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OUD PAPIER INZAMELPROEF

Afval is in Friesland een groot probleem. Met het storten van afvalvervuilen we het
mílieu. Bovendien zijn de stortkosten van ons afval de laatste jaren enorm

. gestegen. Daarom is het van belang zoveel mogelijk oud papier apart in te
vzamelen. Net als bij de gescheiden inzameling van groente-, fruit- en tuinafval is

het inzamelen van oud papier veel goedkope6 dan wanneer het in de
huisvuilcontainer belandt.

Zoals u weet halen de muziekvereniging Concordia en openbare school De Kogge aljaren elke maand
het oud papier op. In 1990 werd op deze manier 175.230 kilogram opgehaald, in 1991 was dit a|228.390
kilogram. Hiervoor keerde de gemeente in 1991 aan Concordia en De Kogge in totaal plusminus 18.000
gulden aan subsidie uit.
Íoch kan het nog beter, er belandt nog steeds teveel papier in de huisvuilcontainer. Daarom zal de ge-
meente bij wijze van proef Concordia en De Kogge tijdelijk gaan helpen bij de inzameling. Met deze
proef wordt onder andere onderzocht hoe er meer papier kan worden opgehaald en hoe het ophalen
zelf beter kan.

WATGAATER GEBEUREN?
De gemeente gaat met de vuilniswagen het oud papier ophalen. Hierdoor kan veel meer oud papier in één keer worden mee-

- nenomen en hoeft er niet meer gestapeld te worden. Concordia verzorgt de verspreiding van de huis-aan-huis aankondigin-
\gen.Tijdens de proef zullen Concordia en De Kogge evenveel subsidie voor het papier blijven ontvangen als voor de proef.

Verder werken mee: oud papierhandel Leo Reitsma 8.V., het OLAE de provincie Friesland en het Steunpunt preventie en
hergebruik Friesland.

OOK UW MEDEWERKING IS VAN GROOT BELANG!
Alleen met uw medewerking is het mogelijk de proef te laten slagen.
Hoe kunt u meewerken? Vooral door zo veel mogelijk oud papier en karton apart te houden. Niet alleen kranten en tijdschrif-
ten, maar ook veel 'klein' papier. Hieronder leest u wat wel en niet bij het oud papier kan:
OUDPAPIER:

- Kranten, tijdschriften, folders;

- kartonnen dozen; kartonnen
verpakking van soep, macaroni,
wasmiddel, eierdozen;

- enveloppen (ook met venster);

- papieren wikkels, snippers e.d.

NIETBIJ HETOUD PAPIER:

- Behang;

- drankenverpakking (zoals melk
en vruchtensappen);
sinaasappelkistjes;
vacuum verpakking dievan binnen
van een laag aluminium of plastic
is voorzien;

- bevuild papier/verpakkingen

Wij hopen dat u zoveel mogelijk papier apart zult houden. Dit spaart het milieu en u bewijst ons er een dienst mee.
Op de volgende VRIJDAGEN vanaf 's morgens 7.45 uur wordt het oud papier opgehaald: 24 januari,T en 21 februari, 6 en
20 maart en 3 april 1992. Wilt u het voor die tijd gebundeld of in dozen aan de weg zetten bij de bekende verzamelpunten
van de huisvuilcontainer. Op 29 april1992 beginnen Concordia en De Kogge zelf weer met de inzameling van oud papier op
de gebruikelijke wijze.
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Voor al uw

* onderhouds- en
* tlmmenilerk
kunt u terecht bij

HUISMAN
Eegracht 37 - lJlst
05155 - 1735
05155-2023

VAN VLOER TOT DAKPAN
ONDERHOUDSBEDf, IJF HUISMANI
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uw thuis door een nieuw
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oÍ Supralux
van uw vakman
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Galamagracht 13 - TEL. OS155-Í382

Tuinbouwver. lJlst e.o.

Er is nog een tuin te huur,
groot 100 mz, prijs Í 15,-

Inlichtingen: lel. 1787 12029
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Mevrouw W Kempenaar-Verhoog, Jonker Ris-
pensstraat 9, IeleÍoon 1747.

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

lnstallatie- en loodgietêisbedriit

A. SIIPERDA
Stadslaan 2a. leleÍoon 051 55 - l 224

Geachte inwoners van lJlst e.o.,

Om gezondheidsredenen zijn wij genoodzaakt
de werkzaamheden binnen ons bedriiÍ neer te
reggen.

Met ingang van 1 Íebruari 1992 zal lnstallatie-
bedrijÍ Brouwer te Blauwhuis ons bedrijÍ voor-
tzetten vanuit het huidige pand aan de Zeven-
pelsen te lJlst met onze vaste medewerkers
Sjoerd Wiebenga en Edwin Hibma.

Wij zijn er van overtuigd, dat de voortzetting
betreÍÍende de dakbedekkings-, reparatie-,
loodgieters,, gas- ên electrische werkzaam-
heden in lJlst en omstreken op corÍecte wijze
zal Dlaatsvinden.

Voor storingen, onderhoud oÍ nieuwbouw kunl u
contact opnemen met:

Installatiebedrijf Brouwer

Jacobidyk 15

8615 LS BLAUWHUIS
telefoonnummer: 051 57-9441

De heer Sj. Wiebenga
EegÍacht 1 05

8651 EH IJLST

teleÍoonnummer: 051 55-1 529

Wij danken u voor het vertrouwen, dat u al die
jaren in ons bedrijÍ gesteld heeft.

Met vriendelijke groet,

Fam. A. Sijperda

een uitgave van:
Drukkerij Visser,
Galamagracht 9, lJlst,
te|.05155-1318

Redaktie: Kuipers
Keizer

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

Opmaak: Studio Sybe Houtsma,
lJtst

Druk: Drukkerij Visser, lJtst

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

O@pyÍight DÍukkerii Viss€r. Nists uit d6zo
Ull9!\,o mag woÍdon verugolvoudigd door
mlddel van dÍuk, lotokoDie, mikroÍilm oí oo
cnlgoílei andoí€ wijzo, zondor vooÍaígaend€
toeltomming van d6 uiigevor.

