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Ghinees Indisch restaurant Wenzhou opent de deuren e&$zh$u

&stm*

Zeer waarschijntijk hebt u het al ge-
merkt, maar Chinees Indisch Spe-
cialiteiten restaurant Wenzhou aan
de Galamagracht 5 heeft op dins-
d,ag 72 juni jt. om ktokslag 16.00
uur de deuren geopend. De afgelo-
pen maanden moest lJlst het stellen
zonder Chinees Indisch restaurant,
maar onlangs werd het pand met

restaurant overgenomen door de fam.
Weng. Het pand werd van buiten en
binnen opgeknapt, het restaurant
werd opnieuw ingericht, evenals de
keuken en op 12 juni volgde de ope-
ning. Wenzhou is een restaurant met
een snelte afhaal service, er kan te-
lefonisch besteld worden, er is een
ruime keus uit vele specialiteiten,

het bedrijf biedt uitgebreide catering-
mogelijkheden en het sfeervolle res-
taurant nodigt uit tot een hapje en een
drankje. Het restaurant is geopend van
dinsdag tot en met vrijdag van 16.00
tot 21.00 uur en op zaterdag, zondag
en op feestdagen van 12.00 tot 21.00
uur. Het restaurant is op maandag de
gehele dag gesloten. Wenzhou is te-
lefonisch te bereiken onder nummer
0515-532846. De familie Weng heet u
graag van harte welkom. Ter gelegen-
heid van de opening is er tot eind juli
een speciale aanbieding. Zie de adver-
tentie elders in dit blad.

Pinkstermaandag
28 mei

ts
tocht

Pinkstermaandag is de datum dat de
Friese Fietselfstedentocht gehouden
wordt. Deze keer niet zomaar weer een
keer, nee ditjaar was het het 100-jarig
bestaan sinds de oprichting in 1912!
100 jaar Fietselfstedentocht, daar
moest dus een extra feesttintje aan ge-
geven worden,zo besloot het bestuur.
En dan begint het: de rayonhoofden bij
elkaar geroepen, wat doen we, wat zijn
de mogelijkheden, etc, etc. Ondergete-
kenden kregen dus ook de opdracht om
hier een steentje aan bij te dragen en te
proberen iets extra's te bedenken in de
doorkomst door lJlst! Wij zijn er best
trots op om elk jaar van deelnemers te
horen dat lJlst super gezeltig is. Over
de hele route door lJlst worden de

deelnemers van de tourtocht aangemoe-
digd door inwoners van lJlst metvlaggen
en muziek uit tuinen en plantsoenen
langs de route. Wat moeten wij daaraan
nog toevoegen? Gelukkig konden wij
een paar enthousiaste mensen vinden
die ons daarin graag wilden helpen. Deze
mensen willen we
graag noemen: Edsko
Hekman. Harm de
Vries en Simon Jel-
lema. Samen hebben
zíj een programma
neergezet om IJlst extra
op de kaart te zetten.
Onze dank. Ook willen
we graag de vrijwilli-
gers bedanken, die elk
jaar weer staan te stem-
pelen, verkeer staan te
regelen (ook in Hom-
merts-Jutrijp) en ons
in alle vroegte helpen

de route klaar te maken: de EHB0 lJlst,
het Rode Kruis, Politie, Empatec, Cnos-
sen bouwbedrijf, Gemeente SWF en niet
tevergeten de inwonersvan IJlstvoorjul-
lie steuntje in de rugvoor 15000 fietsers.
Henk Koopstra
Karel Kootje, Rayon lJlst.
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0ktober
November

December

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

Maand Uiterste inleverdatum verschijningsdatum

Juli e juli 19 juli
Augustus verschijnt It Kypmantje niet wegens

vakantie
10 september
8 oktober
12 november

10 december

20 september
18 oktober
22 november
20 december

GRAAG GEI'AAN
Graag Gedaan is een vrijwillige hulpdienst voor het bij
elkaar brengen (via ons contactadres) van hulpverleners
en mensen die hulp nodig hebben. Welke soort hutpver-
lening komt hiervoor in aanmerking?
1. Autovervoer.
Voor licht gehandicapten of oudere mensen, die behalve
vervoer ook verdere begeleiding of hutp nodig hebben
naar bijvoorbeeld ziekenhuis, kleding kopen, kapper e.d.
2. Eenvoudige karweÍtjes.
Voor mensen die daar door ziekte, handicap of ouder-
dom niet zelf toe in staat zijn, b.v. boodschappen doen,
medicijnen halen. Hebt u dergelijke hulp nodig, bel dan
gerust naar onderstaand contactadres. Dit geldt ook voor
eventuele nieuwe hulpverleners. Vooral chauffeurs! De

geboden hulp is in principe gratis, alleen voor autover-
voer worden de benzinekosten vergoed.
Het Graag Gedaan-comité bestaat uit 3 dames:
Contactpersoon: Mevr. Sj. l'tliebenga, Ëegracht 105, tel.
537529; bij afwezigheid mevr. G. Hoekstra,
tel. 531602 en mevr. R. Johnson, tel. 531568.

