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Z'n eerste tocht reed hij als 2S-jarige in 1949; ei-
genlijk had hij dus in 1988 de 40 vol kunnen ma-
ken, maar door omstandigheden miste hij de edi-
ties van '59, '60, '61 en '79.

p een schitterende receptie, aangeboden door
\orpsbelang Oosthem staken divàrse sprekers

hun bewondering niet onder stoelen of banken.
Burgemeester Casemier sprak van 'een gewel-
dige prestatie'. Zelt had hij de tocht der tochten 8
keer volbracht. Hij overhandigde lds een prach-
tige legpenning van de gemeente Wymbritsera-
diel met daarin gegraveerd: lds Hibma,08-06-'92,
40x Elfstedentocht. Het kollege van B & W had in

haar ochtendvergadering (als agendapunt num-
mer 1) besloten hem deze toe te kennen.
Geremoniemeester Eelke Damstra praatte de ene
na de andere spreker op humorstische wijze aan
elkaar en gaf ondermeer ook het woord aan
Fêdde Bloemhof, die namens de bewoners van
de Pytsjepólle middels een prachtig gedicht zijn
waardering uitsprak. Een fotomapje met foto's
van zijn 40ste tocht, vergrotingen van een aantal
foto's en een grote beker werden hem aangebo-
den.
lds onderbrak daarop op z'n eigen (komische)
wijze de hele ceremonie door alle aanwezigen de
beker persoonlijk te laten bewonderen.
''rmens de familie sprak mevrouw Hibma,

\_.,1oonzuster van lds, haar bewondering en waar-
dering uit voor zijn prestatie. De Íamilie vond nu
trouwens wel 'dat het nu mooi genoeg geweest
is'. lds kennende is dit hem het ene oor in, maar
het andere nog harder uit gegaan.
Toch had 'de ridder van de Pytsjepólle' het even
moeilijk onderweg. In lJlst aangekomen kreeg hij
het even te kwaad. In zijn haast zo snel mogelijk de
lJlster brug te passeren (voor 14.00 uur) had hij
zich wat geforceerd. Een kombinatie van te weinig
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DE SPANJERSBERG KOLLEK:TI E
DE GROOTSTE KANSVAN SIAGEN

IN, . GEBOORTE AANKONDIGINGEN
. HUWEI.IJKS AANKONDIGINGEN
. UITNODIGINGEN
. BLANKO KAARTEN
.MENU'S ENZ.

lds Hibmai9200 km door Friesland
69-jarige voltooit zijn 40ste Elfstedentocht

Ruim 120 personen uit Wymbritseradiel (de burgemeester incluis) wisten het
'Himsterh0s'te vinden om hun waardering te tonen.
'Onze lds' had het 'm weer gelapt en wist voor de veertigste keer de elf steden
te bedwingen. Even leek in lJlst de kaars voor lds uit te gaan, maar dit karak-
ter- en krachtmens hervond zichzelf, z'n fiets en klaarde de klus; een verhaal:

vocht en teveel warmte en inspanning deed hem
in lJlst op de EHBO-post belanden. Dankzil de
goede zorgen van de vele EHBO'ers en dokter
Drenth was hij echter na een 'koeske' van drie-
kwart uur weer voldoende opgekalefaterd. Met de
belofte dat hij bij elke stempelpost wat zou drinken
en eten mocht hij weer vertrekken. Als een Phoe-
nix uit de as steeg hij weer op zijn stalen ros voor
de laatste 77 kilometer. Vanuit de thuisbasis hield
Hessel Boschma namens de Pytsjepólle de stand
van zaken bij en onderhield kontakt met de EHBO-
posten in elke stempelplaats.
ïoen lds rond 20.00 uur in Workum gemeld werd,
stond het vast: hij maakt de 40 keer voll Een ver-
sierde platte wagen stond in Bolsward al klaar, een
eerbetoon van de bewoners van de Pytsjepólle
aan lds.
Op de versierde wagen werd de thuisreis met een
'natte' tussenstop in Nylán aanvaard. Trots als een
pauw kwam hij aan in Oosthem. Na de huldiging
stapte hij opnieuw op de fiets om diverse bewo-
ners van lJlst zijn medailles te tonen; als verras-

lds Hibma'te plak' in lJlst

Galamagracht 9, tel. 1318 De retiniecommissie

Kontrolekaart
FRIESE ELFSTEDEN

RIJWIELTOCHT
TOERTOCHT

op pinkstermaandag 8 iuni 1992
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Starl 8.00 uur
STICHTING DE FRIESE ELFSTEDEN

RIJWIELTOCHT

MARKÍPLEIN 1A.870'! KG BOLSWARD
Tel.:05157 - 3263

De 40e kontrolekaart van 8-06:92

sing kreeg hij van bar annex snackbar 'lt Dryltser
Kypmantsje'-'De Witte Kat' een schitterend wand-
bord aangeboden, waarvan lds vond'datje er ook
uit kon eten'.
Hoe lang lds doorgaat is onduidelijk; hij heeft zelÍ
gezegd dat hij bij leven en welzijn de 50 ook wel vol
wil maken. Zolang dat zo blijft, blijven wij het voor
hem hopen. Sportman van het jaar is hij in elk ge-
val voor ons al!

Stickerruilburo
ERWIN ZIJLSTRA

Rode Klaver43
8607 EJ SNEEK
tel.05150-27135

1268- 725 Jaar
Stad lJlst - 1993
Op 1 juni vergaderde de retiniecommissie op-
nieuw. De plannen nemen steeds vastere vorm
aan en over verschillende punten wordt druk on-
derhandeld.
De eerste reacties zijn al binnen en we rekenen er
op dat u, als lezers deze reunie onder de aandacht
van uw familieleden, vrienden en bekenden zult
brengen. Laat lJlst op .1 

mei 1993 vol worden.
U kunt voor inlichtingen en opgave terecht bij: Jan
Schilstra, Galamagracht 8Z 8651 EE tJtst,
te1j425; Joh. Nijdam, Eegracht 104, 865.1 EJ tJlst,
tel. 1783; Afke Frankena-Hoomans, Ylostinslaan
40, 8651 AV lJlst, tel. 1323.
In de komende'Kypmántsjes' houden wij u regel-
matig van de stand van zaken op de hoogte.

J.K
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studip,sybe houtsmo
voor groiischevormgeving en produkiie

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

ook Íree-lance inzetbaar voor
het omzetten van schetsen en
ontwerpen in puntgave
werktekeni ngen.

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

Almanak Watertoerisme deel 1 + 2
nu voorradig

WEG ENKAARTEN
koop of bestel ze nu!

0nze beroemde PER GAMAN 0-cursus
begint weer in september

lnformeer en reserveer nu alvast

BOEKHANDEL VISSER
Galamagracht 9, lJlst

Te|.05155-1318

Wist u dat...
+ 70 kg oud papier

één boom bespaart?

Oud papier
is leverancier van papiervezels!

Spaar dus vooÍiaan al uw papier

Gafamagracht I - IJLST - tel. 05155-1229

Textiel & Kadoshop
vanHouten

UW SPECIALIST IN:
r ONDERGOED o T-SHIRTS o SPIJKERBROEKEN o OVERHEMDEN
r PYAMA'S o HUISHOUDTEXTIEL o BADKLEDING o KLEINVAK

o KADO- & LUXE ARTIKELEN r BABY ARTIKELEN
o VRIJETIJDS KLEDING

r Elke week 'frisse' voorraad
r Kwaliteitsartikelen voor 'snelle' prijzen

r Maak kennis met onze opvatting van een modern pákket textiel en kaOoY
en proÍiteer van onze lage prijzen.

