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Maandag, 4 mei 1992,
Dodenherdenking in lJlst

Vrede,

wat een mooi woord.
lk hoor het bijna iedere dag:
ledereen roept het,

iedereen vraagt het,

Maar kijk ik om me heen
en zie het niet.
Dus zeg me:
wat is de betekenis van dat woord?
ls het iets dat men voelt,
is het iets dat men moet beleven,
of moet men het zelf maken?
Heeft het wel zin erover te praten?

Misschien bten ik nog te jong om het te begrijpen.
Maar toch hoop ik het eens te mogen beleven
dat iedereen zegt:
"Hé, weet je het al? Er is overal vrede!"

Dit gedicht van eên 13-jarig meisje sprak mij erg aan en ik vond het heel toepasselijk om het in "lt
Kypmantsje" te plaatsen om de inwoners van lJlst uit te nodigen ddel te nemen aan de Dodenher-
denking op maandag 4 mei 1992.
Dit kunt u doen door onderstaande Dunten in acht te nemen.
1. VanaÍ 18.00 tot zonsondergang wordt er vanaf de openbare gebouwen halfstok gevlagd. Ook de
kerken, scholen en de inwoners van lJlst worden verzocht dat te doen;
2. om 19.30 uur aanvang'stille tocht'; vertrek vanaÍ het gemêentêhuis naar de algemene begraaÍ-
plaats. Op de oorlogsgraven zullen kransen worden gelegd. Ook voor de deelnemers aan de 'stille
tocht' is er gelegenheid voor het leggen van bloemen bij de graven. Muziekvereniging Concordia
verzorgt de muzikale omlijsting, terwijl leden van de Nationale Reserve een erewacht vormen;
3. vanaÍ 19.45 uur lot even voor 20.00 uur worden de lJlster klokken geluid;
4. vanaf 20.00 uur wordt een ieder verzocht 2 minuten stilte in acht te nemen;
5. de plaatselijke horeca wordt verzocht tussen 18.00 en 21.00 uur op gepaste wijze met deze her-
denking rekening te houden.

De burgemeester van Wymbritseradiel,
B.W, Cazemier.

lJlst, april 1992
Galamagracht 9, tel. 1318

#fiiiitr'ïlï,0*0,
Meer dan ooit zijn
mensenrechten actueel
In Oost-Europa worden nieuwe maatschappijvor-
men opgebouwd op de puinhopen van een dicta-
tuur.
In West-Europa dreigen democratische beginse-
len en burgerlijke vrijheden te vervluchtigen in de
regelgeving van bureaucratiën.
In vele staten voeren overheden oorlog tegen min-
derheden of worden mensen het slachtoffer van
ongebreideld politiek, economisch oÍ crimineel
geweld.
De stroom vluchtelingen naar de rijke landen zal in
de jaren '90 toenemen. Paniekmaatregelen zijn
hierop geen antwoord, evenmin als racisme en
discriminaiie. Er zijn ook duidelijke positieve ont-
wikkelingen.
Het aantal dictaturen in de wereld is beduidend af-
genomen. Bij internationale conferenties en ver-
dragen spelen mensensrechten een grotere rol
dan voorheen.
Amnesty International is zo'n wereldwijd bekende
en slagvaardige organisatie wiens stem duidelijk
wordt gehoord. Mede door het werk van Amnesty
werden gewetensgevangen vrijgelaten, martelin-
gen gestopt, executies niet uitgevoerd. Brieven
van (ex)gevangenen spreken boekdelen over het
nut van alle inspanningen.
Lid worden van Amnesty is de manier om te laten
zien dat u dit werk ondersteunt.
Elke 2e donderdag van de maand kunt u hierover
informatie krijgen in de openbare bibliotheek van
19-21 uur te lJlst.
U kunt ook schrilven of een voorbeeldbrief halen,
die u over kunt schrijven. Ook vanuit uw stoel kunt
u actief zijn door u op te geven voor een Amnesty
schrijfabonnement.
De voorbeeldbrieven en één oÍ meer luchtoost-
brieven krijgt u elke maand thuisbezorgd. U kunt
dus schrijven op een zelfgekozen tijdstip.
Amnesty vraagt uw inzet. Laat uw stem horen!!!
Voor meer informatie tel. 05155-2455 of 1913.

Werkgroep Sneek e.o.
Amnesty International

DE SPANJERSBERG KOLLEKfl E
DE GROOTSTT KANS VAN SIAGEN

IN, . GEBOORTE AANKONDIGINGEN
. HUWELIJKS AANKONDIGINGEN
.UITNODIGINGEN
. BLANKO IGARTEN
.MENU'S ENZ.
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Woensdag 29 apnl

18.00 uur

Donderdag 30 april

10.30 uur

11.30 uur

14.00 uur

21.00 uur

10.00 - 16.00 uur

21.00 uur

zatcrda9 2 mei
10.30 uur

14.00 uur

21.00 uur

zondag 3 mei
9.30 uur

PROGRAMI\{A FESTIVTTETTEN U.V.C.
29 APRIL T^,í 3 MEI

Feesttent parkeerterrein sportveldencomplex De Utherne.

De sterkste man van ïVlmbritseradiel. (Open kampioenschap rWymbritseradiel.

Vijf onderdelen worden in de tent afgewerkt en het onderdeel vrachtwagen-
trekken gebeurt naast de tent. Muzikale omlijsting trio De Tomajo's.
Verkiezing lJlster van het jaar L9921I993.

Entree f S,--,
t/m 15 jaar f 2,50

Koninginnedag.

Oranjeconcert Concordia

Trekking grote vorloting

christian's Jeugdshow 
Entree voor klein on groot Í z,s0

Oranje-bal met De Wiko'e (met zangeres)

Entree f 7,50

Grote vlooiennarkt in en buiten de tent

P.D.M. disco road show met eén live optreden van Dennis Franke. Tevens
gratis prijzenpakket met als hoofdprijs een mountain bike t.w.v. t 650,-.

Entree .f 10,.- \'
voorverkoop f 7,50

gezellig samenzijn met bekendmaking van de voetballer van het seizoen
L99L|L992 bij de senioren, junioren en pupillen.

grote spelmiddag voor de gehele lJlster jeugd met plm. 15 spelen, af te werken
in een spelcircuit.

Inleg f 1,-.

Afsluiting met een topformatie uit Volpndam Thc Friends.

Entree "f 15,.-
Voorverkoop f 12,50

kerkdienst.

1992

VOORVERKOOPz 27 APRIL 1992 I(AMïNE vAN DE LrTI{ERNE VA}'I 19.0G20.00 [rUR.
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Mevrouw W. Kempenaar-Verhoog, Jonker Ris-
pensstraat 9, telefoon '1747.

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

Beheer ligplaatsen
De gemeentelijke ligplaatsen voor vaartuigen wor-
den in lJlst beheerd door de V.V.V.

Per 1 april heeft mevrouwï Rijpma dit werk over-
gedragen aan mevrouw B. Boschma, Ylostinslaan
34,tel.1717.

