
mfuwmssn TPMAM,
16e JAARGAIVG NB. B - SEPTEMBER 1992

IJVC stelt doelstellingen bij
Langzaam naar een hoger niveau

sinds de komst van trainerArie Hoekstra is er een hoop veranderd bij de
lJlstervoetbal Glub. sfeerverbetering was één van de doelstellingen en
impopulaire maatregelen werden niet geschuwd.
Rechtlijnigheid en het vormen van een eenheid wordt het motto waaronder
trainer Hoekstra probeert'de neuzen weer één kant uit te krijgen'.
Dat het bij uitstek lJlster bedrijf Nooitgedagt zijn naam aan het IJVG-shirt
wenst te koppelen is niet meer dan een logische stap. Nu de resultaten op het
veld nog!

Volgens Arie Hoekstra, natuurlijk in samenwerking
met Henk Feenstra, heeft het team ,het zell ge-
daan'. De moed moest er weer in komen en via on-
derlinge steun moet en kan het team weer op de
rails komen. Een gevleugde uitspraak van Arie is
dat 'de spelers hun eigen grenzen en beperkingen
moeten leren kennen'. Ook moet volgens hem het
publiek er meer bij betrokken worden. Binnen 3
jaar wordt erverwacht dat promotie afgedwongen
kan worden. In de trainingsserie voorafgaand aan
de competitie zi4n zeer goede resultaten neerge-
zet. Toch is de echte competitie een anderverhaal
en moet gezien worden of de in de trainingswed-
strijden behaalde resultaten vastgehouden kun-
nen worden.
De jeugdaÍdeling staat hoog in het vaandel bij trai-
ner Hoekstra. Als je het doet, doe het goed,, en
'als je begint maak het af is datgene wat de trainer
meent ook de jeugd mee te moeten geven. De
jeugd wordt ook van alle kanten ondersteund, on-
der meer door het zogenaamde 'Draaiend Rad'.
Douwe Reitsma, Durk Broersma en Sjoerd Nooit-
gedagt (niet de sponsor!) houden het rad weke-
lijks draaiende en zorgen voor fikse inkomsten
voor de jeugd. Ook diverse sponsoren zorgen we-
kelijks voor een wedstrijdba,.
De open dag die wordt georganiseerd door het

Bovenste rij ul.n.r: Aile Hoekstra (trainer), Johan
Boorsma, Gert Jan Muizetaa4 Ktaas piet tJpma,
Douwe Reitsma, Simon Haringa, Johan peter de
Boer, Willem Spoelstra Riekel Bergstra (grens-
rechter).
Onderste rij v.l.n.r.: Henk Feenstra (leider), Johan-
nes Roskam, Bart Bouma, Gosse Reitsma, Jan
Zaagmans, Marco Boorsma, Rients Waltje, Roetof
de Boer.

jeugdbestuur wordt ook altijd bezocht door A-se-
lectiespelers, zodat de betrokkenheid onderling
alleen maar vergroot wordt. De doorstroming van
de jeugdleden naar de senioren is momenteel niet
optimaal te noemen, omdat een A-jeugd team
ontbreekt en erdus minimaal 2 jaargewacht moet
woroen op versê aanvoer.
Spijtig vindt trainer Hoekstra dat het straatvoetbal
praktisch verdwenen is. Het is volgens hem dé
plek 'waar we het allemaal geleerd hebben'. Ook
vindt hij dat het volgens hem capabele en betrok-
ken bestuur oog moet blijven houden voor ,een kli-
maat dat beantwoordt aan de doelstellingen'.
Kortom een zaak van 'nadenken en meedoen,.
De vraag waaraan de trainer talent herkent is voor
hem makkelijk te beantwoorden: 'de manier van
lopen, balbehandeling, hoe het lichaam reageert

Stickerruilburo
ERWIN ZIJLSTRA

Rode Klaver43
8607 EJ SNEEK
te|.05150-27135

bij balcontact en dus baas is over de bal zijn bepa-
lend'.
Niet alleen het eerste team, maar ook de andere
teams van hoog naar laag zijn voor hem belang-
rijk. Een paar wensen heeft Hoekstra nog wel: een
betere verlichting, bij de openbare school een trai-
ningsveld, een aktiviteitencommissie en een
jeugdplan, waarin via kernpunten lijn gebracht kan
woroen.
In elk geval doet volgens Hoekstra de (voet-
bal)mens het zelÍ en neemt z'n eigen beslissingen;
voor de wedstrijd kan hij z'n instrukties geven, in
het veld moeten ze het zelÍ doen.
Of de doelstellingen (eventueel promotie) gehaald
worden is nog een zaak van afwachten; aan Arie
Hoekstra zal het niet liggen, evenmin als aan de
actieve voorzitter van IJVC Douwe Zwaagstra.
Mocht het wel dan niet zo zijn: 'lt Dryltser Kyp-
mantsje' houdt u verder op de hoogte.

60 Jaar Euphonia
Het interkerkelijk koor Euphonia geeft een jubi-
teumconcert op zaterdag 10 oktober a.s.,
's avonds 20.00 uur in de Gereformeerde kerk te
lJlst, m.m.v. Jan Veninga, orgel en Jan Hibma,
trompet o.l.v. dirigent Feike van Tuinen.

lrtllllllllllllll
BOTENBEZITTERS

Degene die een boot in lJlst
aan de openbare wal heeft lig-
gen en geen liggeld betaalt

aan het VVV, dient zich te mel-

den voor 8 oktober 1992 bij

het secretariaat van het VVV,
pia mevr. B. Boschma,

Ylostinslaan 34, 8651 AT lJlst,

te|.05155-1717.

Na deze datum worden de

boten door de gemeente Wym-

britseradiel verwiiderd.

Bestuur VVV lJlst
en Gemeente Wymbiitseradiel

ltrltrtrllrllllrl

J.K.
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Vaaromlropen...
afs uvoordelig
hantharen?

De doe-het-zelver huurt bii
ons o.a..' . Ladders. Rol-
steigers o S pec ie m ole ns
. Cirkelzagen o Decoupeer-
zagen a Boormachines
o Schuurmachin'es a Parket-
sch uu rmac h ines a G rond-
of Tuinfrezen . Ketting-
zagen enz. enz.

M.SITPERDA

Sudergoweg 54, lJlst

Galamagracht 44 - lJlst
Te|.05155-1996

De enlge zelfslachtende slager in
ons sfedeke, snijdt voor U het vlees
zo van het stuk.

ProeÍde U al:

Ons vers gemalen

heerlijk gekruid
gehakt

en onze echte

Friese droge worst?

D i nsd ags- en vr i jd ag savonds
bezorgen wij Uw bestelling!

SLAGERIJ

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

TIMMER. EN AANNEMERSBEDRIJF

FA.G.SPIJKSMA& ZN.

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

voor u op maat

Uilenburg 35 - lJlst - Tel. 05155-1228

" Gediplomeerde Autorij school"
De Dassenboarch 12 - 8651 BW lJlst - Telefoon Or"rll[ïot 

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

Yoor meer informatie.

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

Speciale drogisterij en kosmetica-aÍdeling

Let op onze wekeliikse f older

SPEERSTRA'S
VOORDEELMARKT
Stadslaan 2 - TeleÍoon 1206
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GROND- EN VERZETWERK
WALBESCHOEIING
HEIWERK tr RIOLERING
AGRAR ISCHE WERKZAAMHEDEN

ïffiiïïnïï,'iffiitïfiii
Galamagracht 107 8651 EE lJlst 05155-1491
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Mevrouw W Kempenaar-Verhoog, Jonker Ris-
pensstraat 9, teleÍ oon 1747.

