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Overtuinenfair

Als u dit leest is het niet ïang meer dat de overtuinenfair plaats
vind. het is bijna 4 juni.
We hopen dat het goede weer een beetje aan mag houden zodat
we ook dan een - in ieder geval - droge dag mogen hebben met
niet al te veet wind. Dit hebben we helaas niet in de hand, maar
we hopen er wel op.
De organisatie is klaar met het invullen van de verschillende
tuinen van de overkluizing tot de Mauritiuskerk. In enkele tuinen
kunnen geen kramen staan, maar die hebben we zo goed mogelijk
ingevuld met spullen, welke zonder kraam verkocht kunnen

worden.
De website www.overtuinen-fair.nl is geactualiseerd en er is een
Ujst met deelnemers opgenomen. Kijk er maar eens op en zie wat
op 4 juni allemaal in ons historische centrum te vinden zal zijn.
4 juni zal een drukke dag worden in lJlst. 's Morgens woeg komt
eerst de ll-stedentocht voor oldtimers door onze stad.
Natuurlijk de overtuinenfair van 11.00 tot 17.00 uur en 's mid-
dags zal vlak bij de fierljepschansen een "stoomboot" gedoopt en
te water gelaten worden. Hierover zult u in de kranten en mis-
schien ook in dit Dryltser Kypmantsje welUcht meer kunnen lezen.
Een dag om er niet op uit te trekken, maar gewoon lekker lJlst te
beleven.
Al eerder is geschreven dat het goede doel ditjaar de afdeling
Vrouw- Kindzorg van het Antonius Ziekenhuis Sneek is. Deze
afdeling zal verbouwd worden en onze financiële ondersteuning
zal na de verbouwing gebruikt worden voor de aankleding van de
afdeling. Het Antonius Ziekenhuis Sneek zal op de overtuin-
enfair ook weer aanwezig zijn om het e.e.a. uit te leggen en \roor
de zieke poppen en knuffels sturen ze deze dag zelfs ver-
pleegkundigen om de patiênten te verzorgen.
Tot slot we kunnen nog steeds wel witte iakens gebruiken. Neem
daarover contact op met onderstaande dames:
Marfien Staaïsmid, tel. 537227; Barbara Haagsma, tel. 531955;
WietskeWalinga, tel. 532108; Hotske deVries, tel. 532057.
Ook kunt u mailen naar: overtuinenfairijtst@hotmail.com
We zien u graag op 4 juni in het schilderachtige centrum van rts
DryIts.
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0p zaterdag 4 juni 2011 zal het doopfeest plaatsvinden van de
stoomboot Ald Fryslàn. Dit honderd jaar oude beurtschip is
afgelopen maanden bij scheepswerf Piet ten Woude volledig
gerestaureerd en in oude glorie hersteld. Aan dit project werken
diverse lJlster en Friese bedrijven mee. Het honderd jaar oude
beurtschip is een stijlsteven met dubbel geveegde kont van 10
meter 50lang. Het bijzondere van dit scheepje is dat het komt te
varen in de stichting "stoomboot Ald Fryslàn" die tot doel heeft
het scheepje in de vaart te houden en kosteloos dagtochten aan
te bieden aan mindervaliden en ander maatschappelijk verant-
woorde doelen. Het scheepje wordt elektrisch varend en heeft een
echte stoommachine aan boord met staande vlampijpketet en l'" " "

stoommachine, waaraan een kleine geneÍator is gekoppeld, ,

waardoor de stoommachine stroom genereert voor de elektro-
motor. Bijzonder is dat deze authentieke boot een lift heeft, zodat
er maximaal twee rolstoelen aan boord kunnen. Ook zal er een
dubbele besturing aanwezig zijn zodat een persoon in een rolstoel
de boot door middel van afstandsbediening zelf kan besturen. Al
met al een uniek scheepje wat metveel vakmanschap en liefde is
gerestaureerd en wat haar stoomfluiten komende jaren hopelijk
veelvuldig door lJlst kan laten horen! Het doopfeest is zaterdag
4 juni a.s. Vanaf 13.30 uur treedt de Friese zangeres Anneke
Douma op samen met het I\ryinekoor van CBS de Ï\uine uit lJlst,
waarna om ca. 14.30 uur de stoomboot zal worden gedoopt en
daarna door een grote kraan van Stienstra en van derWal te water
zal worden gelaten. Bij de doop zullen diverse klassieke boten
aanwezig zijn, die daarna in optocht een rondvaart zullen maken.

alles vindt plaats op het parkeerterrein achter de fierljepschans
in het centrum van lJlst. Rekenend op een zonnige dag en een
feestelijke middag nodigen Machiel en Simone Dijkstra (initia-
tiefuemers van dit project) iedere belangstellende van harte uit
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Stoomfluit Nooitgedagt Fabriek !
Bij de sloop van de stoommachine van de Nooitgedagt Fabriek te
IJlst is de oude stoomfluit in het bezit gekomen van fa. Hennyvan
Duuren uit Leeuwarden. Deze firma die gespecialiseerd is in het
stoomwezen, heeft een collectie van meer dan driehonderd oude
en antieke stoomfluiten. De stoomfluit rran lJlst bevindt zich ook
in die verzameling. Speciaal voor de doop van stoomboot Ald
Fryslàn, wordt deze stoomfluit klaargemaakt om te fluiten bij de
doop van stoomboot Ald Fryslàn op 4 juni a.s. in lJlst.

vervolg op pagina 6, vierde kolom



25 mei Stipepunt Drylts, Galamagracht 31, 9.30 - 11.30 uur
Volgende data: 01 - 08 - 15 - 22 - 29 jani

04 juni 11-stedentocht oid timers
Overtuinenfair, 11.00 - 17.00 uur
Doop stoomboot Ald Fryslàn,13.30 uur parkeerterrein
achter de fierljepskáns

26juni Opening tentoonstelling Stadslaankerk, 14.00 uur

$*adsfee$tstt 2fi{ t
Donclerdag 16jani
Muzyk yn bedriuw ( Omtop Fryslán )

Stadsomroeper maakt ronde door lJlst

Verkleed optoch! door IJlst

Officiële opening door burgemeester Apotheker

Prij suitreiking rvandeloptNht

Johnny Kamminga

Yr$ilag ITjuni
9.00 r.rur Stan Dryltser Simmermoam

14.00 uur l' vmrstelling Sander's variétéshow

1 5.30 uur 2" voorstelling Sander's variétéshow

16.00 uur Levend voetbalspel

20.00 uur Hypnoseshow mer Jos Claus

22.00 uur De Suskes

Zaterdug ISjuni

I 0.30 uur

I 3.00 uur

13.30 uur

16.00 uur

22,00 uur

Demonstratie handboogschieten en lopen in water ballen

Stadsfeestenpafi ij kaalsen

Koepelcross

Uitslag Koepelcfoss, verloting met aansluilend draaiend rad

Special Treatrnent

p
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9.00 uur

I 6.00 uur

1 8.30 uur

I 9.10 uur

20.00 uur

2l .00 uur
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Koepefl ftdHst

Nieuws van G.rïI.v. Goncordia
0nlangs hebben we een loterij gehouden ten bate van instru-
menten voor de jeugd. Wij willen u allen hartelijk bedanken voor
het massaal kopen van de loten. Van de opbrengst hebben wij
ondertussen 5 nieuwe leerlingbugels kunnen kopen.
Zoals u wellicht op vuww.concordia.drylts.com heeft kunnen lezen,
zijn de prijzen op de volgende lotnummers gevallen:
1. € 100,--2135 /2. € 50,-- 2056 /9.€25,--1717 / 4.€25,--
2750 / 5. €25,--7796 / 6. €25,-- 2043 / 7. €70,-- 1093 / 8. €
70,--2745 /9. € 10,-- 1743 /10" € 10,-- 27OO / 77.€70,--2592
Prijzen zijn af te halen na telefonische meiding op 06-20305514,
graag na 19.00 uur.

