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Raad accoord
met aankoop Johanna Jacoba
Op de agenda van de raadsvergadering van dinsdag 2l januari stond o.a. het
punt: 'Aankoop boot Johanna Jacoba',
De behandeling van dit onderwerp nam ruim een half uur in beslag. Uit de raad
werd opgemerkt dat de gang van zaken in deze niet helemaaljuist was. Maar
toch prezen alle fracties de voortvarendheid van het college van B &W,
inzonderheid wethouder Jan de Vries.
Algemeen was men van mening dat de exploitatie van deze beurtvaarder niet
een gemeentelijketaak is en dat erzo spoedig mogelijkeen beheersstichting
moet komen.
De raad ging na enige discussie accoord met het aankoopbedrag van

l, 42.500. Verder wilden de meeste raadsleden niet gaan. Alleen mevrouw
F. Sijbrandij-Meijerwilde de geraamde verbouwingskosten van / 50.000 ook
nog weldoor de gemeente laten betalen.

In de eerstetermijn zei de heerï Bouwhuis (FNP):
'Nei myn betinkst is der wat mis yn dizze saak, it
traject hie oars moatten. De gemeente moat op-
passe mei dit soarte luxe oanskaffings.'
Burgemeester Cazemier zei dat er op 24 decem-
ber 1991 een brief aan de raadsleden is gezonden
over deze materie. 'Hier had u op kunnen reage-
ren.'
J. van den Berg (PvdA): 'Wat hawwe wy dochs in
aardige gemeentewersoks kin... lk haw2 opmer-
kings:
It moat in partikulier initiatief wurde en it bedriuws-
libben moat hjir ek by belutsen wurde. Lit dy no ek
mar ris komme mei dieden.'
A. van derWerÍf (CDA): 'lk bin bliid dat de wethàl-
der (de Vries) dit oppakt. Wy prate hjir oer in stikje
histoaryske tradysje. Dit wie in kàns foar iepen
doel. Mar, is dit in gemeentlike taak? Nee, mar jo
moatte keapman bliuwe. In goede saak. Mar wat
is de rol fan de gemeente Snits?
F. Sijbrandij-Meijer (WD): 'Myn earste reaksle wie,
it boatsje Ían ós ome Piet (Sijbesma) is wer wer-

om. lk haq dat kinne jimme wol begripe, by dizze
saak allerhande nostalgyske gedachten Ít myn
Dryltser jeugd.
It priiskaartsje falt my noch mei, ik soe de ferbou-
wingskosten ek wol foar És rekken nimme wolle.
Nei trije à fjouwer jier moat dizze saak kritisch be-
sjoen wurde. lt moat fansels net sa wêze dat de
gemeente der elts jier / 50.000 bylizze moat. Soe
dy ferbouwing fan it skip ek wat foar in 'learlingen-
projekt'wêze?
R. Abma (Gemeentebelangen): 'Earst tinke jo,
leuk. In fanend monumint. Mar hoe komt it mei de
kosten? De gemeente mei sels sa'n boat net eks-
ploitearre. Dochs bin ik fan miening dat it skip de
priis wol wurdich is.'
Wethouder J. deVries, die o.a. recreatie in zijn por-
teÍeuille heeft: 'lderien is posityf , mar der binne na-
tuerlik ek betinkingen. Sels bin ik ek ent0sjast en ik
haw al in heap réaksjes hán. Wy jouwe yn Ís ge-
meente in bulte jild Ét oan allerhande plannen.
Sa'n boat is no echt wer is wat oars. lk bin der ach-
ter kommen via de hear Lammert Koster, want it

skip hie hlir komme sillen mei de stêdsfeesten. Jo
moatte it izer smeie as it hjit is. Mei in deskundige
Ít És gemeente (Allard Syperda) bin ik nei Zaan-
dam wêst om de Johanna Jacoba te besjen. Wy
moatte no sykie nei in foarm fan eksploitaasje.'

Burgemeester Cazemier merkt op dai er nog aller-
hande instanties zullen worden benaderd. Er
moet zoiets komen als 'Stichting Vrienden van de
Johanna Jacoba'. Het is een goed projekt voor
dêze regio.
In Sneek staat men er ook achter, en de wethoud-
ster heeft al toegezegd dat de gemeente Sneek fi-
nancieel niet aan de kant blijft staan.
In de tweede termijn komen alle woordvoerders
nog een keer aan bod. Tj. Bouwhuis (FNP): 'Wy
fine it in goed idee, mar it is gjin oerheidstaak. Der
moat in stichting komme.'
J. van den Berg (PvdA): 'Wy Íertrouwe dêr op dat
der minsken binne dy't mei sa'n histoarysk skip
wurkje wolle.'
A. van der Werff (CDA): 'Wy prate hjir dus allinnich
oer de oankeaol'
E Sijbrandij-Meijer (WD): 'lk soe fierder gean
wolle as it oankeapbedrach. De Johanna Jacoba
moat sa gau as it kin farre. Wy moatte him net fer-
roaskje litte.'
R. Abma (G.B): 'Wy beperke És dus ta de oankeap.
En binne der ek subsydsjes op 'roerende goede-
ren?'
Tot slot zei burgemeester Cazemier: 'U moet ons
even de ruimte geven. Wij werken er hard aan en
mogelijk kunnen we een volgende raadsvergade-
ring al meer nieuws melden. Wij bekijken uiteraard
ook de mogelijkheden voor subsidies.'
Alles fracties gingen akkoord met de aankoopsom
van J 42.500 van de Johanna Jacoba. Na 26 jaar
keert dit schip dus weerterug naar lJlst. Dit is toch
een gebeurtenis die niemand had kunnen voor-
zien. Maar het spreekwoord zegt niet voor niets:
De wonderen zijn de wereld nog niet uit.
De bedoeling is dat straks met de Johanna Ja-
coba een toeristische route wordt gevaren tussen
de plaatsen Sneek, lJlst, Heeg en Woudsend.
Maarvoor het zover is zal er aan het'Dryltser boat-
sie' nog heel wat verklost moeten worden.
Dit zal gebeuren op de scheepswerf van de oud-
lJlster Allard Sijperda te Osingahuizen

Op dinsdag 28 januari ging de commissie Open-
bare Werken/Financiën akkoord met het kreëren
van een aanlegsteiger bij molen De Rat. Dit werk
wordt voor het grootste deel gesubsidiëerd door
de provincie, Wymbrits betaalt er f 12.500 aan.
Hierbij is nog niet inbegrepen het ter plekke uitdie-
pen van de Geeuw. Deze aanlegplaats is overi-
gens niet alleen bedoeld voor de Johanna Jaco-
ba. Het wordt een voorziening voor algemeen ge-
bruik. Het is op dit moment ook nog niet helemaal
duidelijk wat de vaste ligplaats van de Johanna Ja-
cobus wordt. Er gaan stemmen op dat hij weer óp
'syn álde plakje by de grutte brêge' komt. Dat is
aan het begin van de Popmawal tegenover de Ra-
bobank.
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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 vrijdagsavonds
bezorgen wij Uw bestelling!

SLAGERIJ

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

Galamagracht 44 - lJlst
Te|.05155-'1996

Yaaromhopen...
afs avoordelig
kanJharen?

De doe-het-zelver huurt bii
ons o.a..' o Ladders I Rol-
sÍelgers o S pec ie m o le n s
a Cirkelzagen o Decoupeer-
zagen a Boormachines
o Schuurmachin'es o parket-
schuurmachines a G rond-
of Tuintrezen a Ketting-
zagen enz. enz.

M.SIIPERDA
Sudergoweg 54, lJlst

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

Speciale drogisterij en kosmetica-aÍdeling

Let op onze wekelijkse f older

SPEERSTRA'S
VOORDEELMARKT
Stadslaan 2 - TeleÍoon 1206

" Gediplomeerde Aut orij sc:ho ol "
ook voor autobus

De Dassenboarch 12 - 8ó51 BW lJlst - Telefoon 05155-2009

Lestijden 60 minuten

Opfriscursus voor de niet regelmatige rijders
Voortgezette opleiding op gÍoot materieel

Het leren en durven rijden in Am$erdam
Theoriecursus... ook voor llt/z jarigen

I

voor meer informatie.

TIMMER. EN AANNEMERSBEDRIJF

FA.G.SPIJKSMA& ZN.