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

riaal konden bekostigen, weer eens wat extra's
voor de peuters konden doen.
Namens bêstuur, leiding en peuters heel erg be-
dankt voor uw steun!

Peuterkermis
Woensdag 24 juni hadden we weer onze jaarlijkse
peuterkermis. Het was een gezellige, goed be-
zochte middag met een geweldige opbrengst:
Í 7OO,-.
ledereen die geholpen heeft of geweest is, harte-
lijk dank en tot volgend jaar!

ANNA SCHRAA-VAN POPTA

GEDIPLOMEERD
PED I CU RE

Geeuwkade 11 - Telefoon 1930

St. Alde Fryske Tsjerken
De najaarsexcursie van de Stichting Alde Fryske
Tsjerken op zaterdag 3 oktober 1992 gaat naar de
R.K. kerk van Heeg en de Hervormde kerken van
Heeg, Oudega-W., Gaastmeer en lJlst.
De Hervormde kerk van lJlst heeft een aantal bij-
zondere 17de eeuwse inventarisstukken. Een
preekstoel en doophek uit1672, een ponkjebord
uit 1647 en een tiengebodenbord.
Het orgel bevat veel waardevol pijpwerk van de
bekende orgelbouwers Arnoldus en Tobias Ba-
ders uit 1645.
De hier genoemde kerken zijn van 12.00-17.00 uur
opengesteld voor bezoekers. Mapjes met be-
schrijvingen à / 6,- zijn verkrilgbaar in de kerk van
lJlst. Bovendien zijn in alle kerken deskundigen
aanwezig die bijzonderheden verlellen over het
desbetrefiende gebouw

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

Redaktie: A. Kuipers
J. Keizer

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

Opmaak: Studio Sybe Houtsma,
lJlst

Druk: Drukkerij Visser, lJlst

Kopij enloÍ advertenties: Inle-
veren vóór de eerste van de
maand bij DrukkerijVisser, lJlst.
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2 oktober
5 oktober
6 oktober

14 oktober
15 oktober
15 oktober

l6oktober

18 oktober

22 oktober
26oktober
28 oktober
28 oktober
30 oktober

. ijoelen vanaf 9 oktober, iedere maandagmiddag
vtn 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 Dounpers, jongerengroep
dinsdagavond 20.00-22.00 uur, I keer in de 14
dagen in het Himsterh0s te.Oosthem. Ouderen ie-
dere dinsdagmiddag van 13.30-15.00 uur in het
Mienskipsh0s.
Schaken elke dinsdagavond in Het Wapen van
lJlst.
Dammen elke maandavond in Het Waoen van
lJlst.
Amnesty International elke 2e donderdag van
de maand, 19.00-21 .00 uur in de bibliotheek.
Kaatsen elke woensdagavond in De Utherne.
Badmintonverenging Flash elke donderdag van
18.00-22.30 uur in De Utherne.
Volleybalvereniging Stánfries elke dinsdag

r êrtêf 19.00 uur.

-Tafeltennis maandag van 19.00 tot 23.00 uur,za-
terdag van 9.00-13.00 uurjeugd.

Klaverjassen, Mienskipsh0s.
Bridgeclub, Mienskipsh0s.
Bond van Plattelandsvrouwen in Friesland, Veilig Verkeersavond, partycentrum Van
derWal, Sneek.
Bridgeclub, Mienskipsh0s.
C.P.V. Kleine Braderie, Mienskipsh0s, zaalA.
Bond van Plattelandsvrouwen in Friesland, iets op medlsch gebied, Mienskipsh0s,
zaalB.
Buurtvereniging 'De Rat' en 'Ald Drylts', open klaverjasavond in café Het Wapen van
lJlst.
Open DeurDienst, 19.30 uur, Mienskipsh0s, de heer Brouweruit Ureterp, m.m.v.,De
Korenaartjes' uit Sneek.
N.C.V.B. Ds. v.d. Sluis uit Oldeboorn over genetische manipulatie, Mienskipsh0s.
Brigdeclub, Mienskipsh0s.
Bond van Plattelandsvrouwen in Friesland.
Bridgeclub, Mienskipsh0s.
Klaverjassen, Mienskipsh0s.

Gymnastiekvereniging Stánfries maandag
8.45-9.45 uur, 16.00-22.30 uur; woensdag 13.00-
20.00 uur; donderdag 17.00-18.00 uur, vrijdag
16.00-1 8.00 uur en zaterdag 9.00-12.00 uur in De
Utherne.
DaÉclub iedere dinsdagavond vanaf 20.00 uur
Bondswedstrijd en iedere donderdagavond in Het
Waoen van lJlst.
FNV info-team bel 05'155-1970, Louise Heeringa
voor inÍormatie op het gebied van Sociale Voor-
zieningen, Studiefinanciering, invullen belasting-
biljetten, individuele huursubsidie en dergelijke.
Bouw- en Houtbond FNV W.W. inschrijven elke
maandagavond van 19.00-20.00 uur, Douwe
Heeringa, Westergoleane 45, Ulst, tel. 0S155-
1 970.
Gemeente van Jezus Christus Kinderbijbelclub:
woensdags eens per 1 4 dagen, 1 3.00-1 4.00 uur 4
Im 7 jaar, 14.00-15.00 uur I t/m 1 1 jaar. TofÍe-
Tiener-Bijbelclub: vrijdags eens per 14 dagen,
19.30-21 .00 uur 12 |/m 15Íaar in het Mienskips-
h0s.
Sportvereniging V.O.P.: trainingsuren, vrijda-
gavond 18.00-19.00 uur rekreatie voetbal heren;
19.00-20.00 uur rekreatie volleybal voor dames
en heren.

Wooncentrum Nij Ylostins
Met ingang van oktober gaan we weer aan een
nieuw seizoen beginnen en dat betekent ook dat
er verschillende aktiviteiten plaatsvinden in Nij
Ylos- tins, waar wij u graag van in kennis stellen.
Iedere vrijdagmiddag is er aangepaste gymnas-
tiek in de grote zaal, bestemd voor ouderen die
graag nog wat lenig en fit willen blijven. Naast de
lichte inspanning is het reuze gezellig en we kun-
nen er best nog wat vrouwen en mannen bij ge-
bruiken, dus kom eens langs en doe eens geheel
vrijblijvend mee. De kostên zijn erg laag. Wilt u
meer informatie, mevrouw Boschma, tel. 1222ver-
telt u er graag meer over.
Vanaf maandag I oktober is er iedere maandag-
middag weer sjoelen in Nij Ylostins. Alle ouderen
die een gezellige middag willen, zijn hartelijk wel-
KOm.

.Er wordt in competitieverband gesjoeld, dus er
zijn ook nog prijsjes te winnen. Verder is het mee-
doen gratis en het kopje thee ook.
Vrouwen en mannen die graag eens een kaartje
willen leggen, kunnen iedere middag op rrrierkda-

gen bij ons terecht. Ook kunt u biljarten, dammen
of schaken of gezellig een praatie maken.
Kom eens langs, u bent hartelijk welkom.

Beheerder

Peuterspeelplaats Lyts
Yleke
Het is al weer enige tijd geleden dat we verschil-
lende bedrijven in lJlst aangeschreven hebben
met het verzoek tot sponsoring, dit in verband met
onze slechte tinanciële positie.
Daarop hebben we enkele positieve reacties ge-
had. Van Hoogeveen e & a groep en de RABO-
bank ontvingen we geld, hetgeen we hebben ge-
bruikt voor de aanschaf van houten kindermeu-
bels voor in de poppenhoek en spulletjes voor in
de waterbak.
We vinden het heel Íijn dat we op deze manier, na
een tijd waarin we zelfs bijna geen verbruiksmale-
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van 1818 Sneek-lJlst

Bondsspaarbank
as

Occasions en
N ieuw-verkoop
Goede service

Tel.1249
Holtropweg 5

Reparatie
Plaatwerk - Spuiten

Aovus
BecnortHoeH
BouwgroaeDnlo
TerrHwrnr

TEL. 0s155-1592

7, 8ó50 AA,IJLST.

