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Brugwachter Meinte de Jong
in de VUT
op 31 december a.s. gaat de bekende lJlster brugwachter Meinte de Jong ge-
bruik maken van de vUT-regeling. Hij is dan 60 jaar oud en heeft ruim 25 jaar
dienst gedaan als'brêgewipper op'e grutte brêge'.
De Jong is een man die goed hoort en ziet wat er om hem heen gebeurt. Het
kost hem geen enkele moeite om op-de-hem-eigen wijze uren achtereen te
vertellen over alles wat er zich zoal in lJlst en in het bijzonder bij de brug heeft
afgespeeld.
'lk koe der wol in boek oer skriuwe,' zegt hij zelf. In dit artikel vertelt Meinte
ons iets over zijn levensloop en enkele sterke 'brêgeferhalen'.

Ydkrijder
Meinte de Jong is op 16 september '1929 te Mol-
kwerum geboren als eerste kind van Haring de
Jong en Baukje Schilstra. Zijn v ader had hier des-
tijds een slagerij. De familie De Jong verhuisde in
1 935 naar lJlst en woonde eerst in de W.M. Oppe-
dijkstraat en later achter het huis van Hendrik
Postma, Galamagracht 1 4. Dit pand is in 

.l973 af-
gebroken. Op de Openbare lagere school kreeg
hij les van juÍÍrouw De Boer en meester Wouda.
Als schooljongen voer De Jong vaak met de veer-
boot Johanna Jacoba mee naar Sneek.
'lk kaam healwei fjouweren Ít skoalle wei en dan
wachte Pieter Sybesma efkes op my. By it laden
en lossen holp ik wat mei en dan koe syn soan
Gerben yn Drylts bliuwe. In inkelde kear mocht ik
de boat wolris stjoere, dat wie in hiele belevenis...'
Tot zijn 15e jaar bleef De Jong op de lagere
school. Tijdens de laatste schooljaren 'hielp' hij
groenteboer Jelle Hoomans.
'Efteróf tinke jo wolris, ik hie miskien better wat
trochleare kind...'
' hetverlaten van de lagere school zei vader Ha-
.-.g de Jong: 'Do moast no oan't wurk.'Zo kwam
De Jong bij boer Evert Vierstra (89) terecht die nu
nog in Boelenslaan woont. Daarna werkte hij 3
jaar bij Jelle Hoomans die een 'grientewinkel' op
de Galamagracht had.
'ln fijne man en it wie in poerbêste baas.'
Toch wilde Meinte wel eens iets anders. Hij ver-
trok naar'Holland' en werd aangenomen bij de
Nederlandse Spoorwegen te Utrecht op de rail-
lasinrichting. Hier werden spoorstaven verlengd
van 38 tot 46 meter. Deze baan duurde ruim 7 jaar.
Elk weekend ging De Jong via Amsterdam en Sta-
voren-Enkhuizen naar huis. Hij kreeg kunde aan
het personeel van de veerboten. Na verloop van
tijd deed hij tijdens de ovedocht dienst als ober op
de Staverse boot. 'lk moast dochs elke wike hinne
en werom dat sa Íerlsjinne ik der nog in moai
sintsje by.'
Na verloop van tijd keerde De Jong terug naar het
'heitelàn' als spoorwegarbeider. Nu moest hij af
en toe de spoórbrug op Nijesyl bedienen. Rein
Feenstra en álde Van der Brug waren hier toen de
vaste brugwachters.
Op 23 september 1952 trouwde Meinte met Griet
de Jong uit Osingahuizen, dochter van een brug-
wachter. Toen er bij de melkfabriek Lankhorst te
Osingahuizen een chauffeur benodigd was, sollt-
citeerde De Jong, die inmiddels zijn groot rijbewijs
had gehaald. Hijwerd aangenomen en werkte hier

Meinte de Jong: 'De lju wurde hastiger...

zo'n tien jaar met een onderbreking van twee jaar
toen hij bij de Esré in Sneek werkte.
'Earst hie ik 140 molkbussen op 'e auto, mar op 't
lêst wiene dat mei de oanhinger 320!!l En alle-
gearre 4O-literse bussen, die weagen der yn. Al dy
folle bussen moasten fan de dyk óf op 'e auto tild
wurde.'
In zijn vrije tijd hielp Mernte Gerrit Nijdam bij het
stro lossen. Tenslotte werd deze baan hem te
zwaar en de werktijden waren ook verre van aan-
genaam.

Brugwachter
In 1963 stond er in het Sneeker Nieuwsblad een
advenentie waarin een brugwachter in lJIst werd
gevraagd. Auke Bijlsma die toen brugwachter
was zei: 'ls dat net wat Íoar dy jonge?'
De Jong solliciteerde maar hoorde nadien via vra
dat er wel 1 00 gegadigden waren. Geruime tijd na
de sollicitatie moest hij op het gemeentehuis ko-

In faam Ét Drylts, in romboarstigê moaie minne
woe yn stoarmwaar de mar oersile, allinne
se sei; myn beha - as seil - byn ik fêst
oan gafÍel, giek en de mêst
mar ik sis jo, dan moat men reevje kinne!

men voor een gesprek met burgemeester Caze-
mier, de wethouders J.M. Jansma en Jarig Nooit-
gedagt en gemeenteopzichter Bouma. Mejnte
werd aangenomen en zo zegt hij 'dat haw ik oan
Jansma te danken, die hat in goed wurdtsje foar
my dien.'
Zo werd Meinte de Jong op 1 november 1964
brugwachter op de 'grutte brêge' en in maart
1965 betrok hij met zijn gezin de dienstwoning op
Uilenburg.
De bomen voor de brug moesten de eerste jaren
met de hand worden bediend.
'ln sjoernalist hat ris foar my Étrekkene dat ik yn it
drokst fan 'e tiid wol 25 kilometer per dei r0n. Se
fytsten en ryden my betiiden gewoan Ían 'e sok-
ken. Der kamen ek hieltyd mear boaten en dan
moast ik ek meer draaie. lt koe op 't lêst net langer
mear mei die beammen.'
Er werden voorzieningen getroffen dat de bomen
voor de brug voonaan elektrisch bediend konden
worden. In 1964 was het bruggeld 10 cent voor
een zeilboot en 20 cent voor een motorboot.
Langzamerhand werden deze bedragen ver-
hoogd. Eerst / 0,25 dan / 0,50, 0,75, 1,00 enzo-
voorts en nu is het tarie'l f 2,00 per vaaduig.
De werktijden waren in het begin van 's morgens
zes uur tot 's avonds halÍ tien met daarin de no-
dige schafttijd. Hei onderhoud en schoonhouden
van de brug is ook een taak van de brugwachter.
In de kelder onder de brug heeft De Jong eigen-
handig vloerbedekking gelegd. 'lk woe dat ge-
woan ynoarder hawwe, jo kinne der wol fan 'e flier
ite.' De brugwachter is ook een vraagbaak voor
toeristen, bootbestuurders en toevallige bezoe-
kers. 'lk bin yn die 25 jier ek wol t0zen kear op 'e
brêge filme en op 'e foto kommen.'