Voor ovenverse bakkersprodukten naar

DtrDotrueErnnfturDilJ
GEEUWKADE 1 .8651 AA IJLST TELEFOON 05155-1557

DIT is uw adresvoor
Shell Ílessegos

o levering aan particulieren

o in flessen en cilinders

o ookvoorde juiste apparatuur

CATPIXG
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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.

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?

BIBLIOTHEEK SNEEK
OPEI{IIiIGSTIJDEN IIiI DE
VAKAI{TIEPERIODE I992

VAN 20 JULI T/M 1 AUGUSTUS
maandag gesloten

dinsdag 13.30-17.30/18.30-21.00
woensdag 13.30-17.30
donderdag 13.30-17.30
vrijdag 13.30-17.30
zaterdag gesloten

VAN 3 AUGUSTUS T/M 8 AUGUSTUS
(SNEEK-WEEK)

DE HELE WEEK GESLOTEN

VAN 1O AUGUSTUS T/M 15 AUGUSTUS
maandag gesloten

dinsdag 13.30-17.30/18.30-21.00
woensdag 13.30-17.30
donderdag 13.30-17.30
vrijdag 13.30-1 7.30
zaterdag gesloten

WIJ WENSEN U EEN PRETTIGE VAKANTIEI!!

u@Eflitm+

Sjoelen vanaf 9 oktober, iedere maandagmiddag
in Nij Ylostins, aanvang 14.00 uur.
Zangvereniging'Euphonia' repetitie iedere
dinsdagavond 20.00 tot 22.00 uur in het Miens-
kipsh0s.
Muziekkorps'Concordia' repetitie iedere maan-
dagavond 19.30-21 .30 in het Mienskipsh0s.
Judo lessen, iedere dinsdag 16.00-19.00 uur in
sporthal De Utherne.
Volksdansen De Yleke Dounsers, jongerengroep
dinsdagavond 20.00-22.00 uur, .1 keer in de 14
dagen in het Himsterh0s te Oosthem. Ouderen ie-
dere dinsdagmiddag van 13.30-15.00 uur in het
Mienskiosh0s.
Schaken elke dinsdagavond in Het Wapen van
lJlst.
Dammen elke maandavond in Het Wapen van
lJlst.
Amnesty lnternational elke 2e donderdag van
cle maand, 19.00-21.00 uur in de bibliotheek.

. atsen elke woensdaqavond in De Utherne.
Yadmintonverenging Éash elke donderdag van

18.00-22.30 uur in De Utherne.
Volleybalvereniging StánÍries elke dinsdag
vanaf 1 9.00 uur.
Tafeltennis maandag van 19.00 tot 23.00 uur,za-
terdag van 9.00-1 3.00 uur jeugd.

Gymnastiekvereniging Stánfries maandag
8.45-9.45 uur, | 6.00-22.30 uur; woensdag 1 3.00-
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 vanaÍ 20.00 uur
Bondswedstrijd en iedere donderdagavond in Het
Wapen van lJlst.
FNV inÍo-team bel 051 55-1 970, Louise Heeringa
voor informatie op het gebied van Sociale Voor-
zieningen, Studiefinanciering, invullen belasting-
blljetten, individuele huursubsidie en dergelijke.
Bouw- en Houtbond FNV W.W. inschrijven elke
maandagavond van 19.00-20.00 uur, Douwe
Heeringa, WesteÍgoleane 45, lJlst, tel. 0S155-
1 970.
Gêmêênte van Jezus Christus Kinderbijbelclub:
woensdags eens per 1 4 dagen, 1 3.00-1 4.00 uur 4
tlm 7 jaar, 14.00-15.00 uur 8 t/m 1 1 jaar. Toffe-
Tiener-Bijbelclub: vrijdags eens per 14 dagen,
19.30-2 1 .00 uur 12 t/m 1 5 jaar in het Mienskips-
h0s.

Vakantie-editie
In verband met de zomervakantie verschijnt lt
Dryltser Kypmantsje met een gecombineerd juli/
augustus-nummer.
Dit nummer verschijnt ongeveer halÍ augustus.

aPUNtrgoF-wrusr
,MIJN HOBBY UWGEMAK'
Het vêrtrouwde adres voor al uw slijpwerk: Scha_
ren, mêssen, tuin- en hobbygereedschap.
Ook voor slijpen en herstellen van uw gazonmaai_
ers.
l.r^g diverse goede 2e-hands grasmaaiers te koop._ afl30,-.
Urnt f ijnslijper, P H. de Vries, Bockamastraa t 27, tel.
1782.

Pytsjepólle zoekt oude
foto's
Er komt een geschiedenisboekje van de pytsje-
pólle. Woordvoerder Fêdde BloemhoÍ doet na-
mens de buurt een beroep op lezers van ons blad
foto's beschikbaar te stellen van de pytsjepólle
van toen en nu.
Deze worden uiteraard op een later tijdstip aan de
eigenaars teruggegeven.
Dus voor degene die in het bezit is van foto's van
de Pytsjepólle, graag kontakt opnemen met
Fêdde Bloemhof, Pytsjepóolle 1, 8618 NL Eas-
thim. tel. 05155-2544.

fKfuaË-KrT_8f
De opbrengst van de kollekte voor de Hartstich-
ting in lJlst bedraagt í 2620,10 en in Oosthem
Í 2265,20. Hartelijk dankl

Nieuws van
peuters p eelzaal Oosthe m
Enige tijd geleden werd aan de leerlingen van de
basisschool te Oosthem gevraagd om mee te
doen aan een kleurwedstrijd. Tevens moest er een
naam bedacht worden voor de peuterspeelzaal.
Meer dan de helft van de kinderen heeft hieraan
meegedaan en het resultaat was geweldigl Het
was moeilijk voor ons om een keus te maken.
Winnaars zijn geworden: Jouke Steenstra, groep
6, winnaar met de naam'de Himsterhummels,en
Jantine Wijnja, groep 8, winnares kleurwedstrijd.
Beiden zijn ondertussen op de hoogte en hebben
hun prijzen in ontvangst genomen. Allen bedankt
voor jullie inzet!

bêstuur peuterspeelzaal
'De Himsterhummels' Oosthem

Slotavond NCVB/CPV
Op donderdag 23 april 1992 hietden NCVB en
CPV hun gezamenlijke slotavond van het winter-
seizoen. Mevrouw Wind kon een Ílink aantal da-
mes welkom heten, alsmede Saskia Back, afge-
zant van het Fries Museum uit Leeuwarden.
Mevrouw Wind ging ons voor in gebed en las ons
voor uit Lucas 24: 36-47. Na de meditatie zongen
wij nog gezang 42'. 1-4waarna ze het woord gaf
aan Saskia Back.
Saskia Back zou ons deze avond vertellen over de
Friese Zilverkunst. Zij vertelde ons aan de hand
van dia's hoe oud in de geschiedenis het zilver is.
In het jaar 1584 kwam Friesland al met zilver uit de
bus. De zilversmeden die dit werk deden kwamen
uit Sneek, Bolsward, Harlingen, Leeuwarden, en-
zovoorts. De oudste drinkhoorn van zilver is van
1397. Dan zijn de brandewijnkommen in zilver ook
zeer bekend. Stadhouders, gilde- families en het
Hof waren de bezitters van het zilver. Ook had ie-
dereen zijn eigen zilvermerk.
Om zilversmid te worden was niet gemakkelijk,
Tien tot twintig jaar studie en minstens vier jaar
vakmanschap was vereist. Het was ook een hele
dure studie.
Deze mooie Friese Zilverkunst kun je bezichtigen
in het Fries Museum in Leeuwarden. De bekers en

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

Redaktie: A. Kuipers
J. Keizer

Zetwerk: G. Groenevéld-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 OrukksÍij Viss6r. Niets uit dszs
Ulig!w mag woÍden vorueelvoudigd door
mlddel van druk, íotokopiê, mikroíilm ot op
cnlgorloi andor€ wiizs, zondsÍ v@ralgaande
toodomming van de uitg6vsÍ.
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Naast verfwaren, glas en
behang hebben wij u nu ook

ijzenraren en tuingereed.
schappen aan te bieden.