-AI@ENIOA

24januari
26januari

3'l januari
31 januari

1 Íebruari
1 Íebruari
3Íebruari
5Íebruari
7Íebruari
8 februari

1 0 Íebruari
1 3 februari

l5februari
l6februari

I 7 februari
lgfebruari

r februari
\zÍ februari

21 februari
21 Íebruarí

2Ttebruari
23februari
29februarí
4Vm23februari

Bridge, Kypmantsje drive, Mienskipsh0s.
Open Deurdienst, ds J.C. Buurmeester m.m.v.'Conspirito'uitTjerkwerd, Mienskips-
h0s.
Klaverjassen, Mienskipsh0s.
Vergadering F.N.V., Mienskipsh0s.

Gymnastiekvereniging Stànfries, onderlinge wedstrijden, De Utherne.
Carnaval, lJ.V.C., Mienskipsh0s.
Bridgeclub, Mienskipsh0s.
Bond van Plattelandsvrouwen in Friesland, Kringdag in De Doelen te Bolsward.
Feestavond buudvereniging DeTromp en Trye Span, Mienskipsh0s.
Dansles, Mienskipsh0s.
Buurtvereniging De Kolk, Mienskipsh0s (boven).
Bond van Plattelandsvrouwen in Friesland, 'Plattelandsvrouwen en De Derde
Wereld'. Mienskiosh0s.
Gymnastiekvereniging Stánfries, D, E, F wedstrijden, jongens/heren, De Utherne.
Open Deur dienst, mevrouw H. Post uit Minnertsga, m.m.v. 'Waarom' uit Ouwster-
haule, Mienskipsh0s.
Bridgeclub, Mienskipsh0s.
Bridgeclub, Mienskipsh0s.
C.P.V., de heer De Vries, zuivelfabriek Workum, Mienskipsh0s.
Klaverjassen, Mienskipsh0s.
Excursie N.C.V.B., gevangenis'Marwei', Leeuwarden.

Jaarvergadering Vogelwacht lJlst-Oosthem e.o. te Folsgare in 'Yn 'e Lijte'
met onder andere prachtige dia's.
N.C.V.B., de heerJongsma uit Burgum, 'Paters, nonnen, dominee's, Mienskipsh0s.
Buurtvereniging De Tromp, bingo, klaverjassen, Mienskipsh0s.
Dansles, Mienskipsh0s.
Educatieve tentoonstelling'Bouwen met verbeelding', gemeentehuis.

Volleybalvereniging Stánfries elke dinsdag
vanaf 1 9.00 uur.
Tafeltennis maandag van 19.00 tot 23.00 uur,za-
terdag van 9.00-1 3.00 uur jeugd.
Gymnastiekvereniging Stánfries maandag
8.45-9.45 uur, 16.00-22.30 uur; woensdag 13.00-
20.00 uur; donderdag 17.00-18.00 uur, vrijdag
1 6.00-1 8.00 uur en zaterdag 9.00-1 2.00 uur in De
Utherne.
Dartclub iedere dinsdagavond vanaf 20.00 uur
Bondswedstrijd en iedere donderdagavond in Het- 'Pen van lJlst.

\:V info-team bel 05155-1 970, Louise Heeringa
voor informatie op het gebied van Sociale Voor-
zieningen, Studiefinanciering, invullen belasting-
biljetten, individuele huursubsidie en dergelijke.
Bouw- en Houtbond FNV W.W. inschriiven elke
maandagavond van 19.00-20.00 uur, Douwe
Heeringa, Westergoleane 45, lJlst, 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, 1 4.00-1 5.00 uur I Vm 1 1 jaar. Toffe-
Tiener-Bijbelclub: vrijdags eens per '14 dagen,
19.30-21 .00 uur 12 t/m .15 jaar in het Mienskips-
h0s.

Sjoelen vanaf 9 oktober, iedere maandagmiddag
in Nij Ylostins, aanvang 14.00 uur.
Zangvereniging'Euphonia' repetitie iedere
dinsdagavond 20.00 tot 22.00 uur in het Miens-
kipsh0s.
Muziekkorps'Concordia' repetitie iedere maan-
dagavond 19.30-21 .30 in het Mienskipsh0s.
Drumband'Concordia' iedere donderdagavond
van 18.30-20.00 uur leeringén, 20.00-22.00 uur
drumband, kantine 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 Wapen van
lJlst.
Amnesty International elke 2e donderdag van
de maand, 19.00-21 .00 uur in de bibliotheek.
Kaatsen elke woensdagavond in De Utherne.
Badmintonverenging Flash elke donderdag van
18.00-22.30 uur in De Utherne.

JPUNITS@EWruJn'
,MIJN HOBBY UWGEMAK'
Het vertrouwde adres voor uw slijpwerk, Voor
het slijpen van uw scharen, messen, tuin- en
hobbygereedschap.
Ook voor het slijpen van uw schaatsen, noren en
houtjes.
Tip 1: Laat nu uw grasmaaier slijpen, ook slijpen
en balanceren van maaimessen van uw motor- of
electromaaier.
Tip 2: Uw bestekmessen vlijmscherp en weer als
nieuw door een nieuwe kartel.

Weet u het nog:geef nooit iets mee aan onbeken-
den aan de deur!
Uw Íijnslijper, PH. deVries, Bockamastraat 2Z tel.
1782.

Langs deze weg willen we u bedanken voor alle
belangstelling trjdens ons beider ziekzijn. Het was
geweldig!
Ook wensen we natuurlijk iedereen een héél goed
en gelukkig 1992 toe!

Jippe en Wietske Holwerda
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Galamagracht 44 - lJlst
Te|.05155-1996

Yaaromlropen...
als avoordelp
hanthuren?