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

Dagelijks geopend
van 9.00-12.30 uur

....voor Uw salarisrekening

....voor Uw spaarrekeningen

....voor Uw verzekeringen

....voor Uw reizen

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

Doe meer met de bank
die meer doet
BON DSSPAARBANK

Felkle Sybrandy - VekÍotograíe
Gc.uwtfd. | - ta5í AA lJl.l - t l.íoon 03155-22?j2
PdyC tol.ffnnr 5t .862Í DD Hccg - t l.íofi 05154-2t13'

Voortaan kunt u ook bij ons terechl voor Íilms,
totocamera's, Ílitsmateriaal en lijsten. Tevens
zijn wit er voor het ontwikkelen van UW Íilms
en Íoto's. Ons advies is gÍatis,

De Kykkast is geopend op: maandagmiddag, woensdagmiddag,
donde rdag mo rge n, v rijd'ag m orgen en zaterdag morggn.

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 vrijblijvend informatie.

Stadslaan 42,8651 AG lJlst, te|.05155-221



Uitstapje zanggroep
Turdus
Zalerdag 11 juli was gepland als de dag dat we het
seizoen weer feestelijk zouden aÍsluiten.
Om 1fis uurverzamelden weons-al dan niet met
paÉner - bij het politiebureau in lJlst, vanwaar we
naar Oudemirdum reden. Bij het recreatieoord 'De
Hege Gerzen'hadden we van 18.00-19.00 uurde
midgetgolfbaan gereserveerd.
In groepjes van 2 personen (niet met de eigen
partner) werkten we de verschillende 18 onderde-
len af. Zoals bij de meesten van u wel bekend, is
het ene onderdeel veel moeilijker dan het andere.
Vooral het onderdeel waarbij de bal in het net
moest worden geslagen veroorzaakte grote hilari-
teit, de ballen vlogen je soms om de oren!
De gezellige sfeer maakte dat het uur zo voorbij
was.
De drie personen met het minst aantal punten (sla-
gen) werden beloond met een kleine attentie.
De uitslag was als volgt: 1. Johannes Rudophi 44
punten; 2. Chris de Groot 52 punten en 3. Melke
de Jong 54 punten.
Na het nuttigen van een ijsje en nadat enkelen het
recreatiecomplex nog wat hadden verkend of wat,

. rgs het lJsselmeer hadden gelopen, vertrokken
Veweer.

Chris, als geboren en getogen Gaasterlander zou
ons via attractieve weggetjes in Balk brengen.
Nou dat hebben we geweten! Via smalle zand-
paadjes door het bos kwamen we in één grote
stofwolk in Balk aan. Hier zijn we met de hele
groep naar de Chinees geweest. Gezeten aan
twee lange taÍels hebben we gekletst, gelachen
en natuurlijk lekker gegeten.
Tussen het eten door werd er nog even een felicita-
tiekaart voor onze dirigent Jan Hibma geschre-
ven, die deze avond verhinderd was. Zoals u in de
krant hebt kunnen lezen, heeft Jan in het weekend
van 4 en 5 juli op een muziekconcours in Rastede
(Duitsland), niet alleen met het korps Concordia
van Gaastmeer een 1e prijs met lof gewonnen en
bovendien de dirigentsprijs in de wacht gesleept.
En dat is natuurlijk met recht een felicitatie waard!
Als u dit nummer van lt Dryltser Kypmantsje leest,
is onze zanggroep alweer aan zijn nieuwe (9e!) sei-
zoen begonnen. Onze eerstvolgende optreden is
op 4 oktober in Oosthem (13.45 uur). De koorrepe-
+r+ies zijn nog steeds bij Douwe Smit in Abbega ,yn

\__(elder', elke zondagavond van 19.30-20.30 uur.
Nieuwe leden zijn van harte welkom!

Akkie Hiemstra

I. SCIIEEPSSCHNOEYCT
a rêporoli€ . 5poedverst6ll6n
. boloncorên a schÍoêfolinsblloties
oo moot

2. SCHEEPSmOTOREX
o lcvering en inbouw o ombouw
o onderhoud o hooÍddeoler vcin
"ÍhornycíoÍi" motoÍen o keerkoppelióen en reporotie

3. SCIIIEPSBEXODIGDHEDET
. Scolro ÍchroeÍoskoooelinoen -I
.ove^esoodên - 

í!h- 
-Ía'"-".'Ëiï; 

=-,,=,=- =- = =- 
]stË!

4. YOOR Dt DOt lrEtzÊrYGR'w
. hêlling iot l5 ron.. hogodrukreinigingsspuii
a doskundig odvios.

ZO SNEI. MOGEI|JX UW STORINGEN
TÊ VERHE|pEN. I lI hsc*hrcsn-r"^ n..4s78e
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Rijwielhandel'Nijenhuis' I iaar
in lJlst
Bij het binnenkomen verwacht je misschien de geur van zeep, inkt en andere
schoolse zaken, maarie ruikt er overwegend banden en de
allesoverheersende geur van rubber. Alles wat denkbaar is op het gebied van
Íietsen en accessoires is er in een kleine maar optimaal benutte ruimte te
vinden.

Van tweedehands tot gloednieuw is er te vinden,
variërend in prijsklasse voor dames- en herenfiet-
sen van / 395,- tot / 1375,- en voor kinderfietsen
van f 149,- tot / 599,-. Kwaliteitsfietsen met na-
men als Gazelle en Batavus staan in lijn opgesteld.
Super-sportfietsen, kinderfietsen, ATB's, Citv Bi-
kes (veredelde ATB's), noem het maar op; zé zijn
er. Met voortdurend 120 à 130 fietsen in voorraad
mag de firma Nijenhuis een 'all-round,-zaak ge-
noemd worden.
De zaak van de heer Nijenhuis wordt aÍ en toe on-
derschat. Volgens de eigenaar zijn de meeste
(stuntraanbiedingen hooguit een lokkertje. eua
prijs zijn de verschillen miniem en kan hij in de
(kwaliteits-)fietsen hetzelfde leveren voor het-
zelfde bedrag als overal elders.

Speciale service is, dat wanneer een nieuwe fiets
gekocht wordt, het zadel - indien het niet voldoet
- omgeruild kan worden. lndien er meerkosten ziin
neemt de heer Niienhuis deze normaal voorziin re-
kening, tenzij het prijsverschil in zadels te groot is.
'Want,'zegt Nijenhuis'een zadel moet pas zijn, net
als je schoenen.'
Ook postcodes worden bij aankoop gratis en héél
fijntjes ingegraveerd.
Openingstijden: ma. 13.30-18.00 uur, di.-vr. 9.00-
12.00 en 13.30 tot 18.00 uur, vrijdag koopavond
19.00-21.00 en za. van 9.00-12.00 en 13.30-16.00
uur.

J.K.

Deze foto is genomen in de zomer van 1g4g voor het transformatorhuisje
naastde woning Nijesyl 2. De foto werd ingezonden door schelte Anemá Il: aie
nu in Sneek woont.
De afgebeelde jongens speelden vaak binnen de omheining van het transformatorhokje. De jeugd ging
ook vaak even naar zuivelÍabriek De Hem om 'in pear tsiiskoarsten' of in hànfol weipoeier' op te halen.
Vissen in de Bolswardervaart was ook een geliefde bezigheid.