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

voor u op maat

Uilenburg 35 - lJlst - Tel. 05155-1228

a

a

a

o

a

o
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GROND. EN VERZETWERK
WALBESCHOEIING
HEIWERK tr RIOLERING
AG RAR ISCH E WERKZAAMH EDEN

ïffiï?inïi,iffiiïïfrïi
05 1 50. Galamagracht 107 8651 EE lJlst 05155-1491
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Mevrouw W. Kempenaar-Verhoog, Jonker Ris-
pensstraat 9, lelefoon 1747.

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

Verkoopmiddag
Handwerkgroep
De Handwerkgroep van de Hervormde KeÍk,
hoopt op vrijdag 28 februari a.s. een verkoopmid-
dag te organiseren van haar eigengemaakte spul-
len in de EehoÍ.
Er is veel verscheidenheid, zoals kleedjes, sok-
ken, truien in verschillende maten en poppenkle-
ren, enzovoort, enzovoort.
Ook zijn er raadspelletjes en een grabbelton.
De koffie of thee staat klaar met iets lekkers erbij,
dus kom op vrijdag 28 februari bij ons langs, wij
staan voor u klaar vanaÍ 15.00 tot + 1 8.00 uur in de
Eehof, naast de Hervormde Kerk.

De Handwerkgroep

ANNA SCHRAA-VAN POPTA

GEDIPLOM EERD
PED I CU RE

Geeuwkade 11 - TeleÍoon 1930

uNtrS'fuEVtttJSl
"Mijn Hobby, Uw Gemak"
Het vertrouwde adres voor a! uw slijpwerk.
Scharen, messen, tuin- en hobbygereed-
schap. Laat nu uw grasmaaier slijpen en
nazien. Ook slijpen en balanceren maai-
messen van uw motor- of electromaaier.
Geef nooit iets mee om te slijpen aan onbe-
kenden aan de deur!!!
Uw fijnslijper, P.H. de Vries,
Bockamastraat 27, tel. 1782.

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

Redaktie: A. Kuipers
J. Keizer

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

Opmaak: Studio Sybe Houtsma,
lJlst

Druk: Drukkerij Visser, tJlst

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

OoopyÍight DÍukkorij Vi33oí. Niots uit deze
Ultgrvo mag wordon vsrusêlvoudigd dooí
mlddel van druk, totokoDie. mikrolilm ol oo
cnlgoílei andeÍe wijz6, zondêÍ vooraÍgaando
locltemmlng van do uilg6vêr.

u@FNtW,

27 Íebruari N.C.V.B. de heer Jongsma uit Burgum, 'Paters, nonnen, dominee's, Mienskipsh0s.
23februari Buudvereniging'DeTromp',bingo,klaverjassen,Mienskipsh0s.
29februari Dansles, Mienskipsh0s.
4tlm2Stebruari Educatievetentoonstelling'Bouwenmetverbeelding',gemeentehuis.

2maaft
4maart
5 maart
6maaÉ
6maart
TmaaÉ
9maafi

10 maafi
ll maart
12maart
13 maart
14 maart
16 maart
18 maart
18 maart
'l9maart

Y2maart
25maart
26maart

27 maaft
29maart
29maaft
30maaÉ

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-
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. kantine taxi Nieuwenhuis.
Judo lessen, iedere dinsdag 16.00-19.00 uur in

, )rthal De Utherne.
\ólksdansen 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.

Bridge, Mienskipsh0s.
Bridgeclub, Mienskipsh0s.
Jaarvergadering, lJ.V.C., Mienskipsh0s.
Wereldgebedsdag, m.m.v. 'Dryltser F0gelbekjes', doopsgezinde kerk, half 8.
Klaverjassen, Mienskipsh0s.
Stichting'Jeugd en Jongerenwerk', Beatavond'Wild Power', Mienskipsh0s.
Spreekuur C.D.A., Mienskipsh0s.
Buurtvereniging'Der tusken yn', Mienskipsh0s.
Bidstond voor gewas en arbeid, ds. J.C. Buurmeester, half 8, hervormde kerk.
Bond van Plattelandsvrouwen in Friesland, Eéndagsbestuur, Mienskipsh0s.
Uitvoering Krite'Meiinoar len', Mienskipsh0s.
Uitvoering Krite'Meiinoar len', Mienskipsh0s.
Bridgeclub, Mienskipsh0s.
Culturele Raad, kindervoorstelling, Mienskipsh0s.
Bridgeclub, Mienskipsh0s.
C.P.V.,'Mijn werk als burgemeêstersvrouw', mevrouw Goeman-Borgesius,
Mienskiosh0s.
Open Deur dienst, ds. Van Nierop, m.m.v. 'Reite Stólle', Mienskipsh0s.
Bridgeclub, Mienskipsh0s.
N.C.V.B., mevrouw Van de Meulen uit Oldeboorn, boekbespreking 'God jout gjin
sifers', Mienskipsh0s.
Klaverjassen, Mienskipsh0s.
Culturele Raad, koffieconcert, 11 uur, Mienskipsh0s.
Begin ZOMERTIJD!!!
Bridgeclub, Mienskipsh0s.

Volleybalvereniging StánÍries elke dinsdag
vanaf 1 9.00 uur.
Tafeftennis 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
16.00-1 8.00 uur en zaterdagg.O0-12.00 uur in De
Utherne.
Dartclub iedere dinsdagavond vanaf 20.00 uur
Bondswedstrijd en iedere donderdagavond in Het
Wapen van lJlst.
FNV inÍo-team bel 051 55-1 970, 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. inschrijven elke
maandagavond van 19.00-20.00 uur, Douwe
Heeringa, Westergoleane 45, lJlst, tel. 05155-
I lrl u.

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 B t/m 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.

Wereldgebedsdag
6 maart 1992
Evenals voorgaande jaren is het nu ook op de eer-
ste vrijdag in maart Wereldgebedsdag.
In steden en dorpen in 170 laden wordt door mil-
Joenen mannen en vrouwen de liturgie van Wereld-
gebedsdag gevierd.
Elk jaar komt de liturgie uit een ander land. Dit jaar
is de liturgie samengesteld door vrouwen uit Oos-
tenrijk, Duitsland en Zwitserland en het thema is:
'ln wijsheid leven met de Schepping'.
ln lJlst wordt deze bijeenkomst gehouden op 6

maarl 's avonds om half acht in de Doopsgezinde
kerk. Muzikale medewerking zal worden verleend
door het jeugdkoor 'de Dryltser F0gelbekjes' on-
der leiding van de heer E van Tuinen.
De N.C.R.V. verzorgt een uitzending van deze litur-
gieviering op dinsdag 3 maart op radioV om .12.30

uur. Degenen die thuis deze dienst willen meema-
ken kunnen een liturgie verkrijgen bij mevrouw
Diepeveen, Geeuwkade 20, tel. 1479 of mevrouw
Huisman, Eegracht 3Z tel. 1735. Ook zij die ge-
haald en gebracht willen worden per auto kunnen
zich bij één van deze adressen opgeven.
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Occasions en
N ieuw-verkoop
Goede seruice

Te|.1249
Holtropweg 5

Reparatie
Plaatwerk - Spuiten

Aovns
BroRonHoru
BouwseoeLenNo

Trxrnwrnr

TEL. 05155-1592

postbus 7, 8ó50 AA, IJLST.

Bondsspaarbank 5
van 1818 Sneek-lJlst

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

Dagelijks geopend
van 9.00-12.30 uur

....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
BONDSSPAARBANK

UÍ|Í|RDEET PAKTU
BIJ OÍ|TFF

qqy

Eolff ffi B:i:,ff$xïJir:i", os1 s5.1 s7o
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Ned. Chr.Vrouwenbond
Onder leiding van presidente mevrouw Nauta
werd op 23 januari de jaarvergadering gehouden.
Zoals gebruikelijk op een jaarvergadering waren
er de diverse jaarverslagen. We konden vele posi-
tieve geluiden horen.
De NCVB bestaat dit jaar in lJlst 55 jaar. De secre-
taresse gaf een kort overzicht van het reilen en zei-
len van de Bond.
I Dames, waarvan 6 aanwezig, werden in de bloe-
metjes gezet en kregen een bondslepeltje aange-
boden omdat zii 40 jaar ol langer onze afdeling in
lJlst trouw zijn gebleven.
Er werd afscheid genomen van drie bestuursle-
den, de dames Hoekstra (pres.), Zwaagstra
(pennm.) en Frankena (secr.). Opvolgsters zijn me-
vrouw Postma-Broersma (pres.), mevrouw Haan-
stra-v.d. Veen (pennm.). Naar een nieuwe secreta-
resse wordt nog gezocht.
De aftredende dames kregen een roos en lepeltje
als dank voor het werk dat zij voor onze NCVB
hadden verricht. De nieuwe bestuursleden kregen
een roos ter bemoediging.
Eigen leden voerden met veel verve het toneel-
stukje: 'Lit my mar even', op. De dames speelden
geweldig.
^r presidente besloot deze geanimeerde en

.-:stelijke jaarvergadering met het gedicht Anti-
journaal'.
De eerstvolgende vergadering is op donderdag,
27 tebruari. Het onderwerp is dan 'Paters, nonnen
en dominees'. Gasten harteliik welkom.