Duitsers
Op de vraag om een paar sterke 'brêgeÍerhalen'te
veÍtellen zegt De Jong: 'Der sjitte my twa ferhalen
tebinnen, tefallich beide oer DÍtsers. No, Íarre
kinne dy lju net hear, mar ik haw gjin hekel oan dy
minsken. lk siz mar sa: it moat ek ien kear Ít wê-
ze.'
Op zekere dag komt er een tamelijk luxe kruiser
met een duits echtpaar voor de brug. De schipper

Dichtsje kin ik net, sei de man,
en makke in limerick.

P.F.
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J meubelmakerij r.galama ijlst
maatwerk in meubelen, keukens, inteÍieurbouw, proiekt-

meubrlarr. uilenburg 16-18, 8651 ek llst, teleÍ. 05155-2251

RoodhemsteÍweg 5
8651 CV lJlst

Telefoon 05155-1 900/1500

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

DE SPANJERSBERG KOLLEKTIE
DE GROOTSTE KANS VAN SIAGEN

IN, . GEBOORTE AANKONDIGINGEN
. HUWELIJKS AANKONDIGINGEN
. UITNODIGINGEN
. BLANKO KAARTEN
.MENU'S ENZ.

Galamaqracht 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

zielrcnfrnds
.$rcek

Harlingertrekweg 53, 058-91 391

In Dryltser
Slokje...

Sliiterij J. Schreur
Galamagracht 34, lJlst

Tel. 05155-1570

TIMMER- EN AANNEMERSBEDRIJF

b.v. Gebr. WIERSMA / IJlst
o nieuwbouw r betonbouw o onderhoud o restauratie
o kunststof kozijnen

I J lst, Rood hemsterweg 4, TeleÍoon 051 55 -1 880/1 348
Postadres: Postbus 29, 8650 AA lJlst

Een kursus Fries
De allerbeste schllder,
behanger...?
Nee, dat hoort u ons niet zeggen. Dat
oordeel is aan u!

Wilt u zich een oordeel kunnen vormen?
Kom dan gerust (vriibliivend) Iangs voor
informatie, behang, verf en benodigdheden,
laarzen, klompen... en al die andere kleine
dingen, die u misschien niet bij ons
verwacht, maar er wel ziin.

J.G.DEVRIES -TJLST
sclrilders. en behangusbecftltÍ

&-M-zelÍ.zsak
Winkel achter, door de steeg...
Uw têge verlbllkJes e.d. kunt u ook bl ons
Inleveren.

Galamagracht l3 - Tel. 05155-1387

trr,rr,rr',

Als u als niet-Fries tussen de Friezen woont en de
behoefte heeft het Frieste leren verstaan, lezen en
misschien ook spreken, dan kunt u een kursus
volgen waar u zich deze vaardigheden kunt eigen
maken. De A.F.U.K. (Algemiene Fryske Under-
rjocht Kommisje) organiseert deze kursussen.
De mogelijkheden zijn: 1. een 2-jarige opleiding
met als einddoel Fries te spreken. Als het u slechts
gaat om het verstaan en lezen dan kunt u na 1 jaar
stoppen. 2. Een 1-jarige kursus met hetzelfde
doel, maar dan moet er wel flink worden aange-
pakt.3. Dezelfde spreekkursus kan ookals inten-
sieve kursus van twee keer een week worden ge-
volgd op de Fryske Folkshegeskoalle Skylgeralán
op Terschelling.
De gewone mondelinge kursussen duren een
winterhalfjaar, één keer per week twee uren les
(max. 50 uren). Overal waar '10 kursisten zich op-
geven kan een kursus worden gegeven. Het kur-
susgeld bedraagt / 95,- (beneden de 23 jaar /
47,50). Daarbij komen nog de kosten van de leer-
middelen.
Voor inlichtingen en opgave kunt u terecht.
Anke Steenaart, Oosthem, tel.05155-2176 ofV
A.F.U.K. Leeuwarden, tel. 058- 1 38045.

UÍ|Í|NDEET PAKTU

BrJ fi0rtt
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Mevrouw W Kempenaar-Verhoog, Jonker Ris-
pensstraat 9, telefoon 1747.

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

Zangvereniging'Euphoniar repetitie iedere
dinsdagavond 8 tot .10 

uur in het Mienskipsh0s.
Muziekkorps'Concordia, repetitie iedere
maandagavond half 8 tot half 10 in 'Het Miens-
kipsh0s'.
Drumband 'Concordia'iedere woensdag-
avond van half 7-8 uur leerlingen, S-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 8 tot 10 uur, '1 keer in de 14
dagen in het'Himsterh0s'te Oosthem. Ouderen
iedere dinsdagmiddag van half 2 tot 3 uur jn'Het
Mienskipsh0s'.
Schaken elke dinsdagavond in de Stadsher-
oerg
Dammen elke maandagavond in de Stadsher-
berg
Amnesty International 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. StánÍries elke dinsdag vanaf
19.00 uur.
TaÍeltennis maandag van 19.00 tot 23.00 uur,
zaterdag van 9.00 tot 13.00 uur jeugd
Gymn. Ver. Stànfries ma. 8.45-9.45 uur, 16.30-
22.30 uur: di. .17.00-18.00 

uur; wo. 13.00-2O.OO
uur; donderdag 16.30-18.00 uur en vr. 16.00-
18.00 uur en zaterdag 9.00-11.00 uur in de
Utherne
FNV info-team bêl 05155-1970 Louise Hee-
ringa voor inÍormatie op het gebied van So-
ciale Voorzieningen, Studiefinanciering, in-
vullen belastingbiljetten, individuele huur-
subsidie ê.d.
Bouw- en Houtbond F.N,V. WW. inschrijven
elke maandagavond van 19.00-20.00 uur.
Douwe Heeringa, Westergoleane 45, lJlst,
te!.05155-1970.

een uitgave van:
Drukkerii Visser.
Galamajracht 9, Ulst,
tel. 05155-1318

Redaktie: A.
F.
Fr

Kuipers
Bloemhof
Boschma

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

Opmaak: Studio Sybe Houtsma,
lJlst

Druk: DrukkerijVisser, lJlst

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

OCopyright Drukkerij Visser. Niets utr oeze
uitgave mag worden verveelvoudigd door
middel van druk, Íotokopie, mikrofilm oí op
enagerlei andere wijze, zonder vooraÍgaande
toestêmming van de uitgeveÍ.

29 september Klaverjassen, Mienskipsh0s
29 september Concordia, Sponsorloop, start Mienskipsh0s.

4 oktober Bridgeclub, Mienskipsh0s.
5 oktober Jaarvergadering |J.V.C., Mienskipsh0s.
6 oktober Bingoavond St. Jeugd en Jongerenwerk, Mienskipsh0s.
9 oktober Bridgeclub (middag), Mienskipsh0s.

