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Toename vandalisme in lJlst
Politie roept hulp in van burgers

Rond 'oud en nieuw'heeft de lJlster bevolking al bijna de neiging het
hinderlijke vandalisme te accepterent een opgeblazen teleÍooncel,
ingeslagen ruiten, opgebroken trottoirs, weggesleept huisraad. Onder het
mom van baldadigheid en balorigheid wordt er begripvol geknikt naar de
overwegend jeugdige vernielers. Inmiddels lijkt deze onwelkome 'folklore'
zich door te zetten naar de rest van het jaar en weten talrijke (vermoedelijk)
jeugdige lJlster bewoners zich ook de rest van het jaar op dergelijke wijze te
vermaken,

In een kort tijdsbestek, in feite vanaf de jaarwisse-
ling mocht peuterspeelzaal Lyts Yleke het genoe-

\ n smaken binnen enkele weken 6 ruiien kwijt te
Hken.
Volgens woordvoerdster juf Tony Hollander wenst
de verzekering in elk geval de laatst gesneuvelde
ruiten niet meer te betalen. De gemeente is finan-
cieel bijgesprongen, maar er blijft nog steeds
sprake van een fikse schadepost. Ook worden er
bij de peuterspeelzaal stoeptegels uit het plein ge-
haald, de zandbak leeggeschept, hekken ge-
sloopt; kortom schadeposten die in de honder-
den, zo niet in de duizenden guldens lopen.
Dit voorbeeld staat niet op zichzelf. Volgens
woordvoerder P.H. de Vries, opperwachtmeester
bij de rijkspolitie korps Wymbritseradiel, is er
sprake van een sterke toename van het aantal ver-
nielzuchtige- en vandalistische akties. De politie
werd de afgelopen maanden geconfronteerd met
een golf van vernielingen, dikwijls voorkomend in
de nacht van zaterdag op zondag tussen 1.00 en
4.00 uur.

De dan meestal dronken jeugd denkt zich dan op
allerlei wijze te moeten en kunnen uitleven. Een
kleine bloemlezing levert volgens de politiewoord-
voerder het volgende op in een bestek van enkele
dagen: vernielde hekwerken, afgebroken auto-
antennes, afgebroken autospiegels, omvergetrok-
ken plaatsnaamborden, bekladde plaatsnaam-
borden, zwaar beschadigde auto's, weggerukte
beplanting uit tuinen van particulieren, ingeslagen

Lyts Yleke zwaar getroffen door vandalen.

ruiten, her en der fietsen in lJlster tuinen die later
in Heeg blijken te zijn gestolen.

De hoeveelheid vergrijpen waarmee de politie ge-
confronteerd wordt is overstelpend; er is hier
sprake van 'slechts' een bloemlezing.
Een ander voorbeeld is een ernstige vernieling van
bouwmaterialen, welke gebruikt werden bij reno-
vatiewerkzaamheden in de Buséstraat/Nooitge-
dagtstraat. Dit leverde ook weer een schadepost
van dik / 500,- op.
De politie van het korps Wymbritseradiel kan in-
middels al enkele verbanden leggen en lijkt in elk
geval een aantal mensen op het spoorte zijn. Het
onderzoek is in elk geval in volle gang en de resul-
taten zullen dan ook niet al te lang op zich laten
wachten. Dat er zicht is op mogelijke dade(s) is
duidelijk maar de politiewoordvoerder wenste in
dit stadium geen verdere informatie te verstrek-
ken.
De politie vraagt om medewerking van de lJlster
bevolking om aan deze onverkwikkelijke zaken
een eind te kunnen maken. Daarom vraagt de poli-
tie u het volgende: indien u laat op de avond oÍ op
welk tijdstip dan ook vernielingen, vandalistische
daden etc. ziet, belt u dan gerust met de politie.
U hoeft hiervoor niet eens uw naam op te geven en
kunt desnoods uw melding anoniem doorgeven.
In elk geval zal uw melding discreei behandeld

ANNA SCHRAA.VAN POPTA

G ED I PLOM EERD
PED I CU RE

Geeuwkade 11 - Telefoon 1930

worden. Noteert u anders kentekennummers van
auto's of nummerplaten van bromfietsen om ach-
ter de identiteit van de (mogelijke) daders te ko-
men, welke op hinderlijke wijze de eigendommen
van anderen vernielen dan wgl beschadigen. Wel
moge duidelijk zijn dat het hier niet om een hetze
tegen jongeren in auto's of op bromfietsen gaat.
De grenzen van het aanvaardbare zijn zo langza-
merhand bereikt, lijkt ons. Eén ding moge wel dui-
delijk zijn; baldadigheid moet niet verward worden
met vandalisme. De uitspraakt dat 'we vroeger
ook jong zijn geweest' klopt, maar mag geen re-
den zijn recht te praten wat krom is.

