
mfuwmsrnWprunurwa
15e JAARGANG NR. 1 -JANUARI 1991

Fitnessce ntrum 'De Wrotter'
geopend
Met het houden van een 'open huis' hebben Lieuwe en Mieke Bergstra hun
nieuwe Íitnesscentrum voor belangstellenden en toekomstige klanten open-
gesteld.
Zeker een paar honderd mensen hebben op zaterdag 5 januari deze noviteit
voor lJlst bezocht.
Begin vorig jaar werd met de verbouwing begonnen; eerst het woongedeelte
en daarna de fitnessruimte.
Wie de soepelheid van zijn spieren wat wil opvoeren of wat meer wil doen aan
'r broodnodige lichaamsbeweging kan voortaan terecht bij fitnesscentrum

r--e Wrotter'. Lieuwe en Mieke schrijven u graag in als deelnemer. Zij geven
ook een folder uit met alle informatie over soorten trainingen, tarieven en les-
schema's.

Galamagracht 28
Het pand Galamagracht 28 heeft in de loop der ja-
ren al heel wat bedrijven gehuisvest: tot plm. .1950

de kruidenierszaak van Rijkel Teunis Zn. ten Kate,
daarna de winkel in electrische artikelen van Wil-
lem Bakker, HeJa kleinmeubelen en fotozaak de
' Kykkast' annex VW-kantoor.
ln de steeg zijn 3 voordeuren, hieruit mag worden
afgeleid dat er vroeger evenzoveel gezinnen
woonden. In 1989 is het pand door de Bergstra's
aangekocht en door hen zelf grondig verbouwd.
Hierbij hebben zij veel steun gehad van zuster en
zwager Durkje en Jelle Feenstra (bouwkundige)
en broer Jan Bergstra (electra en saintair). De be-
langrijkste materialenleveranciers waren installa-
tieburo Abe Sijperda en schildersbedrijÍ Jan G. de
Vries.
Beneden zijn de fitnessruimte met een tiental toe-

Mieke ( ) en Lieuwe Bergstra bij een apparaat voor

het trainen van rugspieren, een zgn. "lat pull".

stellen, de hal en de toiletten. Alles is in het wit uit-
gevoerd, onderbroken doorenkele roodgekleurde
elementen. Boven zi.jn de douches en het kantoor.
Na de lichamelijke inspanningen en het douchen
kan men nog even bijpraten aan de bar die de toe-
paselijke naam 'De rêstende wrotter' kreeg. Hier
wordt een glaasje frisdrank of een kopje koffie ge-
schonken.

Vakbekwame begeleiding
Lieuwe Bergstra zit eigenlijk zijn hele leven al in de
'lichamelijke opvoeding'. Geen wonder, want va-
der Nolke zat ook in de gymnastiek, evenals moe-
der Wiep Meintema die in haar jonge jaren ook al
lid van Stànfries was. De rekstok en de ringen op

Kjelt

ln dame.it it Belryske Sint-Niklaas
hie in protte lêst fan kjeld op 'e blaas.
Hja besleat om nei har dokter te gean.
Die sei: 'Jo drage fierstentemin hnderklean.'
Doe kocht se acht broeken, seis himden en
fjouwer beha's!

het achtererf van de ouderlijke woning Uilenburg
15 zijn nog steeds zichtbare herinneringen aan
deze sportieve familie.
Lieuwe kreeg zijn opleiding op het CIOS in Over-
veen (N.H.).
Hij was zelÍ een verdienstelijk turner en werd ne-
gen keer kampioen van Friesland.
'lk ha fan jongs-óf-oan les jOn by de Dryltser
gymnastiekferiening Stánfries en dat doch ik no
noch ien middei'zegt Bergstra.
In Workum leerde hij bij een kollega alles op het ge-
bied van fitness. Doel van fitness is het bevorde-
ren en in stand houden van de gezondheid. Het is
voor mensen van alle leeftijden gemakkelijk te vol-
gen. Er is geen wedstrijdelement bij aanwezrg. In
een ontspannen sfeer krijgt het hele lichaam een
'beurtje'.
Naast al deze activiteiten doet Lieuwe ook voetre-
flexmassage, dat is een kalmerende en preven-
tieve massage.
Mieke Bergstra-Boomsma kwam als kleuterleid-
ster van Sneek naar lJlst. Zij was verbonden aan
de voormalige Burgemeester J. Oppedijkschool.
Nu is hier onder andere de bibliotheek in geves-
tigd. Later trouwde zij met Lieuwe Bergstra. Zij
kregen 2 zonen, te weten Nolke Jan en Gerber,
Dirk. Ook Mieke heeft zich middels cursussen en
praktijkopleidingen terdege geschoold op het ge-
bied van sport en fitness. Zij is bovendien nog ge-
diplomeerd sportmasseuse.
Samen zorgen zij voor een vakbekwame begelei-
ding van hun klandizie.
De belangstelling voor het nieuwe fitnesscentrum
is boven verwachting. Op een eind vorig jaar ge-
houden vóórinschrijving kwamen zo'n 125 reac-
ties.

Tijdens de open dag ontvingen de Bergstra's meer
dan 50 bloemstukken en kado's. Onder de bezoe-
kers waren de ambtenaar sportzaken van de ge-
meente Wymbritseradiel, de heer Chris de Groot
en de heer Wiebe Pitlo, voorzitter van het IFKS-
zeilgebeuren en burgemeester van Gaasterlán-
Sleat.
Er waren ook nogal wat vrienden en kennissen van
buiten de provincie.
Wij wensen de familie Bergstra veel sportieve ge-
noegens met hun fitnesscentrum, waarvan nu al
blijkt dat het in een behoefte voorziet.

" Gediplomeerde Auto rii scho o l "
zie onze advertentie
elders in dit bladl
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De enige zelfslachtende slager in
ons sledeke, 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 vrijd agsavonds
bezorgen wij Uw bestelling!

SLAGERIJ

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

Galamagracht 44 - lJlst
Tel.05155-1996

G.SIIPERDA
Geeuwkade 7, lJlst
051 s0-25327 / 051 55-1260

Waaromhopen...
afs a voordelig
Isant huren?

De doe-het-zelver huurt bij
ons o.a.. a Ladders a Rol-
sÍelgers . Speciemolens
. Cirkelzagen a Decoupeer-
zagen a BoOrmachines
a Schuurmachines o parket-
schuurmachines a Grond-
of Tuinfrezen a Ketting-
zagen enz. enz.

KWALITEITSFIETSEN VOOR IEDEREENI!

Gazelle . rouRFtl
Bafsvus : ?ËP^f.IEËi=q,È'
Sparte : 3ËóêÉi'lïfÁERFTETsEN

ook voor: advies, service en reparaties.

iilsl Jurjen Hoomansstraat 2 tetefoon os1s5-1664

dfaCh tS tgfC0mPagn ie Faraetswei 22 tereÍoon 0s122-2634

rljrielbedrtjÍ

(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.

* lndien gewenst opbaring thuis met koeling* Dienstverlening zonder winstbejag met voór leden bovendien
fi nanciêle tegemoetkomi ng

* Bode J. Plantinga dag en nacht bereikbaar 05141-1372.
Inlichtingen: J. Nijdam, Eegracht 104, 0S155-1783.

