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Hoge onderscheiding lJlster familie
Yad Vashem (lsraë| voor P. Kuipers en C.W. Kuipers-Roodenburg

Op initiatieÍ van NaomiWaas, een kind van joodse ouders, zijn de heer Pieter
Kuipers (posthuum) en zijn vrouq mevrouw Cornelia Wilhelmina Kuipers
onderscheiden met een van de hoogste onderscheidingen welke lsraël kent.
Hun verdienste was dat ze in al hun bescheidenheid onderdak verleend
hebben aan vele fioodse) onderduikers voor korte of langere tijd.

Op 29 april hebben wijlen de heer P. Kuipers en zijn
thans in de Wilhelmina Ílat te Sneek wonende
vrouw C.W. Kuioers de Yad Vashem Onderschei-
ding gekregen. Dit vond plaats in de synagoge van
de Liberaal Joodse Gemeente in Amsterdam.

. a verraad moest NaomiWaas, een joods kind, uit
Yen onderduikadres in de Haarlemmermeer wêg

en werd ze als ruim 4 maanden oude baby naar
Sneek gebracht. Herkenbaar aan het beertje om
haar hals werd ze door de familie Kuipers afge-
haald en in het gezin opgenomen. De heer Kui-
pers, bij het bombardement van Rotterdam ern-
stig gewond geraakt in de begindagen van de oor-
log, was aktief in het verzet. Vele mensen hebben
onderdak gevonden in het huis waar het gezin
destijds woonde, één van de huizen vlakbij molen
Dê Rat.
Naomi werd als 'eigen' kind' opgenomen en
noemde de heer en mevrouw Kuipers 'andere
pappa' en 'andere mamma'. Gelukkige Íaktor bij
alles was het feit dat Naomi geregistreerd stond
als wees uit Rotterdam, zodat haar aanwezigheid
in lJlst de bezetters niet al te sterk ooviel. Na af-
loop van de oorlog is Naomi nog een tijd br1 de fa-
milie Kuipers gebleven. Haarvader, de heerWaas,
vond het moeilijk direkt voor zijn dochter te zor-
gen, ook vanwege het feit dat zijn vrouw het con-
centratiekamp Sobibor niet overleefd had.
''o;r'rouw Kuipers en twee van haar vijf kinderen

\-,aderhouden nog steeds kontakt met Naomi en
hebben een hechte band met haar.
Vele oudere lJlsters zullen het verhaal misschien
kennen en zii die jong zijn: lees het goed.

Echtpaar Kuipers (1973) op het bordes
van het voormalig stadhuis van lJlst.

lnvaliditeitsverklaring van de heer Kuipers,
ondertekend door dokter Goinga op
3l oktober 1944.
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Een hommage aan deze moedige lJlster mensen
leek ons op zijn plaats, de helaas te vroeg overle-
den Pieter Kuipers kon zijn onderscheiding niet
meer in persoon ophalen, maar de overlevenden
zullen hem dankbaar zijn.

ANNA SCHRAA-VAN POPTA

GEDIPLOMEERD
PEDICURE

Geeuwkade 11 - TeleÍoon 1930

Vakantie van 13 juli Um 24 augustus

Boottocht 65-plussers:
Op maandag 15 juni a.s, zal weer de traditionele
boottocht voor 65- plussers met respectievelijk
partners per'Mozart'van rederij Harder uit Sneek
gehouden worden.
Voor het eerst kunnen ook 65-olussers uit Oos-
them en Nijesyl meedoen en wij staan garant voor
weer een prachtige tocht.
Vertrek's morgens kwart voor 9 vanaÍ brug in lJlst
en aankomst om ongeveer 18.30 uur. U kunt on-
derweg genieten van koffie plus, 's middags een
prima warme maaltijd en een geweldige verzor-
ging onderweg.
Laat u dit uitje niet ontgaan. Nadere informatie
over opgave, prijs, enzovoorts ontvangt u tegelijk
met dit Kypmantsje.
Tot aan boord!

Bejaardencommissie lJ lst

NS-plaatsbewijzen verkrijgbaar bij
boekhandel Visser

Bootligplaatsen
In lJlst is momenteel een tekort aan ligplaatsen.
Om hierin verandering te brengen, gaat de ge-
meenteWymbritseradiel, in samenwerking met de
VW de ligplaatsen hernummeren. Door de plaat-
sen beter op elkaar te laten aansluiten kan de
wachtlijst straks hopelijk vervallen.
Bootbezitters die nu een vaste ligplaats huren
hebben inmiddels een brief ontvangen, waarin de
gang van zaken wordt uiteengezet.
Voor aanvraag van een ligplaats kunt u terecht bij
mevrouw B. Boschma, Ylostinslaan 34, lJlst, tel.
1717.

J.K
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Voor alle bestratingen
ook sierbestrating

voor particulier en bedrijf

Bestratingsbedrijf

Fa. Nota en Zwaagman
Hettingawei 16 Bernhardstraat 3

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

. bloemen
o planten
. bloemsierkunst
o tuincentrum
o tuinarchitectuur
Oll eller ln uw'elgen ctad'

Príaé en Zakelíjk
de juiste

* verzekering
* hypotheek
* pensioen

SNEEI[EN
ASSUNANTIEITAN:IOON

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

TDE BODNBY

Autorijschoot L. dg BOef
Belangrijker dan een goedkoop

lesuur is de eindrekenlng
na het rileramenl
Ga daarom naar

Autorijschool L. de Boer
Popmawal 12

lJlst
Telefoon 05155-1553

VOLLEDIG
GEDIPLOMEERD

TIMMER- EN AANNEMERSBEDRIJF

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

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

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
I Dienstverlening zonder winstbejag met voor leden bovendien

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

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

{< Bode J. Plantinga, dag en nacht bereikbaar 05141-1372.

Inlichtingen: J. Nijdam, Eegracht 104, tel. 05155-1789.

ln Dryltser
Slokje...

Slijterij J. Schreur
Galamagracht 34, lJlsl

Te|.05155-1570

Makelaardij
Schrale

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

Hypotheken en verzekeri ngen

Taxaties van alle onroerende goederen
binnen 48 uur geregeld

Vraagt vrijblijvend informatie.

Stadslaan 42, 8651 AG lJlst, tet.05155-2211
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Mevrouw W. Kempenaar-Verhoog, Jonker Ris-
oensstraat 9. IeleÍoon 1747.

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

Oproep:
Willen alle organisaties die in het komend seizoen
weer in de agenda willen worden vermeld hun pro-
gramma 1992/1993 zo spoedig mogelijk doorge-
ven aan het agendabureau?

plaatsen van een waterpomp ongeveer / 1445,-.
De opbrengst van de Simavi-kollekte in lJlst was
goed voor bijna één waterpomp, namelijk
Í't295,-l
We willen graag alle kollektanten en gevers harte-
lijk bedanken voor hun bijdrage.

A.de Jong-Mulder
lJ: Nijdam-v.d. Meer

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

Stickerruilburo
ERWIN ZIJLSTRA

vanaÍ 18 mei 1992 verhuisd naar:

Rode Klaver43
8607 JE SNEEK
tel.05150-í7135

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 Sybê Houtsma,
lJlst

Druk: DrukkerijVisser, lJlst

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

gCopyright Drukkorij Vi$6Í. Ni6ts uit dez€
lJll9lvo mag wordsn vorysêlvoudigd dooÍ
mlddel van druk, toiokopio, mikrofilm oÍ op
cnlgsíloi andeÍo wilze, zondor vooratgaand8
tooltomming v8n de uitgsv€r.

