvolgend seizoen staat er al weer het nodige
op het programma. We zien u daarom volgend
seizoen graag terug bij onze optredens. l4ocht u
verder nog iets willen weten over Concordia, dan
kunt u terecht op onze website; www.
Concordia.drvlts.com.
Het bestuur en de leden van Concordia wensen
u een fijne zomeÍ toe!

J. Corbée, secretaris CMVConcordia

Graag Gedaan
Graag Gedaan is een wijwilUge
hulpdienst voor het bij elkaar
brengen (via ons contactadres)
van hul.pverleners en mensen
die hulp nodig hebben. Welke
soort hulpverlening komt hier-
vooÍ in aanmerking?
1 . Autovêrvoer
Voor licht gehandicapten of
oudere mensen. die behalve
vervoer ook verdere begelei-
ding of hulp nodig hebben naaÍ
bijvoorbeeld ziekenhuis, kle-
ding kopen, kapper e.d,
2. Inspringen in tijrlelijke
noodsituaties
Bijvoorbeeld een moedeÍ moet
plotseling naar het ziekenhuis
en er is opvang voor de kin-
deren nodig of een alleen-
staande komt thuis uit het
ziekenhuis en kan zich nog niet
alleen redden. De hulp die in
dergelijke gevallen geboden
wordt is van overbruggende,
tijdelijke aard. totdat de
geholpene na een paar dagen
het zelf weer aan kan of een
beroepskracht van thuishulp
het ovemeemt
3. Eenvoudige karweitjes
VooÍ mensen die daar door
zielÍe, handicap of ouderdom
niet zeE toe in staat zijn, b.v.
boodschappen doen, medicij-
nen halen.
Dit zijn een paar voorbeelden r,an
de meest voorkomende hulpver-
leningen. Hebt u één van deze of
dergelijke hulp nodig, bel dan
gerust naar onderstaand contact-
adres. Dit geldt ook voor even-
tuele nieuwe hulpverleners. Voor-
aI chauffeurs! De geboden hulp is
in principe gËtis, alleen voor
autovepoer vrorden de braldstof-
kosten veryoed.

Het Graag Gedaan-comité be-
staat uit 3 dames:
Contactpersoon:
Mew. Sj. Wiebenga, Eegracht
105, tel. 531529; bij aJwezig-
heid mevr. G. Hoekstra, tel.
531602 en mew. R. Johnson,
tel.531568.

De schootagenda's
20to-2011

zijn nu verkrijgbaar
bij

Boekhandel Visser
Galamagracht 9



'Morgen heren."Morgen Peke.'

,Nog nieuws heren?',Nee Peke.'
'Ben je nog wezen stemmen
Peke', gaat het vanaf de bank.
'Natuurlijk, we leven in eenwij
land mannen. We moeten blij
zijn dat dat hier nog kan. Het is
niet te hopen dat Wilders vol-
gende keer nog meer stemmen
krijgt, want dan kun je je echt
zorgen gaan maken."Nou niet
zo pessimistisch Peke.' ïorige
week', gaat Peke verder, 'kreeg
een meisje op de halve Over-
kluizing een bekeuring voor het
parkeren van haar auto. Niet
van de politie, maar van een

bevoegde ambtenaaÍ.' 'Weet je
de naam ook Peke?"Neeheren,
dat weet ik niet. Mijn naam is
haas, wat dat betreft, maar hij
kan beter 's avonds laat een
kijkje nemen. Dan kan hij maar
raak schrijven, dan staat het vol
met autot,' ïan wie zijn die
auto's dan Peke?' 'Die zijn van
gasten, die hier indrinken en op
andere plekken doorzakken.
Zondagsmiddags halen ze hun
auto's weer op. Maar ook van
jongens die in dat hoekhuis een
bieÉje drinken. De kratten bier
staan soms in de dakgoot, tot
ergernis van veel lJlsters.
Toeristen wilen de piip op de
foto zetten, maar bergen hun
toestel weer op als ze die
kratten zien. Diehoevên ze niet
op de foto als vakantieherin-
nering,"Het is bij de gemeente

bekend Peke. dus maakje maar
geen zoÍgen. Daar gaan ze wat
aan doen."Dat zal tijd worden.
Tot moÍgen heren."Hoi Peke.'

Muzikaat onthaal
In dê SÍdwesthoek HIP- ên in
de llistorische lnforrnatie
Punten van de bibliotleken
van Bolsward, IJtst, ltíakkum,
Sneek, Womrnels, WoÍkum
zijn tot en rnet half sep-
tember tentoonstetlingen te
zien over de geschiedenis van
korpsen en koren in Fries-
land. Ite tentoonstellingên
zijn gernaakt in samenwer-
king met vrijwilligers van
o

historische verenigingen en
korpsen of koren. Het fries
Film Archief te Leeuwarden
vult het muzil(aal ontJraal aan
rnet bijpassende historische
filmpjes. f araraboerndiee!
I'rst: het oudste nog b$taan-
ile korps van ale stad de
Chrístelijke r.luàekveÍeni-
ging Conco lia staat centrasl
in de tentoonstelling in het
Ilístorísch Inlormatíe Punt
van de IJIster biblíotheek.
Bezoekers ktnnen er níet
omheen: een paspop ín het
unílorm v an C on e or dia v e stigt
met nddÍuk de aandacht op
historische spullen van het
I; stet korps.
Concordia werd opgericht in
189 7. IIet kan niet anders of een
club die zo oud is, heeft een
lange geschiedenis metveel ups
en downs achter zich Uggen. Dat
komt mooi tot uiting in de
opstelling in de bibliotheek.
Er zijn oude foto's te bekijken,
een paar van de prachtig uit-
gevoerde prijzen die het korps
in de wacht sleepte, oorkondes,
een instÍument, pÍogramma-
boe$es en allerlei andere herin-
neringen aan roemruchte mo-
menten uit het veelbewogen
leven van Concordia.