TIMMER. EN AANNEMERSBEDRIJF

FA.G.SPIJKSMA& ZN.

o Verbouw r Renovatie

o Ramen, deuren en kozijnen maken wij
voor u op maat

Uilenburg 35 - lJlst - Tet. 05155-1228

D
tr
n
E

GROND- EN VERZETWERK
WALBESCHOEIING
HEIWERK N RIOLERING
AGRAR ISCH E WERKZAAMHEDEN

A#arn*m*rïgsb*dnijf Weff - *sr Wm*erb*n*w

Stienstra &van derWal
Galamagracht 107 8651 EE tJtst 051S5-1491
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Sjoelen vanaÍ 9 oktober, iedere maandagmid-
dag in NijYlostins, aanvang 2 uur.
Zangvereniging'Euphonia' repetitie iedere
dinsdagavond 8 tot .10 uur in het Mienskipsh0s.
Muziekkorps'Concordia' repetitie iedere
maandagavond halí B tot half 10 in 'Het Miens-
kipsh0s'.
Drumband 'Concordia'iedere donderdag-
avond van halÍ 7-B uur leerlingen, B-10 uur drum-
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 uuí 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 International elke 2e donderdag van
7-9 uur in de bibliotheek.
Kaatsên elke woensdagavond in de'Utherne'.
Badmintonver. 'Flash' elke donderdag van
18.00- 22.30 uur in de'Utherne'.
Volleybalver. Stánfries elke dinsdag vanaÍ
19.00 uur.

Tafeltennis maandag van 19.00 tot 23.00 uur,
zaterdag van 9.00 tot 13.00 uurjeugd.
Gymn. Ver. StánÍries ma. 8.45-9.45 uur, 16.00-
22.30 uur: wo. 13.00-20.00 uur: donderdag
17.00-18.00 uur en vr. 16.00-18.00 uur en zater-
dag 9.00-12.00 uur in de Utherne
Dartclub iedere dinsdagavond vanaf 20.00 uur
Bondswedstrijd en iedere donderdagavond in
het Wapen van lJlst.
FNV info-team bel 05155-1970 Louise Heeringa
voor informatie op het gebied van Sociale Voor-
zieningen, StudieÍinanciering, invullen belas-
tingbiljetien, individuele huursubsidie e.d.
Bouw- en Houtbond EN.V. WW inschrijven elke
maandagavond van 19.00-20.00 uur. Douwe
Heeringa, Westergoleane 45, Ulst, tel. 05155-
1970.

een urtgave van:
Drukkerij Vjsser,
Galamagracht 9, lJlst,
tel. 05155-1318

Redaktie: A. Kuipers
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 vóor de eerste van de
maand bij DrukkerijVisser, lJlst.

OCopyright Drukkerij Visser Niets uit deze
uitgave mag worden verveelvoudigd door
middel van druk, fotokopie, mikroÍilm oÍ op
enigerlei andeíe wijze, zonder vooÍaígaande
toestemmrng van de uitgever.

OEflIIOA

28 januari Bridgeclub, Mienskipsh0s.
30 januari Uitvoering'Tryaler' Mienskipsh0s.
31 januari Raad van Kerken en Open Deur Commissie, thema-avond, ds. Roozendaal uit Sneek, Om-

gaan met ongeneeslijk zieken en stervenden. Over begeleiden, rouwen en verwerken van
verlies, Schaapskooi, 20.00 uur.

31 januari Buurtvereniging Tromp en DerTusken Yn, jeugdbingo, Mienskipsh0s.

2februari Bazar, Stichting Jeugd en Jongerenwerk, De Trochsetters, 's avonds playbackshow,
Mienskipsh0s.
4 februari Bridgeclub, Mienskipsh0s.
6 februari Bridgeclub, Mienskipsh0s.
7 februari Bond van Plattelandsvrouwen in Friesland, kringdag in 'lt Haske'te Joure.
7 februari Buurtvereniging De Kolk, Mienskipsh0s.
8 februari Klaverjassen, Mienskipsh0s.

14 februari Bond van Plattelandsvrouwen in Friesland, homeopathie, mevrouw Knoppers, Mienskips-
h0s.

16 februari Kindermiddag, 4 tot 12 iaar, 14.00 uur, poppenkast, goochelaar, enz. Allround orkest 'Unit
'77',21.00 uuí georganiseerd t.b.v. E.H.B.O., lJlst. Mienskipsh0s.

17 februari Open Deur dienst, 19.30 uur, Mienskipsh0s.
r8 februari Bridgeclub, Mienskipsh0s.

. februari Bridgeclub,Mienskipsh0s.
Y februari C.Pi 'I Fryskà Gea'natuurbescherming, lezing met dia's, Mienskipsh0s.

22 lebruari Klaverjassen, M ienskipsh0s.
23 Íebruari Gymnastiekvereniging'Stánfries', rayon DEF-wedstrijd iongens/heren.
27 lebruari Bridgeclub, Mienskipsh0s.
28 februari N.C.V.B., gezondheidszorg in Bangladesh, mevrouw Krikke uit Franekeí Mienskipsh0s.

Mevrouw W. Kempenaar-Verhoog, Jonker Ris-
pensstraat 9, IeleÍoon 1747.

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

JPUNtrS'mEWtttJl81
.MIJN HOBBY UWGEMAK'
Het vertrouwde adres voor al uw slijpwerk!
\'^or het slijpen van al uw scharen, messen, tuin-
.-_ hobbygereedschap.
Stompe scharen en messen? Niet mopperen,
maar laat ze slijpen.
Wintér in het land? Laat dan uw schaatsen slij-
pen. Noren zowel als houtjes.
Waarschuwing! Geef nooit iets mee aan de deur!
Uw fijnslijper P.H. deVries, Bockamastraat 27, tel.
1782.

Wegens verhuizing bedanken wij voor alle
donateu rschappen.

H. de With, de Jagersherne 3. lJlst.

WIJ ZOEKEN VOOR DE STADS-
FEESTEN VAN 1991 EEN
STADSVROUWE EN 2HOF-
DAMES. WIJ DENKEN AAN
MEISJES TUSSEN DE I8 EN 23
JAAR- WIE HIER WAT VOOR
VOELT KAN ZICH OPGEVEN
BIJ:

De Dassenboarch 1 of
Sicco Sjaerdemalaan 23

Het bestuur van De Koeoel

Regionale Kruisverenig ing
Z.W,-Friesland
Aan ouders van baby's en peuters,
De kruisvereniging organiseert op woensdag 30
ianuari a.s. een inÍormatieavond over de volgende
onoerweroen:
- verslikken, stikkingsgevaar
- inwerking van brandende en bijtende stoffen
- verdrinking.
Wat kun je hier als ouders zelf aan doen?
De avond wordt verzorgd door mevrouw Dijkstra
van Consument en Veiligheiclen mevrouw Muur-
ling van de E.H.B.O.
Plaats en tijd: 'De Mande'te Nijland, woensdag 30
januari, 20.00 uur.

lnterkerkelijk koor'Eupho-
nia'
Het zangkoor 'Euphonia'wil een jongeren-
koor oprichtenl
Bij genoeg deelname willen we hier in Íe-
bruari mee starten.
Meer informatie wordt gegeven opdinsdag
5 februari. 19.30 uur in het Mienskipsh0s.