Boekverkoop Bibtiotheek IJtst.
De bibliotheek in IJlst heeft weer veel boeken afgeschre-
ven zodat er plaats is voor alle nieuwe aanwinsten.
Yan 2?juni t/m 16 juli wordt er in de bibliotheek een
grote boekverkoop gehouden
Zoekt u dus nog leuke, mooie, spannende of interessante
boeken of prentenboeken voor de vakantie, camping of
om lekker in de tuin te lezen? Kom langs in de bibliotheek
tijdens openingsuren:
Maandag van 14.30 uur tot 18.00 uur en van 18.30 uur
tot 20.00 uur.
Woensdag en vrijdag van 14.30 uur tot 18.00 uur.

Opbrengst cottecte Astmafonds
De jaarlijkse collecte voor het ASTMAfonds in mei heeft
het mooie resultaat van€ 7276.66 opgeleverd!
Graag willen we namens het Astmafonds hierbij al onze
cotlectanten bedanken voor hun inzet.
Met vriendetijke groet,
Anneke Land en Alie Veltman (organisatoren)
0pbrengst collecte Astmafonds.

06-7 Fierljeppen, jeugdwedstrijden, 19.00 uur
07-7 Fierljeppen, 2de klas wedstrijden,14.30 uur
07-7 Fierljeppen, Lste klas wedstrijden, 19.00 uur
07-7 llebeachvolleybaltoernooi, Dassenboarch

37-7 Fierljeppen, 2de klas wedstrijden, 18.30 uur

Stipepunt Drylts Medewerkers zijn aanwezig op
woensdag- en vrijdagmorgen, van 9.30 - 11.30 uur,
op Gatamagracht 31 (locatie Thuiszorg).
Ze zijn telefonisch bereikbaar via 06-70264969.
Ook maandagmorgen zijn zij van 9.30 - 11.30 uur
telefonisch bereikbaar.
Het emailadres is drytts@stipepunt.nl.

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

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

Volwassenen: 19.00 uur - 20.00 uur
Locatie: Sporthal de Utherne Inl. Fokke Rosier.
De Kting 27,8657 Ct lJtst, 051,5-532234/06-50657648
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De lezersfoto
Mevrouw G.A. van Riemsdijk, oud-
inwoonster van lJlst, leest nog altijd
It Dryltser Kypmantsje. Zij mailde de
redactie een tweetal foto's, waarvan
we deze maand de foto van de voor-
malige boerderij van Wiebenga aan
Het Zouw plaatsen. Deze foto da-
teert, evenats die van de gracht van
de vorige maand, uit de eerste helft
van de jaren zeventig van de vorige
eeuw. In het kader van de stadsuit-
breiding werden boerderij en lande-
rijen door de gemeente aangekocht.
De boerderij werd gesloopt en niets
herinnert meer aan de situatie van
toen. Hebt u ook een foto van lJlst,
die u witt plaatsen in It Kypmantsje? Mail deze dan naar de redactie: edskohekman@wxs.nl.
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OVERTUINENFAIR
Het lijkt wel of ook hier in lJlst de
geschiedenis zich herhaalt. En dan
bedoelen we het weer tijdens de fair
en de dag erna. Vorig jaar hadden
we warm weer en de dag erna dikke
buien. Nu was het op zaterdag droog,
soms de zon er goed bij en soms ook
wel aan de koude kant m.n. voor de
deelnemers die achter de kramen
stonden. En terwijl wij dit schrij-
ven is het wederom nat in Drylts.
We hebben dus puur geluk gehad

met het weer, ideaal fairweer zul-
len we maar zeggen. Dan terug kijken
naar de voorbereidingen en zaterdag
2 juni zelf. De voorbereidingen waren
soms niet 700o/o. Dan doelen we op de
reclameborden die we zouden plaatsen
langs de grote (vaar)wegen. Zaterdag
zelf was voor ons geweldig!! Voor het
eerst dat we de grachten mochten af-
sluiten om het heffen van entreegeld
mogelijk te maken. Voor de bewoners
en de bedrijven aan de grachten een
handicap, maar daar is door hen fan-
tastisch mee omgegaan, de COMPLI-

