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Peuterspeelzaal Lyts Yleke in
problemen
Wat betreft het aantal peuters dat de speelzaal bezoekt, heeft het bestuur van
de peuterspeelzaal helemaal geen klagen. Financieel ziet de situatie er veel
minder rooskleurig uit. De vraag rijst dus of 'Lyts Yleke' volgend jaar haar 2O-
jarig bestaan kan vieren.

Al geruime tijd verschillen de gemeente Wymbrit-
seradiel en het bestuur van LytsYleke van mening
over het financiële plaatje.
Het tekorl over dit jaar is al aanzienlijk te noemen,

. een alternatieÍ om de ouderbijdrage te verho-
\én wordt van de hand gewezen. De ouders leve-

ren volgens de besturenden van Lyts Yleke al vol-
doende bijdrage zowel in financieel als in prak-
tisch opzicht, zoals schoonmaken, klussen, ver-
stelwerk, assistentie van de leiding etcetera. Ook
verlaging in salaris van de minimaal betaalde leid-
sters, die elk voor zich drie groepen op drie ver-
schillende dagen onder hun hoede hebben is niet
bespreekbaar.
Een manier om aan extra geld te komen wordt wèl
met beide handen aangegrepen; alle inkomsten
die ontstaan door bijvoorbeeld akties als kinder-
kermis, Jant.je Beton, koekakties enzovoort leve-
ren een bonus van 10 procent van de zijde van de
gemeente op, boven het subsidiebedrag van /
1500, dat op jaarbasis ontvangên wordt.
De subsidie die ontvangen wordt noemt de ge-
meente een'waarderingssubsidie'. In tegenstel-
ling tot de instandhoudingssubsidie welke voor
bijvoorbeeld de bibliotheek en de muziekschool (!)

gegeven wordt en die aanzienlijk hoger is.
Een extra belasting op het budget van de speel-
zaal is het feit dat er geruime tijd de mogelijkheid
heeft bestaan drie keer per week de peuterspeel-
zaal te bezoeken. Hierdoor moesten beide be-
roepskrachten om technische redenen (de groe-
pen konden anders op de andere dagen niet
draaien) op woensdagochiend samenwerken. In-

middels kunnen de peuters_de school maximaal
twee keer oer week bezoeken.
'Dit jaar zingen we het wel uit,' is het enig bemoe-
digende dat opgetekend kan worden, maar er is
nu al een nijpend gebrek aan spelmateriaal als pa-
pier, lijm, klei, etcetera. De bodem van de (speel-
materialen)kist is absoluut in zicht.
De professionele benadering van de begeleiding
van de peuters met twee gediplomeerde leidsters
staat hoog in het vaandel. Bestuurslid: 'Het is niet
de bedoeling de peuters even een paar uurtjes be-
zio te houden.'
Het door de speelzaal ingeschakelde Begelei-
dings Orgaan Friesland, met experts in het maken
van begrotingen ziet de toekomst donker in. Vol-
gens het BOF loopt de gemeenteWymbritseradiel
in negatieve zin uit de financiële pas in vergelijking
met andere gemeenten in Friesland.
De gemeente stelt in een schriÍtelijke reaktie dat
'het peuterwerk binnen onze gemeente herhaal-
delijk onderwerp van bespreking geweest is in ver-
band met het verzoek van peuterspeelzaal Lyts
Yleke te lJlst om verhoging van de subsidie, van-
wege de door het betreffende bestuur geschetste
financiële situatie'. Einde citaat.
De gemeente stelt zich op het standpunt dat Lyts
Yleke geen basisvoorziening is.

Tevens is de gemeente van mening dat de peuteÊ
speelzaal door de .10% regeling voldoende geld
binnen kan halen om de zaak draaiende te hou-
den. Een verhoging van de subsidiëring van

/ 1500, met / 1000, naar Í 2500, acht'Wymbrits'
voldoende.

Lêze
Jehannes, in pienter lyts jonkje (tt Sleat,
makke in stik papier hast hielendal read.
Hy skriuwde oan syn'faam' in lange brief .
'Die krabbels' sei mem, 'hawwe ek net folle om 't
tiif!'
'Jout neat,' sei et 'want hja hat it lêzen noch net
leard...

ANNA SCHRAA.VAN POPTA

GEDIPLOMEERD
PEDICURE

Geeuwkade 11 - Telefoon 1930

Nieuws ult Nij Ylostins
Op dinsdagmiddag 3 december a.s. houden wij in
de grote zaal van het wooncentrum weer een Sin-
terklaasmiddag met bingo, bedoeld voor alle ou-
dere Inwoners van onze stad en omstreken.
Vanaf half drie bent u hartelijk welkom; er zijn leuke
prijs.ies te winnen, de consumpties en ook de toe-
gang zijn gratis. Tot ziens op 3 december.

U itslag ba I lonwedstrijd
De uitslag van de ballongwedstrijd, gehouden tij-
dens de StadsÍeesten is als volgt: 1. een race-
baan, gewonnen door Peter Huisman. Hij is een
bezoeker van dagverblijf Dassenburcht. Zijn kaar-
tje kwam terug uit Dersten rn Duitsland. 2. een
knuffelbeest. Deze is alweer gewonnen door een
bezoeker van dagverblijf Dassenburcht, namelijk
Carolien Ubbens. Haar kaartje kwam terug uit
Wassenaar. 3. boxen voor een walkman, gewon-
nen door Johan Steenbeek. Het kaartie van hem
kwam teruo uit Benthuizen.

De Koepel

Voorzichtig kan gesteld worden dat er nog een be-
hoorlijk verschil van mening bestaat over hoe de
lJlster peuterspeelzaal voortgezet moet worden.
Ook het feit dat de gemeente een 'eigen schuld,
dikke bult' beleid toepast, steekt het bestuur. De
gemeente is hierover een andere mening toege-
daan, zij gaat ervan uit dat 'de verenigingen zelÍ
verantwoordelijk zijn voor hun Íinanciêle beleid.'
De vraag wordt onderhand oí de peuterspeelzaal
wel dan niet als basisvoorziening aangemerkt
moet worden. Voorlopig is dat niet zo, en zal de (lo-
kale) politiek zich daarover moeten uitspreken.
Het is echter de vraag of er daarvoor in de ge-
meente Wymbritseradiel en speciaal in lJlst nog
tijd genoeg is.

Het lijkt 5 voor 12(l); vooral omdat met het opheÊ
fen van Lyts Yleke één van de pioniers van de peu-
teropvang misschien zou verdwijnen.

J.K.

B.Y.
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Occasions en
N ieuw-verkoop
Goede service

ïe|.1249
Holtropweg 5

Reparatie
Plaatwerk - Spuiten

Aovrs
BrcnorrucrN
Bouwgeoelrnï.rc
Trrrnwrnr

TEL. 05155-1592

postbus 7, 8ó50 AA, IJLST.

Bondsspaarbank
van 1818 Sneek-lJlst

Dagelijks geopend
van 9.00-12.30 uur

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

....voor Uw salarisrekening

....voor Uw spaarrekenin gen

....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
BON DSSPAARBAN K

UÍ|Í|RIIEET PAKTU
BIJ fiÍ|tFF

qqy

$Orffffi\ B:il,r""Jr""r;Jii:,,", 051 5s.1 s7o

BOUWBEDRIJ I.

VISSER ROODHEMSTERWEG 12
8651 CV IJLST
TEL. 051 55-1214
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

Vraagt vrijblijvend informatie.

Stadslaan 42,8651 AG lJlst, te1.05155-22

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

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

.MIJN HOBBY UWGEMAK'
Het juiste adres voor al uw slijpwerk! Alle soorten
scharen, messen, tuin en hobbygereedschap.
Ook voor het slijpen van uw schaatsen, noren en
kinderhoutjes.
Geef nooit iets mee aan onbekenden aan de deur!
Het vertrouwde adres, uw Íijnslijper P.H. de Vries,
Bockamastraal 27, Lel. 17 82.
Kunt u het niet brengen, bel en ik kom even bij u
lanos.

Aangezien het voor ons niet mogelijk is om u per-
soonlijk op de hoogte te brengen, willen wij graag
langs deze weg onze verhuizing bij u bekend ma-
Ken.