Stickerruilburo

Erwin Zijlstra
Galamagracht 21, 8651 EB lJlst

Tel 05155-1683

JKOAEKTESJ
Aktie oHelp de Indianen'
een succes
De kollekte voor deze aktie heeft in lJlst e.o.

Í 734,50 opgebracht.
Novib en haar partners in Latijns Amerika danken
u voor uw biidrage.

Kollekte Astma Fonds
In de week van 10 tot 16 mei wordt er voor het Ne-
derlands Astma Fonds weer de jaarlijkse kollekte
gehouden.
Deze kollekte is van groot belang voor de voortzet-
ting van hun werk, daarom hoop ik dat u net als vo-
rige jaren, de zakjes die van te voren worden rond
gebracht, met uw gave wilt klaar leggen voor de
kollektant.
U bijvoorbaat hartelijk dankend namens het
Astma Fonds,

W Kempenaar-Verhoog

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, lJlst

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

Ocopyright Drukkerij Vi$oÍ. Ni€ts uit dezs
Uttgavo mag word6n vorueêlvoudigd door
mlddol van druk, fotokoDio, mikroÍilm oÍ oD
onlgorlsi endeÍo wijza, zond6r vooreígaande
tocttsmming van d6 uitgovor.

t0iflfr[04

l3arpilUm 8 mei Chris Fokma, tentoonstelling plexiglasobjecten in het Gemeentehuis.
E.H.B.O. wedstrijden, Mienskipsh0s.
Bridgeclub, Mienskipsh0s.
Bibliotheek non-stop geopend van 9.00 tot 2 1 .00 uur.
Koninginnedag
Begin lJ.V.C.-Íeesten.

Gezamenlijke gemeenteavond Herv. en Geref., Mienskipsh0s.
Moederdag!
Kollekteweek Astma Fonds
Jaarvergadering Christelijk Onderwijs, M ienskipsh0s.
Stichting Jeugd- en Jongerenwerk, NU OF NOOIT, Mienskipsh0s.
Feestavond V.O.O. 'De Kogge', Mienskipsh0s.

25 april
27 april
29 april
30 april
30april

Tmei
l0mei
10-16 mei
14mei
15mei
26mei

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-

"csh0s.
1-lziekkorps'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

sporthal De Utherne.
Volksdansen De Yleke Dounsers, jongerengroep
dinsdagavond 2O.OO-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
Mienskipsh0s.
Schaken elke dinsdagavond in Het Wapen van
lJlst.
Dammen elke maandavond in Het Wapen van
lJlst.
Amnesty lnternational elke 2e donderdag van
dê 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.
TaÍeltennis maandag van 19.00 tot 23.00 uur, za-
terdag van 9.00-13.00 uurjeugd.
Gymnastiekvereniging StánÍries 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
Wapen van lJlst.
FNV inÍo-team bel 051 55-1 970, Louige 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-
1 970.
Gêmêentê van Jezus Christus Kinderbijbelclub:
woensdags eens per 1 4 dagen, 1 3.00-1 4.00 uur 4
I/m 7 jaar, 14.00-15.00 uur 8 Vm 11 jaar. Toffe-
Tiener-Bijbelclub: vrijdags eens per 14 dagen,
'f 9.30-21 .00 uur 12 t/m 1 5 jaar in het Mienskips-
h0s.

Jappie de Haas 50 jaar!
De fanclub 'Jappie de Haas S0-jaar' heeft voor za-
terdag 23 mei diverse aktiviteiten gepland, om het
heugelijke feit te herdenken dat Jappie op die dag
50 jaar geleden geboren werd.
Vanuit betrouwbare bron is vernomen dat de akti-
viteiten welke gepland zijn, zeeropmerkelijk zullen
zijn, om deze toch wel zeer markante lJlster in het
zonneije te zetten.
Als kadotip voor Jappie beveelt het organiserend
komitee een bloemetje aan.

J.K

Rabobank Rendement Rekening:
aantrekkelijke rente en toch probleemloos

contant geld opnemen

BabobanH trl [Ëlr,*ir;#r
Geopend: 9.00-12.30 / 13.00-16.00 uur + vrijdagavond 19.00-20.00 uur

woensdagmiddag gesloten.
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. bloemen
o planten
. bloemsierkunst
o tuincentrum
o tuinarchitectuur
Dll allê. ln uw'êlgên stad'

Príué en Zakelijk
de juiste

* verzekering
* hypotheek
* pensioen

SNEEII'EN
A$SUNANTIEIT,ANTOON,

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

IDE BOENBY
\
l
.\
t

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

Autorijschoot L. dg BOgf
Belangrijker dan een goedkoop

lesuur is de eindrekenlng
na het rilexamen!
Ga daarom naar

Autorijschool L. de Boer
Popmawal 12

Ulsl
TeleÍoon 05155-1553

VOLLEDIG
GEDIPLOMEERD

K /y Uitvaartvereniging n'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

t Bode J. Plantinga, dag en nacht bereikbaat 05141-1972.

Inlichtingen: J. Nijdam, Eegracht 104, tet. OS15S-1783.

í$
Makelaardij

Schrale

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

Hypotheken en verzekeringen

Taxaties van alle onroerende goederen
blnnen 48 uur geregeld

Vraagt vrijbl ijvend inÍormatie.

Stadslaan 42, 8651 AG lJlst, tet.051

In Dryltser
Slokje..,

Slllterij J. Schreur
Galamagracht 34, lJlot

Tel. 05155-1570

TIMMER. EN AANNEMERSBEDRIJF

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

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



op te nemen met het begeleidingsorgaan (8.O. F.).

Dat 't Honk de moed nog niet heeft opgegeven
mag blijken uit het feit dat de stichting de gere-
nommeerde band 'Wild Power'zo ver heeft gekre-
gen de presentatie van haar eerste C.D. in het
Mienskipsh0s te laten plaatsvinden. Deze primeur
vindt plaats op 23 mei.
Het bestuur van de stichting Jeugd- en Jongeren-
werk rekent op een grote opkomst, vooral op 15

mei want dan slaat het uur van de waarheid.
Een concert organiseren is op zich een hele klus,
maar niet datgene waar Jeugd- en Jongerenwerk
voor moet staan; er zijn meer zaken die voor de
jeugd kunnen worden georganiseerd. Mocht er
vri,idag 15 mei praktisch geen opkomst zijn en het
Mienskipsh0s leeg blijven, dan weet het bestuur
waar het aan toe is: de pijp aan Maarten geven en
een stuk jeugdwerk voor zéér lange tijd uit lJlst la-
ten verdwijnen.

J.K.

