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2015 FESTÍVAL haalt de wereld naar lJlst
Het 2015 festival in IJlst. Het lijkt bijna een
oude traditie. toch beleeft het dit jaar pas

zijn zesde aflevering. En voor het eerst
spreidt het programma zich over twee dagen
uit. 0p wijdagavond 10 septemb€r betreden
Nynke Laverman en Izaline Calister het
hoofdpodium op het IJsbaanterein. Beide
zangeressen slaan bruggen tussen uiteen-
lopende culturen, en horen alleen al om die
reden op het 2015 FESTIVAL thuis. Friezin
Nynke Laverman vindt inspiratie in landen
als Portugai, Mexico en Mongolië enverweeft
al die invloeden tot een uniek eigen geluid.
Izaline Calister woont in Groningen, werd
geboren op Curaqao, en in haar muziek
klinken zwoele tonen uit Brazilië en de
Kaapverdische Eilanden door.
0p zaterdag 11 september verandert het festivalterrein als
vanouds in een wereld van muziek, dans, cabaret, debat, theater,
workshops, sport en nog heelveel meer. Een middag en een avond
tang lijkt IJlst het middelpunt van de wereld. Zoats gebruiketijk
staat een van de acht millenniumdoelen van de Vl'l centraal. Dit
jaar draait alles om onderwijs en het festivalthema 'Ieder kind
wereldwijs'. Zo vanzelfsprekend als het hier is dat kinderen naar
school gaan, zo moeilijk krijgen kinderen in vêel landen toegang
tot goed onderwijs. Het belang van kennis en onderwijs staat
centraalin workshops dieworden georganiseerd doorThe Hunger
Project. Hiermee wordt de band tussen het 2015 FESTIVAI en The
Hunger Project tot uiting gebracht. Ieder jaar gaan de op-
brengsten van het festival naar dit goede doel, dat mensen in
ontwikkelingslanden ondersteunt bij het opbouwen van een
zelfstandiq bestaan zonder honoer.

Inforrnatieavond lJlst Houtstad,
masterplan ruirntelijke kwaliteit

Het plan is in concept klaar en wij willen het graag voorleggen
aan de inwoners van lJlst. Wij nodigen u daarom uit tot het
bijwonen van de presentatie en horen gaarnewatu ervan vindt.
Het plan maakt onderdeel uit van het lriese merenprojed 2e
fase. Ir is dus geld beschikbaar om - na het vaststellen van het
plan door de gemeenteraad - met de voorbereiding van con-
crete projecten aan de slag te gaan.

Datum: dinsdag 7 september 2010 om 20.00 uur
Locatie: Mienskipsh0s te IJlst
Gastheer: oemeente Wvmbritseradiel

0p zaterdag zijn er optredens van onder andere de Sneker drum-
en showfanfare Jong Advendo en de Kaapverdiaanse bandRabasa,
er is grensoverschdjdende dans, muzieken acrobatiek van Umoja,

Tussendoor houden dj's de bezoekers in
beweging. Een ran de gÍootste aanstoÍmende
talenten van Friesland, zangeres Elske
DeWall, sluit op zaterdagavond het festival
af. Vaste onderdelen als het Kinderylein, de
festivalmarkt (terug van weggeweestl) en de
stands met lekker eten en drinken uit
verschillende werelddelen maken het feest
compleet. De finish van de Millenniumloop
zal dit jaar voor de tweede keer op het
f estivalterÍein plaatsvinden.

Bezoekers betalen eenmaal toe-
gang tot het festivalterrein en
kunnen vewolgens alle optre-
dens en adiviteiten gratis bij-
wonen. Wie een kaartje koopt
voor de vrijdagavond, heeft ook
de hele zaterdag toegang.

2015 Festival
vrijdag 10 en zateÍdag 11 sep-
tembeÍ 2010
Plaats: IJsbaanterrein,
centÍum lJlst
ïtp wijdag van 20:00 tot 23:00
uur, zatêrdag 13:00tot 22:00 uur

Kaartverkoop: vooraf (bij BoekhandelVisser) en op het terrein
(osfen.' voorverkoop € 8,00 voor zaterdag en voor € 13,00 kun
je ook op de wijdag komen. 0p het terrein € 10,00 en € 15,00.
Jeugd; basisschoolkinderen gratis. 12 t/m 18 jaar hatve prijs.
Inf o: www.201 5f estival.nl
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Toegangsplattegrond onderzoek ingesteld, maar heeft

VWvernield

Geachte inwoners van lJlst,
In hetweekendvan 10 en 11juli
2010 is in de nachtelijke uren
de toegangsplattegrond aan de
Sudergowei in lJlst volledig ver-
nield. Vooral in de zomennaan-
den staan bezoekers en gasten
via deze plattegronden bijna
dagelijks hun weg te zoeken in
IJtst. Omdat een aantal balda-
dige personen hun lusten wil
botrrieren op dit straatmeubilair
lukt dit nu niet meer en wordt
de WVWymbrits op hoge kosten
gejaagd. 4jaar geleden heeft de
plattegrondkast bij het station
in IJlst dezelfde behandeiing
ondergaan. De politie heeft een

de dader(s) nog niet te pakken.
Wij doen hierbij graag een
beroep op de sportiviteit van
deze personen om zich te mel-
den bij de WVWymbrits (0515-
442464) e\ de schade te ver-
goeden. Mogelijk is inwoners
van IJIst in dat weekend iets
opgevallen aan de Sudergowei.
Wij zouden het zeer op pdjs
stellen dat u dit bij ons meldt.
Bedanktvoor uw sportiviteit en
hulp.

Met Vdendelijke groeten,
Robert Toussaint
(Tel.t 0575-442464).