Uw vakman:

J.G.DEVRIES -IJI.ST
sclrllders- en Dehar1gersbedÍtÍ

ctoc'.M.êtí-anak
Galamagracht 13 - TEL. 0S15S-1387

#

ljlsterkade 114, 8608 AC Sneek
TeleÍoon 05150.14000
TeleÍax 05150-238b0

o Taxivervoer
r Groepsvervoer
r Schoolvervoer
o Reisvervoer
o Direktievervoer
o Ziekenvervoer
o Trouwrijden
r Rolstoelvervoer
o V|P-bussen (8 personen)

Voor al uw

* onderhouds- en
* timmenilerk
kunt u terecht bii

HUISMAN
Eegracht 37 - lJlst
05155 - 1735
05155-2023

VAN VLOER TOT DAKPAN
ONDERHOUDSBEDRIJF HUISMANT

Galamagracht 9, tel. 1318

KWALITEITSFIETSEN VOOR IEDEREENII

@ezells o roURFlErsEN

B*eyus 3 fii^Êï5+'.1ï-SPeÍte o sPARTAMET
O JEUGD/KINDERFIETSEN. BROMFIETSEN 

NUENHUIS
:ilï.ffi.ï"*""ï*","" TWEEWIELERS

iilst Jurjen Hoomansstraat 2 telefoon 0s155-1oo+

* reportages
* industriêle

fotograÍie
* portretÍotogÍaÍie
* reclameÍotograÍie

VOOR WONING.
EN

UTILITEITSBOUW
installatiebedrijf

BROUWER

De Kykkast is geopend op: maandagmiddag, woensdagmiddag,
donderdagmorgen, vrijd'agmorgen sn zaterdagmorgqn.

UW ADRES VOOR:

Felkfe Sybrendy - Vakíotograíq
Gc.uwtrd. a - 8051 AA Ul.t - l.l.foon 03155-i222
Prlyó: tol.ílnnc 57 - 8621 DO H..g - lcl.íoon 0515a-2tíe

Voortaan kunt u ook bij ons terechl voor Íilms,
Íotocamera's, Ílitsmateriaal en lijsten. Tevens
zajn wij er voor het ontwikkelen van UW Íilms
en íolo's. Ons advies is gratis.

o Centrale verwarmingsinstallaties
o Energiebesparende verwarmingssystemen
o Renovatie van bestaande verwarmingsinstallaties
o Elektro{echnische installaties
o Energiebesparende verlichtingssystemen
o Airconditioning
o Sanitair installaties
o Loodgieterswerken
o Dakbedekking
o Eigen storings-, onderhouds- en servicedienst

Nevenvestiging lJlst,
tel. 05155-2642

tel. Sj. Wiebenga 05155-1529
. Eegracht 105
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kommen zijn ook heel druk gegraveerd met verha-
len. Wii hebben nu veel kaler zilver.
Saski Back heeft ons veel laten zien en verteld
over deze zilverkunst. Mevrouw Nauta bedankte
haar daar ook hartelijk voor en besloot deze avond
door een gedicht voor te lezen en ons allemaal
een fijne vakantie toe te wensen en wel thuis.

T. Wind-Wiersma

Naaicursus
voor beginners
Door de goede ervaringen, die ik het afgelopen
seizoen heb gehad, ben ik van plan ook het ko-
mende kursusjaar op dezelÍde manier les te
geven.
We gaan dus weer losse onderdelen maken in
groepsverband van max. 5 personen. Op deze
manier kan iedere kursist voldoende aandacht
krijgen. Het aantal lessen is (weer) vastgesteld
oo 12.
De kosten bedragen f 120,- incl. lesmateriaal.
Voor event. meer inlichtingen kunt u nog bellen
te|.05155-1390.

'inte Mast -de Boer
\rérares coupeuse

Geeuwkade 13, 8651 AA lJlst

E.H.B.O. afdeling
IENH ItNl
lBNo I

l!!91!!Elt9l!9lJlsUOosthem
Van de EHBO vereniging lJlsVOosthem ontvingen
wij het jaarverslag 1991/1992, waaruit wij de vol-
gende bijzonderheden aanhalen:
De aÍdeling lJlst bestaat dit jaar 25 jaar. Op een
districtsbijeenkomst in lJlst in april 1992 kreeg de
jarige afdeling een vaantje en enveloppes met in-
houd aangeboden door het hooÍdbestuur, het dis-
trictsbestuur en de gemeente.
Leden van het eerste uur zijn mevrouw H. de Boer
en mevrouw R. Schuurmans.Zr:lzullen een onder-
scheiding uitgereikt krijgen in verband met hun
25 - jarig lidmaatschap.
Er werden jeugd-EHBO lessen gegeven aan de
..holen in lJlst en Oosthem. Van De Kogge namen

. leerlingen deel, van de Mauritiusschool 10, van
deYlostinsschool24 en van de basischool in Oos-
them 11. Alle kinderen behaalden het diploma. De
uitreiking ging met enkele feestelijkheden ge-
paard.
In januari van dit jaar werd gestart met een begin-
nerkursus voor 14 kursisten. Alle deelnemers be-
haalden in april hun diploma. Door een groot aan-
tal leden werd verder deelgenomen aan reanima-
tielessen.
In oktober 199'l werd deelgenomen aan een
brandweeroefening in Woudsend, in november
199.1 was er in Oosthem een kringoeÍenavond in
samenwerking met de Nierstichting en in april van
dit jaar werd er een brandweeroefening gehouden
in lJlst. Op de Kringwedstrijd in Makkum in januari
1992 behaalde het team van lJlsVOosthem een
derde prijs.
Verder werd er nog deelgenomen aan de diskedei
in augustus 1991 in Oosthem en gepost werd er
o.a. bij de Wonseradeel toertocht, de lJ.V.C.-dag,
Wildpoweti het fierljeppen, de fiets elfsteden-
tocht, de stadsfeestên, de zeskamp, dansavon-
den, tuinfeesten, een spelmiddag voor de jeugd,
een skeelerronde, een wielerronde, aktiviteiten
van hêt jeugdhonk, de sterkstê man en de |J.V.C.
feesten april/mei.
Het bestuur vergaderde het afgelopen jaar 10
keer. Nieuw bestuurslid is de heer F. Schotanus.

Activiteiten in rnolen De Rat
ln de maand mei waren er weer verschillende activiteiten in houtzaagmolen
De Rat. op Nationale Molendag was de molen een etmaalcontinu in bedrijÍ.
De beheerstichting liet haar molenaarsrapport verschijnen over hetiaar Í991.
De folkgroep violier hield een geslaagd optreden op de werkvloer van De Rat.
Dit concert was georganiseerd door de Rotaryclub sneek-Zuidwesthoek.
Marleen van veenen slaagdb op 23 mei als eerste vrouwelijke leerling op De
Rat voor het examen gezel-molenaar.