.W
12 y'r55ER.
,-
l, Galamaqracht 9, tel. .1318

Drumband Goncordia
opgeheven
Ja, u leest het goed. Als bestuurvan de christelijke
muziekvereniging Concordia hebben wij helaas
moeten besluiten de drumband oo te heffen.
Na een aanvankelijk wankel bestaan bleek de toe-
komst van de drumband de |aatste twee jaar rede-
lijk gunstig.
Hoewel het aantal leden niet erg groot was bleek
men onder de enthousiaste leiding van Guus
Pieksma tot steeds betere en soms verrassend
goede resultaten te kunnen komen.
Welk virus zich met name in het tweede halfjaar
van 1991 van een aantal leden meester maakte, is
moeilijk te achterhalen, maar na de zomer van
199.1 bleek het niet mogelijk de enigszins positieve
lijn vast te houden. Sterker nog, er was sprake van
een negatieve tendens.
Onderlinge gesprekken, aÍspraken enzovoorts
ten spijt, er moest onder ogen gezien worden dat
op deze manier niet verder gegaan kon worden.
De instrukteur en die leden waar de drumband
voor een groot deel op 'dreef' misten uiteindelijk
het vertrouwen en de motivatie om op een zinvolle
manier verder te gaan.
De enige mogelijkheid om opheffing te voorko-
men was: nieuwe leden, maar in de aÍgelopen
paar jaar was reeds duidelijk geworden dat daar
niet op gerekend kon worden. Met name de leden
van de drumband zelf hebben zowel in lJlst als in
de omliggende dorpen akties ondernomen om
nieuwe leden bij de drumband te krijgen.
Afgezien van een aantal jonge leerlingen hebben
deze akties geen enkel resultaat opgeleverd, on-
danks het feit dat er (ong)volwassenen zijn die
kunnen drummen.
De conclusie op dit moment moet dan ook zijn dat
er geen mogelijkheden meer zijn om Ce drumband
'op de been' te houden. Erg jammer, vooral voor
de leden die nog wel enthousiast waren en zijn, en
voor de leerilngen. maar ook voor onze vereniging
en natuurlijk voor lJlst.
UniÍormen en instrumenten zijn opgeslagen rn aÍ-
wachting van gunstiger tijden die hopenlijk niet al
te lang op zich laten wachten.
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lJlster bibliotheek één dag
non-stop geopend
Honderd jaar geleden ging de eerste openbare bi-
bliotheek in Utrecht van siart.
In de loop van deze eeuw heeft de bibliotheek zich
ontwikkeld tot een instelling waar een groot deel
van onze samenleving gebruik van maakt.
Maar wat ging daaraan vooraf?
ln de negentiende eeuw kende men al de zoge-
naamde'Nutsbibliotheken'. Dit waren bibliothe-
ken opgericht door de 'Maatschappij tot het nut
van 'tAlgemeen' en hadden als doelde 'ontwikke-
ling en verheffing van het volk'.
Midden vorige eeuw sloeg de verzuiling toe. Dat
betekende dat zowel katholieken als protêstanten
hun eigen organisaties hadden die zich mei het bi-
bliotheekwerk bezig hielden. In 1921 komt er een
Rijkssubsidie-regeling voor de openbare biblio-
'reken. Ook confessionele bibliotheken kwamen

\--door deze overheidsgelden in aanmerking, maar
dan dienden ze wel hun deuren voor iedereen te
openen.
Na de oorlog en met name in de zestigeren zeven-
tiger jaren brak er een bloeiperiode aan voor het
bibliotheekwerk. In 1975 wordt de Wet op het
Openbaar Bibliotheekwerk van kracht. Een be-
langrijk element uit deze wet is de kontributie-vrij-
dom voor de jeugd tot 18 jaar. Het aantal jeugdle-
den stijgt gigantisch en nieuwe bibliotheekgebou-
wen verrijzen. ln 1983 telde Nederland 471 open-
bare bibliotheken, 511 filialen en 1966 bibliobus-
standolaatsen.
Maar de donkere wolken van 'bezuinigen' trekken
samen en in 1987 besluit het parlement de biblio-
theekwet in te trekken en de bibliotheken onder te
brengen in de Welzijnswet. Het overheidsbeleid is
geÍicht op decentralisatie van taken en de verant-
woordelijkheid voor het biblioiheekwerk ligt nu bij
de lagere overheden. En zo besloot de gemeente
lJlst een openbare bibliotheek op te richten voor
de lJlster bevolking, waarvan de opening op 31
dgcember 1983 plaats vond. Daarvóór moest men

. ;h tevreden stellen met een bibliobus, uitwijken\íaar 
de bibliotheek in Sneek of gebruik makenvan

de boekenuitleen van de Hervormde en GereÍor-
meerde Kerk.
Na.de gemeentelijke fusering is het bibliotheek-
werk ondergebracht in de Stifting lepenbiere Bi-
bleteek Wymbritseradiel. De bibliotheek is de
enige vaste vestiging in deze gemeente. Daar-
naast bezoekt de bibliobus de vele dorpen en
staat er in een grotere woonplaats, zoals Heeg,
een bibliotrailer. ln totaal maken ruim 2800 leden
gebruik van bibliotheek of bibliobus en jaarlijks
worden er circa 165.000 boeken en andere mate-
rialen uitgeleend. De openbare bibliotheek heeft
zich in een eeuw tijds veranderd van een wat
saaie, stoffige'stilte'-plaats tot een modern infor-
matie-instituut waar men terecht kan voor elke
vraag.

ANNA SCHRAA.VAN POPTA

GEDIPLOMEERD
PED I CU RE

Geeuwkade 11 - TeleÍoon 1930

Op landelijk nivo zal Koningin Beatrix op 29 april
de start-handeling verrichten die het begin van dit
eeuwjaar markeert.
Op plaatselijk nivo zal de lJlster bibliotheek op
deze gedenkwaardige dag van 9.00-21.00 uur
non-stop geopend zijn voor het publiek. Uiteraard
willen we er ook een Íeestelijke dag van maken.
Zo kunt u 's ochtends een koffiemorgen bijwonen
en kennis maken met Monique Thijssen. Zij is de
schrijfster van een aantal mooie boeken en woont
momenteel in lJlst. VanaÍ 10.00 uur zal ze vertellen
over haar leven en werk.
Verder is er een verkoop van afgeschreven boeken
en men kan meedoen met een wedstrijd 'verbor-
gen boektitels'.
's Middags zijn er 'ouderwetse voorleesuurtjes'
voor de jeugd. Uiteraard zal ook het muzikale ele-
ment niet ontbreken op deze dag.
Nog geen lid van de bieb? Grijp dan uw kans en
haal op 29 april een kortingskaart voor / 10.-.
Bovendien valt er binnenkort een orovinciale bi-
bliotheekkrant oo uw deurmat met veel wetens-
waardigheden over het bibliotheekwerk in Fries-
land. Noteert u alvast?
Woensdag 29 april is de bibliotheek non-stop ge-
ooend van 9.00-21.00 uur!l!