Skoalspul?
dan nci

Boekhannel Visser
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Ëén algemeen
telefoonnummeÍ voor avond-,
nacht- en weekenddiensten:

(0s15) 442244

27 aug. 17.00 - 30 aug,08.00
uur
C.H. de Koning
Ylostinslàan 3, IJlst
TeL.0515-442244

3 sep. 17.00 - 6 sep. 08.0O uur
Schadenberg & Verdenius
Tollewei 107, Heeg

Tel.0575-442244

10 sep. 17.00 - 13 sep.08.0O uur

J.J.M. Jansen
It Lange Ein 46,
Sibrandabuorren
TeL.0575-442244

17 sep. 17.00 - 18 sep. 23.0O uur
E.H.J.M. Drenth
S. Sjaerdemalaan 72, IJlst
ïeL.0575-442244

18 sep.23.00 - 20 sep.8.0Ouur
Gietema & van Kapel
Tollewei 113, Heeg
Tel.0575-442244

24sep.77.OO -27 sep. 08.0O uur

J. Hornstra
't Oerd 12, Bozum
TeL.0575-442244

1 okt. 17.0O - 4 okt. 08.00 uur
Schadenberg & Verdenius
Tollewei 107, Heeg
Iel. 0575-442244

8 okt. 17.00 - 9 okt. 23,00 uur
Gietema & van Kapel
Tollewei 113. Heeg
IeL.0575-442244

9 okt. 23.00 - 11 okt.8.00 rrur
E.H.J.M. DÍenth
S. Sjaerdemataan 72. IJtst
ïel. O515-442244

15 okt. 17.00 - 18 okL 08.0O uur

C.H. de Koning
Ylostinslaan 3, IJlst
Tel.05'15-442244

Heeg-IJist-Bozum
Sibrandabuorren

Aatwullingen en wijàgíngen voor
.teze n/biek tturen nd,o,r Janna ile
Boer, De Tsjalk 14, 8651 CZ nlst,
ol (het liefst) per e-maíL
janna de boer@home.nl

Seniorengymnastiek
vrijdag 14.00 uur Nij YlosUns

Biljarwerenigirg'De Ktos'
dinsdag vanaf 20.00 uur in het
'Wapen van IJtst'

Biljartvereniging'IJlst'
Dinsdag vanaf 19.00 uur in de

Utieme

Seniorenbiljartclub'De Àf stoot'
Dinsdag- en donderdag van 13.00-
17.00 uur irl Stadsherberg
r rrL Ír6Pr,' vdr, 'JtJr

FierljepÍeriening Drylts e,o,
Trainingsavonden: maandag van
19.00-20.30 uur vanaf 13 jaar;
dinsdag voor dejeugd tot 13 jaar
van 18.30- 19.30 uur

Bouw- en Houtbond F.N,V.
Sneek/WymbÍitseÍadiel
a^nt:.rnaY.^^n'
Douwe Heeringa, tel. 531970

Zonnebloem afd. lJlst e.o.
Contactpersoon:
rrLew. M van Houten tel, 712009

Cht. VÍouwenbeweging'Passage'
4e donderdag van de maand in de
Schaapskooi. 20.00 uur
IÍfo: 53 76 22

Schaken dinsdagavond,
in'HetWapenvan IJlst'

VolleybalveÍ. ACCENr V.O.P.
Woensdag 19,30-20.45 uur,
volleybal voor dames en heren

Evangelische Cemeente:
Kinderbijbetctub in de Eehof bij de
Mauitiuskerk, de even i,veken:
13.30-14.30 uuÍ: groep 1, 2 en 3;
14.30-15.30 uur: groep 4 en 5;
15.30-16.30 uuÍ: groep 6, 7 en 8
info: LippyWalinga, tel. 532662

GymnastiekveÍeniging De Stán-
Íries; Gym in de IJtheme:
Maandag 15.30 tot 21.00 uur
Woensdag 9.00 tot 10.00 uur en
13.15 tot 19.30 uur
Vrijdaq 15.00 tot 19.00 uur
Zaterdag 8.45 tot 12.45 uur
Meer info: v7ww.de stanfries .nl

Vrouwenkoot'It roer om'
Repetitie om de 14 dagen op don-
derdagavond v.a. 20.30 uuÍ in de
StadsherbeÍg 'Hetwapen van IJlst'

Kompaenenkoor
"t Skip sÊnder roer'
Repetitie om de veertien daqen op
vrijdag 20.30 uur in Stadsherberg
'HetWapen van lJlst'

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

Badmintonvereniging f lash
DondeÍdag 18.00-22,30 uur
in De Utierne

Volksdansen De Íeke Dounsers,
(ouderen) dinsdag van 13.30-
15.00 uur in de Schaapskooi

VolleybalveÍeniging Stanf ries
Maandagavond:
van 21.00 tot 22.30 uut
Dinsdagmiddag/avond:
van 15.30 tot 22.30 uul
Donderdagmiddag/avond:
van 16.30 tot 19.0o uut

Sjoelen
Maandag 14.00 uur in Nij Ytostins

Dammen, maandagavond in 'Het
Wapenvan lJlst'

Jeu de Boules
Elke donderdag bij het Fierljepter-
rein: apdt t/m augustus: 19.30 -
21,30 uur, september t/m maart:
14.00 - 16.00 uur. Info tet.: 532810

Xaatsen
Woensdagavond in 'De UtheÍne'

Klaverjassen
Ëike 14 dagen op zondagmiddag
v,a. 16.00 uur in De Utierne

Jeugdkorps 'Tusken de Noaten'
Vrijdag van 17.00-18.00 uur in
hêt MiêncLincL,i.

