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Transpo rtbed rijf Va n der
Schouw vestigt zich aan de
roodhemsterweg
Op vrijdag 3 mei heeft burgemeester B.W. Cazemier de nieuwe vestiging van
InternationaalTransportbedrijf Fa. J. van der Schouw & Zoon geopend.
Met een vrachtauto reed de burgemeester door een symbolische deur van wit
plastic. Dit is de vierde lokatie in lJlst waarVan der Schouw zijn bedrijf uitoe-
fent. Men hoopt op deze plek tot in lengte van dagen plezierig te kunnen
werken, want bij de bouw is al rekening gehouden met een eventuele uitbrei-
ding.
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1-it was die vrijdagmiddag gezellig druk in het
nieuwe onderkomen van Van der Schouw. Velen
hadden de uitnodiging aanvaard om de opening
bij te wonen. Sip van der Schouw zei in zijn wel-
komstwoord: Allemaal hartelijk dank voor de be-
langstelling. Als medewerkers zelfstandig kunnen
werken dan gaat het een bedrilf goed. Onze me-
dewerkers kunnen dat. Omdat we nu elk moment
kunnen laden zijn we in staat om nog beteÍ aan de
wensen van de opdrachtgevers te voldoen. Dat is
ook een van de redenen tot de nieuwbouw ge-
weest.'
Verder bedankte hij de lJlsters die nauwelijks be-
zwaar gemaakt hebben tegen de overlast die dit
bedrijf hen bezorgde. De vrachtwagens moesten
namelijk in de vroege morgen eerst warm draaienl
Van der Schouw bedankte ook alle aannemers die
bij de bouw betrokken waren en zijn familie die al-
tijd bijsprong als er hulp nodig was. Speciaal
noemde hij zijn zwager Jelmer Mulder die met zijn
technische kennis de hele bouw van A tot Z heeft
begeleid. Want er komt heel wat kijken bij het reali-
seren van een dergelijk project dat bovendien nog
aan zeer strenge milieu- eisen moet voldoen.
Daarna kreeg burgemeester Cazemier het woord.
Hij vertelde dat de chauffeurs hem al mee naar Po-
len wilden hebben. Verder zei Cazemier onder an-
dere: 'Eenvoud siert de mens, dat is ook op u van
toepassing. lk heb met veel plezier de opening

verricht. Wat een Íeestelijke dag. Ook u mevrouw
(Hieke) van der Schouw wil ik hier graag bij betrek-
ken als centrale post in dit bedrijÍ. Straks gaan de
grenzen in Europa open. De blik van Van dèr
Schouw is al gericht op Europa.'
Namens de gemeente Wymbritseradiel bood de
burgemeester een magneetkaart van Nederland
aan.
Voor het personeel voerde Inke Mulder het woord:
'De sfeer is hier altijd goed geweest. Er is nauwe-
liiks verschil tussen baas en knecht. Wij zijn ook
erg blij met dit nieuwe pand en vooral met de was-
straat. Als we nu de auto's wassen zijn we beschut
tegen weer en wind. We hebben nu ook eindeli.lk
zelf een echte kantine. Hierbij moet ik wel zeggen
dat het bij Hieke in de keuken ook altijd gezellig
was...'
Hij bood het bedrijÍ een prachtig tegeltableau aan
met afbeeldingen van de eerste vrachtauto, een
zogenaamde BedÍord, een moderne Scania-com-
binatie en de nieuwe loods.
Beppe Janke Mulder-van Dijk bood een mooi
weerg las/thermometer aan
Onder het genot van een drankle en veel hapjes
bedankte Sip van der Schouw iedereen voor zijn
of haar komst en bood burgemeester Cazemier
een wandbord van Makkumer aardewerk aan.
Vervolgens konden de aanwezigen de nieuwe
loods en het kantoor bezichtioen.

Hawaaii
Wybe en Gryt ut Menaam woene op'e àlde
dei
nochris mei in fleantuch nei 't eilàn Hawaaii.
Hja giene nei in reisburo 'van goede naam en
faam'.
'Met verzekering is dat 6000 gulden voor jul-
lie saam'.
'Soa,' sei Gryt, ' jou us dan mar in folderfan 't
Amelàn mei...'

B.Y

In het kantoor zwaait Jan van der Schouw jr. de
scepter. geassisteerd door zijn vrouw en zijn moe-
der. Jan kent het bedrijf op zijn duimpje want hij is
zelf ruim 5 jaar internationaal vrachtwagenchauÍ-
feur geweest. Het transportbedrijf heeft nu 9 mo-
derne Scania vrachtwagens en 9 chauffeurs die
door heel Europa rijden.
De grondlegger van het bedrijf is Jan van der
Schouw sr. Eerst werkte hij samen met Gerben
Meintema. Ze hadden met het schip 'Stad lJlst'
een beurt op Leeuwarden. Omstreeks 1933 be-
gon Van der Schouw met een vrachtauto 'foar
himsels'. Later nam zoon Sip de zaak over. Hij
heeft deze transportonderneming sterk uitge-
breid.

De volgende lJlster bedrijven hebben aan de
nieuwe vestiging aan de Roodhemsterweg mee-
gewerkt: Aannemersbedrijf Gebrs. Wiersma fun-
deringen, vloeren en metselwerk en lnstallatie-
buro O.E van der Woude sanitair en elektra.
Het oude terrein van Van der Schouw aan de Hol-
tropweg is verkocht aan 'buurman' Garage Lim-
burg die het in eerste instantie als parkeerterrein
gaat gebruiken.

ANNA SCHRAA-VAN POPTA

GEDIPLOMEERD
PEDICURE

Geeuwkade 11 - Telefoon 1930

Anna Schraa-van Popta is van 1 julit/m
1 1 augustus 1991 met vakantie!

Verschijningsdatum
volgende Kypmantsje
Het volgende nummer van lt Dryltser Kyp-
mantsje verschijnt in de 3e week van augus-
tus. Kopy kunt u inleveren tot 1 augustus
199.1 .

Agenda: In dit nummer geen agenda, omdat
vrijwel alle aktiviteiten gestopt zijn in ver-
band met de vakantie.
Wilt u uw programma's voor het komende
seizoen zo spoedig mogelijk inleveren bij
mevrouw W. Kempenaar-Verhoog, Jonker
Rispensstraat 9 , tel. 17 47 .
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Priué en Zakelíjk
de juíste

* verzekering
* hypotheek
* pensioen

SNEEII'EN
ASSUN.ANTIEI(ANfi)(DN,

IDE BOENBY

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

rryílÍr'rrrl
Roodhemsterweg 5

865 1 CV lJlst
TeleÍoon 05155-1 900/1500

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

Voor al uw

* onderhouds- en
* timmerwerk
kunt u terecht bii

HUISMAN
Eegracht 37 - lJlst
05155-1735
05154-3565

VAN VLOER TOT DAKPAN
ONDERHOUDSBEDRIJF HUISMAN!

V,LIIVAR
ZIJDEATELIER
Open: dinsdag 14.00-18.00 uur
donderdag 14.00-21.00 uur
en op afspraak.
(de schoolvakanties gesloten)

Uilenburg 36 - tel. 05155-1266

Kom gerust eens langs!

TIMMER- EN AANNEMEHSBEDRIJF

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

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

In Dryltser
Slokje...

Slijterij J. Schreur
Galamagracht 34, lJlsl

Tel. 05155-1570

Autorijschool L. dg BOef
Belangrijker dan een goedkoop

lesuur is de eindrekening
na het rijexamen!
Ga daarom naar

Autorijschool L. de Boer
Popmawal 12

lJlst
TeleÍoon 05155-1553

VOLLEDIG
GEDIPLOMEERD

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

Speciale drogisterij en kosmetica-aÍdeling

Let op onze wekelijkse folder

SPEERSTRÁ'S
VOORDEELMARKT
Stadslaan 2 - Telefoon 1206
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BEDANKT!
Hierbij wil ik graag iedereen bedanken voor de
bloemen, kaarten en attenties die ik van u heb ont-
vangen in het ziekenhuis, in Bloemkamp en bij
mijn thuiskomst.
Het was geweldig!