De doe-het-zetver huurt bij
ons o.a..' a Ladders a Rol-
sÍeigers o Speciemolens
o Cirkelzagen o Decoupeer-
zagen o BOormachines
o Schuurmachlnbs o parket-
schuutmachines o Grond-
of Tuinfrezen . Ketting-
zagen enz. enz.

M.SITPERDA

Sudergoweg 54, lJlst
051 50 -

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

ProeÍde U al:

Ons vers gemalen

heerlijk gekruid
gehakt

en onze echte

Friese droge worst?

Dinsdags- en vrijd ag savonds
bezorgen wii Uw bestelling!

SLAGERIJ

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

" G edip lo meer de Aut orij s cho o l "
De Dassenboarch 12 - 8651 BW lJlst - Telefoon Or,rro-lhïoot 

autobus

o

o

I
a

a

a

Lestijden 60 minuten

Opfriscursus voor de niet regelmatige rijders
Voortgezette opleiding op groot materieel

Het leren en durven rijden in Amsterdam

Theoriecursus,.. ook voor lTVz jaigen
I

voor meer informatie.

TIMMER. EN AANNEMERSBEDRIJF

FA.G.SPIJKSMA&ZN.

o Nieuwbouw o Verbouw r Renovalie
r Onderhoud
o Ramen, deuren en koziinen maken wij

Yoor u op maat

Uilenburg 35 - lJlst - Tel. 05155-1228

tr
tr
tr
tr

GROND- EN VERZETWERK
WALBESCHOEIING
HEIW.ERK N RIOLERING
AG RAR ISCHE WERKZAAMHEDEN

&anmen:ingsbedrijt Weg- en Waterbou;

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

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

Speciale drogisterij en kosmetica-aÍdeling

Let op onze wekeliikse folder

SPEERSTRA'S
VOORDEELMARKT
Stadslaan 2 - Telefoon 1206
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sybe l'-routsr-no

galamagracht 34, 8651 ec ijlst
teleÍoon 051 55-2407/ 1 820

speelnest gemaakt, net als bij winterkoninkjes. Als
het nest klaar is worden er 5 tot 8 bruin of groen-
achtige eieren met bruine vlekken in gelegd en
deze worden in 17 à 18 dagen uitgebroed door het
vrouwtje. In enkele gevallen broedt het mannetje
mee, maar hij helpt wel altijd mee met het voeren
van de jongen. Die jongen blijven 22 tot 27 dagen
in het nest en eenmaal uit het nest worden ze wel
gevoerd door de ouders. Maar ze blijven meestal
nog heel lang in de buurt van het nest, want akke
de tsjoenster is een standvogel en heeft een hu-
welijk voor het leven. Men ziet een paartje dan ook
regelmatig in elkaars gezelschap.
Nog enkele getallen van de eksters in Nederland.
Volgens de tellingen van het S.O.V.O.N. waren er
in 1978 plusminus 50.000- 100.000 broedparen.
Het huidige aanlal broedparen wordt geschat op
60.000-120.000. Nog enkele teefgebieden in
Friesland, waar de ekster zich het beste thuisvoelt
of juist niet (volgens Vogels in Friesland): 1973:
omgeving Leeuwarden (plm. 2100 ha) 10 paar.
.1976: Houtwallengebied bij Twijzel en Hoogzand
160 paaC onder Oostmeer (plm. 40 ha). 1977: Deel
kleigebied gemeente Wymbritseradiel 14 paar,
tussen Blauwhuis, lJlst, Sneek, Bozum en Nilland
(p|m.4600 ha).
Dus akkemuoi de ekster houdt het meest van
houtwallen en zandgronden en is minder blij met
waler.

Vogelmeldingen
2 Zwarte zwanen gezien, hoek Wijde Wymerts-
Wijnsloot, op 16-11- 1991 door A. Nooitgedagt
Ulst.
5 Staartmezen gezien in de J. Rispensstraat op
23-11-1991 door J. v.d. Sluis.
26-11-.1991 ransuil gezien bij het gemeentehuis in
lJlst door S.K. Abma ook nog een ransuil gezien in
een boom bij Lautenbach, Galamagracht, lJlst
door R. Schraa op 6-12-1991.
1 blauwe kiekendieÍ (man) br1 de Krimweg te Hom-
merts gezien door Sj. Landman op 3.1-1.1-1991.
De herÍsttrek van de houtsnip gebeurt meestal in
oktober-november. Door zijn nachtelijke levens-
stijl wordt hij maar weinig waargenomen, toch is
hij nog 3 keer gezien en wel door R. Schraa op de
Eegracht en Kl. v.d. Sluis zag hem bij de sportvel-
den te lJlst. Mevrouw Feenstra uitAbbega meldde
ook een houtsnip, maar dat was minder leuk, want
die was door een kat gepakt en dat werd zijn
dood.
13-12-1991. Nog een verlate scholekster brj de fa-
milie J. Schuurmans, 't Zouw, in de tuin. Over het
algemeen zijn ze om deze tijd aan zee of Wadden-
zee of verder zuidelijk, richting Zeeland.
Een paartje brilduikers (rinketein, Íries) gezien
door J. Nooitgedagt in de kolk van v/h S.O. de
Vries in lJlst op 26-12- 1991.
Vogelmeldingen bij Sj. Landman, De Kearnstien
16, Ulst, tel. 05155-2046.

AdvenUKerstvierin g van
de gez. Chr.Vrouwengroep
Meer dan 100 vrouwen kwamen op 19 december
in het 'Mienskipsh0s' bijeen voor deAdvent/Kerst-
viering.
'Dit zal u het teken zijn' was het thema van de litur-
gie. In verhalen, kaarsenspel, gedichten en liede-
ren vierden we de aankondiging en geboorte van
onze Heer Jezus Christus.
We mogen terugzien op een stijlvolle viering,
mede dankzij dames van de Hervormde Hand-
werkgroep die deze avond hadden voorbereid.

