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Jachtwerf P. Koopmans
Vorig jaar oktober startte de heer P. Koopmans uit lJlst een jachtwerf in de
oude zuivelfabriek'De Hem' te Nijesyl.
Waar vroeger de melkboten afmeerden, ligt nu een vijftien-tal boten gereed
voor de verhuur. De vloot bestaat uit een motorkruiser van 9 metef diverse
stalen kajuitzeiljachten en open zeilboten.
Op deze werf worden ook nieuwe BM-ers (16m2) gebouwd,
De doe-het-zelver kan hier onder meer terecht voor (polyester) reparaties aan
zijn vaartuig,
Tenslotte handelt Koopmans ook nog in wat kleinere gebruikte schepen en be-
middelt hij bij de verkoopvan allerleivaartuigen. Meestal is inruilhierbij moge-
rijk.

'Het is eigenlijk een wat uit de hand gelopen hob-
by,' vertelt Peter Koopmans.
Als kleine jongen was ik altijd op de werf van Wig-
gele van der Velde. Later ben ik matroos geweest
op de binnen- en chartervaart. Mijn eerste eigen
vaartuig was een oude lekke ijzeren roeiboot.
Daarna volgden weer andere schepen en zo lang-
zamerhand werden dat er zoveel dat ik voor me-
zelf kon beginnen.'
In oktober 1988 kon Koopmans een deel van de
oude zuivelfabriek 'De Hem' te Nijesyl huren en
begon er een jachtwerf. Het bedrijf is gunstig gele-
gen, direkt aan de Bolswardervaart. Eerst. is het
erf danig opgeknapt en daarna is er een nieuwe
steiger met walbeschoeiing gebouwd. Een vroe-
gere bedrijfsruimte van de fabriek is omgebouwd
tot kantoor annex kantine. Op de kade staat een
hijskraan met een hefvermogen van 3,5 ton. Te zij-
ner tijd wordt een nieuwe kraan gebouwd met een
groter hefvermogen.
Op deze werf worden polyester BM-ers (.16m2) en
visboten gebouwd. Er zijn verschillende uitvoerin-
gen mogelijk. De zeilboot type BM wordt ook als
bouwpakket geleverd.

Voor de doe-het-zelver, die iets aan zijn boot wil
veranderen of repareren, staan verschillende ma-
chines ter beschikking. De werfbaas geeft hierbij
gratis adviezen.Voor degenen die van dit alles nog
wat meer willen weten geeft Jachtwerf Koopmans
twee keurig verzorgde folders uit.
In de toekomst wordt het gebouw nog verder ge-
renoveerd en de omgeving opgevrolijkt met hees-
ters en bloembakken. Op de stookplaat naast de
oude Íabrieksschoorsteen wordt straks een qrote
barbecuegebouwd. ..

Begin volgend jaar gaat Peter Koopmans een aan-
tal één- en tweepersoons kano's bouwen die dan
aan belangstellenden worden verhuurd. Elke
huurder zal een routekaartje met beschrijving ont-
vangen.
Dit initiatief valt ten zeerste toe te juichen want in
de omgeving van lJlst, Oosthem en Nijesyl kun-
nen prachtige kanotochten worden gemaakt.
Wij wensen deze jonge ondernemer, die veel me-
dewerking van zijn familie ondervindt, veel succes
met zijn jachtbouw- en verhuurbedrijf!

Neisimmer

De blauwe loften jouwe noch gjin belies
mar de beammen lykje al folle minderfris,
de greiden lije d(rdlik oan griengesichtsferlies
we witte dat de neisimmer vn oantocht is.

PF.

Tentoonstelling nOonciliair
Proces'
In de maand september organiseert de Raad van
kerken l..ilst in samenwerking met de Openbare Bi-
bliotheek lJlst een tentoonstelling-manifestatie
rondom het Conciliair Proces.
De opening vindt plaats op maandagavond 4 sep-
tember om 20.00 uur in de Openbare Bibliotheek
lJlst.
Conciliair Proces, Om een eigentijds antwoord
te geven op de wereldwijde problematiek van oor-
log, honger en vervuiling van het milieu heeft de
Wereldraad van Kerken enige jaren geleden het
startsein gegeven voor een grootse campagne:
het Conciliair Proces met als thema: gerechtig-
heid, vrede en heelheid van de schepping.
Bezinning, 'Conciliair' wil zeggen dat je voortdu-
rend met elkaar in gesprek blijft en verder gaat. In
gesprek blijven niet alleen met alle kerken, maar
ook met groeperingen en mensen die zich inzet-
ten voor de strijd tegen honger, oorlog en de ver-
vuiling van het milieu. Want de tijd dringt! Het afge-
lopen jaar hebben de vier kerken verenigd in de
Raad van Kerken lJlst zich bezonnen over de
vraag: Wat heeft de bijbel ons te zeggen over ge-
rechtigheid, over vrede en over heelheid van de
schepping?
Verbreding.
Er is een tijd van bezinning, maar ook een tijd van
verbreding. Zo willen we als Raad van Kerken Ín
lJlst het gesprek verbreden en zo mogelijk tot een
gezamenlijk handelen komen. Motto daarbij is:
'Denk globaal, handel lokaal'. Mooi om over grote
problematieken 'ver van je bed' te praten, maar
begin eerst maar eens in je eigen omgeving! Van-
daar dat de Raad van Kerken kontaki heeft gelegd
met plaatselijke groeperingen die zich inzetten
voor gerechtigheid, vrede en heelheid van de
schepping.
Tentoonstelling. In september a.s. kunt u in de
Openbare Bibliotheek zien wat de plaatselijke in-
zet is voor een rechtvaardige, vreedzame en
schone wereld. Diverse groeperingen zullen zich

In mins wol ornaris wêze,
wêr't er net is, sei Janus,
dat ik bliuw thÍs yn de fekànsje.
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Waaromhopen...
als a Yooïdclig
Isant haren?

De doe-het-zelver huurt bii
ons o.a.: a Ladders a Rol-
stelgers o Speciemolens
a Cirkelzagen a Decoupeer-
zagen a Boormachines
c Schuurmachines o Parket-
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of Tuinfrezen a Ketting-
zagen enz. enz.

G.SIIPERDA
Geeuwkade 7, lJlst
051 50-25327 / 05155-1260
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. Onderhoud
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Stienstra &van derWal
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GARAGE

R. KROES
voor al uw reparaties, zoals: * GRorE BEURTEN * UITLATEN

* KLEINE BEURTEN * BANDEN
* BALANCEREN EN UITLIJNEN
* UITDEUKEN * SPUITEN

APK - autokeuringsbedriif
levens AUTO-VERKOOP tel. 05155-1436 bgg 1858
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Mevrouw W Kempenaar-Verhoog, Jonker Ris-
pensstraat 9, teleÍoon 1747.

Datums voor de agenda vóór de eerste van de
maand opgeven aan bovenstaand adres.