IrÍuziekkorps'Concordia'
Repetitie op maandag van 19.30 -
21.30 uur in het Mienskipshis

Tafeltennis Maandag van 19.30-
22.30 uur, zaterdagmorgen van
9.00-12.00 uurjeugd

Katate in 'lt Mienskipshirs'
Dinsdag:
Jeugd van 17.00 - 18.00 uur
Juniore! van 18.00 - 19,00 uur
Senioren van 19.00 - 20.30uur
Donderdag:
Senioren van 19.00 - 20.00 uur
Inl.: F. Rosier 0515-532234

Geen
spoed
wel
politie

Telefoon: 0900-8844

t) TIE

11-12 sept.

23 sept.

Stipepunt, gemeentehuis VÀ/mbrits, 9.30 -11.30 uur
Informatieavond IJlst Houtstad, Mienskipshris
20.00 uur, zie pagina 1

Stipepunt. gemeentehuis Wymbrits, 9.30 -11.30 uur
201 5 Festival, IJsbaanterrein
Stipepunt, gemeentehuis Wlmbrits, 9.30 -11.30 uur
Vrouwen van Nu: Diètist Mewouw Panneman,
Mienskipshirs 20.00 uur
Stipepunt, gemeentehuis Wymbrits, 9,30-11.30 uur
Passage. dhr. F. v.d Mei over Cornelis Jetses,
de Schaapskooi, 20.00 uur
0pen Deurdienst, Mauritiuskerk, ds, S. Kiestra
uit Rottevalle, 19.30 uuÍ
Stipepunt, gemeentehuis Wymbrits, 9.30- 11.30 uur

Een uitgave van:
Drukkerij Visser
Galamagracht 9

8651 EB lJlst
Tel. (0515) 531318
e-mail:
f a,j.visser.ijlst@planet. nl

Redadie:
A. Kuipers
E. Hekman
J. de Boer-zuiderhof

opmaak en druk:
Drukkedj VisseÍ lJlst

Xopij en/of advertentie's
(zo mogetijk digitaal)
inleveren tot en met
11 september a,s.bij
BoekhandelVisseÍ IJlst

!r Cop!triqht Dírkl(eril vtsser.
Iiek uil d.z. urtlivê nà9 worden veaeei
voud,gd door niddelvàn druk,lolo.opr. s.rn
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lnqez!.den nukken worden qeplaÀtst burl.n
v.rr.twdó êlitkheidvànderedid;€.
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0penr maandag t/m zaterdagDeel-expostie 1o.oo - 17.00 uur
'IJlst Houtstad'
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'Morgen heren."Morgen Peke.'
'Wat hadden we een mooie
jaarmarkt, Wat een mensen.
Waar kwamen ze weervandaan.
Wat een kraampjes op de
Galamagracht en de Eeqracht.
BaÍstensvoL. Je kon er bijna
niet doorkomen. Ze hadden het
weer perfect geregeld. Je hoort
ze vaak roepen: We zullen IJlst
op de kaart zetten. Nou, dat is
dan aardig gelukt. Maar in ne-
gatieve zin."Wie zijn ze, Peke?'
'Nou, wat ambtenaren op het
gemeentehuis, die zeggen wat
mag en niet mag."Je hebt getijk
Peke, het was helemaal niks.'
'In het beginvan de IJlsterjaar-
maÍkt was het gezellig op de
Eegracht en de Galamagracht.
Dielenen zich er ook uitstekend
voor. Wat kermisattracties erbij
voor de kinderen, Toen stonden
de kraampjes aan de brug toe,
vdj van auto's, waarom kan dat
nu niet meer, de auto's en het
overige verkeer kunnen beide
kanten om."Ja maar Peke, de
brandweer en de arnbulance
dan?"Ik heb mijn buurman, die
is bij de brandweer, gevÍaagd
hoe dat zit. Die maakt het niets
uit, want bij calamiteiten kun-
nen ze van alle kanten lJlst wel
binIlen komen, Daarkunnen ze

zich niet achter verschuilen. In
Sneek is de binnenstad tijdens
dejaarmarkt helemaal dicht. In
Heeg met Heechspanning is ook
alles dicht. In Balk met dejaar-
markt? Alles dicht. Alleen in
IJlst kan zoiets niet. Het wordt
misschien tijd voor een andere
gemeente. Dan lukt het wel
weer. Hoi mannen."Hoi Peke.'

Gymnastiekvereniging
De Stànfries / Gymclub
'Nea opjaen'
0p 13 juli 2010 zijn wij met
elkaar op de fiets gestapt. Het
ging richting Bolsward. Abbe-
gasterketling was onze eerste
afstap om met elkaar koffie/
thee te drinken met cake. Wij
zij n daar bediend aan het water.
Het was de bedoeling om een
rondje Greidhoeke te fietsen.
Het is daar een mooie omge-

ving. 0p een groot open teÍÍein
met bankjes hebben wij met
elkaar gepicknickt. Daarna
gingen wij richting Bozum. In
dat dory zijn wij bij een schil-
deres geweest. Zij liet haarwerk
aan ons zien.0ok haartuin met
beelden van andere kunste-
naars was mooi. Wij hebben
daar even pauze gehouden. Zij
had koffie oÍ thee met appel-
taart al klaaÍ voor ons. Vanuit
Bozum richting Sneek werd de
Ivige Leane de route. Sneek-
IJlst was dichtbij. Wij werden
om 17.30 uur verwacht bij
Stadsherberg 'Het Wapen van
IJlst'. In het nieuwe verbouwde
gedeelte hadden wij met elkaar
ons diner. Het was een gesiaag-
de fietstocht. De fietscommissie
wordt hartelijk bedankt door
ons. Ook de gymvereniging De

Stànfties bedanken wij voor de

gift, diewij mochten ontvangen.

Vertenging
tijdelijke regeling
fonds breedtesport
De gemeente WymbÍitseradiel
maald bekend, dat de tijdetijke
regeling fonds breedtesport
wordtverlengd. Het doelvan de

regeling is dat kinderen in de
'leeftijdsgroep van 4-18 jaar in
aanraking komen met diverse
bewegingssporten, georgani-
seeÍd door sporfverenigingen.