Jeugd- en Jongerenwerk:
nu of nooit!
ln een laatste poging het jeugd- en jongerenwerk
nieuw leven in te blazen, wordt er op vrijdag 15 mei
in samenwerking met het Begeleidingsorgaan
Friesland (B.O.E) een open avond georganiseerd.
Op deze avond, die om 19.00 uur begint kan de
jeugd vanaf 12 jaarzelf met ideeên komen hoe vol-
gens hen de zaak moet gaan lopen.
Op deze thema-avond met de vraag 'Jeugd- en
jongerenwerk; hoe verder?' wordt gepeild in hoe-
verre er nog voldoende basis is om met dit, op zich
prima initiatief verder te gaan.
Volgens woordvoerder Hendrik Adema is het wa-
ter echt tot aan de lippen gestegen van de zielto-
gende jeugdvereniging. Het draagvlak is verdwe-
nen en de talrijke initiatieven slaan niet aan.
Om 'geen water naar de zee{e blijven dragen' dus
deze thema-avond. Ook ouders van jongeren
v anat 12 iaar zij n h iervoor van harte u it genod i gd.
Ongeveer vijf jaar geleden werd 't Honk gereali-
seerd na ontzettend veel hindernissen. Het bleek
meteen al bijna een valse start te zijn.
De jongeren die jarenlang hadden gestreden om
een jeugdhonk van de grond te krigen waren in-
middels 'oudere jongeren', bij wijze van spreken al
praktisch getrouwd. Op dat moment - de doel-
groep verdwenen - viel er een groot gat. De gene-
ratie die volgde wist de weg naar 't Honk niet te
vinden.
Ondanks het Íeit dat het bestuur uit alle macht
probeert met jongerengroeperingen in lJlst in kon-
takt te komen, verloopt de zaak uitermate stroef.
Enerzijds heeft het misschien met de negatieve
beeldvorming te maken, maar dit gegeven is ook
gebaseerd op gissingen.
Eén ding is wel zeker: wanneer dit projekt Jeugd-
en Jongerenwerk een geruisloze dood sterft is het
afgelopen en komt een dergelijk projekt de eerste
tientallen jaren niet weer van de grond. De toe-
komst hangt af van wat de lJlster jeugd met 't
Honk wil, anders is het 'over en sluiten'.
Volgens woordvoerder W. Schat staat de ge-
meente Wymbritseradiel open voor de initiatieven
welke genomen worden, en probeert zij daar waar
nodig de zaak te ondersteunen.
Het gesprek dat de gemeente met het bestuur van
de stichting Jeugd- en Jongerenwerk gehad heeft
rs in elk geval positief verlopen' in dit gesprek heeft
de gemeente ondermeer geadviseerd om kontakt Bestuur chr. muz. ver. Concordia lJlsl
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Voor al uw

* onderhouds- en
* timmerwerk
kunt u terecht bii

HUISMAN
Eegracht 37 - lJlst
05155 - 1735
05155-2023

VAN VLOER TOT DAKPAN
ONDERHOUDSBEDRIJF HUISMANI

Naast verÍwaren, glas en
behang hebben wij u nu ook

ijzerwaren en tuingereed.
schappen aan te bieden.

Uw vakman:

J.G.DEVRTES -IJI.S,T
sclrl&hrs. en behcrryercbeclrfÍ

ctoc'-IteLêIÍ.zgttrlc
Galamagracht 13 - TEL. 0S155-1387

NS-plaatsbewijzen verkrijgbaar bij
boekhandel Visser

A
ÏrÍ+lrnmil/íu{flK{

ljlsterkade 114, 8608 AC Sneek
TeleÍoon 05150-14000
TeleÍax 05150-23850

Taxivervoer
Groepsvervoer
Schoolvervoer
Reisvervoer
Dlrektievervoer
Ziekenvervoer
Trouwrijden
Rolstoelvervoer
VIP-bussen (8 personen)

VOOR WONING.
EN

UTILITEITSBOUW
installatiebedrijf

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

Nevenvestiging lJlst,
tel. 05155-2642

tel. Sj. Wiebenga 05155-1529
Eegracht 105

BROUWER

FilUTEITEil'EtrDRIJF

R.IKRtrIEE
ïI KUNT ITIEB TERECIÍT VOOR:

' Reparatles ' Grote & Klelng Beurten
. APK-Autokeurlng * Autospulten

' Onderdelen ' Verkoop van Nleuwe &
Gebruil<tc auto's

Roodhemste

'4 
,

iÍiirilÏriiilri
ijir.iiltil;i:lli

ffi#fi

ffi
rwog 14

IJIst
061ó6-1{Í!€
(prlvé 18{18)

0erells
Balevus

Sparte

KWALITEITSFIETSEN VOOR IEDEREENTI

. TOURFIETSEN

. SPORTFIETSEN

. TRIMFIETSEN
O SPARTAMET
O JEUGD/KINDËRFIETSEN
O BROMFIETSEN

NIJENHUIS
ook voor advies, service en reparaties.

Stalling + repaÍatie buitenboordmotoren. TWEEWIELERS

iif St Jurjen Hoomansstraat 2 teleÍoon 05155-1664

Felkle Sybrandy - Vakíotogrrfe
Gccuwkrdc tl - E65í AA lJlrl - icldoon 05155-2222
Pdyó: ilol.llnnc 57 .862í DD H..g - tclctom 0515.1-2t10'* reponages

* industriêle Voortaan kunt u ook bij ons terecht voor Íilms,Íotograíie fotocamera's, Ílitsmateriaal en lijsten. Tevens
. * portretÍotograÍie zijn wij er voor het ontwikkelen van uw tilmsr reclameÍotograÍie en Íoto's. Ons advies is gratis.

De Kykkast is geopend op: maandagmiddag, woensdagmiddag,
donderdagmorgen, vrijdag morgen en zaterdagmorgqn.
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In het Kypmantsje van juni '91 stond bovenstaande foto van de 2S-jarige gymnastiekvereniging Stàn-
fries.
'.{lerop zijn heel wat reacties binnen gekomen, maar de lijst met namen is nog niet helemaal compleet.

1-.ie helpt? Telefoon 1328.

38 sq

rA 10 11 12 13
t n,al
1q ' 15 16'

1. Ennie Visser; 2. Tine Nauta; 3. Minke Windsma; 4. Jeltie Zweering; 5. Geertje Lanting; 6. Annie Geer-
lings; 7. HesseltjeSijbesma; 8. ConieGeerlings; 9.Tinevan Dijk; l0.YtjeWoudstra; 1-l.WimmieSpijksma;
12. Trijntje Landstra; 13. leisje Cuperus; 14. Fetsje Groenveld; 15. Piet Meintema; 16. Boukje Woudstra;
17. JentjeAndela; 18. ?; 19. Jappie Muizelaar; 20. ?;21.?;22. ?;23. Evert Haaksma; 24. Rintje Haaksma;
25. ?:26.?:27. Richard Kremer; 28. Eite Wassênaar; 29. Wieb Meintema; 30. Geertje Cuperus; 31. Antje
^\perus; 32. Zus Schilstra; 33. ?. Kamstra; 34. ?; 35. Simon Snijder; 36. ?; 37. Martha v.d. Horst; 38.

r.*íitje Wassenaar; 39. Hieke Zuidstra; 40. Sjoerdje de Vries; 41. Jeltje Nooitgedagt; 42. Pietje Zandstra;
43. Froukje Bergstra; 44. Hiltje Schilstra; 45. Sjamke deVries; 46. Trijntje Nauta; 47. Gijske Wildschut; 48.
Pietsje Koningsveld; 49. Lolke Lanting; 50. Paulus Buma; 51. Bauke Fijlstra; 52. Siep Schilstra; 53. Durk
Groenveld; 54. JacobWiebinga; 55.Tiemen Nooitgedagt; 56.?;57.?:58.?;59.Arend Brens; 60. Henk
Groenveld; 61. Oege Stienstra; 62. Anne Brekeveld; 63. Trui Meinsma; 64. Froukje v.d. Goot; 65. Trien
Nooitgedagt; 66. Roosje Nooitgedagt; 6T.ZusKremer;68. Nantje de Jong; 69. Foekje Kleinsma; 70. Tine
Reitsma; 71. Pietje Nauta; 72. BoukeWesterdijk:73.?; T4.TeakeVisser; 75. Jan StienstÍa; 76. Sieb Feen-
sira;77. Jurjen Brekeveld; 78.Wiebe Koopmans; 79.?;80. JaapAppelboom; 81. ?;82. Geert Muizelaar;
83. Teade Heegsma; 84. Ane Postma.