Na een mooi koninginnedagconcert in de buitentuin van Nij
Ylostins en het deelnemen aan de jaartijkse dodenherdenking in
IJlst zijn we ons nu aan het voorbereiden voor het concours Ín
Rastede (Duitsland) op zaterdag 9 juti 2011. We zullen daar de

volgende stukken spelen: Noah's Ark van Bert Appermont en
Prevision van Jan de Haan.
Deelname aan het concours op dit niveau houdt in dat we tot het
einde van het seizoen flink rnoeten blijven oefenen. We hopen in
Duitsland rnaximaal te kunnen scoren. lAfe vertrekken op zaterdag
9 juli met een bus vanuit lJlst. We hopen op zondagmiddag 10 juli
weer veilig th.uis te komen met een goed resultaat. De leden van
Concordia hebben veel zin in dit concours. De resultaten zullen
we in het volgende Kypmantsje met u delen. Kunt u niet wachten
tot het volgende Kypmantsje, kijk dan regelmatig op onze site:
www.concordia. drylts. com.
Bespeelt u een instrument of heeft u de wens om een instrument
te gaan bespelen, dan bent u van harte welkom om een kijkje te
nemen op onze vaste repetitieavond, 's maandags van 19.30 *
21.45 uur in het Mienskipshfis.
Met wiendelijke groet, Bestuur C.M.V. Concordia lJlst

Vanaf 2 mei jl geen

1 weekenddiensten meer, I
t! maar de dokterswacht {7

De nieuwe

schootagenda's
zijn al binnen bij

Boekhandel Visser

Frieslsnd

uw huisarts bij spaed buiten
kantoortijden

D e dichtstbíj zíjnde huisart-
senpost bevindt zich ín Sneek
ín het Antonius àekenhuis
(via de íngang van de Spoed-
eisende Hulp).

0900 -!127 712

F.,LITIE ffi;\r'
Fryslàn wel

ó Dtsrrtc.t SnÈek pOtitie

ïelefoon:0900-8844

i,
j

Chantal Manten

Buurtagent in
Sudwest Fryslàn

twitteraccount:
www.twitter.com/
chantal manten

Een uitgave van:
Boekhandelri Drukkerij Visser
Galamagracht 9

8651 EB lJlst
ïet. (0515) 53 13 18
e-mail:
fa j "visser. ijlst@planet. nl

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

Opmaak en druk:
Drukkerij Visser lJtst

Kopij en /of advertentie's
(zo mogeUjk digitaal)
inleneren tot en met
4 juni a.s.bij
Boekhandel Visser lJlst

O CopyÉght Boekhandel/Díukkedj Visseï.
Niets uit deze uitgave mag worden verueel-
voudigd door midde[ van druk, fotocopie. scan
of op enigslei andere wijre. zonder rcoïaJgailde
toestemming van de uitgever.
De uitgeveÍ behoudt zichzeu het recht vooÍ,
zondeÍ vooraJgaande kennisgeving, ingelweÍde
kopij te wijzigen, in te koÍten oÍ te weigeren.
Ingezonden stukken worden geplaatst buiten
verantwoordelijkheidvan de redactie.
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Vrijdag 16 en zaterdag 17 september 2011 - IJsbaanterrein

MíIlenniumdoel3:
In 2015 zijnmannen envrouwen gelijl<waardíg

Dit is het thema voor het 2015 FESfiVAt van dit jaar. Zijn mannen
en vrouwen dan niet gelijkwaardig? Nou, dat valt nog tegen! Een

vragenrondje n.a.v, recente krantenberichten leverde mij het
volgende op: In Nederland worden mannen en wouwen in de
gezondheidszorg verschillend beloond: mannen, vooral in hogere
functies, verdienen meer dan vïouwen die hetzelfde werk doen.
Van niet-schoolgaande kinderen in de wereld is 70o/o meisje. In
Afrika komt 80o/o van de landbouwproductie op het conto van
vïouwen, terwijl slechts ZAolovàn de landbouwgrond in haar bezit
is. In krachtsport gaat het eigenUjk aïleen maar om de mannen.
Oudere mannen wordt niet kwalijk genomen dat ze er verlept en
uitgezakt gaan uitzien, maar o wee als dat een wouw betreft. Denk
hierbij maar eens aan t.v.-presentatoren. Sahar, het te zeer'ter-
westerde meisje", dat niet terug hoeft naar Afghanistan. En hoe zit
het dan met de meisjes in Afghanistan zelf? Het dameselftalvan SC

Heerenveen moest, om haar bestaan te redden, zelf sponsoren gaan

zoeken. Zij verdienen niets, krijgen de huur betaald, dan wet
reiskostenvergoeding. Alles draait hier om het eerste mannenetftal.
Wereldwijd is het wouwenvoetbal snel groeiend.
Het duurt nog zo lang, 16 en 17 september. Maarvoorje hetweet,
is het zo ver. Intussen wordt er hard gewerkt om een mooi festival
van de grond te krijgen. Dat betekent het bedenken van een mooi
programma, maar ook de logistieke consequenties daarvan. Bij
voorbeeld: om het belang van de Millenniumloop te benadrukken
zal de finish een centrale plek innemen op het festival, daar waar
IJlst de rest van de wereld gaat ontmoeten: bij een terras in de
zon. Wat de podiumprogrammering betreft mogen we als be-
tangrijke artiesten nu al noemen: Frank Boeijen en Leoni Jansen.
Frank Boeijen zal op de vrijdagavond een programma ten gehore
brengen wat voor een groot deel is afgestemd op het 3e Millen-
niumdoel. Leoni Jansen komt zaterdagavond met een stuk of 11

gasten, uit de hele wereld. Bekende (ex-)IJlsters zijn er ook bij
op het terrein: Cees Zijstng met enkele oude voertuigen en Sterke
Man Wout Zijlstra in bijzonder spectaculaire acts. En dat aliemaal
rond het thema Gelijkwaardigheid (?) tussen Mannen en Vrouwen.
Bij dit "Kypmantsje" treft u een inschrijfformulier aan voor
nieuwe vrijwilligers. Extra handen kunnen we altijd gebruiken.