Johan Keizer

Peuterspeelzaal Oosthem
Waarom een peuterspeelzaal?
In de leeftijd van 2 tot 4 jaar is het belangrijk voor
de peuter dat hij/zij in aanraking komt met leef-
tijdsgenootjes waarmee het kind samen kan leren
spelen, leert omgaan met allerhande materialen
zoals water, klei, papier en dergelijke.
De peuter leert functioneren in een groep en reke-
ning houden met anderen, dit onder de deskun-
dige leiding van een peuter/kleuterleidster.
Ervaringen leren ons dat het kind zich later sneller
aan de basisschool aanoast.
Als u een peuter heeft in die leeftijd, met belang-
stelling voor de peuterspeelzaal, dan bent u van
harte welkom bij ons. U kunt uw peuter op dins-
dag- en vrijdagochtend tussen 8.30 en 8.45 uur
brengen en om 11.00 uur weer ophalen.
De peuterspeelzaal is gevestigd in de bovenzaal
van het Himsterh0s, Cingel 20 in Oosthem.
Voor verdere informatie: Maaike Zijlstra, tel.
05155-2451 of Bertina Pranoer. tel. 05155-1777.

Ruiten ingegooid bij
Lyts Yleke
ln de afgelopen maanden ziin bij Peuterspeelzaal
Lyts Yleke 6 ruiten ingegooid. Van de daders geen
sooor.
Al met al is ereen schade van zo'n 500 gulden. Dat
geld moet worden opgebracht door de ouders.
Inmiddels is algemeen bekend dat LytsYleke niet
al te ruim bij kas zit. Als er dan ook nog 500 gulden
moet worden uitgegeven aan dit soort 'ongeluk-
jes'dan wordt de situatie wel heel erg ongunstig.
Daaom doen alle betrokkenen een beroep op ie-
dereen om (de ruiten van) Lyts Yleke heel te laten.

Stickerruilburo

Erwin Zijlstra
Galamagracht 21, 8651 EB lJlsl

Tel 05155-1683
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van 1818 Sneek-lJlst

Bondsspaarbank
o5

Stadslaan 5.1

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

Dagelijks geopend
van 9.00-12.30 uur

....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
Nieuw-verkoop
Goede seruice

Tel. 1249
Holtropweg 5

Reparatie
Plaatwerk - Spuiten

Aovms
Branornaeru
Bouwseceientno
TgrrnwrRr

TEL. 0515s-1592

postbus 7, 8650 AA, IJLST
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Mevrouw W. Kempenaar-Verhoog, Jonker Ris-
pensstraat 9, telefoon .1747.

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

Himsterh0s Oosthem
Het Himsterh0s Oosthem organiseert de ko-
mende tijd de volgende activiteiten:
4 april: Klaverjasavond; .1e prijs Íiets, 2e prijs eten-
tje bij de Chinees voor 2 personen, 3e prijs bood-
scnappenmano.
25 april: Rients Gratama.
15 Vm 19 juni:Avondvierdaagse.

JPUNITSOEWWIJhI
,MIJN HOBBY UWGEMAK'
Het vertrouwde adres voor al uw slijpwerk.
Scharen, messen, tuin- en liobbygereedschap.
Laat nu uw grasmaaier slijpen en nazien.
Ook slijpen en balanceren maaimessen van uw
motor- of êlectromaaier.
Geef nooit iets mee om te slijpen aan onbekenden
aan de deur!!!
Uw f ijnslijper P H. de Vries, Bockamastraat 27, Iel.
1782.

een uitgave van:
Drukkerij Visser,
Galamagracht 9, lJlst,
te|.05155-13'18

Redaktie: A. Kuipers
J. Keizer

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

Opmaak: Studio Sybe Houtsma,
lJlst

Druk: Drukkerij Visser, lJlst

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

OCopyrlght Orukksrii Viss6r. Niots uit dsze
lJltg!w mag wordon v€ryoslvoudigd door
mlddel ven druk, toiokopio, mikroíilm oÍ op
cnlgaílei andare wijzo, zondsr vooratgaandg
toademmlng van de uilgêv6r.

voor maatwerk In
mobiliteil - 24 uur per
dag, 7 dagen per week:
051505x1

EOLSWARDERWEG 1I 860I XVSNEEK

TAXICENTRALE

flflTIfl
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27 maari
29 maart
29 maart
30maad
31 maaÉ

1 april
2april
6 april
6 april
Sapril
9 april

l0april
11 april
13 april
20april

22april
23 april

\z4april
24april
24april
25 april
27 april
30 april

9 mrt, Vm 3 apr. Henk Krist, schilderijen en tekeningen, Gemeentehuis
Klaverlassen, Mienskipsh0s.
Kulturele Ried, koffieconced, .l 

1 uur, Mienskipsh0s.
Begin ZOMERTIJD!l!
Bridgeclub, Mienskipsh0s.
Ledenvergadering Groene Kruis, Nij Ylostins.

Gemeenteavond Gereformeerde kerk. M ienskipsh0s.
Gemeenteavond Hervormde kerk, Eehof .