Met ingang van 11 november 1991 is ons nieuwe
adres: Teatskeh0s, K A 312, Vitusdijk 2 te Blauw-
huis.
Voor ons is dit 'hoewel in afstand dichtbij' een
grote stap, na respektievelijk 85 en 60 jaar in lJlst
te hebben gewoond.
Met vriendelijke groeten,

W. Bakker
E. Bakker-Visserman

H. Huizenoastraat 6. lJlst

Bij ons vertrek deze maand naar Het lande-
weerd 19, 7451 VB Holten, zeggen wij hierbij
alle donateurs- en lidmaatschappen op.

Fam. C. de Voogd van der Straten
Bockamastraat 28

Stickerruilburo

Erwin Zijlstra
Galamagracht 21, 8651 EB lJlsl

Tel. 05155-1683

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

Redaktie: A. Kuipers
Fr. Boschma
J. Keizer

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

Opmaak: Studio Sybe Houtsma,
lJlst

Druk: Drukkerij Visser, lJlst

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

@Copyright Orukkerij Visseí. Niets uit deze
uitgave mag woÍd€n verveelvoudigd door
middel van druk, Íotokopie, mikroíilm oÍ op
anigerlei andere wijze, zonder vooraígaande
toestemming van de uitgever.

IEfrIIOA

30 november
3 december
4december
7 december
9december

11 december

13 december
15 december
l6december
lSdecember
19 december

20 december
22 december
23 december
24december

25december
9december

Sjoelen vanaÍ 9 oktober, iedere maandagmiddag
in Nij Ylostins, aanvang 14.00 uur.
Zangvereniging'Euphonia' repetitie iedere
dinsdagavond 20.00 tot 22.O0 uur in het Miens-
kiosh0s.
Muziekkorps'Concordia' repetitie iedere maan-
dagavond 19.30-21.30 in het Mienskipsh0s.
Drumband'Concordia' iedere donderdagavond
van 18.30-20.00 uur leeringen, 20.00-22.00 uur
drumband. kantinê taxi Nieuwenhuis.
Judo lessen, iedere dinsdag 16.00-19.00 uur in
sporthal De Utherne.
Volksdansen De Yleke Dounsers, jongerengroep
dinsdagavond 20.00-22.00 uur, .1 keer in de 14
dagen in het Himsterh0s te Oosthem. Ouderen ie-
dere dinsdagmiddag van 13.30-15.00 uur in het
Mienskiosh0s.
Schaken elke dinsdagavond in Het Wapen van
lJlst.
Dammen elke maandavond in Het Waoen van
,.,.t.

\-r'-nêsty International elke 2e donderdag van
de maand, 19.00-2'1 .00 uur in de bibliotheek.
Kaatsen elke woensdagavond in De Utherne.
Badmintonverenging Flash elke donderdag van
18.00-22.30 uur in De Utherne.

Stichting Jeugd en Jongerenwerk, 'Wild Power', Mienskipsh0s.
St. Nicolaasbingo, 14.30 uur, Nij Ylostins
Bridgeclub, Mienskipsh0s.
'Tryater', familievoorstelling, Mienskipsh0s, 1 9.00 uur.
Bridgeclub, Mienskipsh0s.
Bond van Plattelandsvrouwen in Friesland, Kerstavond m.m.v. de heer Johan Bok,
muziekleraar in Sneek, Mienskipsh0s.
Klaverjassen, Mienskipsh0s.
Groot concert. De Utherne.
Bridgeclub, Mienskipsh0s.
Bridgeclub, Mienskipsh0s.
Advent Kerstavond, Chr. Vrouwen Bonden, verzorgt door de Herv. Handwerkgroep,
Mienskipsh0s.
Kerstfeest, Nij Ylostins.
Zangdienst met'Euphonia'.
Kerstfeest,' Dassenburcht', Mienskipsh0s.
Kerstnachtdienst,22.00 uur, Hervormde kerk, ds. P. v.d. Waal, m.m.v. 'Thurdus',
Oosthem-Abbega, organist de heer Pranger.
Open huis, Raad van Kerken, 15.00 uur, NijYlostins.
11 januari Gemeentehuis, Mies Delgoege, keramiek.

Volleybalvereniging StánÍries elke dinsdag
vanaf 1 9.00 uur.
ïafeftennis maandag van 1 9.00 tot 23.00 uur, za-
terdag van 9.00-.1 3.00 uur jeugd.
Gymnastiekvereniging Stánfries maandag
8.45-9.45 uur, 1 6.00-22.30 uur; woensdag 13.00-
20.00 uur; donderdag 17.00-18.00 uur, vrijdag
16.00-1 8.00 uur en zaterdag 9.00-1 2.00 uur in De
Utherne.
DaÉclub iedere dinsdagavond vanaf 20.00 uur
Bondswedstrijd en iedere donderdagavond in Het
Wapen van lJlst.
FNV inÍo-team bel 05.155-.1970, Louise Heeringa
voor informatie op het gebied van Sociale Voor-
zreningen, Studiefinanciering, invullen belasting-
biljetten, individuele huursubsidie en dergelijke.
Bouw- en Houtbond FNV W.W. inschrijven elke
maandagavond van 19.00-20.00 uur, Douwe
Heeringa, Westergoleane 45, Ulst, tel. 05155-
1 970.
Gemeente van Jezus Christus Kinderbijbelclub:
woensdags eens per 1 4 dagen, 1 3.00-1 4.00 uur 4
t/m 7 jaar, 14.00-15.00 uur 8 t/m 1 1 jaar. Toffe-
Tiener-Bijbelclub: vrijdags eens per 14 dagen,
19.30-21 .00 uur 12 t/m 1 5 jaar in het Mienskips-
h0s.

UA.EKTF-ï JPUNITS'OEWruJyI
Kollekte Nederlandse Kankerbestrijding
De opbrengst van de kollekte heeft dit jaar een be-
drag van / 3591,35 opgebracht!Wij willen op deze
manier alle kollektanten heel hartelijk bedanken.
Wij hopen van harte dat u allen ook het volgend
jaar uw krachten wilt geven aan de voor zovelen
onmisbare kollekte voor de Nederlandse Kanker-
bestrijding. Hun hoop is op u gevestigd!

Kollekte Geestelijk Gehandicapten
Dit jaar heeft de kollekte Geestelijk Gehandicap-
ten, gehouden in de week van 7 l/m 12 oktober
een bedrag opgebracht van Í 1292,80.
Veel dank voor de gulle gaven en de kollektanten
voor hun soontane inzet om deze kollekte weertot
een succes te maken.

Rayonleidsters J. Wiebenga-Winia
A. Steenbeek-Wind

Verloren Verloren bij de kermis een horloge, wit
bandje met rood rood randje in de wijzerplaat.
Drny Joustra, Ylostinslaan 53, tel. 1438

De kollekte voor Vluchtelingenhulp in Mozambi-
que heeft in de gemeente Wymbritseradiel
/ 6615,30 opgebracht.
Alle gevers hartelijk bedankt, als ook de dames uit
lJlst die ons hebben geholpen met kollekteren.

De Dorkas Werkgroep te Nilland

Wie heeft mijn poëziealbum nog in huis?
Graag terug aan Maaike Berveling, tel.2204.
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Roodhemsterweg 5
8651 CV lJlst

TeleÍoon 05 155-1 900/1500

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

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

Príué en Zakelíik
de juiste

* verzekering
* hypotheek

pensioen

SNEEI[EN
ASSURANTIEI(ANI(X)N.

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

IDE BOENBY
\l
.\
ó

W, ,y Uitvaartvereniging "Laatste Eer" lJlst\ lrí
-'\ * Stijlvolle verzorging van begraÍenissen en crematies,

voor leden en niet-leden
{< Opbaring in eigen aula in lJlst met onbeperkt bezoek-

gelegenheid voor nabestaanden
* Indien gewenst opbaring thuis met koeling
{< Dienstverlening zonder winstbejag met voor leden bovendien

Íinanciële tegemoetkoming
* Door samenwerking met UBO-verzekeringen is totale dekking

van de kosten van de uitvaart - uiteraard volgens uw
wensen - mogelijk

* Bode J. Plantinga, dag en nacht bereikbaat 05141,1372.

Inlichtingen: J. Nijdam, Eegracht 104, tel. 0515S-1783.

Geboortekaarties, Trouw- en Gelegenheidskaarten worden
bii ons vakkundig gedrukt. Boeken ter inzage!

OOK UW ZAKELIJK
DRUKWERK
,S B'J ONS /N
GOEDE HANDEN.

Galamagracht 9, lJlst, 05155-1318

,i7l'-"r1,

In Dryltser
Slokje...