Namens het 2015 FESTML,
Petra Post (coórdinator logistiek) en Janke J. de Paauw- Westra
(pro grammacoórdinator)
Reacties? E-mail naar depaauw@home.nl

MItLINNIUM

NFïWfRK

FRYST.AN

17 september:
Festival 2015 en Millenniumloop
De derde millenniumloop is al weer in voorbereiding. De estafet-
teloop over ruim 100 km heeft reeds in de twee voorgaandejaren
vele mensen op de been gebracht en in beweging gezet. Afgelopen
jaar hebben ruim dertig teams en twee ultralopers meegedaan en
er is een fantastisch bedrag van bijna € 52.000 verzameld voor

Millenniumloop

EI-IAR
DAK & ZINT(WERKEN

A. RUUTERS
R. ANEMASTRAAï 12 O5I5 - A37976
865 I AH lJLsr 06 - 24 63 51 35
WWW,ELIAR.NL ELIAR@ONLINE'NL
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kerk

De woegere Gereformeerde
kerk van lJlst is in 1910 ge-
bourvd door de fa. $pijksma.
Op I februari 19Í1 is het ge-
bouw ingewijd door ds. Ploos
van Amstel.
ÍIet bestuur van de Stichting
Stadslaankerk wil dit bijzon-
dere moment gÍaag herdenken
met een expositie '1OO jaar
Stadslaankerk'. De feestelijke
opening is op zondag 26 juni
a.s, om 14.00 uur. Ur,vordthier-
bij van harte uitgenodigd.
Ënkele (oud)predikanten, waar-
onder ds. Bijleveld, hebben
aangegeven, dat zij hierbij
graag aanr/vezig wilten zijn.
Er zijn bijzondere voorwe{pen,
waaronder het doopvont, offer-
bekers, de avondmaalskan en
avondmaalsbekertjes. Ook is er
een tentoonstelling van oude
Bijbeis en liedbundels.
Herinneringen aan vewlogen
tijden zullen weer naar boven
komen met films en dia's. o.a.
van de jeugdkampen. Oude fo-
to's en artikelen brengen het
verteden weer tot leven.

Foto's van dominees. kosters,
organisten, jeugdclubs, Yïouwen-
en mannengespreksgroep, enz.
kunnen nog steeds worden
aangeleverd. Dat getdt ook voor
trouw- en doopfoto's, die in de
Stadslaankerk zijn genomen.
Inbrengen
Beeld- en tekstmateriaal kan
digitaal aangeleverd worden op
het emailadres info@stads-
laankerk.nlvan de Stichting of
middels een CD of memorvstick
bij de bestuursleden. U kunt
het beeldmateriaal laten scan-
nen bij Boekhandet Visser en
directweer meenemen.
Materialen kunnen ook worden
ingebracht bij de bestuursleden
van de Stichting. Alle materiaal
graag voorzien van naam en
adres. een toelichting en de
datum van het onderwerp. U
krijgt uw eigendommem uiter-
aard terug.
Voor meer informatie is er de
website: www.stadslaankerk.nl
Het bestuur bestaat uit Gerrit de
Jong, Mientlàn 27, Bauwien
Spijksma, S. Sjaerdemalaan 44,
Eric Petrusma, Croleskwartier
13, Jacob Wiersma, Zevenpel-
sen 7 en Dick de Heer, Ylo-
stinslaan 71.
Expositie
De expositie zal op 26 juni te
bezichtigen zijn. Tijdens bij-
zondere activiteiten en op aan-
waag zal het kerkgebouw ook
geopend zijn. U kunt hiervoor
contact opnemen met het be-
stuur. Met nadruk wordt u ge-
waagd deze informatie door te
geven aan familieleden, oud-
IJlsters en overige belangstel-
lenden.

The Hunger Project. Dit bedrag is mede tot stand gekomen door
4 basisscholen die ook een sponsorloop hebben georganiseerd.
Het bedrag werd 2 maal verdubbeld door de Wilde Ganzen en de
Robertson Foundation tot € 170.000. De route is dit jaar iets
aangepast in de richting van de nieuwe gerneente SÍrdwest
Frystàn en breidt zich uit naar Bolsward en Ysbrechtum. Het
loodzware stuk heen en terug Woudsend komt hiermee te
vewallen. Heb je interesse om rnee te gaan doen kijk dan voor
meer informatie op de site: www.milienniumloop.nl of neem
contact op met Petervan der Meeren: 06-51548891 
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Telefoorí0515) 53

ANNA
SCHRAA-VAN POPTA

GEDIPLAMEERD
PEDICURE

Cert" Diabetische voet
Geeuwkade 11 -ïelefoon 531930

Mohile
Ilair Care)
06-50686653
Aw kapster aan huis

Voor jong en oud
Gerda de Jong

S tw Elrto Á]íÍ wS :jfut:rí] u

Citaar, bas en zangles zonder
notenschrift

Àlle apparatuur. gitaren en

bassen aanu'ezig
Dc'i'sjalk 17. tJlst

Bel: 06-249,16 t95l 0515-532'772
Ook voor opname,
teksten, muziek,
begeleidings cd's

. bloemen en planten

. bruids- en graíwerk

. kado-artikelen

" tuinplanten

verdêr alles wat met
'groen'te maken heeft.

*'.,n*gffifr
Shiatsu, Voetreflextherapie,

Familie opstellingen
Skerwald 13, 8618 NE OOSTHEM

0515 - 532551 | 06 - 30942112
www.hedwigydema.nl
info@hedwigydema.nl
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"Goedemorgen Peke. " "Morgen
mannen."
"lÀlij moeten deze keer even met
je praten Peke. Jij was zo voor
de fusiegemeenten. Je vertelde
toen dat het goedkoper zou
worden. Minder burgemeesters,
dat was al een hele besparing.
Minder wethouders en minder
ambtenaren en gazo maardoor.
Het zou goed uitpakken voor de
burgers. Ze zouden beter be-
diend kunnen worden. En voor
de ondernemers zou het hele-
maal goed komen. Wat kun je

hier tegen in brengen Peke?"
"Jongens, jullie hebben getijk.
Ik geef het toe. Het is een grote
chaos en ze hebben al meer dan
een miljoen extra uitgegeven in
deze paar maanden aan in-
gehuurde krachten. En zo
liepen de verschillende politie-
ke partijen hun het vuur uit de
sloffen voor de verkiezingen.
PvdA en CDA, ik noem er maar
een paar. In hun campagne de-
den ze altemaal beloften. Maar
ats ze daar eenmaal zitten, dan
hoorje ze niet. Ligplaatsenvoor
de boten rijst helemaal de pan
uit. Mijn buurman heeft een
eigen huis en een eigenbedrijf.
Hij klaagt steen en been over de
WOZ-waarde." "Daar heb jij
geen lastvan Peke. Je hebt geen
boot en een huurhuis. Daar kun

je niet over mee praten", gaat
het vanaf de bank. Peke gaat
onverstoorbaar verder. "Het
ziekteverzuim is 30% gestegen
en telefonisch kom je helemaal
nergens. En de broer van mijn
zwager had het er over dat de
jaarlijkse rommelmarkt wel
eens de laatste kan zijn ge-
weest, want de gemeente Srid-
west Frystàn eist € 1.000,00 voor
dit evenement. Een gÍoter
schandaal kun je bijna niet
bedenken. En het is ook nog
dom, want nou kost het hun
geld. Ze moeten nou zelf de boel
opruimen en ophalen." "Peke,
hou nou maar weer op. Het is
genoeg geweest."
"0K jongens. Oant trnoarn."
"Hetzelfde Peke."