Bridgeclub, Mienskipsh0s.
Jaarvergadering V.O.O. in de'Kogge'.
Bridgeclub, Mienskipsh0s.
Bond van Plattelandsvrouwen in Friesland, slotavond onder leiding van dames van
het'Flinterknipke' te Woudsend, Mienskipsh0s.
Klaverjassen. Mienskipsh0s.
Uitvoering gymnastiekvereniging'Stànfries', Utherne.
Begin Paasvakantie!!!
Open Deur dienst, halÍ 1 0, Hervormde kerk, ds. J.C. Buurmeester, met medewerking
van meisjeskoor'Greideklanken' uit Oosterend.
Bridgeclub, Mienskipsh0s.
Slotavond N.C.V.B. en C.P.V., FrieseZilverkunst, Frysk Museum Leeuwarden,
Mienskiosh0s.
Klaverjassen, Ylostinslaan, Bockamastraat, M ienskipsh0s.
Buur.tvereniging'De Kolk' feestavond, Mienskipsh0s.
Activiteitencomm issie Gereformeerde kerk, sponsorloop.
E.H. B.O. wedstrijden, Mienskipsh0s.
Bridgeclub, Mienskipsh0s.
Begin lJ.V.C.-feesten.

Sjoelen vanaÍ 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 leeringen, 20.O0-22.00 uur
drumband, kantine taxi Nieuwenhuis.
Judo lessen, iedere dinsdag 16.00-19.00 uur in
sporthal De Utherne.
Volksdansen De Yleke Dounsers, jongerengroep
''rsdagavond 20.00-22.00 uur, 1 keer in de 14

\_rgen in het Himsterh0s te Oosthem. Ouderen ie-
dere dinsdagmiddag van 13.30-15.00 uur in het
Mienskipsh0s.
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.

Volleybalvereniging Stánfries elke dinsdag
vanaf 1 9.00 uur.
Tafeltennis maandag van 1 9.00 tot 23.00 uur, za-
terdag van 9.00-13.00 uurjeugd.
Gymnastiekvereniging Stànfries maandag
8.45-9.45 uur, 1 6.00-22.30 uur; woensdag 13.00-
20.00 uur; donderdag .17.00-18.00 uur, vrijdag
1 6.00-1 8.00 uur en zaterdag 9.00-12.00 uur in De
Utherne.
DaÉclub iedere dinsdagavond vanaf 20.00 uur
Bondswedstrijd en iedere donderdagavond in Het
Waoen van lJlst.
FNV inÍo-team bel 05.1 55-1970, Louise Heeringa
voor inÍormatie 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, Ulst, tel. 05155-
1 970.
Gemeente van Jezus Christus Kinderbijbelclub:
woensdags eens per 1 4 dagen, 1 3.00- 1 4.00 uur 4
Ilm 7 jaar, 1 4.00-1 5.00 uur 8 t/m 1 1 jaar. Toffe-
Tiener-Bijbelclub: vrijdags eens peÍ 14 dagen,
19.30-21 .00 uur 12 t/m 15 jaar in het Mienskips-
h0s.

Rabobank Rendement Rekening :

aantrekkelijke rente en toch probleemloos
contant geld opnemen

HabobanH trl [Ëlnr;ur;#r
Geopend: 9.00-12.30 / 13.00-16.00 uur + vrijdagavond 19.00-20.00 uur

woensdagmiddag gesloten.
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Priué en Zakelíik
de juíste

* verzekering
* hypotheek
* pensioen

SNEEIIEN
ASSURANTIDI(ANTOON

Zwarteweg 4, Sneek
tel.:05150-16825
P. Hiemstra
tel.: 05155-2'164

IDE BOENBY
\
h\
5

Voor alle bestratingen
ook sierbestrating

voor particulier en bedrijf

Bestratingsbedrijf

Fa. Nota en Zwaagman
Hettingawei '16 Bernhardstraat 3

8622XX Hommerts 8651 AM Ulst
0515+3566 05155-2503

o bloemen
o planten
. bloemsierkunst
. tuincentrum
o tuinarchitectuur
Dll eller ln uw'elgen stad'

.Ut N.

K ,V Uitvaartvereniging "Laatste Eer" lJlst
q,E//'\ {< Stijlvolle verzorging van begraÍenissen en crematies,

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

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

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

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

* Bode J. Plantinga, dag en nacht bereikbaar O5141-1372.

Inlichtingen: J. Nijdam, Eegracht 104, tel. 0S15S-1799.

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

Hypotheken en verzekeringen

Taxaties van alle onroerende goederen
binnen 48 uur geregeldí$

Makelaardij
Schrale

Vraagt vrijblijvend informatie.

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

In Dryltser
Slokje...

Sllfterli J. Schreur
Galamagracht 34, lJlsl

Te|.05155-1570

TIMMER- EN AANNEMERSBEDRIJF

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

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

Autorijschool L. dg BOgf
Belangrljker dan een goedkoop

lesuur is de eindrekening
na het rijexamen!
Ga daarom naar

Autorijschool L. de Boer
Popmawal 12

lJlst
Teleíoon 05155-1553

VOLLEDIG
GEDIPLOMEERD
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Verbouwing Gereformeerde Kerk
De Gereformeerde kerk aan de Stadslaan is de afgelopen weken van binnen
grondig verbouwd.
In het middengedeelte zijn de banken weggebroken om plaats te maken voor
vijftig stoelen. Het liturgisch centrum voor de preekstoel is vergroot en
behalve het plafond wordt alles geschilderd in lichte kleuren.
f n de periodevan2februaritot en met 10 aprilworden alle morgendiensten
gezamenlijk gehouden in de Hervormde kerk.
Een aardige oefening voor beide gemeente in het Samen OpWeg proces.