A. Frankena-Hoomans (secr.)

Stickerruilburo

Erwin Zijlstra
Galamagracht 21, 8651 EB lJlst

Tel 05'l55-'l683

Christelijke
Plattelandsvrouwen lJlst
De Christelijke Plattelandsvrouwen uit lJlst hiel-
den vergadering op 21 november 1991.

Deze avond werd geopend door mevrouw Jacobi
en zij heette ons allemaal welkom. Ook de heer

r Dam uitWorkum was al aanwezig. Hij zou ons

\ráan vertellen over' Dementie'.
Mevrouw Jacobi hield haar meditatie naar aanlei-
ding van het boekie 'Uw moeder was weer erg in
de war vandaag' van de schrijfster Micha van
Reisdijk.
Het ondeÍwerp was 'de zakdoek' waarna ze ons
voorging in gebed.
Toen was de heerVan Dam aan de beurt. Hij vond
het fijn dat mevrouw Jacobi het onderwerp al hele-
maal had opgenomen in haar meditatie.
Hij vertelde eerst over zichzelf. Hij was huisarts in

Gorredijk 20 jaar geleden. Toen kwam hij ook al
met dementie in aanraking. Hij vertelde ons ook
dat niet alles dementie is.
Als je wat vergeet op oudere leeftijd wordt er al
gauw gezegd dat is'dementie'.30 Procent is geen
dementie.
Maar hebben ze deze ziekte wel, dan vergeten ze
ook alles en weten ook niets meer wat heel erg is

voor de familie en kennissen. Wij begrijpen de pa-
tiënten ook vaak verkeerd.
Je kunt ook geheugentrainingscursussen volgen
werd er verteld. Waar ook wel gebruik van wordt
gemaakt. Als je iemand in de familie hebt die de-
ment is moet je deze patiënt niet in ziin of haar
hoekje laten zitten, maarwel mee uitnemen als het
nog kan.
We hebben een leerzame avond gehad. Mevrouw

Jacobi bedankte de heer Van Dam hartelijk voor
deze avond en na het zingen van Gezang 118: 1 en
2 sloot zij deze avond en wenste ons allemaal wel
thuis.

Kerstviering
19 december '1991 Kerstviering Gezamenlijke
Christen Vrouwenverenigingen uit lJlst.
De handwerkgroep had het dit jaar op zich geno-
men om deze avond te verzorgen. De zaal en ta-
fels waren met veel zorg versierd.
Mevrouw Osinga heette ons allemaal van harte
welkom. De liturgie was ook mooi. Bijna alle da-
mes lazen een biibeltekst voor.
Er was ook nog een koortje van hun eigen dames
dat de kerstliederen zong.
In de pauze kregen wij koffie met een lekker stuk
krentebrood.
Het was een fijne kerstviering voor ons allemaal.

Jaarvergadering
De Christelijke Plattelandsvrouwen uit lJlst hiel-
den hun jaarvergadering op 16 januari 1991 's
avonds 8 uur in het Mienskipsh0s te lJlst.
Na het welkomstwoord, gebed en meditatie door
de presidente mevrouw Jacobi, las de notuliste
mevrouw Wind-Wiersma de notulen en het jaar-
verslag voor. De penningmeesteresse mevrouw
Weiland gaf op het bord een uiteenzetting van het
financiële gedeelte. De dames Koster en Hoekstra
hebben de kas gecontroleerd. Dit was dik in orde
aldus de beide dames.
Bestuursverkiezing hebben wij dit jaar niet. Me-
vrouw Jacobi wil nog we even bij ons in het be-
stuur blijven, waar wij allemaal zeer blij om zijn.
Toen was het pauze en de koÍfie met gebak stond
al te wachten. Verder hadden wij een kleine verlo-
ting, dia's van vroegere modeshows, gepresen-
teerd door mevrouw De Vries, geheugenspel en
bingo. Er werden leuke prijzen uitgedeeld.
Het was inmiddels bijna elf uur toen mevrouw Ja-
cobi deze geslaagde avond beëindigde met een
gedicht van Nel Benschop en ons wel thuis wen-
ste.

I Wind-Wiersma

Better let as net! Deze foto was wat later klaar dan
het verslag van ons 2S-jarig jubileum. Wij willen de
dames toch nog graag even in het zonnetje zetten.

c.PV 1966-1991.
Van links naar rechts: mevr. Nauta, mevr. Wieben-

Visser, mevr Osinga en mevr. Wasse-ga, mevr.
naar.

Zorgbemiddeling
Wymbritseradiel
Sinds 1 september 199'1 werkt er in Wymbritsera-
diel een zorgbemiddelaar.
Deze zorgbemiddelaar is benoemd door de pro-
jectgroep ouderenzorg Wymbritseradiel. De taken
van de zorgbemiddelaarzijn het bezoeken van ou-
deren die een indicatie hebben voor opname in
een verzorgingshuis, het begeleiden van deze ou-
deren bij de problemen die ze tegenkomen bij het
zelfstandig wonen en het bemiddelen tussen ou-
deren en huloverlenende instanties.
De zorgbemiddelaar is dus de belangenbeharti-
ger, vraagbaak en begeleider van de ouderen.
Het doel van deze Íunctie is de ouderen, als ze dat
willen, zo lang mogelijk thuis te laten wonen door
ze wegwijs te maken in het aanbod van zorgverle-
nende instanties en door allerlei zaken voor ze te
regeren.
De zorgbemiddelaar kan hierbij gebruik maken
van een beperkt budget.
De projectgroep ouderenzorg Wymbritseradiel
(door welke de zorgbemiddelaar is aangesteld)
bestaat uit een aantal instellingen die zich met ou-
deren bezighouden. Deze zijn verzorgingshuis
Teatskeh0s, de gemeente Wymbritseradiel, Talma
State, NijYlostins, de kruisvereniging en de MaDi.
De ouderen kunnen worden aangemeld bij de
zorgbemiddelaar door zelf te bellen, via de indica-
tiecommissie of via anderen (bijvoorbeeld familie).
De zorgbemiddelaar van Wymbritseradiel is Ma-
grietha Spoelstra en zij is elke maandagmiddag
van 13.00 tot 17.00 uur bereikbaar in het gemeen-
tehuis in lJlst, tel. 05155-4212. Op andere tijden
kunnen eventuele berichten altijd via de teleÍo-
niste (05155-4444) aan haar worden doorgege-
ven,

JPUNITS'OEUWJSI
Verloren:
Op vrijdag 20 februari j.l. verloren een gouden
dasspeld in de richting S. Sjaerdemalaan
Mienskipsh0s. Het heeft vooral een emotionele
waaroe.
Gaarne terugbezorgen op: S. Sjaerdemalaan 4,
Ulst, tel. 2172.

Tjitske Bakker is mei twa ferskillende redens Ían
de iisbaan kommen.
Wa hat ek in pear redens dy net byinoar passe.
Tjitske wennet: W.M. Oppedykstrjitte 2, tel. 1983.
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Pieter Sijbesma vertelt over de Johanna Jacoba
ln dit artikel vertelt Pieter sijbesma (1893-1976) over zijn belevnissen met de
Johanna Jacoba.
Eerst werkte Sijbesma bij zijn latere'konkurrint' Hans van der Zee (1867-
1951). Deze voer met het schip de Piet Hein tussen lJlst en Sneek.
van 1929 tot 1956 had sijbesma een passagiers/vrachtdienst op sneek met de
Johanna Jacoba en tot 1960 alleen vrachtdienst. sijbesma had van 1g3o tot
1972 ook een taxibedrijf in lJlst.