D. Boschma-de Vries
Uilenburg 30, lJlst

,MIJN HOBBY, UWGEMAK'
Het vedrouwde adres voor al uw slijpwerk!!
Voor het slijpen van uw scharen, messen, tuin-
en hobbygereedschap.
Het is nu tijd om uw tuingereedschap te laten slij-
pen, zoals heg- en snoeischaren, grasscharen
en grasmaaiers,
Ook weer te koop: uitstekende 2e-hands gras-
maaiers geslepen en nagekeken vanaf/ 30,00.
Waarschuwing: Geef nooit iets mee aan een on-
bekende aan de deur!!
Uw Íijnslijper: P.H. de Vries, Bockamaslraat 27,

1782.

v.lijs fan 'Meiinoar len'
Lykas oare jierren hat de Krite dit jier ek oan de
kriich fan it bOn meidien. Hja hat in earste priis mei

224 punlen krigen yn de earste klasse mei it toa-
nielstik'Lekker koese'.
De kriich fan toanielselskippen kin men fergelykje
mei in konkours fan in korps- of sjongferiening.
Der komme karmasters of sjueryleden nei de toa-
nielÍoarstelling om it stik dat spile wurdt te beoar-
dieljen. Oan 'e ein fan it winterskoft gean de toa-
nielferienings nei De Lawei yn Drachten om de Ít-
slach te hearren. In wichtich barren foar de spilers,
dat fan 't jier in fette priis opsmiet.
Nije leden en nije spilers of spylsters binne fan
herte wolkom bij de toanielferiening. Ek foar mear
ynformaasje kinne jo skilje nei Sietske Bouma, tel.
05155-2316 of Klaske Dykstra, tel. 05155-.1831.

Ut namme fan it bestjoer,
J. Schilstra

Het zelf maken van wollen
-.-ekbedden

Een dekbed van schapewol is een natuurprodukt.
Het zelf maken ervan is een aardige bezigheid en
tegelijk veel goedkoper dan wanneer u een dek-
bed in de winkel koopt.
Informatie en uitleg wordt op I juli .1991 om 19.45
uur gegeven.
Wilt u het volgende meenemen: een lapje (la-

ken)katoen van 50 x 50 cm en naaigerei. Kosten
zijn / 5,00 per persoon (koffie inbegrepen).
Plaats: De Campen 

.1 

, Heeg.
Eventueel is er schapewol te koop.
ln verband met het aantal personen alstublieft
even van te voren laten weten dat u komt.
De Stichting Alde Fryske Tsjerken houdt van 3 t/m
24 augustus 1991 een quiltexpositie in de kerk
van Uitwellingerga. Geopend van 14-17 uur en
van .19-2.1 uur. Zondags en maandags gesloten.
Zaterdagmiddags van 14- 1 7 uur demonstraties.
Hebt u ook idee om eens te quilten? Er wordt in
het najaar weer een cursus voor beginners gehou-
den. Opgeven tot '1 september'91.
Verder is er een cursus frivolité voor beginners.
Opgeven tot 1 september 1991. Datums en plaats
worden nader bekend gemaakt.

Rinske de Jager-Cnossen
De Campen 1, 8621 CG HEEG

tel. 051 54-2380
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Op bovenstaande foto: Stadsvrouwe Kann de Boer geflankeerd door haar hofdames Tealrcn

Spoelstra en Angelrque Hesse/s. Deze dne dames zullen tijdens de komende stadsíeesten onze
gastvrouwen zijn. (Foto: Foto Report Vitto, Ulst)

Bericht van ÍConcordia'
Al sinds zeer lange tijd kunnen wij als muziekver-
eniging vertrouwen op uw medewerking bij het
verzamelen van oud papier. Omdat dit onze groot-
ste bron van inkomsten is zijn wij u daar zeer er-
kentelijk voor. Dat ook de lJlsters zich wat aantrek-
ken van de milieuproblematiek blijkt uit de nog
steeds groeiende hoeveelheid ingezameld oud
paprer.

In 1989 werd er .1.11.840 kilo opgehaald, in 1990
was dat 152.510 kilo, een stijging van maar liefst
36,36%.
Dit heeft er mede toe geleid dat we nu elke 4 we-
ken oud papier ophalen in plaats van eens per 5

weken zoals voorheen.
Voor het korps betekent dit een opbrengst in geld
van ruim / .11.000,00 

in 1990. Deopbrengst in geld
leek meerdere malen in gevaar te komen door de
nog steeds dalende papierprijs, die nu al beneden
0 cent per kilo gezakt is, met ander woorden: het

kost geld om oud papier op te laten halen door de
oud papier-handel. Dit heeÍt alles te maken met
het dumpen van oud papier op de Nederlandse
markt uit Duitsland en Amerika. In de toekomst
zullen deze landen het zelf gaan verwerken, zodat
de prijs weer op een normaal niveau zal komen.
Gelukkig springt de gemeente Wymbritseradiel f i-

nancieel bij door het aanpassen van de subsidie
op het papier en door het op zich nemen van de
kosten van het ophalen.
Voor de goede orde volgt hieronder nog eens de
gang van zaken bij het ophalen van oud papier,

omdat dit misschien nog niet bij iedereen bekend
is, zoals bij de nieuwe bewoners van plan Cloos-
TerKamp.

- Er wordt eens per 4 weken oud papier opge-
haald. Dit wordt de dag van te voren aangekon-
digd door middel van een huis-aan-huis brieÍ1e.

- Verzamel thuis het paoier in een kartonnen

NS-plaatsbewijzen verkrijgbaar bij
boekhandel Visser

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

Redaktie: A. Kuipers
Fr. Boschma

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

Opmaak: Studio Sybe Houtsma,
lJ lst

Druk: Drukkerij Visser, lJlst

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

OCopyright Drukkerij Visser Niets uil deze
uitgave mag woÍden verveelvoudlgd door
mrddel van druk Íotokople. mikroíilm of op
enigerlei andeÍe wijze, zonder vooraÍgaande
toestemming van de uitgever
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Occasions en
N ieuw-verkoop
Goede seruice

Tel.1249
Holtropweg 5

Re',raratie
Plaatwerk - Spuiten

Aovns
Brcnornoex
Bouwgeoeunno
Terrxwenr

TEL. 05155-1592

postbus 7, 8650 AA, IJLST.

Bondsspaarbank
a5

van 1818 Sneek-lJl r

Dagelijks geopend
van 9.00-1 2.30 uur

Stadslaan 51
05155-1 245
o.g.g.
05'150-12796

....voor Uw salarisrekening

....voor Uw spaarrekeningen

....voor Uw verzekeringen

....voor Uw reizen

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

Doe meer met de bank
die meer doet
BONDSSPAARBANK

UÍ|Í|RDEET PAKTU
BIJ fiÍ|tFF

qry
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BOUWBEDRIJF

VISSER ROODHEMSTERWEG 12
8651 CV IJLST
TEL.05155-1214
FAX 05155-2600IJLST

VOOR AL UW ONDERHOUD, VERBOUW, NIEUWBOUW,
KUNSTSTOF RAMEN EN DAKKAPELLEN

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

Hypotheken en verzekeringen

Taxaties van alle onroerende goederen
binnen 48 uur geregeld

Makelaardij Vraagt vrijblijvend informatie.