Lameko Produkties
presenteert:
E.H.B.O.-dag
Op zaterdag 16 Íebruari 1991 organiseert La-
meko Produkties een dag voor de E.H.B.O. lJlst-
Oosthem e.o.
De bedoeling is om deze vereniging eens in het
zonnetje te zetten. Altijd kan een beroep worden
gedaan op hun vrijwilligheid bij allerlei evenemen-
ten en zoiets moet eens duidelijk beloond worden.
Ze willen graag de beschikking krijgen over een
Torso-pop, waarmee ze bij scholen en dergelijke
demonstraties kunnen geven.
U begrijpt het al, het is de bedoeling zoveel moge-
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lijk geld te verzamelen en het volgende pro-
gramma is dan ook samengesteld:
14.00 uur: kinderprogramma van 4 Vm 12 jaar met
goochelaar- poppenkastspeler BOULANGER. Na
afloop gratis bingo met liefst 10 vrijkaarten voor
het Ponypark Slagharen (normale entreeprijs
/ 1Z-r. Vergeet vooral niet een pen meete nemenl
De entree is slechts / 2,50 per persoon.
21.00 uur: Grandioze dansavond met Allroundor-
kest UNIT '77 (4 personen). ledere bezoeker krijgt
bij entree een gratis lot voor vrijkaarten Ponypark
Slagharen en als hoofdpriis een Trio Trip naar
Vakantiepark Collendoorn (6 personen). De entree
is slechts f 10,-- per persoon,
Het gehele gebeuren speelt zich af in lt Mienskips-
hOs te lJlst.
Voor gezelligheid en sfeer biedt lt Mienskipsh0s
meer!!!
Tot ziens op 16 februari 1991.

Lameko Produkties

Vergeelde muren of
plafonds?
Vergeelde muren of plaÍonds? Of zichtbare af-
"lrukken waar eens een schilderij gehangen heeft?

1-llet een goede latex is de klus snel geklaard en
zien de muren en plaïonds er weer goed uit.
Neem bijvoorbeeld de latexen van Flexa. Moeite-
loos krijgt u een streeploos plaÍond of wand. Of u
nu op board, behang of beton schildert, Flexa la-
tex dekt uitstekend en is gemakkelijk schoon te
houden.
Een goede voorbereiding is het halve werk. Ook
voor latex geldt dat het resultaat aÍhangt van het
goede voorwerk. Maak daarom voordat u de
kwast ter hand neemt, de ondergrond vetvrij met
een vloeibare rinser. Plak los behang vast en vul
gaten en scheuren met een muurvulmiddel. Ge-
bruik plamuur nooit om hele oppervlakken te ega-
liseren. Het is uitsluitend bedoeld voor kleine
putjes en oneffenheden. Nooit te dik aanbrengen
dus. Na het plamuren licht opschuren.
Hoe herkent u poederende en zuigende onder-
gronden? Op een poederende muur of plafond
hecht verf heel slecht. Daarom moet deze extra
voorbehandeld worden. Weet u niet zeker of u met
een poederende ondergrond te maken heeft, plak
dan even een stuk plakband op de muur en haal

9t er meteen weer af. iVanneer u veel stukjes of
r-<orreltjes verf meetrekt, kunt u uw schilderwerk

beter eerst beginnen met bijvoorbeeld Flexa Fi-
xeer. Ook zuigende ondergronden moeten eerst
voorbehandeld. worden. Een zurgende onder-
grond herkent u door met een plantenspuit wat
water op de ondergrond te spuiten. Trekt het water
er snel in dan is het een zuigend oppervlak en kunt
u beter beginnen met bijvoorbeeld Flexa Muur-
grono.
Daarna kunt u aan de slag met latex. Welke latex is
afhankelijk van de toepassing. Er zijn latexen voor
binnen en buiten, van witkalk tot kwalitatieve bui-
tenlatexên, in wit en vele kleuren te mengen op de
mengmachine bij de verfspeci aalzaak.
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m/s Agnes - thuishaven lJlst - Wereldwijd
lJlst is wel geen zeehaven, toch kan men de naam
van Stad lJlst tegenkomen op alle wereldzeeën en
in alle wereldhavens.
Zo lag de Agnes kofigeleden in Port Esquival aan
de zuidkust van Jamaica 1260 ton spoorrails te
lossen. Geladen in Workington Engeland en van-
daar rechtstreeks vervoerd naar Jamaica. Een
zeereis van 18 dagen over de Noord Atlantische
Oceaan.
De Agnes is een coaster van 1559 ton laadvermo-
gen, gebouwd in 1978 en uitgerust voor het ma-
ken van langere zeereizen.
Met een lengte van 65 m, breedte 11 m en diep-
gang van 4.32 m kan ze ook de meest kleine ha-
vens aandoen. Uitgerust met eigen laad- losgerei
kan ze zoals ook hier in Jamaica zelf de bundels
rails van 4 ton per stuk en 18 m lang lossen.
'lndien nodig kan de Agnes 160.000 liter gasolie
bunkeren, genoeg om de 1125 pk cateÍpillar 65
dagen aan de praat te houden. Via een verdamper
met het koelwater van de motor kunnen we oer
dag zo'n drie ton zoetwater uit zeewater maken.
Ook in de tropen slaapt de vijfkoppige bemanning
keurig onder een deken; een airconditioning in-
stallatie zorgt voor koude lucht. In de stuurhut on-
der andere een satellietnavigator welke geregeld
de positie opgeeft. Verder een kortegolf zendlont-

W;íj,

vanginstallatie om bijvoorbeeld via Scheveningen
radiocontacten te onderhouden met de directie
aan de Ylostinslaan (Agnes Joustra) of mei de be-
vrachter in Rotterdam (Vertom).
De volgende reis is altijd weer een verrassing. na
lossing hierwaarschijnlijk naar Mobil in Alabama
(U.S.A.) om antraciet te laden voor een alumi-
niumfabriek in Matanza aan de Orinoco rivier (.160
mijl stroomopwaarls) in Venezuela. Daarna weer
onbekend, maar mogelijk leeg naar Houston om
te laden voor Hong Kong. Echte wilde vaart dus
met een betrekkelijk klein zeeschip.
Afgelopen negen maanden: Harlingen (weó -
Humber - Mexico - Egypte - Turkiie - ltaliè - Rot-
terdam - Engeland -Venezuela - Monrovia - Enge-
land - Rotterdam - Engeland - Venezuela - Cuba -
Amsterdam - BelÍast - Engeland - Rotterdam -
Workington - Jamaica - Jamaica - Mobil - Orinoco
- ???
Een paar regels op papier, maar er staat heel wat
water tussen deze havens. de golven kunnen
hoog en laag zijn, de vrachten kunnen hoog en
laag zijn, dat maakt het leven van een kapitein/ei-
genaar zeer avontuurlijk!

m/s Agnes. kapt. G.S. Joustra

i.:r"'.i?lt!

ai)4

Verenig ing Stadsbelang
lJlst
Oudejaarsviering 1990-1991.
1991. We zijn er alweer aan gewend. Op Nieuw-
jaarsmorgen had het Mienskipsh0s de deuren
wijd open voor alle feestvierders in lJlst. En daar is
gelukkig veel gebruik van gemaakt, het was er vol,
\^rrrm êh nazallin

Daarom willen we langs deze weg alle organisato-
ren en medewerkers van deze happening heel har-
telijk bedanken voor hun bijdrage om dit feest een
feest te laten ziin!