Fakketavond 20tl
De inmiddels traditionele Fak-
kelavond gaat in 2011 weer
plaatsvinden. 0p vrijdag 30
september a.s., de laatste wij-

dag van de maand september,
zal Oud-IJlst weer feeëriek
verlicht zijn door middel van
f akkels, vetpotten, olielampjes,
waxine-lichdes, vuurkorven etc.
Wilt u deelnemen aan dit eve-

nement op welke wijze dan ook,
meldt u aan bij Edsko Hekman,
emailadres: edskohekman@
wxs.nl oftet. 418089.

Werkgr. Fakketavond v.d. Groep

Stadswandelaars l/W Wymbrits
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Stoomftuit Nooitgedagt Fabriek!

0m precies 13:30 uur zal de fluit
voor het eerstsinds de sloopvan
de stoommachine weer te horen
zijn in lJlst. De ftuit zorgde voor
regelmaat in het leven van de
IJlster bevolking. Want de
stoomfluit gaf in de 20e eeuw
de tijd aan wanneer er begon-
nen moest worden met werken
en wanneer er pauze was en
wanneer het werk weer hewat
moest worden, dit meerdere
keren op één dag! We hopen
met deze stoomfluit de lJtster
bevolking even het gevoel van
"oude tijden herleven" te ge-
ven. Na 4 juni a.s. zal de fluit
weer worden opgeborgen in de
collectie.

CBS lle Twine uit lJtst wint
ltlÍynrb rits - vo etb atto e r n o o i
0p woensdag 20 aprít werd in Woudsend weer het Wymbrits-
schoolvoetbaltoernooi gespeeld. Dit bij alle deelnemende scholen
zeer populaire toernooi wordt voortgezet, ook al is de gemeente
l4lymbritseradiel gefuseerd met andere gemeenten tot de gemeen-

te Sídwest-Fryslàn. 0p een zonovergoten sportaccommodatie aan
de Yndyk kwamen 16 elftallen met jongens en meisjes in 4 poules
in actie. Er werd volop strijd geleverd. Het team van De ïwine
kwam als sterkste uit de bus door aile wedstrijden te winnen. Het
scoreverloop:
poulewedstrijden:
KBS St. Jozefschool (Heeg)
KBS Bonifatiusschool (Woudsend) - CBS De I\*ine (IJlst)

- CBS De Twine (IJlst) a-2
0-4

CBS It IArràldfinster (Heeg) - CBS DeïWine (IJlst) 7-4
halve finale:0BS De Kogge (IJtst) - CBS De ïwine (IJlst) 0-6
FINALE: CBS De l\uine (IJtst) - CBS De Gearrin (Fotsgare) 4-0
De winst van dit toernooi was uniek. Nog niet eerder in de
geschiedenis van hettoernooi ging de beker naar de school in iJlst.
Alïe spelers: HARTELIJK GEFEUCITEERD !
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De indeling en de keuze van de zeezeilschip dat op de werf is gebouwd. Het krijgt een schoener-
schepen is afgerond. Er komen 21 juli 36 schepen in lJlst te liggen. achtige kop en een fors overhangende "Friêse" kont. 0mdat het
Dit zijn tjalken, ktippers, een kraak, beurtschepen, westlanders, schip ais l-master getuigd werd is het omschreven aïs klipper.
zalmschouwen, skfitsjes en vele andere scheepstypes. Zoals vorige Hoe lang duurde de bouw van een klipper?
keer gemeld komen de houten replica's ook naar lJlst. Speciaal Een gerenommeerde scheepswerf moetdaarvermoedelijktoch al
voor dit evenement wordt het bekende sk0tsje de Gudsekop gauw een maand of 4, 5 mee bezig zijn geweest. Zeker als daarbij
geladen tot de ijken. Dit schip krijgt een bijzondere plaats in IJIst nog het tuigen en zeilmaken wordt meegerekend; een zeilmaker
toegewezen, zodat het publiek nog een keer een geladen skfitsje begon altijd pas met het snijden van het doek als hij de maten ter
kan zien. Prachtig is dat dit motorloze schip door een opdrukker plekke had genomen, niet zoals nu van een tuigplan datvooraf al
van Cees Zijsling naar lJlst gevaren wordt. De lJlster werven zijn op papier stond. In feite stond erbij debouw niets op papier. Zoals

bijzonder behulpzaam bij dit unieke evenement. Piet ten Woude het al in de houtbouw ging, werd op bijna alle werven in het
zal een demonstratie geven met zijn baggermoten en stelt even- noorden des ïands toen nog op het oog of met mallen gebouwd.
tueel een ponton ter beschikking. Cees Zijsling komt, indien Nu was het construeren van een stalen schip een heel ander
mogelijk, met een prachtig mooi gerestaureerde praam en toont verhaal dan een houten schip. Alleen al het klinken was een
waarschijnlijk een nieuwe stalen dotter van 6 meter van eigen verhaal apart. Voor het buigen van de spanten was een zware

ontwerp. Bij Sibbete Bakker komt de Neerlandia te liggen, een spantenbuiger nodig en voor het bewerken van de platen een

zeeklippervan36meter,ooitgebouwdopdewerfvanCroles.Voor slingerpons.Ookleukisomteachterhalenwateenl50of160tons
meer info zie onderaan dit artikel. Ook Simon Jeliema is met zijn ktipper voor prijskaartje had. Van de werf in lJlst is echter niets
mannen paraat en draait speciaal de hele avond op de Rat. De bewaard gebleven, maaï een schip als dit moet een nieuwbouw-
middenstand heeft voor de donderdagavond ook leuke acties prijsgehadhebbenvanronddezesduizendgutden.In1909begon
gepland. Er wordt nog gewerkt aan een speciale slotact in lJlst, de Nederlandse Scheepvaart Inspectie zich te bemoeien met eisen

kan prachtig worden. Jammer is dat in dit evenement, met als diegesteldwerdenaanschipenuitrusting.Hierdoorvielditschip
thema de beurtveer in Fryslàn, de Johanna Jacoba niet mee kan net buiten die regelgeving. 0m het schip sterker te maken dan

doen. Gelukkig komt er een beurtschip uit Gorredijk en zijn we zijn binnenvaart soortgenoten zijn er wel enkele versterkingen
nogbezigde"PietHein"tehalen,hetanderebeurtschipvanlJlst bij de bouw aangebracht. In de kimmen is ieder spant als

naar Sneek. Het wordt ontzettend druk in lJlst op 21 en 22 juli op keerspant uitgevoerd (een hoeklijn andersom erop geklonken)
het water. Totaal moeten er 96 schepen door lJlst om wijdag naar en zijn er in de kop aan iedere zijde twee stringers aangebracht.
Sneek te varen. Er is geen stremming, maar het is niet aan te raden 0p de spanten is een zware hoeklijn geklonken, met daarop een

deze dagen een vaartocht door lJlst of Sneek te plannen. plaat en nog een hoeklijn, waardoor er een U-profiel ontstaat. Ook
het klinkwerk bij de stuikptaten bestond uit dubbele rijen