Gezamenlijke Christen Vrouwengroepen

Vereniging van
Stadsbelangen IJlst
Oudejaarsviering 199't -1992
1992. We zijn er al weer aan gewend. Op nieuw-
jaarsmorgen stonden de deuren van het Miens-
kipsh0s wijd open om de vele lJlsters de gelegen-
heid te bieden om elkaar 'de beste wensen' toe te
wensen voor 1992.
tlet was bijzonder gezellig en er waren duidelijk

v meer bezoekers dan vorig jaar.

Daarom langs deze weg hartêliik dank aan het be-
heerdersechtpaar en de organisatoren die er aan
meegewerkt hebben om dit gebeuren te laten sla-
gen.

Kerstboomverbranding
Op maandag 6 januari 1992 heeft de traditiege-
trouwe kerstboomverbranding plaatsgevonden.
De jeugd was al vroegtijdig begonnen de bomen
te reseryeren en in te zamelen.
Het aantal was uiteindelijk 410 bomen (een lager
aantal dan vorig jaar, waarschijnlijk zijn er een aan-
tal bomen in de tuin geplanl, die binnen een uur
als sneeuw voor de zon verdwenen.
In de hal van Nij Ylostins vond de prijsuitreiking
plaats. De eerste prijs, een walkman, viel op lot-
nummer 875 van Klaske Zwaagstra. De tweede
prijs, ook een walkman, viel op lotnummer 769 van
Dirkie Visser en de derde prijs, een rekenmachine
op zonnecellen, viel op lotnummer 450 van Sietse
Marten Kroes. De vierde l/m tiende prijs waren
Suske en Wiske albums, cassettêbandjes en puz-

els.'-?e prijs, lotnr. 684 voor Ludo Brink; 5e prijs, lotnr.
942 voor Martin de Jong; 6e prijs, lotnr. 563 voor

. Jan Regeling; 7e prijs, lotnr. 981 voor BernardoVit-
to; 8e prijs, lotnr. 465 voor Boudewijn Barth; 9e
prijs, lotnr. 728 voorTjarco Galema, 10e prijs, lotnr.
980 voor Bernardo Vitto.
Hartelijk dank aan alle inwoners, ophalers en de
beheerders van NijYlostins voor de spontane me-
dewerking.

Bestuur Ver. van Stadsbelangen lJlst

F0gelnijs

Vogelwacht
lJlsUOosthem e.o.

Ekster
De ekster komt in Friesland veel voor. Hij houdt
van open terrein, niet te dicht begroeid zoals in
bossen. Een paar bomen bij een boerderij of bij
dorpen. Hoe hoger de boom des te liever heeft hij
dat. De ekster heeft in het algemeen een niet al te
beste naam, want in de tijd dat de kleine (zang)vo-
gels eieren of jongen hebben, weet de ekster er
wel raad mee, want hij is hondsbrutaal. Hij haalt
rustig de jonge merels of eieren uit het nest in de
coniferen bij het raam of in de heg. Het is een al-
les-eter, hij eet plantaardig voedsel als bessen, za-
den en verder eetbaar afval, maar ook kleine die-
ren als larven, kevers, sprinkhanen, slakken en
muizen. Ze ruimen daarmee bij de boeren veel
schadelijke dieren op.
Een ekster heeft veel tegenstanders door ziln
roversstreken, maar het is wel een prachtige vogel
om te zien. Dit bonte heerschap met zijn witte
schouders en witte flanken en de rest zwart. Maar
niet gewoon zwart, want als de zon erop schÍnt
komt er een blauw/groene/purperen waas over.
En dan nog zijn mooie lange staart', alhoewel ze
daar met harde wind erg last van hebben.
Het zijn niet al te beste vliegers. Ze kunnen goed
uit de buurt van het geweer van de jagers blijven,
want het zijn slimme vogels. Ze behoren tot de
kraaiachtigen en de meeste vogelliefhebbers we-
ten hoe slim een kraai (roek) is.
Hier in Friesland heeft de ekster ook weer veel na-
men, onder andere: Akster, dakakstel aekster,
bonte ekster, akke en voor kinderen zijn er nog
meer namen, onder andere akkewytgát, akkes-
wartgàt, akkemuoi, akketsjoenster. Het geluid dat
de heks roept herhaalt zich snel achter elkaar:
Skat-skat-skat-skat. Ook roept zij wel 'ek Íet' of
'kekkekekkek'en zij kan allerlei geluiden imiteren.
Onze akke-tsjoenster heeft nog meer streken dan
nesten leeghalen. Ze zijn gek op alles wat glimt, le-
peltjes, glimmende ringen en zelÍs horloges; dat
wordt eventueel in het nest gebracht. Over het
nest gesproken, daar is de ekster een baas in. In
januari beginnen ze al te slepen met takken voor
een nieuw nest, maar ook repareren ze een oud
nest wel. Een ekster nestelt zich over het alge-
meen in de hoogste top van een boom (er zijn uit-
zonderingen, een enkeling zoekt het in lagere
struiken) tussen de vingerdikke takken. De nest-
kom bestaat uit mest en klei gevoerd met plante-
wortels. De bodem kan hard worden zodat even-
tuele hagelkorrels erin smoren en de ekster 'rus-
tig' door kan broeden. Ook wordt er soms een

Ingaande 1 februari 1992
is de openstelling van ons kantoor te lJlst gewijzigd.

(als onderstaand)

HabobanH trl Ërlrïsïrï;#r
Geopend: 9.00.12.30 / 13.00-16.00 uur

vrijdagavond 19.00-20.00 uur Vogelwacht lJlst-Oosthem e.o.
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Aovns
Beononncrx
Bouwgrseuntuo
TrrrHwrRr

TEL. 051s5-1592

postbus 7, 8ó50 AA, IJLST.