. Jeu de Boules-
Vereniging'De
Smlrtmantsjes'

Donderdag 29 aprit jl. hield de
Jeu de Boulesvereniging 'De

Smytmantsjes' in aanwezigheid
van 15 leden haar jaawergade-
ring. Het gaat goed met de ver-
eniging, die inmiddets al 10
jaar bestaat. De 4 banen liggen
er prima bij en met de onlangs
danig uitgebreide en gemoder-
niseerde fierljepschansen vor-
men zij een schitterend com-
plex. Helaas loopt het ledental
van de vereniging terug. Nieu-
weleden zijn dan ookvan harte
welkom, zowel jong als oud,
want het jeu de boulespel is
immers voor alle leeftijden, van
8 tot 80. Het spel wordt serieus
beoefend, maar het plezier staat
voorop. Teamgeest, gezonde
lichaamsbeweging en in het
bijzonder de sociale contacten
spelen een belangrijke ro1. En
na afloop wordt eÍ onder het
genot van een kopj e koffie/tIee

Í -.o!

ïi
4;

of een bieÉje nog even gezelLig
nagepraat in het Jeugdhonk.
Kom wijbtijvend eens langs. U
bent op donderdagavond vanaf
19.00 uur van harte welkom,
Voor nadere informatie kunt u
bellen met:
Stoffel Stoffelsma,
1e1.532227.

Jaaroverzicht
IJtsterDamGlub

ook in het seizoen 2009-2010
werd er weer Íanatiek gedamd
bij de lJlsterDamclub. Het le-
denbestand is helaas naar 12
geslonken de laatste jaren,
maar gelukkig blijven de laatst
overgebleven der Mohikanen er
êlke week trouw mee door-
gaan. De reguliere competitie
werd verdeeld in 2 rondes. In de
eerste ronden speelden alle
deelnemers tegen elkaar en in
de 2e ronden werd er gespeeld

in een 1e en 2e klas. Die eeÍste
Íonde werd met overmacht ge-
wonnen door Sjouke Fijlstla. Hij
behaalde 20 punten uit 8 wed-
strijden gevolgd door Jorit
Heeringa met 15 en Berend
Bouma en Johan Hoomans elk
13 punten, In de 2e ronde zou
dat beeld danig veranderen,
Berend Bouma behaalde 24
punten in die 2e ronde, Sjouke
Fijlstra 19, Jorrit Heednga en
Piet de Boer beide 15. 0pgetetd
betekende dit dat aan het einde
van de competitie dat Sjouke
Iijlstra de kampioen was ge-
volgd door Beren Bouma die
nog heel dicht bij kwam en
Sj ouke in de iaatste wedstrijd de
1e nederlaag van het seizoen
toebracht, dit was echter net te
laat, want Sjouke had de buit
toen albinnen! Jorrit Heeringa,
de kampioen van vorig jaar
eindigde op de 3e plaats. In de
2e groep eindigde remiseko-
ning Sijmen Heeringa boven-
aan met 21 punten, gevolgd
door de verrassend goed op
dreef zijnde Johannes Zijlstra.
Sipke Bruinsma en Jaring Jor-
ritsma speelden door omstan-
digheden een halve competitie
en helaas moest Koen Louwsma
door een ernstige zie}Íe er mee
stoppen,
De eindstand van de 1e ronde:
1. Sj. FijlsÍa, 8-2O, 2. J.
Heeringa 8-15, 3. B.Bouma 8-
13, 4. J. Hoomans 8-13, 5. P. de
Boer 8-12. 6. S. HeeÍinga 8-8,

7. J. Zijlstra 8-7, 8. W,v.d. Zee
8-4, 9. H.v.d. Kooi 8-4.De
eindstand van de 1e klas: 1.
Sjouk€ Fijlstla 18-39, 2. Berend
Bouma 18-37,3. Jorrit Heeringa
18-30. 4. Pietde Boer 78-27, 5.