Slijterij J. Schreur
Galamagracht 34, lJlst

Tel.05155-1570

Autorijschoot L. dg BOef
Belangrijker dan een goedkoop

lesuur is de eindrekening
na het rijexamen!
Ga daarom naar

Autorijschool L. de Boer
Popmawal 12

lJlsl
TeleÍoon 05155-1553

VOLLEDIG
GEDIPLOMEERD

TIMMER- EN AANNEMERSBEDRIJF

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

lJlst, Roodhemsterweg 4, TeleÍoon 0S155-1 BB0/1 348
Postadres: Postbus 29, 8650 AA lJlst
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Peuterspeelzaal
"Lyts Yleke"

vraagt:

EEN VRIJWILLIGSTER
(M/v)

Inlichtingen:
G. Piersma, tel. 05155.2464

en gaven reder een roos mee naar huis en wensten
iedereen tot ziens.

Rayonavond Oudega Oosthem en tJlst
Afdeling lJlst verzorgde deze avond. Mevrouw Ja-
cobi heette ons allemaal van harte welkom. Ook
Riek Landman die deze avond ons zal gaan vertel-
len over haar boeken.
Wij zongen gezang 474:1, 3 en 4. Mevrouw Jacobi
ging ons voor in gebed, waarna ze las uit Hande-
lingen B:26-31. Daarna kreeg Riek Landman het
woord.
Het boek waar ze ons over vertelde heette 'Fuot-
stappen yn t sàn'. Het ging overeen paar meisjes
op vakantie in het buitenland en wel Marokko.
Maar zoals Riek Landman het ons vertelt, dan be-
leef je het zelÍ. Ze neemt dan allemaal schetsjes uit
dat boek waar.le ook echt om kunt lachen. Verder
vertelde zij ook nog over haar lerarestijd. Want de
vraag was: hoe komje ertoe om een boek te schrij-
ven? Zij vertelde ons dat je dan dingen van kinde-
ren opvangt en belevenissen en daarziele dan wel
iets in. Je zegt zelf ook wel eens: 'Je kunt er wel
een boek over schrijven'. En zo is zij begonnen te
schrijven. Zij is nu met haar vierde boek bezig.Ze
heeft ons leuke stukjes laten horen.
Mevrouw Jacobi bedankte haar hartelijk voor
oeze avono.
Wij zongen nog gezang 393: 1 en 2, waarna ze ons
allemaal wel thuis wenste.

T. Wind-Wiersma

,l.tl
studo sybe houtsmo
voor grotrsche'vormgevtng en produktie

ontwerp en uitvoering van
huisstijlen, beeldmerken,
advertenti es, fol ders,
brochures, katalogie,
kalenders, verpakkingen,
periodieken enz.

ook free-lance inzetbaar voor
het omzetten van schetsen en
ontwerpen in puntgave
werktekeni ngen.

galamagracht 34, 8651 ec ijlst
telefoon 051 55-2407/ 1820

Jn_AKF_WUuuEUWrSa

Golff geheel vernieuwd
De verbouwing van de Golffvestiging in lJlst nadert zijn voltoolÍng. Het pand
zaltotaaf opnieuw ingericht worden. Daarvoor zal de supermarkt van 9 tot en
met 11 december gesloten zijn.
Op donderdag 12 december om 8.30 uur zal het geheel vernieuwde pand
geopend worden en 's avonds is er een open huis voor belangstellenden,
muzikaal omlijst door'Concordia'. Deze aktiviteiten zullen in een folder nader
aangekondigd worden,

Volgens de heer Jelle Schreur betreft het een to-
tale herinrichting van het pand met de volgende
vernreuwrngen:

- de groenteafdeling zal een 'semi bedien u zelf'
afdeling worden, dat wil zeggen de groenteman is
er nog wel, maar u kunt zelf uw groente, fruit enz.
afwegen.

- de koelings en diepvriesruimte wordt in opper-
vlak verdubbeld.

- de vleeswarenafdeling wordt uitgebreid en

, lrdt één grote'vershoek'.
\zrevolutionair is het nieuw 'Bake off'systeem. Via

enkele computergestuurde bakovens kunt u zelf
uw harde broodjes, stokbroden, gevulde koeken,
die in voorgebakken staat klaar liggen, binnen 10
minuten 'ovenvers' mee naar huis nemen.

- De drogisterij wordt vernieuwd en het assorti-
ment wordt uitgebreid.

- Volgens de nieuwste formule komt er een
PTTkantoor bij met een open balie. Uniek hieraan

is dat dit de 2de vestiging in Nederland is. De pri-
meur is lJlst dus ontgaan, maar een goede
tweede is ook zeer bijzonder te noemen.

- Het parkeerterrein bij de Golff wordt heringe-
richt en verrurmd; dus nog meer parkeerruimte.
Als de consument alle boodschappen 'binnen'
heeft, zal hij/zij bij het 'eindstation' - de kassa -
ook een verandering zien. VanaÍ 12 december
wordt er via het zogenaamde 'scanningsysteem'
gewerkt. Dit houdt in dat uw aankopen via de
streepjescode over een 'oog' worden aÍgerekend.
Dit 'oog' heeft verbinding met een computer, dia
alle prijzen (ook van de reclameaanbiedingen) feil-
loos op de kassabon weet te zetten. Foutjes zi.jn

dus uitgesloten.
ln een volgende editie hopen wij u verslag te doen
van de opening van deze zaak en hoe men deze
aanwinst in de lJlster middenstand ervaart.

J.K,

Ghr. Plattelandsvrouwen
lJlst
De Christelijke Plattelandsvrouwen uit lJlst hiel-
den vergadering op 11 september .1991 's mor-
gens om 9.30 uur in het Mienskipsh0s te lJlst.
We begonnen ons jaarprogramma met een kofÍie-
morgen en wel om 9.30 uur in het Mienskipsh0s.
Mevrouw Rijpkema van Lytshuizen zal met ons be-
spreken het onderwerp'adoptiekinderen'.
Mevrouw Jacobi heette ons allemaal welkom. Zij
oing ons voor met gebed en een gedicht. Daarna

\ .,.9 mevrouw Rijpkema het woord. Zij en haar
Fan hebben 2 kinderen uit een kindertehuis gea-
dopteerd. Mark komt uit Indonesië en Freddy uit
Brazilië. Het valt niet mee om kinderen uit een an-
der land op te halen en dan te zeggen het is nu ons
kind. Mark is kindje van een meisje van 15 jaar. Zij
heeft het jongetje nooit gezien. Ze hebben nog al
veel drukte gehad om de papieren en paspoort in
orde te krijgen van Mark.
Hun tweede zoontje komt uit Brazilië. En die was
er slecht aan toe; hij was een vondeling. Hij heette
Freddy. De kliniek waar hij lag zat onder het onge-
dierte. Freddy was geen mooie baby, want hij had
40 infuusnaalden in zijn hoofdje om hem in leven
te houden. Maar hij heeÍt het gehaald. Het zijn nu
twee gezonde jongens en ze voelen zich best
thuis hier in Friesland.
We kregen nu een overzicht van de adoptiq, wat
heus niet gemakkelijk is en ook nog duur. Er zijn
ook veel landen die er wrnst uit willen halen.
Mevrouw Jacobi bedankte mevrouw Rijpkema
voor deze leerzame morgen en wenste haar veel
geluk en gezondheid met haar twee zonen. Zij be-
sloot deze morgen met een gedicht en wenste ons
allemaal wel thuis en smakelijk eten.