Eeuwke Hofstra, Tony Anema (woont nu in Beiten), Ane Anema (overt.), Joop Anema (woont nu in
QrolilOen)' Jelle de Jong (vader was machinist op de metkfabriek) en ScheiteAnema (inzendervan deze
foto). DeopnameisgemaaktdoorbroerHendrikAnemadie in 1953 isgeëmigreerd naarNieuwZeetand.
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Scheepshelling symbolisch hersteld
Afgelopen zomer heeft de heer R. Galama de scheepshelling op Uilenburg, die
vroeger aan de Lantinga's toebehoorde, symbolisch in ere hersteld. Hiermee
heeft Galama een mooi stukje lJlster historie weer zichtbaar gemaakt en voor
het nageslacht vastgelegd.
De oude helling is in 1959 afgebroken en daarna overgebracht naar de lJlster
jachtwerf De Uitkijk.
Na 33 jaar is er dus nu weêr een moderne versie van deze scheepshelling te
bewonderen.

Voor alle duidelijkheid duiken we eerst even in de
historie van de vroegere scheepshelling. Het
woonhuis van Galama is blijkens een gevelsteen
gebouwd in 1779. Links hiervan was vanouds een
scheepswerf met een opsleep.
Van 1825 tot 1848 was deze combinatie eigendom
van Cornelis Luitzens Nijdam en zijn zoon Sybe
Cornelis Nijdam.
In een inventaris, opgemaakt door de lJlster nota-
ris Abraham Waslander Nauta staat onder andere
dat aan wijlen Corn. L. Nijdam was gelegateerd
'Eene Huizing en Erve met daarnaast staande
Scheepstimmerschuur en Helling, staande en ge-
legen op Uilenburg te lJlst'. Hieruit kunnen we af-
leiden dat toen Cornelis Nildam zich in '1825 op Ui-
lenburg vestigde de helling reeds bestond.

Lantinga
In 1848 koopt Otte Lantinga (1815-1901) het huis,
de scheepstimmerschuur en de helling voor
Í 1 433,25. Diens zoon Lolke (1 844-1 923) neemt in
1876 de zaak over. Daarna wordt Feike Lolkes
Lantinga eigenaar van deze'vastigheden'. Feike
leeÍde van 1882 tot 1960, veel oudere lJlsters heb-
ben deze bekwame scheepsbouwer nog goed ge-
kend.
Op deze werf zijn honderden houten schepen ge-
bouwd zoals iachten, boeiers, tjotters, zeilboten,
pramen en melkboten. In 1954 legde Feike Lan-
tinga de kiel van zijn laatste schip, het Friese jacht
Bestevaer. Dit schip ligt af en toe nog wel eens in

de gemeentelijke jachthaven te Heeg.
ln het jaarboek 1981 van het Fries Scheepvaart

De scheepswert van Feike Lantinga in 1939. Op
de helling ligt de boeier Catharina die een opknap-
beuft krijgt voor hij naarTurkije wordt verscheept.

De nieuwe opsleep, gezien vanaf Zevenpelsen.
Daarachter v.l.n.r: de werkplaats (v/h scheepstim-
merschuur), het woonhuis van Galama en de wo-
ning van Jan v.d. Woude.

Museum te Sneek zijn de Lantinga's, de werf, de
helling en de houten schepen uitvoerig beschre-
ven.

Helling
Na het vertrek van Feike Lantinga uit lJlst in 1959
wordt de schuur verkocht aan aannemersbedrijÍ
De Boer van Hindeloopen. Hij krijgt meteen een
fikse opknapbeurt. De heer Jisk Meijer koopt het
huis, Anno-1779.
De helling voor deze panden aan de Vaart wordt
aÍgebroken en overgebracht naar jachtwerf De
Uitkijk van Wiggele van der Velde. Daar doet hij
nog vele jaren dienst, maar in de zeventiger jaren
volgt de sloop.
Vier betonklippen van de oorspronkelijke helling
zijn later weer teruggebracht van het terrein van
De Uitkijk naar Uilenburg. Driê ervan zijn weer ge-
bruikt bij de nieuwe helling.
In 1982 koopt de heer Rein Galama de schuur r
vier jaar later kan hij de bijbehorende woning valr/
Meiler kopen zodat nu alles weer in één hand is.
Eerst doet Galama scheepsbetimmeringen, maar
later schakelt hij weer over op zijn eigenlijke vak,
de meubelmakerij. Deze zaak loopt nu prima. Ga-
lama vervaardigt veel moderne exclusieve meu-
bels voor kantoren en directiekamers. Dit gaat
meestal in opdracht van interieurarchitecten.
Maar particulieren kunnen hier ook terecht voor
een op maat gemaakte taÍel of dressoir.
Al geruime tijd liep Galama rond met het plan om
een zichtbare herinnering te maken aan de ver-
maarde scheepswerf van de Lantinga's. Dat is dus
de helling geworden! Weliswaar een symbolisch
exemplaar want er kan niet meer êcht 'gehellingd'
woroen.
Het geheel ziet er keurig uit, een mooi stukje vak-
werk waarin de hand van de meubelmaker te her-
kennen valt. Een dergelijk particulier initiatief ver-
dient zeker navolging.
Er zijn al heel wat foto's gemaakt van de nieuwe
opsleep vanaf voorbijvarende pleziervaartuigen.
En mensen die op Uilenburg aanleggen, stellen
nogal eens de vraag: 'ls hier vroeger een scheep.
werf geweest?' Een aantal Dryltsers heeft ook aY
belangstelling getoond voor de nieuwe helling. En
velen wetên nog wel iets te vertellen over de vroe-
gere werf van Lantinga.
'lt docht jin dochs goed dat de minsken ót Drylts it
ek moai fine,'vindt Galama.

Frits Boschma

, l. I I

studro sybe houtsmo
voor grotrschevormgeving en produktie

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

galamagracht 34, 8651 ec i.ilst
teleÍoon 051 55-2407/1820
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w
lier een spelÍormulier krijgen waarop u uw voor-
spelling kunt invullen. U kunt dan kiezen voor
maximaal vier verschillende wedstrijden. Per
Íormulier mag u zes verschillende uitslagen
voorspellen. Het is dus mogelijk om voor een
wedstrijd meerdere uitslagen te voorspellen.
Nadat u uw voorspelling heeft ingevuld, gaat
het spelformulier in de computerterminal van
de Spelnetwinkelier en worden uw voorspellin-
gen direct geregistreerd in de centrale compu-
ter van de Stichting de Nationale Sporttotalisa-
tor in Den Haag, de organisator van Score.

Ook andere spellen bij Spelnet
SportlieÍhebbers kunnen via deze vernieuwde
inlevermethode niet alleen meespelen met Sco-
Íe, maar ook met de sportprijsvragen Toto, To!
Select en Winnerstip. Voor de liefhebbers
bestaat er tevens de mogelijkheid om aan Lotto
6 uit 41 oÍ aan Lotto 4/5 mee te doen. Op dit mo-
ment zijn er circa 2000 Spelnetwinkels in Ne-
derland. Als u ook eens een kansie wilt waoen
via de computer kunt u hiervo'or teiecht bij G-olff
Supermarkt aan de Galamagracht 34 in lJlst.

ra.d.io
[,IARKANT
Radio Markant op lokatie
Zaterdag 31 oktober komt radio Markant naar
lJlst met een live-uitzending vanuit molen de
Rat. VanaÍ 10.00 's ochtends tot en met 13.00
uur's middags bent u van harte welkom en wel-
licht komt u zelÍ ook nog even in de uitzending.
Het is de bedoeling dat radio Markant de komen-
de winter op een aantal zaterdagen vanuit ver-
schillende lokaties in de gemeente Wymbritse-
radiel gaat uitzenden ter promotie van de diver-
se programmas. Radio Markant biedt in molen
de Rat een gevarieerd programma dat bestaat
uit korte onderdelen van de diverse wekelijkse
programmas. Aktualiteiten en nieuws uit de re-
gio, culturele aktiviteiten en agenda, sport en
andere evenementen, Pas-65 voor bejaarden,
alsmede diverse muziekprogramma's. Tot ziens
en tot horens !