Zangvereniging'Euphonia' repetitie iedere
dinsdagavond I tot 10 uur in het Mienskipsh0s.
Muziekkorps'Concordia' repetitie iedere
maandagavond half B tot half 10 in 'Het Miens-
kipsh0s'.
Drumband 'Concordia'iedere woensdag-
avond van half 7-8 uurleerlingen, B-10 uurdrum-
band, kantine taxi Nieuwenhuis.
Judo lessen, iedere dinsdag 4 tot 7 uur in sport-
hal de'Utherne'.
Volksdansen 'De Yleke Dounsers', jongeren-
groep dinsdagavond B tot 10 uur, 1 keer in de 14
dagen in het'Himsterh0s'te Oosthem. Ouderen
iedere dinsdagmiddag van half 2 tot 3 uur in 'Het
Mienskipsh0s'.
Schaken elke dinsdagavond in de Stadsher-
berg
Dammen elke maandagavond in de Stadsher-
oerg
Amnesty lnternational elke 2e donderdag van
7-9 uur in de bibliotheek.
Kaatsen elke woensdagavond in de 'Utherne'.
Badmintonver. 'Flash' elke donderdag van
18.00- 22.30 uur in de'Utherne'.
Volleybalver. StànÍries elke dinsdag vanaf
19.00 uur.
Tafeltennis maandag van 19.00 tot 23.00 uur,
zaterdag van 9.00 tot 13.00 uur jeugd.
Gymn. Ver: Stánfries ma. 16.30-21 uur; di.
16.30- 18 uur; wo. 13-20.00 uur; donderdag 17-
18 uur en vr. 

.16-18 
uur in de Utherne

FNV info-team Sneek Wymbritseradiel Louise
Heeringa, Westergoleane 45,lJlst of tel. 05155-
1970; tevens elke maand.middag van 15.00-
17.00 uur, Oude Koemarkt (Wereldwinkel), coór-
dinator 05150-15429.
Bouw- en Houtbond EN.V. W.W. inschrijven elke
maandagavond van .19.00-20.00 uur. Douwe
Heeringa, Westergoleane 45, lJlst, tel. 05155-
1970.

een uitgave van:
Drukkerij Visser,
Galamagracht 9, lJlst,
tel. 05155-1318

Redaktie: A. Kuioers
F. BloemhoÍ
Fr. Boschma

Zetwerk: G. Groeneveld-Kroese
Migg b.v., Sneek

Opmaak: Studio Sybe Houtsma,
lJlst

Druk: Drukkerij Visser, lJlst

Kopij en/of advertenties: Inle-
veren vÓÓr de eerste van de
maand bij DrukkerijVisser, lJlst.

@Copyright Drukkerij Visser. Niets uit deze
uitgave mag worden verveelvoudigd door
middel van druk, fotokopie, mikroÍilm oÍ op
enigerlei andere wijze, zonder vooraÍgaande
toestemming van de uitgever.

OEfrIIOA

presenteren en u de mogelijkheid bieden om ook
daadwerkelijk hier in lJlst aan de slag te gaan. Tij-

. Jens de openingsuren van de Openbare Biblio-
theek kunt u de tentoonstelling bekijken, in ge-
sprek raken en informatie inwinnen of literatuur in-
kijken.
De Openbare Bibliotheek zorgt voor een uitge-
breide leestafel met boeken en tijdschriften. Ook
kunt u diverse videobanden bekijken over het
werk van de aanwezige groeperingen.Voor de kin-
deren van basisscholen zullen diverse aktiviteiten
ontplooid worden.
Deelnemende groeperingen. Volgende groepe-
ringen en stichtingen nemen deel: Amnesty Inter-
national, Stichting dagverblijf 'De Ee', Stichting
Vluchtelingenwerk Wymbritseradiel, lnterkerkelijk
Vredesberaad (l KV), I nterkerkelijk Comite Tweezij-
di ge Ontwapenin g (ICTO), werkgroep Werelddia-
konaat van de Gereformeerde kerk, werkgroep
lJlst- Zerbst (DDR) van de Hervormde gemeente
en de werkgroep Sneek- Fillipijnen van de Rooms-
Katholieke Parochie Sneek-lJlst, Wereldwinkel
Ulst.
Voorts zal de gemeente Wymbritseradiel mee-
doen met een stand over de milieuproblematiek in'': gemeente en wat de inwoners kunnen doen

\-<ror een schoner milieu.
Bezichtiging tijdens openingsuren: maandagmid-
dag 14.00-.17.30 uur; donderdagmiddag .14.00-

17.30 uur en donderdagavond 18.30- 21.00 uur.
Namens de Raad van Kerken lJlst.

P van derWaal

1PUNITS'OEWruJfiI
'Mijn hobby, uw gemak'
Het vertrouwde adres voor uw slijpwerk!
Laat nu uw tuingereedschap slijpen en nakijken,
zoals alle soorten grasmaaier, heg- en snoêi-
scharen. Nog diverse handgrasmaaiers te koop,
geslepen en nagekeken, uw oude machine in-
ruilen.
Uw fijnslijper PH. de Vries, Bockamastraat 2Z tel.
05155-1782.

Galamagracht 9 - lJlst - 05155- 13l8

'19 augustus Bazar van 10 tot 5 uur, 's avonds barbeque voor iedereen, St. Jeugd en Jongerenwerk,
Mienskipsh0s.

22 augustus Eerste repetitie-avond, zangvereniging'Euphonia' 8 iot 10 uur, Mienskipsh0s.
4 september 4 tot 25 september, tentoonstelling in de bibliotheek, Conciliair Proces.
6 september Bridge Club, Mienskipsh0s.

14 september Voorlichtingsavond over Drugs, St. Jeugd en jongerenwerk, Mienskipsh0s.
20 september Bridge Club, Mienskipsh0s.
21 september Startavond C.P.B. broodmaaltijd, mevr. Altena uit Bolsward, gedichten en schetsen uit

het dagelijks leven, Mienskipsh0s.
22 september Prijs-klaverjassen, St. Jeugd en jongerenwerk, Mienskipsh0s.
25 september Bridge Club, Mienskipsh0s.
26 september Bond van Plattelandsvrouwen in Friesland, Kringreis, Arnhem, Openluchtmuseum en

Burgers Bush.
27 september Bond van Plattelandsvrouwen in Friesland, 'Tusken Skriuwmasjine en ófwask-kwast',

de schrijfster Froukje Annema vertelt uit eigen wérk, Mienskipsh0s.
28 september N.C.VB. met Joke Keizer uit Leeuwarden, op pad naar Siberië, Mienskipsh0s.
29 september Klaverjassen, Mienskipsh0s.

Excursie I x tr
Voselwacht lJlst- í$
Oosthem e.o.
Zaterdag 20 mei was de dag van onze jaarlijkse
excursie. Voor veel 'nazorgers' van onze vereni-
ging altijd een mooi ontspannende dag, na drukke
weken in het veld.
Stokken en nestbeschermers plaatsen kost veel
tijd en energie, maar wordt met veel enthousiasme
gedaan. Het is ook dankbaar werk als je veel eie-
ren en jonge vogels kunt redden, die anders door
het vee worden vertrapt of voor de cyclomaaier
KOmen.