Tijdens de op 9 mei gehouden Nationale Molen-
dag was De Rat van 0.00 tot 24.00 uur geopend. In
de vroege zaterdagochtend moest vanwege een
onweer het zagen tijdelijk worden gestopt. Daarna
kon de oude trouwe houtzager zijn werk weer her-
vatien: boomstammen tot planken zagen.
De publieke belangstelling was goed. In de namid-
dag viel de wind helaas weg. Als kleine tegemoet-
koming tracteerden molenaar Simon Jellema en
enkele toevallige passanten de aanwezigen op
trekharmonikamuziek.
In het molenaarsrapport oveí 1991 wordt door mo-
lenaar Reinold de Schiffart uitvoerig het door hem-
zelf verbeterde en vervaardigde remklepsysteem
beschreven. Êen aantal technische tekeningen
verduidelijken de werking van deze ingenieuze in-
stallatie. Het remklepsysteem is een toerentalbe-
grenzer. Het moet bij sterk toenemende wind
(buien!) het aantal omwentelingen van de wieken
binnen de perken houden. Dat gebeurt automa-
tisch door de zogenoemde middelpuntvliedende
kracht, dus zonder dat de molenaar zelf daadwer-
kelijk ingrijpt. Er is ook een nieuwe penbalk ge-
plaatst. Op deze balk rust de pensteen, hierin
draait de bovenas waaraan de wieken zijn beves-
tigd. Er kwamen in 1991 3424 bezoekers en er
werd 65 m3 hout gezaagd, een derde deel hiervan
was eikehout.
Op vrijdagavond 22 mei gaf de folkgroep Violier
een concert op de werkvloer. Namens Stichting
Molen De Rat heette de heer E.D. de Vries ieder-
een welkom en vertelde iets over de historie van
de molen.Vervolgens lietViolier het publiek kennis
maken met haar breed muzikaal kunnen. Er werd
o.a. Hongaarse, Schotse en Joegoslavische
volksmuziek gespeeld. Maar er werden ook ver-
schillende Nederlandse liedjes zoals het Snijderke
(= kleermaker) en West-Zuidwest van Ameland
ten gehore gebracht. Violier betrok ook het pu-
bliek (br1na 100 personen) bewust bij hun optre-
den. Enkele vrijwilligers uit de zaal werden naar
voren gehaald en door de groep instrumentaal be-
geleid. Na de pauze speelde Hans van der Waard
(één van de 5 musici van de groep) op zijn trekhar-
monika solo enkele nummers waaronder'Trippen
Upstairs' en het gevoelige Franse liedje 'l-accor-
deon'.
Al met al een gezellig en leuk muzikaal gebeuren
dat zeker voor herhaling vatbaar is.

Deze ansichtkaart is uitgegeven door Boekhandet
Visser lJlst en Stichting Houtzaagmolen De Rat.

Namens de organisatie van deze avond, de Ro-
tary club Sneek-Zuidwesthoek, bood de heerW.
Steenaart uit Oosthem de leden van Violier een
bloemetje aan. Zoals dat tegenwoordig gebruike-
lijk is werd ook deze happening gesponsord en
wel door Drukkerij Agropers uit Sneek (affiches),
Asphalt en Dakbedekkingfabriek lioelstra & de
Vries uit lJlst en Houtgroep Nederland uit Heeren-
veen (hierin is houth. S.O. deVries opgenomen).
Marleen van Veenen slaagde op zaterdag 23 mei
als eerste vrouwelijke leerling op De Rat voor het
examen gezel-molenaar. Wie wordt de tweede
vrouwelijke leerling? Dit mondelinge en practi-
sche examen duurde ruim 1,5 uur en werd afgeno-
men door de leermeester van Marleen, molenaar
Simon Jellema, onder toezicht van enkele gecom-
miteerden. Stichtingsbestuurslid mevrouw E.
Osinga-v.d. Velde bood haar namens het bestuur
van de molen een boek aan.

buitenlands geld, reischeques

en reisverzekering

BabobanH El l:rlr*#uar
Geopend: 9.00-12.30 / 13.00-16.00 uur + vrijdagavond 19.00-20.00 uur

woensdagmiddag gesloten.
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][J$TERA{TERIÊIII
Herinnerlngen aan de Tweede Wereldoorlog
Rinnert Gerrit Anema

Rinnert GerritAnema is op 24tebruari 1921 teWitmarsum geboren. In de
oorlog was hij ondergedoken bij een boer op de zogenaamde Exmoarster Syl
tussen Makkum en Exmorra. Anema was lid van de Nederlandse
Binnenlandse Strijdkrachten (NBS). Zijn ouders woonden in de oorlog in
Nijesyl waar vader op de melkfabriek werkte. Bij de bevrijding van Makkum
werd RinnertAnema op 17 april 1945 in een vuurgevecht met de Duitsers
dodelijk getroffen. Hij werd begraven op de Katholieke begraaÍplaats in
Sneek. In IJlst is een straat naar RinneÉAnema genoemd.

Zijn ouders waren Schelte Anema (overleden
1966) en Anna Graafsma. Het echtpaar kreegT zo-
nen, moederAnna overleed in 1930. Daarna her-
trouwde vader Schelte met Maria BerthaTobben,
zij overleed in 1953. Dit echtpaar kreeg nog eens 4
zonen, te weten Schelte (woont nu in Sneek),
Joop, Tony en Ane (overleden). In 1926 verhuisde
de familie Anema van Witmarsum naar Nijesyl. De
Anema's woonden in de'fabrykhÉzen'. Nu woont
de familie Nanne Boersma hier (Nijesyl 60). Vader
Schelte was 'le botermaker op zuivelfabriek De
Hem te Nijesyl. De familie ging in Sneek naar de
Katholieke kerk. De kinderen gingen met de veer-
boot Johanna Jacoba dagelijks naar Sneek waar
zij de Katholieke school bezochten.

Ned. Binnenlandse Strijdkrachten
Rinnert Gerrit was stofieerder bij Brenninkmeyer
in Sneek. In de oorlog dook hij onder bij boer Durk
Ettema die op de Exmoarster Syl woonde. Hier
sloot hij zich aan bil de N.B.S in het district Bols-
ward. Deze groep was o.a. betrokken bij wapen-
droppings onder Makkum. Vader en moeder
Anema wisten niet dat hun zoon bij de onder-
grondse strijdkrachten was. Wel vermoedden ze
dat er'iets' met Rinke (roepnaam) aan de hand
was.
In april 1945 liep deTweedeWereldoorlog hierten-
einde. De NBS moest meehelpen om de Canade-
zen, die ons bevrijdden, vrije doortocht te ver-
schaffen. De laatste Duitse verzetshaarden moes-
ten worden opgeruimd.
In het boek gedenktekens in Friesland 1940-1945,
dat is geschreven door Bob Reitsma (conservator
Verzetsmuseum te Leeuwarden), lezen we: 'Op 17

april 1945 kreeg een groep van de N.B.S. op-
dracht om op te rukken naar de brug bij boerderij
Laanzigt onder Makkum, om deze te bezetten of
zonodig op te blazen. De groep ging iets te ver
vooruit en kwam in het schootsveld van de Duitse
scherpschutters terecht. Rinnert Gerrit Anema uit
lJlst en Roelof v.d. Meer uit Parrega sneuvelden bij
deze actie. Om de rest van de groep de gelegen-
heid te geven zich terug te trekken hield bren-
schutter Hendrik Postma uit Exmorra de Duitsers
onder vuur. Deze heldhaftige poging om zijn ka-
meraden te redden kostte hem echter zelf het le-
ven. Een Duitse scherpschutter troÍ hem dodelijk.
Toen hel droeve bericht Nijesyl bereikte was vader
Schelte, hoe kan het ook anders helemaal van zijn
stuk. Hij schreeuwde tegen iedereen die het maar
wilde horen: 'Us Rinke is dea, És Rinke is dea...
Het overlijden van de oudste zoon was een grote
klap voor het gezin Anema. De situatie was ook bi-
zar: 17 april is de bevrijd i n gsdag van Sneek en om-
streken en overal waren uitbundige bevrijdings-
feesten. De familie Anema echter rouwde om hun
zoon en broer Rinnert die op diezelfde dag op zo'n
noodlottige wijze om het leven was gekomen.
Zijn naam is opgenomen op het grote verzetsmo-
nument te Makkum. In 1951 is in lJlst een straat
naar Rinnert Anema genoemd. Op het geden-
kraam aan de oorlog in de hal van het oude lJlster
stadhuis aan de Galamagracht staat zijn naam
ook vermeld.
In 1952 verhuisden de Anema's naar de Leeuwar-
derkade in Sneek.