,@EilIIOA

26mei
8 juni

10juni
l3juni
13 juni
15 juni
21 juni
21 juni

Sjoelen vanaf 9 oktober, iedere maandagmiddag
in Nil Ylostins, aanvang 14.00 uur.
Zangvereniging'Euphonia' repetitie iedere
dinsdagavond 20.00 tot 22.00 uur in het Miens-
kiosh0s.
Muziekkorps'Goncordia' 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.

, 'do lessen, iedere dinsdag 16.00-19.00 uur in

Vofihal De Utherne.
Volksdansen De Yleke Dounsers, jongerengroep
dinsdagavond 2O.OO-22.O0 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.
Dammên elke maandavond in Het Wapen van
lJlst.
Amnesty lnternational 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.

Feestavond V.O.O. 'De Kogge', Mienskipsh0s.
Open Deur- Raad van Kerken,9 uur, Gereformeerde Kerk
Voorstelling'De Schakel' te Sneek, Mienskipsh0s
Rommelmarkt, Gereformeerde Kerk
Opening speeltuin Ald Drylts
Wegens verbouwing is het Mienskipsh0s voorlopig gesloten!
Vaderdag!!!
Open Deur - Raad van Kerken, 1 9.30 uur, GereÍormeerde Kerk.

Volleybalvereniging Stánfries elke dinsdag
vanaf 1 9.00 uur.
TaÍeftennis maandag van 19.00 tot 23.00 uu(,za-
terdag van 9.00-1 3.00 uur jeugd.

Gymnastiekvereniging StànÍries maandag
8.45-9.45 uur, 1 6.00-22.30 uur; woensdag 13.00-
20.00 uur; donderdag 17.00-18.00 uur, vrijdag
16.00-1 8.00 uur en zaterdag 9.00-1 2.00 uur in De

Utherne.
Dartclub iedere dinsdagavond vanaÍ 20.00 uur
Bondswedstrijd en iedere donderdagavond in Het
Wapen van lJlst.
FNV inÍo-team bel 05155-1970, 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-
1 970.
Gemeente van Jezus Christus Kinderbijbelclub:
woensdags eens per 1 4 dagen, 1 3.00-1 4.00 uur 4
I/m7 jaar,14.00-15.00 uur 8 i/m 11 jaar. Toffe-
Tiener-Bijbelclub: vrijdags eens per 14 dagen,
19.30-21 .00 uur 12 tlm 15 jaar in het Mienskips-
h0s.

lJlster reainie 1993
Een enthousiaste commissie is bijeen geweest
om een retinie te besoreken in 1993 en een ieder
is vol goede moed. ln 1993 bestaat de stad lJlst
725wat stadsrechten betreft en dus een goede

, egenheid om zo'n groots opgezet gebeuren te
Ïóuden.
Van Kammen Catering uit Oosternijkerk zal de
gehele verzorging doen en we krijgen de be-
schikking over een aluhal op het parkeertenein
bij sportveldencomplex De Utherne. Zo'n rei.inie
kost veel geld en daarom is besloten de tent te
benutten voordrie dagen en hiervolgt globaal het
programma:
Donderdag 29 april 1993: Sterkste man van de
Zuidwesthoek.
Vrijdag 30 april 1993 (Koninginnedag): 's Mor-
gens Oranjeconcert door muziekvereniging Con-
cordia, 's middags eventueel kindermiddag en
's avonds rer.lnistenbal met een leuk orkestje.
Zaterdag I mei 1993: 10 uur re[inie voor alle lJl-
sters en oud lJlsters. Dit mag niemand missen.
De kosten zijn ongeveer / 35,- per persoon, alles
inbegrepen.
's Avonds zal getracht worden een revue op te
voeren. Ook zal een verzoek worden gedaan om
alle lJlster bedrijven en instellingen deze dag
open te laten zijn.
Natuurlijk bent u enthousiast en wilt u dit ook
doorgeven aan de mensen die lJlst hebben verla-
ten en wat ook belangrijk is de lJlsters die geëmi-
greerd zijn. Doe mee en laat u inschrijven bij: Jan
Schilstra (tel. 1425), mevrouw Aafke Frankena-
Hoomans (tel. 1323) of Johannes Nijdam (tel.

1783). Elke maand zullen we een vaste rubriek in
It Dryltser Kypmantsje krijgen
De commissie is als volgt samengesteld: Lam-
mert Koster, vooaitter; Aafke Frankena-Hoo-
mans, secretaresse; Cor Hoekstra, penning-
meester; Johannes Nijdam, Jan Schilstra, Antje
Huisman-Zandbergen, Gerrit Minkema.

Avondvierdaagse
Oosthem e.o.
16, 1Z 18 en 19 juni a.s. wordt de jaarliikse avond-
vierdaagse Oosthem gehouden. Individuele deel-
nemers kunnen zich 16 juni 's avonds opgeven bij
het doroshuis.
Opgave groepen: woensdag 10 juni, 's avonds tus-
sen 8 en 9 uur in het Himsterh0s. Inschriifgeld:

/ 5,- per persoon.
Start: 's avonds tussen 6.30 en 6.45 uur.

De te lopen afstanden zijn 5 oÍ t0 kilometer. Voor
elke deelnemer is er een medaille. Voor groepen
zijn op beide afstanden prijzen te winnen.

Bestuur Himsterh0s

Simavi-kollekte
De inkomsten uit de kollekte zijn erg belangrijk
voor de hulpverlening, welke dit jaar in het teken
staat van drinkwater; de plaatsing van 1000 water-
pompen in India en Afrika. Gemiddeld kost het
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ljlsterkade 114, 8608 AC Sneek
Telefoon 05150-14000
Telefax 05150-23850

. Taxivervoer

. Groepsvervoer
o Schoolvervoer
o Reisvervoer
o Direktievervoer
o Ziekenvervoer
o Trouwrijden
r Rolstoelvervoer
o VlP-bussen (8 personen)

Naast verÍwaren, glas en

#
behang hebben wij u nu ook

ijzerwaren en tuingereed-
schappen aan te bieden.

Uw vakman:

J.G.DEVRIES -IJI.ST
sclrllders- en beharyeÍsbedÍilÍ

ctoc,-heLêIÍ-zprol<
Galamagracht 13 - TEL. OStSs-i3Bz

Voor al uw

* onderhouds- en
* timmerwerk
kunt u terecht bii

HUISMAN
Eegracht 37 - lJtst
05155 - 1735
05155-2023

VAN VLOER TOT DAKPAN
ONDERHOUDSBEDRIJF HUISMANT

Galamagracht 9, tel. 1318

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

VOOR AL UW ONDERHOUD, VERBOUW, NIEUWBOUW,
KUNSTSTOF RAMEN EN DAKKAPELLEN

BOUWBEDRIJ F

VISSER
IJLST

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
. Loodgieterswerken
o Dakbedekking
o Eigen storings-, onderhouds- en

Nevenvestiging lJlst,
tel. 05155-2642

tel. Sj. Wiebenga 05155-1529
Eegracht 105

BROUWER

R.IKREEE
TI KUNT ÍIIEB TERECTTT VOOR.:

' Reparatles * Grote & Klelns Besrten
* APK-Autokeurlng , Autospulten

.' Ondsrdelen ' Verkoop van Nleuws &
Gebrulkte auto's

Roodhemeterweg 14
I -- fJlst

061óS1{S}8
(prlvé 1868)

KWALITEITSFIETSEN VOOR IEDEREENII

@azslls a roURFlErsEN

Bereyus : fi|'ftïE+!'=ï-Spetlr a sPABTAMET
. JEUGD/KINDERFIETSEN. BROMFIETSE' 

NUENHUIS
:ilï.H"",,-ï-:.-";" TWEEWIELERS

lilst Jurjen Hoomansstraat 2 têteÍoon 051ss-loo4
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E.H.B.O. lJlst e.o.
25 iaar
Zalerdag 25 april 1992 werden in het Mienskips-
h0s te lJlst de jaarvergadering en de districtswed-
strijden van het district Friesland van de Konink-
lijke Vereniging E.H.B.O. gehouden.
Tijdens deze vergadering werd de afdeling lJlst
e.o. in het zonnetje gezet, want de afdeling be-
staat 25 jaar.