Radio Markant is de lokale radio van en voor de
gemeenten Sneek en Wymbritseradiel. Voor
programmagegevens en frequentie raadpleeg
wekelijks het Sneeker Nieuwsblad. Voor inlich-
tingen of mededelingen:
Radio Markant, Kleine Kerkstraat 6,
8601 CN Sneek (tel. 05150-20600)

Rabóank Rendement Rekening :

aantrekkelijke rente en toch próleemloos
contant geld opnemen

HaboDanH trl [Ën:{rir;#r

F0gelnijs

Vogelwacht
lJlsVOosthem e.o.

De ooievaar is dit voorjaar veel waargenomen in
de omgeving van lJlst en omstreken. Niet alleen
hier maar in de hele provincie. Volgens de deskun-
digen komt dat door de oostenwind die we veel
hebben gehad. Dan drijven ze op de termieken in
onze richting, terwijl ze anders meestal via Duits-
land naar het noorden trekken.
Een ooievaar werd gezien door H. Osinga, K. v.d.
Zee, R. Reijenga en S. Abma op 18 mei in het wei-
land bij Pikesyl.
Op 18 mei werd de ooievaar ook gezien boven
Woudsend door A. Visser. Ook zag A. Visser een
ooievaarstaan op de boerderij vanTj. Wijbrandi op
21 mei.
Twee ooievaars vliegend boven de Geeuw in
westelijke richting op 21 mei gezien door Joh. de,

, rng. Ook zag De Jong een ooievaar bij de krui-
\sthg Oosthem-Folsgare op 22 mei.

Twee ooievaars werden gezien bij Oosthem op 27
mei door mevrouw Veldman, Galamagracht en
door mevrouw Hiemstra uit Oosthem. S. Houtsma
heeft een ooievaar boven lJlst gezien op 28 mei.
Tenslotte nog zes ooievaars gezien boven lJlst
doorW Stienstra, Oppedijkstraat en wel op 7 juli.
Veel kleiner dan een ooievaar waren drie vleermui-
zen bij de Sudergoweg (maar ook zeldzamer?) ge-
zien door S. Houtsma oo 21 mei.
18 Mei dacht een inwoner van Nijesyl dat hij aan
de oostkant van de Wymerts een grote groep
spreeuwen zag vliegen, maar toe de 'donkere
wolk' dichterbij kwam tot op ongeveer honderd
metel ontdekte hij dat het allemaal steekmuggen
waren.
Afke lJsselstein kwam met een jonge meerkoet in
een doosje bij de deur, ze had hem uit het plant-
soen gehaald want hij werd belaagd door een kat.
Maar wat moet je ermee? De enige oplossing was
om de ouders weer op te zoeken en dat slaagde,
want in de Westelijke Dijgracht zwom de familie
nteerkoet en de kleine ging er weer mooi bij.

. csthem heeft een nieuw uitbreidingsplan voor
woningen, maar eerst werd het uitgeprobeerd
door een scholekster. Die heeft daar gebroed, ge-
zien door C.H. de Groot.
Lepelaar gezien door J. v.d. Sluis op 11-6-1992 bij
Heeg.
Bergeend met negen jongen bij Zwarte Brekken
gezien doorW. v.d. Zee op 13-6-1992.
Bergeend met tien jongen, hoek Wymerts-Wiin-
sloot gezien op 15-6-1992 doorW. v.d. Zee.
Bijzondere waarnemingen: twee eenden, beide
met jongen, zwommen tussen 't Wiiddraai en
spoorbrug. Eén van de moeders ging de wal op
om brood te bedelen bijde mensen, maarde klein-
tjes konden niet bij de wal op komen. Een kat had
het gezien en dacht: dit wordt een lekker hapje
voor mij; dus hil ging tot de aanval over. Maar ho
maar, hij had de andere eend met jongen niet ge-
zien. Deze moeder kwam tussen beiden en hield
de kat bil de kleintjes weg, dus mis poes!
Maar de eigenlijke moeder trok zich nergens wat
van aan en bleef maarom brood bedelen. Jammer
genoêg zullen er niet veel van deze jonge eendjes
overblijven. Gezien door Sieb Abma.
.Twee paartjes putters met 5 à 6 jongen gezien
door G. Tamsma, De Smak op 20-6-1992.
Paartje putters met vier jongen in de J. Rispens-
straat gezien door Joh. de Jong.
Gierzwaluw kwam via de ontluchting in dew.c. te-

recht en heeft de vrijheid weer gekregen aldus
J. v.d. Sluis, J. Rispensstraat lJlst op 5-7-1992.
Veel groenlingen gezien omgeving sporthal,
J. Groenveld.
Zeven wilsters (goudplevieren) gezien aan Krim-
weg op 14-8-1992 door Sj. Landman.
Ganzenleed in Oosthem. Schilder De Vries uit
Oosthem ontdekte dat één van de ganzen die in
de Bolswardervaart zwommen, zich niet meer zo
goed kon voortbewegen. Hij bleef haken, werd
door de andere ganzen belaagd en kreeg ook min-
der te eten. Bij nader ondeaoek van De Vries
bleek dat hij een nylondraad met vishaak om z'n
poot had. Na een paartelefoontjes om meer hulp
werd er geprobeerd om hem te vangen door Sj.
Landman, maar dat slaagde niet. Tegen de avond
probeerden S. Abma en A. Visser het nog eens en
dat lukte. Hij werd in een goed schepnet gevan-
gen en de nylondraad plus haak werd van zijn
poot gehaald. De draad was al diep in zijn poot ge-
sneden, maar werd nog net op tijd er afgehaald
zodalz'n poot behouden kon worden.
Heel langzaam kwam de gewone kleur van de
poot weer terug. De gans kreeg de vrijheid weer.
Vissers, wees toch vooaichtig met dat nylon-
draad, want het brengt de grootste ongelukken
met zich mee.
En uit dank voor de redding kregen de beide heren
een flinke beet van de gans (bedankt!).
Meldingen bij Sj. Landman, De Kearnstien 16,
lJlst. telefoon 05155-2046.

Vogelwacht lJlst-Oosthem e.o.
Sj. Landman

SportlieÍhebbers poolen
in het groot met Score
Uitslagen van wedstrijden voorspellen, poolen,
is een populaire bezigheid onder sportliefheb-
bers. Vanaf 21 september kan er met het spel
Score officieel gepoold worden bij 2000 spel-
netwinkeliers in ons land. Met het spel Score
kunt u vanaf dat moment, samen met vele tien-
duizenden andere Nederlaoders, de uitslagen
van sportwedstrijden gaan voorspellen. Dat is
niet alleen leuk, maar dat kan ook nog lucratief
zijn. De prijzen kunnen oplopen tot vele duizen-
den guldens, afhankelijk van hoeveel mensen
dezelÍde uitslag hebben voorspeld. Bij het spel
Score kan, op een televisiescherm dat in de
Spelnetwinkel hangt, afgelezen worden wat de
quotering is van de voorspelde sportuitslagen.
Op die wijze kunt u nagaan hoeveel mensen de-
zelfde uitslag hebben als u. Hoe minder
collega-poolers uw voorspelling delen, des te
hoger is de quotering en dus het tê winnen
bedrag.