Bondsspaarbank
van 1818 Sneek-lJlst

Dagelijks geopend
van 9.00-12.30 uur

o5
Stadslaan 51
05155-1 245
b.g.g.
051 50-1 2796

....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

Occasions en
N ieuw-verkoop
Goede service

Te1.1249
Holtropweg 5

Reparatie
Plaatwerk - Spuiten

Makelaardij
Schrale

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

Hypotheken en verzekeringen

Taxaties van alle onroerende goederen
blnnen 48 uur geregeld

Vraagt vrijblijvend informatie.

Stadslaan 42. 8651 AG lJlst. te1.05155-221

UÍ|Í|RDEET PAKTU
BIJ fiÍ|TFF

Tw

$otfÍffi\ B:*'ff1l""#Jii:',", os1 ss.1 s7o

BOUWBEDRIJ F

VISSER
IJLST

ROODHEMSTERWEG 12
8651 CV IJLST
TEL. 051 55-1214
FAX 05155=2600

VOOR AL UW ONDERHOUD, VERBOUW, NIEUWBOUW,
KUNSTSTOF RAMEN EN DAKKAPELLEN
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gebr. Roosma uit Franeker. De kosten bedragen
ruim 25.000 gulden.
. De lJlster patiëntenraad houdt in Nij Ylostins
een thema-avond over hart- en vaatziekten.
. Boekhandel L. Visser (Galamagracht 9) wordt
NS-agentschap. Men kan hier voortaan alle soor-
ten spoorkaadjes kopen en er wordt informatie
verstrekt over aankomst- en vertrektijden.
. Het echtpaar Geale van der Kooy en Sipkie
Mollema uit NijYlostins viert op 9 april hun 60-jarig
huwelijksjubileum.
r Hylke Hylkema overlijdt op 12 april op de leef-
tijd van 56 jaar. Hylkema was havenmeester in
dienst van de lJlster VW Tot nieuwe havenmees-
ter wordt benoemd de heer Jan Zijsling jr. uit de
Jurjen Hoomansstraat.
o Anna Nooitgedagt-Keulen overlijdt op .17 april
in de ouderdom van 90 jaar. Zij was sinds 17 mei
1982 weduwe van Jan Aldertsz. Nooitgedagt
(Jan-A-baas).
o Damclub lJ.D.C. wordt voor de vijfde achter-
eenvolgende keer kampioen in de ZWH-damcom-
petitie.

Door de onthulling van dit kunstwerk opende prin-
ses Margriet op 19 april de nieuwe fabriek van
Nooitgedagt.

. Op vrijdag 19 april opent prinses Margriet de
nieuwe fabriek van Nooitgedagt aan de Fiood-
hemsterweg. De commissaris der koningin in
Friesland, de heer Hans Wregel is ook bi1 de ope-
ning aanwezig. Het 'open huis' trekt veel belang-
stelling. Velen bezichtigen de fabricage van beitels
en andere gereedschappen.

f [&-$'TERAIA-ER!_IFJI

Jaaroverzicht 1991

Maart
o DamclubADO uit Oosthem wint met maar lieÍst
30-B van de KroonschijÍ uit Sneek.
. Concordia is succesvol op een concours in
Drachten. Onder leiding van diriEent Tijmen
Botma haalt het korps 314 punten en lof van de ju-
ry. Dit resultaat betekent promotie naar de klasse
Uitmuntendheid.
o De nieuwe openbare lagere school De Kogge
wordt op vrijdag 8 maart geopend door de wet-
houders Jan deVries enWietzeWempe. De bouw-
kosten bedragen 1,2 miljoen gulden.
. Lammert lJsselstein overlijdt op g maart op de
leeftijd van 74 jaar. Hij was gehuwd met Feikje Lij-
zenga.
o In het Himsterh0s te Oosthem wordt op zon-
dagmorgen 17 maart een koffieconcert gegeven
door leerlingen van de Muziekschool Sneek-
Wymbrits.
o Dirk van der Ley start een eigen autorijschool.
Er kan bij hem gelest worden in een personenau-
to, vrachtwagen of autobus
o Hendrikje (Henny) van der Meulen-Kremer
overlijdt op 23 maart te Blauwhuis oud g2 jaar. Zij
was sinds 5 december 1974 weduwe van de'fisk-
er'Cees van der Meulen.
. De inspraakavond op 27 maarl in het gemeen-
tehuis over de 'structuurvisie-lJlst' trekt veel pu-
bliek. De lJlster bevolking keert zich furieus tegen
het plan Ruiterpolder. Er worden wethouder Ger-
ben de Jong verschillende alternatieven aan de
hand gedaan. De vereniging 'Behoud Ruiterpol-
der' geeft ook nadrukkelijk en uitvoerig acte de
oresence.

Foto 14-10-1991. De in verband met de'Structuur
visie lJlst' zoveel besproken Ruiterpolder, gezien
vanaf Uilenburg

'De tijd gaat sne[ gebruikt hem wel'
Januari
. De gemeente Wymbritseradiel heeft per 1 ja-
nuari 14.608 inwoners, te weten 7.144 vrouwen en
7.464 mannen.
o Buurtvereniging DeTrijespan houdt op 4 januarl

een feestavond in het Mienskipsh0s. Er is een op-
treden van'Wiltsje fan Peasens' en het zeemans-
koor'Windkracht 10'.
. Lieuwe en Mieke Bergstra openen een fitness-
centrum genaamd 'De Wrotter' in het pand Gala-
magracht 28.
. Op 13 jannewaris is der in Nijjierskonsert troch
salonorkest'Plumeau'. Dit konsert is organisearre
troch de Kulturele Ried fan Wymbritseradiel.
. De gemeenteraad besluit dat de nieuwe VW
van Wymbrits de komende vier jaar op een jaar-

lijkse bijdrage van / 50.000,- kan rekenen.