Begin februari is timmerbedrijf G. Spijksma be-
gonnen met het wegbreken van alle banken en het
vergroten van het liturgisch centrum. De houten
vloer is nog puntgaaf maar er moesten wel enkele
vloerbalken worden vervan gen.
Er is een nieuwe centrale verwarmingsketel ge-
plaatst en de c.v.-buizen zijn verplaatst en deels
vernieuwd.
Verder worden de lopers, de gordijnen en de vloer-
bedekking vernieuwd. De bruine banken en de
kansel krijgen een frisse lichte kleur.
De vorige restauratie, zo weet aannemer Johan-

:s Spijksma zich nog te herinneren, heeft plaats-
levonden in 1957/1958. Toen kerkten de Gerefor-

meerden tijdelijk in Ons Gebouw aan de Eegracht.
'Wy lizze moai op 't skema,' zegt Spijksma, 'as ik it
sa besjoch dan kinne wy de tsjerke mei de Peas-
kedagen wol wer br0ke.'
Als bijzonderheid kan nog worden vermeld dat
grootvader Joh's P Spijksma, hij leefde van 1853
tot 1933, deze kerk in 1910 heeft gebouwd voor
circa 15.000 gulden.

De totale kosten van deze verbouwing zijn ge-
raamd op / 150.000,-. De activiteitencommissie
onder leiding van de heer A.J. Vos wil graag een
steentje bijdragen in de dekking van dit toch niet
onaanzienlijke bedrag. De commissie heeft
daarom de volgende pijlen op de boog: 24 april
sponsorloop, 13 juni de jaarlijkse grote rommel-
markt en in november een bazar.
Het trmmerwerk wordt uitgevoerd door aanne-
mersbedrijf G. Spijksma, het schilderwerk door de
firma J. Heeringa en Woninginrichting E Post ver-
zorgt de stoffering, installatiebedrijf Brouwer uit
Blauwhuis draagt zorg voor de centrale verwar-
ming.
Het verbouwÍngsplan is opgemaakt door Archi-
tectengroepspraktijk AG '75 BV uit Leeuwarden.

Ook in de Hervormde gemeente circuleren plan-
nen over een grote restauratie van het kerkge-
bouw aan de Eegracht. ln afwachting van concre-
tisering van deze plannen zullen dit jaar alvast s
grote ramen worden vernieuwd.

Dinsdag 11 februari 1992. Op de achtergrond is de
kansel; het zwarte kleed boven moet het orqel
stofurii houden.

F0gelnijs

Vogelwacht
lJlsVOosthem e.o.

De scholekster
scholekster is een in verschillende opzichten

r'en opvallende vogel. Om te beginnen, zijn Friese
naam is stránljip. B0nte liuw, b0nte ljip, stynske
lluw, stynske ljip en fjildekster worden ook vrij veel
gebruikt, verder bij Heerenveen: stynske kiwyt, it
Bildt: bonte luw en in Hindeloopen: straanleep en
Skylge: bonte pyt.
De strànljip is opvallend van kleur: zwar1, wit met
een fel oranje snavel en vleeskleurige poten. Het
jeugdkleed is ook zwarVwit, alleen dan wat doffer,
een zwarte snavel en ook een witte keelband. Er
zit ook nog verschil in de snavels. Onze Friese
soort behoort tot de soort met de lange, dunne en
spitse snavels waarrnee ze gemakkelijk in de
zachte grond kunnen komen voor een regenworm
of emelten. Onder de doortrekkers en wintergas-
ten aan de Waddenkust komen ook scholeksters
voor met een korte, dikkere en stompere snavel.
Daar kunnen ze de schelpen van mossels en oes-
ters goed mee open maken, om dan de inhoud op
te peuzelen. De scholekster meldt zich ongeveer
medio februari, dat hangt van de winter af; in dit
voorjaar meldde hij zich al op 15 februari met +
200 stuks tussen de Zuidwesthoekweg en de
Geeuw
Wanneer het echt voorjaar wordt, dan begint de
strànljip luidruchtig te worden, vooral op de wal-
kant, dat is plezierig om naar te kijken. Soms staat
er een hele rij met de kop naar dezelfde kant en de

snavel naar beneden. Op een gegeven moment
stormt er een stelletje als een wervelwind de lucht
in. Achter elkaar aan vliegend, naar links en naar
rechts in elkaars kielzog gaan ze enorme cirkels
beschrijven; dat gaat steeds gepaard met een uit-
bundig geroep en gefluit. Komen ze weer op de
grond dan gaan zê soms in ganzepas achter el-
kaar aan lopen, met de rode snavel naar beneden
luid piet-te-piet-te-piet-te-pi_et roepen. Soms
wordt er dan luidruchtig gevochtên, dan lijkt het
wel op een toernooiveld net als bij de kemphanen.
Zo is er altijd wel iets te beleven bij deze druktema-
KETS.