Deze keer ging de reis naar 't Oerd op Ameland.
Om B uur's morgens vertrokken we met 36 perso-
nen uit lJlst richting Holwerd. Om 9.30 uur vertrok
de boot, overvol vanwege het prachtige weer.
Na 3 kwartier varen kwamen we aan op de pier van
Ameland. Daar stonden al 34 fietsen en een tan-
dem tégen een hek te wachten, dat was prima ge-
regeld.
Door een tandem te huren had het bestuur ge-
meend een probleem te hebben opgelost. Omdat
Mat van Anne Abma bij een eerdere excursie was
verdwaald, en iedereen toen op zoek ging naar
een vrouw met een hoofddoekje op en daardoor
bijna zelÍ het spoor kwijt raakte, mocht zoiets deze
keer niet weer gebeuren. De oplossing werd dus
in de tandem gezocht. Het werkte perfekt. Ach-
terop bij Tineke Visser kon Mat nu geen kant op.
De dames hadden bovendien ook nog veel pret.
Na een prachtige Íietstocht van ongeveer.l0 kilo-
meter door de duinen (heuveltje op - heuveltje af)
kwamen we bíj het beginpunt van 't Oerd. Onze
gids, meneer Kiewiet (toepasselijke naam)
wachtte ons al op.
We beklommen eerst het hoogste duin van Ame-
land, vanwaarwe een schilterend uitzicht hadden.
Dan zie je het Wad voor je liggen en bij laag water
al die vogels voedsel zoeken. Wat een mooi ge-
bied. Daarna langs de kwelders gelopen en door
de duinen naar de broedkolonie van de zilver-
meeuwen. Wat een lawaai produceerden die vo-
gels.
Dat is ook wel te begrijpen, want wij waren
vreemde indringers in hun gebied. Overal lagen de
eieren in de duinen, meestal 3 in één nest.
De gids vertelde dat er nu 3000 paartjes zilver-
meeuwen broeden op Ameland. Ze proberen het
wel wat in de hand te houden, anders komen er te
veel, hetgeen weer schadelijk kan zrjn voor de vele
andere vogelsoorten die op het eiland broeden.
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het bedrijÍ voor levering en plaatsing
van alle soorlen glas.
verkoop van: veÍ, behang, doe-het-
zelÍ-artikelen, klompen, werk-, klomp-
en turnschoenen.

J.G.DEVRTES -IJIST
sclrÍ&lers. en behangusbedrtJt

doe-lnaf.zelÍ-zrral<

Galamagracht 13 - Tel. 05155-1387

Voor nieuwbouw, uitbreiding of
onderhoud van uw:

a Verwarming
(C.V. en lokale verwarming)

a Sanitair en walerlêiding
. Zlnkwerk
. Dakbedekking

Installaliê- en loodgieteÍsbêdriit

A. SIIPERDA
Stadslaan 2a, teleÍoon 05155-1224

De enige zelfslachtende slager in
ons sÍedeke, snijdt voor U het vlees
zo van het stuk.

Proefde U al:

Ons vers gemalen

heerlijk gekruid
gehakt

en onze ecnïe

Friese droge worst?

D i nsd ags- en vri jd ag savond s
bezorgen wij Uw bestelling!

SLAGERIJ

W. Z,ilstra & Zn.
Eeoracht 65 - lJlst - TeleÍoon 1309

o bloemen
. planten
. bloemsierkunst
o tuincentrum
o tuinarchitectuur
Dil alles in uw 'eigen slad'

Ook hebben we nog een paar nesten met eiêren
van de eidereend gezien, die liggen meestal onder
struikgewas. De bruine en blauwe kiekendief za-
gen we, en de buizerd zweefde hoog boven de
duinen.
De koekoek, de nachtegaal en veel kleine vogel-
tjes werden gehoord en gezien. Verschillende
bloeiende bloemen zagen we, die uniek zijn en al-
leen op de Waddeneilanden voorkomen.
Na een kleine rustpauze liepen we nog een kwar-
tiertje en toen kwamen we weer bij ons beginpunt.
De voorzitter bedankte de heer Kieviet voor de
rondleiding en overhandigde hem een klein aan-
denken.
De fietsen werden weer opgezocht en mét de
wind in de rug gingen we weer terug.
We hebben eerst maar een restaurant opgezocht
voor koffie. Je krijgt best honger en dorst na zo'n
tocht.
Na nog bij het Noordzeestrand te zijn geweest en
door wat gezellige dorpjes te zijn gefietst gingen
we weer naar de boot. Na een vaartocht van onge-
veer een uur (het was laag water) zochten we de
auto weer op en waren we ongeveer 7 uur weêr
thuis.
ledereen had genoten!
Na zo'n dag op een Waddeneiland besef je eens te
meer hoe zuinig we moeten zijn op dit unieke ge-
bied en hoe belangrijk dit gebied is voor de vogels!
De Waddenzee met haar mooie eilanden en die
bijzondere Ílora en Íauna.

C. deV

Jaarlijkse ledenvergadering
Op 31 maart hebben we weer onze jaarlijkse le-
denvergadering gehouden in het Mienskipsh0s te
lJlst. In de pauze kreeg een ieder de gelegenheid
om mee tê doen aan een kleine prijsvraag.
Helaas ging er iets mis met kaartje nummer 7. Dit
nummer hadden wij bij de kramsvogel geplaatst,
maar later is dit door onbekende oorzaak bij de ko-
perwiek terecht gekomen. Hierdoor kregen we
verschillende oplossingen binnen.
Dit hebben we oplost doorzowel de kramsvogels
als de koperwiek goed te keuren. De uitslag luidde
derhalve als volgt: 1. buine kiekendief; 2. waterral;
3. roodborstje; 4. vlaamse gaai; 5. sperwer; 6.
nonnetje; 7. kramsvogel/koperwiek; 8. houtsnip;
9. graspieper; 10. ransuil; 11. spreeuw; 12. groen-
ling; 13. wintertaling; 14. middelste zaagbek; 15.
hermelijn.
Er kwamen enkele goede oplossingen binnen en
na loting werden de prijzen als volgt verdeeld: 1e
prijs Hindelooper melkbus: J. v.d. Sluis; 2e prijs
oranjekoek: J. de Jong; 3e prils suikerbrood: H.
Postma, R. Schraa (sr.), Chr. de Jong.
Deze mensen hebben inmiddels hun prijzen in
ontvangst genomen.
Verder zijn we u nog de uitslag van de puzzel uit
ons jaarverslag schuldig. De oplossing luidde als
vol gt: Vijfenlwintig jaar Vogelwacht lJlst-Oosthem

Er kwamen 11 goede oplossingen binnen en na lo-
ting werden de prijzen als volgt verdeeld: 1e prijs
oranjekoek R.K. Abma; 2e prijs suikerboffert K.
Mast; 3e prijs suikerbrood W. v.d. Zee.
Ook deze mensen hebben inmiddels hun prijs in
ontvangst genomen.
Allemaal gefeliciteerd met uw prijs en tot een vol-
gende ronde.

ïD.

Wanneer u de afgelopen tijd vermeldenswaardige
waarnemingen in de natuur hebt gedaan, laat het
ons dan even weten!