De bouw van het schip "Neertandia" klinknagels. Het verkleinde voorruim met 8 mm. dikke spanten

Inlg0TtietJetzeFortuinbijNl/FriescheScheepsbouwMij.telJlst eronder' errenals het mastdek op gangboordhoogte, gaven het

een klipper bouwen voor beperkte kustvaaÉ. D;;h;ó;Ji; schip een beter verband' wat de scheepvaartinspectie nooit had

een voortzetting van de nog in de volksmooo rreieoál i.r,""pr- toegestaan waren de kleine uitwateringspoorten'

werf van Croles. 0p de plaats waar toen de scheepswerf zat heeft Johannes Hobma
nu de fa. Bakker een zaak in watersport en scheepsmotoren. Deze tllerkgroep De Boadskipper lJlst Sneek

Ile Terpensmolen
In hetvorige Kypmantsje stond
een stukje over de Terpens-
molen, die aan de Geeuw stond
tussen de Rat en it Beaken. Over

het afbreken van deze acht-
kantige spinnenkop heb ik nog
een aantal interessante gege-

vens gevonden.
Deze waterrnolen maakte deel
uit van het in 1913 opgerichte
waterschap "HommeÉs-Sneek".
Dit waterschap lag in de ge-
meenten Doniawerstal, Sneek,
ltllijmbritseradeel en lJlst en
had een oppewlakte van circa
2642 hectare. Grofweg werd het
begrensd door de Geeuw, tr,ïoud-

vaart. Oud-hof, Nieuwe weg,
Jeltesloot en de Vaart (in tJlst).
Men koos voor een centrale be-
maling van het gebied door
middel van een stoomgemaal.
Het gemaal met kolenkelder en
woning werd in 1915 gebouwd

aan de Rijksstraatweg te Jutrijp
voor f[. 23.500 doorW. Kooistra
uit Huizum. Voor een goede
waterafuoer werden er ook di-
verse pompen en duikers aan-
gelegd. Het leveren en plaatsen
van een nieuwe pompinstallatie
met stoomaandrijving werd op-
gedragen aan de firma L. Smul-
ders en Co te Utrecht voor fl.
22.975. Toen deze voorziening
operationeel werd raakten er
maar liefst 2 5 windwatermolens
overbodig!

Verkoop overbodige molens

Er werd een advertentie in de
feeuwarder Courant geplaatst
dat de provisioneleverkoop van
deze wiekendragers zou plaats-
vinden op 29 augustus 1916. De

finale verkoop vond plaats op
dinsdag 12 september 1916 in
café'Onder de Linden'te Sneek.
Eén van de verkoopvoorwaar-
den was dat de molens vóór 1

jan. 1917 afgebroken en ver-
voerd moesten zijn. Tussen de
Geeuw en de Kerkslootstonden
destijds 4 watermolens. Eén bij
defam. Kingma, pleats Healwei
onder Sneek, twee aan weers-
zijden van de pleats waar nu de
fam. M.P. ten Woude woont en
deTerpensmolen aan de Geeuw.

Toen in 1832 het kadaster werd
ingevoerd was burgemeester
Sybren Tjallings Jorritsma eige-
naar van deze molen. Onder
toezicht van notaris ïhomas
Boshuyer uit Sneek en de be-
stuursleden Anne Rijpkema

(voon.) en Jan Poppinga (secr.)
van het waterschap Hommerts-
Sneek werden op 12 september
1916 de molens op afbraakver-
kocht aan o.a.: Jacobus Tim-
menga, timmerman te Ooster-
end, de Terpensmoten voor fl
131. Johannes Spijksma, tim-
merman te lJlst, kocht de
Groenkapmolen aan het Zouw in
IJlst en een molen onder Jutrijp
voor fl. 321. De totale opbrengst
was ft. 3984. Zo kwam er een

einde aan o.a. de Terpensmolen
aan de Geeuw. Het is een goed

idee om de spinnenkopmoten,
die aan de zuidelijke rondweg
in Sneek stond (bij de àlde Him-
dyk) te verplaatsen naar de plek
waar tot 1916 de ïerpensmolen
stond.

ïop 1O boeken óókbii
Boekhandel Visser
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25 Watermolens
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Houtzaagmolen De Rat in lJlst viert dit jaar zijn 300-jarig bestaan.
ïot voor kort werd aangenomen dat de molen gebouwd was vooï
1683. Recentelijk heeft een bouwhistorisch onderzoek, uitge-
voerd door van Reeuwijk bouwmeesters in opdracht van de
gemeente SÉdwest Fryslàn, aangetoond dat de molen ditjaar exact

300 jaar bestaat. D.m.v. een dendrochronologisch onderzoek,
archiefonderzoek en een gevonden inscriptie in het bintwerk van
de molen is onomstotelijk bewezen dat de molen de Rat in 1711
is gebouwd en een opvolger is van een voorganger. Alle reden dus
om dit jaar groot uit te pakken met een feestelijk programma.
Wigle Sinnema, wethoudervan cultuurvan de gemeente SÉdwest
Fryslàn, gaf zaterdag 14 mei om 10.00 uur samen met Aucke van
der l^lerff, voorzitter van Stichting Houtzaagmolen De Rat en
burgemeester van de Noordoostpolder, het startsein voor de
feestelijkheden rondom dit bijzondere jubileum. Ëkke Atsma en
Wopke Huitema leidden met hun Belgische paarden de voorzitter
en de wethouder's ochtends naar de openingsceremonie. Tijdens
de ceremonie werd het bouwjaar van de molen zichtbaar.
Daarnaast werd de speciaat ontworpen vlag gehesen. De viering
van het jubileum op zaterdag 14 mei viel samen met de Nationale
Molendag. De molen was de hele dag geopend voor publiek.
Iedereen was van harte weikom om gratis een kijkje te komen
nemen. Molenaar Simon Jellema en de vrijwilligers gaven
zaagdemonstraties van 's ochtends tien uur tot twaalf uur 's

nachts. In de avond was de molen feestelijk veriicht.
Daarnaast konden mensen een rondvaart maken met Johannes
Hobma op zijn skfitsje Dankbaarheid. Ekke Atsma en lÀIopke

Huitema verzorgden rondritten met hun Belgische paarden. Ook
was er een optreden van de trekharmonicaclub uit Blauwhuis en
konden mensen rondvaarten maken met de molenpraam.
Bovendien was ook de authentieke lJlster moïkskou aanwezig.
Ook hier konden rondvaarten mee worden qemaakt.