Zanggroep 'TURDUS'
Oosthem e.o.

vraagt

a. basgitarist(e|
b. akoestiseh gitarist(ef

Repetities op zondagavond 19.30-20.30 u.

Inlichtingen: tel. 05156-9825

Ghristel ij ke Plattelands-
vrouwen lJlst
De Christelijke Plattelandsvrouwen uit lJlst hiel-
den vergadering op 20 februari 1992 's avonds om
B uur in het Mienskipsh0s.
Mevrouw Jacobi opende deze avond door ons al-
lemaal (waaronder 2 heren) van harte welkom te
heten.
De heer de Vries, directeur van de Zuivelfabriek te
Workum was ook al aanwezig.
Het overlijden van de heer Sijperda en mevrouw
Visser werd even aangehaald. De familie werd
veel sterkte en kracht uit Gods hand toegewenst.
Daarna ging ze ons voor in gebed, waarna ze ons
voorlas uit Mattheus 6: 25-29. Haar meditatie ging
deze avond over'nood en zorg'.
Nu was dan de heer DeVries aan de beurt om ons
te laten zien wat er allemaal is te doen in de Zuivel

I. SCIIEEPS9CHROEYET
. reporolie . spoedvêíslêllên
o bolonceren a schroêfosinstollotiês

2. SCH:EPSMOIOREX
a levêring en inbouw a ombouw
a onderhoud o hoofddeoler von
"Thornycroft" moloron a keerkoppelingen en reporolie

5CI{EEPSBEXODIGDHEDCX

IN UW KOSÍBARE VAKANIIETIJD PROBEREN WIJ
ZO SNEI. MOGETIJK UW SÏORINGEN
TE VERHEIPEN. I rs.(hÍ.vên_.r.í í, 487s

.s.orrdr.hr^êÍ..!^À6êlind.h 
a^à _

. i'..-= -=.===-=- t=

4. YOON DE DOE H:I ZETYERY 
--

. hêlling tot 1 5 ton . hogêdrukrêinigingsspuit

en op het land van de boer. Hij vertelde ons van
alle soorten kaas die Workum maakt. Hij had er
mooie dia's bijen er ook een leuk spel bij georgani-
seero.
Wij moesten vijf soorten kaas proeven en raden
hoe de naam was van de kaas en dat op een stuk
papier schrijven. We kregen allemaal een schaaltje
met vijf stukjes kaas. De één wist het nog beter
dan de andeí meenden ze.
Na dit spel konden wij nog vragen stellen, waar ge-
bruik van werd gemaakt. Want milieu en zuivel bot-
sen nog wer eens.
De boeren worden ook geregeld op hun vingers
getikt want alles mag niet meer. Dan hebben ze te-
veel melk en dan teveel mest. Het valt niet mee.
Boer zijn is ook al een moeilijk beroep.
Mevrouw Jacobi bedankte de heer DeVries voor
deze mooie en leerzame avond. Ze las ons nog
een gedicht voor waar ze deze avond mee besloot
en wenste ons allemaal wel thuis.

T. Wind-Wiersma

Vergadering gehouden op 19 maart 1992
's avonds 8 uur in het Mienskipsh0s
Mevrouw Jacobi heette iedereen van harte wel-
kom. En wel in het bijzonder mevrouw Goeman
Borgesius.
Wij zongen eerst Gezang 465: 1-2 waarna ze ons
voorging in gebed. Het bijbelgedeelte ging over



IT DRYLTSER KYPMANTSJE 8
Lucas 24: 9-11 wat ze ons voorlas uit de Friese bij-
bel. Haar meditatie ging over'Vrouw-praal'.
De notulen werden voorgelezen waarna de reis-
commissie ook het verslag voorlas van dg reis die
werd gehouden op 12 maart 1992.
Mevrouw Jacobi haalde de Vrouwenraad-verga-
dering van j.l. 10 maart op het gemeentehuis in
Ulst ook nog even aan. Daar was ze naar toe ge-
weest met mevrouw Nauta.
Nu was dan mevrouw Goeman Borgesius aan de
beur.t om ons deze avond te laten genieten van
haar verhalen over'Mijn werk als burgemeesters-
vrouw'. Ze kwam hier 13 jaar geleden als Hol-
landse in het Friese land. De taal was het moei-
lijkst. De uitspraak en de betekenis van de woor-
den was moeilijk. Ze heeft ons leuke verhaaltjes
verteld, ook over trouwerilen die ze dan zelÍ hele-
maal verzorgde voorjong en oud. Ze had ook nog
een oud burgemeesterspak meegenomen in een
blikken koffer.
Het was een oud pak, nog uit de tijd van koningin
Wilhelmina haar regering, omstreeks 1900.
Toen moesten alle burgemeesters gelijk gekleed
zijn.
Mevrouw Jacobi bedankte mevrouw Goeman
Borgesius haftelijk voor deze Íijne avond die wij
met haar hebben gehad.
Zij besloot deze avond door ons een gedicht voor
te lezen en wenste ons allemaal wel thuis.
Nieuwe leden zijn van harte welkom namens het
bestuur.

T. Wind-Wiersma

C.P.V.-dames op t.v.
Donderdag 12 maart gingen de dames van de
C.P.V op stap met Sijpersma reizen naar Hilver-
sum voor een t.v.-opname van de 5 uur show,
welke vrijdag de 13e werd uitgezonden door RTL-
4.
Veel van onze dames zijn in beeld geweest.
Aan het begin van het programma heeft mevrouw
Wind aan de presentatrice van het programma
Catharina Keijl een schaats aangeboden. Deze
schaats is in lJlst bij Frisia gemaakt en is in Hinde-
loopen beschilderd. Catharina Keijl was hiermee
zeer ingenomen.
Na afloop van het programma hebben we gegeten
in de kantine van RTL-4 en het smaakte orima.
Om 3 uur zochten we de bus weer op en haalden
eerst onze hostess Peggy op voor een rondtoer
oftewel Hollywood-toer door het Gooi.
Bij alle prominente figuren langs. De peperdure
huizen die ze bewonen zijn voorons onbetaalbaar.
De tocht duurde ongeveer anderhalf uur en
daarna ging het weer richting lJlst.
Bij Lelystad was nog even een stop voor een
drankje en om zeven uur arriveerden wij in lJlst,
precies volgens de planning.
We hebben een ontzettend leuke dag gehad en
konden de volgende dag nog eens nagenieten
van het programma.