10 oktober Bond van Plattelandsvrouwen in Friesland, Doe-avond o.l.v.Tineke Rijpma, Mienskipsh6s.
11 oktober Bridgeclub, Mienskipsh0s.
12 oktober Voorlichtingsavond, Politie spreekt over 'Vandalisme, St. Jeugd en Jongerenwerk, Miens-

kiosh0s.
19 oktober C.P'V. Een algemene lezing en dia's over de natuurbescherming en lt Fryske Gea, Miens-

kipsh0s.
20 oktober Klaverjassen, Mienskipsh0s.
21 oktober Bingo en pannekoeken bakken voor de jeugd, st^ Jeugd en Jongerenwerk (middag).
21 oktober IJ.VC. Beat-avond, Mienskipsh0s.
23 oktober Bridgeclub, Mienskipsh0s.
25 oktober Bond van Plattelandsvrouwen in Friesland, Koffiemorgen in het Princessehof te Leeuwar-

den, tentoonstelling met film 'Plattelandsvrouwen en de Derde Wereld'.
25 oktober Bridgeclub, Mienskipsh0s.
25 oktober Informatieavond van de werkgroep lJlst-Zerbst (D.D.R.) van de Hervormde Gemeente,

\, Schaapskooi.
26 oktober N.C.V.B. mevrouw Billsma-Bos uit Franeker over het Bondsprojekt: Burkina-Faso, het vroe-

gere Opper-Volta in Afrika, Mienskipsh0s.

.MIJN HOBBY, UWGEMAK'
Waarschuwing!!! Zo af en toe lees je het weer in
de courant: 'Scharenslijper vraagt aan de deur
tientallen of zelfs honderden guldens voor enig
door hem verricht slijpwerk.'
Wist u dat dit zelfs nog in lJlst gebeurt!
Het vertrouwde adres voor al uw slijpwerk! Uw
fijnslijper P.H. de Vries, Bockamastraal2T, lel.
05155-1782.

8@EWruJ8

Sport- en
spelmateriaal
De provinciale sporkaden hebben een brochure
uitgegeven over de mogelijkheid sport- en
-relmateriaal te huren. Verder verscheen er een

',--.der'activiteitenwijzer', over het organiseren
van spelen e.d. Inlichtingen bij het gemeentehuis,
toestel 4221.

ANNA SCHRAA.VAN POPTA

G ED I PLOM EERD
PED I CU RE

Geeuwkade 11 - Telefoon 1930

Vrijwilligersprojekt
Z4-uurszorg I J lst- N ijezij l -
Oosthem en Abbega
Er ziin 14 vrijwilligers voor u beschikbaar, voor
eventueel noodzakelijke thuiszorg.
De huisartsen en de wijkverpleegkundige in dit
gebied mogen op elk moment een beroep doen
op deze vrijwilligers.
Alle vrijwilligers zijn dag en nacht bereikbaar!
Voor informatie kunt u altijd kontakt opnemen
met mevrouw Post- de Heij, Geeuwkade 10,
lJlst, tel. 1223 (bestuurslid van 'Het Groene
Kruis'lJlst).

'Snabbeltjen
Vanaf woensdag 4 oktober hangt ons winkeltje
weer vol met winterkleding. -
De openingstijden zijn woensdagmorgen van 9 tot
1 1 .30 uur en 's middag van 13.30 tot 15.30 uur en
vrijdagsmiddags ook van 13.30 tot 15.S0 uur.
Hebt u winterkleding of speelgoed dat u wel wilt
verkopen, kom dan eens langs of bel één van on-
derstaande telefoonnummers.
De uitverkoop is a.s. woensdag 27 september en
begint 's morgens om 9 uur. Alles gaat dan weg
voorl,2of3gulden.
Graag tot ziens in ons winkeltje dat gevestigd is
tegenover het parkeeílerrein achter het politiebu-
reau aan de Sudergoweg.

Dirry,Iel.2344
Hotske, tel.2057

Schaakklub
lJlst-Oosthem
Het nieuwe seizoen begint op dinsdagavond .19

september om 8 uur met een ledenvergadering in
de bovenzaal van cafe 'Het Wapen van lJlst' waar
dan verder iedere dinsdagavond schaken is.
Het ledental is bijna te klein om het hooÍd boven
water te houden, dus schakers van lJlsi en Oos_
them, wordt lid om de klub in stand te houden!
Voor de jeugd hebben we de zaak nog niet rond.
We hopen er uit te komen en het wordt dan via de
scholen bekend gemaakt.

&ffi'KAYTEKTA?IJT
6 t<t-aqn*-otoJuÊRtre
trr.4rlunnl 6q,,

Het bestuur
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o bloemen
o planten
. bloemsierkunst
. tuincentrum
. tuinarchitectuur
Dil alles in uw 'eigen stad'

Heeft u misschien ook interesse in
een cursus kralen breien of
sieraden maken met kralen?
U kunt zich opgeven bij Gerrie
Makelaar, Jan Nooitgedagtstraat 1 1,

I J I st, tel. 051 55-2069.
Het cursusgeld bedraagt f. 55,00.
Dit is voor 6 avonden.

Overdekte winterberg i ng met
mogeliikheid voor doe-het-zelf
onderhoud. Komplete iacht-
betimmering, onderhoud en
reparaties.

Jachtwerí Koopmans
05155-2501 /2299

Voor nieuwbouw, uitbreiding of
onderhoud van uw:

o Verwarming
(C.V. en lokale verwarming)

o SanitaiÍ en waierleiding
. Zinkwerk
. Oakbedekking

Installatie- en loodgietersbedrijÍ

A. SIJPERDA
Stadslaan 2a, telefoon 05155-1224

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

ProeÍde U al:

Ons vers gemalen

heerlijk gekruid
gehakt

en. onze echte

Friese droge worst?

Dlnsdags- en v ri jd ag savon d s
bezorgen wii Uw bestelling!

SLAGERIJ

W. Zijlstra & Zn.
Eegracht 65 - lJlst - TeleÍoon 1309

begint meteen te schreeuwen dat de brug 'soÍor1'
open moet. De Jong had echterzijn schaft en zat
net te eten toen de Duitser plompverloren bij hem
in de keuken kwam.
lk sei: 'Ruhe jonge, ik moat earst efkes ite oars
wurde de Jierpels kàld.' De man vertrok weer, zo te
zien niet erg overluigd. Meteen na het schaft ging
De Jong naar zijn brug en draaide die open. Hij
riep de schipper aan dat hij wel kon komen, maar
die gaf geen asem. De brugwachter liep naar de
kruiser in de veronderstelling dat het Duitse echt-
paar nu misschien een hapje aan het eten was.
'Mar kinst begripe hé, ik loerde mei in skean each
yn 'e roef en seach it daliks wol: se wiene efkes
oan it 'flipperjen', it skip skommele der oer. Ik róp:
Die Brucke ist fertig, as jimme no ek sa fier binne...
Mar der kaam gjin antwurd. Doe beg0n derfoar de
brêge in frachtweinchauffeur te razen. lk haw de
brêge mar gau wer ticht dien.
In skoft leiter komt dyselde keardel by my yn it
brêgehokje en seit: Was ist doch loss mit dir??? lk
sei: En no as de bliksem troch de brêge, oars
komst der hielendal net mear troch. Se farre troch
de brêge mar Íerdomd, die fint docht krekt as
sjocht er myn klomke net!!! Dat wie dochs wol it
toppunt. Yn gearwurking mei kollega brêgewach-
ter Minse van der Veen fan in Abbegeasterketting
haw ik it jild dochs noch krigen.
Een andere keer opende De Jong de brug voor
een Duitser en gooide de klomp uit. 'Habe ich
nichts mit zu machen,' ropt er. lk sei: 'wat krije we
no, wy hawwe al fiiÍ jier lêstJan jimme hàn en no
wer dwersbongelje?'
De Jong belde zijn collega in Sneek op en waar-
schuwde de waterpolitie die toevallig bij de Lem-
merbrug lag.