t'ËÍËËï
Gemeente SÍdwest Frystàn

Molen

in ïJlst 3OO jaar

Opening nieuwe expositie
Iloe- en Kijkcentrum Nooitgedagt

0p wijdag 29 april jl. werd de nieuwe deelexpositie van het Doe-
en Kijkcentrum Nooitgedagt geopend. De expositie, welke tot 1

mei 2012 zal duren, heefi als thema: IJlst, stad van schaatsen-
makers. Behalve Nooitgedagt produceerden in de loop derjaren
rnaar liefst 23 schaatsenmakers schaatsen. Niet aileen voor de
ptaatselijke markt, maar vooral ook voor de regionaie en lande-
lijke markt. De lJlster schaats was dan ook een begrip en stond
voor kwaliteit. De nieuwe expositie vertelt het verhaaï van al deze
schaatsenmakers en toont van bijna alle schaatsenmakers een of
meer schaatsen. Denk hierbij aan namen als Faber, Douma, Nauta,
Van der Goot, tanting, Visser, Groenveld, S.0. de Vries, Planting
en frisia. Voor de opening waren nazaten van deze schaatsen-
makers uitgenodigd, terwijl ook enkele oud-medewerkers van
Nooitgedagt aanwezig waren. De opening kreeg daardoor ook het
karaktervan een reiinie. De openingshandeling bestond uit het
onthullen van een tweetal grote roestvaststalen schaatsen bij de

entree, waarin te lezen valt: "Doe- en Kijk-centrum Nooit-
gedagt lJlst." Een geslaagde opening en een expositie, die
zeker het bekijken waard is.

r

Volledig gediplómeerd loEopediste Julia Kruhac,heeft zich onlangi

gevestgd in lJlst (Nij Ylostn). Met iagang van'l juni 2011 Lr.*t u zich zonder

verwijsbrief von een dfs cí specialist doo, ecn logopedist laten behandelen

(directe toegankelilLheid logopeclia). Bel of mail voor een víibliivend

intaLegesprek. Behandelingen voor en.ni Lantooruren ziin mogeliik.
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PASSAGE GhristeUjk-
maatschappetijke
Vrouwenbeweging

0p 24 maart 2011 kr"ramen we
weer bij elkaar. Deze avond had
mew. Poelstra de leiding. Ze
heette ons hartelijk welkom en
in het bijzonder de heer F. Pas-

veer en mern N. Steensma uit
Joure. Zij namenlconen meeen
vertelden hierover. Mew. Poel-
stra ging ons voor in gebed en
las voor "0p weg naar Pasen" de
veertigdagentijd. Daarna zon-
gen we een lied. Het jaawerslag
van 2010 werd ook voorgelezen.
Verder werden er nog ingeko-
men stukken behandeld. Mew.
Rollema werd een bloemstuk
aangeboden als dank voor haar
vele werk als bezoeksteÍ van
"tief en Leed". Zij tegt deze
functie nu neeren aan de nieu-
we bezoekdames zal een bemoe-
digingroos worden aangebo-
den. Zij waren n"l. niet aan-
wezig. De heer PasveeÍ en mevr.
Steensma kregen nu de tijd om
ons over lconen te vertellen. Ze
hadden de Iconen meegenomen
en bij ons neergezet. Mew.
Steensma schildert zeU lconen
sinds 1997. Elke lcoon heeft een
betekenis. Komt niet uit ons
land, maar uit Egypte, Turkije.
Het was en is monnikenwerk.
Rusland is het grootste lconen-
land. Kerken zeiden op het
laatst ookja tegen de Iconen en
zodoende hangen ze nu ook in
kerken. Je mag zomaarnieteen
Icoon maken en er mag geen
handtekening van de maker op.
Mew. Poelsfta bedankte hen har-
telijkvoor de uitleg en het laten
zien hoe men een lcoon schil-
dert. Ze sloot de avond af en
wenste atlen wel thuis.

Verslag van het uitstapje op
donderdag 14 april 2011 van
Passage lJlst
Vroeg in de middag vertrokken
we naaÍ Hindeloopen, naar het
Hindelooper Museum. Daar
werden we ontvangen door een
dame in Hindelooper Kleder-
dracht. Ze vertelde over de
klederdracht en leidde ons door
het museum. Zeer interessant.
Hindeloopen heeft zijn eigen
taal. Je verstaat er niets van. Na
het museumbezoek gingen we
koffiedrinken en door het
mooie weer konden we on het

BET'ANKT!!!
Velen hebben ons op 28 aprilin
de Stadsherberg in lJlst de hand
gedrukt, velen hebben ons op
een of andere wijze goede wen-
sen doen toekomen, velen heb-
ben ons een kaafie of een brief
gestuurd. Velen hebben ons
bloernen, een kado of een gift
gegeven voor de nieuwe'0pa'
fiets.

Ons afscheidvan de Huisartsen-
praktijk lJlst hebben we als heel
intens ervaren. Wat hebben we
een belangstelling gehad!
Natuurlijk is er, na bijna 35 jaar
in lJlst gewerktte hebben, een
heleboel gebeurd. Zeker met
gebeurtenissen in het leven van
alle patiënten en hun gezinnen.
0m zo nabij te kunnen werken
in het leven van zo velen is en
blijft heel bijzonder. Maar het
vak van huisarts is heel erg
veranderd. Er wordt veel meer
gewerkt met richtlijnen die hun
waardes al uitgebreid bewezen
hebben. In de huisartsenprak-
tijk zijn de mogetijkheden om
patiënten in hun eigen omge-
ving te behandelen zekertoege-
nomen en verdiept.
De ontwikkelingen volgen el-
kaar nog steeds snel op. Met het
hele team in lJlst hebben we
steeds getracht die ontwikke-
lingen zo goed mogetijk bij te
houden en op hun waardes te
schatten. Ik heb er alle ver-
trouwen in dat die lijn bij dit

team in goede handen is. Maar
de kern van ons werk is en blijft
het persoonlijk kontakt. En
juist dat persoonlijk kontakt
was bij ons afscheid heelwarm.

Het voelt heet dubbel om af-
scheid te moeten nemen van de
medewerkers in de praktijk.
Allereerst is dat op een zaterdag
een paar weken geleden ge-
beurd met een uitstapje naaÍ
Terschelling en daarna een
dinerinWeidum.

Vele roerendewoorden zijn daar
tot ons gesproken, veel per-
soonlijke kado's zijn ons aange-
boden. Diezelfde praktijkmede-
werkers hebben ook ons af-
scheid op 28 april georgani-
seerd met wéér vele verras-
singen.
Daar zijn we hen allen zeer
dankbaar voor. Een beter af-
scheid hebben we ons nietkun-
n€n wensen. Net zoals de prak-
tijk ons toezong: 'welaten jullie
gaan', moeten we dat nu ook
doen metjullie.

Met mijn opvolgster, Annema-
rie Poen, die al weer 3 jaar in de
praktijk is en met Kees de Ko-
ning (ook at bijna 17 jaar in
IJlst), hebben we gedrieën een
aantal jaren goed samenge-
werkt. Daarom heb ik er alle
vertrouwen in dat zij als huis-
artsen in lJlst en omstreken de
taken van de 'IlÉsdokter'in de
toekomst op een goede wijze
inhoud zullen geven. Veel dank
aan alle mensen die ons bij dit
afscheid aandacht hebben ge-
geven. En vooral veel dank aan
iedereen in de praktijk die dit
hele afscheid voor ons zo
fantastisch vorm gegeven heb-
ben.