Oikocredit
investeert in mensen

Ditkan door verschillende spor-
ten aan te bieden in 1 project,
maar ook door dê mogelijkheid
te creèren dat dezelfde jeug-
digen verschillende projecten
krijgen aangeboden. Deze rege-
ling maakt het bovendien moge-
lij k o m een sportieve activiteit te
ondernemen buiten de grenzen
van onze gemeente, bijvoor-
beeld in een voorziening in de
gemeente Sneek, De aanwager
moet wel zijn werkgebied in de
gemeente Wymbdtseradiel heb-
ben. Detijdelijke regeling fonds
breedtespoft is van kracht gedu-
rende de s clro olj are n 2009 /201,0
en 2010/2011. Uitvoering van
de bij de laatste indienings-
termijn ingediende subsidie
aanwaag vindtplaats uiteÍlijk 3

maanden na de start van het
schooljaar 2011/2012. Voor het
indienen van een aanwaag
dient gebruik te worden ge-
maakt van het modelÍormulier
'aanvlaag fonds bÍeedtesport'
dat is vastgesteld door het
college. Voor het indienen van
een aanwaag gelden een twee-
tal indieningstermijnen, te we-
ten 1 april en 1 oktober.
Aanvragen die na deze data
binnenkomen worden meege-
nomen in de volgende ronde.
Voor nadere informatie, zie de
website van de gemeente Wym-
bdtseradiel, www.wynbrits. nl

Emmerbaggermolen

Bij het bedrijfvan scheepsbouwer Piet ten Woude ligt momenteel
een oude emmerbaggermolen. Deze baggermolen is eigendom
geweest van het r.roegere Baggerbedrijf Ktikke uit Heerenveen.
De molen is al de nodige jaren buiten bedrijf en ten Woude had
enkele jaren geleden al eens gevraagd of hij te koop was. Dat was
(nog) niet het geval, maar onlangs werd Piet gebeld met de waag
of hij nog belangstelling had voor de baggermolen. De koop werd
beklonken en de emmerbaggermoien werd naar IJlst gebracht.
Hier en daar groeit er onkruid op de molen en er is, zachtjes
gezegd, nog wel wat onderhoudswerk aan te verrichten, maar de
molen is nog steeds bedrijfsklaar; hij functioneert nog volledig.
En nu. De molen ligt weliswaar in lJlst, maar wat moet er mee
gebeuren en welke bestemming moet hij krijgen en waar. Dat is
nog in nevelen gehuld. De (nabije?) toekomst zal het leren.

i SCHRAA.VAN POPTA
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,U N, Voorbeeld:

S, ,p Uitvaartvereniging "Laatste Eer" IJlst a. 0p 3O-jarige'ïeeftijd lidworden, dan komtu in aanmerking voor
>< een ledenkortinq van 81% van de r 765,-.

Liil worden, Iiil zijn en lid blíjven Andere keus: u betaalt € 137,70 intredegeld, daarna de jaarlijkse
contributie en u hebt dan een volledig lidmaatschap.

Wij, als Uitvaartvereniging lJlst, willen u graag wat informatie b.0p 4O-jarige leeftijd lid worden, dan komtu in aanmerking voor
verstrekken over onze vereniging. een ledenkorting van 50% van de € 7 65,-. 0f intÍedegetd € 2 5 2,45

Doelstelling van de vereniging: met veruolgens de jaarlijkse contributie en u hebt dan een volledig
Zorgdragen voor een goede enbetaalbare uituaaÍtvoor haarleden, lidmaatschap.
zoals u datwenst. Devereniging verstrekt hulp bij attes wat geregetd Bij een gezin wordt vooÍ een ieder ouder dan 18 jaar de bere-

moet worden voor de uitvaart of crematie van haar leden. De bode kening afzonderlijk uitgevoerd. Wanneer de beide ouders lid zijn,
van onze vereniging is de heer M. Heslinga. Alle praktische zaken danzijn de kinderen tot de leeftijd van 18 jaar gratis medelid. Het
worden voor u geregeld, zoals het doen van aangifte van overlijden is niet noodzakelijk dat de teden in het verzorgingsgebied van de

bij de burgerlijke stand, het opstell.en en laten drukken van vereniging wonen. Leden, die elders gaan wonen, kunnen lid
rouwbrieven, hetplaatsenvan advertenties in dagbladen, uwkeuze worden of gewoon lid blijven en behouden ook hun volledige
van uitvaartkist en bloemen, rouwwagen en eventuele volgauto's, rechten. ook bestaat de mogelijkheid om zich tater over te taten
de voorbereiding van de begrafenis/crematie enz., maar ook de schrijven naar een andere vereniging.
nazorg. De vereniging vezorgt dus de hele uitvaart. In overleg De uitvaartvereniging werkt op niet commercièle basis en wordt
kunnen uiteraard bepaalde zaken zelfworden gedaan, gerund door wijwilligers.In samenwerking metonze bode zorgen

Wat kost het? wij er voor dat u een uitvaart kdjgt zoals u dat wenst. Bij beëin-

Een geheet verzorgde begrafenis/crematie kost tegenwoordig al diging van het lidmaatschap wordt de opgebouwde ledenkorting
gauw tussen de e 3.500,- en € 5.OOO,-. De contributie yeql hs1 niet uitgekeerd. Dit is ook logisch. omdat het dsico wel is
lidmaatschap van devereniging kostvooreen volwassene g 21,99 gedragen door de verenging.

peïjaar, wat neerkomt op slechts € 1,75 p€Í maand. Lsdsn vln dg Kortom:

vereniging hebben recht op een tegemoetkoming in de kosten van WaaÍom lid worden van Uitvaartvereniging "Laatste Eer" IJlst?

