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1 00 jaar Fietsetfstedentocht
In 7972 had Fryslàn zijn eerste
fietselfstedentocht. Een initiatief van
een Bolswarder huisarts, die consta-
teerde dat wat op de schaats kon ook
op de fiets kon worden volbracht.
In 2072 zal het dus 100 jaar geleden
zijn en kan een jubileum worden ge-
vierd. 100 jaar lang een fietselfste-
dentocht op pinkstermaandag met
duizenden die de 240 kilometer lange
route langs de 11 Friese steden fiet-
sen. Een vrijwilligersorganisatie van
zo'n 750 personen zorgt er ieder jaar
weer voor dat 15.000 liefhebbers op
pinkstermaandag hun Elfstedentocht
kunnen rijden en duizenden toe-
schouwers kunnen genieten van het
kleurrijke lint dat door Fryslán trekt.
Tweede Pinksterdag 28 mei a.s. wordt

het weer een drukte van belang in
onze stad. Tijdens de jubileumrit (100
jaar!) van de Fietselfstedentocht zul-
Ien niet alleen ca. 15.000 fietsers IJlst
passeren, ook worden extra veel toe-
schouwers langs de kant verwacht. De
plaatselijke organisatie speelt hier op
in door die dag een uitgebreid pro-
gramma aan te bieden. De eerste fiet-
sers worden rond 11.00 uur verwacht.
Klokslag 11.00 uur zal de stoomfluit
van Nooitgedagt de start van deze dag
aankondigen. Daarna zal stadsomroe-
per Harm de Vries zijn roep over lJlst
taten schallen. Houtzaagmoten De Rat
is die dag gratis te bezichtigen, terwijl
de Terpensmolen ook de gehele dag zal
draaien. De houten bok vaart heen en
weer tussen de Geeuwkade en De Rat.

Ook zal de stoomboot Atd Fryslàn die
dag weer varen. Stadsherberg Het Wa-
pen van lJlst verhoogt de feestvreugde
door live muziek op de terrassen.
Om de doortocht van de fietsers nog
feestelijker te maken worden langs de
grachten vlaggetjes opgehangen.
Bovendien worden alle IJlsters langs
de route opgewekt eveneens te vlag-
gen, opdat IJlst zich weer van zijn
beste kant laat zien.
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Nog even en dan is het alweer zover!!!
De voorbereidingen zijn in de laatste
fase. Atles gaat gelukkig zoals we het
bedacht hebben, nou ja bijna alles. We

hadden het plan om ditjaar meer aan-
dacht voor de overtuinenfair te vragen
door het plaatsen van reclamedoeken
langs de grote invalswegen enwateren.
Dit lukt ons niet meer omdat er bij de

productie iets mis gegaan is en dan
is het te kort dag om het anders te re-
gelen. Wat wel zeer positief is, is dat
er nog steeds aanmeldingen komen
van mensen die met hun bedrijf op de
overtuinenfair willen komen staan.
Maar we zijn echt vol. Dat wil niet zeg-
gen dat we in iedere tuin iets kunnen
plaatsen bijvoorbeeld omdat de tuin er
niet of minder geschikt voor is. In het
Sneeker Nieuwsblad van 9 mei heeft
u nog kunnen lezen dat de Ee- en Ga-
lamagracht afgesloten zullen worden
tijdens de overtuinenfair. Hierbij mel-
den wij wel dat de KAPSTER en NIJEN-
HUIS tweewielers in overleg met de
organisatie bereikbaar zijn. Dit afslui-
ten is nodig om het heffen van entree
mogelijk te maken. Zoals al eerder ge-
schreven vragen we € 2,00 entree voor

iedere bezoeker van 72 jaar en ouder.
Hierdoor proberen we meer getd bijeen
te bren gen voor de Stichting Sviatoslav.
Bij de entree krijgt u een bonnetje
welke recht geeft op een kop koffie of
thee, te verkrijgen in de Doopsgezinde
kerk. Wat betreft het goede doel, dhr.
Tjitze Walinga van deze stichting is
onlangs nog in Tadzjikistan geweest en
kan u op de dag van de overtuinenfair
de laatste informatie geven over zijn
ervaringen aldaar. 0p de website wrarvrr.

overtuinenfair.nl staan de deelnemers
en wat voor waren ze meenemen om te
verkopen. Tot slot, de overtuinenfair is
op 2 juni van 10.00 uur tot 17.00 uur.
We zien u graag op de 0VERTUINENFAIR.
De organisatie van de overtuinenfair.
Reacties kunt u mailen naar: over-
tuine nfairijlst @ hotmail. co m

Zaterdag 2 juni 2072

Op zaterdag
12 mei jl.
passeerden ca.
100 oldtimer VW's,
waaronder kevers,
busjes, buggy's etc.
uit de jaren vijftig
/zestig, onze stad
tijdens een route
langs de elf steden.

De Kindervrijmarkt op Koninginnedag trok veel verkopers en kopers.



M.F.C de Utherne sport,cultuur en horeca (vaste verhuur
2077-2072) www.utherne.n[ info@utherne.n[

Donderdag c.B.s de Twine
schoolgym
Stànfries volleybal 16.00-19.00
meisjes
Flash badminton
jeugd
Karate
jeugd/senioren
Ftash badminton
dames/heren
WC voetbal

08.30-15.15
sportha[

sportha[
75.45-76.45
sport-cultuurzaaI
18.00-21.00
sport-cultuurzaal
79.00-22.30
sporthal
77.00-22.00

Vrijdag

Zaterdag

Zondag

08.30-14.30
sporthal
09.00-16.00

14.30-19.00
sporthal
1 5.30-1 7.30
podium
16.00-18.00
sport-cuttuurzaa[
19.00-23.00
sporthal
20.00-21.30
sp.vetd voetbal
08.45-72.45
sporthal
13.00-21.00
sportha[
09.00-16.30

training jeugd/senioren sp.velden voetbal
0.8.S de Kogge
schoolgym
Logopedie
vergaderzaal
De Stànfries turnen
jeugd/setectie
Concordia korps
jeugdkorps
Judo
jeugd
Nevobo competitie
jeugd/senioren
WC Voetbat
training veteranen
De Stànfries turnen
jeugd/selecties
Nevobo competitie
jeugd/senioren
WC Voetbal
comp. Jeugd-senioren-dames sportvelden
Incidentele verhuur 09.00-24.00
sport-cultuurzaal-podium-vergaderzaaI
Incidentele verhuur 09.00-24.00
sporthal, sport, cultuurzaal, podium,
vergaderzaal