Johan Hoomans 18-26.
De eindstand van de 2e klas:
l.Sijmen Iïeeringa 78-27, 2.
Johannes Zijlstra 18-19, 3.
J aring j onitsma 10- 1 1 , 4. Sipke
Bruinsma 10-10, 5. Wletse .v.d
Zee 18-9,6. Hendrikus v.d.Kooi
18-8.
Er werd ookweer gespeeldvoor
de Zuidwesthoekcompetitie. Dit
jaar weer in de eerste klas, dit
was echter net weer ietsje te
hoog gegrepen voor ons IJl-
ters, want van de 5 wedstrijden
werd maar eentje gewonnen en
wel tegen Follega met 10-8,
tegen de andere clubs werd na
veel al wel spannende wed-
strijden toch steeds weer
verloren: Joure-IJDC 12-6, IJDC

-Nijemirdum 6-12, 0osthem-
IJDC 15-7 en BalklJDC 14-6.
Volgend seizoen moet eÍ weeÍ
gedamd worden in de 2 klas.
Individueel waren 2 spelers die
goed presteerden en dat waren
Johan Hoomans en Sjouke
Fijlstra, uiteindetijk besliste de
laatste wedstrijd wie hier win-
naar werd en wel Johan Hoo-
mans, hij won zijn laatste partij
en Sjouke Ïijlstra speelde remi-
se, van de andere dammeÍs r,/Íist

niemand meer dan 3 punten te
behalenl
De eirdstand van de ZWII-com-
petitie 1e klas: 1. oosthem 5-9,
2. JouÍe 5-7, 3. Balk 5-5, 4.
Nijemirdum 5-4, 5. Follega 5-3,
6. IJDC 5-2. Vanaf deze plaats
ook onze felicitaties voor
damclub AD0 uit 0osthem!
individueel bij IJDC: 1. Johan
Hoomans 5-8, 2. Sj.IijlstTa 5-7,
3. B. Bouma 5-3. 4. P. de Boer
5-3, 5. S. Heeringa 5-3, 6. J.
Zijlstra 5-3, 7.J, Jorritsma 2-2,
8. S. BÍuinsma 3-2, 9. H.v.d.
Kooi 4-2, 10, W.v.d Zee 4-7 77,
J. Heeringa, 5-1. Totaal aantal
bordpunten door IJDC gemaakt
35, aantal bordpunten tegen
UDC gemaalit: 61.
Het nieuwe damseizoen za1

weer starten op maandag 20
september a.s. We spelen in de
mooie zaal van Stadsherberg
HetWapenvan IJlst, en natuur-
lijk zijn nieuwe leden of een
comeback van oud leden har-
teliik welkom ! Komt Allen !



Nieuwe wandelroute door de Ruiterpotder

Met ingang van 1 juni jl, is lJlst een schitterende wandelroute
rijker geworden: het Ruteryolderpad. De officiële openingvan dit
pad vond ptaats op wijdag 11 juni jl. Het schelpenpad door de

Ruiterpolder is na hetbroedseizoen opengesteldvoor wandelaars.
Met een pont kunnen wandelaars achter het voormalige fabrieks-
gebouwvan Nooitgedagt aan de Eegracht de Weste[jke Dijgracht
oversteken. Vervolgens slingert het pad zich door de polder, soms

omgeven door sloten aan beide kanten, soms langs de rand van
de weilanden. Een ontmoeËng met de koeien is niet uitg esloten !

Een deel van het wandelpad voeÉ over het dij $e langs de Wymerts

en van daar gàat het opnieuw dwars dooY de weilanden naar het
weggetje nabij de boerderij van Kerstma. 0ver de flapbrug over
de Dijgrachtgaat hetweer retouÍ EegÍacht. Dewandeling door de

polder is een belevenis. De weidsheid, de Íust, de geuren, de

vogels, wegvluchtende hazen, het is echt genieten en niet alleen
vooÍ de echte natuurliefttebber. Het schelpenpad is alleen voor
wandelaaÍs toegankelijk. Vanwege de combinatie met hetvee zijn
de hekken voor en in de polder zodanig versmald, dat er geen

(brom) fietsers, wandelwagens, rollators etc. in de polderkunnen
komen. Ook honden, wel of niet aangelijnd, zijn niet welkom in
de polder. Denk wel even aan de veeroosters. Êr zit namelijk
behoorlijk veel Íuimte tussen de stangen. Voorzichtigheid is
geboden! Met dank aan de familie Beerda, die deze prachtige
polder met de lJlster gemeenschap wil'delen'.

Bijschrift foto onder:

IJlst vanuit de hoogte gezien.
Vanuit de hoogwerker van de

brandweer maakte Sjoerd de

Vrtes fijdens de open dag van
het inilustrieteÍrein IJlst deze

Joto, die IJIst eens van een

andere kant laat zien.

EHBO.

Vereniging
IJlst
In september 2010 starten de
herhalingslessen van EHBo
weer. Hebt u een EHBO-diplo-
ma, dan kunt u zich opgeven
om de herhalingslessen te vol-
gen. Ook is het mogeUjk om al-
leen herhalingslessen vooÍ
reanimatie metAID te volgen.
Voor andere wagen over b.v.
een EHB0-cursus kunt u con-
tact opnemen met:
Secr. EHB0-Vereniging,
Rixt Inia, te1. 0515-532424.