MENTEN!! We konden op deze manier
extra geld bijeen brengen voor de
Stichting Sviatoslav en we konden bij-
houden hoeveel bezoekers op de fair
waren. Schrik niet, maar we hebben
1600 betalende bezoekers mogen ont-
vangen. Dit is meer dan dat we ooit in-
geschat hebben. De deelnemers waren
ook allen zeer tevreden over de sfeer en
de locatie van de overtuinenfair. Wat
de overtuinenfair totaal opgebracht

heeft is op het moment van schrijven
nog niet 100% bekend, omdat er nog
rekeningen binnen moeten komen.
We zutlen (ats u dit leest, hebben we
reeds) op 18 juni een cheque aanbie-
den aan Tjitze Watingavan de stichting
Sviatoslav. Dan is ook de opbrengst
bekend. U zult dit in een volgend Kyp-
mantsje kunnen lezen. Onze dank gaat
uit naar de bewoners van de grachten,
die hun tuinen weer beschikbaar heb-
ben gesteld, de bedrijven die met ons
meegedacht hebben over het afsluiten
van de grachten en de sponsoren die
ons op hun eigen manier belangeloos
ondersteund hebben. En dat atlemaal
om de kansarme kinderen in het inter-
naat in Tadzjikistan de komende win-
ter een warmer onderkomen te geven.
0p de website www.overtuinenfair.nl
zullen we weer een aantal foto's plaat-
sen.
De organisatie van de overtuinenfair
Reacties kunt u mailen naar: overtui-
nenfairijlst@hotmail. com

Bericht van Vereniging Stadsbelang lJLst
In It Dryltser Kypmantsje van mei jl.
hebben wij u geïnformeerd over het
verzoek van de gemeente SÍdwest-
Fryslàn aan Stadsbelang IJlst een
stadsvisie te schrijven om zo meer
inzicht te krijgen in de leefbaarheid
van de stad. Voor een breed gedragen
Stadsvisie is het voor Stadsbelang een
vereiste, dat een werkgroep wordt ge-
vormd, waarin ondernemers, jeugd en
jongeren, mensen uit de sport, com-
municatiespeciatisten en iedereen uit
IJlst die een bijdrage wil leveren aan

de leefbaarheid in lJlst zitting nemen.
Een oproep daartoe in het Kypmantsje
heeft enkele reacties opgeleverd en in-
middels heeft de werkgroep een eerste
oriënterende bijeenkomst gehouden.
Deze eerste overlegronde heeft opgele-
verd, dat eerst een inventarisatie wordt
gemaakt van de kaders, welke door de
gemeente zijn/worden aangegeven.
Vervolgens worden de wensen geïn-
ventariseerd en worden de bestaande
voorzieningen in beeld gebracht. Na-
dat deze stappen zijn gezet, wordt

een en ander uitgewerkt in een visie.
Het is van groot belang, dat de werk-
groep gevoed wordt door de wensen,
behoeftes en ideeën van bewoners van
IJtst, maar ook door verenigingen,
stichtingen etc., welke in lJlst actief
zijn.
De komende tijd zullen wij u door mid-
del van publicaties in het Kypmantsje
op de hoogte houden van de ontwikke-
tingen en waar nodig uw inbreng vra-
gen.
Reacties, opmerkingen en/of tips?
Laat het ons weten!
(Majanka Faber 06518 57462).



Doe- en Kijkcentrum Nooitgedagt
Gedurende het seizoen 1 mei 2012
tot en met 31 april 2013 is in het
Doe- en Kijkcentrum Nooitgedagt
in lJlst een tweetal nieuwe deel-
exposities te bezichtigen. Een van
deze exposities is gewijd aan het
140-jarig bestaan van schaatsver-
eniging "De lJlster schaats".De an-
dere expositie bestaat uit een tiental

schilderijen van de
Skildersr0nte Drylts
met als thema "Nooitgedagt". Daar-
naast is de deelexpositie van het
afgelopen jaar met als thema "De

IJlster schaatsenmakers", gecon-
tinueerd. Deze expositie is gewijd
aan alle schaatsenmakers, die lJlst
in de loop der jaren heeft gekend.

Uiteraard vormt de reguliere collectie
schaatsen, gereedschappen, houten
speelgoed, reclame-uitingen etc. etc.
van de fa. Nooitgedagt de hoofdmoot
in het Doe- en Kijkcentrum Nooitge-
dagt aan de Eegracht 11 te lJlst. Het
Nooitgedagtcentrum is van maandag
tot en met zaterdag dagelijks geopend
van 10.00 tot 17.00 uur.
Voor de exacte openingstijden zie
www. nooitgedagt-ijlst. nt.

IJlster fakket avond stadswandelin g 2Ot2 Aanmelden kan bij Simon Jellema
(tel. 532951), Jan van der l4tal (tel.
531,49L) of Edsko Hekman (tel.
418089).Ook roepen wij de bewoners
van 0ud-IJtst (Ee- en Galamagracht,
Uilenburg, Popmawal en Frisiaplein
op nu alvast lege glazen potten en
potjes te bewaren voor deze avond om
er met elkaar voor te zorgen dat lJtst
prachtig verlicht is op deze avond.
Alle activiteiten zullen zoals gebrui-
kelijk weer gratis toegankelijk zijn.