Jaarlijkse kerstboomverbranding
Vrijdag 4 januari j.l. heeft weer traditiegetrouw de
kerstboomverbranding plaatsgevonden.
De jeugd was al vroegtijdig begonnen de bomen
te reserveren en in te zamelen. Er was zelfs 1 per-
soon die meer dan 100 stuks heeft gebracht!
Het totale aantal van 507 bomen was een record.
Binnen een uur verdwenen ze als sneeuw voor de
zon, mede als gevolg van de harde wrnd.
In de hal van NijYlostins vond de uitreiking van de
9 prijzen plaats.
De eerste pri.js, een draagbare radio, viel op lot-
nummer 755 van Jildou Cornelis uit Oosthem. De

tweede prijs, een rekenmachine op zonnecellen,
viel op lotnummer 1384 van Rudmer Bootsma.
Derde t/m achtste prijs waren cassettebandjes en
Suskes en Wiskes, gewonnen door: 3. lotnr. .1534:

Eiso Wiebenga; 4. lotnr. 331 : Hessel Dijkstra; 5.
lotnr. 290: Ditha v.d. Logt uit Workum; 6. lotnr.
1358: Christiaan Wagenaar; 7. lotnr. 714: Jouke
Hoogeveen en Wilte Jager; B. lotnr. 283: Jeroen
Brink; 9. lotnr. 289: Poedelprijs, een zaklantaarn:
Sigrid Brink.
Hartelijk dank aan alle inwoners, ophalers en be-
heerders Nij Ylostins voor de spontane medewer-
krng. Bestuur Ver. Stadsbelang lJlst
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Pytsjepolle 1. Híer woonden de Boschmab van
1939 tot 1978.

Veerijden
Hessel Boschma is op 21 juli 19'14 geboren op de
boerderij aan de Hemdijk waar nu de familie lds
Osinga woont. Zijn ouders waren Freerk Boschma
en Weltje Wesselius. Hij was geen 'learder' op
.^hool, was bovendien linkshandig en kon ook

a-t met meester Dokkum opschieten. Dat had tot
gevolg dat hij nooit lezen en schrijven heeft ge-
leerd.
Als de huidige speciale onderwijsmethoden toen
bekend waren geweest was dat zonder twijfel heel
anders gelopen. Maar er mankeerde Hessel niks
aan zijn handen, hij was zogezegd 'in handige
donder'. In 1939 kocht hij van MeinteVierstra 'in
boerespultsje' op de Pytsjepolle tussen Oosthem
en Folsgare voor zevenhonderd gulden. Momen-
teel wonen Fedde en Botsje Bloemhof hier.
Boschma kreeg kennis aan Geertje Tilstra van
Wons die bij een boer onder Folsgare'tsjinne'. Zij
trouwden op 6 mei 1940 en kregen vier kinderen,
te weten Jeltje, Annie, Frits en Harmen.
In de Tweede Wereldoorlog (omstreeks 1943) be-
gon Boschma op dinsdag te veerijden naar de
markt in Sneek. Rink Minkema. die destiids een

ANNA SCHRAA-VAN POPTA

GEDIPLOMEERD
PEDICURE

Geeuwkade 11 - TeleÍoon 1930

USTERAAERWJI

Hessel Boschma, veehouder en expediteur
Zo staat het nog steeds in het telefoonboek, maar in werkelijkheid is
Boschma al meer dan 12 jaar'rustend'.
Hij oefende bijna 40 jaar het boerenbedrijf uit op de Pytsjepolle onder Oos-
them en had van 1943 tot 1965 een expedatiebedrijf met paard en wagen.
In dit artikel wil ik u wat meer vertellen over mijn 'omke', die in lJlst, Oosthem
en omstreken een bekende persoonlijkheid is. Met zijn gele veewagen heeft
hij heel wat levende have naar de Sneeker veemarkt vervoerd. Behalve boer
en vrachtriider was Boschma ook nog timmerman en in de herfst zaagde hij
hout bij de boeren met zijn mobiele zaagmachine.

transportbedrijÍ op Uilenburg had, was opgehou-
den met het vervoer van vee. De veehandelaren
Wiebe en Henk Walinga uit lJlst wilden hun koop-
waar wel door Hessel naar Sneek laten vervoeren,
In het begin had hij zelf nog geen paard maar buur-
man Hans Schakel leende hem graag zijn viervoe-
ter. Later kocht Boschma een Belgisch paard (de
Belg), daarna kwam de bovenlander Nelly en het
laatste paard heette De Swarte. Na de paarden-
tractie-periode werd de zaak gemotoriseerd door
de aankoop van een trekker.
'lk ha sa'n twaentweintich jierfeeriden en ik mocht
it graach dwaan. lt wie myn lust en myn leven en it
joech ek noch wat ekslra ynkomsten.'
De eerste rit was overigens niet erg succesvol.
Met een oude melkwagen die veel te zwaar bela-
den was reed Boschma op de Stadslaan toen het
voertuig door zijn assen zakte. Goede raad was
duur maar van Rink Minkema kon een andere wa-
gen worden geleend. Deze was de vorige dag ge-
bruikt voor het vervoer van losse anthraciet en co-
kes.
'Doe't ik einlings yn Snits oankaam en de keallen
Étladen waarden op 'e merk wiene se allegearre
sa swart as de nacht. Der siet net in stikje wyt
mear oan! Myn opdrachtjowers Wiebe en Henk
Walinga moasten der om laitsje.' Geleidelijk aan
werd het materieel beter en dergelijke mankemen-
ten hebben zich niet weer voorqedaan.

Deze foto is omstreeks 1954 genomen op de over-
kluizing in lJlst. Kinderen van de kleuterschool op
de versierde wagen van Hessel Boschma. Naast
hem zit zijn naamgenoot die toevallig ook weer op
de Pytsjepolle woont.

Hessel Boschma, rustend veehouder
en ekpediteur.

'Doe't it tillefoannet hjir yn dizze omkriten oanlein
waard, wiene wy ien fan 'e earsten dy't sa'n appa-
raat oanskaften. Dat wie in hiele ferbetterinq.'

Vroeg opstaan
Het naar de Sneeker veemarkt te vêrvoeren vee
werd meestal reeds op maandag opgehaald en bij
de Walinga's in een hok gestald. Op dinsdagmor-
gen stond Hessel om drie uur op en laadde zijn
vracht in de wagen. Het gebeurde nogal eens dat
er op die morgen een spoedorder bijgekomen
was. Dan belde omke in alle vroegte bij ons ouder-
lijk huis Uilenburg 30 aan en moesten mijn broer
en ik meehelpen als hulpveedrijvers. Omstreeks 7
uur was Hessel met zijn paard en wagen aan de
veemarkt en moest dan op zijn beurt wachten om
binnengelaten te worden. Er moest namelijk eerst
marktgeld voor het vervoerde vee worden be-
taald. Het meest werden kalveren. schaoen en
lammeren vervoerd, maar ook wei kleinvee zoals
kippen en konijnen.
In lJlst waren destijd verschillende'komelkers' die
varkens mestten, bijvoorbeeld Lytse Bart de Jong,
Meinte Schilstra, Abe Sijperda en Gerben van der
Burg. Ook deze dieren, die met veel tact geladen
moesten worden, werden door onze expediteur
naar Sneek gebracht. Als retourvracht werden
steevast elke dinsdag een koe en een varken voor
de lJlster slagers Anske Hiemstra en Halbe Doele
meegenomen. Doorgaans werd dit slachtvee hier
omstreeks 12 uur afgeleverd. Frou Boschma die
de boekhouding van de zaak deed, verlelt: 'Wij
molken altyd tegearre mar tiisdeitemoarns die ik
dat mei Minne Veninga. De Írachten wiene doeti-
ids ek noch net sa heech. Foar in keal krigen wy in
daalder en foar de ko en de baarch foar de slach-
ters fiif g0ne.'
Boschma: 'Wy binne ek ris yn 'e winter op in ton-
gersdei mei in weinfol keallen nei de merk yn Boal-
sert west. Moarns orn trije oere fuort, it wie min
waar, it snijde en it wie bar kàld.
It wie middeis tsjin twaén doe't wy der oan 'e merk
kamen! lk ha nea sterke drank hàn, mar doe kriqe

Voor het Groene Kruisgebouw
zoeken wij voor schoonmaakwerk-

zaamheden een

INVALKRACHT

voor t 4 uur per week.

lnlichtingen: tel. 051 55 - 1754
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Bondsspaarbank
van 1818 Sneek-lJlst

Dagelijks geopend
van 9.00-1 2.30 uur

,...voor Uw

....voor Uw

....voor Uw

....voor Uw

Stadslaan 51
051 55-1 245
b.g.g.
05'150-12796

salarisrekening

spaarrekeningen

verzekeringen

reizen

as

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

Doe meer met de bank
die meer doet
BONDSSPAARBANK

Occasions en
N ieuw-verkoop
Goede service

Íe|.1249
Holtropweg 5

Reparatie
Plaatwerk - Spuiten

Aovms
BrcnottHorH
Bouwgeonrnillc
TrrrNwrnr

TEL. 05155-1592

postbus 7, 8ó50 AA, IJLST.