Konkurrint
'Yn 1899 liet heit it SÍdwesthoeksk0tsje bouwe. lt
waerd in geryflik en handich tsjalkje Ían tritich ton
en it soe wakker wêze. Modderfarre Ían de terpen
to Kimswerd,Arum, Doanjum en Rien.To Langwar
hie er syn fêste boeren. Fiif jier hat heit it folholden,
doe wie er tonein. Hommels is er ek weirekke. lk
wie àlve en dan komt it wol hurd oan, mar je
prakkeseare net hoe't it allegearre komme moat.
Mem sei: 'Jonge, wy moatte martrochfarre.' Mar
fan myn kant koe hja noch net op oerliz rekkenje,
hwant jo binne in bern. Dus, it draeide Ét op in
feint. In pear jier letter is hja wer troud.
Styfheit wie in bêste keardel en ik wit dat ik ek wol
fan him hold. Mar it wie in echte bealger.
Forskuorrende f0leindich en altyd mei 't mes yn 't
dek sile. 'Jehannes van der Zwaag' , seine se
gauris, 'dy fart altyd'. En dochs leine wy elkoar. Op
in kear, ik sil fjirtjin west ha, kamen wy leech fan
Haskerdiken en skarrelen nei de Wurdumer tero
ta. Haeije Slof Ían De Jouwer lei És lykwols knap
foar. lt wie al jounich wurden, mar de moanne soe
byljochtsje. lk fielde wol hwat de àlde yn 'e kop
hie; hy woe efter Haeije oan, en him leafst foarby
om earst oan 'e terp to kommen. Underweis helle
it wyntsje suver oan, en stadich skouden wy
fierder. 'lt sjit oars moaiflot. lk bin binild hoefieroft
Haeije nou noch foar is.'
Mar gjin Haeije. 'Hy moat om de bliksem ék nei
Wurdum,'sei heit.
Sa wrotten wy dy nachts troch. Om in Ore of twa
wie 't neare nacht wurden en seagen wy yn 'e
fierte in giele lantearne yn Wurdum.
Wy hiene earst lade moatten, bliksem, prottele de
álde en twifele ynienen oan syn oerwinning op
Haeije. In kilometer foar't doarp, flak by de terp,
krigen wy him yn 'e gaten.
'Hy leit fordomme dwers foar de brêge,'flÍstere
heit, 'al sik 'k der nou ek 0ndertroch sile, mar dit sil
oars.' lt hert kloppe myyn 'e kiel. lktochte, Haeije
aenst yn 'e 0nderbroek op 'e l0ken to tjirgien. Mar
de Slofkes hiene harren al deljown.
'Wy moatte troch de brêge,'sei heit, 'ik gean Ít'e
seilen en dou sjochste datst syn spultsjes
forhellest.' SÉntsjes die ik de klompen Ét en sl0pte
by Haeije troch de warring. Hy hie de swurden
binei in meter yn 'e drek treaun. lk loek tuike-tuike
de swurden omheech. lt rammele in hiel lyts bytsje
oan de swurdloper. Myn hert b0nze oant yn de
fingerseinen. lk wachte in ameriike. Elk eagenblik
forwachte ik Slof of syn wiif, dy't yn
fjochterserhálding de roef Ét stouden. Mar der
kaem neat. Doe ha 'k de touwen forsichtich
losmakke, de boom krigen en de saek hiel stadich
óftreaun. Dy boer neist de brêge moast wippe.
Dus, dy der ek noch Ít om de brêge op to krijen.
Dat slagge ek. Hy draeide sa hoeden; ik sioch it
noch. Doe't wytroch de brêge wiene, ha wy Haeije
der wer dwers foar lein. De swurden trapen wy wer
goed yn 'e blau-modder en de touwen sloegen wy
krekt sa sekuer om 'e bolders as Haeije sels wend
wie to dwaen. Wy diene oan 'e oare kant fan 'e

Het verhaal 'Konkurrint' is met toestemming
van de uitgeve4 De Friese Pers BVte Leeuwar-
den, overgenomen uit het boek'Heil om Seil'.
De schrijver is de heer Hylke Speerstra, thans
hoofdredacteur van de Leeuwarder Courant.

brêge efkes in hazzesliepke en doe't it bigoun to
daegjen ha heit en ik de klean wer oanstr0pt.
lk sjoch Haeije dy moarns noch yn 'e 0nderbroek
ta de roef Étkommen. Hy seach suver fleurich en
sil wol tocht ha: 'tsjonge, Jehannes hat de ein net
helle en is earne foar de wàl gien. Hwat stuiterich
skarrele er troch de warring en bleau by de steven
stean. Hy klaude him mei ien hàn yn 'e nekke en
pisse yn 'e opfeart. En doe seach er És ynienen.
Hy waerd kjel as seach er de duvel. 'Dit kin net
Íordomme,'stammere er, doe't er efkes letter by
És oanlei. 'Hwat net kin stekt net sa nau,'sei heit
en laedde de swierste kroadfollen modderfan syn
libben.
lk fielde my gelokkich, dat ikto Langwar it lêzen en
skriuwen goed leard hie. As skippersjonge rekke
ikÍansels by de ponteniers 0ndertsjinst en dêrwie
'k in protte in slach foar. As sergeant fortsjinne ik
njoggen gounen yn 'e wike en de trochstring
arbeider hie nét mear, dat sadwaende bleau ik
fjouwerjierhingjen. Doeseacb ikdêryn Brabàn in
baes tsjalk lizzenÍan sechtich ton en ha it ding
kocht. lk rekke oan 't wiif en helle meiÍleur reid fan
Brielle en foer der mei nei it papierfabryk to
Nijskàns. 'Lestdrager' neamden wy it skip. As jo
hwat reid meinimme wolle, moat jo net binaud fdar
in grouwe deklêst wêze.
Mar myn wiif krige har nocht fan dy lange, swiere
reizen. ltwiefoar in frou ek neat gedaen en dêrom
bin 'k maryn Drylts oan 'e wàl gien.
lk hold it in jier Ét as feint op de Pyt Hein, dy't fan
Drylts op Snits foer mei passagiers en fracht. Jo
moatte der foar yn 'e widze lein wêze om 0nder in
oar to stean. lk tochte: foar dy sels bigjinne jong.
'De Johanna Jacoba is to keap,'seine se op in dei.
'Faber fan Warkum lit syn tsjinst op Bolsert
forfalle.' lk tochte, dit is myn kàns, ik wol dat skip
keapje. De Johanna Jacoba waerd publyk
forkocht en ik krige him to pakken, Myn baes Ían
de Pyt Hein hie in konkurrint krigen. En ik ek. God,
dat it sá komme moast.
Wy fokten elk És eigen klanten op en it waerd elke
deÍ in spultsie fan seis wedstriden, hinne en
werom Snits. Bisykje om earst oan to lizzenfoar
de Wettertoer to Snits, hwant dêr wiene altyd lju
foar de trein nei Ljouwert of sa. To Drylts hie de Pyt
Hein Íansels noch de àldste rjochten om tsjin de
brêge te lizzen. lk rige oanlizplak Íoar de buorkerij
fan Gealevan der Kooy.- Oerdat plak ha'k noch in
protte gesoademiter hawn, hwant de boer krige
spul oer lossen en laden mei de Woudstra's en it

"oan'e Geeuwkade.