Drie kwartier later stond diezelfde Duitser weer op
de brug in lJlst met het bruggeld. 'lk haw noch nea
ien sjoen dy't sa b0gde. Hy knibbele hast foar my.
Doe woe der my ek noch in Íooijaan, mar dat haw
ik pertinent wegere.'

Veranderingen
De Jong heeft nooit een hekel aan zijn werk ge-
had. lntegendeel. Maar er is naar zijn mening wel
veel veranderd in de loop der jaren. De mensen
die voor de brug staan te wachten krijgen steeds
meer haast en zijn agressiever dan vroeger. Zijn
ze dan eenmaal over de brug dan hebben ze alle
tijd en blijven soms wel een kwadier staan te pra-
ten... Er moet ook nogal eens een schip worden
teruggefloten omdat er niet of teweinig is betaald.
'De àlde maten ferdwine ek hieltyd mear en der-
mei de moaie ferhalen en sterke stikken. Wat
binne der al in boel ferstoarn, bygelyks Sibbele ten
Kate, Hendrik Groenveld, Lammed ter Heyde,
Bouke Laverman, Lytse Pieter, Sytse Boschma,
Jan Ljocht, Gerrit Nijdam, Ernst Hoomans en gean
sa martroch. Dermei wol ik net sizze dat ik net mei
de jongerein prate kin, mar dat is dochs oars. En ik
kry ek wat lêst fan myn fuotten, dat ik wol der no
ek wol Ít.'
Griet de Jong: 'Wy hawwe in caravan yn Noor
wolde, dan kinne wy der ek wat faker hinne en È/
meie ek graach swemme. No is Meinte sneons en
sneins altyd boun.'
De Jong krijgt straks meer tijd om een kuiertje te
maken, te fieisen, te puzzelen of een Nederlands
of Fries boek te lezen. Voorlopig kunnen Meinte
en Griet in de brugwachterswoning blijven wonen.
als ze om gezondheidsredenen nog eens moeten
verhuizen hopen ze dat er in Nij Ylostins nog een
mooi plekje vrij is.
Tot slot van ons gesprek zegt Meinte: 'Do bist net
de iennichste foar in interview. Anton, in jonge fan
sa'n tweintich jier Ét 'dagverblijf de Ee' komt hjir
elke dei làns. As er my sjocht dan raast er: 'Brug-
wachter wij zijn grote vrienden. lk heb gehoord dat
u met de VUT gaat en nu wil ik een interview met u
maken met allemaal vragen. lk heb ook al gehoord
dat u bang bent van spinnen!l'
Moast der net om laitsje je?'
Wij hopen dat deze altijd zo aktieve brugwachier
met zijn vrouw nog lange tijd in goede gezondheid
van zijn pensioen mag genieten.

Frits Boschq-

' Puzzeltocht door lJlst?'
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Houtzaagmolen De Rat
In de maand juli, toen De Rat Monument van de
Maand was, is de molen door ruim 4500 mensen
bezocht. Hieronder waren nogal wat 'Dryltsers-
om-ótens', buitenlanders en emigranten uit Cana-
da. Het welslagen van dit evenement is vooral te
danken aan de hulp van vele vrijwilligers.
De expositie van oude foto's, schaatsen en pop-
pen in het gemeentehuis trok ruim 750 bezoekers.
De verkoop van het boekje over de lJlster molens
van de hand van de heerA. Bokma verlooot voor-
spoedig.
Op 22 augustus heeft de raad van Wymbritsera-
diel besloten dat er een vaste molenaar op De Rat
komt. Deze'beheerder'gaat het onderhoud van
molen en erf verzorgen. Samen met de vrijwillige
molenaars is hij uiteraard ook actief bij het zagen
van stammen en balken.
Door deze benoeming kan De Rat ook door de
week worden opengesteld. Op deze wijze krijgt
lJlst er een volwaardige toeristische attractie bij
en is het voortbestaan van deze houtzaoerverze-
kerd.

V.V.V. lJlst
Zaterdag 3 juni j.l. werd het nieuwe V.V.V.-ge-
bouw aan de Geeuwkade te lJlst officieel in ge-
bruik genomen.
Voor de lJlster schooljeugd was er die dag een
ballonnenwedstrijd georganiseerd.
De ballon van Hanneke Regeling werd in Leeu-
warden gevonden. Van de teruggezonden kaar-
tjes was deze het verst gekomen. Van het bestuur
van V.V.V. kreeg zij een een kadobon van f 25,-
die zij kan besteden bij Boek- en Speelgoedhan-
del Visser.

Het bestuur

Sjoelhistorie
Het sjoelen is al van heel vroeger een bekend ge-
zelschapsspel in vele hursgezinnen. Soms kan de
sjoelbak maandenlang opgeborgen zijn om dan
vaak tijdens de koude wintermaanden, waarbij
men de gezelligheid binnenshuis zoekt, weer ie-
voorschijn te worden gehaald.
Vooral de maanden november en december zijn
de uitgelezen maanden voor dit soorl spelletjes.
Er worden dan veelal eigen spelregels gehanteerd
of leuke variaties bedacht om de kans op een
hoge score moeilijker te maken.
Op een gegeven moment, zo ongeveer begin ja-
ren zeventig, is men begonnen om kleine wedstrij-
den te organiseren en daarbij bleek dat de spelre-
gels soms nogal verschillend waren.
Naar aanleiding daarvan heeft men toen besloten
een ofÍiciële sjoelbond op te richten met natuurlijk
een en dezelfde spelregels. Ook het spelen in
clubverband is hierdoor ontstaan en wel voor jong
en oud, dus vanaf ongeveer 6 tot ongeveer 75
laar.
Men kan dan strijden om in de E (is laagste), D, C,
B of A (is hoogste) klassete worden ingedeeld, dat
hangt dus aÍ van de gemiddelde score die men
kan behalen.
Heeft u interesse om in het komende wintersei-
zoen hieraan deel te nemen, wat u dan 1 avond
per week een ongedwongen gezellig avondje be-
zorgt, dan kunt u bellen naar de heer J.J. Mous te
Jutrijp, tel. 05154-3552, om inlichtingen of u op-
geven als lid van de nieuw op te richten sjoelclub.
Bi.j voldoende deelname (minimaal 20 personen)
willen wij graag het komende winterseizoen star:
ten met de nieuwe club. De juiste kosten hieraan
verbonden, kunnen pas berekend worden wan-
neer het aantal deelnemers bekend is.