Sj. Landman, 1e1.2046

Nederlandse Kanker-
bestrijding, afdeling lJlst
Ook dit jaar is het grote belang onderstreept van
een verdere aanwas van KWF-leden/donateurs.
Met name omdat de ruim 700.000 leden/dona-
teurs - naast de kollekte - een uiterst belangrijke
vaste bron van inkomsten voor deVereniging bete-
kenen.
In mei werd daarom door onze afdeling een wer-
vingsaktie gehouden.
Als resultaat kunnen wij u melden dat 82 aanmel-
dingen werden gedaan.
Wij willen hierbij de dames en heren die ons bij
deze aktie hebben geholpen heel hartelijk bedan-
ken voor hun onmisbare hulp!

Het bestuur.

Naaicursus
Mode leren maken!
Dat is een leuke en praktische bezigheid. U kunt
op de naaicursus van alles leren, van de naaibe-
ginselen tot en met de fijne kneepjes.
U krijgt les in groepjes van ten hoogste 6 cursister
zodat u volop individuele aandacht krijgt. Boveq-u
dien bepaalt u zelf uw eigen tempo en wat u wilt
maKen.
De cursus bestaat uit 12 lessen van 1,5 uur.
Bij voldoende belangstelling zullen er weer twee
groepen zijn en wel op maandag- en woensdag-
avond.
De eerste lessen beginnen op 11 en'13 september
a.s. De prijs van de cursus is / 115,-. De lessen
worden gegeven in het zijde-atelier'Hawar' op Ui-
lenburg.
Inlichten en opgave bij Betty Oppewal, De Fj0r-
slach 3. tel.2253.

Nederlandse
Christenvrouwenbond
Op 13 juny l.l. hold de NCVB har jierlikse kofje-
moarn. ln fiks oantal leden kaam delsetten foar in
bakje koÍje, in gesellich praatsje en ek noch om it
ien en oar te learen. Nei it wolkom fan mefrou
Hoekstra waarden inkelde meidielings dien en it
nije programmaboekje koe Étrikt wurde. lt sjoc'
der kreas Ít en it bestjoer hopet dat derfoar,,elbl
wat wils" ynstiet.
Mefrou Visser fan de ,,Veiligheidscommissie" fer-
telde És eat oer: ,,0ngelokken(jes) yn en om de
wenning hinne". Ungelokken, dy't faaks net
hoege as wy mar mei wat mear omtinken mei de
dingen omgeane. Tink bgl. ris oan jo oanrjocht-
kastkes, hoefolle dingen steane dêryn dy't foar
lytse bern gefaarlik binne, set se leaver wat hege-
rop.
De flam yn 'e panne, wat dogge lo fan? lt elektrysk
materiaal, is dat wol deugdlik? As jo de ruten êf-
nimme, steane jo dan wol op in betroubere trep?
Al dizze Íragen en noch folle mear kamen oan 'e
oarder en oan 'e hàn fan in kwis en dia's krigen we
te sjen hoe't it al en Íoaral net moast.
In tige learsum en praktysk 0nderwerp, wêr't mei
nocht nei harke waard en dêr't, nei wy hoopje, ek
nei hannele wurde sil.
Mefrou Hoekstra brocht sprekster tank Íoar har
praatsje en lies as ófsluting Ían dizze moarn it ge-
dicht: langzaam veranderen. St winske Ís alle-
gearre in goede simmertiid en ferwachtet És D.V.
op tongersdei, 28 septimber wer op Ès earste
gearkomste yn it nije seizoen. Sprekster is dan
mefrou Joke Keizer, dy't mei ós op 'en paad giet
nei Siberië. Tige wolkom allegearre.
Mei groetnis,

Bestjoer NCVB



plek waarze 50 jaargeleden begonnen: 'lt Jouster
feartsje' bij het Sneekermeer.
Aangaande de toekomst van deze vroegere
vrachtvaarder zegt Ale Jasper:'Wy wurde álder en
it wurdt foar Ís hieltyd dreger om it skip goed te
0nderhálden.'
De kinderen hebben er ook wel belangstelling
voor maar hun vader heeft hen reeds gewaar-
schuwd dat een dergelijk bezit veel werk met zich
mee brengt. Het is ook zeker niet uitgesloten dat
het schip nog eens wordt verkocht aan iemand die
zo'n skOtsje een warm hart toedraagt.
'lt soe ek wol aardich wêze,'zegt Jaspe6 'as it skip
restaurearre wurde soe en yn syn oarspronkelike
steat werombrocht wurdt.' 'Mar dan moat der ek
wer mei sk0tsjesyld wurde,' merkt mevrouw Jas-
per tenslotte op.
Met deze suggestie is ondergetekende het volko-
men eens.
Dit in 1913 in lJlst op de 'íizeren helling' (gebrs.
Zwolsman) gebouwde vaartuig zou een interes-
sante aanvulling zijn op de nu reeds bestaande
skltsjevloot. Wie weet zien we in de toekomst de
'Zorg en Vlijt' nog eens met volle zeilen meedoen
aan de SKS- of IFKS-zeilwedstriiden!

Frits Boschma

Kwítantie van de verkoop van het 'ijzeren roef-
schip Zorg en Vlijt', d.d. 31 -7-1939. Verkoper: Hen-
drik Koopmans, koper: Ale Jasper uít Sneek. De
koopprijs bedroeg 325 gulden.

Zfi:POR,
G.V. Stánfries Nieuws
Het seizoen is weer afgesloten en iedere groep
heeÍt dat weer op zijn eigen, voorsommigen tradi-
tionele, manier gedaan.
In vogelvlucht een verslag hiervan, De conditie-
trainingsgroep maakte een fietstocht en genoot
van een heerlijk kopje koffie met appelgebak op
een terras in Heeg.
De damesvolleybaltrimgroep volleybalde in mei
tegen deAdvendo-dames uit Sneek. Een gezellig
toernooi hetgeen zeker voor herhaling vatbaar is,
-naar waar het mysterie van de zwarte hand-

,r_;hoen niet is opgelost(???).
Tot slot ging deze groep het seizoen op de traditio-
nele wijze afsluiten met een chinees etentie en het
verorberen van een enorme ijssorbet.
De kleuters kwamen weer in grote getale naar de
Utherne voor de INSTUIF, deze keer met luchtkus-
sen, omdat er in de paasvakantie geen instuif was
geweesl.
Ook was de video aanwezig van de laatste uitvoe-
nng.
Hierna kwamen de 6 Um 12-jarigen aan de beurt.
Ook zij maakten gebruik van de instuiÍattributen
terwijl er op de trampoline voor diploma A en B
kon worden gesprongen. Dit gebeuren knlgt tij-
dens de lessen in het nieuwe seizoen een vervolg
en wordt uitgebreid met een C-diploma.
Ondertussen werd er buiten een speurtocht ge-
houden met de volgende uitslag: 6 t/m 9 jaar: 1.

Peter Wiersma, Willem-Jan Spreeuwers, Ybo
Durk Groeneveld, Hedzer Nijlandl3T p:2. Siebren
Miedema, Thomas Nobel, Elmar Meier/Martin de
Boer, Jeroen Prins, Jair de Paauw 123p; 3. Nynke
Hoekstra, Angela Prins, Esther Smid, Mara Koop-
mans, Jildou Postma 120 p.

