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Openbare basisschool
De Kogge geopend
Op vrijdagmiddag 8 maaÉ hebben de wethouders Jan de Vries en Wietze Wempe de
nieuwe openbare basisschool De Kogge aan de Dassenboarch geopend.
Een boot met een schatkist werd door de leerlingen op het schoolplein getrokken.
Daarna haalden de wethouders de sleutel uit de schatkist en kon de officiële opening
plaatsvinden.
Van half vier tot half zes was er open huis. Veel ouders, belangstellenden en oud-leer-
lingen gingen een kijkje nemen in dit mooie nieuwe gebouw.

De school heeft 5 lokale waarin les wordt gege-
ven. Daarnaast is er een grote gemeenschaps-
ruimte met een beweegbaar podium. Deze cen-
traal gelegen ruimte wordt ook wel gebruikt voor
handvaardigheidsvakken zoals tekenen, schilde-
'^n en boetseren met klei. Achterin is het school-

. _ cumentatiecentrum en boven is de bibliotheek.
De kinderen dietussen de middag overblijven ma-
ken eveneens gebruik van de gemeenschaps-
ruimte. Handig hierbij is de ruime aangrenzende
keuken.
Deze vorm van kinderopvang wordt gedaan door
2 beroepskrachten. Doorgaans blijven zo'n 2O

kinderen tussen de ochtend- en middaglessen
over.
Voor de groepen 1 en 2 (dat zijn de jongste kinde-
ren) is er een speellokaal. In dit lokaal krijgen de
oudste groepen muziekles en volksdansen. Ten-
slotte is er nog de tegenwoordig onontbeerlijke
reprokamer waar allerlei papeÍassen vermenig-
vuldigd kunnen worden. Boven een deel van de
school is een grotezolderwaarsioelen, taÍels, de-
corstukken en andere materialen zijn opgebor-
gen.
De Kogge heeft momenteel 136 leerlingen, hun
leeftijd variëert van 4 tot 12 jaar. Er zijn B leer-
krachten, deels fulltime, deels parttime. Het hoofd
der school Bert van der Werf vertelt: 'Dit school-
gebouw is erg practisch van opzet, dat blijkt al di-
rect uit de siiuering van de lokalen. De aflopende
plafonds in de lesruimtes doorbreken het idee van
het oude rechthoekige schoollokaal. Ver:derzijn er
overal geluidsbuffers, in de leslokalen ligt vloerbe-
dekking en alles is goed geisoleerd. We zijn als
personeel ook erg blij met dit gebouw.'

Links van de hoofdingang is de eerste steen in de
muurgemetseld. Detekst luidt: 'Eerste steen aan-
geboden door de kinderen van De Kogge, 25 juni
1990'.
De speeltoestellen van het vorige schoolplein zijn
overgebracht naar het nieuwe plein. Eén ervan,
een houtconstructie van spoorbiels, heeft duide-
lijk de vorm van een (Kogge)schip.
De school is gebouwd door aannemersbedrijf
Gebr. Wiersma uit lJlst. Het ontwerp is van archi-
tectenburo L. Zijlstra uit Bakhuizen.
Namens alle aannemers bood de heer Zijlstra na
de opening een nieuwe speeltuig aan, namelijk
een glijbuis.

NS-plaatsbewijzen verkrijgbaar bij
boekhandel Visser (zie artikel Za-
kennieuws elders in dit blad).

Oproep
Bij ijsclub 'De lJlster Schaats' is 20 à 25 jaar gele-
den een motor met zijspan in gebruik geweest om
de baan te vegen.
ls er nog een lezer die een Íoto van deze baanve-
ger heeft?
Reacties graag aan O.F. van der Woude, popma-
wal 4, tel. 141 6.

Mei de trein nei Ingelán

ln frommes Ét Easthim, net alhiel kits,
woe mei de trein nei 't Ingelske Cambrid-
ge.
Hja gie nei boekhannel Visser, mar die
sei:'Nêe,
want de Kanaaltunnel is noch net hielen-
dal ree!'
Doe bestelde se mar in retourke nei
Snits...

" Gedip lomeerde Aut o r ij scho o l "
Caravan Achteruitrijdcursus
zie onze advertentie elders in dif bladt

Buurtvereniging'Ald Drylts'
Woensdag 6 februarij.l. hield buurlvereniging 'Ald
Drylts' na vier jaar weer een schaatswedstrijd en
gelukkig weer op natuurijs.
Deze keer werd er op het ijs voor de Golff-politie-
bureau geschaatst. De grachten waren versierd
en er stond een koek en zopie-tent waar de cho-
colademelk stond te dampen.
's Middags was het de beur.t aan de jeugd om hun
prestaties te laten zien aan de toeschouwers die
aan de kant stonden om ze aan te moedigen. Er
werd Ílink gestreden al was het niet voor ieder
kind even gemakkelijk om de finish te halen zon-
der vallen en oostaan.
De winnaars in de drie categorieën waren als
volgt: 3 Vm 6 jaar: 1. Sanne Feenstra, 2. Johan
Steenbeek, 3. Anita van Bree.7 t/m 9 jaar: 1 . Tom
Miedema, 2. Margriet Harms, 3. Waite Zillstra. 10
t/m 12 jaar: 1. Erwin de Vries, 2. ldske Zijlstra, 3.
Anna Kooostra.
Aan de winnaars werd een prijsje overhandigd na-
mens het bestuur. Na afloop kreeg elk ktnd een
beker chocolademelk met een koek.
Ook 's avonds meldden zich vele leden aan om
ook aan de wedstrijd deel te nemen. Als eerste
streed de damesgroep om de 1 e,2e en 3e plaats_
Een glij- en valpartij was soms het resultaat, maar
iedereen haalde de finish. Uitslag van de dames:
1. Hennie Hoekstra,2. Aukje Steenbeek,3. Nynke
de Jong. Zij ontvingen voor hun overwinning een
prijsje.
Toen was het de beurt aan de heren die als raket-
ten wegstoven, zodat het ijs je om de oren vloog.
Het was een ware strijd die gewonnen werd door:
1. Jacob Stienstra, 2. Henk Eiling, 3. Piet Miede-
ma. Ook voor deze winnaars was er een prijsje en
toen de worst, chocolademelk en koeken naar
Drnnen waren gewerkt was iedereen er voor om
zijn kunsten nog te laten zien op de priksleeèn en
twee bij twee werd er gestart. ledereen deed voor
de aardigheid hieraan mee, wat deze gezellige
dag tot een geslaagd einde bracht.

Secr. buudver.'Ald Drylts'
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Occasions en
N ieuw-verkoop
Goede seruice

Te|.1249
Holtropweg 5

Reparatie
Plaatwerk - Spuiten

Aovms
Brcnortuoeu
BouwaeseieDtHo

TrreHwrnr

TEL. 05155-1592

postbus 7, 8ó50 AA,IJLST.

Bondsspaarbank 5
van 1818 Sneek-lJlst

Dagelijks geopend
van 9.00-1 2.30 uur

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

salarisrekening

spaarrekeningen

verzekeringen

reizen

....voor Uw

....voor Uw

....voor Uw

....voor Uw

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

Doe meer met de bank
die meer doet
BON DSSPAARBANK

UI|Í|RDEEL PAKTU
BIJ OÍ|TFF

Golff Schreur lJlst

Feikje Sybrandy - VakíotograÍe
Geeuwkade 4 - 8651 AA lJlsl - teleÍoon 05155'2222
PÍivé: Moleíinne 57 -8621 DD Heeg - teleÍoon 05154-2819* reportages

* industrièle Voortaan kunt u ook bij ons terecht voor Íilms,
ÍotograÍie fotocamera's, Ílitsmateriaal en lijsten. Tevens

* portretÍotograÍie. zijn wij er voor het ontwikkelen van UW Íilms
i reclameÍotografie en Íoto's. Ons advies is gratis.