Yebruari
. De Stichting Jeugd- en Jongerenwerk organi-
seert op 2 Íebruari een gezellige bazar, 's avonds
is er een playbackshow en disco.
. Op 7 februari overlijdt de heer Ulbe Hofstra in
Sneek, oud 84 jaar. Hofstra werkte lange tijd op de
fabriek van Nooitgedagt.
. De Open Deur/Raad van Kerken Dienst houdt
op 17 februari een bijeenkomst in het Mienskips-
h0s. Voorganger is mevrouw Brouwer uit Ureterp
en organist de heer Ulbe Pranger uit lJlst.
. Rink Nauta, de bekende - uit lJlst afkomstige -
homeopatische arts, houdt wekelijks 'in praatsje'
voor Omrop Fryslán.
o ln de ontwerp-structuurnota van lJlst maken B
& W bekend dat het gebied ten westen van lJlst,
de zogenaamde Ruiterpolder, de beste plaats is
voor stadsuitbreiding en woningbouw. Veel lJl-
sters, zo zal later blijken, zijn niet erg blij met dit
Plan. '.

Stickerruilburo

Erwin Zijlstra
Galamagracht 21, 8651 EB lJlst

Tel 05155-1683

April
. Begrafenisvereniging De Laatste Eer lJlst
houdt op B april een ledenvergadering in de aula.
Bestuurslid W.B. Fijlstra is herkiesbaar en wordt
nerKozen.
. Houtzaagmolen De Rat wordt voorzien van
nieuw riet. Het werk wordt uitgevoerd door de

^aw2 y'r55rR-
.- 

-

l, Galamaqracht 9, tel. 1318
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o bloemen
o planten
. bloemsierkunst
o tuincentrum
o tuinarchitectuur
Dlt !lle! In uw 'elgen tlad'

Priaé en Zakelijh
d,e juiste

* verzekering
* hypotheek
* pensioen

SNEEII'EN
A$'UNANTIDIÍ,ANfiXN,

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

DE BODNBY

Voor alle bestratingen
ook sierbestrating

voor particulier en bedrijf

Bestratingsbedrijf

Fa. Nota en Zwaagman
Hettingawei 16 Bernhardstraat 3

8622XX Hommerts 8651 AM lJlst
05154-3566 05155-2503

Autorijschool L. dg BOgf
Belangrilker dan een goedkoop

lesuur is de elndrekenlng
na het rijeramenl
Ga daarom naar

Autorijschool L. de Boer
Popmawal 12

lJlrl
Telefoon 05155-1553

VOLLEDIG
GEDIPLOMEERD

TIMMER. EN AANNEMERSBEDRIJF

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

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

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

OOK UW ZAKELIJK
DRUKWERK
,s BrJ o^/s,N
GOEDE HANDEN.

Galamagracht 9, lJ lst, 051 55-1 31 It
p Uituaartvereniging "Laatste Eer" lJlst

* Stijlvolle verzorging van begrafenissen 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 bereikbaar 05141-1372.

Inlichtingen: J. Nijdam, Eegracht 104, tel. 05155-1783.

In Dryltser
Slokje...

Slijteril J. Schreur
Galamagrachl 34, lJlst

Te|.05155-1570
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T.V. - Video
oÍ Wasmachine

kapot?
Bel 05155-1989

(De Dassenboarch 6)

Vertrouwd en voordelig:
Géen voorrij- en

onderzoekskosten!
Tevens in- en verkoop.

o Peuterspeelplaats Lyts Yleke verkeert in geld-
nood. De gemeente Wymbritseradiel wijst een ex-
tra subsidie af.
o Gedeputeerde Staten van Friesland keuren het
uitbreidingsplan van Oosthem, genaamd ,Eas-

thim-Boalserterfeart' in zijn geheel goed.
e Op vrijdag 27 september kunnen de íietsers
voor het eerst gebruik maken van de lJlsterTunnel
in de ZWH-weg bij Sneek.

Oktober
o Op sneon 12 oktober háldt de Kulturele Ried
fan Wymbrits in iepeningsj0n yn 'e Hommerts.
Meiwurking wurd u.o. Íerliend troch de Drumband
Concordia Ét Drylts en de gospelgroepThurdus Ét
Easthim.
o Burgemeester Cazemier maakt bekend dat hij
met ingang van 1 februari 1993 terugtreedt als bur-
gemeester.
. Het gospelduo Elly en Rikkert treedt op in het
Mienskipsh0s. De organisatie van dit gebeuren is
in handen van de Gemeente van Jezus Christus te
lJlst.
o Bij wijze van proef gaat de gemeente Wymbrit-
seradiel de raadsvergaderingnotulen vervangen
door een besluitenlijstje. M.i. een verkeerde be-
slissing en bezuiniging. De voornaamste punten
van een raadsvergadering behoren, al is het maar
kort en bondig, te worden genotuleerd.
o Textielhandel Douwe van Slooten houdt oo za-
terdag 26 oktober totale opheffingsuitverkoop op
de overkluizing.

November
In Amerika overlijdt op 2 november de oud-lJlster
Timen Jelles Nooitgedagt oud77 jaar. Hij was ge-
huwd met Pytsje Zandstra. Vroeger had Nooitge-
dagt hier een jachtwerf, nu heet dit bedrijÍ De Uit-
kijk (eigenaar WJ. v.d. Velde).
o Eveneens op 2 november overlijdt te Sneek
Jitske Santema oud g0 jaar. Zij was sinds 10-6-
1985 weduwe van Fokke Tjerk v.d. Woude.
o De lJswegencentrale Sneek-Wymbritseradeel-
lJlst bestaat 50 jaar. In het Fries Scheepvaart Mu-
seum te Sneek wordt hierover een tentoonstellino
gehouden. bij de oprichtingsvergadering op S-ttl
1941 was de lJlster burgemeester Langman ook
aanwezig.
. Voor de 'Conventie Hervormde-Gerefor-
meerde Federatie Oosthem c.a.' spreken de be-
trokken kerkeraden zich positieÍ uit. Ds. S. ypma,
hervormd predikant te Oosthem gaat volgend jaar
met emeritaat.

- \andag 20 mei: Elfstedentocht op de fiets. De
Énners krijgen op de Overkluizing een stempel

van de stad lJlst.