Dhr Eisma 532226
www.effectTS.nl
Dhr Kootje 532003
www.karate-ijlst.nl
www.meiinoarien.drytts. com
Mevr Heeringa53797
Dhr Dries Poelstra
www.obsdekogge.nl
www.cbsdetwine.nl
www. spraakmakendsneek.nl
www. concordia. drytts. com
www.ttc-ijtst.nl
jetlykroes@ hotmail. com
Mevr. Roskam 531975
www. stadsbelan gijlst.nt
Dhr Eisma TeL.532226
www.effectTS.nl
Dhr Kootje ïel. 532003
www.karate-ijtst.nl

Badminton
Tafeltennis
Bitjarten
Karate
Toneel
Bridge
Judo
0BS de Kogge
CBS de Twine
Logopedie
Korps
Tennis
Vrouwen van Nu
Passage
Stadsbelang
Badminton
Tafettennis
Biljarten
Karate

i 27-5 Kaatsvereniging Nije Moed, Sikmapartij, 0osthem,
senioren, 13.00 uur

30-5 Poppenspeler Matthijs, Mauritiuskerk,
14.00-15.00 uur, kinderen 4 t/m 72 jaar

02-6 Opening MFS Utherne 14.00 uur, Open Huis tot 17.00 uur
09-6 Ctubkampioenschap g.v. de Stànfries + de Stànfries'GotTalent
12-6 Informatieavond Uitwerking Masterplan lJlst Houtstad,

Stadslaankerk, 19.30 - 27.45 uur
29-6 Kaatsvereniging Nije Moed, Bakkerij de Wittepartij, IJtst,

jeugd, 16.00 uur
30-6 Kaatsvereniging Nije Moed, Cees Zijsling Techniekpartij,

Cees en Wiepie. senioren, 11.00 uur

Stipepunt Drylts Medewerkers zijn aanwezig op woens-
dag- en vrijdagmorgen, van 9.30 - 11.30 uur, op Galama-
gracht 31 (locatie ïhuiszorg).
Ze zíjn telef o nisch bereikbaar via 0 6 - 70 26 49 69.
Ook maandagmorgen zíjnzljvan 9.30 - 11.30 uur telefo-
nisch bereikbaar. Het emailadres is drylts@stipepunt.n[.

Karate: Kyokushin Karate IJlst
Dinsdag: Jeugd: 17.00 - 18.00 uur 18.00 - 19.00 uur

Volwassenen: 19.00 uur - 20.30 uur
Donderdag: Jeugd: 18.00 uur - 19.00 uur

Volwassenen: 19.00 uur - 20.00 uur
Locatie: Sporthat de Utherne Inl. Fokke Rosier,
De Kting 27 ,865'J, Cl lJlst, 0575-532234/06-50657648
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Varen en wandelen in en rond lJtst!
Witt u eens iets leuk doen met fami-
lie, vrienden, (zaken)relaties of ken-
nissen? Kom dan naar lJlst voor een
vaartochtje met de houten bok (type
praam), de molenpraam of de melk-
schouw. Maar u kunt ook een stads-
wandeling onder leiding van een gids
maken inclusief vaartochtje, molen-
bezoek en bezoek aan het Kijkcentrum
Nooitgedagt. Onze boten varen in de
periode 1 april tot 1 oktober op af-
spraak en in overleg met u van maan-
dag tot en met zaterdag.
Rondvaarten. Per boot kunnen maxi-
maal 12 personen vervoerd worden. De

kosten bedragen € 50,00 per uur per
boot. Wilt u meer dan alleen varen? 0ok
dat kan. U kunt kiezen uit een viertal
arrangementen (minimale deelname
7 enmaximaal 36 personen):

. Molentocht Woudsend

. Joustra Beerenburgtocht Sneek

. De geschiedenis van Sneek en de
zuidwesthoek

. Verhalentocht.
Stadswandeling met vaartocht.
l4tilt u wandelen en kennis maken met
de historie van het elfstedenstadje
IJlst met zijn unieke overtuinen en
ook varen met de houten bok?
De VW-gidsen en schippers nemen u
in de periode 1 april tot 1 oktober op
afspraak van maandag tot en met za-
terdag graag mee op een stadswande-
ling van ongeveer 2 uur. Deze wande-
ting teidt u langs de mooiste plekjes
van lJlst en ook het Museum Nooit-
gedagt is in de route opgenomen. De

houten bok brengt u naar houtzaag-
molen "De Rat", waarna de wandeling

wordt afgesloten met een kopje koffie
of thee in Stadsherberg "Het Wapen
van lJlst". Ook hier geldt een mini-
mum deelname van 7 personen, maar
geen maximum! Kijk voor uitgebreide
informatie op de websites www.rond-
vaartenijlst.nl en www.vwwymbrits.
nl. Wilt u een op maat gesneden pro-
gramma qua inhoud en tijd met ev.
aansluitend lunch, diner of buffet?
Vraag bij de WV lJlst naar de moge-
tijkheden! Informatie over en boeking
van rondvaarten en/of stadswandelin-
gen bij: VW lJlst. Tet: 0515-531818
of info@vw-wymbrits.nl.