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

Makelaardij
Schrale

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

Hypotheken en verzekeringen

Taxaties van alle onroerende goederen
binnen 48 uur geregeld

Vraagt vrijblijvend informatie.

Stadslaan 42,8651 AG lJlst, te1.05155-2211
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Sjoelen vanaÍ 9 oktober, iedere maandagmid-
dag in NijYlostins, aanvang 2 uur.
Zangvereniging'Euphonia' repetitre iedere
dinsdagavond B tot 10 uur in het Mienskipsh0s.
Muziekkorps'Concordia' repetitie iedere
maandagavond halÍ B tot half 10 in 'Het Miens-
kiosh0s'.
Drumband 'Concordia'iedere donderdag-
avond van half 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 8 tot 10 uur, 1 keer in de 14
dagen in het 'Himsterh0s' te Oosthem. Ouderen
iedere dinsdagmiddag van half 2 tot 3 uur in ,Het

Mienskipsh0s'.
Schaken elke dinsdagavond in de Stadsher-
oerg
Dammen elke maandagavond in de Stadsher-
Derg
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.
Tafeltennis maandag van 19.00 tot 23.00 uur,
zaterdag van 9.00 tot 1 3.00 uur jeugd.
Gymn. Ver. StánÍries ma. 8.45-9.45 uur, 16.00-
22.30 uur; wo. 13.00-20.00 uur: donderdao
17.00-18.00 uur en vr. 16.00-18.00 uur en zatei-
dag 9.00-12.00 uur in de Utherne
Dartclub iedere dinsdagavond vanaf 20.00 uur
Bondswedstrijd en iedere donderdagavond in
hetWapen van lJlst.
FNV info-team bel 05155- 1970 Louise Heerinoa
voor informatie op het gebied van Sociale Voór-
zieningen, StudieÍinanciering, invullen belas-
tingbiljetten, individuele huursubsidie e.d.
Bouw- en Houtbond F.N.V, WW. inschriiven
elke maandagavond van 19.00-20.00 uur.
Douwe Heeringa, Westergoleane 45, lJlst, tel.
05155-1970.

een urtgave van:
Drukkerij Visser,
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: Drukkeril Visser, lJlst

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

OCopyright Drukkerii Visser. Niets uit deze
uitgave mag worden verveelvoudigd door
middel van druk, íotokopie, mikroÍilm oÍ op
eni9erlei andere wijze, zonder voorafgaande
toestemming van de uitgever.
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30 maart Paascyclus, Hervormde kerk, 22.00 uur.
31 maart Eerste Paasdag, begin Zomertijdll!

1 april Open Deur dienst, 9.30 uur, Hervormde kerk, ds. Marten de Boer uit Oosterend, met medewer-
king van'Euphonia'.

5 april Bingo, buurtvereniging'DeTromp', Mienskipsh0s.
6 april Kaartavond,'t Himsterh0s, Oosthem.
6 april Gymnastiekvereniging 'StánÍries, Íinale D.E. wedstrijd m/d, Ferwerd.
8 april Bridgeclub (middag), Mienskipsh0s.
8 april Jaarvergadering'De Koepel', Mienskipsh0s.

10 april Bridgeclub, Mienskipsh0s.
11 april JaarvergaderingV.O.O. in de'Kogge'.
12 april Klaverjassen, Mienskipsh0s.
13 april 'Wild Power', Mienskipsh0s.
13 april Gymnastiekvereniging'Stánfries', rayon F-wedstrijd, Makkum.
'15 april Bridgeclub, Mienskipsh0s.
24 april Bridgeclub, Mienskipsh0s.
24 april Bond van Plattelandsvrouwen in Friesland, auto-puzzeltocht.
25 april C.PV. en N.C.VB. slotavond, Joke Keizer vertelt over haar reis naar Jemen, met dia's. Miens-

kipsh0s.
\.:5 april Open Deur - Raad van Kerken-commissie, thema-avond mel IKON radio-pastor ds. H. Stolp,

20.00 uur, Doopsgezinde Kerk.
27 april Gymnastiekvereniging'Stenfries', uitvoering in de' Utherne'.
30 april Koninginnedag, Oranjebal,'De Koepel', Mienskipsh0s.

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

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

Stickerruilburo

Erwin Zijlstra
Galamagracht 21, 8651 EB lJlsl

Tel. 05155-1683

Aksje foar flechtlingen yn 'e wike
fan 1 7 oant 23 febrewaris is der 0nder Íerantwurd-
likens fan de Ried Ían Tsjerken/lepen-Doar-kom-
misje in aksje holden Íoar de omtrint 15 miljoen
flechtlingen, r0nom op 'e wráld. Dizze aksje hat
í 2.959,61 opsmiten. Alle jouwers en meiwur-
kers tige tank!

It komitee

Grote kaartavond
6 aoril 's avonds 8 uur in het HIMSTERHOS te
Oosthem, met als hoofdprijs een fiets. Inleg / 1 0,-

In 1991 bestaat Amnesty International dertig laar.
ln die tijd is er veel werk verricht voor verbetering
van de mensenrechtensituatie.
Ook in het aÍgelopen jaar heeft Amnesty lnterna-
tional weeí tal van akties gevoerd. Zo werd de
aandacht gevestigd op de schendingen van men-
senrechten in Sri Lanka en Myanmor (Birma). Ook
werd een China-manifestatie gehouden, ter her-
denking van het bloedige neerslaan van de de-
monstraties een jaar daarvoor. Daarnaast is ge-
werkt aan de vrijlating van tal van gewetensge-
vangenen in vele landen.
Het is niet eenvoudig te zeggen hoe groot de bij-
drage van Amnesty International is geweest, maar
dat ons werk geholpen heeft is zeker. Dat blijkt bij-
voorbeeld uit een brief die een gevangene uit Ar-

gentinië ons schreef: 'Misschien beseft u niet hoe-
veel hoop u ons gegeven heeft, hoezeer uw bij-
drage heeft geholpen bij het dragelijk maken van
de afschuwelijke nachtmerrie. Vanaf het begin
hebben we geweten dat we niet alleen waren. Wij,
de gevangenen hebben uw hulp ontvangen mei
onbeschrijfelijke vreugde.'
Ook dit jaar zullen we weer veel akties moeten
voeren. Op B maart is de jaarlijkse Internationale
Vrouwendag. Rond deze datum wordt aktie ge-
voerd tegen schendingen van mensenrechten
waar vrouwen het slachtoffer van zijn.
In de openbare bibliotheek van lJlst liggen elke 2e
donderdagavond van de maand voorbeeldbrie-
ven klaar, die u over kunt schrijven. U kunt ook een
voorbeeldbrieÍ halen of informatie over het werk
van Amnesty International krijgen op deze avond.
Laat uw stem horen, schrijÍ een brieÍ!

Werkgroep Sneek e.o.
Amnestv International

COPIEREN tot A3
vergroten of verkleinen?