Worden er eenmaal paartjes gevormd, dan wordt
er naar een goede broedplaats gezocht. Ook daar
zit veel variatie in. De scholekster houdt vooral van
grasland met een voorkeur voor goed ontwaterde
weilanden met een lage tot half hoge begroeirng.
De landschappen met houtwallen worden niet ge-
meden, maar de broeddichtheid is daar wel lager.
Verder zoekt hij de wonderlijkste plaatsen op voor
zijn nest. Zoals in de midden- of zijbermen van de
snelwegen, een uitgeholde hekpaal, oude knot-
wilgen, op platte daken van hoge gebouwen, of
tussen de spoorrails. De broedresultaten tussen
de rails schijnen minimaal te zijn. Die op de daken
waar de jongen blijven tot ze vliegvlug zijn ietsje
beter, maar ook niet denderend.
De scholekster legt 3 à 4 eieren in het nest. Ze zijn
zandkleurig met bruine en zwarte vlekjes en stip-
pen. De broedduur is ongeveer 23 dagen. Het
broeden wordt gedaan door zowel het vrouwtje
als het mannetje. Het zijn nestvlieders, dat bete-
kent dat de jongen binnen een half etmaal het nest
al verlaten en met de ouders optrekken. Deze zoe-
ken ook eerst het voedsel voor dgjongen en be-
schermen hen tegen rooÍvogels en andere moei-
lijkheden.
De stránljip kan zich over het algemeen goed
handhaven in aantal, ondanks dat hij pas na 3 à 4
jaar geslachtsrijp is. De jongere vogels blijven

vaak aan de kust, daar zijn bijna altijd wel groepen
scholelksters. De scholeksters worden gemid-
deld zo'n 15 jaar, er is zelfs bij een ringcontróle een
leeftijd waargenomen van 39 jaar.

Ook is de scholekster honkvast; van sommige vo-
gels is bekend dat zij 10 tot 15 jaar hun nest op de-
zelfde plek hadden. Er is een scholekster geringd
op 12-3-1983 te Jutrijp door K. Hermsen, deze is
terug gevonden op 6-5-1991 bij lJlst.
Ook komt er nogal eens een albino voor bij de
scholeksters en die verblijft ook vaak op dezelfde
preK.

Als het september-oktober is, vertrekt de scholek-
ster weer naar de kust. Daar verzamelen ze zich
dan in grote groepen en dan vertrekken onze
strànljippen naar de Franse kust en soms ook naar
de Engelse kust. Maar je ziet ze toch ook nog veel
bi.l ons langs de kust, want ze kunnen wel tegen
een beetje kou.
Het aantal broedparen in Nederland wordt ge-
schat oo 80.000-100.000. waarvan de helft in
Friesland en Noord-Holland broedt. Het aantal
broedparen van onze vogelwacht van lJlst-Oos-
them e.o. is ook goed, namelijk 265 paren in 1990
en 270 paren in 1991. En we hopen dat 1992 ook
weer een goed jaaÍ voor de stránljippen mag we-
zen.

Vogelmeldingen
Grote mantelmeeuw gezien tijdens de vorstpe-
riode boven hetWyddraai, 21-1-1992 gezien door
mevrouw Feenstra.
Ook had mevrouw Feenstra in de zomer van 1991
iets bijzonders gezien. Normaal worden de
vliegende mieren door kokmeeuw, spreeuw en
zwaluw gevangen, maar bij het Wyddraai werden
de vliegende mieren door de libellen gevangen.
Een watersnip gezien in de buurt van de waterzui-
vering van Sneek, ondanks de winter op 25-1-
1992, Sj. Landman.
Een oeverpieper langs het schelpenpad bij de
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J. G. deVries
SCHILDER- EN BEHANGERSBEDRIJF

IJLST- Galamagracht13
TE1,05155_1387

met de gÍote schoonmaak begonnen?

Bent,,, u al

ldéé?,,, wij helpen u er mee.

Wij leveren naast verf, behang, klompen , laarzen
en glas
ook: o spijkers, schroeven, schroevendraaiers

o plakletters
o plakplastic
o zelfklevende passpiegels
o veters in allerlei kleuren
o schoenpoets en iedervet