Verslag van de Jubiteumviering van 75 jaar - Passage lJtst
Christetijk-Maatschappetijke vrouwenbeweging op 26 april 2Ot2
Na veel voorbereidingen was het dan het60-jarigbestaan, aangevulddoorde zorgde ervoor dat alles er anders ging
zover. 's Middags vanaf L7.00 uur huidige secretaresse met het wederva- uitzien. Zo is het ook in óns leven. Een
kwamen de leden om het feest met el- ren van de laatste 15 jaren, afgesloten kring van vrouwen om je heen. 0m te
kaar te vieren. 0p een paar vrouwen metdewensdie0edskehadmeegegeven: delen verdriet - vreugde. Een kring
na waren wij compteet, een prachtige En giet it írs net altyd foar de wyn gevormd door vrouwenbeweging die
opkomst.0okwaren ds. D. Hofstra en Neireinwetterkomtaltydensinneskien met elkaar praten, naar elkaar luiste-
een genodigde van het Gewest Fries- MeiMoedenGodsSeineopdetakomstta ren. Een kring die zich opent om jou
land onze zeer welkome gasten. Het "Meiïnoar len", dywinsk wolle wy ha. optenemen.Eenkringdienooitvolis,
bestuur mocht vele felicitaties in ont- Het meditatieve moment werd ver- zo'n open kring. Waar niemand buiten
vangst nemen. Bij binnenkomst kreeg zorgd door beide presidentes. Ons le- staat. Zo'n kring maken we, samen.
ieder een corsage opgespeld. De zaal ven werd uitgebeeld door middel van Het avondprogramma werd verzorgd
was smaakvol versierd. Begonnen een schaal waarin achtereenvolgens door het duo Typstra en Co uit Beet-
werdmeteendrankje,daarnawerdeen de volgende dingen werden gelegd: gummetmuziekenkorteconferences.
zeer uitgebreide koffietafel, met soep Grote stenen (ingrijpende gebeurtenis- Deze dames weten van wanten, ze kre-
vooraf, opgediend en kon het smullen sen), Kleinere stenen (andere, ook be- gen zonder moeite de hele zaal mee.
beginnen. Tijdens de maaltijd werd langrijkedingen),Zand(dedingenvan Met een hapje en een drankje werd
een gedicht voorgelezen dat mevr. 0. atle dag) en het Water (symbool van de nog even nagenoten van deze gewel-
Nauta-Pruiksma al gemaakt had bij Geest van God) dat erbij werd gegoten dig mooie Jubileumviering.

"IrÍorgen heren." "Morgen Peke."
"Jongens, wat hebben we toch een
slecht voorjaar. Regen en het is nog
koud ook." De jongens op de bank
zijn het deze keer wel met Peke eens.
"Nieuws Peke en nog wat andere we-
tenswaardigheden, want deze maand
valt er volgens ons niet zo veel te
beleven." "Nou, dat valt best mee,
jongens, want" gaat Peke verder,
"eerst kregen we de lintjesregen." "Je

hebt gelijk Peke, volgend jaar gaan wij
proberen om jou ook een onderschei-
ding te laten opspelden door de eer-
ste burger van de gemeente SÍdwest-
Fryslàn." "Nou, dat lukt jullie toch niet
jongens, want ik kom daar niet voor in
aanmerking, want voor de gemeen-
schap heb ik weinig of niets gedaan."
"Nee Peke, dat hoeft tegenwoordig ook
niet meer. Je hebt een krantenwijk ge-
had, dat is al genoeg." Peke reageert
niet, maar gaat verder met wat er al-
lemaal gebeurd is deze maand. "Ik ben
deze keer op 4 mei met de dodenher-
denking meegelopen. In een woord,
indrukwekkend. Perfect georgani-
seerd. En verder is de bok in gebruik
genomen. Volgens mij is het gewoon

een punter, die er in Giethoorn ook
zijn, maar dat neemt niet weg dat het
een prachtige houten schuit is. Maar
jongens, waar ik respect voor heb, is
die achtduizend wielrenners. die voor
een ander tot zes keer op één dag de
Alpe d'Huez gaan beklimmen om geld
in te zamelen voor KVVF Kankerbestrij-
ding. Achtduizend mensen, niet op
één dag heb ik begrepen, maar over
een paar dagen. Hoe meer fietsers,
hoe meer getd. Het doel dit jaar, heb
ik gelezen, is dertig miljoen. Dus, jon-
gens, niet op de bank zitten, maar in
training en volgend jaar naar de Alp
d'Huez." "Als jij gaat Peke, gaan wij
mee." "Hoi mannen."
"Hoi Peke."



Kaatsvereniging Nije Moed
Bij de agenda van het Kypmantsje van
april was het eerste deel geplaatst van
de jaaragenda van MFC De Utherne.
Het hierbij vermelde adres van de

website van de Kaatsvereniging stond
vermeld als www. nijemoed. nl.
De juiste benaming van de website is
echter www.nyemoed.nl.

Verder een oproep aan seniorkaat-
sers en andere belangstellenden. Wilt
u een keer een balletje slaan op een
woensdagavond op het sportveld?
Er wordt gekaatst vanaf 19.30 uur.
U bent van harte welkom.

Opening educatieve bijenstal in het Heempark
van Heeg op zaterdag 9 juni 2072
De educatieve bijenstal in het Heempark is inmiddets een feit. Het bestuur
van SHH en NBV SÍdwest Fryslàn wil dat graag met u vieren op zaterdag 9 juni
om 10.00 uur in het Heempark. De opening zal worden uitgevoerd door het
Tweede Kamerlid Lutz Jacobi.
Plaats: Bezoekerscentrum De Simmerkrite 15, 8621 DT Heeg.

De bouw van de bijenstal is uitgevoerd
in een onderhoudsvrije stal, met prima
mogelijkheden om voorlichting te ge-
ven over bijenteelt en het belang van
insecten in het algemeen. Samen met
de bijenhoudervereniging NBV SÍd-
west Fryslàn hopen we in de toekomst
hier uitgebreid gebruik van te maken.
Een bezoek aan de bijenstal zal wor-
den opgenomen in het programma
van GR0ENDOEN (zie hiervoor www.
groendoen.net), de Natuur- en Milieu
Educatieve (NME) inspanning van de
gemeente. Hierdoor kunnen zo'n 7O

basisscholen gebruik gaan maken van
deze NME-faciliteit in het Heempark

van Heeg. In deze bijenstal is het mo-
gelijk om in een afgesloten observa-
tiegedeelte de werkzaamheden van
de imker van dichtbij te bekijken. De

stat is niet vrij toegankelijk, maar aan
de buitenzijde zijn informatiepaneïen
opgehangen, waardoor er genoeg te
ontdekken is. Bovendien is er een zo-
genaamd insectenhotel gemaakt, waar
zeer veel verschillende insecten en de

wilde bijen een plekje zullen vinden.
Deze bijenstal is mede mogelijk ge-
maakt door bijdragen van Stichting
Woudsend anno 1816, de Rabobank,
provincie Fryslàn,Prins Bernhard Cul-
tuurfonds en NBV Sridwest Frvslàn.