Vergadering 17 oktober 1991
Het was deze avond feest, want het was 25 jaar
geleden dat de CPV was opgericht in lJlst. Wij

hadden alle vrouwenverenigingen in lJlst uitgeno-
digd. Ook de dames van rayon Oosthem en Oude-
ga. Het bestuur stond in de hal om de gasten en
de leden te ontvangen om hun een corsage op te
speloen.
De zaal was leuk versierd. Mevrouw Jacobi heette
ons allemaal van harte welkom. Mevrouw Oppe-
dijk (eerste presidente van de CPV in lJlst) kon
jammergenoeg niet komen. Zij is nog erelid van de
CPV. Zij had ons een Íelicitatie gestuurd. We zon-
gen gezang 150, vers 34, waarna mevrouw De
Vries ons voorging in gebed. Toen las mevroqw Ja-
cobi ons voor uit Lucas 10: 39. Meditatie ging over
Martha. Daarna werd het Íeestprogramma voor-
gelezen. Er stond nog al wat op het programma.
Mevrouw Nauta las ons de notulen voor van de
eerste vergaderingop24 oktober 1966. Mevrouw
Jacobi had de notulen van 25 jaar geleden alle-
maal op rijm gezet en ze had er ook een liedje op
gemaakt.
Toen waren de sprekers aan beurt. Zijwensten ons
allemaal nog veel goede jaren toe.
Na de pauze kregen wij mooie dias te zien van
lJlst, dit werd verzorgd door de heer en mevrouw
Vlieger. Dan zijn er nog mooie plekjes in het ste-
deke lJlst te zien.
Wij hadden deze avond ook nog 5 jubilarissen. Zil
waren 25 jaar lid van de CPV. Het waren de dames
G. Nauta, G. Visser, J. Osinga, R. Wiebenga en
J. Wassenaar. Zij zijn in de bloemetjes gezet en
kregen een aandenken, bestaande uit een
wijnglas met daarin hun naam gegraveerd.
Mevrouw Oppedijk uit Sint Annaparochie wordt
morgen bezocht, daar gaan drie dames heen met
een bloemstuk- Mevrouw Bergstra en mevrouw
Wierda krijgen ook bloemen want zij zijn door
ziekte jammergenoeg verhinderd.
Toen was het inmiddels al laat geworden. Me-
vrouw Jacobi las ons nog een gedicht voor en
wenste ons allemaal wel thuis.
De dames van het bestuur stonden bil de uitgang
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Pieter Clazes de Jong (18-01-1878) die na het overlijden van zijn vader in 1837
de zaken voortzet, huwt in 1822 met Baukjen Tammes de Koe. Uit dit huwelijk
worden 8 kinderen geboren.
De Jong is koopman, schipper en lid van de gemeenteraad. Hij trekt zich in de
loop der jaren terug uit het bedrijf en zijn vier zoons nemen de zaak over.
Uit een akte van scheiding blijkt dat de broers in 1866 uit elkaar gaan. De firma
De Jong heeft inmiddels ook vestigingen in Sneek en Enkhuizen. Het
oorspronkelijke hoofdkantoor te lJlst, hoek Popmawal/Galamagracht, wordt
in 1877 verkocht. ln het begin van deze eeuw gaat men zich toeleggen op
handel in zaden en peulvruchten. Er worden pakhuizen in Groningen gekocht,
te weten Stad lJlst en Rust Roest. Met de firma van Gelder wordt in 1938 een
samenwerkingsverband aangegaan. In 1973 wordt de veevoederÍabriek te
Zaandam aangekocht en verbouwd. De totale bedrijfsvoering vindt voortaan
plaats vanuit Zaandam. Een brand verwoest in 1977 een deel van de fabriek
maar op de oude fundamenten wordt een modern complex gebouwd.

Pakhuis Stad lJlst (ll)

'!ta.'t;i;
.tt6i,:

kajuitschip 'DeVereniging'van 57 ton dat gebruikt
werd als beurtschip van Sneek op Enkhuizen, een
dito kajuitschip 'De Jonge Klaas van 32 ton. Dit
werd gebezigd als beurtschip van lJlst op Leeu-
warden en Enkhuizen en tot slot een overdekt kof-
schip 'De Jonge Pieter' van 34 ton. De totale bezit-
tingen van de familie De Jong werden, samen met
de vorderingen, in 1866 geschat op ruim 50.000
gulden. Een van de vier broers, te weten Pieter de
Jong Pzn (1836-1921) woonde aan het einde van
de Popmawal in het zogenaamde 'doktersh0s'.
Na het vertrek van dokterï.S. Goïnga in 1965 is dit
karakteristieke pand afgebroken.
De familie B. Troelstra liet op deze plek een bunga-
low bouwen. In de familieaantekeningen lezen we:
'Ze gingen wonen in het huis aan de Geeuw. Uit de
zljramen zag men over de Geeuw naar Sneek en
aan de voorkant aan de overzijde was de hout-
zaagmolen van ïomp. Het was er mooi wonen en
vele gelukkige jaren hebben wij er als kinderen
doorgebracht. Rondom het huis was water,
zoodat we er konden roeien, zeilen en in de winter
schaatsenrijden naar hartelust.
Over het varen met zeilschepen vertelt de schrijver
in de aantekeningen: 'Mijn vader Pieter de Jong
Pzn (.1836-1921) was zeer ondernemend en actief
en hij durfde ook wel risico's op zich te nemen. Hij
was een koene schipper en van liggenblijven met
harde wind was geen sprake. Het is een keer ge-

beurd op de Zuiderzee dat mijn vader bij storm-
weer van zijn schip is gespoeld, maar met een vol-
gende golÍ kwam hij als een wonder weder op zijn
schip terug. En een keer dat hij met felle storm de
zeilschoot in de hand hebbende en het schip be-
stuurde met de schoot overboord sloeg. Hij kwam
echter weder behouden binnenboord omdat hij
zich aan de schoot vasthield.'(!l!)

Stoomboot
Deze Pieter de Jong en zijn broer Tamme uit
Sneek lieten in 1877 een van de eerste stoom-
schepen van Noord Nederland bouwen. Het werd
een schip van 30 meter lengte en het werd ge-
bouwd op de werÍ van de firma Smit aan de Kin-
derdijk. De boot kreeg de naam'Sneek'en voer
drie keer per week via lJlst, Stavoren en Enkhui-
zen naar Amsterdam. In de volksmond heette

Zeilschepen
Aan het eind van de Tweede Wereldoorlog heeft
Pieter Pietersz. De Jong (1876-1946) uitgebreide
familieaantekeningen gemaakt. De gegevens in
dit artikel zijn er voor een groot deel aan ontleend.
De namen van de eerder genoemde vier broers
waren Claas, geboren .1824; Tamme, geboren
1826; Corneiis, geboren 1830 en Pieter, geboren
1836. Zij hadden ieder een zeilschip en vervoer-
den hun eigen koopwaren zoals granen, kaas en
boter naar Holland. Daar kochten ze weer oeul-
vruchten, lijnkoeken en groenten die in Friesland
en Groningen aan de man gebracht werden.
ln 1866 gingen de broers uit elkaar Zij hadden
toen graanpakhuizen in lJlst, Sneek (bij de Stads-
wal) en Enkhuizen en drie schepen: een overdekt

Novilon'Plus
Sterk en kleurrijk

Model van de 'Sneek', bijgenaamd 'de gn.
Suup', aanwezig in het Fries Scheepvaarl Wu-
seum te Sneek. Het is gebouwd door Anne Ulbes
van der Zee uit lJlst (foto: FSM Sneek).

deze stoomboot, die was ingerrcht voor passa-
giers en goederenvervoer (groate) Suup, naar het
geluid van de stoomfluit. De beuddienst met dit
schip starlte in februari .1878. Als kapitein werd
aangesteld Pieter Gerkes de Jong, een ver fami-
lielid, en stuurman werd Jetze Post. Beide waren
getrouwe helpers. Jetze Post heeft de'Suup'me-
nigmaal door de stormen en gevaren in veilige ha-
ven geleid. Hij was een op en top zeeman.
Ook Sikke Sybrandy is een beste kapitein ge-
weest. Hij heeft veel bijgedragen tot het welslagen
van de beuddienst.
De 'Sneek' (77 lon) onderhield tot 191 1 een gere-
geld dienst op Amsterdam. Het schip had een
vaste ligplaats in de Kolk te Sneek (waar nu Wams
is). Als bijzonderheid kan nog worden vermeld dat
de 'Sneek' geen stuurhut had. De stuurlui sionden
dus altijd in weer en wind. Slechts een zelÍ ge-
spannen stuk zeildoek gaf enige bescherming te-
gen wind en regen en sneeuwbuien. P. de Jong
was van mening dat een stuurhut een slaaphokje
WAS.

Anne van der Zee (1870-1948) uit lJlst is ook ma-
chinist op de groate Suup geweest en bouwde na

W



IT DBYLTSER KYPMANTSJE 7

Logo van P. de Jong Pz uit Zaandam.

zijn pensionering een model van dit fraai gelijnde
vaartuig. Hij was een broer van Hans van der Zee
die met de Piet Hein tussen lJlst en Sneek voer.
ln 1877 verkoop de familie De Jong elf vastighe-
den in lJlst, zoals een pakhuis, een woonkamer en
een kaaspakhuis. Hierbij is ook de oude hoofd-
vestiging hoek Popmawal/Galamagracht. De om-
schrijving van dit pand in de koopakte is als volgt:
'Eene royale koopmanshuizing met erf en bleek,
staande en gelegen bij de Stadsdraaibrug op den
besten stand te lJlst. De huizing bestaat uit een
ruim voorhuis, voorbovenkamer met alcoof.
Waaronder kelder, voorpakhuis, gang, ruime mid-
'elkamer, kantoortje, bergplaats en keuken.