.j

Kind /0uder partij lJtst,
onder prachtige omstandigheden

i":
De eerste keer kind/ouder kaatsen in lJlst onder mooie weers-
omstandigheden bÍacht in twee klassen 15 parturen binnen de
perken. Deze waren verdeeld in pupillen en schooljeugd. En de
welpen kaatsen mêt de kabouters en hun ouders. Bij de pupillen
en schooljeugd waren het een 10 ta1 partuÍen wat de strijd met
elkaar ging aanbinden. In de halve finale waÍen dit de parturen
van Mathijs Boersma en Johan Boorsma, wat het tegen Tim en
Berend moest opnemen. Mathijs en Johan kwamen 5 - 0 vooÍ te
staan. Maar Tim en BeÍend wisten van geen opgeven, en pakten
aan het eind van de rit de winst. Het partuur ran Reinder en Douwe

Reitsma kwam via een staand nummel in de finale. Dus alle
ingrediënten voor een spannende finale. EchteÍReinderen Douwê
lieten er geen gras overgroeien. Ën misschien door delange partij
ewooÍ van Tim en Berend, kwam het niet tot een spetterend
slotstuk. Maar Reinder en Douwe oalten vlot de winst.
Bij dewelpen en kabouterswaren ervijfparturen, welke allemaal
een keer tegen elkaar moesten. HieÍwist het partuurvan Erik en
Gerritsje Wijnj a met 20 eerstenvoor de tweede prijs te pakken. En
het partuur van Antsje en Nico de Boer wonnen met 28 eeÍsten
voor de eerste prijs.
Uitslag :
Pupillen/schootjeugd
1e Reinder en Douwe Reitsma, 2" fim en Berend oppedijk,
3e Mathijs BoeÍsma en Johan Boorsma

1e Verl. Gerbrig en Age Jansen, 2" Verl. Rijket en Gerrit Dotinga

Kabouters/welpen
1e Antsje en Nico de BoeÍ, 2" Xrik en Gerritsje Wijnja
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. bloemen en planten

. bruids- en granfieÍk

. kado-artikelen

. tuinplanten

verder alles wat met
'groen' te maken heeÍt.

ANNA
SCHRAA-VAN POPTA
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PEDICURE

Ceft. Diabetische voet
Geeuwkade 11 - Teleíoon 531930

Ílilwtlto MwStlsant
Gitaar, bas en zangles zonder

notenschri{t
AIle apparatuur. gilaren en

hassen aan$ezig
Dc Tsjalk 17. I-llst

Bel: 06-21946195/ 05 I i-532772
Ook voor opname,

teksten, muziek,
begeleidings cd's
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Shiatsu, VoetreÍlexlherapie,
FarÍilie opstellingen

Skerwald 13,8618 NE OOSTHEI,,I
0515 - 532551 | 06 - 30942112

www.hedwigydema.nl
info@hedwigydema.nl
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MohiIe
Hair Care)
06-50686653
Uw kapster aan huis

Voor jong en oud
Gerda de Jong

naar it SkÍtsjesilen
Voor de liefhebbers gaat de Jo-
hanna Jacoba in 2010 twee
vaarten maken naar it skÊtsje-
silen. De volgende data zijn
hieryoor vastoesteld:

Donderdag 29 juli Langvreer.
Dinsdag 3 augustus Elahuizen.
Beide dagen vertÍek om 11.00
uur vanaf de kade Zevenpelsen
IJlst. De kosten zijn . 10,00
perpersoon. Aan boord is volle-
dige catering zoals soep,
broodjes, drankjes. Minimum
aantal deetnemers 20 personen
pervaart. B eleef deze prachtig e
tochten. 0pgave vóór 26 juli
a.s. bij L. Koster, Sikko Sjaer-
demalaan 35, IJlst: telefoon
0575-537497.
Verder attentie voor de steden-.

molen- en merentochten. Dit
jaar alle donderdagen in de
maand augustus, VertÍek uit
Sneek om 10.00 uur en aan-
komst om 17.30 uur. Kosten €
14,00 per peÍsoon en t/m 12
jaar € 7,00. opgave bij VW
Sneek en Wymbrits. Xen schit-
terende tocht voor een betaai-
bare prijs.
Voor andere (familie) tochten
kunt u inlichtingen wagen of
boeken bij ons boekingskan-
tooÍ: 06-50540330 (mewouw
E. van derWoude, Sneek).

Johanna Jacoba

De afgelopen maanden is in het
plan Nijezijl in diveÍse straten
nieuwe riolering aangetegd. De
Ylostinslaan, Jonker Rispens-
straat, BockamastÍaat, Sikko
Sjaerdemalaan en de Harinx-
maweg waren langduÍig vooÍ
het autoveÍkeer afgesloten en
ook fietsers en voetgangeÍs
ondervonden veel hinder. Maar
inmiddels zijn de riolerings-
werkzaamheden afgerond en
zijn de straten grotendeels
weerbegaanbaar, ook voor het
autoverkeeÍ. De wijk beschikt
nu weer oveÍ een up to date
riolerinqsstelsel. Straatwerk, trottoirs en Dlantsoenen

Nieuwe
deelexpositie

Doe- en Kijkcentrum
Nooitgeilagt

Van l juni tot 1 novembeÍ 2010
is in het Doe- en Kijkcentrum
Nooitgedagt een nieuwe deel-
expositiê te bezichtigen, welke
is gewijd aan het thema 'IJlst
Houbtad'. In woord en beeld
woÍdt getoond op welke wijze in
woegere eeuwen hout werd ge-
kapt en veruoerd vanuit de bos-
sen naar de rivieren. 0ver het
water werden de stammen in
vlotten en later per schip naar
hun eindbestemming gebracht.
Veel hout werd woeg er g ebruikt
voor de bouw van huizen en
vooral voor de bouw van sche-
pen.Ons eigen iand kon de
gewaagde hoeveelheden niet
leveren; veel hout werd geïm-
porteerdvanuit Duitsland en de
Scandinavische landen. De ex-
positie spitst zich toe op de
verwerking van hout in lJlst.
Hier werden op een. drietal
houtzaagmolens de stammen
veÍzaagd tot planken en balken.
De plaatselijke werven, masten-

makerijen, kuipmakerijen etc.
verwerlÍen het houtvewolgens
weer in hun producten. ook
Nooitgedagt was een groot-
verbruiker van hout, dat recht-
streeks door het beddjf werd
geïmporteerd. Het hout werd

Als oudgedierule vinil ik het een pracht,
Dat de beitel (van Nooitgeilagt) op de rotonde ís gebrachL

Hietmee w oídt her da.cht.
Dat zíj veel werk in Houtstad ÍJlst heeft gebracht!