Voor vragen kunt u terecht bij:
Hans van de Water, voorzitter SHH,
051.s 442657 / 06740247 7 2

of heempark.hee g @planet.nl.
Bijenhoudervereniging NBV
SÉdwest Fryslàn.
Dhr. D.J. Zeinstra, voorzitter,
0517 531300,
mail: djzeinstra@ hotmail. com
F.A. Houtsma, secretariaat,
0515 531938,
mail femmehoutsma@hotmail.com
De landelijke Open Imkerdag vindt
plaats op zaterdag 14juti 2012, ook in
het Heempark van 10.00 tot 16.00 uur.

Officiëte opening MFS Utherne zaterd ag 2 juni
Het programma staat grotendeels vast
en ziet er als volgt uit: 14.00 uur
Officiëte opening met muzikate
oml.ijsting van Concordia
Vanaf 14.45 uur Open Huis met demo's:
Sport en cuttuurzaat:
74.45 - 15.30 uur Kyokushin Karate
o.l.v. Fokke Rosier 75.45 - 16.45 uur
Judo o.l.v. Dries Poelstra
Sportzaat: 74.45 - 15.45 uur Gymnas-
tielarer. De Stànfries lJlst (nieuwe) tum-
blingbaan en trampoline, ATC Sneek acro

16.00 - 17.00 uur Volleybalver.
Stànfries IJlst
In de hal kunt u kennismaken met
bridgeclub "Heel wat manche". Een
aantal leden van de bridgeclub is tot
17.00 uur aanwezig om u informatie
te verstrekken. De Zonnebloem afd.
IJlst, Watersportvereniging Sterke
Yerke en de Halszaak treft u hier met
een stand. Als het weer het toelaat
ligt de (grote) tumblingbaan van g.v.
De Stànfries buiten om jong

en oud sportief bezig te houden en mo-
len de Rat deelt mee in de feestvreug-
de en zal d.m.v. vlaggenvertoon het
geheet een feestelijk aanzien geven.
Voor u een mooie gelegenheid om een
bezoekje te brengen aan het monu-
mentale pronkstukje van lJlst. Mocht
u na het lezen van het programma
(alsnog) geïnteresseerd zijn om mee
te doen aan het 0pen Huis en met een
stand uw vereniging willen promoten
dan kunt u contact opnemen met
Mieke Bergstra, tel. 531462 of via de
mail mieke @ destanfries. nl

Wie/wat/waar staat er op
De foto van de vorige maand van het
pand Galamagracht 68 van Jentje
Smidstra heeft nog geen reacties op-
geleverd. Hopelijk wordt er nog wel ge-

reageerd. Er zijn ongetwijfeld lJlsters
die Jentje Smidstra hebben gekend of
verhalen hebben gehoord over hem.
Deze maand een foto van de lJlster
Middenstandsvereniging uit 7977.
Het gezelschap gaat een dagje uit met
de boot. Aan de omvang van de groep
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is duidetijk te zien dat lJlst toen nog een aanzienlijke middenstand kende. De vraag is echter wie staan er op deze foto
en wat vatt er verder over te vertellen. Graag uw reacties weer naar de redactie: edskohekman@wxs.nl.
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Nationale Molendag 2Ot2
Begunstigd door goede weersom-
standigheden werd zaterdag Lz
mei jl. de Nationale Molendag ge-
houden op houtzaagmolen De Rat.

0ok dit jaar was weer een leuk program-
ma samengesteld voor jong en oud. De

molen was gratis open voor publiekvan
09.00 tot 24.00 uur! De zware Belgi-
sche paarden van Ekke Atsma en Wop-
ke Huitema maakten weer hun rondjes
door lJlst, Johannes Hobma voer met
zijn skfftsje op de Geeuw, evenals de
houten bok, die voor de eerste keer met
publiek voer. Extra attractie was de

stoomboot "Ald Fryslàn", die met zijn
stoomfluit niet alleen de dag opende,
maar ook gedurende de gehete dag tiet
horen vol onder stoom te staan. Kort-
om, voor het publiek was er in en om
de molen weer veel te genieten.

Nationaal Fonds Kinderhulp
In de week van 23-28 april 2012 is
de Kinderhulpcollecte gehouden. Er
zijn 2O collectanten op pad geweest
en de opbrengst was € 1.001,19! Alle
gevers en collectanten hartelijk be-
dankt! De kinderhulpcollecte wordt
gehouden voor de extra benodigdhe-
den in de jeugd- en pleegzorg. Een
uitstapje of een ander extra aan-
dachtspunt of een nieuwe fiets geeft
kinderen. die niet meer thuis kunnen

wonen, extra kleur en een beetje ge-
luk. Van de collecteopbrengst in lJtst
gaat 50% naar een landelijke instel-
ling. Als coórdinator mag je 50% van de
opbrengst besteden aan een doel, wat
je een warm hart toedraagt. Hierdoor
gaat 30% naar St. Chris Dordrecht, dit
is een landelijk project voor kinder-
noodtelefoon en chathulpverlening
en 20o/o gaat naar St. Sviatoslav naar
de jeugd hetpt jeugdregeling;jeugd

uit Nederland die naar Rusland of
Tadzjikistan gaat om daar wees- en
gehandicapte kinderen te helpen.
Volgend jaar zal ik deze collecte nog
organiseren en wil het daarna graag
aan iemand anders overdragen. Als u
dit werk wilt overnemen of collectant
wilt worden. wilt u dan contact met
mij opnemen?
Namens Nationaal Fonds Kinderhulp,
Lippy Walinga-Zijsling,
Ylostinstaan 66
0575-532662