Feikle Sybrandy - VakíotograÍe
Geeuwkade 4 - 8651 AA lJlst - telêÍoon 05155-2222
Privé: Moleíinne 57 - 8621 DD Heeg - teletoon 05154-2819

Voortaan kunt u ook bij ons terecht voor íilms,
Íotocamera's, Ílitsmateriaal en liisten. Tevens
zijn wij er voor het ontwikkelen van UW Íilms
en Íoto's. Ons advies is gratis.

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

Makelaardii
Schrale

Bemiddeling bij:
Aan- en verkoop van woningen, bedrijÍs-
panden, boerderijen enz.

Hypotheken en verzekeringen

Taxaties van alle onroerende goederen
binnen 48 uur geregeld

Vraagt vrijblijvend informatie.

Stadslaan 42,8651 AG lJlst, te|.05155-2211

UÍ|Í|RDEET PAKTU
BIJ fiÍ|tTF

ry

$OtÍÍffi\ B:r,,",,ïI;#Jii:,,", os1 55., s7o
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ik in borrel oanbean op 'e lege mage. Dat draaide
my fremd yn 't liif om en doe ha ik earst mar ris in
stikje iten.'
De bekende 1 maart-storm was ook op een dins-
dag. De afgeknapte ielefoonpalen hingen over de
weg en daar reed Hessel met zijn paard en wagen
onder door. Toen hij met Henk Walinga onder lJlst
in een weiland liep om nog wat vee op te halen,
waaide er een groot schoorsteenbord vlak bij hen
langs. Gelukkig liep alles goed af. 'Jo waarden
soms midden yn 'e nacht opbelle troch in boer
dy't in wrakke ko (zieke koe) hie. Der moast dan
besocht wurde om dy noch 'levend' by Klaas Cou-
perus de kringeslachter yn Burgwerd óf te lever-
jen. Oer dat 'levend' ha'k myn twifels wolris hàn.'

Foto omstreeks 1956. Boschma met zijn veewa-
gen en het paard Nelly ín Oosthem. Links is de
boerderijvan Landman.

Verschillende activiteiten
Boschma reed in lJlst met zijn gerij ook vaak mee
met kleuterschoolkinderen in ootochten. Het
paard was immers gewend aan het verkeer en nog
niet bang voor 3 muziekkorpsen. Behalve veerij-

. , had Hessel ook nog een melkritje van de Co-
diíeratieve Zuivelfabriek De Hem in Nijesyl. Hij
bracht 'wei en s0pe' naar Durk Dijkstra op Slot-
sdraai onder Oosthem en Marten Nop aan de
Oude Rijn en nam dan hun melk (en zijn eigen
melk) weer mee naar de verharde weg. Meinte Op-
pedijk laadde de bussen op zijn melkauto en
bracht die naar de fabriek in Nijesyl.
Er werd ook nog wel andere vracht met de veewa-
gen vervoerd zoals hout, draineerbuizen en af-
braakmateriaal. Daarnaast heeft Boschma bij zijn
boeren ook heel wat garages, melkhokjes, stek-
ken en stolten getimmerd.
In de herfst ging hij de boer op met ziin mobiele
motorzaagmachine. Binnen een paar dagen was
de houtvoorraad van een boer in mootjes ge-
zaagd. 'Bargeringje'was ook een van de bezighe-
den van deze alleskunner. Om het wroeten tegen
te gaan kregen de jonge biggen een ring van me-
taaldraad door de neus. Uit eigen ervaring weet ik
dat de beesten bij deze handeling letterlijk als een
mager varken schreeuwder,.
Bij de boerderij van Boschma behoorde 23 ponde-
maat weiland. Drie er van lagen 'thuis' en 20 aan
de andere zijde van de Oude Rijn. Omdat dit wat
aan de krappe kant was maaide hij ook wegber-
men, te weten de Abbegeaster Rige tot aan
Romke Wiersma en de weg naar Folsgare. Het
bermmaaien met een ouderwetse maaimachine

" Gediplomeerde Autorij school"
ook vrachtauto en autobus

De Dassenboarch 12 - 8651 BW IJlst - Telefoon 05155-2009

Gespecialiseerd in:
Voortgezette opleiding op groot materiaal.

Opfriscursus voor de niet regelmatige rijder.

Leren rijden in Amsterdam enzovoort.

Theoriecursussen... Ook voor 17

getrokken door een paard was zeker geen onge-
vaar:lijke bezigheid. Maar Hessel draaide er de
hand niet voor om.
Het hooi van deze bermen was kruidig en van
goede kwaliteit.
'De kij mochten it graach'.
In 1965 hield Hessel op met de veerijderij met
paard en wagen. Hij ging samenwerken met Jan
Otter uit Abbega die een veeauto had. Op 3 mei
1978 werd de boerderij op de Pytsjepolle verkocht
aan Auke Koopmans. Hessel en Geertje verhuis-
den naar een van de 'fabriekshrizen' op Nijesyl.
Daar assisteerde hij Pier Hemstra vaak in zijn sme-
derij en maakte zich bovendien nog verdienstelijk
bij de grote restauratie van de Hervormde Kerk in
Oosthem.
Begin vorig jaar verhuisden Boschma en zijn
vrouw naar Nij Ylostins. Hessel mocht graag een
potje biljarten met zijn kameraad Yke Adema.

Maar na een 'krupsje' (korte ziekte)wilde het biljar-
ten niet meer zo en nu doet hij 's maandagsmid-
dags mee aan sjoelen in het wooncentrum.
Tante Geertje voelt zich hier goed thuis en als er
een activiteit in NijYlostins is, is'ze vast van de par-
tij.

'As't der sa nochris oer nei tinkst,' zegt omke Hes-
sel aan het einde van ons gesprek, 'dan hawwe wy
hiel wat meimakke. Yn 'e oarloch slachte ik wolris
stiekum in keal foar in boer En letter mei dy feeri-
derij, der wie altyd wol waL En jo kamen mei in
protte ferskate lju yn kontakt. Eelke Damstra dy't
foarhinne ek op'e Polle wenne hat ek in heap by
my omslein, it gie us nea te má|. Mar dêr wol ik no
fierder net oer reppe want it gie ek wolris te fier...
We hawwe meiinoar altyd in soad wille hàn en dat
is ek wat wurdich, is't net sa?'