Nooitgedagt is helemaal verloren gegaa4
Gelukkig àjn tle pijp en het outle gebouwtje blijven staan!

Ilier kan men heen gaan en even stil blijven staan,
Wdt er door oudgeilienden allemaal is ged.aan!

verwerK in de houten schaat-
sen, houten gereedschappen en
houten speelgoed, waaraan het
bedrijf zijn naamsbekendheid
ontleent. De expositie laat de
houtverwerking zien van de kap
tot het eindDroduct.

De Beitel

De oudgediende



Mededelingen van de VW Wymbrits
Zoals u welucht bekend za1 zijn, is het VW-kantoor lJlst aan de
Geeuwkade 4 hetgehelejaarop werkdagen geopendvan 09.00 tot
17.00 uur. In de periode l juu tot 1 septemb€r is het kantoor ook
op zaterdag geopend van 10.00 - 12.30 uur. Behalve de
gebruikelijke WV-informade en -documentatie heeft het kantoor
IJlst de bezoeker nog veel meer te bieden, zoals water-, fiets- en
wandelkaarten, waaronder ook kaarten van diverse regio's van
het Fietsroutenetwerk. Natuurlijk mogen artiketen met Friese
opdruk niet ontbreken in het brede assortiment dat geboden
wordt. Denk aan textiel, zoals surfbroeken, T-shirts, hoedjes,
zonnekleppen en petjes en niet te vergeten handdoeken. Even-
eens met Friese opdruk zijn bonelglaasjes verkrijgbaar, maar ook
kalenders, een fors uitgebreid assortiment ansichtkaarten,
lepeltjes. sleutelhangers en uiteraaÍd het lries paspoortl Wiit u
liever iets eetbaars? Ook dat kan. Wat dacht u van chocolade,
pepermunt, drop, Ís memkes en een assortiment van beppet
snoepkes. Te zoet? Neem dan Friese mosterd. Xchte Vw-producten
ontbÍeken natuurlijk ook niet. Ook in IJIst is de MaÍrekritevlag
2010 verkrijgbaar en de Iris cheques (de woegere VW-bonnen)
mogen natuurlijk ook niet ontbreken. Tenslotte is het VW-
kantoor lJlst ook nog verkooppunt voor het bekende serviesgoed
van Wiebe van der Zee, serviesgoed beschilderd met de voor Van
der Zee zo kenmerkende Friese landschappen met koeien en
friese paaÍden. Kortom. het assoÉiment is groot, te groot om alles
op te noemen. Loop gerust eens binnen als u een leuk cadeautje
zoelit. U bent van harte welkom, want bii de VW kunt u voor vele
diensten en producten terecht.

Stadswandeling door lJlst
Ook dit jaar kunt u weer een stadswandeling door oud-IJlst
maken. Van 16 juni t/m 15 september start elke woensdag om
10.30 en 14.00 uur een stadswandeling onder leiding van een
gids. De kosten bedragen € 7,50 peÍ persoon. De vfandeung duurt
ruim 2 uur. Tijdens de wandeli.ng brengt u een bezoe$e aan het
Kijkcentrum Nooitgedagt. Vanaf het Zuideind vaart u via de
OosteEjke Dijgracht en De Geeuw naar houtzaagmolen de Rat. Na
debezichtiging van de molenwordt de wandeling afgesloten met
een kopje koffie. Als biijvende herinnering aan deze wandeling
ontvangt u bovendien een leuk informatief boekje over lJlst.
Aanmelding vooraf voor deze wandeling is niet noodzakelijk. U
kunt zich op woensdagmorgen of -middag diÍect bij het VW-
kantoor melden.
Wiltuop andere dagen of buiten genoemdeperiode met een groep
familieleden, wienden of coliega's deze wandeling maken, dan
is dat uiteraard ook mogelijk, Hiervoor kunt u contact opnemen
met hetVw-kantoor. De minimum deelname bedraagt in dit geval
6-7 peÍsonen. Dekosten bedragen € 7,50 p.p.voor de gehele tocht,
inclusief molenbezoek, praamvaart, boekje en koffie. Informeer
naar de mogetjkheden voor een aan uw wensen aangepast
programmal

Mee met de mellffaarder van lJlst
Van 1 juli tot en met 26 augustus 2010 kunt u meevaren met de
molkskou van lJlst. De start is om 19.30 uur bij het VW-kantoor
in lJtst. De Wv-gids en de melkvaaÍder nemen u met anekdotes
en verhalen mee terug in de tijd naar de jaren 50-60. De
melkvaarder vaaÍ met zijn molkskou en melkbussen langs een
oorspronkelijke route van ongeveer 2 uur door de vaarten en
gÍachten rondom IJlst. Na het vertrek bij het VW-kantoor vaart
de skou De GeeurÀ op richting Sneêk omvervol.gens weer terug te
keren naal de monding van de Oostelijke Dijgracht. Langs deze
gracht stonden vroeger vele boerderijen en koemelkerijen,
waarvan vele nog als zodanig herkenbaar zijn. 0nderweg worden
nog melkbussen opgepikt, bussen met een verrassende inhoud!