de uitvaart. Voor onze vereniging een bedÍag van € 765,-. Dit is de ' Wij regelen en verzorgen de gehele uitvaart, stijlvol en

zgn. ledenkorting. Dit bedrag wordt in mindering gebracht op de volgens uwwensen

kosten yan de hele uitvaart. Vaak kost een uitvaart meer dan de . Alle wensen worden gerespecteerd

verstrekte ledenkorting. 0m u en uw nabestaanden de zekerheid ' Verzekerd van een persoonlijk afscheid

te geven van een uitvaart zonder financiële zorgen, wordt u ' Vertrouwd in uw eigen omgeving

geadviseerd voor de méérkosten van de uitvaart een aanvullende ' 0ndersteuning voor de nabestaanden

verzekering af te sluiten. Wanneer u lid vrilt worden van de ' Wij behartigen uw belangen zonder winstoogmêrk metvoor

vereniging heeft u twee mogetijkheden: leden een financiële tegemoetkoming
. Volledig lídmaatschap . Opbaring in eigen aula in lJlst met onbeperkt bezoekgelegen-

AIs 18-jarige woÍdt u lid van de vereniging. Hierbij betaalt u jaarlijk heid voor nabestaanden (ook opbaring thuis behoort tot de

de contributie en heeft u volledig recht op het dienstenpakket van mogelijkheden)

de vereniging en de maximale ledenkorting van € 765,-. ' Bode M. Heslinga, dag en nacht bereikbaar, telefoon: 0515-
. percentaqe lídmaatschap 43787 5 ol 06-537777 53

U wordt op latere leeftijd lid. Vanaf deze leeftijd betaalt u jaarlijks Voor vragen, inlichtingen of aanmeldingen kunt u contact

de contributie. heeft u volledig recht op het dienstenpakket van opnemen met de ledenadministratie van Uitvaartvereniging

onze vereniging en bent u akkoord gegaan met een lagere "Laatste Eer" IJlst, Thea de Jong-Hai! ema, tel'nr. 0515- 531704.

ledenkorting. Hoeveel lager deze ledenkorting is, hangt af van Graag verwijzen wij u ook naar onze website: http://www.
rr w I ppftiid urtvaartvereniqingi.jlst.nl

Nieuwe leden
welkom!
Het KompaenenkooÍ 't Skip
sÍndeÍ ÍoeÍ is een enthou-
siaste groep zangers die om de
veertien dagen bijeenkomt in
de Stadsherberg van IJlst.
Naast het zingen is ook het
onderlinge contact een belang-
rijk onderdeel van de oefen-
avond.
0nze didgent heeft het muzi-
kale roer in handen, hij blijkt
een uitstekend schipper te zijn.
De instrumentale begeteiding
wordtverzorgd door accordeon,
dwarsfluit, gitaar en banjo.
Daar waar mogelijk en toe-
passeiijk aanger.uld met andere
muziekinstrumenten zoals tuek-
zak en viool. Momenteel heeft
"'t Skip stnder roer" bijna 40
6

leden. Het repertoire bestaat uit
liederen van shanty tot Bach.
We zingen meerstemmig in vele
talen o.a. Fries, Nederlands,
Duits, Engels, Irans en ze'lfs

Kroatisch.
Vanafvrijdag 3 september aan-
stàande kunt u ons elke wijdag
om deveertien dagen vinden in
de Stadsherberg van IJlst. We

beginnen om 20.00 uur.
Belangstelling?
BeI oí mail Fred Broersma.
5321 36, f .broersma@home.nt),
voor meer informatie of kom
gewoon langs!

De Top 10 boeken
óók bij

Boekhandel Visser,
Galamagracht 9,

tel.531318

EHBO-

lJlst
Vereniging

In september 2010 starten de
herhalingslessen van EHB0
weer. liebt u een EHBO-dipto-
ma, dan kunt u zich opgeven om
de herhaLingslessen te volgen.

ook is het mogeLijk om alleen
herhalingslessen voor reanima-
Ue met A-ED te volgen.
Voor andere 'rragen over b,v.
een EHBo-cursus kunt u con-
tr.f 

^nnêman 
mat'

Secr. IHB0-Vereniging,
Rixt Inia,
ie|.0515-532424.



Beurtschip'Stad lJlst'

Soms speelt het toeval een grote rol. 0p weg om weer het een en
ander op foto vast te leggen voor de website www.archiefijlst.nl
werd Cor de Vries aangesproken door Abe Zijsling. Abe atten-
deerde Cor op een tweetal sleepboten, dat voor de Popmawal lag
afgemeerd. De eigenaar van een der boten bleek een kennis van
Abete zijn en Abe wisttevertellen dat deze sleepboot met de naam
'Deborah'het vroegere IJlster beurtschip'Stad IJlst'was. Het schip
is nauwelijks meerals hetr.roegere beurtschipte herkennen, maar
door foto's van de 'Deborah'en de 'Stad lJlst'naast (onder) elkaar
te leggen komt de gelijkenis duidelijk naar voren.

'\
'I
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Het gloednieuwe beurtschip'Stad IJlst'werd in 1925 in Staveren
overgedragen aan de nieuwe eigenaar. Het motorschip werd in
Staveren gebouwd op de scheepswerfvan werfbaasVan derWerff.
Het schip onderhield 32 jaar lang een beurtdienst van lJlst op
leeuwarden.
Tijdens het laatste oorlogsjaar lag de'Stad lJlst'in de houtkolk
van houthandel S.0. de Vries aan de W.M. Oppedijkstraat.
Burgemeester Langman van IJlst woonde vlak bij de kolk. Hij en
zijn echtgenote moesten op 21 maart 1945 onderduiken. Een deel
van het huisraad van de familie Langman werd door mannen van
de ondergrondse overgebracht naar de 'Stad lJtst', het beurtschip
van GeÍben Meintema. Door verraad kwam dit de Duitsers teÍ ore