De reiscommissie,
M. Koster en ï Wind

Foto omstreeks 1941.

Achter v.l.n.r.: J.P Goelema, meester D. Sixma,
in 1942 naar Drachten vertrokken, iuffrouw
Praamsma (?), Jan Andela, ds Kuipers, Geref.
predikantte Oosthem en Jisk Schuurmans.
Voor: WiebeAntonides, Anton Brens, Cornelís
Nauta en meester P van Dijk.

Mevrouw Janke de Jong-Nop bedanken wii
voor de medewerking aan het verzamelen van de
namen van de afgebeelde per,sonen.

Deze opname is omstreeks 1926 gemaakt voor het schoolgebouw aan de Ee-
gracht"
Achter v.l.n.r.: meester G. de Jong, in 1928 naar Ned. Indië vertrokken, Pieter
van Diik, hoofd der school van 1925 tot 1952 Uiltje Woudstra, Gerrit Nop en An-
ton Brens.
Voor: juffrouw Croles, zli gat handwerkles, dat gebeurde in die tijd na de nor-
male schooluren, B. Looyenga, Tiimen Nooitgedagt, Cornelis Nauta en Jan

àl3llï; heer Looyensa stono in het Drijfhouts Nieuwsblad dat in sneek werd
uitgegeven het volgende bericht: 'Op 15-2-1937 is te lJlst overleden de heer
Bontje A. Looyenga oud 67 jaar, echtgenoot van Lijsbeth Dijkstra.
Looyenga was in lJlst 26 jaar wethouder (AR), van 1930-1933 waarnemeH
burgemeester, ouderling in de Gereformeerde kerk, secretaris van de Spaar-
bank en secretaris der Vereniging voor GereÍormeerd Schoolonderwijs.
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Ned. Chr. Vrouwenbond
Us gast fan 'e jOn is de sprekster mefrou Van der
Meulen ÍtAldeboarn.
De titel fan it boek dat fan 'e jOn besprutsen wurdt:
'God jowt gjin siÍers'.
It is in boereroman.Ít de jierren santich en is
skreaun trochA.A. v.d. Werf.
'God jowt gjin Sifers' binne de wurden dy't in lyts
famke in jiermannich forlyn Ítsprutsen hat. Hja
wie'handicapt', seit men mei in frjemd wurd. Mar
hwat my sa sterk oansprekt yn sokke figueren as
hat is dat it forstàn faek helderder en skerper is as
dat Ían de saneamde'normalen'.
Hja fiele it better en djipper oan en kinne yn in stik-
mannich wurden immen hwat op 't hert bine, dat
jin net wer loslit.
Sa wie it hjir ek. Dizze wurden hawwe my net wer
loslitten en mei 't dit boek Íoar jim leit, bin ik der
noch net los fan.
Neist dy lytse faem komt der noch in hwat wràldfr-
jemde figuer yn foar, dy't wrakselt mei it generaes-
jeforskil en tagelyk ek mei it stànsforskil. Dy't yn
dizze wráld fan sifers, om samarto sizzen, in goed
sifer siket to biwrotten, want er oan de ein fan syn
geswalk oars net mear sizze kin as: 'Myn God, ik
bjn in greate nul, en sa kom ik ta Jo'.

. lar haw ik net te sizzen as it moat wêze dat ik by
Yopnij trochlêzen, my by dy lêste bea fan him

oanslÍte kin. (neffens de skriuwerA.A. v.d. Werf.)
Dêr binne wy sÍver stil fan wurden. Tank oan 'e
sprekster. lt hat Ís nei oanlieding fan't besprutsen
boek hiel wat oandachtspunten oanrikt dy't it oer-
tinken wurdich binne. Hjirnei lêst de presidinte in
gêdicht fan Nel Belschop 'God lit it my forjitte'. Wy
sjonge noch Liet 192.
De presidinte winsket És Éi namme fan it bestj0r
goede Peaskedagen en wol thÍs.

Skriuwster J. Posthuma-v.d. Boomoaard

F0gelnijs

Vogelwacht
lJlsVOosthem e.o.

Onze witte kwikstaart
Onze witte kwikstaart: Dat mag er wel bij, want u
heeft veel plezier van dit vogeltje als het in uw
buurt zijn territorium heeft. Het is eên vogeltje dat
voortdurend in beweging is, ook zijn staartje wipt
voortdurend op en neer.
En dan komen wij direkt al bij zijn naam, om maar

Bar dancing T&T Heeg
vraagt voor het seizoen medewerkers

v00r de o snackbar
. Keuken

o Bediening

Inlichtingen en aanmeldingen bij:
Joop en Betty

tel.05154-2538

in eigen provincie te beginnen: boumantsje, in de
Wàlden, wipsturt, vooral op de klei en verder bou-
mantsje-wipsturt, sweltsje-wi psturt, wippelstaart
in Leeuwarden en boummanichien in de Stelling-
werven. Enkele Nederlandsè namen zijn: akker-
mannetje, bouwmannetje, paardewachtertje,
koewachter en ploegdrijvertje. Deze namen heeft
hij te danken aan de omgevingen waar je hem aan-
treft, op pas omgeploegd bouwland en bij paar-
den en koeien waar veel insekten zijn. En zo komt
het bouwmannetje aan de kost.
Een bekende vogelaar dr. Jac. P Thijsse heeft
eens een witte kwikstaart gezien die een mol be-
geleidde, deze boorde een tunnel een halve deci-
meter onder de grond en dan kwamen de lekker-
ste hapjes tevoorschijn, zoals mugjes en spinnen.
Het was een gedekte taÍel.
Het bouwmannetje is een sierlijke verschijning
met zijn zwarte bef en witte kop met zwarte pet.
Zijn blauwgrijze rug en zijn lange zwarte staart,
waarvan de buitenste staartveren door hun wit
voor een Íijne afwerking zorgen.
De witte kwikstaart is over het algemeen een trek
vogel. Ook wordt er in de winter nog een enkeling
gezien. Maar begin maart begint de voorjaarstrek
goed op gang te komen en dit gaat door tot in
april. Het bouwmannetje komt over het algemeen
het meest voor op het platteland, maar schuwt de
bebouwde kom ook niet.
Ze nestelen onder de dakpannen, in nissen in mu-
ren, onder bruggetjes, in riethopen, tussen hout-
stapels en in oude hokken. Het nest wordt slordig
gemaakt zoals dat van de huismus. Een bouw-
mannetjesechtpaar brengt in dercgel2 en soms 3
keer per jaar een nest met jongen groot, als ten-
minste de koekoek niet tussenbeide komt en dat
gebeurt nogal eens. In het nest worden 5 à 6,
soms 7 eieren gelegd. De kleur van de eieren is
bruingrijze stipjes op een grijswitte ondergrond.
Ze lijken veel op die van de huismus. Witte kwik-
staaten zijn vaak erg plaatsgetrouw, het kan dan
ook gebeuren dat ze jaarop jaar in dezelfde omge-
ving broeden.