DUPLICEREN?
Snel en goedkoop

dan naar:

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

ATUINESTY
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I. SCHÊEPSSCI{ROEYEX
a reoorotie a sooedverslellen
a boloncerên a schíoeíosinsiollolies

2. 3C!{:ÊPSilOïOREil
. leveÍing en inbouw . ombouw
. onderhoud o hooÍddeoler von
"Thornycroft" moloÍen . keeÍkoppelingen ên reporolie

3. SCIIEEPSBET{ODIGDIIEDEI{

4. YOOR DE DOE HEÏ ZETYER
. helling toi 'l 5 to6 . hogedrukreinigingsspuil
r dp<!rrndin orlvie<

IN UW KOSTBARE VAKANÍIETIJD PROBEREN WIJ
ZO SNEI. MOGETIJK UW STORINGEN
TEVERHEIPEN. rl lr""esch,.v'^,--,4878e

VOORJAAR
Nu een nieuw behangetje uit

voorraad leverbaar
"Rath en Doodeheefer".

Ook keuze uit de nieuwe boeken.

J.G.DEVRIES -TJLST
sdrirdeÍs. en behanger sbedr lJt

doe.het.zelt zaqk

Galamaqracht 13 - Tel. 05155-1387

Voor nieuwbouw, uitbreiding of
onderhoud van uw:

a verwarming
(C.V. en lokale verwarming)

. Sanitair en walerleiding

. Zinkwerk

. Dakbèdekking

Installatie- en loodgietersbedriit

A. SIIPERDA
Stadslaan 2a. teleÍoon 05155-1224

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

R.IKRMEffi
i] KUNT ÏIIER TSNECHT VOOR:

. Reparaties * Grote & Klelne Beurten
* APK-Autokeurlng * Autospulten

' Onderdelen * Verkoop van Nleuwe &
Gebrulkte auto'$

Eoodhemsterïveg 14
: "- IJlst. IgIEI

i%F oó155-14tt6
@ (privé 1868)

q) BegraÍenisvereniging,,Laatste Eer" lJlst

* Stitlvolle 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 mel voor leden bovendien

Íinanciële tegemoetkomi ng
* Bode J. Plantinga dag en nacht bereikbaar 05141-1372.

Inlichtingen: J. Nijdam, Eegracht 104, 05155-1783.
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Ghr. Plattelands Vrouwen lJlst
De Christelijke Plattelands Vrouwen uit Ulst hiel-
den hun vergadering op 21 februari 1991
's avonds om B uur in het Mienskipsh0s te lJlst.
Na het welkomstwoord, gebed en meditatie door
de presidente mevrouw Jacobi, las mevrouw J.
Osinga-Bijstra haar laatste notulen voor van 1 7 ja-
nuari 1991. Het nieuwe bestuur zat nu met me-
vrouw Jacobi achter de grote tafel. Ook werden
nu de functies in het bestuur van de dames be-
kendgemaakt.
Mevrouw Weiland, penningmeesteresse; me-
vrouw De Vries, algemeen- adjuct lid; mevrouw
Wind, notuliste.
Mevrouw Jacobi heette 'lt Fryske Gea' deze
avond ook van harte welkom en wel de heer Ras
uit Rijs die ons deze avond via dia's zou laten zien
de natuur van Friesland en het beschermd rustge-
bied van de vogels. De provinciale natuurbe-
schermingsorganisatie 'lt Fryske Gea' beheerl
deze gebieden om onder andere vogels te behoe-
oen voor gevaren.
Mevrouw Jacobi bedankte de heer Ras harteliik
voor deze leerzame avond en bood hem 

""n 
gó-

schenk aan. Verder werd er over een bowling-
avond gesproken. Dit voorstel werd direct aange-
nomen en je kon je laten inschrijven wat ook direct
gebeurde.
Mevrouw Jacobi sloot deze avond door het lezen
van het gedicht 'Geef Vrede' en wenste ons allen
wel thuis.

T. Wind-Wiersma

F0gelnijs

Vogelwacht
lJlsUOosthem e.o.

De wilde eend
De 'wylde ein' in het fries. Dit is de meest voorko-
mende eendensoort die men hier op meren, plas-
sen en kanalen aantreft. Alleen treedt er steeds
meer een verbastering op met de tamme eenden
en dorpseenden, ook wel bonte eenden oe-
noemd. Want als je ver het veld in trekt vliegt-er
wel eens een eend voor je op en dan denk je: wat
is dat voor vreemdkleurige vogel? Het is dan zo'n
kakelbonte eend.
Maar er zijn nog genoeg mooie goedgekleurde
eenden - vooral de woerd als hij in zijn
prachtkleed Ís. Het prachtkleed krijgt hij zo onge-
veer eind september, begin oktober. Hij heeft dan
een prachtige metalliek groene kop en hals, van
de purperbruine borst gescheiden door een witte
halsband, die achter niet helemaal rondloopt. Zijn
lichaam is grijs, zijn staart is wit met zwarte krul-
len. Op de vleugel zit een purperblauwe spiegel
tussen witte en zwarte strepen. Hij heeft een geel/
groene snavel. Daar tegenover is het vrouwtje
maar sober. Zij is geel/bruin gevlekt en de snavel
is donkerbruin met aan de randen een beetie
oranje. Ze heeft net als de woerden een purper
blauwe spiegel, alleen is deze wat doffer. Ze heeft
een lichte witte streep boven het oog en een don-
kere streep door het oog, maar bij dorpseenden
varieed dat allemaal wat. Bij de meesten is de
vleugelspiegel nog wel aanwezig, want die wordt
gebruikt ten teken van gevaar. Bij het bewegen
van de vleugel reflekteert dat schijnbaar oÍ ze
gaan luid kwakend de lucht in.
Het paren van de eenden begint al in de winter en

M uziekverenig ing Concordia
promoveert
Concordia uit lJlst maakt de laatste jaren een bij-
zonder positieve ontwikkeling door. Na een lange
periode waarin op de concoursen geen 1e prijs
kon worden behaald, lukte het in 1988 om in de 2e
afdeling op het concours een dikke 1e prijs in de
wacht te slepen, met promotie naar de 1e afde-
ling!
Op 2 maart 1991 kwam Concordia in deze afde-
ling met 2 concourswerken op het podium tijdens
het bondsconcours in de Lawei te Drachten en
behaalde een 1e prijs met lof en promotie naar de
afdeling uitmuntendheid. Een bijzonder fraai re-
sultaat dat bereikt kon worden door een goede
voorbereiding van de leden onder leiding van de
talent- en succesvolle dirigent Tijmen Botma.
Het laat zich raden dat het enthousiasme van le-
den en dirigent na de toch wel veeleisende voor-
berelding en het altijd weer spannende optreden
zelf ontzettend groot was toen het resultaat door
de concoursleiding in Drachten bekend werd ge-
maakt, nadat Concordia ook nog eens 2 Engelse
topsolisten op euphonium bij hun indrukwek-
kende optreden had begeleid.
Zo werd de dirigent met stoel en al op de schou-

\ lers genomen en dansend over het podium vanvbe Lawei gedragen, werden velen van u bij de
aankomst in lJlst op luidruchtige wijze op de
hoogte gebracht van het sukses en volgde er een
feestelijke ontvangst door het beheerdersecht-
paar van het Mienskipsh0s Jippe en Wietske,
waarna het succes op gepaste wijze gevierd
wero,
Zoals reeds is aangegeven is de positieve ontwik-
keling van de laatste jaren dus voor een belangrijk
deel een gevolg van de goede inzet en motivatie
van de leden en dirigenten, maar dat is niet het
enige. Een prima sfeer binnen de vereniging en de
positieve houding van de bevolking van lJlst heb-
ben daar ook zeker aan bijgedragen.
De houding van de bevolking komt vooral tot uit-
drukking in de financiële ondersteuning van Con-
cordia door de medewerking aan financiële ak-
ties, de oud-papÍerakties, het donateurschap en
natuurlijk de belangstelling die er altijd weer is
voor de diverse muzikale activiteiten van Concor-
dia.
Dat die Íinanciële ondersteuning ook nadrukkelijk
''an belang is, moge onder andere ook blijken uit