Schrale Stadslaan 42,8651 AG lJlst, te1.05155-2211
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Zwangerschapsmarkt
groot succes
Op de zwangerschapsmarkt die donderdag
16 mei j.l. heeft plaatsgevonden in 'Het Bolwerk'
te Sneek, zrjn erg veel belangstellenden aÍgeko-
men. Het aantal kinderen meegeteld, waren er dit
jaar bijna 500 bezoekers. Naast zwangere vrou-
wen waren het ook de partners, moeders, groot-
ouders en andere belangstellenden die de markt
als een prima jnÍormaiiepunt zagen.
De markt vond plaats in 'Het Bolwerk', een ruimte
waar de grote hoeveelheid deelnemers van de
markt zich goed konden presenteren. Het was de
vierde zwangerschapsmarkt die sinds 1985 in
Sneek is georganiseerd. Aan de grote opkomst en
uit de positieve reacties van zowel bezoekers als
deelnemers van de markt blijkt dat er duidelijk be-
hoefte is aan een zwangerschapsmarkt. Overwo-
gen wordt of er volgend jaar weer een dergelijke
markt georganiseerd wordt, wellicht jn een andere
grote plaats in de Zuid-Westhoek van Friesland.
Dit jaar was gekozen voor het subthema 'Buitens-
huis werkende ouders'. Bezoekers konden bij de
kramen'Kinderopvang','Vrouw en Werkwinkel',
terecht met algemene en gerichte vragen over dit
onderwerp.
Er was ook dit jaar weer veel belangstelling voor
de verschillende video's die werden gedraaid,
waarin allerlei aspecten van zwangerschap, beval-
ling en kraamtijd naar voren kwamen.
Door het goed invullen van een vragenlijst konden
knuffelbeertjes gewonnen worden. Van de 96 in-
gevulde vragenlijsten zijn er B goed ingevuld. Al
deze 8 deeinemers worden beloond met een knuf-
Íelbeer. De prijzen zijn ter beschrkking gesteld
door Friesche Vlag kindervoeding.
De prijswinnaars zijn: J. Verbeek, Sneek; C. Bak-
ker-Pot, Sneek; W. van Asperen, Sneek; J. Meyer,
Sneek; Johanna Klilnstra, Woudsend; Mw. Ste-
genga-Klijnstra, Oudemirdum; Mw. van der
Schouw-Veldman, lJlst; S. Eizema, Sneek.
De knuffelbeertjes kunnen tijdens kantooruren
worden afgehaald op het Regiokantoor van de
Kruisvereniging, Hemdijk 16 te Sneek.

Amnesty International
1961-191 1. 30 jaar bestaat Amnesty Internatio-
nal.
Het begon met een krantenanikel in een grote
krant te Londen. Mensen uit alle maatschaooe-
lijke achtergronden werden opgeroepen op een
onpadijdige wijze en vreedzaam te ageren voor
de vrijlating van duizenden mannen en vrouwen
die in de hele wereld vastgehouden werden van-
wege hun politieke of religieuze achtergrond, hun
huidskleur, etnische afkomst of taal.
Voorwaarde was, dat ze geen geweld gebruikt
mochten hebben. Deze mensen kregen de naam:
gewetensgevangenen.
Binnen een maand hadden meer dan duizend

voor Buitenlands geld,
Cheques en Reisve tzekeringen

t-n) ^ Í-L ^ f-L _ _ n_ a-- m Galamasracht l
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doos of in een bundel met een stuk touw er om-
heen. Dus liever NIEï - in een houten kistje; - in
plastic tassen of zakken!!!

- We halen geen vodden op.

- l-ieÍst het papier al vóór half zes buiten zetten,
maar ook weer niet te vroeg.

We proberen overlast zoveel mogelijk te vermij-
den, maar het is helaas bij bijvoorbeeld harde
wind niet te voorkomen dat erwel eens wat papier
van de container valt. Hiervoor excuses.
Zijn er nog vragen dan kunt u contact opnemen
met één van de bestuursleden: Wop Schat, tel.
2566 of Hans den Hartog, lel.1294.
Namens alle Concordialeden hartelijk dank en we
hopen dat we in de toekomst op uw medewerkrng
mogen blijven vertrouwen!

Het bestuur

Stickerruilburo

Erwin Zijlstra
Galamagracht 21, 8651 EB lJlst

Tel. 05155-1683

:<r
verenrgrng voor
Stadsbelangen lJlst
Structuurvisie lJlst
Wij hebben gemeend kritisch positief te moeten
reageren op het toekomstig ontwikkelingsplan
voor lJlst, maar wel met de nodige aandachtspun-
Ien:* Initiatief
Wij vinden het positieÍ dat de gemeente tijdig plan-
nen ontwikkelt hoe de toekomst van lJlst er uit
komt te zien. Een Status Quo situatie is de koo in
het zand steken en geen oog hebben voor de ont-
wikkeling van de hoofdplaats in de gemeente.
* Lokatiekeuze
Wat betreft de lokatie komen wij tot de conclusie
dat, na afweging van al de alternatieven, de Ruter-
polder de meest juiste is.
Wij hebben alle begrip voor de direct betrokkenen,
dat zij door de gedachte nieuwbouw min of meer
door bebouwing zullen worden omsloten en dat
dit inbreuk op de belevingswaarde van hun woon-
-enot zal betekenen.

._lk de bouw van plan De rat, plan Cloostercamp
en lt Mientlàn heeft inbreuk op de privacy van de
aangrenzende oudere bebouwing gemaakt. Hier-
aan valt ons inziens niet te ontkomen. Het Be-
schermde Stadsgezicht speelt zich aÍ aan de
grachten en zal door het plan o.i. nauwelijks wor-
den aangetast.* Planinvulling
Het is ons bekend dat het nu om een Struktuurvi-
sie gaat, die alleen de lokatie van een volgende uit-
breiding aangeeft.
Invulling van hoe een en ander er tezijnertijd uit
komt te zien moet later in bestemmingsplannen
worden vastgesteld, waarbij nog de nodige in-
spraakprocedures doorlopen moeten worden. De
presentatie van dit plan wekt ons inziens het idee
van een te luxe woonwijk door dure huizen aan
ruim waten Invulling van de toekomstige bestem-
mingsplannen kan naar onze mening pas plaats-
vinden als er meer inzicht is in de marktsituatie
van dat moment. Voorkomen moet echter worden
dat alleen de 'dure jongens' van elders in dit plan
kunnen bouwen. Er moet voor 'elck wat wils' ko-
men.* Rekreatieve voorzieningen
Wij zijn echter niet tegen wat rekreatieve water-
voorzieningen in het plan. Gedacht wordt daarbij
aan wat liggelegenheid voor passanten en derge-
lijke omdat er in lJlst weinig mogelijkheid is om

even 'aan te steken'. Daarnaast geeft dit plan een
mooie aangelegenheid om iets in de rekreatieve
sfeer voor alle lJlsters te doen.
Wij denken dan aan een dagrekreatieterrein met
zwem- en surfgelegenheid en een zonneweide
aan deWymerts.
* Verkeersveiligheid
Aan een verkeersveilige ontsluiting van het terrein
Nooitgedagt dient naar onze mening hoge priori-
teit gegeven te worden. Als gevolg van de dan te
wijzigen situatie dient de grootst mogelijke aan-
dacht aan de herinrichting van de Overkluizing te
worden geschonken, aangezien er een Ílink aantal
wegen op uitmonden. Nu is dit ook al het geval,
maar dan is alles meer geconcentreerd op één
punt. Van de 4 T-splitsingen naar 2 kruisingen kan
de overzichtelrjkheid o.i. alleen maar ten goede
komen. Ook wat de prioriteit betreft, die aan de
Westergoleane zal worden gegeven ten opzichte
van de Sudergoweg nu, is het van wezenlijk be-
lang dat de te treffen verkeersvoorzieningen van
voldoende kwaliteit zijn. Ook de Stadslaan, die nu
ook al hoofdontsluiting is, zal beter moeten wor-
den ingericht met zijn vele zijwegen. Inspraak hier-
omtrent is een eerste vereiste.* Invulplannen
Alvorens echter tot invulling van de Ruterpolder-
plannen te komen zijn wij toch van mening, dat
wanneer zich de gelegenheid voordoet, de nodige
'holle kiezen' in lJlst het eerst worden opgevuld,
zoals de percelen waar nu de drooghokken van
Nooitgedagt staan en de fabriek zelÍ. Wel zijn wij er
op tegen om op het fabrieksterrein 35 woningen
neer te zetten. Ons inziens moet wel degelijk iets
worden gedaan aan de invulling van de gevellijn
na afbraak van de fabriek, maar het meer naar bin-
nen gelegen terrein moet wat ruim opgezet wor-
den, zodat er een 'open'toegang naar de nieuwe
woonwiik komt.