Ze broeden in vrijwel heel Europa. Ze trekken
vanaÍ augustus, maar vooral in september en ok-
tober naar het zuiden. De trek van de bouwman-
netjes is niet zo opvallend, als bijvoorbeeld die van
de vinkachtigen. Die gaan vaak massaal in grote
groepen en over een lange aÍstand. Het bouw-
mannetje passeert in kleine groepen en over
kleine afstanden. Gaan ze naar het zuiden, dan
gaan ze naar het Middellandse zeegebied. Ring-
gegevens geven aan dat een geringd nestjong te-
rug gemeld werd uit Portugal. En twee als volwas-
sen geringde vogels uit Friesland werd in februari
teruggemeld uit Spanje (aldus 'Vogels in Fries-
land').
Veel gegevens over aantallen zijn niet bekend. Wel
is bekend dat de meeste witte kwikstaarten voor-
komen in de kleiweidegebieden (1,5 paar per 100
ha) en op het veenweidegebied iets minder (onge-
veerl paarperl00ha).
In 1978 waren er na tellingen ongeveer 3000 paren
in Friesland. Aan het einde van het broedseizoen
is dan het aantal bouwmannetjes meer dan ver-
dubbeld. Het aantal broedparen in Nederland
wordt volgens het SOVON geschat op 60.000-
.120.000 stuk.
En nu maar afwachten wat dit broedseizoen weer
oplevert. De eerste meldingen van witte kwik-
staarten zijn er alweer geweest en wel op 7-3-'92
te Jutrijp 2 stuks en op .11-3-'92 te Nijesyl .1 stuks.

Vogelmeldingen
Een zingende merel op de Eegracht gehoord door
R. Schraa op 2-2-'92.
4-2- 92 een zingende zanglijster gehoord op de S.
Sjaerdemalaan door R. Sehraa.

14 stuks kieviten op 12-2:92 ten zuiden van Nije-
syl gezien door S.K. Abma.
Grote bonte specht op de Geeuwkade gezien op
19-2-'92 door Kl. Schraa.
En de specht ook nog gehoord door A. Osinga op
de Eegracht 9-3-'92.
Een paartje pijlstaarten (eenden) in het natuurre-
servaat langs het schelpenpad op 22-2:92 ge-
zien door Sj. Landman
Grutto's, 5 stuks boven Nijesyl op 22-2-'92 gezien
door S.K. Abma. Een aalscholver vloog boven
lJlst van NO-ZW gezien door Sj. Landman. Ci-
troenvlinders werden gezien door mevrouw Ros-
kam, Ylostinslaan op 27-2:92.
J. v.d. Sluis zag ze op 29-2-'92 J. Rispensstraat,
1-3-'92 doorJoh. de Jong, J. Rispensstraat en R.
Schraa zag hem op 5-3-'93 op de Eegracht.
Een eerste kokmeeuw in zomerkleed op2g-Z-'g2
boven lJlst gezien door Joh. de Jong.
Witte kwikstaart gezien door Joh. de Jong bij de
Jutrijper pond, en J. v.d. Sluis in lJlst op 7-3-'92.
C. Witteveen zag de witte kwikstaart op 11-3-'92
bij Nijesyl. R. Schraa zag hem op 17-3-'92 op de
Eegracht te lJlst.
Grauwe vliegenvanger werd gezien bij Piekesyl op
14-3-'92 door C. Witteveen.
Een goudhaantje werd gezien in de Wilhelmina-
straat bij Troelstra en De Vries op 14-3-'92 door J.
Nooitgedagt, H. Huizengastraat.
2 grote bonte spechten gezien op 15-3-'92 Harinx-
maweg doorA. Nooitgedagt, een paardagen aan-
wezig.
Eerste kievitseieren van de Vogelwacht Ulst-Oos-
them e.o.: bij de boerderij van Hoekman, Skerdyk
3, 1 kievitsei door de familie Hoekman oo 17-3-
'92. Cor Attema vond 2 kievitseieren in een nest,
dit is een goed begin, ook op 17-3-'92
Vogelmeldingen bij Sj, Landman, de Kearnstien
16, tel. 2046. lJlst,

'l'llstudro sybe houtsmo
voor grotrsche vormgevrng en produkiie

ontwerp en uitvoering van
huisstijlen, beeldmerken,
advertenties. Íolders.
brochures, katalogie,
kalenders, verpakki ngen,
0eriodieken enz.

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

Supportersclub lJ.V.C.
deel ledenbestand kwijt
De op zich zeer leuke supportersavond van v.v.

lJ.V.C. heeft toch nog een onprettig einde gehad.
Op deze avond hebben zich diverse mensen als
lid aangemeld van de supportersvereniging
lJ.V.C. Het probleem is echter, volgens trainerArie
Hoekstra, dat de inschrijfformulieren zijn verdwe-
nen. Dit is natuurli.jk zeer vervelend voor de vereni-
ging, maar ook voor de mensen die op 13 juni de
supportersavond willen bezoeken, want |J.V.C.
weet niet dat ze lid zijn. Het gaat hierbij om een
tien- à twintigtal mensen.
|J.V.C. heet deze mensen alsnog van harte wel-
kom, en voor degenen die zich de laatste tijd als
supporter heeft aangemeld: neem even kontakt
op met een van de bestuursleden als u zich oo
deze bewuste avond als lid van de supportersclub
hebt laten inschriiven.

J.K.
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Galamagracht 44 - lJlst
Tel.05155-1996

Waaromhopcn...
afs a yoordellg
hantharen?

De doe-het-zelver huurt bii
Ons o.a.: a Ladders a ROI-
sÍelgers o Speciemotens
a Cirkelzagen o Decoupeer-
zagen a BoOrmachineS
o Schuurmachines o parket-
sch u u rm ach i nes o G rond -
of Tuinf rezen . Ketting-
zagen enz. enz.

M.SIIPERDA
Sudergoweg 54, lJlst
05 1 50.

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

Proefde U al:

Ons vers gemalen

heerlijk gekruid
gehakt

en onze echte

Friese d roge worst?

Dlnsdags- en vri jd ag savonds
bezorgen wij Uw bestelling!

SLAGERIJ

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

TIMMER- EN AANNEMERSBEDBIJF

FA.G.SPIJKSMA& ZN.

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

voor u op maat

Uilenburg 35 - lJlst - Tel. 05155-1228

" Gediplomeerde Aut orij scho ol "
De Dassenboarch 12 - 8651 BW lJlst - Telefoon 05155-2009

r Lestijden 60 minuten

r Opfriscursus voor de niet regelmatige rijders
r Voortgezette opleiding op gÍoot materieel

o Het leren en durven rijden in Amsterdam

o Theoriecursus.,, ook voor ITYz jarigen

o Hoog slagingspercentage!

Bel of kom langs voor meer informalie.