0p vrijdag 28 septembeÍ a.s. orga-
niseert de VW Zuidwest Friesland
tussen 20.00 en 22.00 uur weer de
bekende fakkel avond stadswande-
ling met diverse activiteiten op en
langs de Ee- en Galamagracht. Bei-
de grachten zullen die avond weer
feeëriek verlicht worden door mid-
del van olie/kaarslampjes langs de
straat en fakkels/waxinelichtjes langs

het water van de Stads-Ee. Elk jaar
probeert de WV het programma voor
en door lJlsters verder uit te bou-
wen. Dankzij de belangeloze me-
dewerking van vele lJlsters is er
inmiddels een stevig fundament ge-
legd. Wilt u, eventueel samen met
familieleden, vrienden of buurtge-
noten, ook uw medewerking verle-
nen, dan bent u van harte welkom.

Kennismaking
Sinds mei 2072 is er in Oudega SWF een
nieuwe stichting actief. Langs deze weg
willen wij juttie laten weten wie we zijn
en waarvoor wij staan. Stichting Romte
richt zich op welZijn in de breedste zin
van het woord. WelZijn wordt met opzet
met een grote Z geschreven omdat Zijn
een belangrijk onderdeel van het men-
selijk bestaan is.

" Zíjn" is presentie, aanwezigheid,
persoonlijke groei naar een bewustere
en diepere "ik".

Romte wilwelZijn ondersteunen en dicht
bij de mensen brengen. In Oudega en om-
streken zijn veel organisaties en zelfstan-
dig ondernemers werkzaam op dit gebied.

ROMTE

Er is dus veel te halen, ook dicht bij huis,
meer dan de meeste mensen weten. Wij
willen dit bewustzijn versterken door
het organiseÍen van informatieavon-
den, bijeenkomsten, beurzen, lezin-
gen, workshops. Daarbij vinden wij het
van belang dat wat we aanbieden laag-
drempelig is. We zijn een stichting zon-
der winstoogmerk.
De naam "Romte"verwijst naar de ruim-
te die je kunt ervaren als keuzewijheid
en eigen regie op gebied van WelZijn
en gezondheid optimaal worden benut.

Inmiddels is onze website in de lucht:
www.romte.webklik.nl. 0p de site
vindt u ons activiteitenaanbod. Houdt
u de website in de gaten, want de
website is in ontwikkeling en het pro-
gramma is groeiende.
Zet 29 september 2012 alvast in uw
agenda. We organiseren dan een proe-
verij waar u kennis kunt maken met
verschillend e ZZP - er s en organisaties
die allen werken op het gebied van
welZijn en gezondheid. Er zijn t 40 in-
formatieve stands. Er worden verschil-
lende inspirerende workshops en le-
zingen verzorgd en daarnaast worden
enkele bijzondere clinics gegeven. We
hebben een verscheidenheid aan deel-
nemers. Zodra alle deelnemers bekend
zíjn zal eÍ een lijst op onze website te
vinden zijn.
Deze proeverij vindt plaats in MFC
't Joo op Joodyk 1 in Oudega SWF,

de entree is gratis.

Stichting Romte
vnrrw. romte.webktik. nl

romte@hotmail.nl

2or5 ÍutriV0[ "'Klimaatneutraa[
Het streven van de organisatie is om
in 2013 een klimaatneutraat festi-
val te organiseren. Dit jaar gaat dat
nog niet lukken, maar er wordt al een
aantal belangrijke stappen gezet. 0m
het evenement duurzamer te maken
wordt er in het festivalcafé dit jaar als
proef gebruik gemaakt van glaswerk
i.p.v. plastic bekers. Ook wordt onder-
zocht of de toiletten gespoeld kunnen
worden met slootwater. Een duide-
tijke scheiding van afual in speciaal
daarvoor opgestelde afualpunten be-
hoort eveneens tot de mogetjkheden:

papier, plastic en restafual. Verder is er
voor gekozen om dit jaar geen flyerma-
teriaal huis aan huis te verspreiden. De

kleurige raamposters en de posters langs
de kant van de weg zullen wel verschij-
nen. Millenniumnetwerk Fryslàn (MNF)
is over het streven naar een duurzamer

2015FESTWAL in gesprek met de pro-
vincie. Provincie Fryslàn hoopt binnen
afzienbare tijd de eerste Millennium-
provincie van Nedertand te worden en zo
een voorbeeld te zijn voor de andere pro-
vincies. De provincie denkt mee met MNF

en MNF inspireert op haar beurt de pro-
vincie. Wij heten u alvast welkom op het
201SFËSTML op wijdag 14 en zaterdag
15 september! Kijk ook eens op de ver-
nieuwde website: www.201Sfestival.nl