Mei
o De sociale werkplaats Finkenburgh uit Sneek
neemt schaatsenfabriek Frisia over van Eeltie de
Vries. Finkenburgh zet voorlopig de schaatsenÍa-
bricage voort in het karakteristieke fabriekspand
Uilenburg 1.

. Burgemeester B.W. Cazemier ooent het
nieuwe bedrijÍspand van Internationaal Transport-
bedrijf J. v.d. Schouw & Zn. aan de Roodhemster-
weg.
. Bij dartclub HetWapen van lJlstwordtHarmen
Huisman kampioen met 36 punten.
. Stichting Houtzaagmolen De Rat laat weer een
goed verzorgd molenaarsrapport verschijnen. In
het boekje worden de jaren 1985-1990 in vogel-
vlucht beschreven.

Juni
o Jachtwerf Peter Koopmans uit Nijesyl verzoekt
'' ".gemeente een jachthaven te mogen aanleggen

1;sen de voormalige zuivelfabriek De Hem en de
spoorlijn.
r Johannes Jan Kerstma overlijdt op 5 juni in de
ouderdom van 88 jaar. Kerstma die boer was in de
Ruiterpolder, was sinds 25 mei 1988 weduwnaar
van HeerttinaWalstra.
o De lJlster middenstand protesteert tegen de
mogelijke komst van een Gamma-doe-het-zelf-
winkel op het industrieterrein Roodhem.
o Erik Huizebosch wintopzaterdag29juni de Elf-
meren-skeelerrace. Hij Íinisht in lJlst in een tijd van
2 uur en 26 minuten (82 km).
e De maand juni was de koudste junimaand van
deze eeuw. Op dinsdag 2 juli slaat het weer einde-
lijk om en stijgt de thermometer naar 30 graden C.

Juli
. Grietje van der Zee-de Jong, weduwe van Ulbe
van der Zee, overlijdt op 4 juli oud 86 jaar. Frou van
der Zee was hier vroeger kosteres van de Doops-
gezinde kerk.
. Jouke S. Gerbrandy neemt aÍscheid als fractie-
voorzitter van het CDA-Wymbrits. De lJlster
Aucke van derWerff volgt hem op.
o Wiebe Cnossen overlijdt op 11 juli. Hij stond in
lJlst bekend als 'Wiebe Antiek' en ook wel als
'omkeWiebe'.
e Kees Zijsling wordt 1e in de vrije klasse trekker-
trekwedstrijden op de Flevohof met ziin trekker'lt

Kypmantsje'. ln augustus wordt hij zelÍs Europees
Kamoroen.
o Op .14 juli overlijdt LammertAttemaoud 64 jaar.
Attema was onder andere bestuurslid van de Ra-
bobank en notabel van de Hervormde gemeente.
o Stadsomroeper Harmen de Vries krijgt een
nieuw achttiende eeuws kostuum. Hij is ook lid
van het landelijk omroepersgilde.
. Op 18 juli overlijdt op de leeftijd van 67 jaar
Theunis Fijlstra. Hij werkte lange tijd bij Nooitge-
dagt en was een echte lJ.VC.-supporter.

Augustus
o Allard Sijperda wordt weer 2e bij de IFKS-zeil-
wedstrijden met het Dryltser Sk0tsje.
. Christiaan Kruis uit lJlst wordt in Winsum Fries
kampioen fierljeppen bij de junioren. Bij de jon-
gens wordt Nolke Bergstra jr.2e en Martijn Rien_
stra 3e.
o Karin de Boer is de lJlster Stadsvrouwe tiidens
de stadsfeesten. Haar hofdames ziin Téalien
Spoelstra en Angelique Hessels.
o Molen De Rat krijgt van Stadsbelang lJlst een
complete feestverlichting kado. Als dank hiervoor
is de molen tijdens de stadsfeesten gratis toegan-
kelijk.
. Op tragische wijze komtAnne ten Woude op 24
augustus om het leven. In een van de vele rouwad-
vertenties stond de zin: 'Hij hat in spesjaal plakje
yn us hert'.
r De lJlster stadsfeesten beginnen op woens-
dagavond 28 augustus met een prachtige vloo!
schouw. Ook de andere onderdelen van de fees-
ten vertopen voorspoedrg, zoals de mooie op_
tocht, de meerkamp en de krnderspelen. In een
tentdienst is voorganger de bekende tv- presenta-
tor Jos Brink.

September
. Op dinsdag 3 september wordt er nog volop
gezwommen in de Geeuw en het Wijddraai. Een
dag laier slaat het weer om en komt de eerste herf-
stregen.
o De reunie van oud-leerlingen en leerkrachten
van de openbare lagere school vindt plaats op za-
terdag 7 september in sportcomplex De Utherne.. Wiebe Nijenhuis neemt de rijwielhandel van
lede de Boer aan de Jurjen Hoomansstraat over.. Burgemeester Cazemier opent op 13 septem-
ber een nieuw verblijf voor geestelijk gehandicap-
ten. Dit verblijf is genaamd de ,Dassenburgh',

voorheen was in dit gebouw de openbare lagère
school gevestigd.
. Met ingang van 20 september heeft lJlst een
Chinees specialiteiten restaurant met de mooie
naam'Lotus'.