en op 5 april 1945 werd tljdens een grote razzia in lJlst en Nijezijl
ook de'Stad IJlst'doorzocht. De Duitsers namen mee watvan hun
gading was en staken het schip venolgens in brand. Het schip
brandde volledig uit inclusief de inboedet van burgemeester
Langman. Met de inboedel verbrandde ook de ambtsketen van
IJlst, welke in een broekzak van het 'zwarte pak'van de burge-
meester zat. Na de oorlog werd de 'Stad lJlst'bij Boomsma in
Sneek weer opgetimmerd. In 1954 werd het schip verkocht aan
een Zwolse scheepswed, die het ombouwde tot sleepboot. Het
schip dook in verkorte vorm (er was een stuk tussen uit gehaald)
in Amsterdam op in 1990 tijdens het evenement 'Sail '90'. En nu,
zomer 2010, lag het weer voor de wal in lJlst.

Vermist sinds 29 julijl onze (tussen Nijezijt en 0osthem)

kater Poes rwit met zwatt ) t*"i,:ï%ï;;Xï']ï](ripers

Stipepunt Drylts

0proep aan
mantetzoÍgeÍs:
maak u bekend
Meer dan één op de tien mensen
is mantelzorgeÍ. Mantelzorg
kan soms een hele belasting
zijn. In Wymbritseradiel zet Sti-
pepunt Drylts zich in voor de
mantelzorgers in de gehele ge-
meente. Mantelzorgers kunnen
er terecht met wagen of voor
een luisterend oor en ontvan-
gen vier maal per jaar een
nieuwsbrief over wijzigingen in
regelingen, mogetijkheden van
respijtzorg en andere zinvolle
informatie. 0ok vinden er spe-
ciÍiek voor mantelzorgers acti-
viteiten plaats zoals een man-
telzorgcafé, bijeenkomsten met
interessante sprekers, work-
shops. e.a. Zo wordt op 2 okto-
ber 2010 weer een verwendag
voor mantelzorgers georgani-
seerd in de Friese Poort in
Sneek. Deze verwendag is voor
mantelzorgers dé gelegenheid
om te ontspannen €n om in
contact te komen met andere
mantelzorgers en mantelzorg-
deskundigen. Mantelzorgers uit
Wymbritseradiel die bekend
zijn bij het Stipepunt Drylts,
kunnen rond de Dag van de
Mantelzorg op 10 november

i
l

2010 een fLeurige attentie van
de gemeente verwachten.
0p dit moment zijn een kleine
100 mantelzoÍgers bekend bij
het Stipepunt Drylts. Dit is nog
maar een fraclle van het aantal
mantelzorgers in de gemeente.
Bent u mantelzorger? Meldt u
zich dan aan! Het Stipepunt is
geopend op de woensdag-
ochtend van 9.30 - 11.30 uur
(Stadslaan 75, IJlst) en tele-
fonisch bereikbaar op maan-
dag- en vrijdagochtend van
9.30 - 11.30 uur (06 - 74264969)
of anders via e-mail (drylis @

DeÍinítíe mantelzorg:
Een mantetzorgeÍis iemand die
langer dan drie maanden en
minimaal 8 uur per week de
zorg voor zijn of haar naaste op
zich neemt. Màntelzorg is zorg
die (nief in het kader van een
hulpverlenend beroep) wordt
gegeven aan een hulpbehoe-
vende, waarbij de zorgverle-
ning rechtstreeks voortvloeit
uit de sociale relatie met de
hulpbehoevende ouder, part-
ner, broer of zus, kind, buur of
wiend(in).

Al enkele jaren organiseert de
groep van de stadswandeling
lJlst van de VW Wymbrits op de
laatste wijdagavond van sep-
tember de fakkelavond, een
avondvan en voor IJlst. Voor dit
jaar was een aangepast en uit-
gebreid programma voorzien.
0m organisatorische redenen
hebben wij tot onze spijt moê-
ten besluiten af te zien van de
organisatie van de traditionele
fakkelavond voor 2010.
De mogelijkheid bestaat, dat op
de laatste wijdagavondvan sep-
temberwel een (muzikaie) acti-
viteit in het oude stadscentrum
zal plaatsvinden, wellicht in de
bekende sfeer van de fakkel-
avond, maar niet georganiseerd
door onze groep,
Indien ook dit evenement dit

jaar qeen doorgang kan vinden,
dan zal onze organisatie vooÍ
volgend jaar de draad weer op-
pakken en vindt er op de laatste
vrijdag in september weer een
sfeervolle fakkelavond plaats.

De groep van de stadswande-
ling IJlst van de WVWymbdts.
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Bakkerij Geeuwkade 1 (deel1)

0nlangs hebt u in "It DryItser Kwmantsje" kunnen Iezen over de
vernieuwing en uitbreiding van bakkeij De Boer. Het pand
Geeuwkade 1, waain de bakkeij is gevestigd, is trouwens aI
tuim een eeuw bakkertj en misschien nog wel langer. Roelof de
Boer is ín het bezit van alle koopaktes van het pandvanaf 190j.
Dewisselíng van eigenaren en de condities waaronder het pand
verkochtwerd geven een prachtíg tíjdbeeld.