Maximaal vier wedstrijden per week
Om mee te spelen kunt u bij uw Spelnetwinke-
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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 lJlst
05154-3566 05155-2503

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

Priaé en Zakeliih
de juiste

* verzekering
* hypotheek
* pensioen

SNEEII'DN
ASSUN,A NTIDIT,ANIIOON

Zwarteweg 4, Sneek
tel.: 051 50-1 6825
P. Hiemstra
tel.:05155-2164

IDE BOEN,B:T

(r.Y Uitvaartvereniging " Laatste Eer" lJlst
* Stijlvolle verzorging van begraÍenissen en crematies,

voor leden en niet-leden
* Opbaring in eigen aula in Ulst met onbeperkt bezoek-

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

Íinanciële tegemoetkoming
i< 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.

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

TIMMER- EN AANNEMERSBEDRIJF

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

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

Alles onder één
Boeken
Speelgoed
Kantoor- en schrijf-
benodigdheden
Fotoartikelen
Stempels
Advertenties

VISSER IJLST
Boek-, kantooÍboêk- en tolohandel
Merkipêêlgoed

dak:
Geboortekaartjes
Trouwkaarten
en Gelegen heidskaarten
worden bij ons vakkun-
dig gedrukt. Boeken ter
inzage!

Ook uw zakelijk druk-
werk is bij ons in goede
handen.

# VI55EP.
Galamagracht 9, lJlst, tet. 05155-1318

Autorijschoot L. de BOgf
Belangrijker dan een goedkoop

lesuur is de eindrekening
na het rijexamenl
Ga daarom naar

Autorijschool L. de Boer
Popmawal 12

lJlsl
TeleÍoon 05155-1553

VOLLEDIG
GEDIPLOMEERD



Schaakclub lJlst-Oosthem
Op dinsdag '15 september werd het schaaksei-
zoen geopend met een ledenvergadering. Deze
werd gehouden in de bovenzaal van café HetWa-
oen van lJlst.
Hierwordt ook het komende seizoen.elke week op
dinsdagavond in competitieverband geschaakt,
te beginnen om 8 uur.
Een oproep aan de schakers van lJlst-Oosthem
en omgeving! Kom eens langs en maak kennis
met de club. Veel leden hebben wii niet, er kunnen
nog best wat bij.

Het bestuur

Stratenloop
Wymbritseradiel
Op vrijdag 4 september j.l. werd op het parcours
aan de Westergoleane, Dassenboarch, Sudergo-
weg en Jagersherne de jaarlijkse stratenloop om' ' kampioenschap van Wymbritseradiel gehou-
\gn. Deze stratenloop die georganiseerd wordt
door de a.v. Horror en de Sportraad Wymbritsera-
diel, trof dit jaar zeer slechte omstandigheden.
In de eerste plaats was natuurlijk het zeer slechte
weer van invloed. Onder een grauwe hemel waar
het water met bakken uit de hemel kwam, waren
er toch nog 65 lopers die in de diverse categorieën
de strijd wilden aangaan. ln de tweede plaats was
de opkomst van het lJlster publiek niet geweldig,
Tijdens de jeugdwedstrijden waren er gelukkig
nog wel enige ouders die hun kroost kwamen aan-
moedigen, maar bij de KNAU-loop waren de toe-
schouwers op twee handen te tellen. De thuisblij-
vers misten echter wel een schitterende sportieve
strijd, waarbij niet alleen onderling gevochten
werd maar ook tegen de weerselementen.
Aan de KNAU-loop deden 17 deelnemers mee en
hier was het Joop Lusthof uit Grou die met een tijd
van 26.04 over 8 x 953 meter won voor Andre
Hoekstra en Douwe Bruinsma van Horror uit
Sneek. Bij de jongens Vm g jaar mag Reinder
Steenbeek uit lJlst zich het komende jaar kam-
pioen van Wymbritseradiel noemen. Tweede en

- de werden Peter Knol en RalÍ Riemersma. Bij
'à6meisjes tot 9 jaarwas hetTjarda de Boer uit Op-
penhuizen die eerste werd voor Rigtje Rijpma en
Daphne Walstra uit lJlst. Berber de Boer uit Op-
penhuizen, zus van Tjarda, werd in de leef-
tijdsklasse tot 12 jaar kampioen voor Jeldou
Jansma en Durkje Bergstra. Bij de jongens in die
klasse waren het de Snekers Pieter Jorn Gemser
en Frederik ten Bloemendaal die als eerste twêe
over de streep kwamen voor Wiemer Steenbeek
uit lJlst. Ook bij de meisjes tot '15 jaar was er een
hegonomie voor deelnemers van buiten de ge-
meente. Eerste werd Suzanne Landman uit Ha-
rich voor Liesbeth Hylkema uitTeaool en Simone
Falkema uit Harich. Bij de jongens tot '15 jaar wa-
ren slechts drie deelnemers en de organisatie
miste hierbijvooralde inbreng van de leden van de
voetbalverengingen. Jeroen Ensing, Herman de
Vries en Gerrit Duits waren vervolgens de num-
mers 1 t/m 3. De klasse meisjes tot 17 jaar kon niet
doorgaan omdat er geen deelnemers waren in
deze klasse en bij de jongens waren er slechts
twee deelnemers. Erik Negerman en Silvan Vijver
werden respectievelijk eerste en tweede in deze
.klasse.
Voor iedere deelnemer was er êen fraaie ereme-
daille en de eerste drie mochten uit handen van de
voorzitter van de Sportraad de heer Henk van der
Meulen, een Íraaie stander ontvangen.
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Kaatsver. Nije Moed
StadsÍeestenpartij lJlst
Traditioneel hoogtepunt in het kaatsseizoen van
Nije Moed in Ulst is de jaarlijkse StadsÍeestenpar-
lij om de zilveren kaastsbal. De stadsfeestenpartij
staat open voor elke lJlster, oud-lJlster of lid van
de vereniging en iedereen droomt ervan om aan
het eind van de dag met deÍraaiezilveren kaatsbal
om de nek naar huis te gaan. Al weken van te vo-
ren zijn de kaatsers nerveus voor deze dag. Bij
sommigen is dat zelfs zo erg dat de adrealine met
zoveel gang door het bloed gaat dat de maag zich
begint te roeren.
De stadsfeestenpartij was dit jaar toch enigszins
gedevalueerd door het ontbreken van diverse a-
maten. Deels was dat oorzaak aan het tegelijker-
tijd houden van de sterkste man in Zeeland (waar-
uit blijkt dat kaatsers toch sterk zijn), maar ook
blessures van Brant Miedema en Douwe van Sloo-
ten zorgden ervoor dat deze jongens aan de kant
bleven.
Op de lijst stonden toch nog 8 partuur en bij voor-
hand stond al vast dat de winnaar niet direkt kon
woroen aangewezen.
Natuurlijk was Jelle Postma cs een beetje favoriet
omdat Postma de stadsÍeestenpartij al verschei-
dene malen gewonnen had, maar ook 'good old'
Bauke Weerstra had een knap en degelijk partuur
in de vorm van voorinse Jan Nooitgedagt en de nu
in Franeker woonachtige dirigent Sjoerd de Boer.
In de tweede omloop kwamen voornoemde oartu-
ren elkaartegen om te vechtên voor dat plaatsje in
de finale. Door het leggen van mooie kaatsen en
een zeer gevariëerde opslag wonnen Bauke Weer-
stra cs op 5-3 en 6-4 de halve finale. De andere Íi-
nalisten moesten komen uit de parturen van Arend
Zijlstra en Titus Andringa. Door goed uitslaan van
Clara Jacobsen en voortreffelijk opslaan van
Arend Zijlstra en Siebe van der Wal werden An-
dringa cs met 5-4 en 6-4 verslagen.
In de finale waren het Bauke Weerstra cs die bru-
taal de leiding namen, maar met op 2-2 ging het
vijfde bordje toch naarArend Zijlstra cs. Op 6-6 in
hêt zesde eerst was het Siebe van derWal die een
dermate moeilijke bal gaf dat niet was te zien of
die nu in of uit was. De lijnrechter zat op dat mo-
ment zo'n 20 meter achter het perk onder de bo-
men vanwege de regenval. Zonder ruzie te maken
over in of uit besloten beide parturen om een
nieuwe bal te slaan. Dit getuigde van de sportieve
sfeer waarin de finale werd gespeeld. Opnieuw
was het Siebe van der Wal die nu wel een duide-
lijke zitbal gaf en daarmee een gat van een spel for-
ceerde. Dit was ook duidelijk het breekpunt in de
wedstrijd. Alhoewel Bauke Weerstra cs nog even