Chinees restaurant Lotus, Galamagracht S v/h
was hier Warenhuis M. v.d. Veen gevestigd.
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-SIPORWEFZHoogeveen/Stánfries
Snerttoernooi
Zaterdag 14 december j.l. werd er 's middags

weer het traditionele straten/bedrijven volleybal-
toernooi gespeeld in de Utherne en wel door maar

liefst 10 teams van buurten en bedriiven.
Ditmaal werden er ook bekers beschikbaar ge-

steld en wel doorTechnisch Buro P. Hoogeveen,
die ookals sponsorvoor Heren 1 van StànfriesVol-
leybalvereniging optrad en hen in een nieuwe out-
fit stak.
De deelnemende teams waren afkomstig van de
volgende buurtverenigingen: De Tromp, Ylostins/
Bockamastraat, Ald Drylts, Cloosterkamp, Trijes-
pan, De Rat en De Kolk en bedrijvenTroelstra/De
Vries, Nooitgedagt Gereedschappen en natuurlijk

ook Hoogeveen zelf.
Er werd gespeeld in twee poules van vijf teams en

na drie uur spelen konden de halve Íinale en de fi-
nale worden gespeeld waarna de prijzen uitge-
deeld konden worden. De derde prijs was voor
buurtvereniging DeTrijespan, de tweede prijs ging

naarTechn. Buro Hoogeveen en de eerste prijs en

tevens de wisselbeker ging naar Nooitgedagt Ge-

reedschappen.
Ook vanaf deze plaats nogmaals gefeliciteerd. Na

alle sportieve inspanningen die geleverd waren

kon er onder het genot van een heerlijke kop snert

van Herman nog even nagesproken worden. Deel-

nemende teams nogmaals bedankt voor jullie

deelname en hopelijk tot ziens.
Mocht er bij u belangstelling bestaan om ook eens
een balletje te slaan, dan bent u altiid welkom op

één van onze trainingsuren op de dinsdagavond in
de Utherne en wel vanaf 17.00 uur.
Wilt u eersi nadere informatie dan kunt u altijd
even bellen naar Durk van der Lei, tel. 2009 oÍ naar
ïjitske de Boer, tel. 2252.
Met vriendelijke groeten,

Volleybalvereni ging Stánf ries

ANNA SCHRAA-VAN POPTA

GEDIPLOMEERD
PED I CU RE

Geeuwkade 11 - Telefoon 1930

Jeugdkaatsen Kaats-
vereniging'Nije Moed'
Vorig jaar zijn we begonnen om de schoolkinderen
(groep 5 en 6) warm te maken voor de kaatssport.
Eerst een paar keer trainen van een officièle train-
ster van de KNKB tijdens de gymlessen van de
scholen, daarna het veld op. Van deze groep ziin

er een stuk of tien enthousiaste kinderen overge-
bleven, die verder willen gaan met kaatsen. We

hadden graag meer gehad, maar met deze tien
zijn we toch tevreden. Dit jaar proberen we het nog
een keer op de scholen met behulp van de KNKB
en we hopen dat er dan weer zo'n clubje blijft han-
gen, zodat we dan een mooi aantal jeugdleden

hebben. Zij vormen dan een goede basis voor de
toch ietwat vergrijzende kaatsvereniging, waar on-
danks de leeftijd altijd weer fanatiek gekaatst

wordt met een goede opkomst, vooral in de zaal.
Vrijdagmiddag 27 december hebben we een wed-
strijd voor de kinderen in de zaal gehouden. Erwa-
ren acht deelnemers en ze hebben allemaal vier
keer gekaatst, in parturen van twee man, steeds
met een andere 'maat'. Ze speelden voor een indi-
vidueel klassement en kregen de eersten die ze
bijelkaar kaatsten in punten, waarbij de winnaars
van iedere partij 7 punten verdienden.
Speciale aandacht verdient Jeltje Hoomans, die
zich als enig meisje kranig weert bij de jongens.
Het mag duidelijk zijn dat er in Hylke Douma een
goede kaatser schuilt. Dat zit waarschijnlijk in de
familie, want pake Hylke weet ook nog wel van
wanten. Hylke heeft met zijn verschillende maten
alle partijen in winst omgezet en dus 28 punten bij-
elkaar gesprokkeld. Hij is dus met de eerste prijs
naar huis gegaan. GeÍeliciteerd! Jeltsje Hoomans
werd met 22 punten goede tweede. Daarna volg-
den er vier die allemaal 20 ounten hadden. Door
het tellen van de tegeneersten werden Peter van
der Werf derde, Klaas Hoomans vierde, Cor Ja-
cobsen vijfde en Siete Groenveld zesde. Watte
Zijlstra en Jurjen Postma slotgn de rij.
We hebben een leuke middag gehad. De kinderen
hebben prachtig gekaatst. De eerste partijen w"-
ren wat onwennig, maar het ging bij iederq
steeds beter. Het was vaak oo=k èrg rpunn"M
vooral als de bal een paar keer heen en weer ging.
In maart willen we nog een keer een wedstrijd voor
de jeugd in de zaal houden. We hopen dat de kin-
deren dan weer allemaal komen en ook degenen
die er nu niet bij waren. Het zou trouwens fijn zijn,
als de ouders ook belangstelling toonden en naar
de prestaties van hun kinderen komen kijken.
Tot ziens in maart en straks (mei) natuurlijk weer
op het veld op woensdagavond.

IS HETBIJUINBED
DRAAGLIJK OF BEHAAGLIJK?

Heeft u er wel eens bii stilgestaan
dat u een derde van uw leven
in bed doorbrengt? En dat een
gezonde en geriefliike slaapom-
geving dus in uw eigen belang is?
Bij Texeler weten ze daï als geen
ander. Daarom ziin Texeler dek-
bedden, onderdekens en kussens
gemaakt van honderd procent zuivere wol.
De weldadige, behaaglijke warmte die pure wol
u biedt ervaart u iedere nacht aan den liive.

DEKJE DROMEN TOE

Dankzii de unieke isolerende en absorberende
eigenschappen van de lichte en luchtige vulling
slaapt ti in ieder iaargetiide heerliik en gezond,
zonder hinderlif k transpireren.
Bovendien zijn Têxeler produkten gemaakt om
jarenlang onbezorgd van te genieten. U heeft er
geen omkiiken naar - maar ze mogen in ieder
interieur gezien worden.Wilt u zelf zien hoe
Texeler het in uw slaapkamer mooi behaagliik
maakt? Kom dan vriibliivend
langs en overtuig uzelf.

MET EEN TEXELER.
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