1O t/m 12 jaar: l. Engelien Schraa, Jantina v.d.
Goot, Linda Hiemstra 140 p; 2. Coby Joustra,
Janny de Jong, Diny Joustra, Anneke, Aizo 134 p:
3. Evelien v. Brug, Mariëlle Gebben, Amarins de
Boel Jeldou Jansma 122 o.

'l[t
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Voor de leden vanaf 12 jaar stond een langere
fietstocht op het programma. Doel: Sybrandy's
Ontspanningspark Rijs. Prima weer (dit in tegen-
stelling tot vorig jaar), een goed humeur en maar
één lekke band (in lJlst, dus geen probleem). De
prestaties die hier geleverd zijn, waren van dien
aard dat het maar goed is dater foto's van zijn ge-
maakt. Flick-flacks, salto's en combinaties hier-
van werden constant gesprongen op het gÍote
luchtkussen. Helaas niet altijd tot genoegen van
de overige bezoekers.
Al met al een gêzellige dag die in de kantine met
een patatje werd afgesloten.
Vanaf maandag 21 augustus starten de lessen
weer volgens onderstaand rooster.
De conditietrainingsgroep start 28 augustus.- Om trainingsuren voor de judogroepen van de
heer Joh. v.d. Werf te scheppen, hebben de jon-
gens van 9-12 jaar nu les op dinsdag van 5-6 uur
en wordt de extra jeugdtraining op donderdag van
half 5-6uur gehouden.
- JMZ-GYM voor de JEUGD. Onze jazzleidster
Ellen Ploegstra wil bij voldoende deelname les ge-
ven aan kinderen van I t/m 12 jaar op vrijdagmid-
dag van 4-5. lnlichting tel.1462/1328.

Lesrooster'89-'9O:
Maandag 8.45-9.45 uur conditiegym op muziek
(aerobic), M. Bergstra; 16.30-17.30 uur meisjes 10-
12 jaar (groep 7-8 basisschool), M. Bergstra;
'17.30-19.00 uur selektietraining .12 jaar en ouder,
L. en M. Bergstra; 19.00-20.00 uur meisjes 12-14
jaar, L. Bergstra; 20.00-21.00 uur meisjes/dames
15 jaar en ouder, L. Bergstra; 21.00-22.30 uur he-
ren trim volleybal, S. Houtsma.
Dinsdag: 17.00-18.00 uur jongens g-12 jaar
(groep 6-7-8 basisschool), L. Bergstra.
Woensdag: 13.00-14.00 uur jongste kleuters (gr. 1

basissch.), M. Bergstra; 14.00-15.00 uur oudste

kleuters (9r.2 basissch.), M. Bergstra, 15.00-16.00
uur meisjes 6-7 jaar (gr. 3-4 basissch.), M. Berg-
stra; 16.00-17.00 uur meisjes 8-9 jaar (gr. 5-6 ba-
sissch.), M. Bergstra; 17.00-18.00 uur jongens 6-8
jaar (gr. 3-4-5 basissch.), L. Bergstra; 18.00-19.00
uur jongens/heren 12 jaar en ouder, L. Bergstra;
19.00-20.00 uur dames trimgroep, M. Bergstra.
Donderdag: 16.30-18.00 uur extra jeugdtraining,
L. en M. Bergstra.
Vrijdag: 1 7.00-1 8.00 uur jazzgymnastiek meisjes/
damesvanaf 12 jaar,E. Ploegstra.
Zaterdag: 9.00-11.00 uur extra training, L. en M.
Bergstra.
Met ingang van 1 juli is het adres van Lieuwe en
Mieke Bergstra, Galamagracht 28, tel.nr. btijft
1462.
Prettige vakantie en tot ziens!

Heamoanne

Hoe is nou alles yn biwàld fan simmer!
Doe'k justerjoun, yn 't eigenst fan 'e stêd,
Oer't pleintsje roun, kaem swietrook my tomjitte
Fan 't rypjend hea, der b0ten yn it mêd!

En doe ik hjoed myn stille kuijer makke
De bou làns mei gerniere tÍntsjepronk,
Hoe dreau oer't paed de rook fan beanebloeisel,
Dat blank-mei-swart him opjoech Ét'e stronk.

O minske, lit net sokken wille rinne,
Hwat better lok is Ís op ierde jown?
Sjoch, oan 'e kleare himmel blinkt de sinne,
De wràld leit iepen, gean de fjilden roun!

Obe Postma
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Occasions en
N ieuw-verkoop
Goede service

Tel. 1249
Holtropweg 5

Reparatie
Plaatwerk - Spuiten

Bondsspaarbank
a5

van 1818 Sneek-lJlst

Dagelijks geopend
van 9.00-Í2.30 uur

Stadslaan 51
051 55-1 245
o.g.g.
051 50-1 2796

....voor Uw salarisrekening

....voor Uw spaarrekeningen

....voor Uw verzekeringen

....voor Uw reizen

Ons kantoor in Sneek is iedere
werkdag open van 9.00-16.00 u.
Donderdagavond van 17.00-
19.00 uur.

Doe meer met de bank
die meer doet
BONDSSPAARBANK

ls uw deur kapot?
Een raam oí vloer verrot?
ls het dak ot de goot soms lek?
Aan schuur ol schoorsteen een gebrek?
Misschien kunt u het zelí herstellen,
zo niet... meteen Wietze bellen!

Nu ook voor houten en kunststoÍ
kozijnen en dakkapellen...

Klei n -Onderhoudsbedrijf

VV. Huisman
Eegracht 37 8651 EG lJlst 05155-1735

ffi
Ar;ó

Voor al uw:
o Kruidenierswaren r Groenten en Íruit
o Vers vlees en vleeswaren r Brood en
gebak . Diepvries enz. enz.

Speciale drogisterij en kosmetica-aÍdeling

Let op onze wekelijkse folder.

SPEERSTRA'S
VOORDEELMARKT
Stadslaan 2 - TeleÍoon 1206

Uw vertrouwde partner voor
maatwerk in:
VERZEKERINGEN

HYPOTHEKEN
PENSIOENEN

SNEEKER
ASSURANTIEKANTOOR
DE BOER B.V
ZWARTEWEG 4,8603 AA SNEEK, TELEFOON 05150.16825-
VERZEKERINGEN, PENSIOÊNÊN. FINANCIEBINGEN, HYPOTHEKEN

(,-0 Begrafenisvereniging,,Laatste Eer" lJlst

Stijlvolle verzorging van begraÍenissen en crematies, voor
leden en niet-leden.
Opbaring in eigen aula in lJlst met onbeperkt bezoek-
gelegenheid voor nabestaanden.
Indien gewenst opbaring thuis met koeling
Dienstverlening zonder winstbejag met voor leden bovendien
Íi nanciële tegemoetkomi ng
Bode J. Pfantinga dag en nacht bereikbaar 05141-1372.

Inlichtingen: J. Nijdam, Eegracht 104, 05155-1783.