Ed & Ineke Drenth

terras zitten. Na nog even een
kleine wandeling gingen we
weer verder door Gaasterland
naar het restaurant "De hege
Gerzen" bij Oudemirdum aan het
IJsselmeer. Prachtig uitzicht op
het water en we genoten van een
heerlijke koffietafel. Weer
thuisgekomen konden we te-
rugzien op een geslaagde mid-
dag. Dit was de afsluiting van
het winterseizoen. De eerst-
volgende bijeenkomst is 22 sep-
tember 201 1, waarwe dan mevr.
Nellen uit lJist hopen te ont-
vangen.

Bassen gevÍaagd
Het gemengd Christelijk koor
Cantabilé te Oppenhuizen en
Uitwellingerga vierde onlangs
haar 25-jarig jubileum. Het is
een enthousiast koor (20 leden )
met te weinig bassen. De tepe-
titieavond is op dinsdag van
19.30 - 21.30 uur. Wij heten bas-
sen welkom, maar ook andere
stemmen.
Voor meer inlichtingen kunt u
contact opnemen met G. Reits-
ma, teL 0515558002 of g.reits-
ma1@hetnet.nl

Uw kapster aan huis
voor dames en heren

Ook's ayonds!

Bel mij voor een afspraak:

06-14464784
www. reinashairservice. nl

Reina Kroes
Nijesyl60

8651 NC lJlst

Power Yoga, Pilates,
Yogil4tes,

lntui'tieve yoga,
Easy Flow yoga

Diverse workhops'
. Chaknyoga

o Leren Masseren
o Drukpuntmassage

Kiik voor meer info opt
www.bodym indcenter. nl

hln
Der voor een ! KA I l) Proefles;

Hariët de Bruin
Maaike DÍikstra

06-21491407
ha rriet@bodym indcenter. n I

w
heidsssíonSchoon

Ytina
Ytina Schot

Croleskwartier 88
865r HG ULST
05r 5 - 532907

0ok cadeau bonnen verkrijgbaar

Behandeling uitsluitend
op afspraak

4ulocn<
Voor al uw printwerk
Galamagracht 9, tel. 531318
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Gezocht trouwfoto's van IJ

$it

De bibliotheek van lJlst is op
zoek naar oude en nieuwe
trouwfoto's die genomen zijn op
het stadhuis lJlst. De bedoeling
is dat ze gebruikt worden voor
een tentoonstelling in het
Historisch Informatie Punt, die
begin septembervan start gaat.
De tentoonstetting sluit aan bij
het thema van 0pen Monumen-
tendag: Oud Gebouw, Nieuw
Gebruik. Het stadhuis is al jaren
niet alszodanig in gebruik en
getrouwd er al jaren niet meer.
Een verschil met woeger is na-
tuurlijk wel de kteding van de

bruiden en de bruidegommen.
lÀIie nog trouwfotot heeftvan

pake en beppe, oudeÍs" schoon-
ouders, zijn of. haar eigen hu-
welijk, ofdatvan kinderen, kan
zijn of haar eigen bijdrage le-
veïen aan de tentoonstelling.
Lever ze in bij de bibUotheek,
het liefst digitaal, maar origi-
nelen zijn ook welkom. De bibli-
otheek wil graag zoveel moge-
lijk foto's laten zien, zodat alle
beelden samen een mooi over-
zicht geven van hoe de kers-
verse echtparen er in de loop
derjaren uitzagen op de mooi-
ste dag van hun leven.
Uiteraard kunt u ook mailen
naar de Bibtiotheek:
bibliotheekijlst@bswf . nl

Infopaneel geptaatst bij de begraafplaats
0nlangs heeft de gemeente
Sidwest Fryslàn een prachtig
voïmgegeven en informatief
paneel geplaatst in de Kerkhof-
steeg bij de ingang van de be-
graafulaats. Het paneel, voor-

zien van een oude stadsplatte-
grond, geeft interessante infor-
matie over de begraafplaats, de
woegere Sint Mauritiuskerk en
het voormalige klooster.

ïips van de troubadour voor
Oosthemmer kinderen
Nog nooit heeft Piter Wilkens kinderen zó vol overgave horen
zingen als de twaalf leerlingen van de bovenbouw van Dalton-
school East-Kime in 0osthem. 0p dinsdag 10 mei kwam de Friese

troubadour naar Oosthem om de kinderen een'wur}mtinkel'
(workshop) zingen en performen te geven. Deze eer viel de kin-
deren te beurt omdat zij met hun zelfgemaakte lied en videoclip
Easthimmer Simmerb4 de eerste drie eindigden in de competitie
Dé SkoaIIe fan Srtdwest 0mdat de nieuwe gemeente SÉdwest-
Frystàn de 'Praat ma: Frysk'-campagne onder de aandacht wil
brengen, organiseerde zij in samenwerking met de AfÊk en Sten-
den Hogeschool een talentenjacht onder de bovenbouwklassen
van alle basisscholen. En er blijkt talent te zijn onder dejonge
inwoners van Sridwest-Fryslàn! Niet alïeen de jury maar ook Piter
Wilkens was onder de indruk van de prestatie en het enthousias-
me van de 0osthemmer kinderen. Hij schat de kansen van East-
himmer Simmer op de hoofdprijs hoog in. Vanaf vrijdag 20 mei
kan iedereen via www.praatnqarfrysk.nl stemmen op de wolijke
zomerse clip van de East-Kimekinderen. Wint Ecsthimmer Sim'
mer daadwerketijk, dan worden hetlied en de clip ingezet voor de

'Praat mar Frysk'-campagne.

Boer zoekt wouw bij
Vrouwen van Nu lJlst
0p 26 april werd de laatste
bijeenkomst gehouden van dit
seizoen. Weï staan er nog een
paar uitstapjes op het program-
ma en ook de 'Losse Flodders'
blijven de heie zomer nog actief.
0nze gasten waren deze keer
Pautne van Rijsoord en 'boer
Jan' van Boer zoekt Vrouw, uit
Allingawier. Voor degenen die
het programma re gelmatig volg-
den een paar bekende zichten,
voor de anderen een leuke
kennismaking. Pauline en Jan
verteiden afwisselend over hun
persoonlijke belevenissen tij dens
de opnamen van het programma.
Zo konden we eens een kijkje
achter de schermen nemen. Je
kuntje haast niet voorstelien wat
er allemaal aan voorafgegaan is
voordat het programma op het
scherm ver-schijnt. Er wordt heel
veel gefilmd, waawan dan maar
een klein stukje wordt gebruikt.
Volgens de deelnemers vaak iets
wat ze liever niet hadden willen
laten zien, maar daar beslisten
zij niet over. Geen van beiden
had zelf het initiatief genomen
om meete doen. Bij Paulinewas
het haar dochter, die vemrkt was
van de boerderij van boer Gerard,
bij Jan waren het de neefjes die
vonden dat 0mke Jan eindelijk
maar eens aan de vrouw moest.
Maar tenslote waren zij het wel
zelf die ja moesten zeggen. De 10

boeren werden op alte manieren
in de watten gelegd, de 50 wou-
wen moesten het met wat minder
comfort doen. Het werd niets
tussen Pautine en boer Gerard en
evenmin met Jan en zijn wou-
wen. Maar na verloop van tijd
$ras er een 'Boer-zoekt-wouw-
reiinie'voor alle deelnemers en
daar klilcte het opeens tussen
Pauline en Jan. De twee wonen
nu al weer geruime tijd, samen
met dochter Emma, op de

boerderij in Atlingawier en vol-
gens haar schoonmoeder is Pau-
line een betere boerin dan zij
ooit geweest is. Een geweldig
compliment voor een echte Rot-
terdamse. Met sommige deel-
nemers, waaronder boer Gerard,
hebben ze nog regelmatig con-
tact. Zouden ze het anderen aan-
raden om mee te doen? Na een
lichte aarzeling - het was niet
allemaal even leuk wat ze

meemaakten - hebben ze toch
alles bij elkaar genomen een
goed gevoel aan de hele ge-

schiedenis overg ehouden.