waerd fansels oer myn rêch Ítspile. Dêrom allinne
al koe'k nachts wol wekker lizze.
De Johanna Jacoba koe justjes hurder as de Pyt
Hein en dêr wiene de reizigers wol mei to
bispyljen. Faek gyng it op libben en dea. Earst
allinne mei 't farren, letter ek mei de tariven.
Wy bigounen togearre mei in twaddeklastaryf fan
trije stOren inkelde reis en in kwartsje retoer. De
earste klas bitelle twa d0beltsjes en sawn st0ren.
In fyts wietrije stOren. Yn 't earstoan bisochten wy
elkoar óf to meitsjen troch om 't hurdst to farren.
Op't lêst stie de plysje oan de_Geau to
kontrolearjen, hwant wy foeren gauris Íolle hu
as acht kilometer yn 'e 0re. lk krige tsien v
prosessen. 'En nou is't fordomme Ít,' sei dy
Snitser plysjeman, en Íoarstraf moasten wy beide
in wike foar de wá|. Dat wie fansels nel om 'e
nocht, mar buormans leed treast. Doe't de wike
om wie gyng it noch folle màller.
Dy brief fan Deputearre Steaten wie fansels wol in
siok efter de doar: 'By herhaling blijvend aan de
wal'. Doe ha wy de saken oars oanpakt. Us àlde
tariven hiene wol yn de Ljouwerter Krante stien,
mar wy sakken gewoan mei botsens tagelyk.
Njonkelytsen brocht ik de lju Íoar in d0beltsje nei
Snits en liet trije st0ren foar in retoer bitelje. In ffts
wie noch in botsen fan oerbleaun. Sa nou en dan
heuvele der ris in klant oer. lk hold tiisdeis en
Íreeds myn selde boeren efteryn en deselde
hearen op de klasse Íoaryn. En de kessens
skodde ik ekstra op. Dit moast in kear b0ge of
barste. En dat is ek bard. MarÍoardytiid krigen wy
noch gesoademiter to Snits. lk lei tsjin de
wettertoer en hy by de herberge fan Bokma. Dus,
as wy tagelyk ófsetten, wie hy foarst. As ik earst
gyng, koe hy noch faeks krekt in pear meipikkefan
in lette trein. Mar dy kear wiene wy tagelyk fan 'e
wà|. Hy set óÍ, draeit, ik sil der efterlàns en doe
blykte dat er der noch in jachtsje efter boun hie.
Dat wie fansels goed roekeleas. Nou hie 'k hiel
meskien de saek noch rêdde kind as 'k daelk folle
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krêft efterÉt giên wie. Mar hwat dochst nei tsien
jier klauwen; ik stoom troch en jei de seak oan
gruzeleminten. Skurf ha'k my noait op'e bealch
field. En it farreglemint stie ek noch oan myn kant.
Dus dy saek wie foar syn rekken.
Letter ha wy nochris in beurt hawn om to laitsjen.
It roun tsjin 'e winter en it wie goed mistich. Sokke
tiden woe de konkurrint my wol foar litte, hwant as
er myn boat- of topljochten net mear yn 't Íizier
krije koe, wie it efterljocht noch altyd to sjen.
Goed, ik wachtsje dy kears net op him, hwant oars
hiene wy der noch lein. lk stiek Ían wá|. lt wie
potticht. Suver op 't gefoel skarrele ik Íuort. lt wie
krekt of hiene alle skoalbern en greaten oan board
it dy kearsyn 'e gaten. Derwie sa'n opsl0pte jonge
en dy lei syn pet oer it efterljocht. Efkes letter
kreake de Pyt Hein it lán op en siet sa fêst as in
h0s.
lendiels kaem foar És beiden de oarloch as in bifrij-
ing, hwant de motfen seine: óf kombineare en dan
sizze hokker boat jim oan És jowe, óÍ wy pikke ge-
woan ien fan de twa yn.g lt boun fan fearskippers
sei boppedat ek: kombineare. Mar de DÉtsers pik-
ten de Pyt Hein én de Johanna Jacoba yn.
Nei de bifrijing soe de oarloch toar És op 'e nij bÍg-
jinne. De Pyt Hein lei moai yn 'e stêd Grins foar de
'vàl en de Johanna Jacoba foun ik yn 't Íorbi-

\/.ngskanael, efkes fierder. Se hiene him moai yn 'e
groun boarre, mar der kaem noch krekt in stikje
glêzen kap ta de weagen Ét. De konkurrinten
hiene mar ien kar: togearre.
In skoftke holden wy it togearre ót. Doe sei 'k: len
fan beiden, dou der Ét of ik der Ét. lt draeide Ét oo
bryfkes: hwa't him it heechst op sinten sette, wie
eigner fan de hiele saek. lk bistoar it hast, doe't ik
it potlead pakte. Mar ik wie de heechste.
Dit hie de lêste klap wêze moatten. Nou hie 't Ét
wêze moatten. Mar oeral woene en soene se de
bus der tusken wrotte. Fansels is der altyd in stók
om de houn to slaen. Op in kear koene se fan de
foarkearsynspeksje my krije. lk hie tofolle folk en
guod yn en krige wetter yn 'e mesinekeamer. Dan
binne der fansels altyd in péar reizgers oerémis,
dat it waerd aksje. Skipbreuk, seine se. lt skip óf-
keurd.
Goed, dan mar ride. En hjoed hat menear de
taksje foar de doar. lk ha de Johanna Jacoba earst

noch holden om nei 't sk0tsjesilen en sa. lk krige
sokke dagen altyd in fleurige kloft oan board. En
doe kaem dy mynhear en bea grou jild. Wy seine
tsjin elkoar: 'Leave stakker, hwat sille wy fierder;
fuort dat skip.'
Dat wie septimber'66. Linkendewei waerden wy
beide 0nwennich. Se seine: 'Wy ha de Johanna
Jacoba ek sjoen; earne yn Hollán.'
Wy waerden der beide biroerd fan. Op in kear sei
'k: 'Seach ik him noch mar ris.' lmmen fortelde
doe dat er op 'e Lemmer lei en dat dy mynhear him
wolwerforkeapjewoe.As wy jong west hiene?Wy
wiene der hinne draeÍd. Mar nou skytskoanen wy
der in pear dagen tsjin oan. Dochs binne wy op in
sneon nei De Lemmer riden. 'O, dat wite skip? De
Johanna Jacoba,' seine se, 'dy is krékt Íorkocht.
Net mearto keap.'
It wie krekt oÍ waerden wy beide mei 't skip en al yn
'e groun boarre.'

'Heil om Seil' is in boek fol humo6 dramatyk en
spanning. De jonge skriuwer Hylke Speerstra, as
journalist forboun oan de Friese Koeriet lit 28
Fryske skippers oan it wurd. It binne minsken dy't
gjin blêd foar de m1le nimme en dêrtroch is'Heil
om Seil'in earlik en'réalistysk' boek wurden.
Speerstra forstiet de kunst de minsken oan 't wurd
to litten en harren oangripende libbensforhalen op
suggestive wize werom to fortellen.
Dit boek jowt in yndruk fan de manmoedigens fan
it Fryske farrensfolk, dat it fuort net sitte lit. Net yn
it bealgjen mei modder en dong, en ek net yn de
earmoede... oí it r0ge skitsjesilen.
'Heil om Seil' bitsjut dat it der álderheistikste màl
om wei giet.
Wolnou, as de spanning de lêzer oermànsk wurdt,
dan steane der yn dit boek altyd noch in 60 mop-
penen sterke stikken dêr't er syn hert oan ophelje
kin.

!
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rlolff met nog meer service

De opening van de geheel vernieuwde Golff-vestiging in lJlst is praktisch niemand ont-
gaan.
Enthousiaste geluiden van klanten, personeel en de'Golff-keten'zelf, waren alom aan-
wezig. Volgens de heer J. Schreur, bedrijfsleider, loopt alles gesmeerd.

Aan het totaalpakket is een aantal nieuwe zaken
toegevoegd.
Op 17 februari bijvoorbeeld is een nieuw Lotto-
Toto systeem geïntroduceerd. Datgene wat vroe.
ger de voetbalvereniging in lJlst deed, kan nu op
simpele wijze via een deelnameformulier en een
daarvoor bestemde computer gebeuren in de su-
permarkt. Het deelnameformulier gaat in de com-
puter, deze kijkt alles na, en als men bijvoorbeeld
één kruisje te weinig gezet heeft dan wordt dit ge-
meld. Op het eind krijgt de speler een bewijs van
deelname. Via radio en t.v. worden de deelnemers
geïnformeerd over de uitslag.
Ook de openingstijden van de lJlstervestiging zijn
gewijzigd. Was men vroeger gewend maandag-
ochtend om 8.30 uur terecht te kunnen; nu is dit
om 10.00 uur. Op vrijdag kan men van 8.30-12.15
uur en van 13.15 tot 2.1.00 uur terecht. De sluitings-
tijd tussen 18.00 en 19.00 uur is dus vervallen! Op
zaterdag is de Golff-vestiging continu van 8.30-

16.00 uur geopend; dus geen middagsluiting
meer. Voor de andere dagen blijft alles bij het ou-
de.
De 'scanning' waarbij de prijs via het 'oog' bij de
kassa geregistreerd wordt verloopt via de heer
Schreur ook prima; de aanloopmoeilijkheden zijn
verholpen en wanneer er een pri.lsverschil bestaat,
vooral met reclame-aanbiedingen, tussen dat-
gene wat er op het 'schap' staat en de prijs die de
computer berekent, in het nadeel van de klant,
dan krijgt de klant het artikel gratis. Het gehele
systeem is gezien de periode waarin het draait be-
trouwbaar gebleken.
Service-verlening staat hoog in het vaandel van
Jelle Schreur en zijn personeel. Mochten er klach-
ten ziin, wendt u zich dan tot hem.
Volgende maand een nieuw artikel over de lJlster
middenstand, waarin een ander bedriif belicht zal
woroen.