In de jaarvergadering werd een dringende oproep
door de voorzitter gedaan aan de aÍdeling om hun
leden te stimuleren een opleiding tot kaderinstruc-
teur oÍ Lotus te gaan volgen.
Die middag werd er gestreden door 10 wedstrijd-
ploegen om het kampioenschap van Friesland.
Met grote vaardigheid en onder flinke publieke be-
langstelling werden verschillende ongevalssitua-
ties behandeld en uitgebeeld door de Lotus.
Uiteindelijk kwam de aÍdeling Drachten als win-
naar uit de bus met 221 punten. Tweede werd Dok-
kum met 218 punten, derde werd Witmarsum met
173 punten. De leidersprijs ging naar Dokkum.

, lle medewerkers die meegeholpen hebben aan
-Íet doen slagen van deze dag kregen een kleine

attentie aangeboden. Al met al kan de vereniging
terugkijken op een zeer geslaagde dag.

Groene Kruis Vereniging
lJlst
Onlangs heeft u in de kranten kunnen lezen dat er
een aantalwijzigingen zullen plaatsvinden met be-
trekking tot de uitleen van verpleegartikelen door
het Groene Kruis.
Een aantalartikelen zal met ingang van 'l mei 1992
niet meer uitgeleend, maar verkocht worden. Het
betreft artikelen die om hygiënische redenen niet
meer voor uitleen geschikt zijn zoals urinaals,
drinkschuitjes en bedzeilen.
Een tweede verandering betreft de stomerijkosten
voor een aantal artikelen. Door het Kruiswerk uit-
geleende anti-decubitus matrassen en syntheti-
sche vachten worden na gebruik dusdanig gerei-
nigd, dat zij voor een hygiënisch verantwoord her-

lbruik geschikt zitjn. Deze reinigingskosten wor-
1-.n met ingang van genoemde datum doorbere-

kend aan de cliënten.
Het Groene Kruis bestuur lJlst deelt u hierbij mede
dat de leden van deVereniging lJlst GEEN kosten
voor genoemde artikelen en diensten in rekening
zullen worden gebracht. Deze kosten komen ten
laste van de Vereniging.
Bij het uitleenmagazijn, dat gevestigd is in het
Groene Kruisgebouw in NijYlostins en elke maan-
dag-, woensdag- en vrijdagmiddag geopend is
van 17.00- 17.30 uur, kunt u naderworden geïnfor-
meêrd over het bovenstaande.

Bestuur Groene Kruis lJlst

Stichting' Het Trefpunt'
De stichting 'HetTrefpunt' stelt zich ten doel om ie-
dere gehandicapte, invalide of bejaarde die van-
wege zijn of haar gebrek niet zelÍ in staat is een ver-
zameling op te zetten, aan te vullen of anderzins
zijnlhaar hobby uit te oefenen omdat hij/zij niet de
mogelijkheid heeÍt om de materialen op beurzen
etcetera te verkrijgen hiermee te helpen, ongeacht
het soort hobby.
De stichting verstrekt de materialen geheel koste-
loos, echter met het verzoek de portokosten te
vergoeden.
U hebt kunnen lezen wat onze doelstelling is en wij

proberen deze in de ruimste zin van het woord te
verwezenlijken, zowel voor enkelingen als groepe-
ringen.
Elke aan huis gebonden gehandicapte, invalide of
bejaarde kan zich met een verzoek om hulp tot
ons richten. Men hoeft niet lid te zijn van een of an-
dere organisatie of opgenomen te zijn in een of an-
der tehuis. leder aan huis geboden persoon kan
zonder meer eeh verzoek tot ons richten.
Om groeperingen te voorzien van materialen of in-
lichtingen vezoeken wij u dit door middel van een
centraal persoon te doen.
Niet alleen mensen die een verzameling hebben of
willen beginnen helpen wij, ook bijvoorbeeld be-
jaarde dames die nog graag willen breien, bordu-
ren of haken kunnen wij van materiaal voorzien. In
onze magazijnen liggen voldoende stoÍfen, ga-
rens enzovoorts om heel veel handwerkende da-
mes of heren te heloen.

Hoe komt de Stichting aan de benodigde
materialen?
Door geheel Nederland zijn in de loop"der jaren
een aantal verzameladressen ontstaan in verschil-
lende steden en dorpen. De medewerk(st)ers die
hier wonen proberen zovee mogelijk spullen te
verzamelen via vrienden en bekenden om deze la-
ter naar het veaamelmagazijn te kunnen veaen-
den. Bij ons contactadres kunt u een lijst krijgen
met een opsomming van een aantal van de artike-
len die er zoals verzameld worden.
Om de kosten van transport zo laag mogelijk te
houdenwordt er gebruik gemaakt van een cen-
lraal inzamelpunt. Van hieruit wordt kontakt opge-
nomen met de stichting in Menaldum om een aÍ-
spraak te maken voor het brengen c.q. door ons
afhalen van de verzamelde materialen.
Zodra de goederen binnenkomen op het magazijn
worden deze gesorteerd en verspreid over de ver-
schillende afdelingen. Wanneer u eens bij ons
langskomt kijkt u uw ogen uit naar al de spullen die
hier opgeslagen liggen.
Al de werkzaamheden om de materialen te verza-
melen in het land, het sorteren en gereed maken in
de magazijnen voor verzending naar deelnemers,
worden gedaan door een aantal vrijwilligers die dit
werk pro deo doen en hiervoor dus geen vergoe-
ding krijgen.
Echter zonder kosten te maken kan een zaak niet
draaien en om u een kleine indruk te geven van de
vast lasten zullen we enkele noemen: gas, licht,
huur, water, portokosten, aankopen papier voor
drukwerken enzovoorts.

Hoe worden deze onkosten betaald?
In de eerste plaats door de laarlijkse vergoeding
van / 15,- die door de deelnemers wordt bijgedra-
gen. Daarnaast de bijdragen van onze donateurs
van minimaal / 15,- tot (vult u maar in). . .