*
Í

Autoriischoot L. de BOef
Belangrijker dan een goedkoop

lesuur is de eindrekening
na het rijexamen!
Ga daarom naar

Autorijschool L. de Boer
Popmawal 12

lJlst
TeleÍoon 05155-1553

VOLLEDIG
GEDIPLOMEERD
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Sk0tsje 'Zorg en Vlijt'
In het februarinummer van lt Dryltser Kypmantsje stond een uitvoerig verstag
over het sk0tsje 'Zorg en vlijt'. Dit schip was tot í939 eigendom van het lJlster
schippersechtpaar Hendrik en Minke Koopmans-Jager.
Aan het eind van dat verhaal zeifrou Koopmans: 'En dochs bin ik benijd of,t de
'Zorg en Vlijt' noch bestiet.'
Kort na het uitkomen van hetfebruarinummervan het Kypmantsje kwam een
schoonzoon van de Íamilie Koopmans er achter dat deze vrachtvaarder nog
steeds bestaat.
Hij vertelde: 'Een zekere Jasper uit Sneek is de eigenaar en het schip wordt nu
als pleziervaartuig gebruikt. Het ligt meestal aan de Bothniakade in Sneek af-
gemeerd.'

Van zeilschip tot woonschip
Met deze gegevens in het achterhoofd fietste ik
enige tijd geleden naar de Waterpoortstad, maar
aan de Bothniakade lag niet een vaartuig dat aan
de omschrijving beanlwoordde.
De brugwachter van de 'nieuwe elektrische brug-
ge' bracht echter de oplossing.
'Dat skip lijt 's zomers altyd an 'e Sneekermeer

- .,ar jou mutte bij Jasper weze die an 'e OppenhÉ-
zerweo woanl.
Zo kwám ik brj de heer Ale Jasper (76) en zijn
vrouw Sip Huisman terecht. De ontvangst was
hartelijk en Jasper stak met zijn verhaal van wal.
'Yn 1939 hawwe wy il skip fan Koopmans Ét Drylts
kocht. Hy frege 350 g0ne mar ik hie net mear as
3001 Myn faam, dy't letter myn frou wurden is, hie
ek noch 25 g0ne. lk sei tsjin Koopmans dat ik net
mear as 325 g0ne hie. No sei er, dan moatte jo him
dochs mar hawwe. Omdat it skio al in skoft net
mear br0kt waard seach it der wat sÍterich Ít, mar
de romp wie noch goed geef.'
Jasper wilde de zaak meteen goed 'ynoarder'
hebben en daarom werden oo de werf van
Boomsma in Sneek een nieuwe ijzeren reling en
voordurk geplaatst. De houten luiken werden
eveneens vernieuwd.
Ale Jasper, die binnenvisser van beroep was,
huwde eind 1939 met Sip Huisman, een schip-
persdochter. Kort nadien brak deTweede Wereld-
oorlog uit (10 mei 1940). Jasper moest opkomen
en zich bij zijn dienstonderdeel, de ponteniers in
^rrdrecht, melden.

q_.. daadwerkelijk met het oorlogsgeweld kennis
gemaakt te hebben mocht hij weer naar huis en
vatte zijn oude beroep van visser weer op.

De (levende) vis werd geleverd aan de firma Smits
& Zwaan uit Staveren. Die ging destijds met een
boot bij zijn klanten langs. Later deed men dat per
vrachtauto met daarop twee grote watertanks.
'Wy leine yn 'e oarloch oan 'e Snitser mar,'vedelt
Jasper. 'lk haw klandestyn hiel wat fisk ferkocht
want it iten wie doe net sa rom.'
'Ja,'zeglzijn vrouw, 'en wy hawwe ek hiel wat 0n-
derd0kers yn it skip hán. Die kamen Ít Snits wei

op És ta. Jo stiene der doe net by stil dat soks ge-
faarlikwie... dat kaam oas leter.'

ln die tijd zeilden de Jaspers vaak met de 'Zorg en
Vlijt'. Het schip had goede zeilcapaciteiten, vooral
als het aan de wind voer.
Na de oorlog is er bij Boomsma in Sneek een gro-
tere houten roef op gebouwd. De familie Jasper
heeft 17 jaarop de'Zorg enVlijt'gewoond. Omdat
het gezin zich gestaag uitbreidde ging men in
1956 aan de wal wonen. Eerst aan het Zomerrak,
daarna in de huidige woning aan de Oppenhuizer-
weg. In 1978 toen Jasper 65 jaar werd, stopte hij
met vissen en ging in de sanering.

Grote opknapbeurt
Bij Kuipers in Woudsend kreeg de 'Zorg en Vlijt' in
1978 een grote opknapbeurt. De houten roef werd

ANNA SCHRAA-VAN POPTA

G ED IPLOM E ER D
PEDICURE

Vakantie 17 iuli tot 28 aug.

Geeuwkade 11 - Telefoon 1930

Het skitsje 'Zorg en VlijÍ' zoals het er sinds de
grote opknapbeurt in 1978 uitziet.

afgebroken en daarvoor in de plaats kwam de hui-
dige (lange) ijzeren roef. In verband met het koers-
houden en het draaien van het schip werden
nieuwe ijzeren zwaarden aangehangen..
Het roer was, inklusief de roerklik, totaal verrot.
Daarom maakte Jasper zelf een mooi nieuw hou-
ten roer. Er werd ook een 60 pk. dieselmotor in het
sk0tsje geplaatst. De mastkoker en het durkslOk
staan nog altijd op hun oorspronkelijke plaats.
's Zomers liggen de Jaspers nog steeds op de

Foar altyd

As't leaver hast dat ik gean
gean ik en as't leaver haste
dat ik bliury bliuw ik wol
mar wit, ik bin gjin koarste
droege bóle, hàld dy dat foar,
dêrst fan sizze kinste en doarste
ík smyt him wol nei b1tendoar
de f0geltsjes fine him dan fast,
wol in kear
Kinst my ommers ek altyd
noch yn wite molke weakje
slker deroer en s1nder eangst
bringst'm nei dyn lekkerbekje
Iit it dy smeitsje, nim de tiid
priuw en slch, it sil net heakje
en fiel dan myn wier swiet geniet
en wit dan, datst my hast hast.
foar altyd.

Ket'Nikas

Meerbankvoorje geld

Galamagracht 1

lJ lst
Te1.05155-1426

Openlngsuren: 9.00-12.30 uur/13.00-16.00 uur
vrijdagavond 19.00-20.00 uur
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tlffitÍfdarrl
Roodhemsterweg 5

8651 CV lJlst
TeleÍoon 051 55-1 900/1500

Servicepunt voor:
a Taxivervoer
o Groepsvervoer
o Schoolvervoer
a Reisvervoer
. Direktievervoer
o Ziekenvervoer
o Trouwrijden
a Krantenvervoer
o Verhuur van 8-pers. busjes
o Wasserette
. Kleine techn. storingen

DE SPANJERSBERG KOLLEKTIE
DE GROOTSTE KANSVAN SLAGÊN

IN. . GEBOORTE AANKONDIGINGEN
. HUWELIJKS AANKONDIGINGEN

Galamaoracht 9, tel. 1318t
alle

inlichtingen over alles wat met
ziektekosten verband

houdt

elke woensdag in lJlst
Gemeentehuis, Stadslaan 75

van 10.30 tot 11.30 uur

zielwnfonds
Ieeuwwtden.$rcek

Leeuwarden Harlingertrekweg 53, 058-91

-rhmIIIIIII-
J meubelmakerij r. galama ijlst
maatwe." n neubelel, keJkels, nte"eurbouw. O'oiekt-
meubrlair. urlenburq 16-18,8651 ek ilst. teleÍ. 05155-2251