Klaverjassen in lJlst
De R is weer in de maand, dus is het weer tijd om
gezellig een kaartje te leggen.
We beginnen op vrijdag 29 september om 8 uur
in het Mienskipsh0s.
We spelen kompetitie, 10 wedstrijden. U mag 2
keer missen of de 2 slechtst gespeelde
wedstrijden worden afgetrokken.
Prijzen: waardebonnen slagerij Zijlstra.
Inlichtingen bij L. Koopmans, tel. 1770.
Uitslag kompetitie '88-'89: 1. J. Haringa 46764,
2. S. Corbee 46695, 3. R. Meertens 45364,4.K.
v.d. Leeuw 45359, 5. M. Feenstra 45349, 6. P.
Hemstra 44790,7. H. Lageveen 44509, B. Mevr.
Adema 44459, 9. G. v.d. Veen 44456, 10. G.
Boorsma 44451, 11. mevr. Smit 44296, 12. B.
Toonstra 44118,13. L. Koopmans 43983, 14. H.
Nauta 43261, 15. T. Statema 42903, 16. mevr.
Jagroep 4277 8, 1 7. mevr. Broersm a 42607, 1 B. J.
Keizer 42530, f9. S. Nooitgedachl 42522,20. F.

v.d. Veen 42458, 21 . R. Waltje 42386, 22. H.
Adema 41922, 23. J. Frankena 41752,24. W.
Roskam 41658, 25. L. Schotanus 41291,26. D.

Reitsma 40954, 27. R. Toonstra 407 46.

.-=an de Welfare fan lt
Reade KrÉs
De ynwenners fan it TeatskehÍs yn Blauwh0s
hawwe op de aktiviieitenófdieling in hiel soart
dingen makke. Handwurkjen en niÍeljen.
Hja binne fan doel om op tongêrsdei 1 2 oktober in
ferkeap te hàlden Ían al die spullen dy't mei
geduld en flyt troch harren makke binne.
Ek de WelÍare fan lt Reade KrÍs hat in
frouljusgroep yn it Teatskeh0s die in hiel iier mei
elkoar handwurke hawwe. Al die spullen wurde ek
op dyselde dei te keap oanbean.
Elkenien wurdt hjirby Ítnoege om ris te kommen
en te sjen en miskien wat te keapien. lt leit
allegearreyn itTeatskeh0s Étstald. Men kin hjiren
dêr op riede, in spultsje dwaan ensfh.
Der is in kopke tee of kofje te krijen mei wat lekkers
derby Ít de Teatskeh0skeuken.
Wy begjinne middeis om 13.30 oere en slÍte om 6
oere.
Wy hoopje op in protte belangstelling op .12

oktober.
' tt namme fan de Welfare

.* 
J. Jacobi-Engelsma, Drylts

Basiseducatie
ZW-Friesland
Wilt u uw vroegere schoolkennis opfrissen?
Wilt u uw kinderen beter kunnen helpen met
school?
Wilt u zich kunnen redden in het Engels?
Wilt u zich voorbereiden op het volgen van de
mavo?
Wilt u bij zijn met uw kennis?
Wilt u met computers kunnen omgaan?
Wilt u meer weten van kunst en cultuur?
Dan is dit uw kans!!!
De Stichting Basiseducatie Zuidwest Friesland
organiseert kursussen voor volwassenen in lJlst.
Al naar gelang de vraag, kan dit zijn:
- Algemene vorming
- Nederlands
- Engels
- Rekenen
- lnformatiekunde
Voor buitenlanders is er ook de mogelijkheid de
Nederlandse taal te leren. De lessen zijn een keer
per week, ze duren 3 uur en ze zijn zowel 's
middags als 's avonds. Kosten zijn / 35,-- per jaar.

Doopsgezinde zusterkri ng
Dankzij de inzet van velen zijn onze aktiviteiten tij-
dens de jaarmarkt van 3 augustus fantastisch ver-
lopen, wat ook blijkt uit de opbrengst, namelijk /
1.69"t ,65.
We hebben veel aanloop gehad en bijna alle arti-
kelen zijn verkocht. De verloting en de raadspel-
letjes waren een succes en in de 'koffiekamer'
was het de gehele dag gezellig. Alle prijzen zijn in-
middels thuisbezorgd oÍ afgehaald.
De opbrengst is o.a. bestemd voor: de Stichting
Bijzondere Noden, Stichting Dowilvo (deze Stich-
ting verzorgt een zomerkamp voor gehandicapte
kinderen) en ons oiano-fonds.
Alle mensen die ons hebben 'begunstigd'tijdens
de jaarmarkt heel hartelijk dank en hopenliik tot
volgend jaar.

Doopsgezinde zusterkring

Bond van
Plattelandsvrouwen in
Friesland, afd. lJlst
Op 13 maad j.l. zijn er9 dames (waarvan 1 niet-lid
van de Plattelandsvrouwen) gestart met een com-
putercursus onder leiding van mevrouw Poot-
Brinkman in de Utherne. Op 22 mei, de laatste
avond, konden alle dames een getuigschrift in
ontvangst nemen.
Het was een zeer geslaagde cursus. Tot ziens in
het nieuwe seizoen.

Het bestuur

De Klepper
Op 1 september j.l. is wereldwinkel De Klep-
per, Zevenpelsen 7, opgeheven, Het depót is
overgebracht naar een boerderij in Lange-
zwaag. Er blijft in lJlst wel een werkgroep be-
staan die zich gaat bezighouden met de Derde
Wereld.
Op initiatief van Hedzer de Koe stadte hier in okto-
ber 1986 het 'Centrum voor milieu en samenle-
ving'. Er vestigde zich een woongroep van 4 per-
sonen op de bovenverdieping van het gebouw.
Van de huur die zij betaalden kon de hypotheek
worden afgelost.
De verkoop en verdeling van de goederen verliep
goed. Het werd echter steeds moeililker om men-
sen te vinden voor delruoongroep. Omdat er nu
geen gegadigden meer waren is besloten de lJl-
ster wereldwinkel op te heffen.
Het gebouw De Klepper, dat vroeger dienst deed
als zeilschool en Gereformeerde pastorie. is ver-
kocht aan Jacob Wiersma (Foppesz.). De eerder
genoemde werkgroep wil onder de naam 'We-
reldwinkel lJlst' o.a. de volgende aktitiveiten gaan
ontplooien: huis aan huis verkoop van 3e wereld-
adikelen, het organiseren van tentoonstellingen
en het verstrekken van informatie.
Wilt u hierover nadere inlichtingen dan kunt u kon-
takt opnemen met mevrouw Tommie Stoffelsma,
Mientlàn 30, lJlst.

KANERTAn'/T
@aeJ;;Ëáà- ',- ffi"
+ hEtlrtan e l'
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Galamagracht 44 - lJlst
Te|.05155-1996

@wnnomaulipt

Wffinn
Zevenpelsen 8, 8651 BT lJlst
Privé: Sikko Sjaerdemalaan 31 , lJlst
Têlefoon 05155-1322

&q,-lrll*d n miBttp unmattBtt,

Vaaromlnopen...
als a Yoordelig
hantharen?

De doe-het-zelver huurt bii
ons o.a..' . Ladders . Rol-
stelgers a S pec ie m ole ns
. Cirkelzagen . Decoupeer-
zagen a Boormachines
. Schuuimachines o Parket-
schuurmachines o Grond-
of Tuinfrezen . Ketting-
zagen enz. enz.

G.STIPERDA
Geeuwkade 7, lJlst
05150-25327 / 05155-1260

i#trR"ftïïË=r #
voor al uw reparaties, zoals: * cRorE BEURTEN * UTTLATEN

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

APK - autokeuringsbedriif
tevens AUTO-VERKOOP tel. 05155-1436 bgg 1858

TIMMER. EN AANNEMERSBEDRIJF

FA.G.SPIJKSMA& ZN.

o Nieuwbouw o Verbouw o Renovatie
o Onderhoud
o Ramen, deuren en kozijnen maken wij

voor u op maat

Uilenburg 35 - lJlst - Tel. 05155-1228

KWALITEITSFIETSEN VOOR IEDEREEN!!