1-,et feit dat Concordia een instrumentarium in
stand moet houden van ruim / 200.000,- (twee-
honderdduizend gulden)l Voorwaar geen geringe
opgave voor een vereniging die voor een zeer
groot deel uit jeugd tot zeer jeugdige leden be-
staat en waar jaarlijks zo'n / 43.000,- uitgegeven
moet worden en dus ook binnen moet komen.
Ook uit de vele racties naar aanleiding van het
succes op 2 maarl jongstleden in Drachten is
weer gebleken hoezeer de bevolking van lJlst zich
bij het wel en wee van Concordia betrokken voelt.
Een aantal, vooral nieuwe, inwoners van lJlst zou
echter nog meer bij Concordia betrokken kunnen
worden. Het is namelijk bekend dat een aantal lJl-
sters, vroeger of nu ook nog, een blaas- of slag-
werkinstrument bespeeld heeft, terwijl men geen
lid van van Concordia.

Concordia zal u graag binnen de gelederen ver-
welkomen, met name drummers voor de drum-
band, een slagwerker (drumstel), saxofonisten/
tes, bugelblazers, maar natuurlijk ook bespelers/
sters van andere blaasinstrumenten die bij een
fanÍare gebruikelijk zijn.
De eerstvolgende muzikale activiteit zal zijn het
gezamenlijke donateursconcert van Concordia
met de zangvereniging Euphonia. Een uitnodiging
hiervoor kunt u binnenkod in uw brievenbus ver-
wachten!

GEVRAAGD
Seizoenpersoneel v,a. 19 jaar

voor de periode juni-augustus,

Werkzaamheden:
BuÍÍet - Bediening (caÍé-restaurant)

LieÍst met enige ervaring.

Tevens gevraagd:
- hulp voor de snackbar
- afwashulp (plm 16 jaar)
- huishoudelijke hulp,

Informatie:

CaÍé-restaurant

T en T Heeg
tel. 2538 (Truus of Monard)

Ned. Ghristenvrouwenbond
Vroedvrouwen in Bangla-Desh
Onder leiding van mevíouw Hoekstra vergaderde
de NCVB op 28 februari. Na het gebruikelijke ge-
deelte was het woord aan mevrouw Krikke-Brou-
wer uit Franeker. Zij lichtte ons nader in over het fi-
nanciëel project van de NCVB in Bangla-Desh.
Aan de hand van een dia-klankbeeld 'Een lange
weg'werd ons veel duidelijk gemaakt over het le-
ven in Bangla-Desh. De armoede is groot. Vooral
de positie van vrouwen stond centraal, deze heb-
ben het niet gemakkelijk, veel kinderen en veel
kindersterfte. Vaak worden ze door hun mannen
in de steek gelaten. Met hulp van buitenaf wordt
geprobeerd een beter bestaan op te bouwen.
De gezondheidszorg is minimaal, vooral op het
platteland. De NCVB steunt zoveel mogelijk de
opleidingen voor vroedvrouwen. door betere hy-
giënische voorzieningen bii de geboorte tracht
men de kindersterfte tegen te gaan. Gebooden
van meisjes zijn geen blijde gebeurtenissen, lon-
gens zijn in tel in verband met de oudedagsvoor-
ziening.
Onderwijs en voorlichting zijn erg belangrijk.TOo/o
van de bevolking is analfabeet, maar het zelfbe-
wustzijn groeit als ze leren lezen en schrijven.
'De weg is lang, maar er is een weg, er is hoop.'
We kregen respect voor de Bengaalse vrouwen,
die op allerlei manieren proberen zelf de kost te
verdienen voor hun gezin.
In groepjes werd gediscussieerd over wat we ge-
hoord en gezien hadden.
Mevrouw Krikke besloot haar lezing met het veel-
zeggende gedicht'Als de wereld een dorp was'.
Een verloting vóor het werk van de vroedvrouwen
droeg een klein steentje bij voor hun opleiding.
Na een dankwoord aan de spreekster eindigde
mevrouw Hoekstra deze vergadering met gebed.

A. Frankena-Hoomans (secr.)

ANNA SCHRAA-VAN POPTA

GEDIPLOMEERD
PEDICURE

Geeuwkade 11 - TeleÍoon 1930
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/\
BegraÍenisvereniging

"Laatste Eer" lJlst
UITNODIGING
tot het bijwonen van de

LEDENVERGERING

op maandag I april 1991 's avonds
8.00 uur in de Aula, Stadslaan 51a te
lJlst.

Agendapunten o.a.:
- Jaarverslag.
- Vaststellen jaarrekening 1990.

- Bestuursverkiezing:
Periodoek aftredend:
Dhr. W.B. Fijlstra, J. Nooitgedagstr' 21'

lJlst (herkiesbaar).

Voorstell
Dhr. Fijlstra herbenoemen.

- Verhoging contributie'1991.
- Verhoging uitkeringsbedrag bij

overlijden.

Gelegenheid tot het schriftelijk indienen

van namen van tegenkandidaten door
middel van ondertekende brieÍies, in te
zenden tot uiterlijk één uur voor aanvang

van de vergadering aan het adres van de

secretaris, Westergoleane 31 , Ulst.

Nu is Het Tijd om uw
Oude Matras te vervangen.

Speciale Aanbieding
in eerste klas matrassen.

15 cm dik 80 x 190 - 209,00
90x200-249,00
140x200-399,00
Maar ook in 14 cm

zonder extra winterzijde
80x190-173,00
90x200-209,00
14Ox2OO-335,00

Bij alle matrassen ontvangt u

GRATIS
een HOOFDKUSSEN.

"lJlster Warenhuis"
Fa. v.d. Veen

Galamagracht B - lJlst - tel. 051 55-1229

VW

SPECIALE AANBTEDING

9-detig TUTNSET
- 4 stoelen van (59,95)

voor 49,95
- 4 kussens van (34,95)

voor 29.95
- 1 tafet 

lold (gg) van (25,_)
,. 

.. voor 69,95
" :. alles vofkunststof.

^ NU f360,00
. uoK vele andere combinaties
I,sï mogelijk.

"lJlster
Warenhuis"

I ^ . Fu v.d. Veen
*: Liatamagracht B _ lJlst

tet.05.155_1229

Alles
Boeken
Speelgoed
Kantoor- en schrijÍ-
benodigdheden
Fotoartikelen
Stempels
Advertenties

onder één dak:
Geboortekaartjes
Trouwkaarten
en Gelegen heidskaarten
worden bij ons vakkun-
dig gedrukt. Boeken ter
i nzage!

Ook uw zakelijk druk-
werk is bij ons in goede
handen.

DA)IAEPT)f',f7'
t7ÁÍ-]tr I VISSER IJLSTIJJI
- -f- , Boek-. kantoorboek- en Íotohandel

b MerKspeergoeo t VI55ER
Galamagracht 9, lJlst, tel. 05155-1318
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soms al voor de winter. Zoals in deze winter, toen
werd de balts al gezien terwijl wij nog niet eens
aan schaatsen dachten. De balts is ook weer iets
bijzonders.