Tevens proberen we door middel van het verkopen
op braderieën, markten en beurzen van de door
onze deelnemers gemaakte spullen en het verko-
pen van lootjes, prijsjes direct af te halen aan de

stand, het hoofd financieel boven water te hou-
den.
Het is momenteel een moeilijke opgave om dit te
realiseren maar we hopen dat we ons werk kun-
nen blijven voortzetten ten behoeve van onze ver-
zamelaars.
U kunt ons steunen door donateur te worden voor
minimaal / 15,- per jaar. Deelnemers en dona-
teurs ontvangen 4 maal per jaar het blad KWAR-
TMLNIEUWS waarin allerlei artikelen staan over
het doen en laten van onze stichting.
Wilt u medewerk(st)er worden oÍ heeft u verzamel-
materiaal dat u aan ons wilt doen toekomen en u
wilt hierover nadere inlichtingen, neemt dan kon-
takt met ons op via een van de onderstaande mo-
gelijkheden:
Postadres: Postbus 513, 8901 BH Leeuwarden of
Kantoor en Magazijn: tel. 05185-1221 te Menal-
oum.
Kantoor bereikbaar alleen op dinsdag en woens-
dag van 9.00 tot 15.30 uur. Andere dagen uw
boodschap inspreken op ons antwoordapparaat.
Bezoekdag: elke laatste woensdag van de maand
is iedereen welkom die iets van onze werkzaam-
heden wil zien. Voor andere Qagen alleen op af-
soraak.
Contactadres: mevrouw W. Kempenaar-Verhoog,
Jonker Rispensstraat 9, 8651 BJ Ulst, te|.05155-
1747.

a---JJ Í J- r- r
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Patiëntenraad opgeheven
In de open vergadering d.d. 2 maart j.l. heeft het
bestuur van de Patiëntenraad lJlst en omstreken
bekend gemaakt, dat met ingang van vandaag de
Patiëntenraad is opgeheven.
We hebben gekonstateerd dat we onze doelstel-
ling (ondermeer klachtenbehandeling) niet meer
haalden en dat het niet zinvol was om door te
gaan. Ook bereikten ons berichten dat elders in de
provincie Patiëntenraden zijn opgeheven.
Voor het PPCP (Provinciaal Patiënten Consumen-
ten Platform) is dit natuurlijk een zorgelijke ontwik-
kelijk. Zij hebben zich over deze problematiek ge-
bogen en zijn tot de konklusie gekomen dat ereen
provinciaal netwerk meldpunten klachtopvang en
een centraal ombudsteam moet komen.
Zij krijgen daar geldêlijke ondersteuning voor van
WVC. De bedoeling is dat er aktieve mensen uit de
reeds opgeheven patiëntenraden mee gaan draai-
en. Het zou natuurlijk lammer zijn om de kennis en
de know-how die deze mensen in huis hebben
verloren te laten gaan.
Er is vanuit het PPCP een stuurgroep ingesteld om
dit voor te bereiden. Deze bestaat uit vijf leden,
waaronder Marianne Visch, ex-voorzitster van de
Patiëntenraad lJlst.
De meldpunten komen zo mogelijk in alle gemeen-

Rabobank Rendement Rekening:
aantrekkelijke rente en toch probleemloos

contant geld opnemen

Habobanlr trl [Ë;rl';rïrï#r
Geopend: 9.00-12.30 / 13.00-16.00 uur + vrijdagavond 19.00-20.00 uur

woensdagmiddag gesloten.
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ten in Friesland, maar zeker in de plaatsen waar
een ziekenhuis is. Voor lJlst betekent dat Sneek.
De meldpunten zijn een eerste aanspreekpunt,
een 'zeefiunktie'.
De taak van een telefonisch meldpunt is:

- geven van informatie,

- aanhoren van klachten, eventueel verwijzen
naar ombudsteam

- doorverwilzen naar andere instanties.
De taak van het ombudsteam:

- aanhoren klachten,

- zoeken naar een oplossing,
- begeleiden van de klager,

- helpen bij opstelling brief,

- kontakt leggen met bijv. inspekteur.
De stuurgroep is bezig vrijwilligers te werven, die
hiervoor verplicht (deskundige) scholing krijgen.
Er zullen externe adviseurs worden aangetrokken,
zoals jurist(en), artsen, maatschappelijk werkers,
zorgverzekeraars etc.
Mocht u meer informatie hierover willen hebben,
dan kunt u zich wenden tot ondergetekenden.
Namens de Patiéntenraad lJlst e.o. willen we de-
genen met wie wij in de afgelopen jaren hebben
samengewerkt hartelilk bedanken voor deze sa-
menwerking.
Met name willen we noemen het bestuur van het
Groene Kruis voor hun financiële steun en het be-
schikbaar stellen van hun ruimte.

Marianne Visch, ex-voorzitster
Geke Philips, ex-secretaresse

Zon nebloem boottocht'92
Op maandag 30 maart 1992 werd door de Zonne-
bloemverenigingen Heeg, Hommerts-Jutrijp en
lJlst de jaarlijkse boottocht gehouden. Tachtig
deelnemers hebben in het vroege voorjaar van
deze tocht genoten.
Hoe het was hebben ze deze keer zelf op papier
gezet. Hier volgen de reacties:
'Elk jaar vind ik 't reuze gezellig om met de Zonne-
bloemboot mee te gaan. De gezelligheid aan
boord, het praten met andere mensen, sooÍ,tgeno-
ten, verschillende mêt een kleine oÍ wat grotere
handicap. Dan denk je: wat ben ik nog rijk om zo
mee te kunnen gaan. De verzorgsters allemaal
even zorgzaam en aardig.'

'lk bin foar de earste kear mei, ik hie net tocht dat
it sa gesellich wêze soe. Lekkere kofje meicake, in
hapke en in drankje, wat mei elkoar kletse. En dan
dy geweldige betsjinning. Froulju hertlik tank. Wy
hawwe in kuierke makke nei't wy in lekker kopke
soep hàn hiene en bóle. 't ls no twa oere en iou ik
de oen troch.'

'Hierbij willen we alle dames vrijwilligers bedan-
ken voor deze onvergetelijke dag.'
'Wij denken wel dat een ieder genoten heeft, ook
van de heerlijke soep en brood en straks allen te-
vreden huiswaarts keren. Dank u allen. Groetjes
inwoner van Heeg. PS.: ook dokter en dominee
hartelijk dank.'

'De Hegemer oudjes weer een fijne dag bezorgd,
waar we weêr een jaar op kunnen teren. Hartelijk
dank, ook voor de goede verzorging.'

'Vele keren meegeweest en toch altijd weer een
Íeest.'

'Voor de eerste keer mee: fantastisch gezellig,
mooi weer, goede verzorging, 't kon niet beter.'

'Wat ik hier vertel
Met de Mozart bevalt ieder wel
En als het mogelijk was en kon
Ging ik vaker weg met de Zonnebloem.'

'leder jaar ga ik mee: het is altijd weer hartstikke
moot.

Spoorbaan vernieuwd
In de afgelopen maanden is de spoorbaan van sneek naar Nijesylvernieuwd.
Er zijn nieuwe rails gelegd en de spoorbielzen, met bijbehorend kleine
ijzerwerk, zijn eveneens vernieuwd. Het werk is uitgevoerd door strukton, een
dochtermaatschappij van de Nederlandse Spoorwegen.

Op zondagavond 9 februari j.l. is men met het
werk begonnen. Om Strukton in de gelegenheid
te stellen de nieuwe rails en dwarsliggers te lossen
en te plaatsen, hebben 's nachts diverse'werktrei-
nen'gereden. Dat zijn treinen met voorop een die-
sellocomotief waaraan een aantal goederenwa-
gons zijn gekoppeld. Verschillende lJlsters die
dicht bij de spoorlijn wonen hebben deze treinen
wel gehoord of de felle schijnwerpers gezien die ,s

nachts bij de werkzaamheden werden gebruikt.
De treindienst werd op die avonden aangepast.
De laatste twee treinen van de dag uit Leeuwar-
den gingen niet verder dan Sneek. NS zorgde voor
vervangend busvervoer.
De oude spoorstaven tussen Sneek en Nijesyl
hadden een lengte van 30 meter en werden na de
Tweede Wereldoorlog (1940-1945) uit Engeland
geïmporteerd, wegens metaalschaarste in Neder-
land. Ze zijn gefabriceerd in 1946 en dragen het
opschrift: NS RODANCE-1946. Eerst lagen zij op
de lijn Amsterdam-Haarlem maar in 1967 zi[n ze
overgebracht naar de lijn Leeuwarden- Stavoren.
Binnenkort zullen de laatste kilometers 'oud
spoor' op dit trajekt worden vernieuwd. Deze rails
hebben namelijk een afwijkend profiel dat nergens
in Nederland meer voorkomt.