0ezelle
Belevus

Sparta

ook voor: advies, service en reparaties

. TOURFIETSEN. SPORTFIETSEN. TRIMFIETSEN. SPARTAMET. JEUGD/KINDERFIETSEN

iilst Jurjen Hoomansstraat 2 teteÍoon 0s15s-1664

dfaCh tS tgfCOm pagn ie Faraetswei 22 tereÍoon 0s122-2634

rljrielbedrtjf

tr
I
tr
tr

GROND. EN VERZETWERK
WALBESCHOEIING
HEIWERK N RIOLERING
AGRARISCHE WERKZAAMHEDEN

&mffi cn*miffi gsh*dc"ijf WeS" esr Waterhmêiw

Stienstra &van derWal
Galamagracht 107 8651 EE lJlst 05'155-1491
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ï:

De groep vakantiegangers uit Bielefeld op de
Ealtic. Linksachter hoofdleider M. BIóck, naast
hem de briefschrijver Helmut List.

Zwaluwen boven en
rondom lJlst
De boerenzwaluw is de eerste van de drie die
zich begin april weer meldt. De eerste zijn op 4
april 1 988 boven lJlst gezien door J.v.d. Sluis en 1

april .1989 boven Abbega door C. Witteveen.
Als het weer goed blijft en het wat warmer wordt
en erdaardoor meer insekten komen, dan volgt de
rest van de populatie boerenzwaluwen snel.
Hij is gemakkelijk te herkennen aan zijn spitse
voorhooÍd, mooi roodbruine keel en de lange
vorkvormige staad. Je ziet hem maar weinig bo-
ven de bebouwde kom, maar des te meer rond de
boerderijen en boven het water, waar hij even
vliegend drinkt. Hij nestelt het liefst in boerderijen
en melkstallen op balkjes en spanten. Het nest
bouwt hij van modder, klei en strootjes. Het
vrouwtje legt 4 à 5 eitjes en broeidt tenminste 2
maat.
Het vertrek is meestal in september/oktober. In de
nazomer kun je soms veel zwaluwen op de bedra-
ding van de P.T.T. en P.E.B. zien zitten en als die
niet meer aanwezig zijn dan zoeken ze kale takken
van bomen op om uit te rusten voor de lange reis
naar West Afrika.
De huiszwaluw verblijft het meest in de be-
bouwde kom en is ongeveer 6 centimeter kleiner
dan de boerenzwaluw. Hij is wittervan onderen en
heeft een witte stuit. Een mooi herkenningspunt,
want het is soms moeilijk om volgels te herkennen
als ze vliegen, en vooral op afstand.
In het Fries worden ze hÍsswel, wytgatsweltsje en
molkstud genoemd.
De voorjaarstrek van de huiszwaluw ligt ongeveer
eind april, begin mei. Zij broeden en wonen graag
in kolonies. Zo is bijvoorbeeld de Julianastraat
een geliefkoosd plekje. Er broeden in lJlst onge-
veer 50 paadjes, maar in oud lJlst en plan de Rat
zijn ze niet aanwezig. Wel blijkt bij het tellen en
zoeken van de nesten dat de huiszwaluw het liefst
zijn nest bouwt tegen de witte boeiplanken bij de

@k6qoilJUno74 41,P

óoorrerr ?ilwr
nAOt UatWUgtP
R4su.qfuF.:

rJt_$'rERAAERLEII,
Enige tijd geleden ontving de redactie een brief uit de Duitse stad Bielefeld. De
afzender is Helmut List die in 1969 getrouwd is met Pietie Kooistra, dochter
van Hendrik Kooistra en Wim Spijksma. Met een collega en een aantaljonge-
ren was List in 1964 in lJlst metvakantie. Zij verbleven op hetzeilschoolschip
de Baltic. Deze grote houten viskotter, die eigendom was van de heer Boer-
tjens uit Langweer,lag afgemeerd in de Geeuw nabij molen De Rat.
Op deze plaats zijn nu de steigers van bootverhuurhedrijf Skipper Charter-
club, Dit houten vaartuig heeft van 1962 tot ongeveer 1972 dienst gedaan als
pension/zeilschool. Daarna raakte het schip lek, Iiep half vol water en ging
scheef zakken. ln totaal ontluisterde toestand is de Baltic in maart 1975 ter
plekke afgebroken.
Hier volgt de brief van de heer List:

'Geachte dames en heren,
Sinds begin 1989 ben ik lezer van lt Dryltser Kypmantsje. lk vind het mooí, omdat de mogelijkheid be-
staat in het buitenland iets over IJIst te lezen. ledere maand wachten wij op de nieuwe uitgave. Nu heb
ik misschien een bericht voor u, voor de rubriek lJlsterAllerlei. lk hoop dat u de brief kunt lezen, daar mijn
Nederlands niet zo goed is. Het leek m| wel leuk dit bericht te sturen, omdat het precies 25 jaar geleden
is, dat een duitse groep in lJlst kwam. Hierbij ook nog twee foto's van de Baltic in 1964.
25 jaar geleden ... stop ... 25 jaar geleden . . . stop . . . 25 jaar geleden

en bericht uit Duitsland
\k weet een heertijk plekje grond, daar waar de molen staat. ..

Zo is het begín van het lied, van Jan van Laar.
ln het begin van juni 1964 waren alle voorbereidingen in Bielefeld voor de reis naar lJlst besloten. De
CVJM-jeugd, uit de kerkelijke gemeente'Altstadt Bielefeld', was wel de naam IJIst bekend, maar geen
idee waar lJlst ligt.
De 17. August 1964 stond de bus voor het gemeentehuis in Bielefeld. De bus volgestopt tot de top met
koffers, fietsen en jongens ging de reis via Osnabrlick, in Oldenzaal over de grens. Direkt bij Hengelo
hadden wij in een wegrestaurantie de eerste pauze. Een prachtig mooie speeltuin, zo iets hadden wij in
Duitsland nog nooit gezien. Nu ging het verder, tot de Overkluizing van lJlst.
De bus uitgeladen en de koffers in de hand, ging het lopend verderdoor het smallesteegje'Sneekerpad'
over het bruggetje tot de 'Baltic'.
In deze tijd van 17. August 1964 tot 5. September 1964 hebben wij IJIst, en de mensen van lJlst leren
kennen. ln de eerste dagen was het moeilijk met de IJlster jeugd om te gaan, deze moeilijkheden werden
bij een feestje op de Baltic uit de wereld geholpen.
De gastvrijheid ging zo ver, dat bij de familie H. Kooistra in de W.M. Oppedijkstraat een centraal punt
werd, om bijvoorbeeld lekke banden te plakken, of een bakje koffie te halen.
Was het aantrekkÍngspunt misschien de meisjes van Kooistra???
In deze dagen hadden wij nog gelegenheid, verschillende attrakties te bezichtigen, Afsluitdijk, Den Hel-
der, Kaasmarkt te Alkmaar en Madurodam enz.
Aan het eind van de vakantie hadden wij nog een bijeenkomst in de Geref . Kerk waar liedjes werden ge-
zongen door de'CVJM Altstadt Bielefeld', en door de jeugd van de zeilschool 'de witte hei'.
Uit deze vakantie is een vriendschap ontstaan, die 2. August 1969 in de Geref . Kerk te lJlst door een hu-
'.'elijk werd bevestigd.