Frits Boschma

Sponsorloop W.G. Baarda
College
Beste jongens, meisjes, ouders en sponsors,
Wat een prachtige sponsorloop beleefden we
woensdag 5 december! Wat een massaal gebeu-
ren op het zonnige parcours in de buurt van onze
school!
Honderden jonge mensen, zo'n 340 leerlingen
plus docenten, alles liep mee in de sponsorloop
voor een ziekenhuis in Tanzania. Was iedereen tij-
dens voorafgaande dagen al flink opgejut, gemoti-
veerd werden we, toen we tijdens de godsdienst/
maatschappijleerles een videoband konden bekij-
ken over dat in aanbouw zijnde hospitaal. Hoe
men daar voorbij strompelt als slachtoffer van le-
pra en andere ziekten, daar wordt je beslist even
stil van. ..

We beleeÍden een magnifieke loop, waarbij in 't
midden gelaten moet worden wie eigenli.jk de
grootste prestatie leverden: de kilometerbedwin-

Verschenen en nu verkrijgbaar:

AANZf EN 1990 . ..24,90
FRIESLAND 1990 . 19,90

Een heel iaar ín beeld

-BOEKHANDEL 
VTSSER 

-Galamagracht 9, lJlst, tel. 1318

gers of al degenen die deze jongelui gesponsord
hebben.
Deopbrengst van de sponsorloop is: / 14.035,25.
Jongens en meisjes, maar niet minder de ouders
en sponsors: ONZÊ HARTELIJKE DANKI!!

Directie en personeel
W.G. Baarda College

Een zorgelozevakantie
boekt u bij de Rabobank

Rebobmmk @ !$L::::;;
Openlngauren: 9.00-1 2.30 uurl1 3.00-1 6.00 uu r

vriidagavond 1 9.00-20.00 uur
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Voor nieuwbouw, uitbreiding of
onderhoud van uw:

o Verwarming
(C.V. en lokale verwarming)

. Sanilair en waterleiding
a Zinkwerk
. Dakbedekking

T| Instatlatie-enroodgieteÍsbeddjt

FJ A. SIIPERDA
tE/ Stadslaan 2a. teleÍoon 05155-1224

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

stil,K 0P D|l | 50,. Pffil|l PII ttlt PII Dto!
De p,sn11. geldt voor binnenschrider- en

behong'..,e.k ir de periode von 19-ll l/nt 21 -12 1990
e" ..on 7-l I n l5'3 1991 dof nrrnslens drie

nrcndogen 'r bes/og neenri. Voor niel-porticulieren
's dè .'.,t.te.prcmte op binnenwerk Í 35,-.

BEI DE II'INÏTRSCHIIDTR

J.G.DEVRTES -TJT-ST
sctrllders. en behcngetsbe<lrflf

doe.het.zelÍ.zask
Galamagracht 13 - TEL. 05155-1387

# Galamagracht I, tel. 1318

Wordt het een W.A.-venekerina?
Em W.A. + beperkt casco oÍ eén

W.A + volledig casco? Met oí zonder
ongevallenvenekerlng voor lnzittenden,

met ot zonder Re c htsb ij sh írd?
Vraag'Borggreve Atsulu,ntlën' naar

een goed advles voor goed verzekerd

Ni:iflliiliiilil

ffi

W$fr*os*,,

R.IKRMEffi
ÏI KÏ'NT TTIER TERECI{T VOOR,:

. Reparaties * Grotê & Klelne Eeurten
. APK-Àutokeuring * Autospulten

* Onderdelen 'Verkoop van Nleuwe &
Gebrulkte auto's

loodhemsterïveg 14
IJlst

%F' 05156-1498
Gl- (privé 1868)

autotiiden.

De Sánhorst 2 - 8651 CM lJlst
Telefoon 05155-1907
b.g.g. 05270-14922

Energie?g_inige Lampen Aktie PEB

Bii ons zijn uw
enêrgiezuinigê
OSRAT en PHILIPS
hmpen
Yerkriigbaar.

GAS-WATER.SANITAIR
VERWARMING - DAKBEDEKKING

A. SIIPERDA
Te|.05155-1224



DRYLTSER KYPMANTSJE 11

---'-J 
t- l- r r-

t -f -& .*-a

I v,t4 at.re PATIËNTENRAAD
\\UZ \Z

--
.--. I_l-l_ l_ l_ r r

Verslag van de thema-avond van de patiënten-
raad lJlst e.o. van 29 november j.l. betreffende
nier-dialyse.
Mevrouw A. Kerkhofs opent de avond en heet de
aanwezigen welkom. Daarna geeft ze het woord
aan mevrouw Witteveen uit Blauwhuis, die uit ei-
gen ervaring zal vertellen over de behandeling met
de kunstnier (nierdialyse); dit doet ze aan de hand
van een diaserie.
Waarom moet iemand met de nierdialyse behan-
deld worden? De nieren hebben een belangrijke
funktie in ons lichaam. Zrl zuiveren namelijk het
bloed. Afualstoffen van de verbranding en water
verlaten het lichaam als urine via de blaas. Nuttiqe
stofien worden voor het lichaam behouden. óe
nieren liggen achter de buikholte tussen de len-
despieren. Bij een nierpatiênt worden de giftige
stoffen niet via de natuurlijke manier afgevoerd,
dus moet dit'kunstmatig'gebeuren, via de kunst-
nier.

Om bij nierpatiënten de giftige stofÍen zoveel mo-
gelijk te beperken, volgen zi1 een streng dieet: on-
der andere eitwitarm, caliumarm. De afvalstoffen
van eiwit zijn kreatinine en ureum. Als deze hoger
zijn dan 1000 moet er gespoeld worden. Ook mo-
gen nierpatiënten maar 500 ml per dag drinken, dit
is gelijk aan 4 kopjes thee per dag (dus heel wei-
nrg).

Mevrouw Witteveen ging 13 jaar lang twee keer
per week naar het Sint Lucas ziekenhuis in Am-
sterdam, waar zij werd gespoeld. ln het begin van
die jaren duurde de behandeling maar liefst 16 uur
per dag! Nu is dat teruggebracht tot ongeveer 6
uur, met name door de modernisering van de ap-
paratuur.
Een kunstnier is een soort doorzichtige koker,
waar een aantal slangetjes aan bevestigd zitten.
Binnenin de koker zitten ontelbare ragfijne draden
waar het bloed in gefilterd wordt (gezuiverd) van
vocht en gifstoffen. Er worden bij de patiënt twee
naalden ingebracht, één om het bloed uit het li-
chaam in de kunstnier te brengen en één om het in
de kunstnier gezuiverde bloed weer in het lichaam
terug te brengen. Bij dit proces is voortdurend een
verpleegkundige aanwezig, die voornamelijk het
lichaamsgewicht kontroleert, er mag namelijk niet
teveel vocht aan het bloed worden onttrokken.
Sinds mevrouw Witteveen een donornier heeft, is
spoelen niet meer nodig omdat de donornier de
Íunctie van een gezonde eigen nier overneemt.
Na deze, zeer informatieve uiteenzetting, bedankt
mevrouw Kerkhofs haar door middel van een bloe-
metje en een gift voor de Nierstichting. Ook bena-
drukt zij de waarde die het dragen van een donor-
condicil heeft voor mensen zoals mevrouw Witte-
veen, die dankzij een donornier weer een gezond
en normaal leven kan leiden. Dit geldt natuurlijk
niet alleen voor de nieren, maar voor alle vitale or-
ganen in ons lichaam.