Het bestuur

Opbrengst Gollecte Ned.
Astma Fonds
De collecte van het Nederlands Astma Fonds die
gehouden werd van 12-18 mei, heeft / 1 .942,40
opgebracht.
Een geweldig bedrag, vooral in deze tijd waarin zo
vaak een beroep op ons gedaan wordt om finan-
ciële steun in het binnen- en buitenland. Er was
/ 350,00 meer dan vorig jaar!
Alle gevers hartelijk dank voor hun gave en de col-
lectanten voor hun tijd en inzet.
Namens het Nederlands Astma Fonds.

W. Kempenaar-Verhoog

KOA_EKTEfi
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Brand in de hervormde kerk
op 18 november 1855

Dankzij de medewerking van de heer Sytse ten Hoeve uit Niiland kunnen we
hierbij een interessante brief publiceren uit de verzameling van het Fries
ScheepvaaÉ Museum te Sneek.
De brieÍ is in 1855 geschreven door de lJlster houthandelaar, kerkvoogd en
wethouder Jan Walles Oppediik en gaat over een brand in de hervormde kerk.
De geadresseerde is dochterTrijntje te Hylaard, die weduwe was van ds. An-
thonie van Griethuysen. Het schrijven was ook gericht aan dochterTjeerdtje,
later gehuwd met Anne Annes Visser uit Heeg, die in die tijd bij haar zuster in
Hylaard verbleef. Als kerkvoogd had Oppediik direkt te maken met de brand,
vandaar de uitvoerige rapportage aan zijn dochters.
ln het archieÍ van de Hervormde Kerkvoogdij kon nog worden nagegaan wat
de aard en omvang van de schade was, en welke maatregelen werden getrof-
fen om herhaling te voorkomen.

waard en er dus ook geen vreselijke verdere gevol-
gen meer aan toegestuurd. Want begrijp eens, de
Toren en de Kerk afgebrand, hoe zoude het dan
met de huizen en de Pastorie gegaan zijn... Maar
nu is onze Kerk zoo, dat wij misschien 6 tot 8 we-
ken er niet weder in kunnen opgaan. Wij hebben
de school aangevraagd en daar moet nu Donder-
dags en Zondags de zamenkomst zijn. Dus wat
toch eene omstandigheid... En hoe weinig weten
wij wat de dag van morgen, ja de toekomende
ogenblikken zuÍlen baren!
Staande (: gedurende) de godsdienstoeÍening
nog niets te doen, en een uur na de tijd alzoo één
brand. En dezelve aangestoken vermoedelijk door
een stoof op de vloer. Dit zi.j een ieder tot lering van
voorzichtigheid!! Ook wij als kerkvoogden hebben

BrieÍ
Aan Mejuffrouw de Weduwe A. van Griethuysen te
Hylaard. lJlst'19 November 1855.

Waarde Kinderen.
Wij zijn allen best in order en hopen en wenschen
van Ulieden dit ook zoo van harie.
Gistêren was het voor mij een dubbeld gedenk-
waardige dag.
Vooreerst omdat gij, mijn lieve Dochter Tjeerdtje
de volle ouderdom van drie en twintig jaar heeft
bereikt. lets wat uw lieve moeder zaliger en ik
nooit hadden kunnen geloven toen gij nog een
klein kind waard. Maar de Heer heeft het gewild,
zij heeft het niet meer mogen meemaken. Wij heb-
ben u nu meerderjarig gezien en ik dank de Heer er
voor en wensch U hartelijk geluk met uwe jaardag.

Mijn opzicht als voogd over U lief kind is mij nu af-
genomen. Maar als vader houd ik toch met U de
naauwste betrekking.Tenandere, zeide ik, was het
gisteren een dubbeld gedenkwaardige dag door
het ongeluk dat met onze Kerk is voorgevallen.
Dominee, de oude heer, (ds. Hendrik van Griethuy-
sen 1806-1892, stond hier van 1846-1858) kreeg
gepasseerde vrijdag een bezetting op de borst in
een zo erge mate, dat hij gister niet konde predi-
ken.
ln plaats van dat is er 's voormiddags Kerk ge-
weest. meesterTuinman heeft een Preek voorge-
lezen en dit liep alles zeer goed af. De Kerk kwam
half twaalf uit, maar o schrikkelijk...
Wij en Oentje (huishoudster Fr.B.) zitten zoo als ge-
woonlijk te koffijdrinken en daar komt onze doch-
ter Akke zoo hard mogelijk in lopen en zegt: 'Va-
der, weet gij wel, ze zeggen dat deToren is in de
brand!' Dat kwam mij zoo onverklaarbaar voor dat
ik stond dadelijk in alle verbaastheid op en ging
naar de Kerk. Wij zagen hele Drielst al in rep en
roer. De rook ging zoo door de Kloksgaten uit dat
wij midden in Drielst niets anders van de Kerk en
Toren l<onden zien dan de bovenspits, die zonder
twijfel daar in een felle brand slond.
Dit zal geweest zijn om half één. Toen wij er bij kwa-
men, was alles in de grootste roer, de brandspuit
was er reeds bij. Er werd ontdekt dat de brand
achter in de Kerk was. Het was door de ontzet-
tende rook en damp nog niet juist te zien.
Maar Gode zij dank, met kragt van water, magt van
werk, ja haast met levensgevaren, werden wii de
eerste woede der Brand meester.
Dit zal zoo wat half twee uur geweest zijn. En toen
is het ontdekt dat het juist bij uwe plaatzen ten

Deze foto is genomen in april 1926 achter ín de
hervormde kerk bijna onder het orgel, ter gelegen-
heid van het afscheid van ds Gijzel.
Vl.n.r: Cornelis Lanting kerkvoogd, Jan Jans Op-
pedíjk president kerkvoogd (vader van burge-
meester Jan Oppedijk), Walle Abma, kerkvoogd
en raadslid, ds Benjamin Gijzel, stond hier van
1 81 9 - 1 9 26, ve rtrokken n aar Amsterdam.
Op deze plek woedde in 1855 een felle brand.
Links is nog een gedeelte zichtbaar van de kerk-
voogdenbank en de trap op de achtergrond gaat
naar de orgelgalerij.

naasten de agterste regel, bij de stoelen van ten
Cate is begonnen.
Want die stoelen zijn weg en verbrand, zoo ook de
uwe en Akke hare stoel met kussens en al. Het
vuur had zoo een vooruitgang gemaakt dat de
banken van Kerkvoogden en Bestuur bij kans ge-
heel zijn verbrand met wel de halve vloer van de
kerk.
Dus begrijp eens kinderen, wat één angst wij hier
gister gehad hebben. Maar God heeft de Kerk be-

nu weder een grote bemoeing om het weder in
orde te krijgen.
Douwe Jans (Boschma 1779-1855 Fr.B.) en Riekel
Lammerts (ten Kate 1771-1855) zijn vandaag
beide overleden. Dus ook al zonderling niet waar?
Nu lieve kinderen, het gaat U samen goed en wees
hartelijk van mij en Oentje gegroet.
U liefhebbende vader, J.W. Oppedr'1k.

Oppedijk
J.W. Oppedijk was de grootvader van Mr. Jan Op-
pedijk die hier van 1947-1957 burgemeester was.
Op zijn grafsteen - op het lJlster kerkhof - staat de
volgende tekst: 'Rustplaats van Jan Walles Oppe-
dijk, geboren te lJlst den 16 December.l796 en al-
daar overleden den 

.18 Maart 1887.