Bericht van Vereniging Stadsbetang lJtst
Gemeente SÉdwest- Fryslàn heeft Stads-
belang IJlst gevraagd om een stadsvi-
sie te schrijven om zo meer inzicht te
krijgen in de leefbaarheid van de ste-
den, dorpen en wijken binnen de ge-
meente. De stadsvisie lJlst is een mid-
dellang termijnplan voor lJlst waarin
de wensen, behoeften en ideeën van
bewoners van IJlst verwerkt zijn. Van
belang is dat deze wensen, behoeften
en ideeën, naast breed gedragen, ook
goed onderbouwd zijn en aansluiten
bij zowet de fysieke als de sociale leef-
baarheid. Onderwerpen die naar vo-
ren kunnen komen zijn bijvoorbeeld:

Verkeer, Woonom gevin g, Overlast, 14Io-

ningbouw, Vrijwilligerswerk, Voorzie-
ningen, Verenigingsleven, Toerisme,
etc. 0p 13 april hebben Roelof Friso,
Treska Heere, Jelle Schreur, Harm de
Vries en Astrid Postma een gesprek
over de te maken stadsvisie gehad met
Stadsbelang lJlst (Lammert Postma en
Majanka Faber). Tevens waren Marcel
Faasse en Eric Visser vanuit de ge-
meente aangeschoven en er was een
gastspreker Flip van Doorn, die het ini-
tiatief'De 8 van lJlst'presenteerde als
wens, idee en behoefte binnen lJlst.
Wat in dit gesprek centraal stond was:

'Wat is er nodig om een goede stads-
visie te schrijven?'Dit is veel en ook
vooral enthousiasme. 0m een breed ge-
dragen Stadsvisie te schrijven zouden
we graag een werkgroep in het leven
willen roepen, waarin ook ideerijke
ondernemers, jeugd en jongeren met
visie, mensen uit de sport, communi-
catiespecialisten en iedereen uit IJlst
die een bijdrage wil leveren aan de
leefbaarheid in IJlst zitting nemen.
Heb jij zin, visie, inspiratie en/of en-
thousiasme om deel te nemen in deze
werkgroep? Wij informeren je graag
verder om zo een zo breed mogelijk
gedragen stadsvisie te ontwerpen! (in-
formatie: Majanka Faber 0651857462)

Vervangen molenwieten De Rat
Enige tijd geleden werd geconstateerd,
dat 3 van de 4 molenwielen zwaar aan-
getast waren door houtworm, wat tot
een gevaarlijke situatie kan leiden.
Vervanging was dus noodzakelijk.
Het benodigde iepenhout werd door
de molen zelf geleverd. Voor de kam-
men zijn de traditionete houtsoor-
ten azijnhout en sapatero gebruikt
i.p.v. steenbeuk. Deze houtsoorten
zijn sterker, slijtvaster en minder
gevoelig voor houtwormaantasting.
De wielen zijn gemaakt aan de hand
van tekeningen uit de Zaanstreek,
de oorspronkelijke standplaats van
molen De Rat. Molenmaker Rolf Dij-
kema van molenmakerij Hiemstra

uit Tzummarum heeft de wielen ge-
maakt, die hij vervolgens samen met
Johannes Kooistra heeft aangebracht.
Een groot deel van het benodigde
smeedwerk werd in eigen beheer uit-
gevoerd. Nadat enkele dagen was
proefgedraaid liep de molentijdens de
Nationale Molendag op 12 mei jl. beter
dan ooit! De voor het herstel benodig-
de gelden zijn nog beschikbaar gesteld
door de voormalige gemeente Wym-
britseradiel. Al met al is deze nood-
zakelijke reparatie bijzonder goed
geslaagd en draait de molen voor het
komende zomerseizoen weer perfect,
met als resultaat getukkige molenaars
op De Rat!

o
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De lezersfoto
Mevrouw G.A. van Riemsdijk, oud-
inwoonster van lJlst, teest nog altijd
It Dryltser Kypmantsje. Zij mailde de
redactie een tweetal foto's, waarvan
we deze maand de foto van de gracht
plaatsen. Deze foto dateert uit de eer-
ste helft van de jaren zeventig van
de vorige eeuw. 0ud-IJlst had toen
nog geen reconstructie ondergaan,

wat te zien is aan de straat, de over-
tuinen en de Ee. Ook is nog zichtbaar
dat de Ee- en Galamagracht in die ja-
ren nog geen eenrichtingverkeer ken-
den. De achterste auto op de Eegracht
is trouwens de taxi van Piet Sybesma,
oud-kapitein van de Johanna Jacoba.
Hebt u ook een foto van lJlst, die u
wilt plaatsen in It Kypmantsje?
Mail deze dan naar de redactie:
edskohekman@wxs.nl.

Vrouwen van Nu lJlst ontvangen beeldhouuvster Roetie Woudwijk
Roelie Woudwijk, dochter van Anne
Woudwijk, van wie een beeld voor ons
gemeentehuis staat, is de enige van
zijn kinderen die het vak van beeld-
houwer heeft gekozen. Als kind wilde
ze geen kunstenaar worden, maar
knutselaar, maar het werd uiteinde-
lijk toch beeldhouwer. Ze giet haar le-
zing in de vorm van een 'spoedcursus
beeldhouwen'. Aan de hand van dia's
laat ze zien hoe haar werk tot stand
komt, welke gereedschappen ze ge-
bruikt en hoe ze aan haar ideeën komt.
Spannend is het ook te zien hoe ze een
groot brok steen d.m.v. boorgaten in
stukken splijt. Het is voor ons moeilijk
voor te stellen dat deze tengere jonge
vrouw dit zware werk kan doen, maar
wat dat betreft is ze wel door schade
en schande wijs geworden; ze neemt
op tijd een pauze en van haar moe-
der moet ze 's morgens aan de Brinta.