Station lJlst.
Wadloper 3206 vertrekt over de nieuwe spoorrails
richting Sneek dat op de achtergrond Iigt.

De nieuwe spoorstaven hebben een lengte van
maar liefst 180 meter. Zij worden aan elkaar gelast,
hetgeen een rustige treinenloop zeer bevordert.
De oude dwarsliggers zijn overdag tussen de trêi-
nen door vervangen door nieuwe.

Mensen die wel eens met de trein naar Leeuwar-
den reizen zullen vast wel hebben opgemerkt dat
tussen Scharnegoutum en Mantgum nogat wat
grondwerk aan de baan ís uitgevoerd. Het baan-
bed was hier in de loop der jaren te smal gewor-
den en is daarom verbreed en verstevígd. Tegelij-
kertijd is evenwijdig aan de spoorlijn een eenvott-
dige weg aangelegd. De bedoeling híervan is t
de technische diensten van NS voortaan etk puàí
aan de spoorbaan per auto kunnen bereiken. Zo-
doende kunnen personeel en materiaal gemakke-
Iijk worden aangevoerd. Dergelijke wegen zullen
ook langs andere spoorlijnen worden aangelegd.
Op het traject lJlst-Sneek komt zo'n aanvoerweg
'oan 'e kant fan boer Jan Nauta'.

Voor ovenverse bakkersprodukten naar

Dtr tbof rn'eErnnftrl(r Dil J
GEEUWKADE 1 .8651 AA IJLST TELEFOON 05155-1557

27 mei de
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De festiviteiten werden geopend op 29 april met
het onderdeel 'De Sterkste man van Wymbritsera-
diel'. Drie lJlster gladiatoren maakten deel uit van
het 9-koppige veld: GorritVisser (22 - 122 kg), Ger-
rie Lageveen (32 - 100 kg) en Piet Smit (38 - 95 kg).
Hoewel de organisatie wat 'last' had van de voet-
balwedstrijdTorino-Ajax, kwamen ertoch nog 600
bezoekers.
., onderdelen zoals vrachtwagen trekken, ge-

Vicht aantrekken, timberwalk en allerlei andere
krachtsportonderdelen sloeg het lJlster trio abso-
luut geen slecht figuur. Beste lJlster werd Gorrit
Visse4 die nog een tijdje de ranglijst aanvoerde en
een respektabele derde plaats uit het vuur wist te
slepen. Met ziin vijfde plaats leek Gerrie Lageveen
ook best te spreken, alhoewel hij zich misschien
toch een plaatsje hoger had gedacht. Nestor van
het gezelschap Piet Smit, die aangaf het eerder
voor de lol te doen, verraste met een prima zesde
plaats. Bauke Posthuma, plaatsgenoot van 'onze'
Flits van Folsgare Wout Zijlstra, werd op ovêrtui-
gende wijze nummer één en liet in het laatste on-
derdeel, het gewicht laden, geen twijfel bestaan
over wie er recht had op de titel.
Tijdens het programma werd de 'lJlster van het
jaar' gekozen. Frits Boschma, voormalig redac-
teur van lt Dryltser Kypmantsje kwam deze keer
de eer toe. Hij werd door de kommissie Stadsbe-
lang, IJ.VC. en een deputatie van de bevolking ge-
kozen op basis van zijn belangeloze en onbe-
taalde inzet voor diverse lJlster zaken.
Op Koninginnedag het Oranjeconcert door mu-

. Fverêniging Concordia. Ongeveer'150 mensen
!ézochten dit concert dat door de meeste aanwe-
zigen als 'goed' werd omschreven. Tijdens de
pauze van dit concert werd de 'speler van het sei-
zoen' bij |J.V.C. verkozen. Bij de senioren was dit
Rients Waltje, al jarenlang een betrouwbare sluit-
post in hèt eerste team. De junior Marco Boorsma
werd unaniem in zijn kategorie gekozen. Bij de pu-
pillen werd er onderscheid gemaakt: bij de D's een
pracht van een verrassing; Marije Sytsma (een
meisje) werd zeer terecht als beste talent bij de D's
gezien. Bij de E's en de F's werden respektievelijk
Elmar Meyer en Jurjen Post gekozen. Deze twee
hadden het volgens de jury duidelijk verdiend.
DiezelÍde dag was er eveneens een uitvoering van
Christians jeugdshow; met 175 jeugdige kijkers
viel de belangstelling enigszins tegen.
's Avonds lieten de oudere lJlsters het ook wat af-
weten bij een dansavond die speciaal voor deze
kategorie bedoeld was; er waren ongeveer 200
bezoekers.
De vlooienmarkt op de dag van de arbeid viel let-
terlijk en figuurlijk in het water, maar de disco-
avond die in praktisch heel lJlst hoorbaar was,
werd door 300 vooral jongeren bezocht en moet
toch wel 'oorverdovend goed'genoemd worden.
De spelmiddag op 2 mei werd goed bezocht, on-
geveer 175 peuters, kleuters en basisschoolkinde-

Het meedoen had meer de olyfnpische gedachte:
meedoen is belangrijker dan winnen; er was één
nadeel: het aanbod aan spelletjes was overstel-
pend en misschien daardoor net iets tè.
Nèt voor de spelmiddag vond er nog een ingelast
optreden plaats: trainer Lieuwe Bergstra liet de or-
ganisatie weten dat hij met de gymnastiekvereni-
ging Stànfries een uitvoering wilde doen. In een
prima uitvoering kreeg het publiek een wêrve-
lende show te zien.
Grote klapper werd 's avonds de band -The

Friends'. In een nog nooit zo volle tent (1200 men-
sen) ging iedereen op gezellige wijze uit z'n dak.
Ook op deze avond absoluut geen enkele
wanklank.
Zondagochtend 3 mei mocht ds. Paul deWaal de
Íeesten besluiten met een gezinsdienst die goed
bezocht werd.
lJlst mag weer tevreden over zichzelf zijn; prak-
tisch zonder wanklank zijn de vier dagen durende
feesten verlopen. De angst van de organisatie dat
ongeregeldheden uit andere plaatsen op lJlst zou-
den overslaan werden niet bewaarheid.

JPUNITSqLEWTJSI
Hierbij wil ik iedereen hartelijk bedanken, ook na-
mens mijn vrouq voor de vele blijken van belang-
stelling, in allerleivormen, tijdens mijn verblijf in de
Tjongerschans te Heerenveen en bij mijn thuis-
komst.

Auke Nolles

Hartelijk bedankt voor alle bezoek, kaarten, bloe-
men en attenties tijdens mijn verblijf in het zieken-
huis en bij mijn thuiskomst.

lda Kooomans

F0gelnijs

Vogelwacht
lJlsVOosthem e.o.