Via een stukje Jutrijpervaart en
Het Zouw vaart de skou de
Westelijke Dijgracht in om
uiteindelijk te keren achter op
de Uilenburg. 0p de terugweg
wordt aangelegd bij een au-
thentieke boerderij, waar niet
alleen een kleine expositie is
ingericht en een korte dvd over
het zware werk van de melk-
vaarders wordt vertoond, maar
waar ook een lekker kopje
koffie/thee kan worden ge-
dronken. De kosten van deze
prachtige en verrassende melk-
vaartbedragen € 12,50 p.p. Per
keer kunnen maximaal 12 per-
sonen meevaren aan boordvan
de molkskou. Reserveer dus
tijdig uw kaartje om teleur-
stelling te voorkomenll Xaart-
verkoop vindt plaats op hetVW-
kantoor in lJtst, tel. 0515-
442464 of O5t5-537878.

0ikocredit
inrresteert in mensen

oikocredit heipt arme onder-
nemende mensen ir ontwikke-
Lingslanden om zelf een beter
bestaan op te bouwen. Met mi-
cro-krediet, een kleine lening
van vaak niet meeÍ dan 100
euro, krijgen mensen de kans om
voor hun eigen inkomen te
zoÍgen, bijvoorbeeld door een
bedrijfje op te zetten. Arme
mensen kunnen vaak niet te-
recht bij een gewone bank om-
dat ze onvoldoende onderpand
hebben. Investeren in Oiko-
credit geeft deze mensen nieu-
rare kansen. Oikocredit streeft
voor haar beleggers naar een
bescheiden financieel rende-
ment, maar het grootste voor-
deel is het sociale rendement:
een aandeel in een betere wereld.

K*a, Uwoude mobieltje is geldwaard

W. voorKerkinActie!
In Nederland zi.jn volgens on- lliueuveÍàntwooÍd
derzoek meer dan 16 miljoen De ingezamelde mobieitjes
mobiele telefoons in omloop. worden door EEK0 nagekeken,
En er komen er steeds meerbij: zo mogelijk gerepareerd en
mensen krijgen iedere paar v,reeÍ veÍkocht. Ze worden on-
jaar bij hun abonnement een dermeer in Afrika en Azië op de
nieuw mobieltje. Veel oude mo- markt gebracht waar het GSM
biekjes liggen zo ongebruiktin netwerk vele malen betrouw-
de keukenla, baarder is dan het taste' net-
Niet waaÍdeloos werk en el veel vlaag is naar de
Deze ongebruili:te mobieltjes goedkopere Íecycletoestellen.
zijn niet waardeloos: integen- Niet meer te repaÍeren mobiel-
deel. Kerk in Actie krijgt voor des worden milieuverantwoord
veel mobieltjes (werkend en verwerkt.
nietwerkend) maximaal€3,50. Ilelpt u mee?
Geld dat we goed kunnen ge- U kunt uw oude mobiele
bruiken om mensen in nood telefoon en/of pDA íelelctro-
een nieuwe toekomst te geven. nische zakagenda) inteveren
Eoeveel levert zo'n inzarne- in de inzamelbox in het voor-
lingsactie op? portaal van de Mauritiuskerk.
Kerk in Actie is in 2006 beqon-
nen met de inzamelinq van Jude Ook kunt u uw telefoon/ PDA

mobiele telefoons. Iriaoo6 was brengen bij M, Postluma, de

de opbrengst al € 3.567,00. 1n Kearnstien 5 in lJlst'
2007 steeg dit naaÍ € 4.843,50. ,,
De opbrenlqst in zoo8 be&o;o e Namens de diaconie van de