Gedurende 56 jaren mocht hij als Kerkvoogd der
Hervormde Gemeente alhier de kerk van Christus
getrouw dienen - de belangen van den zichtbaren
tempel behartigen.
Moge nu na zijn lang en werkzaam leven de rust
die er overblijft voor het volk van God zijn deelzijn'.
Zijn eerste vrouw was Jetske Lammerts van Dijk,
zii overleed oo 19 december 1851. Hun kinderen
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waren de eerder genoemde dochters Akke, Trijntje
en Tjeerdtje en een zoon die Walle heette.
Oentje die in de brief twee keer wordt genoemd,
was Oentje Hendriks Cramer. Zij was eerst huis-
houdster bij J.W. Oppedijk maar huwde met hem
in 1860. Deze echt heeft maar kort mogen duren
want Oentje Cramer overleed op 17 maart 1861,

oud 29 jaar en 2 maanden.
Uit dit huwelijk is de vader van oud-burgemeester
Jan Oppedijk geboren, te weten Jan Jans Oppe-
dijk. Hij leefde van 1860 tot .1940 en was gehuwd
met Eelk Tjebbes (1866-1927).
Jan Walles Oppedijk woonde in het huis waar nu
de familie Abe Sijperda woont en dat zowel aan
het begin van Zevenpelsen als aan de Stadslaan
ligt. Tot 1B4B siond hier een huis dat eigendom
was van erven de scheepsbouwer EeltjeTeerdzes
Holtrop. Oppedijk kocht dit pand, liet het afbreken
en bouwde er een nieuwe woning. Blijkens een ge-
velsteen (in de gevel aan de Stadslaan) legde zijn
oudste zoon Walle Jans Oppedijk op 17 maart
1849 de eerste steen van het nu nog bestaande
huis Stadslaan 2a.
De brand die zo kleurrijk doorJ.W. Oppedijk in een
brief aan zijn dochters werd beschreven kwam
ook'in de oers'.
. de Leeuwarder Courant van 27{!) november

\Íd55 staat het volgende bericht: In de Gerefor-
meerde kerk (zo werd de hervormde kerk toen ge-
noemd) te lJlst is Zondag den 18e dezer, zoo men
veronderstelt door het vallen van vuur uit eene
stoof, brand ontstaan. Die heeft voor ruim / 600,-
schade aangerigt aan zitplaatsen, vloer, orgel,
enz.

Notulen Kerkvoogdij
De navolgende gegevens zijn afkomstig uit het ar-
chief van de hervormde kerk en wel uit de: 'Hande-
lingen van het College van Kerkvoogden der Her-
vormden te lJlst'.
Op 30 november 1855 komen de drie kerkvoog-
den bijeen om de schade van de brand verder af te
wikkelen.
'Door de Kerkvoogdij berigt ontvangen zijnde dat
de taxatie van de geledene brandschade in de

kerk (van de 1Be dezer) tot hun beschikking is ge-
steld. Zoo is besloten aan de Notabelen voor te
stellen:
.1. of het verkieslijk is een gehele stenen vloer in de
Kerk te laten leggen om alle beginzelen van brand,
zoo als nu is geschied, in het vervolg weg te ne-
men, zoo veel men Kan.

2. enige verandering in de zitplaatsen te bewerk-
stelligen.
3. Dit werk, genoemd in punt 1 & 2, uit te stellen tot
a.s. voorjaar. En dan de Kerk op te maken zoo dat
gedurende de winter de Godsdienstoefening er in
kon worden verrigt.
4.zo ja, als Kerkvoogden deze herstelling dan aan
de thans fungeerende kerketimmerman zullen op-
dragen onder hun toezigt.
Op 3 december .1855 komen de kerkvoogden en
notabelen bijeen: 'om in overleg te treden om zoo
veel mogelijk den ramp die onze Kerk geleden
heeft door de brand van 1B Nov. l.l. weder te her-
stellen'.
De 4 bovengenoemde voorstellen worden aange-
nomen.
Het College bespreekt op 27 december 1855 de
begroting voor 1856. De buitengewone lasten
voor dat jaar worden, in verband met de brand-
schade, geraamd op / 1755,-. Een niet onaan-
zienlijk bedrag, want de totale inkomsten worden
geschat op / 3346,-.
Bestek en tekening van de herstelling worden op
21 Íebruari 1856 behandeld. De aanbesteding
vindt plaats op 29 maart 'met gesloten briefjes'.
Het werk wordt gegund aan de lJlster timmerman
Jan J. Keikes voor f 1144,76.
De laatste vergadering waarin de gevolgen van de
brand aan de orde komen is oo 20 mei 1856. Er

wordt een plan gemaakt tot het herstellen en
schoonmaken van het orgel. Voorts wordt beslo-
ten: 'omdat het orgel toch geheel uitelkander en
van zijn plaats moet, dezelve met 2 Registers te
vermeerderen'.
In de jaanekening van de hervormde kerkvoogdij
vond ik nog de volgende buitengewone uitgaven
in verband met de brand.
Betaald aan Jan J. Keikes te lJlst weoens herstel-

ling van de kerk Í 1144.76. Aan Andries J. Tilsma
alhier / 625.68 voor het 'gehele verwen en witten
van de kerk'.
Betaald aan de heer L. van Dam en Zoon, Orgel-
maker te Leeuwarden de somma van / 370.- voor
'gedane werksaamheden aan hei orgel met het
aanbrengen van twee nieuwe Registers en het-
zelve verders in 't geheel schoonmaken'.
Aan A.J. Tijsma / 130.- voor het verwen van het or-
get.
Er is ook een buitengewone ontvangst, namelijk
een Vergoeding van de Brandwaarborg Maat-
schappij van f 557.34.
De totale schade bedraagt, na aftrek van de ver-
goeding van de Verzekerings Mij., / 1713..10 en
blijft daarmee keurig binnen de raming van

Í 1755.-. De kerkvoogden zijn van mening dat
deze uitgave toch 'wat te bot oankomt' en lenen
daarom van Melis Walles en Jan Melis Oppedijk
een bedrag vn / 1200.- tegen 4,570 procent rente.
Tot slot heb ik nog even gezocht naar het verslag
van de eerstvolgende kerkeraardsvergadering na
de brand op 1B november 1855. Dat was op .14 de-
cember 1855. Scriba ds A. van Griethuysen (door
J.W. Oppedijk de oude heer genoemd) vermeldt
enkele bijzonderheden over de verkiezingen van
ambtsdragers maar rept verder geen woord over
de brand... Zouden de kerkeraadsleden er echt
niet even over hebben gesproken? Dat mag toch
wel worden aangenomen, maar blijkbaar is de dis'
cussie niet belangriik genoeg geweest om in de
notulen op te nemen.

De heerWiebe de Boer uit Joure, mede-oprichter
van lJ.VC., vertelde mij dat er rond 1920 ook nog
eens brand is geweest in de hervormde kerk die
zelfs de toren aantastte. Timmerman Cees Lan-
ting (geheel links op de foto) was destijds brand-
meester en de pompen van de brandweerwagen
moesten toen nog met de hand worden bediend.

Frits Boschma

x)eboortekaartjes, Trouw- en Gelegenheidskaarten
worden
Boeken

bij ons
ter inzage!

vakku nd ig ged ru kt.

OOK UW ZAKELIJK
DRUKWERK
IS BIJ ONS
IN GOEDE HANDEN.

Galamagracht 9, lJlst, 05155-1318
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Wees prijsbewust,
kies voor kwaliteit.
Perkoleum/Wijzonol
Koopmans/Supralux

J.G.DEVRIES -IJLST
sclrilders- en behang er sbeclrijÍ

doe-het-zelÍ.z,rllsk
Galamagracht 13 - TEL. 05Í55-1397

Voor de vakantie nog even langs

Boek- en Fotohandel VISSER!

Voor: fotorolletjes
wegenkaarten
boeken en tijdschriften,
stripboeken
spelletjes voor op vakantie en
onderweg
walkman
lege cassettebandjes
kleur, plak en prikbloks
tekenpapier en kleurpotloden

Ga je nog niet op vakantÍe?
Wij hebben altijd veel keus in
sc hoo lspu llen !