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

Speciale drogisterij en kosmetica-aÍdeling

Let op onze wekelijkse folder

SPEERSTRA'S
VOORDEELMARKT
Stadslaan 2 - TeleÍoon 1206

ook voor autobus

tr
tr
nr

GROND- EN VERZETWERK
WALBESCHOEIING
HEIWERK E RIOLERING
AG RAR ISCH E WERKZAAMH EDEN

ïffiiïiiïi,iffiiiiïi
Galamagracht 107 8651 EE lJlst 05155-1491



11 IT DRYLISER KYPMANTSJE

De Looplank

Sociaal Raadslieden
Vraag: Mijn vader wordt al wat ouder. Hij staat op
een wachtlijst voor een bejaardentehuis. Wat mag
hij als eigen vermogen hebben? En wat gebeurt er
met eventuele schenkingen die hij doet?
Anïwoord: Bewoners van bejaardenoorden moe-
ten in beginsel de hele verzorgingsprijs betalen.
De meeste bejaarden echter betalen vanwege
hun inkomen alleen een eigen bijdrage. De hoogte
hiervan wordt bepaald door het inkomen na aftrek
van bepaalde kosten. Het vermogen wat buiten
beschouwing blijft isvooreen echtpaar/ 10.000,-
en vooreen alleenstaande/ 5.000,-. Bovendien is
nog eens eenzelÍde bedrag vrij, wanneer dit gere-
serveerd is voor begrafenis/crematiekosten. De
gemeente kan eventuele schenkingen terugvor-
deren, wanneer deze schenking leidt tot een la-
gere bijdrage. Dit gebeud niet als de opname met
spoed en onvoorzien was, of wanneer de schen-
king is gedaan 2 jaar voor 'l januari van hei jaar

\rin de zogenaamde indicatie plaatsvond. Voor
'lvér informatie over dit of een ander onderwerp
kunt u terecht bij Sociaal Raadslieden in Sneek,
Kruizebroederstraat 2, tel. 05150-22656. Maar u

kunt ons ook vinden in de Infobus in lJlst, op dins-
dag van 10.00 tot 11.00 uur op de Overkluizing.

Vraag: Mijn dochtêr heeft het Íinancieel niet
makkelijk. lk denk erover haar geld te schen-
ken. Zijn daar konsekwenties aan verbonden?
Antwoord: Wanneer iemand een schenking ont-
vangt, krijgt men eventueel te maken met de Be-
lastingdienst. Men moet namelijk zelf aangifte
doen over een schenking die boven de zoge-
naamde vrijstelling komt. De schenker moet aan-
gifte doen als de inspekteur een aangiftebiljet uit-
reikt. De hoogte van de eventuele belasiing die
over een schenking betaald moet worden hangt aÍ
van de (familie)relatie met de schenker en de
hoogte van het geschonken bedrag. De tarieven
voor vrijstelling van belasting over schenkingen
aan kinderen ziin: Í 6.795,- per kalenderjaar
(1991). Voor een kind tussen l8 en 35 jaar geldt
een éénmalige vrijstelling van / 33.977,- (aangifte
r. ichtl).
NY: Wanneer degene die een schenking ont-
vangt een bijstandsuitkering ontvangt, houdt de
Sociale Dienst hier rekening mee voorzover het
'onaanvaardbaar' zouzqn, als dat niet gebeurt. De
situatie wordt dus per geval bekeken. Voor meer
informatie over dit of een ander onderwero kunt u

terecht bii Sociaal Raadslieden in Sneek, Kruize-
broederstraat 2, tel. 05'150-22656. Maar u kunt
ons ook vinden in de InÍobus in lJlst, op dinsdag
van 10.00 tot '11.00 uur op de Overkluizino.

Almanak Watertoerisme deel 1 + 2
nu voorradig

WEG ENKAARTEN
koop of bestel ze nu!

0nze beroemde PER GAMAN0-cursus
begint weer in september

Informeer en reserveer nu alvast

BOEKHANDEL VISSER
Galamagracht 9, lJlst

Te|.05155-1318
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Vraag: Miln zoon verlaat straks de basis-
school, We komen dan voor extra veel kosten
te staan. Bestaat hier een vergoeding voor?
Antwoord: Ouders van leeringen die op 1 juli jon-
ger zijn dan 18 jaar en volledig dagonderwijs na de
basisschool volgen, kunnen eenTegemoetkoming
in de Studiekosten aanvragen. Of men hiervoor in
aanmerking komt hangt af van het inkomen, natio-
naliteit, of vergunning en schoolsoort. De Tege-
moetkoming is een gift en bestemd voor direkte
studiekosten, reiskosten, les- of collegegeld en
extra kosten voor uitwonenden. Men moet de eer-
ste keer de Tegemoetkoming aanvragen vóór 31

december van het schooljaar waarin het van toe-
passing is, via het Aanmelding-A formulier, ver-
krijgbaar op onderstaand adres, of op school.
Daarna worden de formulieren automatisch toe-
gezonden. Voor meer informatie over dit of een an-
der onderwerp kunt u terecht bij Sociaal Raadslie-
den in Sneek, Kruizebroederstraat 2, tel. 05150-
22656. Maar u kunt ons ook vinden in de Infobus
in lJlst, op dinsdag van 10.00 tot 11.00 uur op de
Overkluizing.

Vraag: lk heb een advokaat nodig, maar kan
dat niet betalen. Wat moet ik doen?
Antwoord: Via een Buro voor Rechtshulp kan
men, als men de kosten van rechtsbijstand niet
zelf kan betalen, een advokaat oÍ deurwaarder krij-
gen. Het Buro voor rechtshulp 'voegt' dan een ad-
vokaat of deurwaarder toe aan de rechtzoekende.
Het schriftelijk bewijs dat het Buro hiervan afgeeft
heet een 'toevoeging'. In dat geval betaalt men
niet de volledige kosten van de advokaat of deur-
waarder, maar een eigen bijdrage, afhankelijk van
het inkomen. Voor de beoordeling oÍ men in aan-
merking komt voor een toevoeging, heeft het Buro
een 'verklaring omtrent inkomen en vermogen' no-
dig (voorheen 'bewijs van onvermogen'). Deze ver-
klaring kan men gratis aanvragen. In grotere plaat-
sen bij de Sociale Dienst en in kleinere plaatsen op
het gemeentehuis. Voor meer informatie over dit
oÍ een ander onderwerp kunt u terecht bij Sociaal
Raadslieden in Sneek, Kruizebroederstraat 2, tel.
05150-22656. Maar u kunt ons ook vinden in de ln-
fobus in Ulst, op dinsdag van 10.00 tot 11.00 uur
op de Overkluizing.
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Aovrcs
BroRorncrH
Bouwgeceunwo
TrrrHweRr

TEL. 05155-1592

postbus 7, 8650 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.
Donde rd ag avond van 17.00-
1g.ffi uur.

Doe meer met de bank
die meer doet
BONDSSPAARBANK

Occasions en
N ieuw-verkoop
Goede service

Íe|.1249
Holtropweg 5

Reparatie
Plaatwerk - Spuiten

VEHZEKERING

De Sànhorst 2 - 8651 CM lJlst
TeleÍoon 05155-1S07
b.9.9.05270-14922

UÍ|Í|RDEET PAKTU
BIJ fiÍ|tFT

GolÍf Schreur lJlstmI SUPERMARKÍ
Galamagracht 34, tel. 05155-1 570