:SzS,rO. In 2009 was de ;D_ Protestantse cemeente lJlst,

bÍengst € 4.093,60. Mintie Posthuma
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het aanvragen van de- bouw-
Het is een bekendeverschijning vergunning tot de complete
in lJlst, de bestelwagen van oPlevering. 0m dit hele scala
Fokke Rosier, voorzien van de aan activiteiten te kunnen
bedrijfsnaam Timmer- en 0n- realiseren is Rosier een
derhoudsbedrijf F. RosieÍ, met samenwerkingsverband aan-
daarboven een grote rijschaaf. gegaan met enkele collega's.
Ruim tien jaar geleden stapte Deze collegat zijn zelfstandige
Fokke Rosier OVer van loon- Ondernemers, maar worden
dienst naar het zelfstandig on- door Rosier ingehuurd. Zij zijn
dernemerschap. Werkzaam bij herkenbaaÍ aan hetzelÍde logo,
Jorritsma Bouw besloot hij min maar voeren hun eigen naam op
ofmeervandeeneopdeandere de busjes. 0p deze wijze kan
dag voor zich zelfte beginnen. Rosier alle benodigde tekening-
Een gÍoot risico om rranuit het en leveren, alle timmer-, met-
niets een eigen bedrijf te start- sel-, stuc- en tegelwerkzaam-
en? Nou nee, niet diïect. Hij heden in eigen beheer uit-
kon altijd terug naar zijn oude voeren, de aanleg van elek-
werkgever, voor wie hij 2slfs trisch en sanitair ve[orgen en
vieÍ keeÍ aan een project in tenslotte het schilderwerk. Voor
Rusland had gewerkt en vssl de levering van sanitair, tegels
ewaring had opgedaan. Op 24 etc. heeft Rosier eigen leveran-
augustus 1998 werd het eigen ciers, waar opdrachtgeveÍs zelf
bedrijf ingeschreven bij de hun spullen kunnen uitzoeken.
Kamer van Koophandel in De opdrachtgever heeft op deze
Leeuwarden. Dat betekende wijze het voordeel dat hij
trouwens nog niet dat Fokke de sLechts één aanspreekpunt
volgende dag al als eigen baas heeft en dat is lokke Rosier.
begon. EeÍst maakte hij y6g1 Alles woÍdt opdrachtgevers op
JoÍritsma Bouw de klus af, waar deze wijze uit handen geno-
hij op dat moment aan werkÍe, men. Bovendien staat Rosier
en in januari 1999 ging hij borg voor een hoge klrraliteit
daadwerketijk als eigen on- voor een goede prijs. Dan nog
dernemer aan de slag. Er werd een punt, waarop Rosier zich
een bestelbus aangeschaft. het onderscheidt. Ïijdens (ver)
gereedschapwerdaangevulden bouwwerkzaamheden ontstaat
de opdrachten konden komen. nogal wat rommel. Rosier zorgt
Het werd een echt familiebe- ervooÍ dat op het eind van elke
drijf, want echtgenote Herma werkdag alle rommel weer
nam de boekhouding, admini- vtordt opgeruimd, waardoor op-
stratie en pr voor haar vgks- drachtgevers t avonds in een
ning.ook hier bleekweer dat de opgeruimd huis/pand verblij-
beste reclame de mond tot ven. Kortom, fimmer- en 0n-
mond reclame is, want vanaf derhoudsbedrijf F. Rosier lJlst
het begin heeft Rosier nooit levert een projectmatig totaal-
zonder werk gezeten. Gead- pakket voor alle voorkomende
verteerd weïd en wordt er nau- (ver)bouwwerkzaamheden.

welijks. Wel wordt veel gedaan
aan sponsoring en dan vooral
sportsponsoring. De opdracht-
gevers zitten veelal in lJlst,
Sneek, Bolsward, kortom de
regio rond lJist. Maar dat niet
atteen, ook in Heerenveen en
Katlijk werden projecten gere-
aliseerd. Het bedrijf is allround
ên dat woÍdt duidetijk aan de
hand van gerealiseerde projec-
ten, zoals uitbouwen, aanbou-
wen, keukens, badkamers, ver-

f'ffi#w-
Goiomogrochï 9, 8ó51 EB lJlsi

ïel. (05i 5) 53 13 1 B

e-moil: Ío. j.visser.i jlsl@pJonei.nl

Voor ol uw pri,nfwerk
zwort en kleur '

Ook von digito/e
besÍonden

Open dag industrieterrein

De open dag van vele bedrijven op het i.ndustrietenein van IJlst
is een groot succes geworden. Ca. duizend mensen bezochten
diverse bedrijven. De jeugd kon zich prima vermaken met het
springkussen en ook met de demonstraties van de brandweer.
Maar niet alleen dejeugd, ook de ouderen keken hun ogen uit.
's lt{orgens en t middags klonk vele malen de brandweersirene en
menige lJlster dacht aan brand. Gelukkig loos alarm. Een
geslaagde dag en een goed initiatiefrran de ondememers om weer
eens achter hun deuren te laten kiiken. Het is voor veel lJlsters
niet duidelijk wetke bedrijven hier!evestigrl zijn en al helemaat
niet wat ze pÍoduceren. Voorvelen was deze open dag dan ook een
eyeoPener.

OndernemersveÍeniging lJlst bezoekt de Bok

Donderdag 17 juli jt. hebben ca. deÉig leden van de Ondeme-
meÍsvereniging lJlst onder leiding van 2 VW-gidsen een stads-
wandeling gemaakt door lJlst, ïijdens de wandeling door het oude
stadscentrum werd ook een bezoek gebracht aan het Doe- en
Kijkcentrum Nooitgedagt. Per praam ging het aanstuitend naar
houtzaagmolen De Rat, rvaar molenaar Simon Jellema tekst en
uitleg gaf. Uiteraard werd op het molenerf ook de bouwplaats van
de bok (houten type praam) bezocht en vertetde bouwmeester
Johan Prins uit Workum het gezelschap over de bouwvan de bok
en het woegeÍe gebruik. Spontaan meldden zich maar liefst 16
bedrijven aan als eenmalig sponsor. De sponsornamen werden
direct op een plankje geschreven en aan de bouwplaats genageld.
Naderhand krijgen deze sponsoren een koperen bordje op een der
wandenvan de te bouwen overkapping, waarbij de sponsomaam
gegraveerd zal worden op het kopeÍen plaatje. Een schitterend
gebaar. 0p de foto het complete gezelschap met ... een geitl