NU 150/o K0RTlllG opr
o Carboleum
o Tencomild - de milieuvriendelijke tuinbeits
o Tuinbeitsset (incl. handschoenen) t 4,gs

geldig van 1 t/m 11 april 1992

KWALITEIT IS ONZE GARANTIE



Geeuw op 25-1 -1992 gezien door Sj. Landman.
Ongeveer 30 kieviten gezien op 26-1-.1992 aan de
Schatting bij de Kromme Jelte door S. deWitte uit
Oosthêm.
Twee zwartkopjes op de voerplank bij de familie
Lanting. Het was moeilijk ze te herkennen want ze
hadden beide een roodbruin kopje en daï zijn 2
vrouwtjes geweest.
Een boomkruiper die bij de larixstam omhoog
kroop op 3-2-1992 gezien door E. Sietsma.
En op 18-2-1992 was er ook een boomkruiper bij
de familie Schuurmans aan het Zouw.
20 kemphanen bij de Sudergoweg op 8-2-1992
gezien door Sj. Landman.
1 roerdomp bij station en spoorputten op 8-2-
1992 door S. de Jong uit Koudum. Hij zag hem zo-
wel lopend als in paalstand/houding.
De bekende voorjaarsroep van de grutto bij de
Geeuw gehoord door G. Lageveen tijdens het vis-
sen op de Geeuw oo 10-2-1992.
Ongeveer 200 scholeksters gezien tussen Geeuw
en Zuidwesthoekweg en 8 stuks op het naiuurre-
servaat bii het schelpenpad op 15-2- 1992 door Sj.
Landman.
Er zijn veel meldingen van kleine groepjes kieviten
in de omgeving van lJlst, in het weekend van 15-2-
1q92.

\/Jaltsende futen gezien in 't Zouw door Íamilie
Schuurmans oo 17 -2-1992.
'1 grutto gehoord en gezien langs het schelpenpad
en Geeuw door B. Steenstra, lJlst. Ook werd er
nog een paartje baltsende futên gezien door B.
Steenstra op de Geeuw op 18-2-1992.
Een koerende houtduif in de bomen bij J. Schuur-
mans, 't Zouw op 12-2-1992. En ook nog een koe-
rende houtduif in de bomen langs de Harinxma-
weg, gêhoord doorAagje Schuurmans-Landman.
Vogelmeldingen graag bij Sj. Landman, de Kearn-
stien 16, lJlst. tel. 05155-2046.

Vogelwacht lJlst-Oosthem e.o.

Ned. Chr. Vrouwenbond
'Paters, nonnen en dominees' was het onderwero
van de heer Jongsma uit Burgum op de vergade-
ring van 27 februari j.l.
Pastoors krijgen hun opleiding op detheologische
Universiteit te Nijmegen. Paters en nonnen krijgen
hun opleiding in het klooster. De pastoorveriegen-

ordigt de R.K. kerk en de non of monnik verte-
lrenwoordigt het klooster. Van heel vroeger zijn we
allen afkomstig van de R.K. kerk.
Bonifatius was bisschop van Utrecht en apostel te
Friesland. Door de paus worden missionarissen
uitgezonden. Bij de protestantse kerken noemen
we dit zending. Liudger was de eerste missionaris
van Wierum.
De kerk staat midden in de wereld, het klooster
heeft een andere taak en funktie. Men onder-
scheidt: kapelaan - pastoor - deken - bisschop en
aaftsbisschop. De aartsbisschop kan worden on-
derscheiden door de paus en heet dan kardinaal.
Deze helpt ook bij het kiezen van een nieuwe
oaus.
Tegenwoordig heêft men ook t.v. in het klooster,
anders weet men niet voor wie of wat men moet
bidden.
Er ziln 3 leeÍregels: a. gehoorzaamheid; b. celi-
baat; c. armoede.
Omstreeks .1500 gaat het slecht met de kloosters.
De opkomst van de hervormers; Johannes Huss,
Marten Luther en anderen.
Menno Simons is de eerste pastoor van de hervor-
ming in Friesland. Hij was getrouwd met een non.
De mennisten of wederdopers zijn tegen de kin-
derdoop, tegen wapens of het bekleden van over-
heidsambten.
Het jaar 1580; tijd van de Friese hervorming, veel

,'EKIKF-N

Ch r. M etaa I bewerki ngs Bond
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Deze Íoto van het bestuur van de Chr. Metaalbewerkings Bond afdeling lJlst is
genomen op 2 februari 1937.
De GMB vierde toen haar 2o-jarig bestaan. De opname is gemaakt bij Fotogra-
fie de Jong, Kleinzand Sneek.

Ter3elegenheid van dit jubileum werd 's avonds in Ons gebouw aan de Eegracht een Íeestavond gehou-

Uit aantekeningen van penningmeester Eite Stienstra bleek dat er de volgende kosten zijn gemaakt:
Joh's Molenaar, papier / .1,95; TjitteVermeer, 75 sigaren / 3,75, Oude Cologne / 0,65; Jan Stienstra, 75
sigaren / 3,75; rekening van bakker Jacobus Wassenaar / 5,03; bakker JanAnd ela f 4,50, rekening Jan
Hes, beheerder van ons Gebouw / 11,80, Jelle Hoomans (groenteboer), sinaasappelen / 1,g7s; boek-
handel Jitze Visser, drukwerk / 1,875;Tjepke van der Velde (organist van de Hervormde kerk) voor orgel-
spel / 3,50; samen met nog enkele kleine post Í 42,50. Zo te zien werd er op die avond een flink aantal
sigaren opgerookt.