\duime achterbovenkamer, graan en droogzolder
en een achterplaats. Bewoond door den heer
Claas Pieters de Jong als eigenaar'.
ln de verkoopkondities was nog een bijzondere
bepaling opgenomen: 'Den kooper is verplicht
den toonbank met winkelbetimmering en een
paar jaloezieén voor de middenkamer over te ne-
men voor I 150,- en het kippenhok voor Í 40,-.
Koper van dit pand (plus nog vier percelen) is
Wybe Jans Brouwer, koopman te Lemmer voor /
726,-. ln 1889 wordt dit pand Gereformeerde
Kerk. Nu staat op deze plek de Rabobank.

Verhuizing
In 1 891 verkoopt Pieter de Jong Pzn het huis Pop-
mawal 1 6 plus naastgelegen kantoor en een boer-
derij (later van Hidde van Benen) aan de arls Fr.
Wilhelm Luiking van / 5500,-. In de familieaante-
keningen lezen we hierover: 'Mijn vader had reeds
lang het plan om naar Sneek te verhuizen, wat ui-
teraard beter was voor het bedrijf. Dokter Luiking
had zich in lJlst gevestigd als geneesheer en
kreeg trouwplannen. Hij kwam bij mijn vader om

. s huis te kopen en verder aan de eene kant het
Yantoor benevens de boerderij aan de andere

kant. Onze gehele familie was hierover niet geest-
driftig gestemd want waar zouden we ooit mooier
komen te wonen dan in dit huis? Zoals vanzelf
spreekt wogen de zakenbelangen het zwaarst en
verkochten we onze lJlster bezittingen, ons
woonhuis (het doktersh0s) en de daaraan gren-
zende gebouwen.

In juni 1891 verhuisden we. Triest was ons vertrek
uit lJlst, onze geboodeplaats waar we zooveel
goeds hadden genoten. Het afscheid viel ons al-
len zwaar. We kwamen in Sneek te wonen aan de
Lemmerweg maar wij waren niet erg met dit huis
ingenomen. Het was een grote teruggang. Mis-
schien had vader toch meer rekening moeten
houden met de wenschen van mijn moeder die
meestal thuis was en in lJlst altijd genoot van de
tuin'.
Hiermee was de feitelijke band tussen de familie
De Jong en lJlst verbroken. Ruim g0 jaar hebben
deze koopliedenschippers hrerv gewoond. Er zijn
overigens nog wel enkele tastbare herinneringen
in lJlst aan hen overgebleven. ln de zijmuur van
het vroegere stadhuis dat nu politieburo is (Gala-
magracht 49) is de eerste steen uit .1859 ingemet-
seld. Hierop vermeld staat P.C. de Jong (1801-
1878) als lid van de Raad. Op het lJlster kerkhof
liggen nog verschillende grafzerken van de familie
De Jong, o.a. Catharina Claazes de Jong
1 81 01 878 weduwe van den Heer Sjerp R. Post, in
leven Koopman Kapitein op Oostindiën; Catha-
rina P. de Jong, 1839-1874, echtgenoot van Abe
Jongbloed, en vier kinderen; rustplaats van mej.
Baukjen Tammes de Koe, geliefde echtgenoot
van P.C. de Jong, 1 801 -.1875; rustplaats van den
Heer Pieter Clazes de Jong in leven Koopman en
Wethouder, alhier overleden den 25e Juni 1B7B in

den ouderdom van ruim 77 jaar. Boven de steen
van Baukjen en Pieter is een slang afgebeeld die
zichzelÍ in de staad bijt, een zogenaamde 'Quro-
boros'. Het is het teken van de eeuwigheid, geen
begin en geen einde. Daarin staat de toepasse-
lijke tekst: 'De tijd is kort'.

Huidige activiteiten
In 1 986 bestond het bedrijÍ P. de Jong PzteZaan-
dam 150 jaar. Ter ere van dat jubileum is een bro-
chure uitgegeven. Hierin worden de huidige akti-
viteiten als volgt omschreven: lmport van zaden
uit vele landen, vooral vanuit het Noordameri-
kaanse continent. Export voor een belangrijk deel
binnen de Europese Economische Gemeen-
schap. Van onze zaden komt B0% met binnen-
schepen via Rotterdam oÍ direkt uit het buitenland
met coasters naar Zaandam.1 0% van de goede-
ren komt per container oÍ vrachtwagen aan en
'10o/o gaat in transito door. nagenoeg alle buiten-
landse verzendingen gaan per vrachtauto en con-
tainer. Onze binnenlandse afnemers leveren wij
met eigen vrachtwagens. Mengen en (klein)ver-
pakken van zaden. Groothandel in vogelzaden en
kleinhuisdrervoeders met een assodiment van
circa 1000 artikelen. Opslag in eigen douaneen-
trepót van zowel losse als verpakte goederen.
Produktie en verpakking van ontschaald mos-
terdzaad en spijsolie, waaronder als specialiteit
mosterdolie. In .198G was een van de direkteuren
nog 'een echte De Jong', namelijk de heer P. de
Jong P.zoon; zijn afdeling was toen de verkoop
van vooelzaden. vooral in de EEG.

Frits Boschma

Foto omstreeks 1920. De Popmawal met geheel
links het in 1891 door P. de Jong Pzn verkochte
pand Popmawal 16. Het smalle gebouw ernaast
diende als kantoor van de firma De Jong. Later
woonde onder andere dokter T.S. Goinoa hier ftot
1 965).

Laatste'lJlster Allerlei?'
Stad lJlst ll is het 112de lJlster Allerlei. Daarmee is nog lang niet alles gezegd
en geschreven over de lJlster historie.
Archiefonderzoek, interviews, opsporen van bijpassende foto's en dergelijk
vergen echter veel tijd.
Soms is een mens een beetje te yergelijken met een accu. Hij moet eerst
worden opgeladen alvorens energie te kunnen leveren.
Naar mijn gevoel zit ik nu ook een beetje in die fase. Daarom heb ik besloten
om na elf jaar per 1-1-1992 te bedanken als redactielid van lt Dryltser
Kypmantsje.
Toch denk ik niet dat in dit nummer miin laatste lJlster Allerlei is geschreven.
Als daar aanleiding toe is (en tijd beschikbaar) hoop ik de pen nog wel eens op
te pakken om een 'stikje'te schrijven.
Met vriendelijke g roeten,

Frits Boschma

T.V. - Video
oÍ Wasmachine

kapot?
Bel 051 55-1 989

(De Dassenboarch 6)

Vertrouwd en voordelig:
Géén voorrij- en

onderzoekskosten !

Tevens in- en verkoop.
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Voor al uw

* onderhouds- en
* timmerwerk
kunt u terecht bii

HUISMAN
Eegracht 37 - lJlst
05155 - 1735
05155-2023

VAN VLOER TOT DAKPAN
ONDERHOUDSBEDRIJF HUISMAN!

Maak van uw huis

uw thuis door een nieuw
behangetie van

Rath & DoodeheeÍver
en verÍ van Koopmans

oÍ Supralux
van uw vakman

J.G.DEVRIES -TJLST
sclrilder. en D€,hangercbeilrgÍ

doe-heLzelt.zsok
Galamagracht 13 - TEL. 05155-1387

DE SPANJERSBERG KOtLEKfl E
DE GROOTSTE KANSVAN SIAGEN

]N, . GEBOORTE AANKONDIGINGEN
. HUWELIJKS AANKONDIGINGEN

tMW
VI55ER.
Galamagracht I, tel. 1318

Voor nieuwbouw, uitbreiding of
onderhoud van uw:

a VerwaÍming
(C.V. en lokale verwarming)

. Sanitair en walerleiding
a ZinkweÍk
. Dakbedekking

lnstallatie- en loodgieteÍsbedÍiií

A. SUPERDA
Stadslaan 2a, teleÍoon 051 55- 1 224

M[JTEltsEE}R[JF
R.IKRMEffi
ïT KïJNT HIER TERECIÍT VOOR:

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

* Onderdelen * Verkoop van Nieuwe &
Gebrulkte auto's

Roodhemsterweg 14
1 IJlst

o5156-14t|8
(privé 18{18)

KWALITEITSFIETSEN VOOR IEDEREEN!!