De rietgors
Een prachtig vogeltje, dat thuishoort aan de oe-
vers van meren, sloten, plassen en vaarten. Riet
en dichte onderbegroeiing en ook een enkele
struik in zijn omgeving vindt hij wel mooiwant van-
daaruit kan hij alles overzien en kan hij zijn opval-
lende en sierlijke verschijning aan de vrouwtjes to-
nen. Het mannetje heeft een prachtige zwarte kop
en keel, een mooie witte halsband, een witte
baardstreep en een dikke kegelsnavel. De boven-
delen van de rietgors zijn wat bruin-rossig met eên
zwart gestreept patroon. De onderkant is vuil wit
met aan de zilkanten wat donkere streepjes. Als hij
de staart spreidt en wêgvliegt worden de witte ve-
ren aan de buitenkant van de staart duidelijk zicht-
oaar.
Een zanger is de rietgors niet. Hij begint met sie-

Voor elk wat wils!
lJ.V.C. -feesten geslaagd

om uit gebrek aan eigen inkomsten het hoofd financieel enigszins boven
water te houden, werd het initiatief tot organisatie van een 2-jaarlijks lJ.v.c.-
feest genomen. Dit jaar was het weer een geweldig succes.
organisatoren Lammert Koster en corrie Hoekstra ziin ook zéér tevreden,
maar geven wel duidelijk te kennen dat het zonder de vele vrijwilligers van
binnen en buiten lJ.v.c. niet te doen was geweest. Kortom: gemeenschapszin
ten voeten uit. De beiden hebben tijdens één jaar lang regelen en nog eens
regelen een programma in elkaar gestoken dat tot de verbeelding van iedere
lJlster spreekt.

z:igaz

DlTis uwadresvoor
Shell Ílessegqs

o levering aan particulieren

o in flessen en cilinders

o ookvoorde juiste apparatuur
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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 ecnle

Friese droge worst?

D i nsdags- e n v ri jd ag savonds
bezorgen wij Uw bestelling!

SLAGERIJ

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

Galamagracht 44 - lJlst
Te|.05155-1996

Vaaromlropen...
afs a Yoorilelig
hantharen?

De doe-het-zelver huurt bij
ons o.a.: . Ladderc a Rol-
steigers o Speclerno/ens
. Cirkelzagen c Decoupeer-
zagen a Boormachines
o Schuurmachines o Parket-
sch uu rm ac h ines o G rond-
of Tuinfrezen . Ketting-
zagen enz. enz.

M.SIIPERDA
Sudergoweg 54, lJlst

tr
I
tr
tr

GROND- EN VERZETWERK
WALBESCHOEIING
HEIWERK tr RIOLERING
AG RARISCH E WER KZAAMHEDEN

&esrs:*n:irsgmhedrË$$ W*#- *ffi Wsterb*siïtr

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

TIMMER. EN AANNEMERSBEDRIJF

FA.G.SPIJKSMA& ZN.

r Nieuwbouw o Verbouw o Renovatie
o Onderhoud
o 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 lJlsr - Telefoon *rrrllhïttt 

autobus

Lestijden 60 minuten

Opfriscursus voor de niet regelmatige rijders
Voortgezette opleiding op groot materieel

Het leren en durven rijden in Amsterdam

Theoriecursus... ook voor lTVz jarigen
I

voor meer informatie.

a

o

o

a

o

a

Voor al uw:
r 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 folder

SPEERSTRA'S
VOORDEELMARKT
Stadslaan 2 - Telefoon 1206
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sie-sie, dan siess. De eerste drie tonen komen er
haperend, moeilijk, bijna stotterend uit. De twee
laatste tonen geven de indruk dat het nu echt gaat
komen, daar dan is het liedje al uit en begint het
gestotter opnieuw en dat herhaalt zich steeds
weer.
'Reidmosk', zo heet de rietgors in het Fries. De
riêtgors heeft nog andere namen, o.a. rietmus,
rietvink en slootmus.
Meneer'Reidmosk' lijkt niet veel op een huismus,
maar mevrouw lijkt er in haar overheersend bruine
pakje wel wai op. Haar kopje heeft wel enige teke-
ning. Zij hêeft een lichter oog en een baardstreep
en een donkerder oorstreep, dus een sobere kle-
ding.
Heeft de Reidmosk-man een vrouwtie gelokt met
zijn stottêrend gezang, dan wordt er vlot een nest
gebouwd, laag in de begroeiing, soms op de
grond of iets hoger. Er worden 4 tot 6 eieren ge-
legd; licht- tot donkerbruine eieren met zwart-
bruine streepies en vlekjes. Sommigen noemen
het een Arabisch handschrift'. Ze worden ook wel
'schrijverseitjes' genoemd. Het vrouwtje broedt
een kleine veertien dagen. Als de jongen veertien
dagen oud zijn, verlaten ze het nest. Dan scharre-
len ze tussen het riet en begint het echtpaar Reid-
ryrosk weer aan het volgende broedsel.

q-,e broeden minstens twee keer per jaar, maar drie
keer is geen uitzondering. Ze worden ook vaak uit-
gezocht door de koekoek en dan blijft er maar één
groot koekoeksjong over. De koekoek, daar kan hij
niet tegenop, maar de mensen probeert hij bij het
nest weg te lokken door net te doen alsoÍ hij ver-
lamd is. Probeer hem maar niet te pakken, want
dan fladdert hij steeds verder en zo word je bij het
nest weggelokt. Er zijn meer vogels die op deze
manier de aandacht trekken, onder andere de
kluut.

De rietgorzen broeden vrijwel in geheel Europa,
met uitzondering van lJsland. Ook in een groot
deel van Azië voelt de rietgors zich thuis en in vrij-
wel geheel Friesland komt de rietgors tot broeden.
Uit ringgegevens blijkt dat ze jaren achtereen op
dezelfde plaats terugkomen en broeden. 's Win-
ters worden ze ook nog wel eens waargenomen.
Onze Friese rietgors blijft hier, maar de meêsten
die je hier ziet komen uit Scandinavië en Finland.
Onze eigen rietgorzen doen hun kostje op, rond
de Middellandse Zee. Tenslotte nog enkele getal-
len:

. .t aantal rietgorzen in Nederland wordt geschat
iíp 40.000-70.000; dat zijn tellingen van het SO-
VON. En in 'Vogels in Friesland' worden ook ver-
schillende aantal broedparen opgegeven. Rond
het Sneekermeer 169 paren, WitteZwarte Brek-
ken 59 paren, Morra en omgeving 109 paren,Tjeu-
kemeer 133 paren, Oosthemmermeer 3 paren.
Dit was dan onze 'Reidmosk', een vrolijke vogel
boven en in het wuivende riet en struikgewas.

Vogelmeldingen
22-3-1992: Tjif tjaÍ horen zingen en gezien op De
Kearnstien, Sj. Landman
30-3-1992: Gele kwikstaart gezien in de Ruiterpol-
der door B. Steenstra en M. Berkenbosch, Ee-
gracht.
31-3-1992: Fitis gezien door C. Witteveen.
2-4-1992:Twee raamslachtoffers bij J. lJ. deVries,
Harinxmaweg. Het was een paartje vinken.
4-4-1992: Een paartje kuifeendjes bij Clooster-
kamp (Kerksloot) gezien door mevrouw Frieswijk,
de Pream '12. Ook werd er een paartje kuifeendjes
waargenomen door S. Houtsma bil de Geeuw op
12-4-1992. Deze kuiÍeendjes hebben zich al en-
kele jaren als broedvogel in Friesland gevesiigd.
9-4-1992: Een koolwitje gezien door B. de Vries,
Ylostinslaan.
9-4-1992: Twee roerdompen gezien bij het'Baken'
bij de Geeuw door J. Groenveld.

o

De allermooiste raambekleding, die met het'Luxaflex'merk, is er

in 5 variaties. Romantische 'Duette' Fashion Shades. Gordijn-
jaloezieën van aluminium of textiel. Horizontale jaloezieën. van

smal tot ultra-smal. Elegante plissé. En dekoratieve rolgordij-
nen. Dessins, tinten en materialen kunt u
exakt afstemmen op uw persoonlijke stijl.