De Top 10 boeken
óók bij

Boekhandel Visser.
Galamagracht 9,

tel.531318

Beilankt
Hartelijk bedankt voor ur,f
blijk van medeLeven bij mijn
verblijf j.n het ziekenhuis.
Hartelijk groetend,
A. v.d. Linden-v,d. Zee
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bracht door de dameswiep Berg- I r.\ l. , L '.-- l-U l.;
stra-Meintema en Janke Groên-
veld-van der Goot.
Als bijzondereheid vermelden
zij nog het volgende. Broers en
zussen werden vaak samen op
de foto gezet, hoewel ze niet
altijd in dezelfde klas zaten.
Hierdoor hoefden de ouders
maar 1 foto te kopen....
Achter v. l. n. r : lri.eester E. Wouda,
hoofd der school. Jan Schilstra.
Klaas Feenstra, Wiebe Hoo-
mans, Rei-na Kieltstra, Wiep
Meintema en juf Wierda. 2e ij: ,J
Ánne Schilsua. Wiiiem Wijnja. IIVI-L; ba - qf.rff f
Fetje Groenveld, Renske Hoomans. 3e ij,gekníeld: Gerben Sijbesma. Schelte Feenstra, Pietje Meintema, Hes Sijbesma. Jeltje Zweering,
Zus Schilstra. 4e n7, ziffend: Klaas Koning, Jan Tichelaar, Simkje Tichelaar, Bertus Koning, Jan WieÍda.

Piet Zandstra, Richard Kremer, ruÉíe kl'
-..*-i,4.

11 j1 A
Voor zover en niet altijd 100% zeker onderstaande namen van de dames:
1. Froukje de Vries-Westerdijk 2. Griet de Jong-de Jong 3.mew. Visser 4. Mew. Hottinga 5. ? 6. Sipie Bijtsma 7. Hiltsje BeÍgstra 8.
Mientje Keulen 9. MevÍ, Bijtsma 10. Wietie Wierda 11. mew. Hoomans (Wiebe) 12. Mevr. Waltje(?) 13. Mew. De Haan 15. ? 16. MevÍ.
Engel 17. ? 18. Mew. WieÍsma (Koos) 19. ? 20. Ym$e Sijbesma 27, ? 22. Mew. Hoomans (Jelle) 23. Mêw. Ieenstra 24. ? 25. Mew.
Piket26. Mew. AaltjeWesterdijk (Bauke) 27. Mew. Van Berkum (?) 28. Suzev.d.Woude 29. Mew. Blok (mem van Wietie Wierda? 30.
Mew. Bakker (Tsjerk) 31. Nevr. HiemstÍa (Piet) 32. GeeÉje Vlieger 33. Mevr. Sijbesma (Piet) 34. GeeÉje Hoekstra. (De wouw achteÍ
mevr. nr. 8 is waarschijnlijk mew. G. Nauta-Mulder )

Uit st aD i e Platte I an d sw ouw e n

Diep geraakt door de moed en de kracht waarmee hij
to t het laatst heeft gevoóten om bij ons te blijven en

intrens dankbaar voor alles wat hij voor ons betekend
heefl hebben t'ij afscheid genonen van onze lieve

vader, broer en zwaget

Jan van der Goot
tveduwnaar van

Adriana Joharura Maria Beusenberg

.IJlst, 7 jwli 1912 f Breda, 7 juni 2010

Bred4Christo van der Goot en Jeannine de Rooij
Ruin€Í! Pieter va]r der Goot

Zwolle, Simon en Anneke van der Goot
Siegerswoude, Willem en Ali Dijkstra

De begaÍenis heeft vrijdag 11 juni jl plaats gehad in IfsL

Gottecte Epilepsiebestrijding
De collecte van het Nationaal Epilepsie Fonds - De Macht van het
Kleine. heeft in lJlst € 1223,45 opgebracht. De opbrengst van de
collecte is bestemd voor wetenschappelijk onderzoek. voorlich-
tingsactiviteiten, het organiseren van begeteide vakanties voor
mensen met epilepsie en individuele hu1p. Met dank voor de
inzet van de vele wijwilligers en voor de financiële bijdrage van
alle gwers. SjoukjeWiebenga en Irene Terpstra

&, $, U itvaartveren ig ing "Laatste Eer" lJlst
Vf ilZ . Slrlrvo le vê zorgr'1g va1 oeoÍate|.rsser er c ê_rare:

-..- . OooaÍrng 1 etgen au.a ia . lsl -nêt o_cepeíkt
bezoekgelegenheid voof nabestaanden

. Indien gewensl opbaring thLris met koelfg

. D:ersl!. rle rrg zo.lde w.'rstbeJaq n el vooÍteoen
bovendlen financrélê tegenoelkoming

. Door samenwefking met Axenfveízekerlng is lotale
dekking van de kosten van de uitvaarl - uileraard
v0lgens uw wensen - m09elrjk

. Bode M Heshnga, dag en nacht bêrê kbaar lel.
0515 - 43 ,18 75

Info oÍ inlichtrngen v/ww uitvaartveÍenigingijlst n
T de Jong-Haitjema H. Huizengaslraat I lel 0515-531704