Tenslotte bedankt voorzitter
Pieta Roorda de sprekers met een
bloemetje en de commissieie-
den en de notuliste worden ver-
blijd met een mooie roos. Het
bestuur gaat aan het werk orn
weer een mooi programma sa-
men te stellen voor het nieuwe
seizoen en Pieta wenst ons
allemaal een hele goede zomer
toe"
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De foto van It Kypmantsje van april heeft alle namen opgelwerd.

Het zijn:
Achter v,l.n.r.: Gerben de Vries, Teatske Visser, Jottje de Boer,
Michiel de Jong, Dieuwke de Vries-van der Werf, frou de Boer.
Voor: Abe de Jong (Abe fan Jantsje), mew. Korporaai gehuwd met
ds. ïeunis Korporaal, Pieter Hoomans (lytse Pieter).
De foto moet dateren van omstreeks 1960, want ds. Korporaal
stond hiervan 1957 - 7964.
Vermoedelijk uitstapje van de zangvereniging op de Johanna
Jacoba? De heer en mew. de Vries waren niet bij het koor.
Met dank aan: mevr. R. de Jong. mevr. A. Bijsterbosch en de heer
F. Boschmar-,ffi
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Heitje voor een karweitje
0p zaterdag 11 junivanaf 13.30 uur
kunt u uw auto laten wassen op het
Srisiaplein in lJlst. DezeAktie wordt
door de jeugd van de Protestantse
Gemeente lJlst opgezet om geld in
te zamelen voor S0S kinderdorpen.
Het gaat om het kinderdorp

Qeutzaltenango in Guatemala welke al meet dan 10 jaar door ons
wordt gesteund. Voor veei kinderen die er alleen voor
staan, begint hun nieuwe toekomst in een S0S kinderdorp. Wat
vindt u in een kinderdorp?
. 10tot15 S0S gezinshuizen

' Elk gezinshuis bestaat uit een S0S moeder met 8 tot 10 kinderen
. Een school voor de S0S kinderen en kinderen uit de omgeving
. Een sociaal centrum om kwetsbare gezinnen uit de omgeving

te helpen
. Een medisch centrum voor de S0S kinderen en de lokale

gemeenschap
. Openbare speelruimte

IÀIij wilïen hier graag mee doorgaan; dus kom zaterdag 77 juni
vanaf 13.30 uur naar het Frtsíapleín en laat uw auto voor 5
euro doot dejeugd wassen voor dit hele goede doel.
Wil je meehelpen met autowassen en ben je tussen de 10 en 14
jaar meld je dan aan bij:
Jouke Wijnja, tel. 53257 2 of Nynke de Jong, tel. 53 23 59

TAnk oan alle minsken dy't omtinken jfrn ha oan ts
50-jierrige troudei.

Ek tank foar al de kaarten, blommen en kado's en felisitaasjes

Johan en Sietske Hoekstra-Schukken, De Koffe 2, Drytts

Kinderhulpco[[ecte

(Her)kent u deze nog?

ltVie wat bewaart, heeft wat. Voor wijlen de heer Wiggele J. van
der Velde geldt deze uitspraak zeer zeker. Zo had hij ook oude
rekeningen en kwitanties van lJlster bedrijven bewaard, be-
drijven die inmiddels al lang verdwenen zijn of een aan de tijd
aangepast briefhoofd hebben. Voor de redaclie van It Dryltser
Kypmantsje is deze verzameling reden deze zeer herkenbare
briefhoofden te publiceren. De komende tijd zutt u daarom
regelmatig een briefhoofd van een (voormalig) IJtster bedrijf
kunnen aantreffen in ditbtad.

R. KCO ISïRA " IJ L5ï
ManuÍasturen - Kruidenierswaren
Droglsterijen - i?ooksrtikelen
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De KinderHulpcollecte gehou-
den in de week van 11 april-16
april heeft in lJlst € 715,18 op-
gebracht, van deze opbrengst
gaat: 50% naar de landelijke
projecten in de jeugdhulpver-
iening en extra benodigheden
voor pleeggezinnen.
30% naar St.Chris kindertele-
foon en chathulpverlening.
72

20o/o naar St.Sviatoslav; via de
jeugd helpt jeugdregeling.
Alle collectanten en gevers;
Hartelijk Bedankt!
Wilt u volgend jaar ook helpen
collecteren om bij te dragen in
hetgelukvan een kind, dan zou
het fijn zijn dat u contact met
mij wilt opnemen.
Lippy Walinga-Zijsiing, 051 5-
532662.

;r" 4juni a.s. een dag omte beleven in lJlst:

. 1 1-stedentocht oldtimers

. Overtuinenfair

. Doop stoombootAld Fryslàn



Stoomboot Ald Fryslán

Programma: Doop Stoornboot Ald Fryslàn 4 iuni àAfi

l3:30 uur: Opening van het doopfeest door het laten fluiten van de origÍnele stoomfluit
van de voormalige Nooitgedagt Fabriek.

De Friese zangeres Anneke Douma zingt het kornende uur afgewisseld door en in combinatie
met het Twine kinderkoor!

Tiidens dit uur kunt u de stoomboot op de wal bezichtigen, terwijl de srokers de stoomketel
op druk brengen en de stoommachine zullen laten draaien.
Ook liggen er langs de wal kleine klassÍeke pramen en andere klassieke vaartlligen die u
kunt bewonderen!

| 4:30 uur: Doop van de boot met aansluitend tewaterlating door een kraan van
Stienstra & van der Wal.

Daarna zullen de stoomboot en de klassieke vaartuigen in een optocht naar Sneek varen,
daar zullen ze om circa l5:45 uur in Sneek bii de Waterpoort aankomen, om daar volgens
schipperstraditie de kruiken met Berenburg van Weduwe Joustra op te halen en aldaar re
proosten op een behouden vaart!

Daarna gaat de optocht ferug naar ljlst en meren we af bii scheepswerf Piet ten Woude,
waar we zullen worden onthaald door de draaiende baggermolen.
Voor een ieder is daar nog de mogeliikheid om het scheepie in het water te bewonderen en
een drankje te nuttigen.

Wi zouden het leukvínden ols u met uw eigen klossieke boat of sloep wilt aansluiten
ín deze feesteliike oprocht naor Sneek en retour.

Tot ziens op zaterdag 4 iuni.
Locatie doop: parkeerterrein achter de fierljepschans te lJlst!