Brief
Eind aoril 1945 schreef vader Schelte een brieÍ

Rinnert Genit Anema, geboren 24 februari 1921,

gesneuveld voor het vaderland op 17 april 1945
onder Makkum.

aan zin zuster Jilk in Balk. Hier volgt een deel van
de brief die welwillend beschikbaar is gesteld
door de heer Schelte Anema jr. (geboren in 1939)
uit Sneek. Van hem zijn ook de hier afgebeelde fo-
to's van de Anema's.
'Niieziil onder lJlst 23April 1945. \/
Beste Jilk, Hendrik en kinderen.
Door dezen deel ik U allen mede dat onze Rinke
voor deVrijheid van Friesland is gesneuveld. Gij al-
len die hem hebt gekend, weten wat dit voor mij is.
De 7e April ben ik nog bij hem geweest. lk had in

die week een brief van hem gekregen, voor ieder-
een stond er wat in, tot de kleinste toe. Onder in
die brief stond dat ik moest eens voor hem bid-
den. Waarom weet ik niet. ïren ik hem bezocht
vroeg hij me oÍ ik ook een baantje voor hem had,
als lJlst eerstdaags vrij kwam. lk zei, neen, hoe
dat? Nu, Vader is toch E.H.B.O.-er bii de luchtbe-
scherming! Nu ja, zei hij, als de vrilheid nu om 8.00
uur is bijv., dan moetVader als ik om 4 uur nog niet
thuis ben, 's avonds niet ongerust worden. lk zei,
neen Rint, maak eerst je zaken in orde jongen en
kom dan thuis, waar de deur wijd open staat voor
jullie allemaal.
Toen hebben we elkander de hand gedrukt met tot
weerzien of wederhoren. De vriiheid kwam. ln

Foto omstreeks 1933.
De zeven zonen van Schelte Anema en Anna
Graafsma. V.l.n.r: Houke, Henk, Benny, Rein,
Rinke (: Rinnert, overleden 1945), GerritenTaeke.
Henk woont momenteel in Nieuw Zeeland en
Benny in Heerlen. De andere vijf broers zijn inmid-
dels overleden.
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De Íabryksházen' te Nijesyl waar destijds het per-
soneel van de melkfabriek woonde. Deze wonin-
gen behoorden bij de gemeente IJIst. ln het meest
linkse huis woonde van 1926 tot 1952 de famitie
SchelteAnema.

feeststemming trok ieder naar Sneek om de Cana-
dezen te zien met hunne geweldige wapens en
tanks.
De namiddags ging ik naar Bolsward en 's avonds
weer naar Sneek. Toen ik thuis kwam, geen Rinke.
De Dinsdags verliep, geen één kwam thuis. In den
namiddag kwam er een evacué uit Makkum vluch-
ten en vertelde dat daar vreselijk gevochten werd.
Toen sneed 't me door't hart: 'dyn Rint...'. Woens-
dagmorgen, nog geen Rinke. Tegen de avond, ik
werd hoe langer hoe ongeruster, heb ik een fiets-
bewijs gehaald en ben naar Bolsward gereden.
Daar passeerden me vele Duitse krijgsgevange-
nen. Toen ze gepasseerd waren vroeg een politie
aan iemand van de verzetsgroep: hoe is 't bij jullie
afgelopen? Hij zei: ik weet 't niet, ik ben nog niet in
Exmorra geweest. lk vroeg, komt u van Exmorra,
hoe is het met Rinnert Anema? ls die misschien
ook bij de verzetgroep? Hij zei, die ken ik niet, wat
was zijn schuilnaam? Dat wist ik niet. lkzei, hijwas
.ndergedoken bij Ettema. Ja, zei hij, die was in

V"rze ploeg, maar ik weet niet waar hij is. Fiets
maar even naar Exmorra. lk zei, dat ga ik doen.
Toen ik echter wegreed kwam de politie mij ach-
terop om te vragen hoe ik heette. Hij zei, als't nu
eens waar was dat jouw zoon mee vechten moest,
en het was hem slecht verlopen, zou je dan ook
schrikken? lk zei, 't is mijn jongen, mijn oudste
zoon. Nogmaals zei hij, schrik je dan? lk zei, 't is
mijn zoon. Nu zei hij, het is hem niet goed verlo-
pen. Toen werd ik nog in de waan gelaten dat hij
zwaar gewond was. lk ben toen naar de groeps-
commandant gegaan in het stadhuis van Bols-
ward. Die wist ook geen bijzonderheden. ïoen een
ordonnans er heen gestuurd op de motor, doch
waar mijn eerste was, was niet bekend. Ergens in

een boerenschuur. Maar hij is reeds Dinsdag over-
leden bij Makkum! Hij lag met't hoofd voorover in
een sloot en heeft daar een dag gelegen omdat 't
Moffenvuur daar steeds was. Donderdagmorgen
kreeg ik bericht dat Rinke gesneuveld was. Met
vreselijk veel moeite hebben we hem Vrijdagavond
thuisgekregen om 10 uur.
Zaterdagmorgen met militaire eer in Sneek begra-
ven op R.K. begraafplaats. Alles eerste klas mis
met 3 heeren. Er waren meer dan 50 N.B.S. ers.
De kist was gedicht met de Nederlandse vlag. Vier
schildwachten stonden om de kist. Het was erg in-
drukwekkend zei men.
lk kan het niet begrijpen dat Rinke dood is. lk heb

nog geen traan kunnen storten. Vele tonelen ziin
hier thuis afgespeeld. Houke is in de avond thuis
gekomen. Hij vloog mij aan 'És Rinke heit,. Voor
enige weken had Rint hem nog een brief gestuurd
met / .|0,-. 

De jongens hebben allemaal goed ge-
schreid en zijn thans rustig.
Rint is door verraad gevallen. Er kwam iemand op
hên toe gekleed met blauwe overall en witte band.
Daarachter werd de mitrailleur opgesteld en wer-
den vijf van onze mannen neergemaaid. Hierbij
een gedachtenis prentje. Verder is alles hier goed.
Bid voor hem die gii mee opgevoed hebt.
Groetend, Schelte'.

Frits Boschma

F0gelnijs

Vogelwacht
lJlsVOosthem e.o.

De visdief
De visdief wordt over het algemeen visdiefje ge-
noemd. Dat is de bekendste stern van Europa.
Ook zijn er nog grote sterns, noordse sterns en
zwarte sterns. Dit zijn dan de bekendste. Er zijn
tien soorten in Europa, over de hele wereld zijn het
er drie en veertig.
Het visdiefje heeft ook zo zijn friese namen, zoals
wytstirns, fiskeÍanger, skotstirns en fiskedief. Op
Ameland is het starns, op Schiermonnikoog heet
hij stein, in het Bilds fisdiefy en in Hindeloopen
fiskedeefjen.
Het visdiefje is wel goed te herkennen, behalve als
ze tussen de noordse sterns zitten in kolonievorm,
want dan wordt het moeilijker. Een volwassen vis-
diefje heeft een diep ingesneden gevorkte staart
waarvan de twee buitenste pennen sprietvormig
zijn verlengd. Ze zijn over het algemeen wit met
uitzondering van de blauwgrijze bovenkant en het
mooie zwarle kalotje. De korte pootjes zijn rood
evenals de snavel; die is ook rood, maar eindigt in
een zwarte punt. Het is een meeuwachtige vogel.
We kennen de witsterns vooral als 'wikeljend' bo-
ven onze vaarten, sloten en plassen staat. Hij