Loop 'ns binnen bij de 'Luxaflex' Dealer.

' W€ÈigSedepone€.d handelrmerk. Eên HlnrerDouptàs' produk!.

Uw Luxaílex' produkten-specia

il,,nn

:Íil,;n'tft,':'*t'**S
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6atAM AGIIi'.' o,^o r ex u'' "'
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11-4-1992: Een vleermuis gezien bij de kolk (voor-
heen S.O. deVries) door Sj. Landman.
'12-4-1992: Tapuit gezien door S. Houtsma; 15-4-
1992 door C. Witteveen, Pikesyl, bil de spoorbaan.
16-4-1992: Drie jonge eendjes bij de Geeuwkade
gezien doorSj. Landman; ook werden ze gezien
doorA. Osinga op 18-4-1992 in lJlst.
17-4-1992: Twee ransuilen boven lJlst gezien door
Sj. Landman.
2O-4-1992: Een beÍlijster gezien door J. Schraa,
Geeuwkade; één boerenzwaluw gezien door A.
Schuurmans-Landman boven Hommerts.
2'l-4-1992: Paartjê zwarte roodstaarten bij Nooit-
gedagt, industrieterrein, gezien door Tea Heinen ;

gierzwaluw boven Hommerts, gezien door Aagje
Schuurmans-Landman. Eendengeluk en -drama:

H. Postuma deed dinsdagsmorgens 21-4-1992
de deur van de binnenplaats open van de fabriek
Nooitgedagt, Eegracht en daar stapte moeder
eend parmantig met dertien jongen naar buiten.
Zil heeft daar zitten broeden en is nooit opge-
merkt. Maar helaas na één dag zwerven door lJlst
waren er maar twee jongen over van de dertien.
Dat is toch heel triêst.
Ook ziln er nog verschillende waarnemingen bin-
nen gekomen van putters op verschillende plaat-
sen in lJlst, over het algemeen doortrekkers.
Vogelmeldingen graag bij Sj. Landman, De Kearn-
stien 16. lJlst.

Vogelwacht lJlst-Oosthem e.o.
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Occasions en
Nieuw-verkoop
Goede service

Te|.1249
Holtropweg 5

Reparatie
Plaatwerk - Spuiten

Aovns
Beonornceu
Bouwgeonenil.lc
TerrHwrnr

TEL. 0s155-1592

postbus 7, 8ó50 AA, IJLST.

Bondsspaarbank
o5

van 1818 Sneek-lJlsl

Stadslaan 51
05155-1 245
b.g.g.
05'150-12796

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.
Donderdagavond van 17.00-
19.00 uur.

Doe meer met de bank
die meer doet
BON DSSPAARBANK
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In verband met de oorlogsdreiging werd dienst-
plichtig soldaat Kaspersma gemobiliseerd. Hij
moest zich melden bij de zogenaamde'Wonsstel-
ling'. Die was aangelegd om de Afsluitdijk tegen
de Duitsers te verdedigen. Met '10 man werden ze
bij een boer onder Kornwerd ingekwartierd. De
brieven die Gerrit naar huis stuurde zijn bewaard
gebleven en hierin beschreef hij de dagelijkse

')ang van zaken.
\,be boerderij staat aan de zeedijk. We hebben

stoelen en een taÍel van de boerinne gekregen, de
strozakken moeten nog komen. Driemaal daags
moeten we ons in Cornwert melden. De cantine is
in de kerk, en is mêteen ook wachtlokaal. We gaan
ook wel eens naar Haarlingen en Makkum'.
De laatste brieÍ werd geschreven op'10 mei 1940:
'Verschrikkelijk die oorlogsbeweging. Vanmorgen
met groot alarm uit het bed gehaald. We schrok-
ken ons kapot'.
Bij een luchtaanval op de Wonsstelling op 12 mei
1940 is Gerrit Kaspersma dodelijk in zijn hoofd ge-
troÍfen door een mitrailleuÍkogel uit een Duits
vliegtuig. Volgens ooggetuigen was dat een zoge-
naamde Stuka, een jachtbommenwerper. Met
nog enkele slachtoffers werd hij voorlopig in de
tuin van boerderij 'Houw' aan de kop van de Af-
sluitdijk begraven.
Op woensdag 15 mei ging vader Kaspersma op
onderzoek uit. Boer Elgersma vertelde hem over
de verschrikkelijke gebeurtenissen en dat drie ge-
sneuvelde militairen bij hem op het erf waren be-
cgaven. Eén van hen heette Gerrit Kaspersma. ..

. ,de Leeuwarder Courant van 16 mei 1940 staat
\íe volgende advertentie: 'Heden ontvingen wij de

droeve tijding dat op het slagveld is gevallen onze
onvergetelijke zoon en broer: Gerrit Kaspersma
op den leeftijd van 19 jaar en 6 maanden. Psalm
103:8. De diepbedroefden: P. Kaspersma, N. Kas-
persma- Minkema, Albert, Cornelis, Ype, Rinske
en Trijntje. Sneek '15-5-'1940, Jachthavenstraat 29.
Gerrits jongste zuste[ Trynke Beverdam-Kas-
persma uit Oosterwolde vertelt: 'Toen wij verna-
men dat onze broer was overleden woonden wij
nog maar pas in Sneek. Vanwege de familieban-
den met lJlst werd besloten Gerrit hier te herbe-
graven.' Naast hem is broer Albert (overleden in
1986) begraven en de grootouders van moeders-
zijde: Gerril Boukes Minkema (1859-1942) en
Rinske Nooitgedagt (1 863-1 921 ).
Even verderop liggen de ouders Pier Kaspersma
(1890-1942) en Neeltje Minkema (1891-'t978) en
oom Rink Minkema (1895-1952) met zijn vrouw
Durkje Zondervan (1899-1969). Rink Minkema
had vroeger op Uilenburg een expeditiebedrijf
met paard en wagen.
Op een houten gedenkpaal in de hervormde Mar-
tinikerk te Sneek staat bovenaan de naam van sol-
daat Gerrit Kasoersma.
In het clubhuis van de voetbalclub Blauw Wit '34
uit Leeuwarden hangt een ingelijst In Memoriam
met foto's van 3 in de oorlog overleden clubleden

l[&-grnwAUFnWl
Herinneringen aan de Tweede Wereldoorlog

Bij de jaarlijkse dodenherdenking op 4 mei wordt ook altijd een krans getegd
op het graf van Gerrit Kaspersma. Hij sneuvelde op 12 mei 1940 als soldaat in
de wonsstelling bij de AÍsluitdijk en is hier links achteraan op het kerkhof
begraven.
Gerrit werd in lJlst geboren op 21 oktober 1920 als zoon van Neeltje Gerrits
Minkema en PierAlberts Kaspersma, inspecteur bii de Levensverzekerings
Maatschappij utrecht. In 1931 verhuisde de familie Kaspersma naar Huizum
(Leeuwarden) en in april 1940 naar Sneek.