Patiéntenraad lJlst e.o.
Geke Philips

Judotoernooi met
verrassende winnaars!
Bij het jaarlijkse treffen voor de kerstvakantie geor-
ganiseerd door de sympatieke judojuf Pleuni
Reitsma werd weer sportief gestreden om de
hóogste eer. De stijlprijs was er ook te behalen en

De winterkoning
De winterkoning is met zijn 9,5 cm lengte en met
een gewicht van ongeveer negen gram de op één
na kleinste vogel die we in Friesland aantreffen. Al-
leen het goudhaantje is nog kleiner. De kenmerken
van dit kleine vogeltje zijn over het algemeen wel
bekend. Zijn rechtopstaand staartje is het be-
kendst. Zijn donkerbruine kleur en zijn dwarse
strepen op de flanken geven in de herfst een echte
schutkleur tussen de dode bladeren. In de zomer
verdwijnt hij vliegensvlug in de struiken om een
moment later via een klimop op het dak te ver-
schijnen, waar hij dan het hoogste lied zingt. Ook
kan hij goed schelden, vooral als er een kat in de
buurt is, of een mens die te dicht in de buurt van
zijn nest komt, maar een paar tellen later zingt hij
atweer,
Verder heeft hij de gewoonte om in de winter, on-
danks sneeuw en ijs, steeds zijn hoogste lied te
zingen (er zijn niet veel vogels die dit doen). Hij be-
gint al vroeg in het voorjaar enkele nesten te bou-
wen, soms vriest het dan nog. Hij maakt wel 3 tot
4 nesten, waarvan het vrouwtje er één mag uitzoe-
ken, de rest wordt gebruikt als slaap- of speelnest.
De nesten zitten vaak in takkenbossen, klimop,
rietdakken en nestkasten. Het mannetje heeft

ak meerdere vrouwtjes, 2 of 3. De vrouwtjes leg-
\én dan 5 tot 7 eieren en broeden vaak twee keer

per seizoen, en dat is ook wel nodig, want als er
êen strenge winter komt, dan gaan er veel vogel-
tjes dood. Bijvoorbeeld in 1962/63 ging 70 pro-
cent van de winterkoninkjes dood. Sneeuw en ijzel
is een slechte zaak voor hen.

Het huidige broedparen aantal in Nederland wordt
geschat op 300.000 tot 400.000 stuks. De jonge
vogels trekken in de winter richting Frankrijk; de
oudere vogels blijven hier en die krijgen bezoek
van Scandinavische winterkoninkjes, want deze
. ,ken wel. Hun voedsel bestaat uit insekten, lar-
Èí, poppen, spinnetjes, enz. Dat eten zoeken ze
onder heggen, struiken en in nissen van muren.
Als ze onder een heg oÍ tussen bladeren doorkrui-
pen, dan lijkt het wel een muis en daarom heeft hij
als streeknaam wel m0ske. Zijn friese naam is
tomke, verdere namen zijn dumke, tommelid,
haachsnipke (inkeld yn ii s0den van Fryslàn), op
Skierm0ntseach: krakkenÉi, nÉtje en yn Stelling-
werÍ: doempien, ossekeuninkien.
Dit was dan ons 'tomke' met de vele namen en als
we nu eens willen weten hoeveel er in lJlst zijn dan
moet u uw ogen en oren goed de kost geven in het
voorjaar. Wanneer er een paartje in uw omgeving
broedt, meld het dan even op onderstaand adres.
Hier volgen nog enkele meldingen:
22-1--90: Tjif-tjaÍ bij Nij Ylostins, regelmatig zin-
gend, Joh. de Jong.
14-11 -90: Jonge fuut wordt nog gevoed door zijn
ouders op de Wijmerts, S.K. Abma.
28-11-90: 1 doodaars in Wiiddraai bij Nijezll. Hij

Stickerruilburo

Erwin Zijlstra
Galamagracht 21, 8651 EB lJlst

Tel. 05155-1683

kreeg zo nu en dan bezoek van een nieuwsgierige
fuut, die dan keek naar de kleine vlugduikende
doodaars.
1- 12-90: 5 staartmezen in de pastorietuin aan de
Eegracht, Sj. Landman.
5-12-90: een late tjif-tjaf in lJlst, leek zeer ver-
moeid, Joh. de Jong.
11-12-90: 1 zilverreiger al drie weken gezien
rondom lJlst, Jutrijp en Hommerts, H. Postma.
13-12-90: 1 aalscholver boven de Geeuw J.v.d.
Sluis.
18-12-90: een groep van 30 kemphaantjes boven
lJlst, vliegend van oost naar west, zeker nog niet
bang voor de lichte vorst, Sj. Landman.
Deze herfst veel meldingen van uilen in lJlst en
omgeving, zowel slaapplaatsen van ransuilen als
ook nieuwe vestigingsplaatsen van kerkuilen.
Meer meldingen hierover zijn van hade welkom.
Een ringmelding van een kauwtje: geringd op 8-8-
'1985 als eerstejaars in het Kuinderbos (NOp),
dood gevonden in lJlsï op 28-7-1990 door K. v.d.
Sluis.
Mensen die onze vereniging Vogelwacht lJlst-
Oosthem e.o. een warm hart toedragen en nog
geen lid zijn, kunnen na één telefoontje er ook bij
horen. Steun ons werk!
Vogelnieuws graag melden bij Sj. Landman, De
Kearnstien 16, tel. 2046, lJlst.

e\ /h\ê hnr rfcpp'1gU y l'--/\-/ | l\-,i\J lU
studio voor groÍische vormgeving
en proouKrte

ontwerp en uitvoerin0 van
huisstijlen, beeldmer[en,
advertenties, Íolders.
brochures, katalogie,
kalenders, verp_akki ngen,
periodieken enz.

galamagracht 34, 8651 ec ijlsl
teleÍoon 05155-2407 | 1820

Kerstviering Gezamenlij ke
Christen
Vrouwenverenigingen
'Met blijdschap geven wij kennis' was het thema
van de kerstviering waar ongeveer 130 vrouwen
voor bijeen kwamen op donderdag 20 december
1990 in 't Mienskipsh0s.
Voor de pauze konden we horen hoe ook in de bij-
bel mensen waren waar geen plaats voor was. De
liturgie speelde in op de geboorte van Jozef, Mo-
zes en Jezus, vluchtelingen in hun tijd.
Na de pauze werd er een kerstspel opgevoerd
waarin ook het vluchtelingenprobleem aan de
orde kwam. Dit spel werd heel goed gebracht en
hierbij nog onze dank aan de dames Holkema en
De Jager, voor hun professionele inbreng en hun
spontane medewerking.
De bekende kerstliederen die werden gezongen
werden op de piano begeleid door mevrouw
Nooitgedagt.
Alles bijelkaar kunnen we terugzien op een mooie
avond.

Gez. Christen Vrouwenvereni gin gen
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daar wilden de mini's vooràl wel even'hun best
voor doen.
Ewoud Feenstra werd door juf Pleuni beloond met
de hoogste eervolle vermelding de beste stijlju-
doër.
Ëreplaatsen in de puntenstriid waren er voor res-
pektievelijk:
jongens 8-10/34-36 kg: 1. Bram v.d.Veen;2.Ybo
Durk Groeneveld; 3. Klaas Hoomans.
jongenslmeisjes 8-10/tot 33 kg: 1. Jair de Paauw;
2. Marije Sytsma; 3. Martin de Boer.
jongens 10-12/34-47 kg: '1. Daniël Smid; 2. Theun
Mosk;3. Jaron de Paauw.
jongens 14-18/53-66 kg: 1. Harry Boersma;2.Abe
Zijsling.
jongens 16-18/75-80 kg: 1. Bas Deen;2. GerritVis-
ser,
Een geslaagde acliviteit van de judovereniging. ln

februari stad lJudo voor beginners'. Vanaf 6 iaar
kunnen nieuwelingen beginnen aan de kennisma-
kingslessen (4 weken gratis) onder leiding van 1e

Dan judolerares P. Reitsma.
Voor inlichtingen kunt u terecht bij J. v.d. Werf, tel.