TIMMER- EN AANNEMERSBEDRIJF

b.v. Gebr. WIERSMA / lJlst
o nieuwbouw a betonbouw o onderhoud o restauratie
. kunststoÍ koziinen

lJlst, Roodhemsterweg 4, Telefoon 0S155-1 880/1 348
Postadres: Postbus 29, 8650 AA lJlst

UÍ|Í|NDEEL PAKTU
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Felkje Sybrandy - VakÍotograÍe
Geeuwkade 4 - 8651 AA lJbl - teleÍoon 05155-2222
Prlyé: MoleÍlnne 57 - 8621 DD Heeg - telefoon 05154-2819

Voortaan kunt u ook bij ons teÍecht voor Íilms,
Íotocamera's, Ílitsmateriaal en lijsten. Tevens
zijn wil er voor het ontwikkelen van UW Íilms
en Íoto's. Ons advies is gratis.

De Kykkast is geopend op: maandagmiddag, woensdagmiddag,
donderdagmorgen, vrildagmorgen en zaterdagmorgen.

ln Dryltser
Slokje...

Slijterij J. Schreur
Galamagracht 34, lJlst

Te|.05155-1570
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'We gíngen met de tram van Sneek via Joure naar
Heerenveen. Volgens mijwaren het de klassen 1 t/
m 4, ik was toen zelf 8 jaar. De speeltuin bij hotel
Tjaarda was in die tijd een grote attraktie. Vooral
de zogenaamde'kettingbrêge' was geliefd bij de
jeugd. Als je vlug was kon je er zonder natte voe-
ten te krijgen overheen draven. Op een zeker mo-
ment raakte ik met mijn voet klem tussen twee
planken van de brug. Mijn groteteen iswel 14 da-
gen blauw geweest!
Bij de speeltuin was ook een doolhof . Na veel zoe-
ken kwam je tenslotte bij de lachspiegels terecht.
We mochten de oude houten belvedère ook be-
''nmen. Die wiegde heen en weer door het ge-

x.-bht van de bezoekers en de wind. Later is dit
bouwsel afgebroken omdat het níet meer aan de
ve i I ighei dsnormen vo I deed.
Toen we het in de speeltuin wel gezien hadden
hebben we samen nog wat spelletjes gedaan en
een boswandeling gemaakt.'

Voorste rij van |inks naar rechts: achter het bord
Ruurd Koopmans en Johannes Hoomans, frou
Reinder Zijlstra, Minke Zijlstra, Alíe Lanting, Wil-
lem Stienstra, Wietske Kunst, Akke Keulen, Liesje
E. Westerdijk (liggend), Riemde Kunst, Aafje
B ij I s m a m et w itte kraag, daarachter Wíeke Zij lstra,
Durk Nooitgedagt, Pietje W. Bakker, Siep Jan
Dokkum, onbekend, Tjitze Huitema, Zus Koop-
mans, Froukje Westerdijk, Andries Dijkstra, Pier
Reinalda, Annie Attema, Homme Labordus, Annie
Hes, Afke Hoomans en Sibbele Frans Bakker.
2e rij: achter het bord Piet S. Bakker, juffrouw
Dokkum-v.d. WerÍ, frou v.d. Wert, frou Bakker-
Visserman, frou DeVries-v.d. Hei, Libbe Kerstma.
Alie M. Visser, Ina Planting, daarachter deels
zichtbaar Anneriek van ds Jansen, Bep Borsje,
Aukje Wíldschut, Corrie Fray, Wietse B. Fijlstra,
Hessel Kuipers, Kees Meijer, Jeltje Ykema, Ype
Nooitgedagt, Jan v.d. Werf, Rink F. Lantinga, Jan
Gerbensz. de Vries, Eeltje van Willem deVries (Fri-
pia).
3e rij: Claas Frankena, frou Kunst, frou Auke Biils-

Viiftig jaar geleden

ma, Hendrik Frankena, frou Ernst Hoomans,
Geeft Westerdijk, Hennie Buma, Geeske R. Zijl-
stra, Aukje Buma, Janke Feenstra, AkkeTroelstra,
Fokke Grasman, Pietje Huitema met witte jurk,
Trui Kroeze, Popkje Kerstma, Toos Stapersma,
Lo I ke Lanti n ga o n derwijzer.
4e rij: frou Stienstra-Schotanus, frou Buma, Wig-
gele v.d. Velde(?), Rink K. Groenveld, Jeljer G.
Keulen, GeerÍ Zijsling, Hendrik Hes, Riemer Rei-
nalda, Kornelis Zijsling, mevr. Borsje, frou D.

Deze foto is precies vijftig jaar geleden genomen, namelijk op 25 juli 1939 tij-
dens het schoolreisje van de Heruormde school naar hotelTjaardate Oranje-
woud,
De eigenaar van deze foto, de heer Wietse B. Fijlstra, Jan Nooitgedagtstraat
21 te lJlst, kan zích dit uitstapje nog heel goed herinneren.

Kroeze, frou Grasman, frou Feenstra, frou Visser
(Martens-M inke), frou Kerstma, frou Stapersma,
frou Attema, frou Hoomans (moedervan Afke).
Achterste rijs: Gerben de Vries, Willem Jan Dok-
kum ondenuijzer, juffrouw Makkinga onderwijze-
res, frou Nooitgedagt (Sjoerd-e- Klaske), ds
J.C.M. Jansen, Sybren Labordus, frou Aaltje
Westerdijk-Postma, frou Kuipers (gehuwd met
Itte Kuipers, moeder van Hessel), frou T. Lanting,
frou Huitema-Wiebenga, lds Dijkstra en frou S.
Reinalda.

Wij bedanken hierbij de heer W.B. Fijlstra voor het
verzamelen van de namen der leerlingen. Een kar-
wei dat ongetwijfeld veel tijd heeft gekost.