Boe ., kantoorboek- en totohandêl
Mer tpeelgoed

gracht g, lJlst, te1.05155-1318
w
Galama

VISSER IJLST

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

Voor nieuwbouw, uitbreiding of
onderhoud van uw:

o Verwarming
(C.V. en lokale verwarmang)

a SaniiaiÍ en walerleiding
a Zinkwerk
. Dakbedekking

Installatie- en loodgieteÍsbedÍiif

A. SIIPERDA
Stadslaan 2a, teleÍoon 05155-1224

iiiiiifrrrlii;I

ilffi

'ffiffflqi,,,u,

R-ilKRMHffi
ï] KÏ'NT HIER TERECÉÍT VOOR;

" Reparatles ' Grote & Klelne Eeurten
* APK-Autokeuring * Àutospulten

' Onderdelen * VerkooF van Nieuwe &
Gebrulkte auto's

Boodhemsterwêq*14
IJlst

o5155-148€
{privé 1868)

Geboortekaartjes
Trouwkaarten
en Gelegen heidskaarten
worden bij ons vakkun-
dig gedrukt. Boeken ter
inzage!

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

Itt
l7Áa-lvl i vtssER tJLsT

.{ i aoêk-, kantooÍboek- en Íotohandel
l- Merkspeergoed

Alles onder één dak:
Boeken
Speelgoed
Kantoor- en schrijf-
benodigdheden
Fotoartikelen
Stemoels
Advertenties

^awAVb5EP-.-(7

Galamagracht 9, te1.05155-1318



mensen zich aangemeld om daadwerkelijk te hel-
oen.
In 1 977 werd aan Amnesty International de Nobel-
prijs voor de vrede toegekend. Daarbij werden on-
der andere de volgende woorden gesproken: ,De

aktie van Amnesty International om de menselijke
waardigheid te verdedigen tegen vernederende
handelingen heeft zin; daardoor heeft zij de weg
vrijgemaakt voor vrijheid, gerechtigheid en aldus
ook voor de vrede in de Wereld.'
Het is nu 199'l . Er zijn nog altijd gewetensgevan-
genen. Politieke gevangenen zijn nog steeds
slachtoffer van oneerlijke píocessen. Er wordt
nog steeds gemarteld. Amnesty International, nu
een wereldwijde beweging, zetzich in voor al dié
mensen.
Schrijfavond lJlst: 2e donderdagavond in de
maand in de Openbare Bibliotheek van 7-9 uur.
Voorbeeldbrieven zijn aanwezi g.
Ook voor informatie kunt u op die avond daar te-
recht.

Werkgroep Amnesty International Sneek e.o.

F0gelnijs

Vogelwacht
lJlsUOosthem e.o.

Meldingen:
24-3-91 Een enorme groep spreeuwen (enkele
duizenden) boven Nijesyl. S. Abma.
26-3-91 12 Bouwmannetjes op het b Oilán bij Nije-
syl, S. Abma.
C. Witteveen zag een boerenzwaluw boven de
Workumerwaard oo 4-4-9.1.
10-4-91 Kikkerweerhoren kwaken, S. Abma.
10-4-91 Boerenzwaluw boven lJlst gezien door
Aagje Schuurmans.
Boerenzwaluw boven de Schatting bij de kromme
Jelte gezien door familie Landman 12-4-91.
Tapuit is ook weer op de trek naar het noorden, ge-
zien door K. Schraa rond de Eendrachtsweg op
13-4-91.

r :itis zong ook weer zijn hoogste lied in lJlst en
È61 in de Roodhemsterweg, gehoord doorJoh. de
Jong op 12-4-91.
Door het mooie weer zijn de vleermuizen ook weer
wakker geworden. Twee stuks gezien door
W Roskam, 13-4-91 in lJlst.
Vlaamse gaai, ook niet een alledaagse vogel in
lJlst (hoort meer in de bossen thuis), gezien door
W. van derZee. 13-4-91.

svbe houtsr-no
sludio voor groÍische vormgeving
en oroduktte

ontwerp en uitvoering van huis-
stUlen, beeldmerken, advertenties,
Íolders, brochures, katalogie,
Katenders, verpakkingen, perio_
0teKen enz.

gatamagracht 34, 865,| ec ijlst
teleÍoon 05155-2407/1820
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In 1977 is rechts van de molen sporthal De Utherne gebouwd.
Inzender: Wiggele J. van derVelde, Sneekerpad B, lJlst (JachtwerÍ de Uitkijk).

Deze opname (mei 1974) is gemaakt vanaf het vroegere sneekerpad langs de oostelijke
Díjgracht. Links staan de,hÍzen op 'ê Rót, (nu Skipper Club Charter).
Hier woonde voorheen personeel van houthandel Oppedijk.
Vervolgens zien we molen De Rat en (vaag) de boerderij van Lammert Attema. ongeveer op oeze
plaats lag eertijds de lJlster ijsbaan. De bomen rechtsachter herinneren hier noo áan.
op dit opgespoten terrein zijn later sportvelden en woningen in het zogenaam-de ,plan De Rat'
dêra4licaar.{

VisdieÍje op 12-4-'91 boven
Postma.
Visdiefje op 26-4-'91 boven
Schraa.
De eerste jonge eend werd gemeld door mevrouw
Keulen, 't Zouw op 20-4-'91. Het eendejong was
achter een kanovaarder aangezwommen in plaats
van zijn moeder. Het is daarna bij familie Landman
terecht gekomen en is in een goede conditje op dit
moment.
Zeer vroege vliegvlugge jonge koolmezen werden
gevoerd door hun ouders, gezien op 2g-4- gj in
de Ylostinslaan door E. Sietsma.
Koekoek gehoord en gezien door R. en K. Schraa
op 29-4-'91 rond 't Zouw.
1 Aalschover verdronken rn een visÍuik in de
Geeuw op 1-5-'91 aldus J. Groenveld.

lJlst gezien door H.

lJlst gezien door R.

Op 2-5-'91 een gierzwaluw gezien boven lJlst, Si.
Landman en op 3-5-'g1 werd de gierzwaluw ge-
zien door Aagje Schuurmans.
'1 Buizerd werd gezien doorWiersma, Nijezijl op 5_
5-'91.
8-5-'91 : een merel werd gepakt door een sperwer.
Hij kon nog zo hard schreeuwen, maar de rover liet
niet weer los en de merel werd meegenomen, ge_
zien door J. Lageveen.
Boomvalk (blauwe wikel) een paar keer gezien
door H. Postma in de omgeving van Abbegl B_S_
'91.

HoutduiÍ bij W v.d. Zee heeft al weer jongen op g_
5-'91.
Veel meldingen kwamen er binnen van putters in
lJlst 9-5-'91, onder andere bij de Mauritiusschool.
kleine groepjes over het algemeen, door.trekkers.
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Alleen zijn ze wat laat, maar dat komt van het
koude weer. Ook blijven er wel enkele paarties
broeden.
9-5-'91 zwarte roodstaart bij Troelstra en De Vries
gezien door Sj. Landman.
12-5-'91 bij familie Schuurmans, 't Zouw zat een
waterhoentje te broeden in de vijver. Terwijl de
jonge waterhoentjes uit de eieren kwamen begon
een meerkoet met nestmateriaal naar de vijver te
slepen om er zijn nest te bouwen. Dat was dus een
wisseling van de wacht.
16-5-'91 De grauwe vliegenvanger gezien bij Fer-
kov door Joh. de Jong.
Eenden zoeken soms vreemde plaatsen op om te
broeden. Zo broedde er ook een eend oo de bin-
nenplaats van Nij Ylostins, want daar was het
mooi rustig en werd hij niet verstoord. Maar toen
de kleintjes uit de dop kwamen kwam ereen moei-
lijkheid. Hoe komen de kleintjes bij het water? De
beheerder wist daar wel raad mee. Deuren wijd
open, de moedereend de gang in en de kleintjes
een handje helpen bij de hoge stoepen op, door
de gangen en zo de vrijheid tegemoet.
Bij de houtaÍdeling van Nooitgedagt (Eegracht),
zat een vrouwtjeseend te broeden op 10 eieren. 's

Morgens kwam zij de werkplaats binnen wagge-
len en daar kreeg zij 2 sneetjes brood van het per-
soneel. Zo kwam ze alle dagen tot de Pinksterda-
gen. Tot ieders grote verbazing kwam ze na de
Pinksterdagen de werkplaats binnenlopen met 10
jongen en ook die komen de werkplaats binnen
ondanks het lawaai van de machines. Het is een
prachtig gezicht, want waait er een spaantje weg,
dan vliegen ze er achteraan. Melding door J. La-
geveen.
Vogelnieuws kunt u melden bij Sj. Landman, tel.
2046.