NS-plaatsbewijzen verkrijgbaar bij
boekhandel Visser

Doopsgezinde Gemeente
De Doopsgezinde gemeenten Sneek en lJlst heb-
ben een nieuwe'voorgangster'.
Op zondag 19 januari 's middags om half drie was
te lJlst de intrede-dienst van ds H.ï Buitenveld.
Zij preekte over het bijbelgedeelte Efeze 4: .l 

- '|6,

met name over de roeping en de opbouw van de
gemeente.

Fryske tsjinst
Op 26 jannewaris wie der in Fryske tsiinst yn 'e
herfoarme tsjerke fan Drylts.
Foargonger wie ds H. Brouwer Ían Oerterp. Hij
preke oer Lukas 4: 14-22 mei as thema: lt Grutte
Nijs dat de Bibel És ek hjoed de dei noch te fertel-
len hat.
It oargel waard bespile troch de hear Roel Boor-
sma. Op 'e selde dei waard dizze ts.lerketsjinst om
alve oere ótstjoerd op 'e r:adio Íoar Omrop Fryslàn.



IT DRYLTSER KYPMANTSJE 8

Voor alle bestratingen
ook sierbestrating

voor particulier en bedrijf

Bestratingsbedrijf

Fa. Nota en Zwaagman
Hettingawei 16 Bernhardstraat 3

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

o bloemen
o planten
. bloemsierkunst
o tuincentrum
o tuinarchitectuur
Dll rller In uw'elgen rtad'

Príaé en Zakelijh
de juiste

* verzekering
* hypotheek
* pensioen

IINEDI[EN
ASSUN,A NTIEIT,ANTTXIN,

Zwarteweg 4, Sneek
tel.: 051 50-1 6825
P. Hiemstra
tel.: 05'155-2164

IDE B()ENBY

Makelaardij
Schrale

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

Hypotheken en verzekeringen

Taxaties van alle onroerende goederen
binnen 48 uur geregeld

Vraagt vrijblijvend informatie.

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

Felkle Sybrandy - Vakíologrefc
Grouwkrdr a - !!5i AA Ultt - t.l.íoon Él',E-inzz
PÍlya: llol.flnnc 57 - 8G21 DD H..g 't.loloon 0515a'2t1e

Voortaan kunt u ook bij ons terecht voor íilms,
lotocamera's, tlitsmateriaal en lijsten. Tevens
zijn wii eÍ voor het ontwikkelen van UW Íilms
en Íoto's. Ons advies is gratis.

De Kykkast is geopend op: iiiaandagmiddag, woensdagmiddag'-
dondàrdagmorgen, vriidagmorgen en zaterdagmorgqn.

TIMMER- EN AANNEMERSBEDRIJF

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

lJlst, Roodhemsterweg 4, Telefoon 05155-1880/1348
Postadres: Postbus 29, 8650 AA lJlst

Autorijschool L. dg BOgf
Belangrijker dan een goedkoop

lesuur is de eindrekenlng
na het rllexamenl
Ga daarom naar

Autorijschool L. de Boer
Popmawal 12

lJlrt
TeleÍoon 05155-1553

VOLLEDIG
GEDIPLO]tIEERD

K ,V Uitvaartvereniging "Laatste Eer" lJlst
/'\ * Stijlvolle verzorging van begraÍenissen en crematies,

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

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

Íinanciële tegemoetkoming
á< 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 O5'141-1372.

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



CDA-Ombudsactie 1992
'De politiek' staat niet erg hoog aangeschreven. Er wordt nog wel eens ge-
zegd dat politici onbetrouwbaar ziin, onvoorspelbaar en niet goed te begrij-
pen, doordat ze een onverstaanbare taal spreken.
En helaas moet geconstateerd worden dat dit gedeeltelijk waar is. Een jam-
merlijke zaak die een bedreiging is voor de democratie. Een zaak ook die een-
ieder die politiek bedriift de schrik om het hart doet slaan.
Het CDA-Wymbritseradiel wil daar iets aan doen.
Het CDA-Wymbritseradiel komt naar u toe!

In de maand maad komen de CDA{ractieleden en uur in het Mienskipsh0s (bovenzaal) en op zater-
wethouders naar alle plaatsen in Wymbritseradiel dag 14 maart naar Oosthem van 10.00 tot 12.00
om daar, dicht bij huis, met u te praten. uur in gebouw Pro Rege.
Het wordt een soort spreekuur waar u met al uw Wij zouden teleurgesteld zijn als u van ons aanbod
problemen die met het gemeentelijk beleid te ma- geen gebruik maakt, dus schroom niet en kom!
ken hebben langs kunt komen. Eén of twee frac- Misschien komt zodoende de politiek dichter bij
lieleden zullen u dan persoonlijk en privé te woord de mensen.
staan en proberen een oplossing te vinden. Of het En dat is wat wij graag willen.
nu om wonen, werken, bestemmingsplannen, Namens het CDA-Wymbritseradiel,
structuurvisies, verkeer, onderwijs, welzijn, of wat
voor zaak dan ook gaat; wij zijn er voor u! Aucke van derWerfÍ
Ook uw tips, adviezen, meningen, visies, zijn van fractievoorzitter
harte welkom.
-r 9 maart komen wij naar lJlst van 19.00 tot 21.00

F0gelnijs

Vogelwacht
lJIsVOosthem e.o.

De vink
De vink is een bosbewoner, maar hij komt ook veel
voor in tuinen en parken met hoge bomen, die
voor veel voedsel zorgen en goede zangposten
bieden. De vink komt in vrijwel geheel Europa voor
en zelfs in noordelijk Afrika.
Het is een van de bekendste en populairste vo-
gels, die gelukkig ook in Friesland voorkomen en
broeden. ln de oosthoek van de provincie komt hij
het meest voor; in de greidhoek veel minder, zoals

. Jlst en omstreken. Daar broedt hii maar een en-
\Gle keer, maar als je dan in het voorjaar een vink
ziet in zijn prachtkleed, dan zie je ook meteen een
schitterende vogel. Vooral het mannetje dat opval-
lende witte schilden heeft op de vleugels en de
buitenste staartveren.
Ook vallen de gele veerpunten op, die al op aÍ-
stand oplichten als hij vliegt. Verder valt op het
blauMgrijs van de schedel en nek; zijn rug is kas-
tanjebruin. De stuit is groenachtig en zijn wangên
en borst zijn warm wijnrood. Het vrouwtje is sober-
der van kleur, zoals de meeste vrouwtjes in de vo-
gelwereld dat zijn.
Het vinkvrouwtje lijkt op een gewone mus, maar
let op de witte schilden op de vleugels en de witte
buitenste staartpennen, en verder is ze wel slan-
ker dan een huismus. Beide soorten, de huismus
en de vink, scharrelen graag hun kostje op de
grond op en dan kunt u het verschil goed zien. De
huismus hipt om zijn voer bijelkaar te krijgen en de
vink trippelt om zijn voer te krijgen. Het voedsel
van een vink bestaat hoofdzakelijk uit gevallen za-
den, onkruidzaden, bijvoorbeeld herikzaden, gra-
nen en beukenootjes.
De zang van de vink is gevariëerd en regelmatig
tsi-tsi-tsi-tiel-tiel-twie-wie-oo en dan eindigt het
met de vinkeslag. Die roep is een scherpe pink-
pink. Op deze melodieën heeft men allerlei zin-
netjes bedacht, zoals: 'weet je, weet je, weet je