hangt speurend naar kleine visjes met de snavel
recht naar beneden en valt dan als een steen naar
beneden wanneer hij iets heeft ontdekt. Het broe-
den van dat vrolijke en levendige visdiefje gebeurt
meestal in grote of kleine kolonies, vaak met an-
dere vogels, onder andere met de kokmeeuwen.
Het visdiefje maakt niet veel werk van zijn nest,
een kuiltje met een paar strootjes, meer is het niet.
Er worden over het algemeen twee of drie eieren
gelegd. De schaalkleuren van de eieren zijn erg uit-
eenlopend, men treft zowel héél lichte als héél
donkere eieren aan die een nog donkerder vlekte-
kening vertonen. Zowel het mannetje als het
vrouwtje nemen de bebroeding voor hun reke-
ning. Als alles goed gaat worden na ruim drie we-
ken de jongen geboren. Dat zijn dan klein gevlekte
donzen balletjes. De eerste drie dagen blijft er al-
tijd één van de ouders in de buurl, daarna zijn de
kleintjes zo ver dat ze zich in de buurt onder be-
groeiing of zo schuil kunnen houden, terwijl de ou-
ders er op uit zijn om kleine visjes te vangen. Als
dat gelukt is, dan wordt hun een kompleet visje
voorgehouden, dus niet voorbewerkt of verteerd.
Daar weet zo'n kleine dreumes geen raad mee,
maarna veel geduld van de.ouders worden dan
toch de visjes genuttigd. Meestal hebben de ou-
ders dan ook wel tien keer geprobeerd om hun
een babyvisje toe te krijgen. En verder zijn de bu-
ren er ook nog, die proberen zo veel mogelijk vis-
jes te roven als hun lief is, maar dat is visdiefjes ei-
gen. Dat stelen gebeurt het meest in grote kolo-
nies. De visdieÍ komt in april in onze omgeving,
dan heeft hij al een lange reis achter de rug, want
zijn winterverblijf is langs de Afrikaanse kust tot
aan Kaapstad toe. In juli/augustus trekken ze daar
alweer heen.

Hier zijn nog enkele getallen uit 1975: een kolonie
bij de Zwarte-Witte Brekken van 40 à 50 paar. Ela-
huizen-Fluessen 1974 120 paar. Workumerwaard
gemiddeld per jaar 2.000 paar (gegevens uit Vo-
gels van Friesland). Vogens de SOVON waren er in
1957 35.000-40.000 visdiefjes. ln het begin van de
jaren zestig ging het hard achteruit. De schattin-
gen waren maar ongeveer 8.000 paaÍ1jes, maar nu
worden ze weer geschat op 15.00-19.000 paadjes
(begin 1980).
En nu maar hopen dat de stijgende lijn verder gaat
en dat er nog vele duizenden visdieÍjes in juli en
augustus naar de Zuid-Afrikaanse kust mogen
vliegen.

Vogelwaarnemingen
Zwarte roodstaart gezien op 28-3-.1992 bij Troel-
stra de Vries door K. Schraa.
Zwarte roodstaart zong weer zijn eerste lied bij
Troelstra de Vries op 6-4- 1992, gehoord door J.
v.d. Sluis.
De natuur kan ook wreed zijn, een merelnest vol
water gelopen door zware regenval, alle jongen

ANNA SCHRAA.VAN POPTA

G ED I PLO M EERD
PEDICURE

Geeuwkade 11 - TeleÍoon ,1930

Vakantie van 13 juli Um 24 augustus



IT DRYLTSER KYPMANISJE 8

Uaaromhopen...
afs a voordelig
hantharen?

De doe-het-zelver huurt bij
ons o.a..' o Ladders . Rol-
steigers . Speclerno/ens
o Cirkelzagen o Decoupeer-
zagen a BoOrmachines
o Schuurmachines o parket-
sc h u u rmac h ines a G rond -
of Tuinf rezen . Kettino-

. zagen enz. enz.

M.SIIPERDA
Sudergoweg 54, lJlst

Galamagracht 44 - lJlst
Tel.05155-1996

WE ZIJN MET VAKANTIE VAN
MAANDAG 3 TlM MAANDAG 17 AUGUSTUS

I. SCIIEEPSSCHROEYEI{
a rêoorolie a sooedvêrslellen
o bábnceren . schroêÍoainstolloies
oo mooi

2. SCHECPSIilOIOREX
o levering qn inbouw o ombouw
o onderhoud o hooÍddeoler von

YOON DE DOE HET ZE]VER :
. hêlling tot l5 ton.. hog€drukrêinigingsspuit
o deskvndig odvies.

IN UW KOSTEATE VAKANTIETIJD PROBEREN WIJ
ZO SNEI MOGEI.IJK UW STORINGEN

"ThornycroÍi" moloren a ko€rkoppêlingên ên rêporotig

3. SCIIEEPgBEXODIGDTIEDEX
a Scotro schroêÍoskoppelingen r|a -rL _.orysrresooíen |fBI- 

--. t=.-..=t;==.=- r=,=-.-= =-=Ë,..{É!
4. YOON DE DOE IIEÍ ZE]VERU --

íHm
@u-'t

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 f older

SPEERSTRA'S
VOORDEELMARKT
Stadslaan 2 - Telefoon 1206

!
tr
f]
tr

GROND. EN VERZETWERK
WALBESCHOEIING
HEIWERK tr RIOLERING
AGRARISCHE WERKZAAMHEDEN

ïffiï?inïi,iffiiïïfrtr
Galamagracht 107 8651 EE lJlst 05155-1491

TIMMER. EN AANNEMERSBEDRIJF

FA.G.SPIJKSMA& ZN.

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

voor u op maal

Uilenburg 35 - lJlst - Tel. 05155-1228

" Gediplomeerde Autorij scho ol "
De Dassenboarch 12 - 8651 Bw lJlst - Telefoon *rrrïlo;ttt 

autobus

r Lestijden 60 minuten

r Opfriscursus voor de niet regelmatige rijders

o Voortgezette opleiding op groot materieel

o Het leren en durven rijden in Amsterdam

r Theoriecursus... ook voor lTYz jarigen

o Hoog slagingspercentage!

Yoor meer informatie.
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dood. 16-4-'1992 gevonden door Fekke v.d. Sluis
en Martin de Jong.
Ëerste boerenzwaluw gezien door S. Kooistra,
Tjalhuizum op 15-4-1992.
25-4-1992 hoorde S.K. Abma de eerste kikker
kwaken en Jellie Abma hoorde de kikker oo 27 -4-
1992.
Een paartje tafeleenden in de Jutrijpervaart bij de
brug, gezien door E. Schuurmans, Hommerts op
21-4-1992.
Koekoek gehoord en gezien bij 't Zouw door R. en
K. Schraa cio 24-4-1992.
Twee visdiefjes gezien door R. Schraa op 24-4-
1992 boven lJlst.
Huiszwaluwen ook weer terug uit het zuiden, twee
stuks gezien door R. Schraa op 27-4-1992 boven
lJlst.
Een ooievaar gezien bij Pikesyl op '18-5-1992 door
Jan Kroes.
Een dag later op 19-5-1992 werd hij gezien bij Ju-
trijp langs de Lauwswei door E. Schuurmans,
Hommerts.
P. Veldman, Galamagracht zag een witte kwik-
staart regelmatig heen en weer vliegen met spin-
nen en vliegjes, maar hij verdween steeds in de
berm langs de weg. Na onderzoek werd een nest
.et vijf jonge witte kwikstaarten ontdekt, dat

\Érmt maar heel weinig voor op de grond. In Vogels
van Friesland stond maar één grondnest aange-
geven.
Meldingen bij Sj. Landman, De Kearnstien 16, tel.
05155-2046.