De torenvalk
Wie zijn ogen in de vrije natuur een beetje de kost
geeft zal hem regelmatig waarnemen. De friese
namen zijn: reade wikel, wikel, wikelder, toerfalk.
Als de torenvalk op jacht gaat, het open veld in om
een paar muizen te verschalken, dan is dat een

mooi gezicht. Hij komt aanvliegen, houdt een mo-
ment de vleugels stil, en lijkt wel een kruisje. Dan

draait hij met de kop in de wind en met de staart
als een waaier naar beneden begint hij met zijn
vleugels snel op en neer te slaan. Zo blijft hij dan
staan. Dit noemt men dan wikelen of hij staat te
bidden. Zezeggenvaakdat hij de braafste roofuo-
gel is, want hij staat te bidden voor hij aan zijn
maaltijd begint. Hij lust graag muizen en insekten
zoals kevers en torren, maar als deze er niet veel
zijn dan pakt hij ook wel eens kleine vogeltjes, bij
voorkeur jonge spreeuwen. Uit een onderzoek
bleek dat van de 678 vogelprooien er 71ok be-
stond uit jonge spreeuwen, 12o/o uit zangvogels
en 9% uit nog niet vliegvlugge jongen van niet-
zangvogels, waaronder ook weidevogels. Ze ver-
orberen hun prooien graag op een paal en soms
beschermen ze de prooi met de vleugel zodat een
ander die niet ziet.

Reade wikel, deze naam hebben ze te danken aan
de kleur van hun rug, want zowel de man als de
vrouw hebben een roodbruine rug met zwarte
stipjes. Het mannetie heeft een grijze kop met
zwarte baardstreep en ook de stuit en staart zijn
grijs. Die grijze staart heeft aan het eind een
zwarle band met witte zoom. Bij het vrouwtje is de
kop bruin en de staart eveneens met donkere
dwarsstrepen.
Een torenvalk bouwt zelf geen nest. Hij kraakt het
nest van een ander of gebruikt een verlaten nest
van de zwarte kraai of ekster. Ook nestelen ze in
holien in muren en knotwilgen, eendekorven en in
nestkasten. Meestal legt het wijfje 6 eieren, maar
meer niet, wel minder. Dit gaat op en neer met het
voedselaanbod . Ziin er minder muizen in het veld
dan worden er ook minder eieren gelegd. Als er al
jongen zijn en het aanbod wordt minder dan wor-
den de jongen die dood gaan opgegeten door hun
sterkere broertje of zusje. De jongen groeien erg
snel. Bij de geboode wegen ze 18 gram en na 3

weken wegen de mannetjes al 250 gram en de
vrouwtjes 280 gíam. Dit is gemiddeld zo'n 25
gram zwaarder dan hun hard ploeterende ouders.
Het vrouwtie broedt over het algemeen. Het man-
netje zorgt tiidens het broeden en de eerste 2 we-
ken na het uitkomen voor het voedsel. Het vrouw-
tje verdeelt het voedsel onder dejongen, zodat ie-
dereen genoeg krijgt. Maar als het vrouwtie ver-
ongelukt, door bij de snelweg muizen weg te ha-
len (wat ze graag doet), of een andere doodsoor-
zaak treft haar, dan vindt er in het wikelnest een
klein drama plaats. Het mannetje blijft voedsel
aanvoeren, maar het wordt nu niet meer verdeeld
en zo gaan er veel jongen dood temidden van een
overvloed aan voedsel. De laatst paar jaar hebben
de reade wikels goed geboerd, want erwaren veel
muizen. Ëen kleine telling langs de lendrachtswei
en de Krimwei achter Hommerts/Jutrijp leverde
zo'nZ}-tal wikels op. Ook worden er veel jongen
geringd, die uitgebroed zijn in nestkasten. Dat is
voor de ringer gemakkelijker dan een klim naar
een hoog ekster- of kraaienest.

De torenvalken uit het hoge noorden trekken vaak
tot in AÍrika, terwijl onze eigen torenvalken maar
een paar honderd kilorneter wegtrekken, naar En-
geland, Duitsland of Frankrijk.
Het aantal broedparen in Nederland in 1983 was
5000-7000. Winterdag waren er naar schatting
10.000-35.000 torenvalken, zolang er maar geen
sneeuw was. Dan valt het allemaal wel mee, want
als er sneeuw ligt dan blijven de muizen er mooi
onder.
Maar ook de winter gaat voorbij en dan krijgen we
de baltsvluchten weer. Dan schiet het bruidspaar
schroevend omhoog en klinkt heel helder hun ei-
gen roep: Kli-kli-kli-kli over het wijde Íriese veld,
en dat herhaalt zich meerdere malen.
En dit was dan onze biddende stootvogel.

DE SPANJERSBERG KOLLEKI'IE
DE GROOTSTI KANSVAN STAGEN

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

# Galamagracht 9, tel. 1318

Vogelwacht lJlst, Oosthem e.o.

Boerenzwaluw
Het is waar, één zwaluw brengt nog geen zomer
dit jaar, maar het is wel een boodschapper, dat de
lente er weer is. Hij wordt vaak het eerst gezien bo-
ven het water van meren en langs vaaÉen, want
daar ziin over het algemeen de eerste insekten.
Swel of boereswel, dat is de Friese naam. Deze
naam heeft hij te danken aan het feit dat hij het
meeste voorkomt rondom boerderiien, en daar
broeden ze ook het meest.

De boereswel heeft een mooie roodbruine keel en
voorhoofd, een prachtige mètaalglanzende bo-
venzijde en een roomkleurige onderzijde. De vleu-
gels zijn lang en smal en de staart is ook lang,
diep gevorkt. Dit komt door de buitenste staartvË
ren, deze zijn lang en dai geeft zijn vaardigheid in
het vliegen. Het vangen van vliegende insekten
doet hij nog beter dan de gier- en de huiszwaluw.
Als de vliegende insekten schaars zijn, bijvoor-
beeld bij regenachtig of koud weer, dan vangt hij
ze even vlug van de bladeren en van de grond. Hij
prefereert dikke bromvliegen, vlinders en andere
grote insekten.
Het nest wordt het meest gebouwd op balken en
richels in boereschuren, loodsen en hokken. Er
zijn natuurlijk uitzonderingen. Bij de familie
Schuurmans aan 't Zouw was een boerenzwaluw
die zijn nest bouwde als een huiszwaluw, onderte-
gen de goot en ook nog met succes!
Het nest wordt gemaakt van klei, leem en stro. Al-
les wordt hapje voor hapje aangevoerd en met
speeksel aan elkaar gelijmd tot een mooi kom-
metje, dat wordt bekleed met haartjes en veerties.
Het aantal eitjes dat in het nest wordt gelegd va-
riëert van vier tot zes. Ze zijn wit met bruine vlekjes
in diverse tinten. Het broeden duurt een dag of 14