Stadswandelingen en vaartochten door lJtst in 2Ol2 in het teken van de houten bok
Stadswandeting:
De stadswandelingen door lJlst gaan
op woensdag 13 juni 2012 weer van
start. 0m 10.30 uur en 14.00 uur ne-
men de VW-gidsen u gaarne mee voor
een wandeling door het prachtige
stadje lJlst. Van 13 juni tot en met 12
september 2012 staan de gidsen ie-
dere woensdag bij het VW kantoor in
IJlst voor individuele gasten of kleine
groepjes klaar. In groepjes van maxi-
maal 12 personen (evt. meer groepen
mogetijk) neemt de VW-stadsgids u
mee terug in de tijd.
De route te voet en varend met
bok, praam of melkschouw
Het startpunt is het WV-kantoor aan
de Geeuwkade in lJlst. Na het Doe-
en Kijkcentrum Nooitgedagt in het
oude stadscentrum en de Eegracht
met haar prachtige overtuinen komt
u langs de Messingklopper en andere
prachtige historische panden. Na de
wandeling kunt u plaatsnemen in de
houten bok, molenpraam of melk-
schouw voor een boottochtje over de
Dijgracht (stadsgracht). Varend komt
u bij de Houtzaagmolen'de Rat'. In de
molen vertelt de gids over de werking
van dit schitterende industriële mo-
nument waar nog op windkracht van
dikke stammen planken en balken
worden gezaagd.Na dit bezoek aan de
houtzaagmolen gaat u naar de Stads-
herberg 'Het Wapen van IJlst'voor een
kopje koffie. Deze historische ontdek-
kingstocht door IJlst duurt ruim 2 uur.

Rondvaarten:
Ditjaar worden voor het eerst rond-
vaarten in en rond lJlst aangeboden.
Gedurende 2 uur kunt u genieten van
de prachtige omgeving van lJlst.

hun afnemers. Al jaren is de bok uit
het stadsbeeld verdwenen, maar de
afgelopen 2 jaar is er hard gewerkt om
deze prachtige open boot weer in ere te
herstellen.

U vaart met een houten bok, praam
of melkschouw (open boten) over de
binnenwateren rond lJlst. De vaste
wekelijkse afvaart is van donderdag
14 juni tot donderdag 13 september
2012. 0m 14.00 uur nemen de schip-
pers u graag mee voor deze vaartoch-
ten. Startpunt is het VW-kantoor aan
de Geeuwkade. De schipper bepaalt de
route.
De actualiteit:
Dit jaar staan de stadswandeling en de
vaartocht in het teken van de houten
bok. De houten bok, type praam, werd
begin vorige eeuw door de boeren
veetvuldig gebruikt voor het transport
over water van vee, hooi en mest. De

houthandels gebruikten de bok voor
het vervoeren van gezaagd hout naar

Kosten:
Wilt u op woensdagen een stads-
wan-deting meemaken, dan kost dit
inclusief molenbezoek, bezoek aan
het Doe- en Kijkcentrum Nooitgedagt,
boottochtje en kopje koffie € 7,50 p.p.
Voor groepen (vanaf 7 personen) is de
stadswandeling ook op andere dagen
en uren te reserveren.
Speciaal voor deze stadswandeling
heeft de l/W Sneek Zuidwest Friesland
een wandelboekje uitgegeven, dat los
verkrijgbaar is bij de VW in lJlst voor
€ 3.00. Met dit boekje kunt u op eigen
gelegenheid een wandeting door lJlst
maken.
Voor vragen of inlichtingen kunt u
kontact opnemen met het kantoor van
de VW Zuidwest Friesland in lJlst:
0515-531818 of het hoofdkantoor in
Heeg: 0515-442464.
Voor informatie kunt u bellen met:
Robert Toussaint van de WV Zuidwest
Friesland, tel: 0515-442464. E-mail:
info @vwsneekzuidwestfriesland. nl.
Wilt u op donderdagen een vaartocht
meemaken, dan kost dit € 7,50 p.p.
Kinderen t/m 77 jaar € 6,00 p.p. (t/m
3 jaar gratis). Honden mogen mee.
0p afspraak en in overteg met u varen
onze boten van 1 april tot 1 oktober
van maandag tot en met zaterdag.
Per boot kunnen maximaal 12 perso-
nen veryoerd worden.
De kosten bedragen € 50,00 per uur.
Ook kunt u kiezen uit een van onze
arrangementen.
Zie voor meer informatie
www. ro ndvaartenijlst. nl of
www. zuidwe stfriestand. nI.



Mededetingen van de W\Í Zuidwest Friesland

Zoals u wetlicht bekend zal zijn, is
het l/W-kantoor lJlst aan de Geeuw-
kade 4 in principe het gehele jaar op
werkdagen geopend van 09.00 tot
17.00 uur. In de maanden juli en au-
gustus is het kantoor op maandag
tot en met vrijdag geopend van 10.00