V.l.n.r.: Johannes Molenaar bestuurslid,Fokke de Deze mooie opname is ingezonoen ooor me-
Haan secretaris, Anton Brens voorzittet Eite vrouwB.Kim-Brens,Westergoleane, IJtst.Voorzit-
Stienstra penningmeester, Douwe Kunst be- terAntonBrenswashaaroake.
stuurslid.

Het nieuwste Intercard album met geboortekaartjes is net uit!
Stap eens bij ons binnen.
Wij tonen U graag vrijblijvend de uitgebreide kollektie.
Ook de tekst kunnen wij met U samenstellen.

Galamagracht 9, lJlst
te1.05155-1318 I
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kloosters worden afgebrand. De opbrengst van
de kloosters ging naar de provincie, voor één-
derde legersoldij, éénderde wees- en gasthuizen
en éénderde voor het traktement van de domi-
nees.
Johannes Bogerman was de voorzitter van de
Dordtse Synode.
De Theologische opleiding was op de Universiteit
te Franeker.
Na deze boeiende lezing bedankte de presidente
mevrouw Nauta de spreker en ze besloot de ver-
gadering met het lezen van een gedicht van Nel
Benschoo.'De Psalmen'.

H. Posthuma-v.d. Boomgaard

,$,PORWFTf
Kaatsven'Nije Moed'
Tijdens de derde ledenpartij van kaatsvereniging
Nije Moed in de sportzaal de Utherne was de
spanning troef in bijna alle partijen.
Het bestuur had 7 parturen samengesteld, waar-
van het partuur Jelle Postma lichtelijke favoriet
was. Maar in de zaal worden de slechtste kaatsers
beter en de goeden iets slechter, dus je weet het
nooit!
Dat deze stelling uitkwam bleek in de eerste om-
loop. Jelle Postma cs moesten de strijd aangaan
met partuur Cor de Jong cs. Zonder echt in de
problemen te komen won laatstgenoemd partuur
door zeer geconcentreerd spel met 5-3 en 6-4 en
kwam daardoor in de winnaarspoule.
In de winnaarspoule kwamen verder nog PietTuin-
man cs door een overwinning op Bauke Weerstra
cs en Arend Zijlstra cs door een overwÍnning op
Douwe van Slooten cs. Het tweetal Germ Faber en
Marten Overwijk had een staand nummer en
kwam daardoor direkt in de winnaarspoule.
De strijd in de verliezerspoule was hevig. Bauke
Weerstra en zijn jeugdige medekaatster ldske Zijl-
stra moesten het met z'n beiden opnemen tegen
Jelle Postma cs doordat de derde maat Durk van
dêrWal plots een spoedklus elders moest verrich-
ten.
Tot ieders verbazing wonnen eerstgenoemden
met 5-5 en 6-2.
Teleurgesteld door dit verlies konden Jelle Postma
en zijn maten Gerrit de Jong en Jan Bootsma geen
vuist meer maken tegen Douwe van Slooten cs (1-
5 en 4-6).
De winnaar van deze poule moest dus uit de on-
derlinge confrontatie tussen Bauke Weerstra cs
en Douwe van Slooten cs komen.
Inmiddels was Durk van derWal weer terug in het
partuur Bauke Weerstra maar hij kon niet verhin-
deren dat Douwe van Slooten cs vrij gemakkelijk
met 3-5 en 2-6 wonnen.
In de winnaarsooule bleef het tot het eind toe
spannend. Nadat Arend Zijlstra cs wonnen van
Cor de Jong cs (5-5 en 6-4) en van PietTuinman cs
(5-5 en 6-6) hadden zij genoeg aan een overwin-
ning tegen Marten Overwijk en Germ Faber. Dit
tweetal had daarvoor al verloren van de andere
twee parturen, maar zij wilden in ieder geval één
keer het zoet der overwinning smaken. Met een
zeer gevarieerde opslag legde Marten Overwijk
zijn wil op en ook Germ Faber liet zich van zijn
beste kant zien. Met het koppie erbij werden
Arend Zijlstra cs aan de kant geschoven met 5-3
en 6-4.
De winnaar moest dus komen uit de wedstrijd tus-
sen PietTuinman, Dick Hoekstra, Siebev.d.Wal en
het partuur Cor de Jong, Koos Jacobsen en Chris
de Groot. In een zinderende finale kwam alles aan
de hang (5-5 en 6-6) en werd er door Dick Hoek-
stra een kleine kaats geslagen en werd er geruild.
Op deze laatste alles beslissende slaq ruilden

R.IKRtrnEE
TI KUNT TIIER TERECIIT VOOR;

'Reparaties r Grote & Klelne Eeurten
* APK-Autokeurlng * Autospulten

' Onderdelen , Verkoop van Nlêuw€ &
Gebrulkte auto's

061ó&1488
(prlvó 1868)