en gebeurt voornamelijk door het vrouwtje. \/t'^l

houdt het mannetje haar gezelschap doo'q-,
nachts mooi op de rand van het nest te gaan zit-
ten. Als de eerste jongen vliegklaar zijn dan begint
zij al met haar volgende serie eieren. Zo kan zij wel
drie legsels produceren, maar het ligt wel aan de
weersomstandigheden. Als dan eindelijk de zo-
mertaak er weer opzit, dan wordt het weer verza-
melen geblazen. Waar nog telefoondraden zijn is
een mooie gelegenheid om de reisroutete bespre-
ken, of dode takken in bomen zijn ook mooie ver-
zamelplaatsen. Ze slapen 's avonds in groepen in

het riet, net als spreeuwen, maar dan in kleinere
aantallen. Er is dan alleen maar gevaar als er een

boomvalk in de buurt is, want die weet precies

waar hun slaapplaatsen zijn. Hij is razend snel en
lust ook graag een mals hapje.
En dan in seotember/oktober vertrekken ze weer
naar het zuiden, naar de grote watermassa's, de
Viktoria- en Stanleywatervallen, en de brede stro-
men van Zambesi en Limpopo. Het vliegen over
de woestijn en droogte valt niet mee. Zo'n 50.000
paren vliegen naar Afrika, maar er sneuvelen heel
wat op zo'n lange reis. En dan maar hopen dat ze
weer terug komen om onze schadelijke insekten
oo te eten!
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Kanonneerboot Hr.Ms. Johan Maurits
op het artikel over JanYpes Nooitgedagt, die aan het begin van deTweedewe-
reldoorlog als stoker op de Johan Maurits van Nassau voer; heb ik veel reac-
ties gekregen. Dit schip is op 14 mei 1940 door Duitse vliegtuigen beschoten
en daardoor gezonken. Hierbij kwam ook Jan Nooitgedagt om het leven. Een
van die reacties is afkornstig van de heer J. Terpstra die in de oorlog in Rotter-
dam woonde.ïerpstra verblijft nu in Bloemkamp te Bolsward.

JohannesTerpstra is in 1928 in Rotterdam gebo-
ren. Zijn vader werkte in de scheepsbouw op de
R.D.M. (Rotterdamse Droogdok Mij.). Hierwerden
ook vaak marineschepen gerepareerd. Van jong-
saf zwierf Terpstra metzijn kameraden rond de ha-
VENS.

Toen op 10 meí 1940 de oorlog uitbrak was het in
Rotterdam een grote chaos. Op meerdere plaat-
sen werd gevochten en hier en daar brak brand
uit. Op de 2e oorlogsdag _(11 mei) zagen Terpstra
en zijn vrienden vanaf een polderdijk hoe het er op
vliegveld Waalhaven aan toeging. Eerst kwamen
Duitse vliegtuigen (Junckers) die parachutisten
nêerlieten. Later op de dag kwamen transport-
r gtu.igen. met uitrustingsstukken en wapens
voor de paratroepen, die op Waalhaven wilden
landen. In een van de havens lag een oorlogsschip
verscholen dat de naderende vliegtuigen bestook-
Ie.
Als er een Duitse machine aankwam en zo'n
10 meter boven de landingsbaan was loste het
schip een kanonsschot. Na de knal duurde het 4
tot 10 tellen voor het vliegtuig dat bijna landde
werd geraakt.
Sommige 'kisten' vlogen in brand, anderen ont-
ploften en een enkele kon ondanks de schade
toch aan de grond komen. Dit tafereel speelde
zich op plusminus 2 kilometer afstand voor de
ogen van enkele Rotterdamse schooljongens af.
Op het vliegveld Waalhaven zijn 36 à 37 Duitse
vliegmachines neergeschoten, deels door ge-
noenrde oorlogsbodems, deels door het luchtaf-
weergeschut.

Thans verblijft Terpstra in verpleeghuis Btoem-
kamp te Bolsward. Hier kreeg hij toevallig het
nummer van It Dryltser Kypmantsje onder ogen
(april 1991) waarin de ondergang van de Johan
Maurits is beschreven.

's Avonds 11 mei vertrok de kanonneerboot weer
via de Nieuwe Waterweg richting Hoek van Hol-
land.
Al spoedig hoorde de familieTerpstra dat dit schio
de Hare Majesteit Johan Maurits van Nassau was.
Als belangstellenden van marineschepen verna-
men zij ook dat de Johan Maurits een paar daoen
later bij Den Helder tot zinken was gebracht. Àan
het eind van de oorlog dook Terpstra onder in
Friesland. Hij trouwde hier, ging in Leeuwarden
wonen en kreeg een functie bij het Ministerie van
Binnenlandse Zaken.

Na het lezen van dit verhaal kwamen bij hem de
oorlogsherinneringen weer boven. ln het kort is
hier beschreven hoe een groep Rotterdamse jon-
gens er getuige van was dat de Nedertandse Ma-
rine tegen de Duitse bezetter sueed.
W| bedanken hierbij de heer Terpstra dat hij een
deel van zijn belevenissen uit de Tweede Wereld_
oorlog aan de lezers van lt Dryltser Kypmantsje
heeft willen vertellen.

Frits Boschma

..,;,, '...o.:.1:1 .. .a1..2

Bovenstaande foto ontving de redaktie enige tijd
geleden. Het is een afdruk, waarschijnlijk uit het
weekblad Fan Fryske Groun. De foto is gemaakt
ter gelegenheid van het 25 jarig bestaan van
gym n ast i ekveren i g i n g Stànfrie s, o mstreeks 1 93 0.
Omdat het een afdruk uit een tijdschrift betreft is
de foto niet erg duidelijk.
De vereniging is zelf niet in het bezit van deze foto.

Misschien heeft een van de gymnasten op dit
plaatje de originele foto nog in haar of zijn bezit. ln
dat geval zou het bestuur van Stànfries deze
graag willen lenen om er een betere kopie van te
laten maken.
U kunt hierover contact opnemen met de redaktie,
of met de sekretaresse van Stànfries, Gea v.d.
Poel, Ylostinslaan 51,.te\. 1328. # Galamagracht 9, tel. 1318
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Galamagracht 44 - lJlst
Tel.05155-1996

G.SIIPERDA
Geeuwkade 7, lJlst
051 50-25327 / 051 55-1260

Uaaromhopcn...
afs a Yoordelig
Iruntharen?

De doe-het-zelver huurt bii
ons o.a..' o Ladders ó Rol-
sÍelgers o Speclemo/ens
. Cirkelzagen o Decoupeer-
zagen . Boormachines
a Schuurmachines a Parket-
sch u u r m ac h ines a G rond-
of Tuinfrezen . Ketting-
zagen enz. enz.

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

ProeÍde U al:

Ons vers gemalen

heerlijk gekruid
gehakt

en onze ecnle

Friese droge worst?

Dinsdags- en vri jd ag savonds
bezorgen wíj Uw bestelling!

SLAGERIJ

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

tr
D
n
tr

GROND. EN VERZETWERK
WALBESCHOEIING
HEIWERK tr RIOLERING
AGRARISCHE WERKZAAMHEDEN

&ssrËï*íïïÍrïgsbedrilf W*g - *rt Wmterb*uw

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

KWALITEITSFIETSEN VOOR IEDEREEN!!

0azelle . rouRFrErsEN
Betsvus : +ËP^F'IEFJ'S^F*

SpeÍfe : SEóBEi'IÍRÉERFTETsEN

ook voor: advies, service en reparaties.

iilst Jurjen Hoomansstraat 2 teteÍoon 05155-1004

drach ts tgÍc0mpagnie Failaetswei 22 terefoon 05122-2634

:' Gediplomeerde Aut orij school "
ook vrachtauto en autobus

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

Voortgezette opleiding op groot materiaal.

Opfriscursus voor de niet regelmatige rijder.

Leren riiden in Amsterdam enzovoort.

Theoriecursussen... Ook voor 1772-iarigen!

TIMMER. EN AANNEMERSBEDRIJF

FA.G.SPIJKSMA& ZN.

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

voor u op maat

Uilenburg 35 - lJlst - Tel. 05155-1228
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