op adem konden komen tijdens een regenpauze,
liepen Zijlstra cs naar 5-2 en 6-4. Aan Arend Zijl-
stra was toen de eer weggelegd om het spel te
beëindigen door een kaats van 2 meter voorbij tê
slaan. Alhoewel de bal niet goed in de want kwam
rolde deze nipt de kaats voorbij waarnaArend Zijl-
stra, Clara Jacobsen en Siebe van derWal in het
veld hun Íeestje mocht vieren.
In de verliezersronde kwamen in de kleine finale
de parturen van Oane Bootsma en Piet ïuinman
terecht. Alhoewel PietTuinman gesterkt was door
de krachten van Jelle Bangma en Jan Bootsma,
konden zij geen vuist maken tegen Oane Boots-
ma, Bauke Sikma en Wietze van Houten. Mêt
name Wietze van Houten is toch een kaatser die
zich meer op het veld moet laten zien dan één keer
per jaar tijdens de stadsfeestenpartij. Naarmate
de dag vorderde werd van Houten's opslag beter
en ook Bauke Sikma kreeg meer vat op de ballen.
Koning van de stadsfeesten werd Arend Zijlstra
met algemene stemmen en deze mocht de wissel-
beker in ontvangst nemen. De kransen voor deze
partij werden beschikbaar gesteld door de heer
Baudet.
Met de stadsfeestenpartij is diiekt een einde ge-
l(omen aan het buitenseizoen van de kaatsvereni-
ging, die nu op woensdagavond van 20.00 tot
22.00 uur in de sportzaal verder gaat. Tijdens het
winterseizoen zullen ook weer 4 partijen gehou-
den worden op zaterdagmiddag. Belangstellen-
den zijn natuurliik van harte welkom!

De Pripper

Albert Jan Dijkstra, Tjeerd de Vries en Cor
Jacobsen winnaars eerste
jeugdstadsfeestenkaatspartij Ulst 1992
Met zes pafturen op de lijst hebben we voor het
eerst een echte stadsÍeestenpartij voor de jeugd
gehouden. Hoewel we voor deze par.tij wel wat
jeugdleden van Sneek uitgenodigd hadden, be-
gint het kaatsen voor de jeugd in lJlst toch aardig
van de grond te komen.
We speelden een poule in de winaars- én verlie-
zersronde. Albert Jan Dijkstra, Tjeerd de Vries en
Cor Jacobsen kwamen in de winnaarsooule door
Germ Houwer, Jurjen Postma en Ype Poortinga te
verslaan. Henk Jan Eekma, Sander Bakker en piet
Jacobsen belandden bij de winnaars door een
overwinning op Maarten Dijkstra en Siete Groen-
veld. Derde in de winnaarsrond werden Ate Groen-
veld en Hylke Douma die Michel de Jong, Bas
Feenstra en Wim Zijsling versloegen.
In de winnaarsronde namen Dijkstra cs het eerst
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De winterschilder komt er weer aan

van 23 november '92 t/m 19 maart '93.

Maak nu alvast uw aÍspraak

en"'Ëtiill{'óp' d'ïë" piem ie
van f 50.-
per man per dag*
* De premie geldt bij minimaal 3 mandagen

werk en is voor niet-paniculieren Í 35,- per
man per dag.

,D,

W&w
J.G.DEVRIES -IJI-ST
sclrllderc. en behangersbeCft$

ctoe.het-êlÍ-zgrrk
Galamagracht 13 - TEL. 05Í55-1387

Voor al uw

* onderhouds- en
* timmeniíerk
kunt u terecht bii

HUISMAN
Eegracht 37 - Ulst
05155 - 1735
05155-2023

VAN VLOER TOT DAKPAN
ONDERHOUDSBEDRIJF HUISMANI

A
Í75'7'llf/?1rÍilH'íillll'F|

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

a
a
a
a
a
a
o
o
o

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

vooR woNtNG-
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
o Loodgieterswerken
o Dakbedekking
o Eigen storings-, onderhouds- en servicedienst

Nevenvestiging lJlst,
tel. 05155-2642

tel. Sj. Wiebenga 05155-1529
Eegracht 105

BROUWER

TCIjEilEEDRNJF

R,IKRtrDEE
ÏI KUNT HIER TERECHT VOOR:

* Reparatles * Grote & Klelne Beurten
. APK-Autokeurlng' Aulospulten

* Onderdelen * Verkoop van Nleuwe &
Gebruil<te auto's

KWALITEITSFIETSEN VOOR IEDEREENII

0e zslls
Belevus

Sprta

O TOURFIETSEN
. SPORTFIETSEN
O TRIMFIETSEN
. SPABTAMET
O JEUGD/KINDERFIETSEN
O BROMFIETSEN

ook voor advies, service en reparaties.

Stalling + reparatie buitenboordmotoren

NIJENHUIS
TWEEWIELERS

iilst Jurien Hoomansstraat 2 teleÍoon 05155-1664

Voor ovenverse bakkersprodukten naar

Dtr tbotr rn'e8rmruiln Dil J
GEEUWKADE 1 .8651 AA IJLST TELEFOON 05155-15s7
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op tegen Eekma cs. Door het uitstekende nivo van
Albert Jan, die voor het minst opsloeg en achterin
het perk prima werk verrichtte en de goede steun
die hil kreeg van voorinse Cor en de voor best op-
slaandeTjeerd, kwamen zij geen enkel moment in
gevaar en wonnen de partij met 5-2 6-6. De
tweede partij ging tussen Eekma cs en Ate Groen-
veld cs. In deze partij liet Sander Bakker zien dat
hij uit het goede kaatshout gesneden is. Met Henk
Jan bij zich in het perk en Piet die devoor best op-
slag veaorgde, kwamen zij al snel voor met 5-1,
maartoen wilden Ate en Hylke wel even laten zien
dat zij ook een mooi balletje kunnen slaan. Ate
nam de voor best opslag over en porde Hylke een
beetje op. In een mum van tijd was het 5 eersten
gelijk en de spanning was lerug. Helaas kwamen
zij in het laatste eerst met 6-0 achter, Eekma cs
maakten de partij uit en wonnen de tweede prijs.
De laatste partij lussen de parturen Dijkstra en
Groenveld werd helaas een eenzijdige partij, Dijk-
stra cs wonnen met 5-0 6-4. Albert Jan Dijkstra,
Tjeerd de Vries en Cor Jacobsen gingen apetrots
met de krans om de nek naar huis. In de verliezers-
ronde werden Germ Houwe6 Jurjen Postma (vooí-
inse) en Ype Poortinga (voor best op) eerste na
twee zeer spannende partiien. De eerste partij te-
í'^'l oartuur Maarten Diikstra cs beslisten ze in

Jvoordeel op de staná 5-5 6-2 en in de tweede
partij werd het partuur De Jong met 5-4 6-6 aan de
kant gezet. De tweede prijs bii de verliezers ging
naar Maarten en z'n maten, die met 5-5 6-4 net
van De Jong cs wonnen.
Dankzij de Sneker jeugd, die over het algemeen
nog op een iets hogernivo kaatst, maardoorhun
uiterst sportievegedrag en goede begeleiding van
onze beginnende kaatsertjes werd het een gezel-
lige en leerzame middag voor onze jeugd.
We hopen in de komende jaren toch nog wat meer
jeugd warm te draaien voor deze mooie Friese
sport. Kaatsen is een sport, die uitstekend met an-
dere sporten gecombineerd kan worden, omdat
het zich voornamelijk in de zomermaanden af-
speelt als andere sporten een stop hebben. De
kosten zijn laag en het plezier is groot.
Dus lJlster jeugd kom volgend jaar eens langs en
kaats mee!