voor mij geen biskwie-ie? of: weetie, weet je, weet
je voor mij geen vette pie-ier? 7o zijn er nog wel
meer van die zinnetjes te maken op zijn zang,
maar als de man goed op dreef is, dan wordt het
tijd voor het vrouwtje om een nest te maken, en
dat kan ze.
Het nest zit vaak op een boomtak, maar ook in een
vork van een boomtak. Het is een onopvallend
nest van gras en mos. Het is gevoerd met veertjes
en aan de buitenkant versierd met spinrag en
korstmossen. Het vrouwtje moet veel vliegen om
zo'n mooi nest te maken. Het mannetje vergezelt
haar wel tijdens het werk maar helpt niet. Er wor-
den paars getekende blauwe eieren in gelegd. Het
vrouwtje broedt en na 12-14 dagen komen de jon-
gen tevoorschiln. Ongeveer veertien dagen later
zijn ze vliegvlug en 2-3 weken later zijn de jongen
zelfstandig en dan legt het wouwtje nog zo'n leg-
sel, meestal in hetzelfde nest. Het voedsel van de
jonge vinken bestaat hoofdzakelilk uit insekten,
larven, rupsen, ondankS hun dikke snavels, want
die zijn bestemd voor het kraken van zaden en no-
ten. In de herfst als de vink trekt en zwerft in kleine
groepjes, en de beukebomen die aan de kant van
de weg staan laten hun nootjes op de weg vallen,
dan bestaat het gevaar dat zo'n groepje druk
etende vinken door een auto wordt gepakt. Dus
chauffeurs let op de weg, als u zo'n groepje vogels
ziet zitten toeter dan even, dat scheelt heel veel
vogelleed.
De najaaÍstrek van de vinken omstreeks eind sep-
tember/half oktober is vaak erg massaal, vooral
langs de kust. Vaak zitten er ook kepen tussen of
andere vinkachtigen. Het bijzondere van de trek
van de vinken is, dat de manneties en de vrouw-
tjes de trek naar de warmte gescheiden maken,
maar ook blijven er vaak mannetjes in het hoge
noorden om de winter daar door te brengen, en
dat is hier ook het geval in Friesland. Hier is veel
trek langs de kust. Als ze bij de Afsluitdijk zijn, dan
gaat er een gedeelte langs het lJsselmeer. Bij Sta-
voren twijfelden ze even, omdat ze niet over het
water willen. Ze moeten dan eerst weer oostelijk
vliegen en gaan dan richting België en Frankrijk.
Het aantal broedparen dat in Nederland volgens
tellingen en schattingen broedt is ongeveer
250.000-400.000. bij strenge winters zakt het aan-
tal weer wat, maar in het algemeen blijft het vrij
stabiel.
De vink, fijn om te zien en te horen, heeft ook nog
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I. SCHEEPSSCIIROEYEil
a rêporolie a spoêdvêrslellen
o bolonceren . schroefosinslolloiies
oo mool

scHtEPsmoroRtx
a levering en inbouw o ombouw
a oódsrhoud o hooÍddeoler von
''Thornycroft" moloren a kêorkoppolinqen en rêporotrê

ZO SNEI MOGII.IJK UW STORINGEN
Íl VEPHELPEN. lf ,--.<hÉ@n- __- -. Á878e

enkele friese en streeknamen, onder andere: skel-
fink, slachÍink, boekvink. Streeknamen zijn schild-
vink, oostvink, toetvink blauwkop, deze naam
heeft hij te danken aan ziin blauw/grijze kop. Hier-
bij is de skelvink wel beschreven en we wensen
hem sterkte toe in deze winter.

Vogelmeldingen
Ringmeldingen: Knobbelzwaan geringd op 24-8-
1990 te Leegkerk (Groningen), vindplaatsAbbega
op 15-12-1990; kerkuil geringd 1-6-1990 te Weer-
selo (Overijssel), vindplaats Jutrijp 27-11-1990;
kolgans geringd 28-12-1978 te Gaastmeer, vindt-
plaats omgeving lJlst 3.1-12-1990; kolgans ge-
ringd 26-1-1989 te Arkenhem bij Nijkerk, vindt-
plaats Oudega-W. 5-1-1991 ; wilde eend geringd
8-5-1973 in een eendenkooi te Sónderho, Dene-
marken, vindtplaats omgeving lJlst 1-1-1991.
Een paartje futen was nog aan het baltsen in de
Geeuw op B-12-1991. Wel laat. Duizenden smien-
ten op het 'b0tlán' br1 Nijesyl met een grote groep
eenden Íouragerend van'9 tot en met 14-12-1991,
gezien door S.K. Abma.
15-12-1991, 1 kleine rietgans tussen smienten en
eenden op het b0tlàn te Nijesyl. Een aangescho-
ten exemplaar? Gezien door S.K. Abma.
Ongeveer 150 kieviten bij de Zwarte Brekken op
21-12-1991 gezien door R. Schraa.
22-12-1991 Blauwe kiekendieÍ langs de spoorli.in
Sneek-Stavoren in de buurt van Nijesyl, S.K. Ab-

24-12-1991 .1 Kievit van zuid naar noord vliegend
over Nijesyl, S.K. Abma.
Groenlingen gezien door R. Bijlsma op de Harinx-
maweg lJlst op 3-1-1992.
12 Putters gezien in een boom bij Abbega door A.
Duyvensteyn, Moarrewei 3.
Brilduiker (Rinkelein) weer gezien bij Uilenburg en
Geeuwkade. Alleen een mannetje op B-1 -1992
door J. v.d. Woude.
Grote bonte specht gezien in Nijesyl door D. Feen-
stra Nijesyl 48.
Kolgans landde in de tuin van de familie Visser,
Bockamastraat. Hij kon niet meer vliegen want hij
had een gebroken vleugel. De vleugel is gespalkt.
Hij zit tijdelijk in gevangenschap. Als de vleugel
weer heel is en hij kan eventueel weer vliegen, dan
krugt hij zijn vrijheid weer terug. anders zoeken we
een goede plaats voor hem.
Heren jagers voorkom een lijdensweg voor een
aangeschoten gans, dat is zinloos. Het is uw
plicht om in dergelijke gevallen meteen maatrege-
len te trefÍen. Er worden meer meldinqen van dode
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voor maatweÍk in
mobiliteit - 24 uur per
dag, 7 dagen per week:
051505x1

AOLSWAROERWEG 1 1.8601 XV SNEEK

TAXICENTRALE

ilntIflH

.t.rl
studro sybe houtsmo
voor groiischevormgeving en produktie

ontwerp en uitvoering van
huisstijlen, beeldmerken,
advertenties, Íolders,
brochures, katalogie,
kalenders, verpakki ngen,
periodieken enz.

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

Voor al uw

* onderhouds- en
* timmerwerk
kunt u terecht bii

HUISMAN
Eegracht 37 - lJlst
05155 - 1735
05155-2023

VAN VLOER TOT DAKPAN
ONDERHOUDSBEDRIJF HUISMANI

Maak van uw huis

uw thuis door een nieuw
behangetie van

Rath & DoodeheeÍver
en verÍ van Koopmans

oÍ SuPralux
van uw vakman

J.C.DEVRIES -IJI,ST
sclrllders- en lrl|nrrgets&rflrlfÍ

ctoe'-|ne/.êtÍ.zgtsk
Galamagracht 13 - TEL. 05155-1387

KWALITEITSFIETSEN VOOR IEDEREENII

@rzslle a roURFlErsEN

Bercvur 3 iËl-Ë'iEi=r'rï"
Sperle o sPARTAMET- . JEUGO/KINDERFIETSÊN. BROMFIETSEN 

NUENHUIS
:ï:ï'-H"-*J-:.:ï"^ TWEEWIELERS

iilst Jurjen Hoomansstraat 2 teleÍoon 0515$1664

In Dryltser
Slokje...

Slllterij J. Schreur
Galamagrachl34, lJlst

Te|.05155-1570

VOOR WONING-
EN

UTILITEITSBOUW
installatiebedrijf

UW ADRES VOOR:
o Centrale verwarmingsinstallaties
o Energiebesparende verwarmingssystemen
o Renovatie van bestaande verwarmingsinstallaties
. Elektro-technische installaties
o Energiebesparende verlichtingssystemen
o Airconditioning
o Sanitair installaties
o Loodgieterswerken
o Dakbedekking
o Eigen storings-, onderhouds- en servicedienst

Nevenvestiging lJlst,
te|.05155-2642

tel. Sj. Wiebenga 05155-1529
Eegracht 105

BROUWER"

R,IKRtrDE€
TI KUNT HIER TERECHT VOOR:

" Reparatles ' Grot€ & Klelne Beurlen
* APK-Autokeurlng' Autospulten

' Onderdelen ' Verkoop van Nleuwe &
Gebru[<te auto's
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of aangeschoten ganzen gedaan, die ergens lig-
gen of omsukkelen!
Vogelmeldingen gaarne bij Sj. Landman, lJlst, tel.
05155-2046.

Jaarvergadering
Onze jaarveradering van de vogelwacht is op 21-
2-1992, aanvang 19.30 uur! Er is die avond een
prachtige diaserie bij van de heer Grond uit Enge-
lum.
Leden en ook niet-leden zijn van harte welkom in
het dorpshuis'Yn 'e Lijte' in Folsgare. Houd die
avond vrij en kom op de gezellige informatieve
avono,

Vogelwacht lJlst-Oosthem e.o.

Bericht van Technisch
InstallatiebedrijÍ Brouwer
Aan de inwoners van lJlst e.o.:
Door de brand in onze werkplaats op maandag
3 februari j.l. is het momenteel niet mogelijk om
onze opdrachten, materiaalvoorziening, etc.
vanuit lJlst te laten plaatsvinden.