Meestal werkt ze in opdracht. Vaak
maakt ze dan eerst een klein model,
dat geeft haar houvast en de opdracht-
gever krijgt vast een indruk van het
eindres ultaat. Maar ze vindt het prettig
als ze zoveet mogelijk haar eigen idee-
ën kan votgen. En ideeën heeft ze. Ze
is altijd op zoek naar de symboliek die
achter een opdracht schuilt en vindt
het heel belangrijk dat er een klik is
tussen haar en de opdrachtgever. Een
voorbeeld van de manier waarop ze
zich voorbereidt: Voor het maken van
een beeld van een olifant bestudeerde
ze verschillende keren een video-op-
name, zod.at ze de lichaamshouding
van het dier goed in zich op kon ne-
men. Haar allereerste beeld was een
zeehond en omdat ze een beest met
een weggedraaide kop wilde had ze
het zichzelf meteen at flink moeilijk
gemaakt. In de 13 jaar dat ze nu als

beeldhouwster werkzaam is heeft ze al
40 werken gemaakt. Daarnaast maakt
ze ook grafmonumenten. Daarin heeft
ze minder vrijheid, maar het geeft haar
een vaste basis. 0p de verschillende vra-
gen die haar gesteld worden antwoordt
ze dat ze het liefst werkt met Betgisch
hardsteen, dat ze naast haar vader de
enige in het gezin is die beeldhouwt,
dat de goede ideeën vaak's nachts in
bed komen en dat ze door haar zorgvul-
dige voorbereiding vrijwel nooit mis-
slaat. En zo komt er een eind aan een
spoedcursus beeldhouwen. Een'cur-
sus'die met veel humor en enthousias-
me werd gegeven. We begrijpen nu een
stuk beter hoe een beeldhouwer werkt
en hoe zwaar,, maar tegelijk ook inspi-
rerend dit werk is. Misschien komt er
nog eens een excursie naar Drachten,
waar een groot aantal van haar beelden
in de openbare ruimte staat.

Herinnert u zich dit nog? Nadat het basisonderwijs zijn intrede
had gedaan verloor de kleuterschool
zijn functie en kreeg het gebouw
meerdere bestemmingen, zoals biblio-
theek, rijwielhandel, peuterspeelzaal
en pianohandel. Enkele jaren geleden
vertrokken de laatste gebruikers, rij-
wielhandel Nijenhuis en pianohandel
Sjoerd Wiersma het pand om zich te
vestigen in de voormalige Poiesz-su-
permarkt aan de Galamagracht. Nadien
verpauperde het gebouw zienderogen
en momenteel ligt het er haveloos
bij. Binnenkort zal de sloper het ge-
bouw met de grond getijk maken om
plaats te maken voor woningbouw.

De Burgemeester Oppedijkkteuterschool
In 1956 werd aan de Hendrik Huizengastraat de bijzondere neutrale Bur-
gemeester Oppedijkkleuterschool geopend. In 1973 verzochten ouders de
oprichting van een openbare kleuterschool als afsplitsing van de bijzon-
dere neutrale kleuterschool, die daarna een christelijke kleuterschool werd.



Inwoners van lJtst en Oppenhuizen witlen graag geven, maar wie haatt't op?
De inwoners van lJtst en Oppenhui-
zen zi4n gul en geven graag tijdens
de MS Collecteweek. Maar wie wil dit
geld ophalen? Met het huidige aantal
coltectanten kan er niet bij alle voor-
deuren aangebeld worden. Het Nati-
onaal MS Fonds zoekt daarom meer
coltectanten voor de MS Collecte. "Vo-
rig jaar zijn er 12 collectanten langs
de deuren gegaan, maar dat is echt
te weinig", zegt Pamela Zaat van het

Nationaal MS Fonds. "0m bij atle 4.309
inwoners aan te bellen moeten er eigen-
tijk ruim 36 collectantenzijn", vervolgt
zij. 0ver MS wordtvaak gedacht dat het
een spierziekte is. Maar niets is minder
waar: MS is een zenuwziekte, waarbij
de beschermlaag rondom de zenuwen,
het zogeheten myeline, wordt aan-
getast. Hierdoor kunnen de signalen
vanuit de hersenen de spieren moei-
lijker bereiken of zelfs helemaal niet.

Bewegen kan daardoor steeds moeitij-
ker worden. Het Nationaal MS Fonds
is actief op de gebieden voorlichting,
coaching én onderzoek. De MS col-
lecteweek is van 79 t/m 24 november.
Witt u meer informatie? Neem contact
op met Pamela Zaat, pamela@natio-
naalmsfonds.nl of bel met 010-591 98
39 of ga naar www.nationaalmsfonds.
n[. Een donatie op giro 5057 is ook al-
tijd welkom.

Spannend seizoen IJ.D.C.
Volop spanning het afgelopen seizoen
('77-'72) bij de lJlster Dam Club. Met
name Johan Hoomans liet zich aan-
vanketijk van zijn beste kant zien. De
eerste ronde won hij met glans. Ver-
schil met nummer 2 Sjouke Fijlstra was
4 punten. Er werd al gespeculeerd over
een eerste titel voor Hoomans.
Stand bovenaan Le speelronde:
1. J. Hoomans9-23,2. Sj. Fijlstra9-79,
3. J. Heeringa 9-15
De tweede ronde werd het echter toch
allemaal eventjes anders. Berend
Bouma en Sjouke Fijlstra haalden toen
respectievelijk 19 en 20 punten, ter-
wijl Hoomans bleef steken op 16! Hij
leek de goede vorm van voor de winter
achter zich te hebben gelaten en begon
soms onnodig punten te verspelen.
Heel belangrijk was de cruciale match
tussen Hoomans en Fijlstra, waarin
Hoomans aanvankelijk ook het betere
positiespel had, echter de kansen keer-
den finaal en onverwacht en eigenlijk
onnodig moest Hoomans toch het on-
derspit detven tegen Fijtstra. Dit was
zo belangrijk omdat Sjouke Fijlstra en
Johan Hoomans uiteindelijk beiden op
een totaal van 39 punten uitkwamen,
maar door het onderlinge resultaat,
wat in Sjouke's voordeel was, werd
hij toch voor de 6e keer kampioen bij
IJ.D.C. en mocht hij zijn naam voor het
eerst in de door hem zelf beschikbaar
gestelde beker laten graveren. Andere
opmerketijke zaken dit seizoen waren:
Simen Heeringa wist niet één compe-
titiepartij te winnen, maar speelde
wel 13 keer getijk! Berend Bouma wist
als enige dammer ongeslagen te btij-
ven, maar speelde wel 11 keer remise.
Hendrikus van der Kooi moest na zijn
heupfractuur helaas de laatste 5 speel-
rondes aan zich voorbij laten gaan.
De eindstand seizoen 2077-2072:
l.Sjouke Fijlstra 18-39, 2. Johan Hoo-
mans 18-39, 3. Berend Bouma 78-32.