$azellg a rouRFlErSEN

Baravus 3 iEl^i,ïE+=.Lï'
Sparte a sPABTAMET. . JEUGD/KINDERFIETSEN. BROMFIETSE- 

NIJENHUIS
:ilï'-H#ffi;l.:.,"" TWEEWIELERS

iilst Jurien Hoomansstraat 2 telefoon 05155-1664

ilffi

iffi,****
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Earste Tryaterprodu ksje
'feest foar iong en áld'
Op sneon 7 desimber, de j0ns om sán oere yn it
Mienskipsh0s yn Drylts jout Tryater in famyljefoar-
stelling fan 'Prins Moreo', it nije stik fan Tsjitske de
Boeí dat sa Étbundich troch publyk en parse 0nt-
fongen is. lt is dan ek in pracht fan in foarstelling
dy't hiel wat jout te genietsjen foar jong en áld.
'Prins Moreo' is in mearke foar grutte bern oer in
prins dy"t op 'e grins fan it bern wêzen en de fol-
woeksenheid de wierheid leart oer syn heit de ke-
ning, dy't twa gesichien hat. Mar dy't ek de leafde
kennen leart; in leaÍde dy't him driuwt bergen te
bouwen en dreamen te beleanien.
'Wat in stik, wat in spilers, wat in dekor, wat in re-
gy', skreau de Leeuwarder Courant nei de pre-
miêre. En fierder: 'ln feest om nei te sjen, Íoar jong
en àld'. lt Friesch Dagblad wie net minder loov-
jend, koe de goede wurden net rjocht fine: 'Nee,
eins is it net te beskriuwen. lt moat gewoan be-
sjoen wurde, it is echt unyk, in moai stealtsje tech-
nysk kinnen en ... mearkeseftich!'
Ek PiterTerpstra priizge foar Omrop Fryslán sawol
stik as Ítfiering: 'Tjitske de Boer ferstiet de keunst
om it sprookjesachtige te bewarjen en dochs in
-tik te skriuwen dat de bern fan dizzetiid, opwoek-

1,;n by televyzje en moderne, iepenhertige en fan-
tastyske lektuer, te boeien. (...) Se hie gjin better
opfiering fan dat stik ferwachtsje kinnen as dy
troch it selskip Tryater, 0nder regy fan Peter te
Nuyl, dy't mei inerlike spanningen en uterlike ef-
fekten sawol it jongere as it áldere publyk yn de
besnijing hie.' Frysk & Frij neamt it stik in 'moderne
klassiker' dêr't elkenien in slagge jOn oan belibje
kin, al wie 't allinne mar fanwegen it 'fernimstige,
technyske en superfunksjonele draaidekor mei
syn flitsende effekten'en de kostÉms, dy't'fantàs-
tysk'en 'superl' neamd wurde.
It stik wurd spile troch Hilbert Dijkstra, Maaike
Schuurmans, Romke Toering, Klaasje Postma,
Romke de Leeuw, Aly Bruinsma en Hilly Harms,
0nder regy fan Peter te Nuyl.

PriisÍraach
Tryater hat in prirsfraach: 'Hoe giet it fierder mei
Prins Moreo?'ferb0n, dy't iepen stiet foar elk dy't
de foarstelling sjoen hat. Wa't dat wol kin mei-

De dreambelestingamtners (Hiily Harms (l) en Aly
Bruinsma) nimme it famke Osylde (Maaike
Schuurmans) geweken.

dwaan troch in ferfolch te betinken op it stik. Dat
kin yn de Íoarm fan in tekening, in strip, in ferhaal,
in gedicht, in fers, in toanielstikje, of in harkspul.
Yn april wurdt dan Íoar elk dy't meidien hat in spe-
sjale toanielmiddei hálden, dêr't learlingen fan de
Jeugdteaterskoalle de bêste stikjes spylje en fer-
halen of gedichten foarlêze sille en dêr't de moai-
ste tekeningen tentoansteld wurde of br0kt wurde
yn dekor of program. Oan 'e ein fan dy middei
wurde de priiswinners bekend makke. Der kin mei-
dien wurde yn twa leeftiidsgroepen: 0nder en
boppe de 12 jier. Ey de Íoarstelling fan 'Prins Mo-
reo'wurde folderkes ótrikt mei Étlis en 'spulrigels'
t oar dizze oriisf raach.

Ned. Ghr. Vrouwenbond
'Gezond ouder worden' was het onderwerp waar
dr. Ter Haar uit Oostermeerover sprak op onze ver-
gadering van 24 oktoberj.l.
Spreker ging in op het lichamelijk en geestelijk ou-
der worden. Het langzaam ouder worden is een
proces van inleveren, we hoeven hier niet drama-
tisch over te doen, want dit is nu eenmaal in het le-
ven besloten. Er wordt vaak gezegd, ouderdom
komt met gebreken, maar dat rs niet juist; ouder-
dom komt met beperkingen. Sommigen dingen
willen niet zo goed meer, bijvoorbeeld het lopen
wordt minder, het gehooÍ en het gezichtsvermo-
gen is niet meer optimaal.
Blijf zoveel mogelijk in beweging, eet aÍwisselend
en niet teveel, rook niet en gebruik zo min mogelijk
medicijnen, waren enige adviezen.
Wil je hulp accepteren als dit nodig is, bijvoor-
beeld bij het lopen of kleden? Blijf, als het mogelijk
is, zolang mogelijk zelfstandig wonen. Ook
geestehjk wordt het vaak wat minder. Vergeetach-
tigheid (maar dat komt ook wel bijjongere mensen
voor) proberen door handigheidjes (ezelbrug-
getjes) in de hand te houden. Tracht je zo goed
mogelijk te concentreren.
Verdriet is een normaal menselijk gebeuren, maar
de oudere moet veel vaker afscheid nemen. Bij het
ouder worden kan men zich beter verolaatsen in
de ander, hierin kun je naaste zijn voor de ander in
hun verdriet, vreugde en angst. Luister naarjonge
mensen, hoor hun verhalen aan. Blijf contacten
onderhouden, anders kan de eenzaamheid groot
woroen.
Met veel interesse werd naar het betoog van dr. Ter
Haar geluisterd en de vragen die gesteld werden,
werden uitgebreid beantwoord.

Het was, zoals presidente mevrouw Nauta op-
merkte in haar dankwoord, een onderwerp waar
we allemaal mee te maken hebben of krijgen en
waar we nog wel eens over zullen napraten.

A. Frankena-Hoomans (secr.)
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r cHtNEES SPEC|AL|TE|TEN RESTAURANT

& LOTUS € iL )E is
KERSTRIJSTTAFEL B

Voorgerecht:
Geroostrerde Garnalensaté en Chin. Loempia

Soep:
Lichtgebonden Groentenbouillonsoep

HooÍdgerechten:
Lichtgepaneerde Tongfilet met groenten

in een Vogelnestje
Tja Sieuw (Kantonees Babi Pangang)
Gesn. BieÍstuk met saus à la Yeung

Nagerecht:
lJs mel verse Vruchten

KoÍÍie oÍ thee

Í 50, - per couvert (min. 2 pers.)

SPECIAAL AFHAAL-KERSTRIJSTTAFEL

Chin. Loempia's en geroosterde Saté's Tja Sieuw (Kantonees Babi Pangang)
Kip met groenten in Vijfkruidensaus Gesneden BieÍstuk met Kung-Po saus í 55, - voor 2 pers.

KERSTRIJSTTAFEL A

Voorgerecht:
Geroosterde Sate en Chin. Loemoia

Soep:
Lichtgebonden Groentenbouillonsoep

HooÍdgerechten:
Gesn. Kip met groenten in VijÍkruidensaus

Tja Sieuw (Kantonees Babi Pangang)
Gesn. BieÍstuk met saus à la Yeung

NageÍecht:
lJs met warme Chocoladesaus

KoÍÍie oÍ thee

í 40,- per couvert (min. 2 pers.)
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De enlge zelfslachtende slager in
ons stedeke, sniidt voor U het vlees
zo van het stuk.

Proefde U al:

Ons vers gemalen

heerlijk gekruid
gehakt

en onze echte

Friese droge worst?

D i nsdags- en vri jd ag savon ds
bezorgen wii Uw bestelling!

SLAGERIJ

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

Galamagracht 44 - lJlst
Tel.05155-1996

Waaromhopen...
als a voordelig
Irunt huren?

De doe-het-zelver huurt bii
ons o.a.: a Ladders a Rol-
steigers o Speeiemolens
a Cirkelzagen a Decoupeer-
zagen a Boormachines
o Schuurmachines o parket-
sch u u rm ach i nes a G rond-
of Tuinf rezen . Kettinq-
zagen enz. enz.