. .rt lied van Jan van Laar eindigt met de woorden...
Graag kom ikterug aan die plek, waar ik mijn vrouwtje vond...'

Wij bedanken hierbij de heer List voor zijn aardige brief en de 2 foto's.

Frits Boschma

Íi:

Zeilschool de Baltic in de Geeuw. Op de voorgrond de bestrating van het Sneeker Pad. Links is nog een
gedeelte van de Geeuwkade zichtbaar, namelijk de woning die lange tijd eigendom was van de heer Jo-
hannes B. de Vries.

ggx r*' 
',r{iv

* 4
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ls uw deur kapot?
Een raam of vloer verrot?
ls het dak ol de goot soms lek?
Aan schuur oí schoorsteen een gebrek?
Misschien kunt u het zelf herstellen,
zo niet.,. meteen Wietze bellen!

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

VV. Huisman
Eegracht 37 8651 EG lJlst 05155-1735

Occasions en
N ieuw-verkoop
Goede service

Te|.1249
Holtropweg 5

Reparatie
Plaatwerk - Spuiten

Autorijschoot L. dg 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

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

Speciale drogisterij en kosmetica-aÍdeling

Let op onze wekelijkse folder

SPEERSTRA'S
VOORDEELMARKT
Stadslaan 2 - Telefoon'1206

Bondsspaarbank
as

van 18Í8 Sneek-lJlst

Dagelijks geopend
van 9.00-12.30 uur

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

....voor Uw sala risrekening

....voor Uw spaarrekeningen

...,voor Uw verzekeringen

....voor Uw reizen

Ons kantoor in Sneek is iedere
werkdag open van 9.00-16.00 u.
Don de rd ag avond van 1 7.00 -
19.00 uur.

Doe meer met de bank
die meer doet
BONDSSPAARBANK

Uw vertrouwde partner voor
maatwerk in:
VERZEKERI N GEN

HYPOTHEKEN
PENS IOEN EN

SNEEKER
ASSURANTIEKANTOOR
DE BOER B.V
ZWARTEWEG 4,8603 AA SNEEK, TELEFOON 05150-16825-
VERZEKERINGEN, PENSIOENEN. FINANCIERINGEN, HYPOTHEKEN

(rè BegraÍenisvereniging,,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
fi nanciêle tegemoetkomi ng

* Bode J. Plantinga dag en nacht bereikbaar 05j41-1372.
Inlichtingen: J. Nijdam, Eegracht 104, 05155-1783.
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en de tredde en fjirde rigels (de B's dus) wat koar-
ter, en... der moat in plaknamme yn de earste rigel
foarkomme.
In Nederlàns Íoarbyld:
'n Hartstochtelijk visser uit Soeren
Zat zonder een vin te verroeren
Zo bleek als de dood
Voor een kurkdroge sloot
Al een week lang op schelvis te loeren.
Een schoolvoorbeeld volgens één der redaktiele-
oen.
Stjoer dus ris ien op. Stuur er eens in!

P.F.

'Schip zonder roer',
wapen van de stad lJlst en
zeilteken van de Friesland.

De supportersclub was dit seizoen ook nadrukke-
lijk aanwezig. De Redband, die overigens niet
door de club was aangetrokken, roerde zich
duchtig op het water. Er kwamen foto's zowel in
de Leeuwarder Courant als het Friesch Dagblad.
Op de sluitingsdag werd tijdens de prijsuitreiking
in de Kaap te Stavoren door waarnemend voorzit-
ter Jaap Wiersma de bemanning van de Friesland
een bloemetje aangeboden. Van de gemeente
Wymbritseradiel ontvingen de sk0tsje eigenaren
een enveloppe met een leuke inhoud.
Burgemeester Cazemier bezocht vlak voordat hij
met vakantie ging het schip ook nog even om het
personeel van de Friesland nog wat extra moed in
te spreken. 'Wy oefenje mar stiekum Wat troch
mei Ís skip', zegt Hans van der Zee, 'takom jier
prebearje wy wer om kampioen te wurden. Spitich
dat it dit jier op it kàntsje óf mislearre is...'

Zaterdag 3 juni 1989. Het sk?tsje Friesland gaat
afmeren aan het begin van de Geeuwkade. Spe-
ciale gast aan boord is burgemeester B.W. Caze-
mier die het nieuwe Vw-kantoor gaat openen.

eindgevels of de witte goten, zoals in de Bocka-
mastraat.
Als er weer woningen worden geschilderd zullen
we uit naam van de huiszwaluw vragen om de hui-
zen weer wit te schilderen en niet in die donkere
kleurenl
Als er eventueel mensen zijn die een hekel hebben
aan deze zomergasten omdat ze wel eens een on-
gewenst poeple laten vallen, dan mogen ze dit
melden bij het onderstaand adres. Er kan altijd
een oplossing voor worden gevonden. Bijvoor-
beeld een extra plankje spijkeren, zodat het
poepje niet op het raam oÍ de stoep valt.
De huiszwaluw had het dit jaar moeilijk met het
nest bouwen, want het viel net in een droge perio-
de. Ze maken het zich niet gemakkelijk, want ze
willen het nest persé tegen het overstek en de
gootklos aan plakken. Dit wordt allemaal gedaan
met leemklei en strootjes en daar was het eigenlijk
te droog voor. H. Zijlstra zag de moeilijkheden van
de zwaluw en maakte een stuk tuin goed nat. Zo
kon toch een van de vier paartjes êen nest klaar
krijgen.
Na de telling was hel aantal nesten evenveel als in
1 988.
De huiszwaluw broedt ongeveer 2 keer en hij trekt

. Jeveer eind augustus-september weg. Deze
\tóoel trekt naar Midden en Zuid- Afrika.

OJgi"r.*"tr* is een merkwaardige vogel. Het is
een geweldige vlieger (om daar mee te beginnen).
Hij komt nooit aan de grond; doet hij dat wel dan
is hij verloren.
Dus mensen vindt u hem, bekijk hem goed of hij
niet gewond is, gooi hem dan in de lucht. Hij
slaapt op een paar kilometer in de lucht!
Zijn aankomst hier in lJlst is meestal rond 30 april,
alleen dit jaar was hij iets vroeger, namelijk op 25
april (door M. Visser gezien). Dit komt waarschijn-
lijk door het mooie voorjaar.
Zij broeden het liefst in spleten en nissen van oude
gebouwen en onder de dakpannen van oudere
huizen, bijvoorbeeld de doopsgezinde kerk en het
magazijn van Nooitgedagt.
Zij vliegen vaak in Íormatie en achter elkaar aan.
De paring geschiedt in de lucht. Het nestmateriaal
vangen ze al vliegend in de lucht.
De gierzwaluw is een slecht weer voorspeller,
want zij voelen dat zeker aankomen. De oude vo-
ools kunnen wel een paar dagen zonder insekten

Je iongen wel een week. Dan worden ze wel
l(oucl, maar zodra de ouden weer beginnen te
voerén dan leven ze weer helemaal oo.
Begin augustus tót september zijn ze al weer op
de trek naar Zuid Afrika. ïoch, voordat ze naar
Afrika gaan, wil ik ze friese namen nog even mee-
geven, namelijk de toerswel, gierswel, -piipswel,
g0lswel, tongerswel, tÍnskoffel.
Tot volgend jaar in aprill
Meldingen: tel. 2046.
Sr. L.