De woerden zoeken hun vrouwtjes uit, wijzen die
aan door met de kop achterwaarts en omhoog ge-
stoken rond het vrouwtje te zwemmen en een
knikkende beweging te maken. Ook het vrouwtje
begint te knikken en gaat steeds platter op het

Tter liggen. Na de paring zwemt het mannetje
\rog twee keer rond het vrouwtje en dan zwem-

men ze gezamenlijk weer weg. Er wordt een ge-
schikt plekje voor een nest uitgezocht en daar zit
nogal eens variatie in.
Zoals bijvoorbeeld aan de slootkant in de ruigte, in

het riet met goede ruige onderbegroeiing, in een
holle boom (oude knotwilg) of voor de dorpseen-
den in een korf of in een oude melkbus met veel
hooi erin, die op een rustig plaatsje ligt, of in een
klimop. Als het vrouwtje dan 1 0 tot 12 eieren heeÍt
gelegd en alles mooi met dons veren heeft opge-
maakt gaat ze broeden. Tijdens de legperiode
blijft het mannetje in de buurt van het nest en bij
nadering van onraad geeft hij een zacht kwekkend
geluid en gaat dan op de vlucht. Broedt het
vrouwtje eenmaal dan gaat de woerd (ierke, fries)
naar zijn matên op een rustig plekje en dan gaan
ze ruien. Dit is ongeveer mei/juni en voor de dorp-
seenden is dit in de regel iets vroeger. Het vrouw-
tje gaat later in de rui, want deze moet eerst nog
haarjongen grooi brengen. De broedtijd duurt on-
geveer 28 dagen, en daarna heeft de moeder het
êrg druk met de kleintjes om die groot te brengen,

. .nt er loert van alle kanten gevaar. Bij de dorp-
kenden ziin het de katten en de ratien en de wal-

beschoeiing als deze te hoog is voor de kleintjes.
De moeder gaat er dan boven op zitten en roept
ze, maar dan verdrinken ze langzaam want hun
vleugels komen dan onder water te zitten. In het
open veld zijn er nog meer gevaren, want daar zijn
ratten, zwade kraaien, eksters, blauwe reigers,
snoeken, wezels, hermelijntjes en die lusten alle-
maal graag eendekuiken. Gelukkig bli.iven er altijd
nog genoeg eenden over. Vroeger was namelijk
de mens ook een gevaar, want men gebruikte
eendenkooien om ze te vangen en ook de eieren
werden veel gezocht. Er werd ook veel op gejaagd
nu ook nog wel, maar ondanks al die moeilijkhe-
den zijn ervolgens de tellingen van het S.O.V.O.N.
nog minstens 200.000 tot 400.000 broedparen in
Nederland. Er wordt dan alleen gesproke4 van
wilde eenden, dus dan komen er nog de dorps- en
stadseenden bii. Deze hebben weinig last van ja-
gers en rovers, maar des te meer van het verkeer.
De voeding van de eenden heeft een grote varia-
tie, maar het is voornamelijk plantaardig. Aller-
hande graszaden en waterplanten, waterinsek-
ten, muggelarven, slakken en valgraan van de
stoppelvelden. Voor de dorpseenden komt er nog
eens brood en andere etenswaren bij wat er op de
tafel voorkomt.
Dit was dan het verhaaltje over de eenden.

Ook omdat het aantal instappende reizigers hier
gestaag toeneemt krijgt lJlst een NS-verkoopa-
dres. U kunt bij boekhandel Visser terecht voor
enkele reizen en retours, maand-, week- en tie-
nedoerkaarten. Maar ook voordeelurenkaaden
zoals de jongeren-, rail-aktief en 60+ senioren-
kaart zijn hier verkrijgbaar en niet te vergeten het
NS spoorboekje.
Een NS-agentschap verstrekt ook informatie over
aankomst- en vertrektijden en tarieven. Wie alles
nog eens rustig wil nalezen kan een folder uit het
foldenekje nemen dat op de balie staat. Nieuw per
1 april in het assortiment Ns-plaatsbewijzen is de
zogenaamde 5-Retourkaart die niet persoonsge-

De binnengekomen meldingen zijn:
De ijsvogel is gezien bij het stadhuis door Joh. de
Jong op 1 6- 1 -91 en op 24-.1 -91 werd hij gezien bij
'De Rat'door molenaar Jellema.
De grote bonte specht werd gezien door mevrouw
Lanting, Eegracht. Hij had zeker honger want hij
kwam regelmatig bij de vetbal en deed zich daar
te goed aan. Op 26-1-91 werd hij ook gezien door
R. Schraa, Eegracht en door W. Stienstra, Oppe-
dijkstraat op 'l 7-1-91 .

1 Indische gans tusse4n de brand- en kolganzen
bij de Hommertse Kerksloot, daar waren ook 20
kemphaantjes op 27-1-91 gezien door Joh. de
Jong.
2 Staartmezen in de bomen bij Kerstma Ruiterpol-
der op 3-2-91 gezien door R. Schraa tijdens het
schaatsen.
Ook werden er tijdens het schaatsen 3 witte kwik-
staarten gezien door C. Witteveen Pikesyl.
1 kramsvogel in de tuin bij W. Stienstra Oppedijk-
straatop 17-2-91.
2 nijlganzen bij Greonterp tussen de kolganzen
gezien door K. Schraa.
De ene z'n dood is de ander zijn brood. Een bui-
zerd sloeg opeen waterhoentje, gezien doorfami-
lie Schuurmans van 't Zouw op 16- 2-91 . Waarom
het nu persó een waterhoentje moest zijn zal altijd
wel een vraag blijven, daar zijn niet zoveel van, ter-
wijl er honderden meerkoeten in de buud waren.
Nog een ringmelding. Een kolgans geringd op 26-
1-89 na tweede kalenderjaar. Ringplaats Arken-
heen bij Nijkerk (Gelderland), vinddatum 5-.1-91
rond Oudega W, Kl. Schraa.
Na ijs en sneeuw komen de kieviten snel terug. 18
kieviten op 22-2-91 langs het schelpepad naar
Sneek, gezien door B. Steenstra, Eegracht.
Meldingen bij Sj. Landman, tel. 2046

Vogelwacht lJIst-Oosthem e.o.

JZAKENWIIEUWTy'
NS-Agentschap in lJlst
Om de verkoop van plaatsbewijzen op de trein têrug te dringen komen er per 1 april
NS-agentschappen in Mantgum, Sneek-Noord en lJlst. De overige stations op deze
lijn hebben al een verkoopadres.
In lJlst wordt dat boekhandel Visser, Galamagracht 9.

bonden is en ook door meerdere mensen samen
te gebruiken is.

Eveneens nieuw is het ongedateerde vervoerbe-
wijs dat gebruikt kan worden voor enkele reizen,
dag-, avond- en weekendretours, dagkaaden en
rat I runners.
Op alle stations komt een stempelautomaat waar-
mee u zelf door aÍstempeling uw plaatsbewijs gel-

, dig kunt maken

Om de reizigers bij veftragingen beter te informe-
ren gaat NS in de loop van dit jaar op alle stations
op Ce lijnen t-eeuwarcien-Harlingen en Leeuwar-
d en - Stavo ren een o m roe p i n sta I I at ie aan b re n g e n.