M.SITPERDA

Sudergoweg 54, lJlst

tr
tr
n
!

GROND- EN VERZETWERK
WALBESCHOEIING
HEIWERK D RIOLERING
AGRARISCHE WERKZAAMHEDEN

As*nemËrtg*b*driif W*S- *n Waterbcuw

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

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

Speciale drogisterij en kosmetica-aÍdeling

Let op onze wekelijkse folder

SPEERSTRA'S
VOORDEELMARKT
Stadslaan 2 - Telefoon 1206

" Gediplomeerde Aut orij school "
ook vrachtauto en autobus

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

Gespecialiseerd in:
Voortgezette opleiding 0p gÍoot materiaal.

Opfriscursus voor de niet regelmatige rijder.
Leren rijden in Amsterdam enzovoort.

Theoriecursussen... Ook voor 17

TIMMER. EN AANNEMERSBEDRIJF

FA.G.SPIJKSMA&ZN.

o Nieuwbouw o Verbouw o Renovalie
o Onderhoud
a Ramen, deuren en kozijnen maken wij

voor u op maat

Uilenburg 35 - lJlst - Tel. 05155-1228
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deze kronkelt zich om zijn nek en dan is het ge-
beurd (aldus in 'Vogels in het open veld').
De kleuren van de reiger zijn wel bekend: blauw/
grijs met een lichtere hals, een dubbele zwarte
streep op de voorkant van de hals en een paar ver-
lengde zwarte veren op de kruin. Ook zijn poten
zijn wel bekend.
Zo op het oog lijkt het een robuuste vogel, maar
dat is schijn, het lichaam is betrekkelijk klein. Het
Íorse uiterlijk dankt hij aan zijn dikke verenkleed,
want onder het gepluimte bevindt zich nog een
laag dons. Op de borst en langs de zijden zijn zo-
nes/velden waar zich plekken met poederdons
ontwikkelen. De vogel neemt dit brosse dons, dat
wel op talkpoeder lijkt, in de snavel en wrijft er zijn
veren mee in. Ook wrijft hij zijn kop en poten er
mee rn. Als dit klaar is laat hij het rustig drogen en
daarna reinigt hij het met de nagel van zijn middel-
ste teen, die de vorm heeft van een miniatuur kam.
Er zijn maar weinig vogels die zo'n apparaatje
hebben. Op deze manier worden het vuil en de vis-
lijm verwijderd ( Vogels in het open veld').
Een blauwe reiger in de lucht is nogal snel te her-
kennen, want hij vliegt met de hals in een bocht,
de kop tot op de schouders ingetrokken (sbocht),
de lange poten naar achteren gestrekt en met
lome slagen van zijn ronde flapvleugels vliegt hij
door de lucht. Af en toe uit hij een luide schorre
schreeuw onder het vliegen, dit vooral in de pa-
ringstijd, want daarmee wordt een vrouwtje ge-
lokt. Al vroeg in het voorjaar melden zich de eerste
reigers in de broedplaatsen. De grootste kolonies
ziln wel de Vogelsanghstate te Veenklooster, Epe-
mastate te lJsbrechtum, de Makkumernoord-
waard in Gaasterland en in Lemmer en het Prince-
hof. Ze nestelen het liefst in hoge bomen, een en-
kele keer in het riet, maar dat komt maar zelden
voor. Aan de nestbouw werken de beide partners
mee, en ook het bebroeden van de eieren doen ze
samen. Dit zijn meestal 4 tot 6 stuks, blauw/
groene eieren ter grootte van een kippeèi. Over
het broeden doen ze ongeveer 4 weken en daarna
hebben de jongen nog B à 9 weken nodig om uit te
kunnen vliegen. Voor de jongen komt er nog een
zware tijd om op eigen benen te staan. Slechts
een kwart van alle jonge reigers haalt het tweede
jaar. Als er dan ook nog een strenge wtnter komt,
dan is de sterfte nog groter. Zo bleek dat in de win-
ter van 1962-'63 45% van de in Nederland wo-
nende reigers is dood gegaan door cje kou en de
honger.
Wel werd de iacht na 1963 verboden en kon het
aantal weer langzaam omhoog gaan. In 1973 wa-
ren er 8700 paar, 1975 was een topjaar met 11.000
paar. Daarnazakte het aantal weer en na een paar
strenge winters in 1984-1985 was de telling in
1986 plusminus 8000 paar. Veel ielreagers krijgen
nu hulp in de wrnter van de mensen. Daardoor zijn
ze minder kwetsbaar geworden, maar in de winter
zijn het echte zielepoten op het ijs.
Dit was onze ielreager; sterkte in de komende win-
Ier.
Vogelnieuws melden bij Sj. Landman.

Vogelwacht lJlst-Oosthem e.o.

'60 Jaar v.v. Heeg' als
Sinterklaaskado
De voetbalvereniging Heeg bestaat dit jaar 60 jaar.

Ter gelegenheid van dit Íeit is er een lubileumboek
uitgegeven, waarin de voetbalhistone van de v.v.

Heeg uitvoerig is beschreven (136 pagina's en met
vele Íoto's). Het jubileumboek is verkrijgbaar voor
de prijs van J 45, bij: Warenhuis Kl. de Jong, Ha-
rinxmastrjitte 52, Heeg, 1e1.05154-2276 en G. Zijl-
stra, de Campen 3, Heeg, tel. 05154-3268.
Voor de oudHegemers onder u, een Íraai Sin-
terklaaskado!

F0gelnijs

Vogelwacht
lJlsVOosthem e.o.

Meldingen: Zwarte roodstaart 15-4-'91 bij ïroel-
stra DeVries, gezien door J. v.d. Sluis.
W.R. Abma zag op 23-4-'91 's morgens om 7 uur2
reeën uit de richting Osingahuizen via Lytse Krite
een brede sloot over zwemmen, de weg en de
spoorweg oversteken om vervolgens in noorde-
lijke richting de weg in de Oosthemmerkrite te ver-
votgen.
2 bergeenden en 10 jongen in de Wijde WymeÍts
gezien door H. Elzinga op 12-5-'91.
Een bunzing gezien door J. Wiersma, Nijesyl, aan
de oostkant van deWijdeWymertsbij de Ruterpol-

Torenvalk pakt jonge scholekster bij Oosthem, 20-
. 5-'91, gezien doorJ. v.d. Sluis.

1-6-'91 vond J. Wiersma, Nijesyl een nest met eie-

l van de kuifeend.
VkendieÍ pakt een flinke jonge scholekster zo

van het weiland tussen Folsgare en Oosthem, op
5-6-'91 gezien door S.K. Abma.
Een lepelaar gezien bij Oosthem op 1-6-'9.1 door
S. de Witte en H. Gaastra; dit gebeuren is op de
film opgenomen.
Een paartje putters gezien in de Jonker Rispens-
straat op 6-6-'91 door J. v.d. Sluis.
Een half witte spreeuw gezien bij de spoorbrug
van Nijesyl op 10-6-'91 door brugwachter Dijkstra.
Huiszwaluw had een nest in een gat van een ver-
wijderde gootklos gemaakt. Dat huis werd ver-
bouwd. De gootklos werd er uitgelaten voor de
zwaluwen. Er werden jongen geboren, maar die
werden doodgepikt door een huismus! Op Nije-
sylpaed 2, J. Dotinga op 24-6:91.
Grote bonte specht op industrieterrein te lJlst ge-
zien doorThea Heinen,'s morgens om7 uur2-7-
'91. Ook gezien door Sj. Landman.
Jonge grutto gered uit de klauwen van een toren-
valk op 4-7:91, gezien door S.K. Abma bij de
Scherdyk.
Gekraagde roodstaart regelmatig gezien bij de fa-

) Hoekstra, Galamagracht, 5-7-'91.
H-'91 nog een scholekster aan de leg in het wei-
land van H. Hiemstra, Skerdyk 3.
10-7-'91 kuifeend met 9 jongen bij de Atzeboar-
stertil gezien door J. v.d. Sluis.
La|er op 29-7:91 is een van de jongen verdronken
in de fuik van J. Groenveld oo de Geeuw.
1 Vleermuis in de Bockamastraat op 3.1-7-'9.1 ge-
zien door familie Nijland.
2 Velduilen regelmatig gezien bii Piekezill door D.