Terug in de tijd, de tijd dat lJlst nog een eigen notaris had, notads
Wierda. 0p 16 februari 1903 werd bij notaris W Wierda een alite
gepasseerd, waarbij de verkoop werd geregeld van 'eene huizinge
metbakkerij, schuur en erf c.a. te lJlsten eene woning daaÍnaast'.
Deze woning was op dat moment in gebruik bij Johannes van der
Veen. VeÍkoper was Johannes Nauta, koopman en fabrikant te lJlst,
en koper meesterbakker Foeke Troelstrà, eveneens te ïJlst. Van
straatnam€n was nog geen sprake. De locatie werd daarom
aangeduid aïs "staande en gelegen onmiddeltijk aan den rijdweg
en het grootscheepsvaarwater nabij de Stadsdraaibrug te IJlst."Het
pand was bezwaard met een jaarlijkse retributie van een gulden,
verschuldigd aan de gemeente lJlst voor het hebben van het recht
van reed en pad over de toegang naar het gemeenteland vanaf de
Stadslaan naar envan een perceel gemeentegrond. De betaling van
de jaarLijkse retributie van óén gulden eindigde in 1929, toen de
volgende eigenaar, Kamstra, het recht afkocht vooÍ tien gulden.
Voordien was het pand belast met eenjaarlijkse grondpachtvan zes

gulden aan de heer Louw Sants Huisman, burgemeester van IJlst,
maar sinds augustus 1893 was dat recht vewallen.
Nautawas bij akte van 18 mei 1891, verledenvoor notaris Benthem
Reddingius te lJlst, in het bezit gekomen van de bakkedj. De

woning had hij bij een veiling op 27 septembeÍ 1898 gekocht. De

bakkerij werd door Troelstra van Nauta gekocht voor / 2.850,00 en
de woning voor / 350,00, tezamen / 3.200,00. De aanvaarding was
zoals gebruikeLijk in die tijd op de àtde maaie 1903, oftewel op 12
mei. Oetuigen bij het passeren van de akte waren Rienk Hiemstra,
politieagent, en Dirk Molenaar, notarisklerk, beide wonendete lJlst.
loeke TroelstÍa werkte en woonde 26 jaar iang in dit pand. De
echtgenote van bakker Troelstra, Pietje Nauta, overleed in mei
1927. Twee jaar later veÍkocht Troelstra "eene huizinge, waarin
bakkedj, met vooÍ- en achtererf c.a." aan Feddrik Kamstra, bak-
ker, wonende te WesteÍgeest, voor een bedrag van / 12.000,00.
Als verkoper namens de familie Troelstra trad op Johannes
Bartholdij Troelstra, bedrijfsleider te IJlst. Als mede-eigenaar
vertegenwoordigde hij zijn vader en zi.jn zusters Sjoerdtje, GêlÍke,
Johanna en Elbrich en broer Michiel. Michielwas ten tijde van het
passeren van de akte minderjarig en werd vertegenwoordigd door
zijn tijdelijke voogd, deurwaarder Doodkorte te 5neek. GelÍke en
Elbrich waren beiden ongehuwd en woonden in lJlst. SjoeÍdtje
was getrouwd en woonde in Utrecht, waar haar man. Johannes de
Boer, opzichtertekenaar bij de Spoorwegen was. Johanna was
eveneens getrouwd. Zij woonde in Joure, waar haat echtgenoot
Wijbren Kromhout van der Meer elektricien was. Van vrouwen-
emancipatie was nog lang geen sprake. Beide gehuwde zussen
moesten zich bij deze verkoop laten vertegenwoordigen door hun
echtgenoten, die "handelden als hoofd en bestuurder der
wettelijke gemeenschap van goederen, bestaande tussen hen en
hun echtgenotes".

Edsko Hekman (wordt vewolgd)

Overtuinen-
fair

In het Dryltser Kypmantsje van
juni stond een zeer positief stuk
over de OVERTUINENIAIR van
19 juni jt. Ook het feit dat Piet
Paulusma IJlst aandeed om het
weer voor de komende dagen
aan te kondigen werd aange-
haald. Redactie hartetijk dank
voor deze aandacht. Zo is er op
grote schaal aandacht gegeven
aan de overtuinenfair in het
centrum van onze stad,
Dat het weer niet al te best was
is een feit. Daartegenover staat
dater een heel beste en gezel.l.ige

sfeer op de overtuinenfair was.
Zelfs na afloop van de voet-
balwedstrijd van het Neder-
lands elftal tegen Japan bleven
de bezoekers komen. We heb-
ben kunnen constateren dat er
ook veel bezoekers van buiten
IJlst een bezoek aan de overtui-
nenfair hebben gebracht en dat
is een positief gegeven. Totaal
schatten we in dat er tussen de
500 en 700 bezoekers zijn ge-
weest,
De opbrengst voor de goede
doelen zullen we later bekend
maken als alle rekeningen be-
taald zijn en de vertegenwoor-
digers van deze 2 doelen terug
zijn van vakantie. Wat we wel
bekend kunnen maken is dat de
opbrengst best goed genoemd
mag worden.
De goede doelen die we een
fi nanciële ondersteuning zullen
geven zijn:
a. Makeni Ecumennicul Centre
in Zambiavoor scholing en ver-
volgopleidingen van de wees-
kinderen en
b. De kinderafdeling van het
Antonius Ziekenhuis in Sneek
voor de aankoop van een com-
fortabele stoel t.b.v. medicijn-
toediening en infu ustherapie.
In een volgend Dryltser Kyp-
mantsje zullen we hier zeker op
terug komen.
Dan zullen we ook reageren op de
opÍoep van de redactie ofhet een
jaarlijks temgkerend evenement
kan en zalworden. Misschien dat
erwel meerdeÍe overtuinen inge-
richt gaan worden!
0p de website www.overtuinen-
fair.nl staat ondertussen een
aantal foto's die e€n indruk ge-
ven van de ovêrtuinenfair van
19junijl. hier in IJlst.