Protesten tegen
structuurvisie
Veel lJlsters hebben met (zeer) gemengde
gevoelens kennis genomen van de zoge-
naamde "ontwerp-structuurvisie"
Hierin stelt de gemeente Wymbritseradiel
voor een bepaald deel van de Ruiterpolder te
bebouwen en een ander deel te ontgronden
ten behoeve van een waterolas.
De in allerijl opgerichte "Belangengroep Ee-
gracht/Uilenburg" zette een handtekeninge-
nactie oo touw en in de kranten verschenen
ingezonden stukken. Op27 maart was in het
gemeentehuis een hoorzitting over dit plan.
Opmerkingen, alteÍnatieven en bezwaren
kunnen voor 1 mei bij B en W worden
ingediend.

"Mijn Hobby Uw Gemak"
Het vertrouwde adres voor al uw slijpwerk!!
Voor het slijpen van uw scharen, messen
tuin- en hobbygereedschap.
Het is nu tijd om uw tuingereedschap te la-
ten slijpen, zoals heg- en snoeischaren,
grasscharen en grasmaaiers.
Ook weer te koop uitstekend 2e-handsgras-
maaiers geslepen en nagekeken vanaf f
30,00.
WAARSCHUWING: GeeÍ nooit iets mee aan
een onbekende aan de deur!!
Uw Íiinslijper: P.H. de Vries
Bockamastraat 27, ïel. 1782.

Sparen voor straks oflater:
precies op maatmet een

spaarrekening van de Rabobank
Til n n n_ í---Rr Galamagracht 1

ffiAD0LllAm[3 lH lJi]ou,,u-,0,u
Openlngruren: 9.00-12.30 uur/13.00-16.00 uur

vrijdagavond 1 9.00-20.00 uur
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Galamagracht 44 - lJlst
ïeI.05155-1996

G.SITPERDA
Geeuwkade 7, lJlst
051 50-25327 / 051 55-.r260

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

ProeÍde U al:

Ons vers gemalen

heerlijk gekruid
gehakt

en onze echte

Friese d roge worst?

D i nsd ag s- e n v ri jd ag savond s
bezorgen wij Uw bestelling!

SLAGERIJ

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

Waaromhopen..-
als a Yooïdelig
Isant huren?

De doe-het-zelver huurt bij
ons o.a.: a Ladders . Rol-
sÍelgers o Speciemolens
. Cirkelzagen a Decoupeer-
zagen a Boormachines
o Schuurmachlnes r Parket-
sc h u u rm ac h ines o G rond-
of Tuinfrezen . Ketting-
zaQen enz. enz.

TIMMER. EN AANNEMERSBEDRIJF

FA:G.SPIJKSMA&ZN.

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

voor u op maal

Uilenburg 35 - lJlst - Tel. 05155-1223

n
n
tr

GROND- EN VERZETWERK
WALBESCHOEIING
HEIWERK N RIOLERING

tr AGRARISCHE WERKZAAMHEDEN 
\r'

&*srewmiltgmh*SrËif Weg- *n WaËerbouw

Stienstra &van derWal
Galamagracht'107 8651 EE lJlst 05155-1491

KWALITEITSFIETSEN VOOR IEDEREEN!!

AAZEIIE . TOURFIETSEN
Bafevus : ?H,q,F'lEï'JÊ'Sparta : SËó8Ei'llfitsERFrErsEN

ook voor: advaes, service en reparaties.

drach ts tgrc0mpagnie Faraetswei 22 tereroon os122-26s4

"Gediplomeerde Aut orij scho ol "
ook vrachtauto en autobus

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

Nu is het tijd om een cursus Caravan.

achteruitrijden te beginnen. U komt dan in de

vakantie niet voor verrassingen te staan. U
kunt zich telefonisch opgeven in de maand april.

rljrielbedrtif

Theoriecursussen... Ook voor 17%-iarisen!
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W&-STERAUIF_RLEI'

ruS station lJlst- oud en nieuw
Het vroegere station lJlst stond aan de ZWH-weg halverwege het huidige sta-
tion en Nijesyl. Het werd in november 1885 in gebruik genomen. ln 1938 werd
het station gesloten maar in het begin van de oorlog was het weer bijna een
jaar open. Het stationsgebouw is omstreeks 1954 afgebroken. Daarna moest
lJlst ruim 30 jaar een NS station ontberen. In 1984 werd door de Nederlandse
Spoorwegen een bouwvergunning aangevraagd voor het realiseren van een
spoorhalte. Dankzij de welwillende medewerking van de gemeente Wymbrit-
seradiel en de ministeriële goedkeuring kon nog in datzelÍde jaar met de bouw
worden gestart. Op zaterdag 28 september 1985 wordt het nieuwe station
feestelijk geopend en is lJlst weer stopplaats van NS.
In dit artikel wordt nader ingegaan op de aanleg van de spoorlijn Leeuwarden-
Stavoren, het oude en nieuwe station lJlst en er worden bijzonderheden ge-
geven over enkele stationschefs.

Uit jaarverslagen SS en HYSM:
Vedrek reizigers

lJlst Workum
18BB 677 1392
1890 5197 10746
1910 8788 22575
1920 12987. ???
1930 9705. 29866.

NS-sfafion lJlst in 1922. De drie mannen op deze
foto zijn: Andries Huitema stationschef, Jacob
Bonga stationsarbeider en Bauke Minkema hulp-
brugwachter te N ijesyl.
Het gebouw was als volgt ingedeeld (v.l.n.r.): De
3e klas wachtkamer, het kantoor, de 2e klas
wachtkamer en de woning van de chef.

Aantal afgegeven gewone en retourkaaden per
jaar. ln 1910 had lJlst ongeveer 24 verlrekkende
reizlgers per dag.

" exclusief abonnementen

1 BB4 werden tusschen Sneek en Leeuwarden ge-
middeld 376 reizigers per dag vervoerd. Dit jaar
(1 885) verminderde dat cijfer gedurende dezelfde
2 maanden lol 252 reizigers per dag'.
Op 15-7-1886 wordt de bootdienst Stavoren-
Enkhuizen geopend. Hierdoor neemt het reizi-
gers-, maar ook vooral het goederenvervoer op
deze lijn behoorlijk toe.
In de beschikking van de ministers van Water-
staat, Handel en Nijverheid en Financiën d.d. 6 ok-
tober 1890 wordt bepaald dat de exploitatie van
de spoorlijn Leeuwarden-Stavoren wordt overge-
dragen aan de Hollandsche lJzeren Spoorweg-
Maatschappij (HYSM), Dat blijft zo tot 1938. In dat
Jaar neemt de NV Nederlandse Spoorwegen de
exploitatie en het eigendom van de lijn over van de
HYSM.

Stationsgebouw
Over de bouw van het station zijn de volgende ge-
gevens bekend: In 1BB2 wordt het toekomstig
stationsterrein opgehoogd. Bestek en tekening
van station lJIst krijgen nummer BBB.
De aanbesteding van de stations lJlst, Oudega-
W, Workum en Hindeloopen vindt plaats in juni
1 883. Het werk wordt gegund aan de Firma Kloots
en Arends uit Den Haag voor / 349.768,-.
De Íundering wordt eind 1BB3 gemaakt en daarna
wordt met het opmetselen begonnen. Wegens in-

Spoorlijn
De lijn Leeuwarden-Stavoren is in 2 gedeelten

. lgelegd. Het traject Leeuwarden-Sneek is ge-
Èpend op 16 juli 1883. HetgedeelteSneek-Stavo-
ren werd op 8 november '1885 in gebruik geno-
men. De aanleg van deze spoorbaan (Leeuwar-
den-Stavoren) liep vedraging op omdat Bolsward
meende dat deze lijn beslist langs hun stad moest
lopen. Dai ging tenslotte niet door, maar ook de
landonteigening-procedures vergden nogal wat
tijd.
Aan de spoorlijn Leeuwarden-Stavoren lagen
aanvankelijk 'Í7 stations en haltes (zie dienstreg.
uit 1920). De lijn was eerst eigendom van de Staat
der Nederlanden en werd geêxploiteerd door de
Maatschappij Tot Exploitatie Van Staatsspoorwe-
gen (SS). Tot op heden staan boven op de witte
stenen markeringspaaltjes in de weilanden langs
de baan de letters'SS'.