Frits Boschma

-HIOEKIIVITfi'AI

txtmtt
Het is algemeen bekend dat vogels soms op vreemde plaatsen hun nest bouwen. Zo nestelen
bijvoorbeeld scholeksters vaak op de spoorbaan letterlijk,tussen de rails'.
Deze opname is gemaakt ergens tussen Sneek en lJlst.
Twee keer per uur wipt de vogel even van het nest om te trein te laten passeren.
Volgens een NS-machinist broeden er dit jaar maar enkele paren scholeksters op het baanvak
Leeuwarden-Stavoren'tussen de rails'.
Doorgaans ligt het aantal broedsels op deze spoorlijn tussen de 5 en de 1 0 stuks!
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E.H.B.O. E.H.B.O. E.H.B.O.
Ook wij als E.H.B.O. vereniging willen nog graag
iets van ons laten horen voordat wij op vakantie
gaan. Hier volgt een verslag van onze winteraktivi-
teiten over 1988 en 1989.
Reanimatiecursus: op 26 september 1988 gingen
wij van start met een reanimatiecursus. Hier de-
den 14 cursisten aan mee; zij deden op 18 oktober
examen en slaagden allemaal, zodat onze vereni-
ging nu 31 leden heeft met de aantekening reani-
matie!
Herhalingslessen: 24 oktober startten wii weer
onze gebruikelijke 8 herhalingslessen. Deze les-
sen werden gegeven door de heer Drenth (theorie)
en door de heer W. Slob en mevr. H. Twijnsira
(praktijklessen).
Op 12 december 1988 hadden wij een les over
masseren. Deze werd georganiseerd door mevr.
L. Meijer-Vonkeman. Het was een leerzame les en
zeker voor herhaling vatbaar.
30 Januari: op deze datum hielden wij in samen-
werking met brandweer, Rode Kruis en politie
onze RAMPOEFENING. Deze oefening werd dit
keer gehouden op de Piekedijk bij Abbega bij het
huis van notaris Mensen, een gevaarlijke plaats,
maar ja, een ramp kan overal gebeuren, zo ook
oaar.
De oefening kunnen wij als geslaagd beschouwen
en wij danken daarom ook de Lotussen voor hun
medewerking voor het bedenken en uitvoeren van
de ongevallen. De opkomst van onze leden was
enorm groot die avond. Bedankt leden!
OeÍenavond Kring D: Er werden twee avonden
georganiseerd, de eerste werd gehouden in Arum
op 20 november '1988. Deze avond werd gevuld
met een bespreking over het rampenplan door de
heer Laarman.
De tweede avond werd gehouden in lJlst op 20 fe-
bruari .1989. Deze avond vulden wij met een wed-
strijdoefening; er deden 15 ploegen mee uit de
kring D en ook nog 3 jeugd-E.H.B.O. ploegen uit
lJlsi.
Studiedag 4 februari 1989: Hiervoor gingen wij
naar Leeuwarden naar het PE.B. gebouw. De mor-
gen werd gevuld met de uitleg over het nieuwe
Oranje Kruis boekje, de 22ste druk, en 's middags
was er een oefenmiddag voor de jeugd. Hier was
lJlst aanwezig met 27 kinderen; een goede op-
komst vergeleken met de andere groepen uit de
Provincie Friesland.

Donateurs Aktie: Onze donateurs aktie mogen wij

als geslaagd beschouwen. De totale opbrengst
van deze aktie was Í 1.682,50. Bedankt mensen
uit lJlst, Oosthem en Nijesyl. Het geld wordt be-
steed aan lesmateriaal en oefenmateriaal voor
onze vereniging.

Jeugd E.H.B.O.: in september 1988 gingen wij op
3 scholen in lJlst van start met de jeugd E.H.B.O.
In totaal 36 leerlingen. De Kogge met 18 leeringen,
de Ylostinsschool met 13 leerlingen en Mauritius-
school met 5 leerlingen.
De leerlingen kregen les van de volgende mensen:
mevr. F. de Jager, mevr. H. Zijlstra, mevr. Beintema,
mevr. A. Smit, mevr. G. v.d. Sluis, mevr. Sj. Lub-
berts en mevr. A. Boschma.
De kinderen deden op 20januari 1989 exarnen; dit
werd afgenomen door dr. Drenth en mevr. Kakus.
De kinderen slaagden allemaal voor het A-diplo-
ma. De diploma-uitreiking vond plaats op 16 fe-
bruari op de Kogge en op 21 februari op deYlos-
tinsschool en de Mauritiusschool. De eerste
avond reikte de heer Bos de diploma's uit en de
tweede avond deed wethouder DeVries dat.
Verder vertelde de heer Bos ons iets over het werk
van het Rode Kruis want daar was hij erg aktief bij.
Ook mochten de kinderen op deze avonden de
ambulance van binnen bekijken en nog vragen
stellen over het werk van het Rode Kruis.
PROFICIAT JEUGD E.H.B.O.I
B maart: Bespreking van het Rampenplan met alle
E.H.B.O. verenigingen van de gemeente Wymbrit-
seradiel. Deze avond hadden wij mevr. Huisman
gevraagd iets uii te leggen over het rampenplan
en wat wij als E.H.B.O.-er kunnen doen op zo'n
moment. Wij kregen een Íilm over de ramp van Me-
xico te zien; die beelden waren verschrikkelijk. Het
resultaat van deze avond viel ons wat tegen, wij
hadden iets anders verwacht, zodai wij nog eens
zullen proberen om een afspraak met de ge-
meente te maken over een andere oozet.
17 april: hielden wij onze jaarlijkse ledenvergade-
ring; de opkomst was niet zo groot, maar het werd
een gezellige avond. Belangriikste punten waren:
bestuursverkiezing; aftredend en niet herkiesbaar
mevr. N. Hoogeveen. Voor haar kwam in het be-
stuur mevr. A. de Vries, Mietlán 20 en als extra be-
stuurslid werd gekozen meyr. G. v.d. Sluis, Jonker
Rispensstraat 21, Ulst. De voorzitter bedankte
Netty voor al het werk wat zij voor de vereniging
heeft gedaan en gaf als dank een bos bloemen.
Ook de leden die hebben geholpen bij de jeugd
E.H.B.O. kregen als dank een bloemetje.
Na de pauze werd de avond gevuld door mevr. H.

Twijnstra. Ze had voor ons een spel gemaakt 1
te maken had met de E.H.B.O. Een zeer geslaa!í
spel, want we waren allemaal zo fanatiek als wat.
Zo, dat was ons winterseizoen.
Maar ook in het komende zomerseizoen staat de
E.H.B.O. weer paraat bij verschillende Sport en
Spel Evenementen.

Nieuwe cursus E.H.B.O,
Ook het komende winterseizoen proberen wij
weer een cursus te organiseren voor de mensn die
graag een E.H.B.O. diploma willen behalen. Het is
de bedoeling om begin januari 1990 een cursus te
staden. Het aantal aanmeldingen moet minimaal
15 zijn, anders kan de cursus niet doorgaan, om-
dat de kosten dan te hoog worden.
Duur van de cursus: 16 lesavonden op maandag-
avond van 19.30 tot 21.30 uur. Plaats: Groene
Kruis gebouw in NijYlostins.
De cursus wordt gegeven door de heer Drenth
(theorie) en mevr. H. Twijnstra (praktijk). Kosten
van de cursus zijn / 135,- inclusref examengeld.
Voor meer informatie en opgave kunt u terecht bij
mevr. G. v.d. Sluis, Jonker RispensstÍaat 21 l"lr-r,
tel. 05155-2358 oÍ bij mevr. A. Boschma, P1 ,
Pólle 3, Oosthem. tel. 05155-2111.
Dus tot kijk en een prettige vakantiel
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IN UW KOSTBARE VAKANIIETIJD PROBÊREN WIJ
ZO SNEI. MOGEI.IJK UW SIORINGEN

Geboortekaartjes, Trouw- en Gelegenheidskaarten
worden
Boeken

bij ons
ter inzage!

vakku nd ig ged ru kt.

OOK UW ZAKELIJK
DRUKWERK
IS BIJ ONS
IN GOEDE HANDEN.
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