- 72.30 uur en van 13.30 - 15.30 uur

en op za-
terdag van
10.00 - 12.30
uur. Behalve
de gebruike-
lijke WV-in-
formatie en
documenta-
tie heeft het
kantoor lJlst
de bezoe-
ker nog veel

meer te bieden, zoals water-, fiets- en
wandelkaarten, waaronder ook kaarten
van diverse regio's van het Fietsrou-
tenetwerk. Natuurlijk mogen artike-
ten met Friese opdruk niet ontbreken
in het brede assortiment, dat geboden

wordt. Denk aan textiel, zoals surfbroe-
ken, T-shirts, hoedjes, zonnekleppen

en petjes en niet te vergeten handdoe-
ken. Eveneens met Friese opdruk zijn
borrelglaasjes verkrijgbaar, maar ook
kalenders, een fors uitgebreid assorti-
ment ansichtkaarten, lepeltjes, sleutel-
hangers en uiteraard het Fries paspoort!
l{tilt u liever iets eetbaars? Ook dat kan.
Wat dacht u van Friese zoute, zoete en
alcoholische lekkernijen. Echte VW-pro-
ducten ontbreken natuurlijk ook niet.
Ook in lJlst is de Marrekritevlag 2012
verkrijgbaar. De VW-cadeaubonnen en
de nationale Dinerbon à € 25,00 mogen
natuurlijk ook niet ontbreken. Tenslotte
is het VW-kantoor lJlst ook nog ver-
kooppunt voor het welbekende seruies-
goed van Wiebe van der Zee. Kortom, het
assortiment is groot, te groot om alles op
te noemen. Loop gerust eens binnen als
u een leuk cadeautje zoekt. U bent van
harte welkom, want bij de VW kunt u
voor vele diensten en producten terecht.

"Morgen mannen."
"Morgen Peke."
"Jongens", begint
Peke.

'k las in de krant dat de gemeente SÉd-

west-Fryslàn moet bezuinigen net
als iedere gemeente. Maar hoe ze dat
doen sprak mij wel aan. Eén van de be-
zuinigingsoperaties is minder amb-
tenaren, daar willen ze flink in gaan
snoeien. En als ik hun daarin een raad
mag geven, dan moeten ze die mensen
met de hoogste salarissen ontslaan,

dat smijt het meeste op en daar mer-
ken de burgers niets van en dan valt
het niemand op." "Weet je hoe ze die
mensen noemen, Peke? Dat zijn de
"zakkenvullers"."Dat zijn jullie woor-
den. Dat gaat mij iets te ver. Maar
nou heel iets anders. Een jaar of wat
geleden is er een rondweg om Heeg
gemaakt. Toen ze daar mee bezig wa-
ren, was er iemand die daar keutel-
tjes zag liggen. Iemand merkte op:
dat zijn muizenkeutels en een an-
der zei: zou het ook een woelmuis

zijn. Jongens, het gevolg? Het werk
moest stil gelegd worden." "Dat ging
veel te ver volgens ons Peke." "Jongens,

in IJlst een soortgelijk geval. Het Mien-
skipshÊs zou worden afgebroken. Toen
zag iemand daar wat poep liggen. Van
een muis kon dat niet zijn. Maar een
ander merkte op: jawel van een vleer-
muis. En jawel, het werk en de afbraak
werd uitgesteld. Dit is waar gebeurd
jongens."
"Niet te geloven Peke."
"Hoi mannen." "Hoi Peke."
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was vanwege ruimtegebrek wat klein
uitgevallen, waardoor de mensen moei-
tijk herkenbaar waren. Deze maand
plaatsen we de foto nogmaals, maar nu
groter. Toch hebben we enkele reacties
ontvangen en wel van mevïouw Eke de

Vries van de Ytostinslaan en Jaap de

Haas. De namen zijn nog niet exact aan
de juiste personen op de foto te koppe-
len, maar hopeïijk levert deze vergrote
foto meer duidelijkheid. 0p de foto staan
in elk geval voormalig groenteboer Jelle
Hoomans met echtgenote, schilder Jan
de Vries met echtgenote, kapper Jan
Jellema met echtgenote, Johannes Rui-
ter van de Sparwinkel met echtgenote,
Siep en Joke Speerstra van Speerstra's
Voordeelmarkt, melkboer Nolke en Ida
Wattje, Simon Spijksma en echtgenote,
Jaapen Marie de Haas, groenteboerJoop
de Meer en echtgenote, melkboer Roel
en Klaske Boorsma, Lammert Visser en
Freerk de Leeuw en echtgenote van de

A&0-supermarkt en Wiebe (Antiek)
Cnossen. Het gezelschap ging op maan-
dag 7 juni 's morgens om half negen
onder leiding van Jelle Hoomans aan
boord van de "Friesland". Het vertrek
verliep moeizaam. De boot lag aan de

Uilenburg en zat daar aan de grond.
Het kostte nogaï wat moeite los te ko-
men. Via Osingahuizen ging het naar
het Prinses Margrietkanaal. 0p de Hooi-
dammen werd aangelegd voor het diner.
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Dankzij Jaap de Haas larvamen alle da-
mes goed over de loopplank. Vervolgens
ging het richting Eernewoude. Na een
broodmaaltijd arriveerde het gezel-
schap om ca. half negen in de veilige
haven van IJIst. Herkent u de mensen
aan de hand van deze foto? Laat ons
weten wie wie is, dan kunnen we hier
de volgende maand op terug komen.
Graag uw reacties weer naar de redactie:
edskohekman@wxs.n..