KWALITEITSFIETSEN VOOR IEDEREENII

0azallo O ïoURFIETSEN

Berevus 3 i:|,ÊïEi'.'=ï-
Sprtle a sPARTAMET

. JEUGD/KINDERFIETSEN. BROMFIETSEN 
NUENHUIS

.ilï-H*:J*"":i.:Ï"" TWEEWIELERS

lilst Jurjen Hoomansstraat 2 teleÍoon 0s155-1664

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

BROUWER

VOOR WONING.
EN

UTILITEITSBOUW
installatiebedrijf

Nevenvestiging lJlst,
tel. 05155-2642

tel. sj. wiebenga 05155-1529
Eegracht 105

BOUWBEDRIJ F

VISSER 12

IJLST
VOOR AL UW ONDERHOUD,

KUNSTSTOF RAMEN

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

VERBOUW, NIEUWBOUW,
EN DAKKAPELLEN



KYPMANTSJE

Fam. de Boer steekt
dames StánÍries in
nieuw shirt
Sytze en Titia de Boer die het Dropwinkeltsje
in de Sneeker Galaigapromenade runnen,
hebben het eerste damesteam van volleybal-
vereniging StánÍries in een nieuw shirt gesto-
ken. Dit heeft ondertussen al de gewenste re-
sultaten opgeleverd. De dames zijn ongesla-
gen kampioen geworden in de Z.W.H.-
competitie in de 2e klas en promoveren der-
halve naar de districtsklas.

Op de foto de speelsters van Stánfries in hun
nieuwe shirt.
Staand v.l.n.r.: Sponsor Sytze de Boer, trainer
Jelmer Kuipers, Elly Schreur (1S), Tjitske de
Boer (19), Nieske Hoekstra (29), coach Durkje
Bouma.
Zittend v.l.n.r.: Korja v.d. Werf (12), Nienke
Luinenburg (44), Ctara Jacobsen (34), Fokje
Altenburg (13), Niesje Fijlsrra (11) en Gerry de
Jong (22).

9 IT DRYLTSER
Koos Jacobsen en Chris de Groot in het oerk om
zo opslager Piet Tuinman onder druk te zetten.
Deze taktiek bleek de juiste nadat Koos Jacobsen
de kaats voorbij kon slaan en zodoende voor zijn
partuur de eerste plaats pakte.
De tweede plaats bleek na telling van de eersten
voor en tegen nog niet bekend en daar moest het
onderlinge resultaat de uislag geven. Met een slag
verschil werden Arend Zijlstra, Jan van derWal en
Frida van derWal tweede.
Na afloop kon de voorzitter de vleesprijzen van de
lJlster slager aan de prijswinnaars uitreiken.

De Pripper

Voor al uw

* onderhouds- en
* timmen^rerk
kunt u terecht bij

HUISMAN
Eegncht 37 - tJtst
05155 - 1735
05155-2023

VAN VLOER TOT DAKPAN
ONDERHOUDSBEDRIJF HUISMANT

NovtLoN' Oor MooI DAT 'T Moot IS.
Een stel zit voor de tv.

Door de huiskamer stormt een

L )rde Texaanse longhorns.
Ye man en vrouw zijn niet onder
de indruk.

En ook hun vloerbedekking
is er niet kapot van... Novilon van
Forbo-Krommenie is biina overal
tegen bestand. Waarmee wordt
benadrukt dat Novilon een vloer is
in vele kleuren en dessins die
alle vertrekken in huis kan
verfraaien.
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Vaaromhopen...
als avoordelig
Iruntharen?

De doe-het-zelver huurt bii
ons o.a.r a Ladders. Rol-
steigers o Speciemolens
. Cirkelzagen o Decoupeer-
zagen a BoormachineS
o Schuurmachines o parket-
sch uu rmac h i nes c G rond -
ot Tuinfrezen . Kettino-
zagen enz. enz.

M.SIIPERDA
Suclergoweg 54, lJlst
05150-26020 / 051

Galamagracht 44 - lJlst
Tel.05155-1996

De enlge zelfslachtende slager in
ons sÍedeke, 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 wii Uw bestelling!

SLAGERIJ

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

tr
tr
tr
tr

GROND- EN VERZETWERK
WALBESCHOEIING
HEIWERK E RIOLERING
AG RARISCH E WERKZAAMH EDEN

ïffiiiffi.ïi,iffiiwii
Galamagracht 107 8651 EE lJlst 05155-1491

Voor al uw:
r Kruidenierswaren o Groenten en Íruit
r 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 - TeleÍoon 1206

" Gediplomeerde Aut orij school "
De Dassenboarch 12 - 8651 BW IJlsr - Telefoon *,rrllLit"t 

autobus

o Lestijden 60 minuten

r Opfriscursus voor de niet regelmatige rijders
o Voortgezette opleiding op groot materieel

o Het leren en durven rijden in Amsterdam

r Theoriecursus... ook voor lTVz jarigen

r Hoog slagingspercentage!

Bel of kom lanss voor meer informatie.

TIMMER- EN AANNEMERSBEDRIJF

FA.G.SPIJKSMA&ZN.

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

voor u op maal

Uilenburg 35 - lJlst - Tel. 05155-1228