2035.

Stapels BOEKEN

voor de

HALVE PNUS ! !

BOEKHANDEL VISSER

Galamagracht 9 tel. 1318

Welke bal? Volleybal!
Sint en Kerst zijn waarschilnlijk al geweest
als je in lt Kypmantsje dit gedichtje leest:
Heb je gevoel voor de bal
of breek jij elke kerstbal.
Kom in beide gevallen eens kijken
en laat dan je kunnen blijken.
ledere dinsdag en vrijdag is 't raak,
je kunt ook minder vaak!
Ook wanneer je in de competitie wilt beginnen
ben je bij een van onze teams snel binnen.
Stànfries is een grote volleybalclub in de dop
met mogelijk op korte termíjn een íusie metVO.P
Met nog meer leden aan onze zíi
komt ook de nieuwe sporthalvast dichterbii.
Heb je nu al zin
druk dit nummer dan in:
05155-2252 of 2009.
Training iedere dinsdagavond.

Bestuur Stànf ries volleybal

Stànfries volleybal
straten/bedrijven-
toernooi
Afgelopen maand, 15 december vond weer ons
jaarlijks volleybaltoernooi plaats. Deelnemende
teams waren afkomstig van buuftverenigingen en

bedrijven.
's Middags om één uur gingen we van start en wel
in twee poules van elk vijf teams.
Winnaars van elke poule streden om de eerste en
tweede plaats. De nummers twee om de derde
olaats.
Om vijÍ uur waren de prijswinnaars bekend, te we-
ten: 1. Buurtvereniging 'DerTusken Yn'; 2. Patat
Shoarma; 3. Buurtvereniging'De Tromp'.
De prijzen werden daarna in de vorm van fraaie sa-

lades aan de teams uitgereikt en konden gelijk
worden geconsumeerd!
Gezien en gehoord de reakties, mogen we terug-
zien op een geslaagde middag, welke mede was
te danken aan het enthousiasme van de deelne-
mers!
Vanaf deze kant dank aan de deelnemende teams
en mogelijk tot ziens bij een volgend toernooi!
Volleybalvereniging Stànfries staat open voor be-
langstellenden vanaÍ 12 jaar. Trainingen vinden
plaats op dinsdagavond van 18.30-22.30 uur. In-
lichtingen bij D .v.d. Lei, tel. 2009 of T,j. de Boer,

tel.2252.

'Ouwe rotten'winnen
kaatspartij
Utherne
Tussen kerst en de jaarwisseling hield de kaatsver-
eniging Nije Moed weer een kaatspartij in de
Utherne. Op de lijst stonden maar liefst 8 partu-
ren.
Op het eerste gezicht leken alle parturen even

sterk en er was dus ook niet een duidelijke favoriet
aan te wijzen. Er werd gekaatst in twee poules. In

poule A moesten Bauke Weerstra c.s. het opne-
men tegen Piet Tuinman c.s. Laatstgenoemden
wisten in een spannende partij op 4-5 en 6-6 de
kaats te behouden en konden dus 7 punten nole-
ren. De andere wedstriid ging tussen Johannes
van der Werf c.s. en Douwe van Slooten c.s. Al-
hoewel Douwe van Slooten zich niet regelmatig
laat zien op de trainingsavonden kon zijn partuur
toch de eerste partij vrij gemakkelijk winnen, met
name door het goede opslaan van Anneke Mie-
dema (5-2 en 6-0). Na deze partijen leken de par-

turen Douwe van Slooten en Piet Tuinman te strij-
den om de eerste plaats in deze poule, maar beide
moesten lijdzaam toezien hoe Bauke Weerstra
c.s. met de eerste plaats aan de haal gingen. Het
soreekwoord Als twee honden vechten om een

been, gaat...' was hier duideliik van toepassing.
De eindstand in deze poule was: 1. Bauke Weer-

stra c.s. 18 voor 13 tegen; 2. PietTuinman c.s. 18

voor'14 tegen; 3. Douwe van Slooten c.s. 13 voor
16 tegen; 4. Joh. van derW-erf c.s. 12 voor 18 te-
gen.
In de andere poule waren Cor de Jong, Germ Fa-

ber en Ype de Boer duidelijk de sterkste. Met drie
gewonnen partijen bonden zij bekende kaatsers
als Jelle Postma, Arend Zijlstra en Wieger Boon-
stra aan hun zegekar. De strijd om de tweede
plaats ging tussen Arend Zijlstra c.s. en Jelle
Postma c.s. In de onderlinge conÍrontatie konden
eerstegenoemden op 5-5 en 6-6 de verlossende
punten pakken. Eindstand in deze poule: 1. Corde
Jong c.s. 21 voor 12 tegen; 2.Arend Ziilstrac.s. 19
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voor .14 tegen; 3. Jelle Postma c.s. .15 voor 18 te-
gen; 4. Wieger Boonstra c.s. 10 voor 21 tegen.
De finale ging tussen Bauke Weerstra c.s. en C1-.
de Jong c.s. Laatstgenoemden waren in deze fi-
nale favoriet gezien hun eerdere prestaties. Toch
konden zij de 'ouwe rotten in het vak' BaukeWeer-
stra, Gerrit de Jong en Hylke Douma niet de baas
en moesten zij genoegen nemen met 4 eersten (5-
4 en 6-0). Voornoemde kaatsers, met een gemid-
delde leeftijd van boven de vijftig, konden dus de
eerste prils in ontvangst nemen. De derde prijs
was voor Arend Zijlstra, Jan van der Wal en ziln
'schoondochter' Frida Tekstra.
Na aÍloop kon voorzitter Arend Zijlstra de over-
heerlijke vleesprijzen van de lJlster slager over-
handigen.
Mocht u ook eens kennis willen maken met kaat-
sen kom dan gerust eens op woensdagavond van
8 tot 10 uur in de Utherne.

COPIEREN tot A3
vergroten of verk leinen?

DUPLICEREN?
Snel en goedkoop

dan

Boekhandel / Drukkerij VISSER
Galamagracht 9, tel. 05 i 55- 1 3 1 I

Gymnastiekvereniging StánÍries
naar Papendal
Op donderdag 3 januari bracht een aantal leden van StànÍries een bezoek aan het

Sportcentrum Papendal.
21 Leden, in leeftijd variërend van 6 tot 30 jaar, stapten samen met Mieke en Lieuwe

Bergstra om 9 uur in de bus. Onderweg pikten ze nog leden op van de gymnastiekver-

enigingen KEV uit Lemmer en WAïS uit Echtenerbrug en de 3e leider van Stánfries, Alex
Kaspers.
Van 12.30-'15.30 uur hadden ze de beschikking over de oeÍenruimte van Papendal. Di-
verse apparaten stonden voor hen klaar, waaronder verschillende toestellen met val-

kuil. Vooral dat laatste betekende dolle pret. Wat niet wil zeggen dat er die dag niet hard

is gewerkt.
Een leuke biikomstigheid was nog, dat ze voor en na hun eigen 'optreden' de nationale
selectie aan het werk konden zien. Een leerzame, maar voor sommigen misschien ook
wel wat ontmoedigende ervaring.
Om halÍ zeven arriveerde het hele enthousiaste gezelschap weer op de overkluizing, na

een fijne en spannende dag.