In het begin was de belangstelling van de reizigers
niet erg groot. Het jaarverslag van de SS over
1BB5 zegt hierover: 'Op de lijn Stavoren-Sneek is
het verkeer zeer onbeduidend. Het komt zelfs op
sommige dagen voor dat op meer dan één station
dezer lijn zich niemand aanmeldt om van den trein
gebruik te maken! In de maanden Nov. en Dec.

Hendrik Kremer, eerst assistent en van 1926-
1932 stationschef te lJlst, en zijn vrouw Wiepke
Runsink. Zij was hier overwegwachteres.
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Priaé en Zakelíik
de juíste

* verzekering
* hypotheek
* pensioen

SNEEI[EN
ASSUNANTIEIT,ANXX)N

Zwarteweg 4, Sneek
tel.: 05150-16825
P. Hiemstra
tel.: 05155-2164

I'E BOEN,BY

Êrh
Roodhemsterweg 5

8651 CV lJlst
Telefoon 05 155-1 900/ 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

Voor al uw

* onderhouds- en
* timmerwerk
kunt u terecht bij

HUISMAN
Eegracht 37 - lJlst
05155-173s
05154-3565

VAN VLOER TOT DAKPAN
ONDERHOUDSBEDRIJF HUISMAN!

Autorijschoot L. dg BOef
Belangrijker dan een goedkoop

lesuur is de eindrekening
na het riiexamen!
Ga daarom naar

Autorijschool L. de Boer
Popmawal 12

lJlst
TeleÍoon 05155-1553

VOLLEDIG
GEDIPLOMEERD

Voor al uw:
a Kruidenierswaren a 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 - TeleÍoon 1206

VZAIVAR
ZIJDEATELIER
Open: dinsdag 14.00-18.00 uur
donderdag 14.00-21 .00 uur
en op aÍspraak.
(de schoolvakanties gesloten)

TIMMER- EN AANNEMERSBEDRIJF

Uilenburg 36 - tel. 05155-1266

Kom gerust eens langs! \-/

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

lJlst, Roodhemsterweg 4, Telefoon 05155-1880/1 348
Postadres: Postbus 29, 8650 AA lJlst

In Dryltser
Slokje...

Slijterij J. Schreur
Galamagracht 34, lJlst

Tel. 05155-1570

tffi
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Kremer hingen altijd klaar aan een spijker achter
de deur. Ze heeÍt ook wel eens een 'open over-
weg' gehad, gelukkig liep alles goed af. Wel was
ze dan een hele dag van streek. Na Koudum en
Oudega-W. kwam Kremer in 1926 weer naar lJlst
als stationscheÍ der 4e klasse. De familie Kremer
woonde, vanaÍ de ZWH-weg gezien, in het linker
gedeelte van het station. Na zijn pensionering ble-
ven Kremer en zijn vrouw in lJlst wonen. Ze zijn er
beide overleden en begraven. Twee van hun
dochters leven nog. Tine (nu BB jaar), gehuwd met
Wiebe Walinga (f), woont op het Zuidend van lJlst
en Hennie, gehuwd met de visser Cornelis van der
Meulen (") woont nu in het Teatskeh0s te Blauw-
huis. De Kremers hadden ook een Duitse pleeg-
zoon die Richard heette. Hij kwam uit de buurl van
Hamburg. Richard Kremer woont nu met ziin
vrouw in Australië.

In de Tweede Wereldoorlog deed Ulbe Blanke
hier dienst als stationschef . Zijn rang was adjunct-
commies. Toen twee Canadezen vanuit hun vlieo-
tuig (een houten Mosquito) in 1943 een trein voór
het station lJlst beschoten, raakte Blanke gewond
aan zijn achterwerk. De twee Canadeze stortten
neer met hun vliegtuig en zijn hier begraven. Op
16-2-1949 vertrok Ulbe Blanke vanaÍ Stations-
weg 3 (het oude NS station) naar Hindeloopen, hij
was toen 57 jaar oud.

Het nieuwe station
Na de oorlog 1940-'45 hebben de gemeenten
lJlst en Wymbrits en het zakenleven (vooral Nooit-
gedagt) vaak getracht om hier weer een station te
krijgen. Maar NS hield de boot steeds af. De kos-
ten zouden te hoog zijn en er zat geen ruimte in de
dienstregeling om hier te stoppen. Toen op dit tra-
ject in 1983 de DH{reinstellen gingen rijden (snel
optrekken en stoppen) kwam er een beetje rujmte
in de dienstregeling Sneek- Stavoren.
De CDA-kamerleden Mateman en Nijland stellen
an december 1983 vragen in de Tweede Kamer
wanneer de opening van een halte in lJlst tege-
moet kan worden gezien. Dat was namelijk één
van de voorwaarden bij de invoering van de snelle
DH- dieseltreinstellen. Minister van Verkeer en
Waterstaat Nely Smit-Kroes geeft in januari 1984
haar toestemming. NS vraag in mei 1gB4 een
bouwvergunning aan voor een nieuwe halte.
Er ontstaat nog even onenigheid over de vesti-
gingsplaats. Gedeputeerde Staten menen dat de
plaats van het vroegere station de beste is. NS en
de gemeente Wymbritseradiel vinden dat de loka-
tie tegenover de Stadslaan het best bereikbaar is.
Zljkrijgen hun zin.
Aannemer Te Siepe uit Winterswijk begint op 25
juni 1984 met de bouw van een nieuwe halte. De
totale kosten worden door NS geraamd op
/ 500.000. De raad van Wymbrits gaat akkoord
met het beschikbaar stellen van / 180.000 als bil-
drage in de kosten van dit project.

Burgemeester B.W. Cazemier verricht de feeste-
lijke opening op zaterdag 28 september 1985, dat
is bijna 100 jaar na de ingebruikneming van het
oude station. Rond dit gebeuren zijn allertei activi-
teiten opgezet zoals een zakenbeurs, ringrijden
een Spoorproject voor de scholen, touwtrekwed-
strijden, ringrijden, enzovoorts. NS biedt de toe-
komstige treinreizigers een speciale voordeelre-
geling onder het motto: 'Kom 'NS naar tJlst,.