4. J. Heeringa 18-32. 5. Piet de Boer
78-28,6. Sipke Bruinsma 78-24, 7 . Jo-
hannes Zijlstra 78-74,8. Simen Hee-
ringa 18-13, 9. Wietse v.d. Zee 18-10,
10. Hendrikus v.d. Kooi 18-7.
Nieuw bij de IJtster Dam Club is een
klassement gebaseerd op de ranking.
Bij ons is die voorlopig door de com-
petitieleider bepaald. Dit houdt in dat
iemand die boven in staat een hogere
ranking heeft dan iemand die onder-
aan staat. Iedereen krijgt hiervoor een
getal. Aan het eind van de rit is er een
bepaalde verwachting van het aantal
punten welke ieder persoonlijk zou
moeten halen. Een hogere speler moet
dus meer punten halen dan een lager
geklasseerde speler. Voor het afgelo-
pen seizoen bij IJ.D.C. betekende dit
het volgende: Johan Hoomans leverde
hier de beste prestatie en zat bijna
4,5 punten boven wat voor hem werd
verwacht. Sjouke Fijtstra zat bijna 2
punten boven het voor hem verwachte
aantal en Johannes Zijlstra bijna 1

punt. De rest deed wat ongeveer van
hen werd verwacht of zat er ietsje on-
der.
Het eindklassement van de Ranking:
1. Johan Hoomans verwacht 22,52,
behaalt 27 ís 779,89o/o, 2. Sj. Fijtstra
verwacht 26 ,72, behaalt 28 is 707 ,2 % ,
3. J. Zijlstra verwacht 10,36, behaalt
11 is 106,18 o/o, 4. S. Bruinsma ver-
wacht 77 ,72, behaalt 18 is 101,58 %,
5. B. Bouma verwacht 24,84, behaalt
25 ís 700,64 o/o, 6. P. de Boer verwacht
22, behaalt 22 ís 100./o,7. J. Heeringa
verwacht 24,42behaatt 24 is 98,28o/,,
8. W. v.d. Zee verwacht 8,56, behaalt
8 is 93,46 o/o, 9. S. Heeringa verwacht
74,72, behaalt 73 ís 92,07%, I0. H.
v.d. Kooi verwacht 9,44, behaatt 6 is
63,56%.
Hieruit btijkt dat Johan Hoomans een
bijzonder goed seizoen heeft gedraaid,
ver boven de verwachting dus!

Voor de Zuidwesthoek - competitie
werd er gespeeld in de 2e klas tegen
een zestal clubs. De lJlster Kypman-
tsjes eindigden een beetje tegen wil
en dank op de 2e plaats, wat weer pro-
motie naar de 1e ktas betekent. Het is
daarom eigenlijk dringend gewenst
dat er nieuwe leden bijkomen, want
de spoeling om op dit niveau mee te
doen is wel heel erg dun! In deze 2e
klas werd damclub Terzool afgetekend
eerste, zij behaalden 12 punten uit
6 wedstrijden, het volle pond dus!
De uitstagen voor IJ.D.C. waren als
volgt: winst tegen Oudemirdum(10-
6), Ouwsterhaule (9-7), Elahuizen
(10-6) en Warns (72-6). Verloren
werd er van kampioen Terzool (12-6)
en Koudum (9-7). De eindstand in de
2e klas ZWH-competitie: 1. Terzool
6-72, 2,IJ.D.C. 6-8, 3. Warns 6-6, 4.
0udemirdum 6-5, 5. Ouwsterhaule
6-4, 6. Koudum 6-4, 7. Elahuizen 6-3.
Individueel was er een heel goed sei-
zoen voor Sipke Bruinsma, afkomstig
uit Wergea. Hij behaalde 9 punten uit
de 6 wedstrijden gevolgd door Johan
Hoomans met 8 uit 6 Berend Bouma
was derde met 7 uit 6. Het klassement
individueel ziet er als volgt uit: 1.
S. Bruinsma 6-9,2. J. Hoomans 6-8.
3. B. Bouma 6-7, 4. S. Heeringa 5-6,
5. J. Zijtstra 6-6, 6. J. Heeringa 5-5,
7. Sj. Fijlstra 6-5, 8. H.v.d. Kooi 3-3,
9. P. de Boer 6-3, 10. W. v.d. Zee 7-2
(= 100%!). Een seizoen met ups en
downs voor de lJlster Dam Club. Heel
graag zouden wij er nog een aantal
nieuwe leden bij zien komen om met
ons de prachtige damsport te beoefe-
nen.
Elke maandagavond vanaf 17 sep-
tember zijn nieuwe leden van harte
welkom in de prachtige zaal van Het
Wapen van ïJlst.
Graag tot ziens in het nieuwe seizoen!

Bestuur IJ.D.C.
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"Hoort Boeren, Burgers en
Buitentui
Hoort"

Als u dit leest hebben we al weer twee
concoursen gehad. Over het concours
van 72 mei in Harderwijk kan ik nog
niets schrijven, omdat de kopij voor
die datum binnen moest zijn. Wel kan
ik over het concours in Dadizele (Bel-
gië tegen de Franse grens) op dinsdag
1 mei iets schrijven. Koninginnedag,
in de loop van de middag vertrokken
en de omroeper van Bolsward (Henk
Bijlsma) opgehaald. We gingen on-
derweg naar Roeselare om daar de
nacht door te brengen.Dan konden
we rustig stapen en hoefden we 1 mei
nog maar een 1/z uur te rijden om in
Dadizele aan te komen. We hadden de
mogelijkheid gekregen om folderma-
teriaal van onze stad neer te leggen en
een soort van expositie in te richten
met de verschillende omroepsputlen.