Ctubkampioenschap 20tt eindetijk versprongen
Woensdag 16 mei was het dan einde-
lijk zover. Vorig jaar werd het club-
kampioenschap fierljeppen voor de
1e en 2e klasse afgelast en dus ver-
plaatst naar 2072. In vele opzichten
was het weer wennen, zo'n wedstrijd.
Atleen de jongenscategorie was van
echt hoog niveau. Tom Hoekstra
won hier met 16,01 meter.Bij de da-
mes won Klaske Nauta (13,45 m.).

Thewis Hobma won niet erg verrassend
bij de senioren met 17,93 en Hans Ulco
de Boer won, door gebrek aan tegen-
stand, de juniorencategorie met 15,53.
Na de wedstrijd hebben we nog met z'n
allen gezellig het begin van het seizoen
ingeluid en de kampioenen gehul-
digd. Het programma voor de komende
maanden ziet er als volgt uit:
. Alle 2de klas wedstrijden: zaterdag

7 juti 14.30 en dinsdag 31 juti 18.30;
. Alle lste klas wedstrijden: zaterdag
7 juti 19.00, woensdag 1 augustus
18.30 en dinsdag 21 augustus
18.30 uur, de Fryslàn Cup;
. Het NK wordt versprongen op zater-
dag 25 augustus om 14.00 uur;
. Jeugd wedstrijden: vrijdag 6 juti
19.00 uur.

Komt allen!!

Beachvolteybal 2Ot2
Zaterdag 7 juti wordt alweer het 11e
beachvolleybaltoernooi in lJlst geor-
ganiseerd! Vorig jaar hadden we zeer
veel enthousiaste deelnemers en een
geweldig vol programma, ook omdat
dit het 10e toernooi was ! Zomerse tem-
peraturen en veel gezelligheid op een
groot terras zorgden er voor dat de dag
niet meer stuk kon! Ook dit jaar gaan
we er weer een mooi toernooi van ma-
ken.Je kunt je opgeven in een recrea-
tiepoule voor de niet-votleyballers en
hier wordt 3 tegen 3 gespeeld. Voor de
volleyballers is er een heren- en dames-
poule, waarin 2 tegen 2 wordt gespeeld
en kun je de keuze maken om mee te
doen op hoog, midden of laag niveau.
Ook jeugdspelers vanaf de C-jeugd
kunnen zich inschrijven. We proberen
op niveau in te delen. Na afloop van
het toernooi genieten we weer even na
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met een hapje en een drankje. Voor de-
genen die niet meedoen is het de moei-
te waard om weer een kijkje te nemen.
Het terras is ook geopend voor publiek

en supporters! Inschrijven kan voor 1

juli 2012 via de website beachvoltey-
bal. stanfries. nl of www. stanfries.nl
Graag zien we jullie op zaterdag 7 juli.

sikmapartij winst voor partuur wouter van der Goot
Met de Sikmapartij is het wedstrijdsei-
zoen voor de veldpartijen van kaats-
vereniging Nije Moed uit lJlst weer
gestart. Ditmaal streek de club neer
in 0osthem waar het nieuwe sportveld
weer klaar voor gebruik is. Met maar
liefst 10 parturen kon er weer gestre-
den worden om de prijzen. Het par-
tuur van Wouter van der Goot. Jelle
v/d Velde en Hiltsje Fopma was via
een staand nummer terechtgekomen
in de winnaarronde. Hier moesten ze
het opnemen tegen Baukje Stienstra,
Bouke Sikma en Wiepie Oppedijk.

De strijd ging in het begin gelijk op,
maar het partuur van Wouter van der
Goot wist toch de partij te winnen op
5 - 3 6 - 2. De strijd om de wc-bril-
len was sneller beslist, en in de fi-
nale van de vertiezerronde stonden
de parturen van Peter van der Goot,
Bart Schuurmans en Paulina Kastelijn
tegen het partuur van Fetze Gaastra,
Tjitze Dotinga en Jochum de Vries.
Eerst genoemden wisten deze partij op
5 - 7 6 - 0 te winnen en zijn een jaar
tang de trotse bezitter van de Sikma
wc-brillen. De fles berenburg voor

de "fierste boppeslach" voor de heren
was voor Marco Damstra. Bij de dames
was deze voor Baukje Stienstra.

Uitslag:
1e Wouter van der Goot, Jelle v/d Velde
en Hittsje Fopma
2e Baukje Stienstra, Bouke Sikma
en Wiepie Oppedijk

1e verl. Peter van der Goot, Bart
Schuurmans en Paulina Kastetijn
2e verl. Fetze Gaastra, Tjitze Dotinga
en Jochum de Vries.