Genít Kaspersma, geboren te lJlst op 21 oktober
1921, gesneuveld voor het Vaderland op 12 mei
1940.

waaronder Gerrit Kaspersma. ln het Kazematten-
museum op Kornwerderzand staat zijn naam ver-
meld bij de gevallenen van de Wonsstelling en zijn
helm ligt daar in een vitrine.

De familie Kaspersma omstreeks 1939. Achter
v.l.n.r Pier Kaspersma, Ype, Gerrit (overl. lg40),
Albert en Cees. Voor ul.n.r Rinske, moeder Neel-
tje Kaspersma- M i nkema en Trijntje.

Militaire eer
Toen hier de dodenherdenking werd gehouden,
was Cees Kaspersma, in 1922 in lJlst geboren en
een broer van Gerrit Kaspersma, uit Canada in
Friesland met vakantie. Hoewel hij al op negenja-
rige leeftijd van hier met zijn ouders naar Huizum
vertrok, weet hij nog opvallend veel van zijn ge-
boorteplaats.
Cees emigreerde in 1959 naar Canada waar hij
bakker werd en hij sprêekt nog steeds accentloos
Fries: 'Wy wennen doetiids yn it hOs Galama-
gracht 55, wêr't no Gerrit en Drieske Muizelaar
wenje. Achter it raam riochts fan 'e foardoar hie
heit syn Íersekerigskantoar. Hy spile ek op 'e klari-
net by Concordia en oefene altyd yn syn kantoar.
Wy giene as bern hjir nei de herfoarme skoalle. lk
herinnerje my noch de masters Hageman en Dok-
kum en juffrouw Minke Schuurmans. Myn maten
wiene jonges as Keimpe Zijsling, Gerard Muize-
laar en Hendrik Kooistra.'
Cees Kaspersma weet nog heel goed dat, toen
broer Gerrit naar de Wonsstelling moest, hij werd
ingedeeld bij de tirailleurs (= scherpschutters). De
kogel die hem dodelijk trof kwam precies op het
plaatje op de helm waarop de Nederlandse Leeuw
is afgebeeld.
Nadat vader zekerheid gekregen had over het
droeve lot van zijn zoon werd aan de ooms Kees
Kaspersma en Rink Minkema gevraagd om Gerrit
te identificeren. De familie heeft het stoffelijk over-
schot niet meer gezien.
Na een rouwdienst in de hervormde kerk in Ulst is
Gerrit Kaspersma hier met militaire eer herbegra-
ven. In 1948 is hem posthuum het'Oorlogsherin-
neringskruis met de Gesp - Nederland Mei '1940 -
'toegekend.

De dodenherdenking in lJlst op 4 mei j.l. heeft op
Cees en zijn zusters Rinske en Trijntje veel indruk
gemaakt.
'lk hie nea tocht,' zegt hij, 'dat der nei safolle jÍer-
ren noch sa'n protte minsken by dy plechtigheid
komme. Doe't Concordia itWilhelmus en it Kana-
deeske folksliet spiele, waard ik der kàld fan. En
oan 'e grêften yn Drylts safolle flaggen healstok.
Ja, dat allegearre hat És as famylje Kaspersma
tige goed dien.'

Frits Boschma
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VolleyballieÍhebbers opgelet!
Heb je ook zin om eens een balletje te slaan, dan
ben je welkom op de dinsdagavond in sporthal De
Utherne.
Laat zien wat je kan en sluit je aan bij onze
slagvaardige volleybalvereniging. Stànf ries volley-
bal heeft een succesvol seizoen achter de rug en
wil dat in de toekomst ook graag voortzetten.
Grijp deze kans op GRATISTRAINING.
Tot ziens op dinsdagavond!
Voor inlichtingen: Elly Schreur, tel. 1811 of Tjitske
de Boer, tel.2252.

,t.tl
studro sybe houtsmo
voor grotischevormgeving en produktie

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

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

Gym nastiekven Stànf ries
11 april j.l. hielden we onze jaarlijkse uitvoering, dit
jaar alleen voor de jeugdleden tot en met 12 jaar.

De voorzitter kon in een heel gezellig aangeklede
zaal heel veel belangstellenden begroeten.
De opmars vediep al klimmend (de allerkleinsten)
en zwaaiend met gekleurde vlaggen (Olympisch
jaar) en met hier en daar een heel klein huilend
peutertje. De leeftijd van de jongste gymnastjes
wordt inderdaad steeds lager.
Peter Spies praatte het programma zeer profes-
sioneel aan elkaar, met de nodige uitleg.
De peuters en kleuters openden al klauterend en
buitelend hêt programma en gingen later nog
eens, bont verkleed op reis. De iongste jongens-
groepen hadden de vaart er goed in met hun di-
verse optredens. Twee meisjes, Jellie en Wia, de-
monstreerden een zelfgemaakte oefening. Heel
knap is dat.
De jongste meisjes lieten zien hoe je voor de even-
wichtsbalk voor later oefent, en wel op een ver-
hoogde bank.
Na de pauze, deden zij aan hardrock, verkleed in
spijkerbroek. Dit werd een waar springÍestijn.
Klassikaal lange mat is natuurlijk erg moeilijk maar
de meisjes deden dit leuk.
Gerbrich Petra en Agnes brachten vervolgens, ge-
heel in stijl gekleed, een professionele jazzoefe-
ning en ook nog zelÍ bedacht.
De selectiegroep j.m. sprong allerlei soorten sal-
to's: gehurkt, gestrekt, gespreid en de groep meis-
jes 10-12 iaar (een heel leuke groep trouwens)
toonde haar kunnen op alle mogelijke toestellen.
De pauze werd gevuld met de verloting. Bij de prij-
zentafel loopt het dan altijd storm.
Het tweede deel van de uitvoering werd geopend
met toestelturnen van de selectiegroep. Ze wer-
den daarbij door Peter Spies steeds bij naam ge-
noemd, wat heel'echt' aandeed.
Claudia en Karin zouden hierna samen een door
hen zelÍ samengestelde dans uitvoeren. Helaas
was Karin geblesseerd geraakt. Echter Claudia
had de moed allêên op te treden en met succes.
De jongens voerden een matoefening uit waarbij

de maties een cirkel vormden. Leuk idee. En plot-
seling stond daar een komisch duo. Zij beeldden
op hun manier'Roodkapje'uit, al zingend en dan-
seno.
Acro-gym kwam er ook nog aan te pas. Dit werd
gebracht door twee meisjes, twee dames en twee
heren. Heel leuke vondsten heb je daarbij. De rit-
mische oeÍening van een grote groep meisjes, uit-
gevoerd op muziek van Queen was heel mooi. De
selectiegroep meisjes deed een demonstratie
lange mate in carré-vorm.

Hierna werd de'show' afgesloten door alle gym-
nasten, met het uitbeelden van de vijÍ olympische
ringen, gekleed in de kleuren geel, blauw, rood,
zwart en groen. Met vlaggen in dezelfde kleuren
werd dit al dansend verricht. Heel mooi.
Met recht werden leiding en andere medewerkers
bedankt en in de bloemen gezet voor het vele
werk aan deze uitvoering besteed.

Het bestuur

4,5, 6 juni
qrote
6oekeJr-
oprutmlng.

Honderden
boeken
voor
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2,50
5,00

10,00

9,Galamagracht

VISSER.IJLST
BOEK. EN FOTOHAN DEL- SPEELGOED
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