Nieuws van het Dryltser
Sk0tsje
De Friesland en zijn bemanning hebben een
turbulênt seizoen achter de rug. De tweede
plaats bij de Lemmer Ahoy-wedstrijden in het
voorjaar schiep al hoge verwachtingen, Vrij-
dag 2 juni ging de Friesland op een dieplader
en bracht medeëigenaar Max Rijpma en zijn
bruid naar het gemeentehuis in lJlst. Een dag
later was het Dryltser sk0tsje in aktie bij de
opening van het nieuwe Wv-kantoor aan de
Geeuwkade.
Bij de |FKS-zeilerij stonden Allard Syperdag en
zijn mannen en niet te vergeten de vrouwen, tot de
laatste dag 1e in het algemee_n klassement. ln de
laatste wedstrijd werden ze op het nippertje door
Eldert Sietes Meeter verslagen. Evenals vorig jaar
behaalde de Friesland een 2e plaats in de eind-
rangschikking.
ïijdens de wedstrijd in Elahuizen werd het skOtsje
lek gevaren door de opsteker van de Hoop Op
Welvaart van Age Bandstra uit Stavoren. Vlak bo-
ven de waterlijn ontstond een gat van 40 centime-
ter breed en 5 centimeter hoog. Het water spoot
letterlijk naar binnen. Het veel kunst en vliegwerk
werd het gat gedicht en het water uit het ruim ge-
pompt. Het schip is door de geweldige klap deels
ontzet en de schade wordt geraamd tussen de 20
en 30.000 gylden. Het is een wonder dat er geen
persoonliike ongelukken zijn gebeurd.

Dichtsje kin ik net, sei de man
en makke in limerick
Wa makket ris in limerick foar lt Kypmantsle?!
Wie maakt een limerick voor lt Kypmantsje?!
It like Ís wolris aardich om ris te besykjen oft we
wat limericks óÍprintsje kinne yn lt Kypmantsje.
Wa doart it oan?! Wa makket ris ien of twa en
doart dy yn te leverjen by ien fan de redaksjele-
den?? (0nder sk0lnamme kin fansels ek altyd).
Tink der wol om, in limerick bestiet Ét:
fiif rigels, is koartswilich en it rymskema isAABBA,
dus
A
A
B
B
A

Wl NTERVAKANTI E's 89/90
Naar sneeuw of zon...
boek Uw vakantie bij:
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IT DRYLTSER KYPMANTSJE íO

Stànfries - de volleybal-
club van lJlst
Misschien wilje nu eindelijk wel eens je Jan Pos-
thumus imitatie publiekelijk tonen. OÍ vraagt dit
nog enige training en moed?
Misschien ook denk je er aan het plezier van het
volleybal partijtje op de camping oÍ de lolen span-
ning van het stratenvolleybaltournooi in de winter-
maanden te continueren.
Dat kan allemaal door lid te worden van de volley-
balclub Stànfries.
Zowel bij de jeugd-, dames-, als herenafdeling is
er plaats voor recreatief ingesteld, dan wel com-
petitiespelers.
De training is op de dinsdagavond in het gezellige
Utherne complex. De trainingen zijn weer in volle
gang.
Voordeel van de volleybalcompetitie is: deze is al
vroeg in het voorjaar afgelopen. Uw eventuele zo-
merspod komt niet in gevaar.
Wij heten u van harte welkom.
Inlichtingen bij de heer D. v.d. Lei, tel. 2009 of me-
vrouw T. de Boer, tel.2252.

Prijswinnaars kleurwed-
strijd 'Monument van de
maand' Molen de Rat
Begin juli boog een jury, bestaande uit Gré
den Hertog, Meinie Wardenier en Sybe
Houtsma zich over de ingeleverde kleurpla-
ten van het 'Monument van de Maand' juli,
molen De Rat. Geen eenvoudige opgave,
temeer daar er, gezien het grote aantal
kinderen in lJlst, maar weinig kleurplaten
waren ingeleverd. De jury besloot daarom de
leeÍtijdskategorièn iets te wijzigen, zodat er in
elke kategorie toch drie prijzen waren te
verdelen. De prijswinnaars waren: LeeÍtijd tot
7 jaar - 1e prijs - Ype Poortinga; 2e prijs -
Jelmer Jan Poortema; 3e prijs - Thomas
Nobel. 8-jarigen: 1e prijs - Janneke Kramer;
2e prijs - Marijke Sijtsma; 3e prijs - Ybo Durk
Groeneveld. 9 jaar en ouder: 1e prijs - Djura
Poortema; 2e prijs - Rudy Bosma; 3e prils -
Klaziena v. Bemmel.
Na de prijsuitreiking in de molen op 14 juli
werd van de aanwezige prijswinnaars een
foto gemaakt door Alie Sijtsma. Hierop staan

van links naar rechts: Klaziena v. Bemmel,
Janneke Kramer, Rudy Bosma en Marije
Sijtsma. De andere prijswinnaars waren met
vakantie.

Legobouwwedstriid bij
'De Rat'
29 Juli werd er in het kader van het 'Monument
van de Maand' o.a. een Lggobouwwedstrijd ge-
houden in samenwerking nlgt buudvereniging De
Rat en Boek- en Speelgoedhandel Visser.
Ongeveer 30 jongens en meisjes hebben 2 uur
lang erg enthousiast en serieus gebouwd aan een
molen van Lego.
Uit grote bakken Lego- beschikbaar gesteld door
Lego Nederland - kon de jeugd naar har.telust
graaien naar de juiste stenen. Om 4 uur werd het
slot van de wedstrijd aangekondigd. De nijvere
Legobouwers werden getrakteerd op limonade
en een ijsje, terwijl de jury in beraad ging.
De keus was erg moeilijk want iedereen had flink
zijnlhaar best gedaan.
De prijswinnaars werden:
ln groep A 4 t/m 7 jaar: 1. Arlen Sijtsma lJlst, 2.
Fokko Nooitgedagt lJlst, 3. Peter Groen lJlsi.
Groep B B + I jaar: 1. Gerben Houwer Sneek
Wietske Schraa lJlst, 3. Ewout Post Sneek. \-/
Groep C 1Ot/m 12 jaar: 1. Arnoud Rigter, 2. Roe-
land v.d. Lei lJlst, 3. Patrick Lindeman (op vakan-
tie in lJlst).
Na afloop ging iedereen met een leuke Legopet en
-button tevreden naar huis.
N.B.: de foto's genomen tijdens deze wedstrijd
zijn te bezichtigen en te bestellen bij Boek- en
Speelgoedhandel Visser.
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Geboortekaartjes, Trouw- en Gelegenheidskaarten
worden bij ons vakkundig gedrukt.
Boeken ter inzage!

OOK UW ZAKELIJK
DRUKWERK
IS BIJ ONS
IN GOEDE HANDEN.
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