-) Tijdens de produktie van dit Kyp-
mantsje bereikte ons het bericht dat
mevr. van der Meulen op 23.3.91 is
overleden.

vallende vorst moeten de werkzaamheden wor-
den gestaakt. De binnenbetimmering komt in
'lBB4 nagenoeg gereed. Het hoofdgebouw is be-
gin mei 'lBB5 klaar. Het wordt op 8-11-1885, de
dag dat de lijn Sneek-Stavoren wordt geopend, in
gebruik genomen. Gelijksoortige stations werden
ook gebouwd in Mantgum, Bozum, Hindeloopen
en Oudega-W.
Ze werden ook gebouwd in de Groninger plaatsen
Bedum, Loppersum, Sauwerd en Stedum. Al
deze stations, behalve Loppersum, zijn in de loop
derjaren afgebroken.
Op 15 mei 1938 wordt station lJlst opgeheven. In
de oorlog is het van 10-6-1940 tot 15-5-194.1
weer open maar daarna is onze stad definitief 'ge-
sloten voor reizigers vervoer'.
Naast reizigers werden er ook 'bestel-, ijl- en
vrachtgoederen' vervoerd, soms per groepsstorl-
wagen en soms per enkele wagon. Het goederen-
vervoer per wagon naar losplaats lJlst is op 2B-9-
1970 beëindigd. De laatste klanten waren Abe Sij-
perda (brandstofÍen), S.O. de Vries (hout) en
Troelstra & De Vries (grondstoffen uit Oostenrijk).
Na de sluiting van het reizigersvervoer wordt het
rechter gedeelte van het station (gezien vanaf de
ZWH-weg) verhuurd aan Kuikenbroederij Sipke
^:hilstra. Auke Frankena die bij Schilstra werkte,

r,/telt: 'Der stiene trije briedmasjines, twa fan
'16.000 en ien fan 10.000 aaien. Mei mekoar koene
der dus 42.000 Ítbred wurde. lk haw noch wol oo
it álde stasjon wurke by dy briederij. Letter doe't it
stasjon ófbrutsen is hat Schilstra yn syn appelhóÍ
in nije loads setten.'
Station lJlst was víoeger op zondagavond een
geliefde ontmoetingsplaats voor jongelui. Wie een
avond 'op stap'wou moest bij het station zijn, hier
hebben zich dan ook heel wat paarljes gevormd.
In 1954 is het markante NS gebouw afgebroken,
maar het leeft nog in de herinnering van velen
voon.

Personeel
Van de afdeling NS-ArchieÍbeheer kregen wij de
volgende lijst van mensen die hier chef zijn ge-
weest:
Stationschefs (niet volledig): J.C. Reijers .1 nov.
1 885 - 14 mei I 893; C. Fraij 15 mei 1893 - 31 juli
'1900; B. Bakker 1 apr. 1902 - 30 nov. 1908;A. Hui-
tema 1 dec. 1908 - 28 feb. 1 925; D. de Haas .1 mrt.
1925 - 31 jan. 1926; H. Kremer 16 feb. 1926 - 31

)tátion tJlst in 1930, gezien vanaf de Stations-
weg. Het linker gedeelte met de drie ramen is de
woning. De laatste bewoner was NS-ploegbaas
Lou van Sinderen.
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De rijtijd van de sneltrein (nr. 453) komt overeen
met de huidige reistijd van Stavoren naar Leeu-
warden. Nr. 1 1759 is de stoptrein.

mrl. 1932: A. Broersma 1 apr. 1 932 - 22 mei 1934:
C.P.A.Fraij 1sep. 1933-31 juli 1941 .

De eerste chef van lJlst heette Johannes Cornelis
Reijers. Hij was op 13 juni 1850 te lJzendijke ge-
boren. Bij zijn aanname bij NS werd aangetekend
dat hij kon lezen, schrijven en rekenen en dat hij
kennis had van de talen 'Hollandsch, Fransch,
Duitsch en Engelsch'.
Omdat hij als onderwijzer niet aan de slag kon ko-
men solliciteerde hij 'bij het Spoor' en kwam in
lBOB bij NS in dienst. Hij werkte onder andere in
Goes, Geldermalsen, Heerenveen, Grouw, Dei-
num en Harlingen. Op .1 nov. 1885 komt hij naar
lJlst als stationschef 4e klasse. Zijn jaarwedde is
/ 600,-, die loopt later op tot / 800,-.
Reijers ontving in lJlst op 9 april 18Bg een discipli-
naire straf: lnhouding van 5 dagen bezoldiging
wegens 'weigering het klachtenboek der Maat-
schappij op aanvrage beschikbaar te stellen'.
Van 16 febr. 1 926 tot 31 maad 1 932 was Hendrik
Kremer (1869- 1956) hier stationschef. Kremer
was eerst politieagent in Amsterdam maar later
was hij werkzaam bij NS. Hij-heeft in zijn spoor-
loopbaan heel wat standplaatsen gehad, onder
andere Westwoud, Weesp en lJlst. Kremer was
eerst assistent op het station en zijn vrouw
Wiepke Runsink (1873-1944) was toen overweg-
wachteres. Zij woonden dan ook in de wachtpost
bij de overweg, nu is op deze plaats het nieuwe
NS-station. De cape en de zuidwester van frou

Frits Boschma
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Judotoernooi Bolsward
Groot succes voor de lJlster judoka's op zaterdag
9 februari j.l. in de bomvolle judozaal in het Han-
zestedeke. Met maar liefst vier '1e en twee 3e prij-
zen keerden de opgetogen Kypmantsjes huis-
waans.
Met name Ybo Durk Groeneveld en Willem-Jam
Spreeuwers scoorden een paar mooie ipon-resul-
taten. Ook de technieken van Teun Mosk en Wout
Meyer mochten er zijn; alle vier scoorden zij in hun
categorie voldoende punten voor een eerste
plaats.
Peter van der Wed en Bram van der Veen behaal-
den beide door goede inzet een eervolle 3e plaats.
Hedzer Nijland scoorde wat minder evenals Den-
nis Feenstra; niettemin was dit ook voor hen een
leerzame middag. Een volgende keer kunnen ze
deze ervaringen vast en zeker goed gebruiken!

Kennismakingskursus
Dinsdagsmiddags van 1 6.00- 1 7.00 uur is er gele-
genheid tot een kennismakingskursus judo voor
meisjes en jongens vanaf zes jaar. De eerste vijf
lessen zijn gratis,
Deze lessen worden gehouden in sporthal De
Utherne onder leiding van Pleuni Reitsma.
Voor meer rnformatie tel. 05155-2035, secr./
penn.m. J.v.d. Werf.
Snel aanmelden, er is plaats voor een beperkt
aantal deelnemers!!l

s\/be hot rtsr-nov/ \-/\-/ | r\-./\-/ ru
studio voor groÍische vormgeving
en proouktte

ontwerp en uitvoering van huis-
stijlen, beeldmerken, advertenties,
Íolders, brochures, katalogie,
kalenders, verpakkingen, perio-
0reKen enz.

galamagracht 34, 8651 ec iilst
teleÍoon 051 55-2407/ 1820

,,EKIKF_RI

Wachtpost 20 lJlst
Deze foto is genomen in 1957. we zien hier van links naar rechts: wachtpost 20,
het dienstverblijffie) van de overwachter en de met afsluitbomen beveiligde
overweg. Het bordje geheel rechts geeft de maximum snelheid aan:20 km! op
de overgang is frou Kremer wachteres geweest.

In de oorlog woonde hier een zekere Woudstra. Van 1948 tot 1959 werd de post bewoond door
overwegwachter Jan Smink, nadien kwam Wiebe Veenstra hier. De familie Stoelwinder (geen
NS-er) was de laatste bewonèr van dit pand. Daarna volgde omstreeks ,|972 de afbraak.
Omdat NS wachtposten niet op de waterleiding waren aangesloten hadden ze allemaal een hele
grote gemetselde regenwaterbak. Het hekwerk rond deze woning was ook lange tijd typerend
als afsluiting van spoorterreinen en gebouwen. In '1984/'85 is op deze plek het nieuwe station
lJlst gebouwd.

Geboortekaartjes, Trouw- en Gelegenheidskaarten
worden bij ons vakkundig gedrukt.
Boeken ter inzage!

OOK UW ZAKELIJK
DRUKWERK
IS BIJ ONS
IN GOEDE HANDEN.

Galamagracht 9, lJ lst, 051 55-131 8