Bauke Weerstra koning
op stadsfeestenpartij
IJlst
De jaarUjkse stadsf eestenpartij
heeft een overwinning opgele-
verd voor het partuur van Ludo
Brink. Bauke Weerstra en Wie-
pie oppedijk. De strijd dit jaar
om de stadsfe€st titel werd ge-
streden door krap aan een zestal
parturen, welke in twee poules
de strijd met elkaar aan bond.
In de poule van het partuur van
Ludo Brink was het partuurvan
Wim Zijsling en Lieuwe Bergstra
hun grootste opponent. Het
partuurvan ZijsLing kwam maar
liefst met 3- 0 vooÍ te staan en
hield deze voorsprong vast tot
5-5 maar het laatste eerst was
voor het partuur van Brink,
Mede door de scheve opslag van
Bauke wisten ze hiermee een
finale plaats af te dwingen. In
de andere poule was hetpartuur
van Durk van der Wal, Nienke
van der Weg en Wytze van der
Zee, wat daar de dienst uit-
maakte. In de eerste omloop
tegen Marco Damstra en Auke
Wiersma maakten zij een goede
start om een finale plaats af te
dwingen. Ook in de panij tegen
Sybe van der Wal en Bart
Schuurmans gingen ze voofi-
varend van start, en pakten ook
brutaal een schone drie eersten
voorsprong. Maar Sybe en Bart
streden terug. En kwamen ge-
lijk, allen de knie van Sybe had
daaÍ wat moeite mee, en zij
moesten helaas opgeven. Het
partuur van Durk van der Wal,
had op dat moment al genoeg
eersten voor een finale plek,
Dus dat beloofde wat voor de
finale. Maar dat zou het niet
worden, het partuur van Brink
pakte de leicling, en gaf deze
ook niet meer aÍ. Het partuur
draaide goed en maalte bijna
geen Íouten en wist de finale te
winnen dooreen 5 - 1 6 - 0 het
partuurvan Durkvan derWal te
verslaan. Bauke WeerstÍa kreeg
de koningsprijs toegekend.
Uitstag:1e Ludo Brink, Bauke
Weerstra (koning) en Wiepie
0ppedijk 2e Durk van derWal,
Nienke van der Weg en Wlrtze
van der Zee.

Titia de Boer tel. 532137
Barbara Mutter tel. 531955
Hotske de Vries tel. 532057
of mailen naar:
overtuin€nJaidjlst@hotrnail.com
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Wie/wat staat er op de foto?
Mijn herinnering aan de buurtvereniging Oud-IJlst t978-1979

Ed.elachtbaren!

B ur g em ee ster en w ethou d er s

von IJIst!

Burgerij van deze zeven eeu-
wen oude scltone stad IJIst!
U allen mijn hartelíjke groet.
Als Ee-koningin zeg ik u allen
blíj te zíjn om met mijn hof-
dames hier in uw stad IJlst deze
g[oieuze ontvangst te mogen
beleven.

Ik, Ee-koningin, in feíte water-
Íee uit een tijdloos bestaan,
híerbij mijn en uw Stads-Ee
verschenen met mijn hof heb
hetgenoegen...

Zo begon de Ee-koningin
haar rede

Wat een mooie tijd en stijl.
Langs de grachten, 110 kogge-
scheepjes verbonden met blau-
we en gele potjes ats guirlan-
des. 0p de bruggehoofden gro-
te schepen links en rechts bij
het Stadhuis.
De eerste Ee-koningin kwam
met diverse groepen door de
grachten aanvaÍen naar het
Stadhuis (toen op de Galama-
gracht). De tweede Ee-koningin
met een calèche, getrokken,
hoe kan het ook anders, door
echte Friese paarden. Van 19.45
tot en met de aankomst van de
Ee-koningin om 20.00 uur wer-
den dan in de stad alle klokken
geluid, ook het stadhuisklokje.

Wat was dit toch een rnooie tijd:'s
avonds al die vetpotten langs de
grachten en dan de openingl
Ringrijden om de gouden zweep van
Ulst.
Het bestuur van 0ud-IJlst was altijd
heel actief en had ook veel steun van
de bewoners van de gracht, jong en
oud.
Het bestuur bestond in die tijd uit:
mevr. van Huissteden, mew. Wie-
benga, mevr. Westerdijk-Kruis, dhr.
A. Kruis, dhr. Schelte Westerdijk.
Ze hebben dit jaren gedaan voor de
gemeenschap van lJlst en kijken
ierug op een tijd die goed was.

S.E. Westerdijk-Kruis

,.:;iti

Voor de overige personen wagen wii uw hulp. Herkent u ze
nog? Geeí de namen door aan Boekhandel Visser, dan
kunnen we volgende maand het plaatje compleet maken.

/ ..,

Timmerman-aannemer Spijksma lJlst
(deel7)

In 1958 werden ook werkzaam-
heden verricht voor de centrale
bakkerij'De Samenwerking.
Deze centrale bakkedj werd na
het vertrek van bakker Anne
Schilstra aan de Eegracht ver-
bouwd tot gezamenlijke bak-
kerij voor de zes bakkers, die
IJlst toen telde. Bakker Winds-
ma besluit al snel te stoppen,
waardoor er nog vijf samen-
werkende bakkers resteerden.
Dit vijftal werkte onder de naam
De Samenwerking , maar om-
dat de sarnenwerking nietaltijd
even voorspoedig verliep, werd
er in de volksmond al gauw

tt/

gesproken over de Onderlinge
Twist'. In dejaren zeventig telde
IJlst nog twee verkooppunten
voor brood, namelijk bakker
Verbeek op de Galamagracht €n
bakker JaÍing de Boer op
Geeuwkade 1. Na het vertrek
van Verbeek nam de familie
Notke Waltje pand en activitei-
ten over en werd hier nog een
aantal jaren brood verkocht. In
1979 weÍd de bakkerij overge-
bracht naar de Geeuwkade nr, 1

en werd de voormalige bakkerij
afgebroken om plaats te maken
voor de woning van de famiLie
Hoogeveen. Anno nu wordt er
door Roelof de Boer nog steeds
brood etc. gebakken op Geeuw-
kade 1.
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Deze Íoto dateert uít 1967, het jaor waain het naast de bakkeij
geleqen pand het Gebouw' werd aÍgebroken.
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