Met de Johanna Jacoba naar it Skitsjesiten
0p woensdag 1 augustus 2072 gaat de
Johanna Jacoba naar it skÊtsjesilen te
Terherne en u kunt mee om dit span-
nende treffen op het Sneekermeer mee
te maken. We vertrekken om 10.30
uur en varen via een prachtige route
IJlst- 0 sing ahuzen-J elteslo ot- Prin -

ses Margrietkanaal-Sneekermeer. De
terugweg gaan we via Houkesloot,
Sneek, IJtst. De kosten zijn € 12,00 per
persoon en aan boord zijn alle drank-
jes, alsmede soep verkrijgbaar. U mag
zelf een lunchpakket meenemen.
De vaart gaat door bij een minimum

deelname van 20 personen. Aanmel-
den bij Lammert Koster, IJlst, telefoon
0575-531497, graag voor 23 juli a.s.
Voor verhuur van de Johanna Jacoba
kunt u contact opnemen met mevrouw
E. van der Woude, Kruirad 60, 8608 XP
Sneek, telefoon 06-50540330. Zie ook
www.johannajacoba. nl.
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"Hoort Boeren, Burgers en
Buitenlui
Hoort"

Dan is het alweer juni en liggen de
concoursen in Harderwijk en 0oster-
hout alweer achter ons. 12 mei waren
we met 11 omroepers in Harderwijk
tijdens het Hanzefestival aaíwezig.
0p deze dag hadden wij ook de eer om
de jeugdomroeper van Harderwijk te
mogen horen. Hij was op 2 mei offici-
eet aangesteld door de burgemeester
van Harderwijk. Met zijn 10 jaar een
geweldige stem en durf om voor het
publiek Harderwijk aan te prijzen. Hij
behoorde niet tot de deelnemers aan
het concours, omdat je minimaal 18
jaar moet zijn om deel te mogen ne-
men aan concoursen, zo hebben we
dat als vereniging tenminste vast-
gelegd. Het onderwerp voor de vaste
roep (onderwerp door de organisa-
tie gegeven) was Eibert den Herder.
Hij was o.a. tegenstander van het af-

sluiten van de Zuiderzee, schilder,
boekschrijver en de stichter van de 1e
industrie (katkzandsteenfabriek) in
Harderwijk. Nadat de jury zijn werk
had gedaan werden de prijzen be-
kend gemaakt. Henk Bijlsma uit Bols-
ward, ja die weer, werd 2e. Zelf ging
ik met een 7e plaats terug naar Drylts.
Dan was zaterdag 26 mei het concours
in 0osterhout bij Breda. 14 omroe-
pers uit Nederland (10) en België (a)
waren er om hun stad, dorp of stich-
ting te promoten. Ook hier weer de
vaste rubriek om iets over Oosterhout
te roepen. Ik mocht mij uitleven voor
het winkelen in het centrum en een
toko in dat zelfde centrum. Dat moet
dan allemaal binnen de 2 minuten ge-
beuren, een uitdaging dus. 0nder bij-
zonder goede omstandigheden (mooi
zonnetje en toch een beetje vochtige
lucht) hebben we het concours mo-
gen beleven. Ook hier weer een jury
die alles beoordeelt op originaliteit,
duidelijkheid en verstaanbaarheid
en algemene indruk.Geen gemakke-
lijke opgave voor deze mensen. Maar
ook hier weer een verdeling van de
plaatsen. ïot winnaar werd, voor mij
terecht, Henk Bijtsma gekroond. Een
erg duidelijke stem en een uitstra-
ling waar ik wel jaloers op kan worden.

Maar ieder vogeltje zingt zoals het ge-
bekt is. Voor mij een 12e plaats, waar-
schijntijk toch te snel geweest om bin-
nen de al eerder genoemde 2 minuten
te btijven.
100 jaar Fietselfstedentocht op 2e
Pinksterdag. Er was een feestpro-
gramma opgezet in onze stad. Dit heb
ik mogen aankondigen langs de route
die de fietsers door IJlst reden. De Rat
was open en je kon met de bok gratis
mee varen van de Popmawal naar de
Rat, de stoomboot Ald Fryslàn voer in
de middag een ronde en het was bere-
gezellig op het terras bij de stadsher-
berg, o.a. door de live muziek. In het
programma was ook aangekondigd dat
de stoomfluit om 11.00 uur zou gaan.
Heb geen zorgen over uw gehoor, daar
heeft het niet aan gelegen dat u deze
niet gehoord hebt. De stoomfluit heeft
niet gefloten om voor mij onbekende
reden. Het volgende evenement wat
nu op de katender staat is het con-
cours in Zele (België) op 2a juni en
dan gaan we ats omroepers op 26 juni
weer strijden in Katwijk aan Zee.
Uw Stadsomroeper
Harmen de Vries
Eegracht 24, 0575-532057
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