De folders van Molen de Rat, Stadsher-
berg "het wapen van lJlst", alsmede
de verschillende \IW-folders werden
gretig afgenomen. Nu maar hopen dat
de Vlamingen onze pittoreske en fan-
tastische stad komen bezoeken. Zoals
gebruikelijk werden we weer welkom
geheten door de burgemeester van
de gemeente, Moorslede in dit geval.
Ik had voor hem een speciaal cadeau
meegenomen om aan te bieden. Dit
zal ik dit jaar aan alle burgemeesters
geven waar we een concours houden.
Dit speciale cadeau is een broodplank,
gemaakt op houtzaagmolen "de Rat".
Simon Jellema en ondergetekende
hebben een dag lang noeste arbeid
verricht om deze broodplanken te ma-
ken. Natuurlijk met het brandmerk
van "de Rat" erin. Door Bakker de
Boer is er een Dryltser Houtsje (inge-
pakt in hout) en een zak met Dryltser
Kypmantsjes aan toegevoegd. Zo is er
een prachtig "streekproduct" ontstaan
wat IJlst Houtstad nog eens een ex-
tra accent geeft. Voor u ook wel eens
de moeite waard om te proberen. 0p
deze dag waren er 20 omroepers aan-
wezig: 7 bellemannen (omroepers uit
Betgië) en 13 Nederlandse omroepers.
Een schitterende dag, veel zon en een
mooie locatie om ons omroepwerk te
doen. De verschillende onderwerpen

werden weer onder de aandacht van
het pubtiek gebracht. Zo mocht ik de
aanwezigen op de hoogte brengen van
de bijzondere bijnaam, welke de in-
woners van Dadizele hebben nl. "Pom-
peschitters" Deze bijnaam ontlenen ze
aan het feit dat een inwoner tijdens
de kermis te veel gedronken en van de
pruimentaart had gegeten. Hij moest
hiervan verschrikkelijk nodig en er
was geen toilet aanwezig. Toen heeft
hij zijn behoefte in een pompbak ge-
daan. In de stad staat een koperen
beeltenis van deze pompeschitter.
De pruimentaart heet daar sindsdien
ook pompeschitterstaart. Het roe-
pen moest soms onderbroken worden
omdat de klokken van de Onze Lieve
Vrouwbasiliek om het uur een kwar-
tier lang beierden. Dit in het kader
dat mei de Mariamaand is en Dadizele
is een bedevaartsplaats. Na deze ver-
plichte onderwerpen tijd voor de vrije
roep. Natuurtijk lJlst Houtstad over
het voetlicht gebracht. Nadat de jury
zijn werk gedaan had, werden de prij-
zen uitgereikt. Henk Bijlsma mocht
met de 3e prijs terug naar Bolsward
en voor mij was er een gedeelde 9e
plaats.
Uw Stadsomroeper, Harmen de Vries
Eegracht 24, 0575-532057
Zegt HetVoort, Zegt HetVoort,

Presentatie initiatieven Masterptan lJtst Houtsta

-SÍdwest-D F'vsrán
trK

Dinsdagavond 12 juni 2072

Eind november 2010 is door de ge-
meenteraad van de voormalige ge-
meente Wymbritseradiel het Master-
plan lJlst, Houtstad vastgesteld. Met
dit plan willen de gemeente en pro-
vincie de gastvrijheid in lJlst verbe-
teren, de stad toegankelijker maken
en de mogelijkheden voor recreatie
vergroten. Dat alles moet gebeuren
op een manier die bij lJlst past. Daar-
om is gekozen voor het thema 'IJlst
Houtstad'. Betangrijke projecten bin-
nen het masterplan zijn onder andere
het verbeteren van de entree van de
stad, zowel over land als over water.
De gemeente en de provincie Frys-
làn hebben over de uitvoering van de
verschillende projecten financiële af-
spraken gemaakt. Zodra de gemeente
duidelijk heeftwelke projecten binnen
het masterplan uitgevoerd worden,
krijgt zij daarvoor een financiële bij

72

drage van de provincie. Binnen de ge-
meente wordt gewerkt aan de voorbe-
reidingen voor het indienen van deze
subsidie. Er is voor gekozen om de
werkzaamheden met name te richten
op het gebied dat gelegen is tussen
Molen De Rat en Werf lJlst. Naast de
plannen van de gemeente zijn er ook
enkele initiatiefnemers die inspelen
op het thema van masterplan lJlst. Zij
hebben plannen die passen binnen de
ambitie van de stad. 0p dinsdagavond
12 juni zullen deze initiatieven aan u
gepresenteerd worden. Deze avond is
ook wethouder Offinga aanwezig voor
het geven van een reactie op de plan-
nen en het beantwoorden van vragen.
Voordat het college van burgemeester
en wethouders een besluit neemt over
de uit te voeren plannen, zal eerst de
vereniging Stadsbelang om een reactie
worden gevraagd. Uiterlijk 1 september
2012 moet de gemeente de aanvraag
voor de financiële bijdrage van de pro-
vincie Fryslán indienen. U bent van
harte wetkom op dinsdag 12 juni, om
19.30 uur, in de Stadslaankerk te IJlst.

Voor vragen kunt terecht bij Mar-
cel Faasse van het team Projecten
(te1.0515- 489467). Hij is belast met
de uitvoering van het masterplan IJlst,
houtstad.
Het Friese Merenproject maakt werk
van watersport in Fryslàn. Samen met
onder andere lokale overheden, water-
schap, natuurorganisaties, recreatie-
schap en ondernemers worden water-
sportkernen en toegangspoorten nog
aantrekkelijker gemaakt.
Masterplan lJlst Houtstad maakt on-
derdeel uit van het programma 'Be-
stedingen aan de wal'van Het Friese
Merenproject. Lees meer op: wtyw.
friesemeren.nl.
Volg Het Friese Merenproject ook op
Twitter: @ FrieseMeren_nl