Vogelwacht lJlst, Oosthem e.o.

r......fi:PORN
Kaatsver. Nije Moed
De laatste ledenpartij in de zaal speelde zich
zaterdag 4 april af in De Utherne. Kaatsen in de
zaal is altijd spannend en dat was nu ook het
geval. Er werd gespeeld in 2 poules van 4 par-
turen. In poule A speelde in ieder partuur een
dame. ln poule B speelden ze2tegen2.
De dames hebben in de regel een goede in-
vloed op het verloop van de wedstrijd. Door de
heren wordt dan meestal sportiever gespeeld
ên. het schreeuwen tegen elkaar van de heren
. neestal ook milder.
)ípoule A werd winnaar het partuur van An-
neke Miedema, Durk v.d. Wal en Cor de Jong.
In poule B werd winnaar het duo BoukeWeer-
stra en Bernhard v.d. Wal. Maar omdat het oar-
tuur van Anneke Miedema minder eersten te-
gen had werd deze winnaar van de ledenpartij.
's Avonds in De Utherne had de kaatsvereni-
ging de jaarvergadering, tevens feestavond.
De voorzitter Arend Zijlstra werkte de punten
van de agenda op een zeer humoristische
wijze af, dat maakte het op zich al de moeite
waard om aanwezig te zijn. Over belangstelling
had de vereniging niet te klagen: 25 leden en
hun dames waren aanwezig.
Na het officiële gedeelte begon het lichtere ge-
deelte met zingen en het optreden van enkele
leden van de vereniging, wat zeer in de smaak
viel. Om 12 uur kregen de dames een bloe-
metje mee naar huis. Het was een zeer ge-
slaagde avond.

Kaatsen is een mooie sport, het wordt in veel
landen gespeeld, vaak in een andere vorm.
Eén daarvan is Jai-Alai, de snelste balsport van
de wereld. Deze sport is van Spaanse afkomst.
Behalve in Spaans Baskenland, treÍie de sport
ook aan op de Filippijnen en in Indonesië en lta-
lië. In Mexico City is eveneens een prachtig

Fronto (speelveld) en in Amerika wordt Jai-Alai
gespeeld in Florida en Rhode lsland.
De spelers zijn allemaal profs en het aardige is,
dat je leuk kunt gokken. Een spel/partij gaat tot
7 punten, alleen de serverende partij kan sco-
ren. Het speelveld heeft een achterwand en zij-
muren. Het klauwvormige slagwapen wordt
'Cetas' genoemd en bestaat uit een op maat
gemaakte rieten mand en een frame van in
stoom gebogen kastanjehout met ribben die
de vorm bepalen. De speler doet zijn hand in
een leren handschoen die eraan is vastge-
naaid. De keiharde 'Pelotas' (bal), heeft een
kern van Braziliaans para-rubber. De' Pelotas',
iets kleiner dan een honkbal, wordt uit de 'Ce-
tas' (handschoen-f rame) geslagen/gelanceerd
met een snelheid van 300 km per uur. Het is de
snelste balsport van de wereld en de soelers
zijn niet alleen atleten, maar bovenal ook ar-
tiesten.
Ze worden door het publiek, dat af en toe bui-
ten zichzelÍ raakt van opwinding, op handen
gedragen.

Durk van der Wal, Ghris de Groot en Sannie
Bootsma winnen eerste ledenpartij kaatsver-
eniging Nije Moed
Onder een felle zon werd op zaterdag 25 mei j.l.

ook Íel gestreden tijdens de ledenwedstrijd van
kaatsvereniging Nije Moed. Op papier stonden 5
parturen en dit is gezien het ledental van de vereni-
ging toch iets aan de magere kant. Toch werd er
die middag ontzettend spannend gekaatst. Het
bestuur had besloten dat er in 1 poule gekaatst
werd, zodat iedereen 4 keer moest spelen.
In de eerste omloop wonnen Durk van derWal cs
het nipt van Jelle Bangma cs met 5-5 en 6-4. Wil-
lem deVries cs wonnen met 5-5 en 6-2 van Koop
Mast cs.
ln hun tweede wedstrijd moesten Durk van der
Wal, Chris de Groot en Sannie Bootsma het opne-
men tegen Douwe van Slooten, Jan van der Wal
en Anneke Miedema. Voor laatstgenoemden was
dit de eerste wedstrijd en zij konden al snel een
voorsprong opbouwen van 5-3. Toch kwamen
Durk van der Wal cs snel terug tot 5-5. Het laatste
allesbeslissende eerst werd goed gestart door
Douwe van Slooten cs, maar door twee bovensla-
gen van Chris de Groot werd het 5-5 en 6-6. Het
veld moest leeg worden gemaakt, zodat de partu-
ren geen hinder konden ondervinden van andere
kaatsers. De sterk opslaande Sannie Bootsma
kon niet verhinderen dat Douwe van Slooten on-
der de bal stapte en de bal de lucht injoeg. Bij de
boven kon Chris de Groot de bal echter retourne-
ren en tot zijn eigen verbazing belandde die bal
weer in het perk en werd de partij beslist.
Ondertussen hadden Koop Mast cs verloren van
Jelle Bangma cs met 4-5 en 0-6. Getergd door het
verlies wilden Douwe van Slooten cs hun gram ha-
len op Willem de Vries cs en met 5-1 en 6-4 lukte
dit plan. Toen men ook nog won van Koop Mast cs
met 5-4 en 6-2 hoopten zij op een misstap van
Durk van der Wal cs om oo deze manier toch de
kransen te pakken. DuÍk van der Wal cs wonnen
met 5-4 en 6-0 van Koop Mast cs en moesten de
laatstê partii winnen van Willem de Vries cs. Het
begin voor Durk van der Wal cs was slecht. Door
de lage zon kon men geen grip krijgen op de op-
slagen van Jan Bootsma en de sterk kaatsende
Nienke Luinenburg. Met een tussenstand van 5-3
en 4-0 leek het gedaan met Durk van derWal cs.
Toen Durk de voorbest opslag overnam werd de
voorsprong zienderogen kleiner en zelfs geh1k. Op
5-5 en 6-4 kon Chris de Groot de kaats voorbij
slaan en daarmee de winst voor zijn partuur veilig
stellen.
De daarnaast spelende Douwe van Slooten cs
wonnen nog wel van het vermoeide partuur Jelle

De enige zeltslachtende slager in
ons stedeke, 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?

D i nsdags- en vri jd ag savonds
bezorgen wij Uw bestelling!

SLAGERIJ

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

Bangma, maar meer als de tweede plaats konden
zij niet meer bereiken. Tegen 

.19.30 uur konden de
prijzen worden uitgereikt door Clara Jacobsen.
De eindstand was: 1. Durk v.d. Wal, Chris de Groot
en Sannie Bootsma 28 punten; 2. Douwe van
Slooten, Jan v.d. Wal en Anneke Miedema 26 pun-
ten; 3. Willem de Vries, Jan Bootsma en Nienke
Luinenburg 20 punten; 4. Jelle Bangma, Henk de
Vries en Frida Tekstra 18 punten; 5. Koop Mast,
Jan Nooitgedagt en Clara Jacobsen 17 punten.

De Pripper

Tennis
1 tHet 1 e zaterdag herenteam van de tennisvereni-
ging lJlst speelt dit jaar voor het eerst in de hoofd-
klas.
Een reden voor Microform dit team geheel in de
kleren te steken. Het resultaat is een prachtige
outfit die in de hele orovincie indruk maakt.
Hopelijk weet ook het team door deze ondersteu-
ning indruk op de tegenstanders te maken.
Op de foto zittend v.l.n.r.: Canisius Smit, Jurjen
van der Berg en staand v.l.n.r.: Hans Jansma en
Dominicus Bouma.

iffi
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Yan 1818 Sneek-Ulst

Bondsspaarbank
as

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

Dagelijks geopend
van 9.00-12.30 uur

....voor Uw salarisrekening

....voor Uw spaarrekeningen

....voor Uw verzekeringen

....voor Uw reizen

Ons kantoor in Sneek is iedere
werkdag open van 9.00-16.00 u.
Donderdagavond van 17.00-
19.00 uur.