. 
'')ra 

on.e werkplaats weer beschikbaar is, zul-
')Ë/wii u daarover berichten.
fot Oiá tijO zullen de opdrachten, materiaalvoor-
ziening, etc., nog geschieden vanuit ons bedrijÍ
in Blauwhuis.
Voor inlichtingen, opdrachten, kunt u kontakt
opnemen met onze zaak in Blauwhuis, Jacobi-
dyk 15, tel. 05157-9441 , oÍ de heer Sj. Wieben-
ga, Eegracht 105, te|.05155-1529.

Kneepjescursus
Er zijn nogal wat mensen die moeite hebben met
het maken van een mooie paspelzak of een prach-
tige polosluiting. Voor hen is er nu de kans om die
fijne kneepjes eens onder de knie te krijgen, want
in maaft start er een speciale kneepjescursus.
Elke les wordt er een onderdeel behandeld èn
geoefend (kragen, zakken, splitten, ritsen).
De cursus bestaat uit 4 lessen van 1,5 à 2 uur en
wordt gegeven op dinsdagavond. Kosten voor de
cursus bedragen J 40,-.
Bel voor inlichtingen en opgave Betty Oppewal,
| *;P,253.

-""'tr-t"t-=-Onderlinge wedstrijden
Stánfries
Zaterdag 1 f ebruari organ iseerde gym nastiekver-
eniging Stánfries uit lJlst onderlinge wedstrijden
in sporthal de Utherne. Met het oog op het ko-
mend wedstrijdseizoen een goede voorbereiding
voor de leden die deelnemen aan de voorrondes
voor het Fries kampioenschap.
'110 Leden met een aantal gasten van de g.v.
WA.ïS., Bantega en S.S.S. uit Heeg, hebben die
middag om de hoogste plaatsen geturnd.
Winnaar overall bij de rekreatieleden was de 8-ja-
rige Nolke Bergstra en hij kwam dan ook in het be-
zit van de'rekreatie-wisselbeker'.
De wisselbeker voor de selektiegroepen werd
voor de tweede keer gewonnen door Engelien
Schraa. In de verschillende kategorieën was een
spannende strijd wat bleek uit de einduitslag.
Meerdere deelnemers(sters) eindigden (ex aequo)
op de eerste of op een andere ereplaats.

Uitslagen:
Jongens 8-9 jaar F: 1. Guido Snoek 35.4.

Jongens 8-9 jaar E: 1. Nolke Bergstra en Ludo
Brink 48.4; 2. Gerben PieterYedema.
Jongens 1O-12 jaar F: 1. Jair de Paauw 44.0;
2. Siebe Berveling 43.0.
Jongens 1O-12 iaar E: l.Martljn Teensma 52.0;
2. Willem Jan Spreeuwers 51.3; 3. Peter Boersma
48.1.

Jongens 13-15 E: l.Gerben Dirk Bergstra 44.2.
Jongens 13-15 D: 1.Alex Loots 51.2; 2. Rudy
Bosma 49.2.
Jongens 13-15 F: Floris Dolkens 45.7.
Heren: 1. Nolke Jan Bergstra 47.5.
Meisjes 6-7 jaar: 1. Debora Boer 29.4;2. Carla
Veenstra 29.1 ; 3. Jellie Corbee 28.3.
Meisjes 8-9 jaar: 1. Nynke Tamsma 33.0; 2. Han-
neke Regeling 31.6; 3. Ingrid Heuveling 31.2; 4.
Mariie Mulder 30.6.

Meisjes B-9 jaar E: 1. Tjitske Bakker 35.1 ; 2. Sanne
Feenstra 33.8
Meisjes 10-12 jaar l.Saskia Veldman en Anneke
Hiemstra 31.3; Anneke Postma 30.3; 3. Jeldou
Jansma en Renske Houtsma 29.4; 4. Dorien ten
Brink en Willemien de Leeuw 29.2.
Meisjes 10-12 jaar E: l.Esther Smid 32.6; 2. Anna
Koopstra 3.1.9; 3. DurkjeVisser 3.1.2.

Meisjes 13-15 jaar: 1. Astrid Heuveling 29.5.
Meisjes 13-15 jaar E:,.1. Marije Osinga32.9;2. Pau-
lien Overzet 32.1 ; 3. Janny de Jong 31.1.
Meisjes Vm 12 jaar D: 1. Wya Feenstra 35.8; 2. Jel-
lie Osinga 34.2; 3. Tessa Walta 32.9.
Meisjes 13-15 + dames D: l. Engelien Schraa
36.3; 2.Claudia Maccis 34.2.

NOVIB COLLECTE

500 jaar nadat Columbus Amerika ontdek-
te, worden de lndianen,de oorspronkelijke
bewoners, opnieuw ontdekt. Maar nu als
een volk, dat wordt uitgebuit, en achterge-
steld. Want de Indianen van Zuid- en Mid-
den-Amerika zijn verworden tot een kans-
loze minderheid. Onderontwikkeld, ver-
pauperd en gediscrimineerd.

500 jaar na Columbus helpt de Novib de
Indianen zichzelf opnieuw te ontwikke-
len. Door verbetering van hun woon-.
leef- en werkomstandigheden, door scho-
ling en medische zorg. En door hen te le-
ren om weer trots voor zichzelf oO te ko-
men.
Dat kan Novib niet alleen. Ook uw hulp is
nodig, Help de lndianen. Steun de collecte
in de week van 9 - 14 maart.

T. Boringa.
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U kunt nu al van Uw vakantiepret genieten,
haal bij ons een (gratis) reisprogramma.

BabobanH trl ÊÉln:ïí#r;#r
Geopend: 9.00-12.30 / 13.00-16.00 uur + vrijdagavond 19.00-20.00 uur

woensdagmiddag gesloten.
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Wist u
70 kg oud papier
één boom bespaart?

Oud papier
is leverancier van papieruezels!

Spaar dus voonaan al 
1 
uw PaPier

lJlster judoka's
boeken goede resultaten
Op 1 februariwerd in sportschool Snel in Leeuwar-

den een toernooi gehouden. In de Íraaie dojo wer-
den in vlot tempo, met rond de mat veel enthou-
siast publiek, vele spannende judopartijen uitge-
vochten. De Kypmantsies kwamen goed voor de

dag met enkele mooie erePlaatsen.
Een prima resultaat voor de judoschool uit lJlst
waarvan de meeste iudoka's nog weinig of geen

ervaring hadden. De resultaten van de Dryltsers

waren:
Huub v.d. Werf lste; Sytse Kroes lste; Feike de

Jong 2de; Bram v.d. Veen 2de; Gerrit de Jong 3de;

Josette Rooth 3de; Theun Mosk 3de; Ybo-Durk
Groeneveld 3de; Hedzer Nijland 4de; Peter v.d'

WerÍ 4de: Herman Ostendorf 4de.

Firma Hoogeveen steekt
Stànfries in het nieuw
De firma Hoogeveen uit lJlst heeft Stánfries Heren

1 van nieuwe sportkleding voorzien.
Het team van deze lJlster volleybalclub kreeg

enige tijd geleden het tenue overhandigd.
Of de nieuwe uitrusting ook een gunstige uitwer-
king heeft op de prestaties is niet bekend. Een Íeit
is wel dat Heren 1, onder leiding van trainer Domi-
nicus Bouma, nog steeds ongeslagen is in de 3e

klasse van de Zuidwesthoek-kompetitie'
Op de foto de spelers van Stànfries H'l in hun

nieuwe tenue.

Staand (v.t.n.r.): Sibbele Bakker (14), Bert Soen-
veld (15), Leo Kooistra (16), Mariin Stoker (55) en

trainer Dominicus Bouma. Zttend (ul.n'r): Bas
Boonstoppel (11), Jan Snoek (8), Wim Wierda (4)

en KlaasVeenstra (3).

dat...
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MET'LUXAFLEX' RAAMBEKLEDING KUNT U E iN íEIO O S VARIËREI\r'

'Luxaflex'Raambekleding is er in vijftotaal verschillende typen, Twee daarvan, de horizontalejaloezieën en
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3
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de vertikale lamellen, kent u. De andere drie moet u echt eens komen bekijken' De

stoffen, tinten en dessins zijn onvergelijkbaan Zo mooi hebt u ze nog nooit gezien.

Ontdek de raambekleding die uw stijl accentueert bij de 'Luxaflex' Dealen

Uw Luxafl ex 6 produkten-specialist:

@-
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'Luxaílex'Plissé 'Luxaflex' Gordijn'Jaloezieën