Abma.
Ook had D. Abma regelmatig een kerkuil in zijn
boerderij en werd er bij Mensen, Piekezijl een ker-
kuil met 1 jong waargenomen.
Een grote bonte specht gezien door E. Sietsma,
Ylostinslaan op 5-8-'91.
Ook werd de grote bonte specht gezien door A.
Nooitgedacht op de Harinxmaweg op 6-9-'91.
Op 6-9-'91 en op 16-9-'9.1 werd hij op de Galama-
gracht gezien door mevrouw Hoekstra.
Een vroege trekvogel? 1 tapuitje bijAbbega op 15-
8-'91 gezien door Sj. Landman.
Een laat broedende fuut op het Oosthemmer-
meer, op 30-8-'91 kropen er nog 4 jongen uit de
dop, H. Osinga, Nijesyl.
Eind augustus zag B. de Vries, Ylostinslaan onge-
veer 20 grauwe ganzen overvliegen, wel wat
vroege wintergasten, maar deze gans broedt hrer
in ons eigen land ook in de Flevopolders.

7-9-'91, Íamilie Hollander, Feanráne 7 zag regel
matig 's avonds een uil die daar komt te jagen op
proor.

Late jonge huiszwaluwen werden op 13-9-'91 nog
in hun nest S. Sjaerdemalaan gevoerd door hun
ouders, gezien door Sj. Landman.
Een egel met I jongen gezien bij de gemeente-
werkplaats te lJlst op 20-9-'91 door B. de Vries,
Ylostinslaan.
Eind september 2 jonge houtduiven op het nest bij
J. Schouwenaars, Draaisterhuizen 3, gezien door
G. Rijpma.
1 Dodaars bij Abbega op 2-10-'91 gezien door S.
de Witte, Oosthem.
Grote groep Kolgazen zien overvliegen op 10- 10-
'91 door S.K. Abma.
Vogelnieuws melden bij Sj. Landman, de Kearn-
stien 16. Ulst. tel. 05155-2046.

('.È

Uitvaartvereniging
' 'Laatste Eer' ' lJ lst
Daar één van onze dragers door
het bereiken van de maximale
leeftijd voor deze Íunctie zijn

taak heeft moeten neerleggen,
zoeken wij een nieuwe

DRAGER
Nadere informatie kunt u
inwinnen bij:

- H. Fokkema (voorz.),

Stadslaan 46, tel. 1759
- J. Nijdam (penningm.),

Eegracht 104, tel. 1783

De blauwe reiger

Als we over de reigers spreken dan bedoelen we
meestal de blauwe reiger, want dat is de meest
voorkomende reiger in Friesland. De purpeneiger
(reade reager) broedt ook op bescheiden schaal in
Friesland. Verder verschijnt er tijdens de trek langs
de lJsselmeerkust nog wel eens een grote of
kleine zilveneiger. De friese naam voor de blauwe
reiger is de ielreager, andere namen zijn onder an-
dere in Hindeloopen: eelrijger, St. Anne: aalriger,
op Schier: riegel, in Dokkum: ielsriegel en Sneek
e.o.:jilreager.
lelreager zegt meteen al dat de paling hoop op zijn
menuliist staat, verder lust hij ook wel waterratten,
kikkers, salamanders, en als hij op het land staat
dan zit hij achter de muizen en mollen aan. Ook
lust hij graag jonge vogels bijvoorbeeld jonge
eendjes, want deze zwemmen nietsvermoedend
langs de reiger en hap weg zijn ze. Moedereend
moet dan ook niette vaak langs komen anders blij-
ven er niet veel jongen over. Vis is toch het hoofd-
menu. Hij/zij waadt graag door ondrep water, om
zo visjes te vangen, maar het blijÍt uitkijken, want
spiest hij per ongeluk een paling van polsdikte
door zijn kop, dan kan het zijn dood worden, want
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Oud lJlster Pier Speelman in
Amerika 40 jaar getrouwd
Het was op zaterdag 27 juli 1991, dat een oud-lJlster 40 jaarwas getrouwd. De
plaats was Lynden, Washington in de USA. De receptie werd gehouden in de
Orthodox Christian Reformed Ghurch. Daar kwamen zo'n 200 mensen op af.
Het was prachtig mooi weer zo veel mensen zaten buiten onder de bomen om
hun koffie en gebak te benuttigen.

Daar waren ook oud-lJlsters aanwezig, onder an-
dere Mr en Mrs Max Stevens (Weltsje Spiiksma),
Mr en Mrs Klaas van Zanten (Pietje Huitema), Mr
en Mrs Hendrik Haagsma (Hinke) en Mr en Mrs
Jack Newton de vroegere Jaap Nooitgedagi met
de naam R0pert. Het was erg gezellig met familie,
vrienden en bekenden. De bruiloft was ter ere van
Mr en Mrs Pete Speelman. Dat is Pier Speelman,
die vroeger bij Frisia werkte en in de Messingklop-
per woonde met zijn pake Pier Koopmans. Hii was
in september 

.1947 geëmigreerd naarAmerika. De

eerste 14 jaren gewoond in California. Daar ont-
moette hij zijn vrouw Sjoukje, die afkomstig was

u it de Broek bij Joure. Zii ziin getrouwd 27 jul i 1 951

in Bellflower in de First Christian Reformed
Church. In .1961 verhuisd naar de stateWashing-
ton. Daar hadden ze een boerderij en molken 150

koeien. Vier jaar geleden is alles verkocht, zo de
laatste vier jaren doet er friks meer. De familie
Speelman heeft 6 kinderen en 10 kleinkinderen.
Een dochter (29 jaar) van hen is in september .1990

om het leven gekomen bij een auto ongeluk, wat
heel tragisch was voor de vader, moeder, broers
en zusters. Maar wij hebben de verzekering, dat zij
bij Jezus is. Dat is onze grotê troost tenminste als
we in een wereld leven als vandaag, waar veel rare
dingen gebeuren. Wij hopen dat vele lJlsters dit le-
zen, want de oude generatie zal Pier Speelman
nog wel kennen. Wij hopen het allerbeste voor
lJlst en zijn bevolking in de toekomst en dat het
vrede op aarde mag blijven.

Afzender: Pete (Píe) Speelman, 561 W. Laurel
Road, Bellingham 98226, Washington - U.S.A.

lJlster Voetbal Glub
De lJlster Voetbal Club zoekt voor de komer
voorjaarscompetitie voetballers voor een (weèn1

op te richten 5e elftal. Er zijn momenteel ongeveer
56 spelers te weinig voor 5 teams. Omdai het be-
stuur van IJ.V.C. begin december al weer de op-
gave voor het aantal te spelen elftallen moet ge-

ven, is het dus zaak, mocht je belangstelling heb-
ben, om je zo snel mogelijk aan te melden bij de
sekretaris Sj. Fijlsira, Ylostinslaan 6 te lJlst, tele-
foon 2107.

Mocht je de kwaliteiten bezitten voor een hoger
team dan zijn daar vaak ook mogeliikheden voor,

dit natuurlijk ook te beoordelen naar het inzicht
van onze deskundige leiders en trainers!
Schroom niet maar geef je op als lid van onze
bloeiende club, want voor een omgeving als lJlst,
Oosthem e.o. met ongeveer 3500 inwoners moet
dit toch gemakkelijk haalbaar ziinl

S.J. Fijlstra

Stichting Jeugd en
Jongerenwerk
Winterprogramma 1991/1992: v
30 november: Wildpower
23 december: spelmiddag, groep 1 t/m 4 13.30-
15.30 uur en groep 5 t/m 8'16.00-18.00 uur
10 januari:. spreker over paranormale geneeswi.i-

zen
februari: bazar op een zaterdag
7 maart: popavond met 4 verschillende bands.

Oliebollenaktie
Ook dit jaar komen wij weer bij u langs met onze
jaarlijkse oliebollenaktie.
Onderstaande bon kunt u invullen naar behoeven.
De bestelling wordt bij u afgehaald in de week van
16L/m2O december a.s.
Prijs: 10 oliebollen zonder krenten Í 5,50, met
krenten / 6,50.
P.S.: Zijn ze uw bestelling vergeten aÍ te halen, bel
dan even familieAdema, tel. 1856.

Naam:

Adres:

metkrenten: .......,

Rabo Líf frente KocpsompoliS :

Welkome aftrekpost nu,
gegarandeerd resultaat straks

Hebobamk H r$,il::ï::;
Openlngruren: 9.00-'12.30 uur/13.00-16.00 uur

vrijdagavond 19.00-20.00 uur