Doe meer met de bank
die meer doet
BONDSSPAARBANK

Occasions en
N ieuw-verkoop
Goede seruice

Tel.1249
Holtropweg 5

Reparatie
Plaatwerk - Spuiten

Aovms
Beanorncrru
Bouwgecnrnrno
TerrnwrRr

TEL. 051s5-1592

postbus 7, 8650 AA, IJLST.

UÍ|Í|RDEET PAKTU
BIJ OÍ|TFF
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Volleybalven Stánfries
Het meisjes B-team van volleybalvereniging Stàn-
Íries is kampioen geworden.
Van links naar rechts: boven: Tineke de Vries
(coach),Wim Wierda (trainer), Anouska Muizelaar,
Yvonne Janssen, Jolanda Smit, Elbrig Bakker; on-
der: Tineke Joustra, Anet Bergstra, Agnes van der
Lei, Dorina Lubberts. Petra de Boer.

Dartclub'Wapen van lJlst'
Bij de zondag 17 mei gehouden gesloten Friese
dankampioenschappen, met 200 deelnemers, is
ons lid Harm Huisman bij de koppels Fries kam-
pioen geworden met z'n koppelmaat Cees Bruíns-
ma. Dit vooral door zeer goed en geconcentreerd
spel van Harm met konstant worpen van 100, 140
en door op tijd de partij uit te checken.
Dit alles gaÍ de jongens in de thuishaven toch wel
even de koude rillingen, waarop ze Harm na afloop
thuis opwachtten in een met spandoek op de bui-
tengevel versierd café, waarop de tekst: 'Harm in
z'n doen hij is Fries pylkjegooikampioen'.
Namens de voorzitter van dartclub 'Waoen van

\, Sjoerd Nooitgedagt

Gym n a sti e kve re n i g i n g Stá nfri es
krijgt enkele oude documenten
cadeau
De tweede plaatsing van de foto van de 25-jarige g.v. Stànfries heeft geen
nieuwe namen meer opgeleverd. Het bestuur blijft dus met een aantal ,witte
plekken'zitten.
De foto heeft Stánfries echter wel iets anders opgeleverd.
Helemaal rechts op de Íoto stond de heer A. Postma van sneek, de directeur
van de vereniging, zoals dat toen heette. De leider; zouden we nu zeggen. De
zoon van de heer Postma zag de foto in lt Dryltser Kypmantsje staan en hij
schonk het bestuur van stànfries een aantal uitnodigingen voor gymnastiek-
uitvoeringen en een paar diploma's uit de nalatenschap van zijn vader.

Xíeen al bij het lezen van deze uitnodigingen ko-
men allerlei wetenswaardige dingen naar boven.
Zo werden er bijvoorbeeld in 1933 nog twee uit-
voeringen gegeven, een voor gehuwden en een
voor ongehuwden. De entreeprijs was 25 cent per
persoon, 40 cent voor gehuwde paren en 10 cent
voor ouders van adspiranten. De uitvoering werd
gehouden in 'Ons Gebouw'. Dat stond op de
plaats waar tegenwoordig de ingang naar het be-
drijf van de firma Hoogeveen is, aan de Eegracht.
Er werden veel vrile oefeningen en knotsoefenin-
gen getoond. Verder paardspringen, brug, rekstok
en ook een sprookje.
ln 1935 was de prijs gestegen naar 30 cent per per-
soon, 50 cent per paar en 15 cent voor ouders.
Werklozen betaalden 20 centl
Het programma van de openluchtuitvoering in
1936 was niet gedrukt, maar gestencilled bij Co-
piëerinrichting J.Visser, Stadslaan 39.
In de oorlogsjaren wordt het papier schaars en
daardoor het programmablaadie steeds kleiner, in
1944 is het nog maar een piepklein vodje!
De heer Postma nam als directeur zelf ook deel
aan de Bonds- vaardigheidsproeven van het Ko-
ninklijk Nederlandsch Gymnastiekverbond. Bij de
papieren zitten enkele van de door hem behaalde
diploma's. Uit een bijgevoegd kranteknipseltje
blijkt, dat men een speciale aantekening kon krij-

gen wanneer men ook nog 200 meter binnen 4 mi-
nuten zwemmend aÍ kon leggen (dames) of 400
meter binnen 10 minuten (heren). Er is ook nog een
diploma op naam van mej. H. de Vries, die op 9
april 1954 de bonds- vaardigheidsproef gymnas-
tiek 3e klasse met succes voor de 4e keer aflegde.
Het bestuur van gymnastiekvereniging Stànfries
is erg ingenomen met deze schenking.

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

a
lEinÍercnnl

UITVOERING {"
Gymn.-Ver. ,,Stánfries" te ITlst

,D.recr.ur de H.* A posfVA .,,n SNFFK

op Woensdag 29 November voor gehuwden en

Vriidag 'l December voor oogehuwden
Àanvaug 's av, 6 uur in Ons Gebouw

ENTRÉE f 0.25 cEHuwD pÀÀR f o.ro
Ouders van adsp. l0 ct. per p<rsoon

PROGRÀMMÀ:
OPENING.
I. VRI]E OEFENINGEN
2. PÀARDSPRINGEN
3. VRIIE OEFENINGEN

BRUG
VRIJE OEFENiNGEN
VRI]E OEFENINGEN,
BRUG
VRIJE OEFENIN(IEN

]8. REKSTOK
SLUITING,

Veíbod€. t€ rooken.

. Dames
. longens

Mersres À.,
Mersres B I
Ao5p uames

STOKOEF. jonsens

Danres
. Hceren

HET BESTUUR

SPROOKJE.

- 

VERLOTING
10. REIDANS Adsp. Dames
II, KNOTSOEFENINGEN DAMCS
12. VRIJE OEFENINGEN MCSJES B
I 3. BRUG . Herren 2e en I ste sr]4. KNOTSOEFENINGEN ÀdSP, DAMCS
15. REIDÀNS M€isjes B.
16. BRI_IG Àdsp. Dames
17. RYTHM. VRI]E OEFENINCI.:N DáNES

árjrl r
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Príaé en Zakeliih
de juíste

* verzekering
* hypotheek
* pensioen

SNDEIT,EN
ASSUNANTIDIT,AN:IOON

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

IDE BOENBY

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

. bloemen
o planten
. bloemsierkunst
o tuincentrum
. tuinarchitectuur
Dlt aller In uw 'elgen atad'

ln Dryltser
Slokje...

Slijteril J. Schreur
Galamagracht 34, lJlst

Tel. 05155-1570

TI MMER. EN AANNEMERSBEDRIJF

Autorijschool L. de BOgf
Belangrllker dan een goedkoop

lesuur ls de eindrekening
na hei rileramenl
Ga daarom naar

Autorijschool L. de Boer
Popmawal 12

lJlsl
Telefoon 05155-1553

VOLLEDIG
GEDIPLOi/|EERD

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

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

K ,y Uitvaartvereniging "Laatste Eer" lJls
z'\ {< Stijlvolle verzorging van begraÍenissen en crematies,

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

Selegenheid voor nabestaanden
* Indien gêwenst opbaring thuis met koeling
* Dienstverlening zonder winstbejag met voor leden bovendien

Íinanciële tegemoetkoming
{< Door samenwerking met UBO-verzekeringen is totale dekking

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

* Bode J. Plantinga, dag en nacht bereikbaar 05141-'1372.

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

Makelaardij
Schrale

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

Hypotheken en verzekeringen

Taxaties van alle onroerende goederen
binnen 48 uur geregeld

Vraagt vrijbl ijvend informatie.

Stadslaan 42, 8651 AG lJlst, tel.051SS-2211