De Jeugdpripper

Nieuws van !J.D.C.
V4paf maandag 7 -9-1992 ziin we weer gestart met

. *rieuwe seizoen. Wist u dat onze club vorig sei-
X"n uoor de zesde keer kampioen werd van de
Zuidwesthoekbond. Deze bond bestaat uit 19

clubs uit de Zuidwesthoek van Friesland. die elk
jaar een onderlinge clubkompetitie organiseren.
Ons ledenbestand loopt de laatste jaren iets te-
rug. Nieuwe leden zijn bij ons van harte welkom.
Door onze gelederen te versterken kombineer je
de denksport met een gezellige avond!

Bestuur damclub lJ.D.C.

#

DE SPANJERSBERG KOLLEKfl E
DE GROOTSTE IGNS VAN SIAGEN

IN, . GEBOORTE AANKONDIGINGEN
. HUWELIJKS AANKONDIGINGEN
.U]TNODIGINGEN
. BIANKO KAARTEN
.MENU'S ENZ.

Galamagracht 9, tel. 1318

Ledenlijst E.H.B.O. lJlsUOosthem 1991/1992

Mevr. P.Adema-
Dhr. H. Baudet-
Mevr. B. van Berkum*
Mevr. J. de Boer
Dhr. S. Broersma
Mevr. H. de Boer
Dhr. G. Boersma*
Mevr. A. Boschma.
Mevr. M. van Bree*
Mej. L. Dijskka.
Dhr.A. Dijkstra
Mevr. J. Feenstra
Mevr.A.G. Frieswijk.
Dhr. J. Frankena
Mevr. C.v.d. Galiën-
Dhr.W.Grob.
Mevr.W. Holwerda*
Mevr. N. Hoogeveen*
Mevr. Y. Haagsma
Mevr. M. Hoomans
Mej. S. Inia
Mevr. F. deJager.
Mevr. M. Joustra.
Mej. C. Kempenaar*
Dhr. E. Kieft-
Mej. E.v.d. Kooi
Dhr. K. Kootje
Dhr. S.J. Kamstra
Mevr. B. Landman.
Dhr. D. v.d. Lei.
Mevr. Sj. Lubberts-
Dhr. H. v.d. Meulen.
Dhr. G. Mosk.
Mevr. C. Muizelaar"
Mej. N. Muizelaar.
Dhr. M. Posthuma
Dhr. H. Postma*
Dhr.W. Reen.
Mevr. v. Schaik
Dhr. J. Schreur
Dhr. F. Schotanus*
Mevr. A. Schraa.
Mevr. R. Schuurmans
Dhr. P. v. Slooten.
Mevr. H. v. Slooten
Mevr. G. v.d. Sluis.
Mevr.A. Smit*
Dhr. J. Steenbeek-
Dhr. E. Stienstra*
Mevr. J. Toonstra
Mevr. M.Vos
Mevr. A. de Vries.
Dhr. F. de Vries
Dhr. L. Wolthuizen*
Dhr. A. Wolthuizen
Dhr. C. Wijnja
Dhr. J. Wijnja-
Mevr. S. Ykema
Mej. E. Zaagmans
Mevr. A. v.d. Zee"

Leden met een " achter hun naam zijn in het bezit van een geldig reanimatiediploma.

Bestuur:
Voorzitter mevr. A. Boschma, tel. 05155-2111; secretaris mevr. A. de Vries, tel. 05155-2524; 2e secr.
mevr.Sj. Lubberts, tel. 05155-2010; penningmeester, dhr. F. Schotanus, te|.05155-1258; posten dhr.
W. Grob, tel. 05155-1233; voorposvmateriaal mevr. G. v.d. Sluis, tel. 051 55-2358.
VerbandkofÍers in bezit bij:
B. van Berkum, De Himmen '19, Oosthem; H. de Boer, Geeuwkade 1, lJlst; W. Grob, Zevenpelsen 10,
Ulst; Si. Lubberts, De Dassenboarch 14, lJlst en G. v.d. Sluis, J. Rispensstraat 21 , lJlst.

S. Sjaerdemalaan 57
Pinksterblom 16
DeHimmen 19
Galamagracht92
Stationsleane 24
Geeuwkade 1

Bockamastraat 19
Pytsjepólle3
Eegracht 64
Julianastraat 34
Bockamastraat43
Ylostinslaan 90
De Pream 12
Ylostinslaan 59
De Kling 30
Zevenoelsen 1 0
Ylostinslaan 76
Eegracht 33
Stadslaan 41

W. Oppedijkstraat 15
DeTjalk'l2
Piekezijlstraat 46
Ylostinslaan 53
Stadslaan 31
De Dassenboarch 5
Draaisterhuizen 1

J. Nooitgedagtstraat 35
DeCingel 18
DeCingel 1

De Dassenboarch 1 2
Dassenboarch 1 4
De Fj0rslach 18
Uilenburg 9
S. Sjaerdemalaan 6'l
S. Sjaerdemalaan6l
De Kearnstien 5
DeSk0te4
Uilenburg 53
De Sánhorst2
SÉdergowei 18
J. Rispensstraat 23
Geeuwkade 1 l
't Zouw 8
J. Rispensstraat 1 3
J. Risoensstraat 13
J. Rispensstraat2l
Ylostinslaan 47
Eegracht 67
W.M. Oppedijkstraat20
GalamagrachtS9
S. Sjaerdemalaan43
R. Anemastraat 20
Buséstraat 26
DeHimmen22
De Himmen 22
De Cingel26
De Cingel26
Galamagracht 103
De Sk0te 3
Feanránne 1 9

lJlst
Sneek
Oosthem
lJlst
Oudega
lJlst
lJlst
Oosthem
lJlst
lJlst
lJlst
lJlst
lJlst
lJlst
lJlst
lJlst
lJlst
lJlst
UISt
lJlst
lJlst
Sneek
lJlst
lJlst
lJlst
Nijezijl
lJlst
Oosthem
Oosthem
lJlst
lJlst
lJlst
lJlst
Ulst
lJlst
lJlst
lJlst
lJlst
lJlst
lJlst
lJlst
lJlst
lJlst
lJlst
lJlst
lJlst
lJlst
lJlst
lJlst
lJlst
lJlst
lJlst
lJlst
Oosthem
051 55-21 1 8
Oosthem
Oosthem
lJlst
lJlst
lJlst

051 55-1 554
051 50-22450
05155-2425
05't 55-2't 3'l
051 54-9973
051 55-1 557
05155-2278
05155-2't 1 1

051 55-2068
051 55-1 950
051 55-1 246
051 55-2205
051 55-1 271
051 55-2692
05155-2284
051 55-1 233
05155-2424
051 55-2393
05155-2627
051 55-2062
051 55-2656
051 s0-20623
051 55-1 438
051 55-1 539
051 55-1 431
051 55-1 282
051 55-1 852
051 55-1 295
051 55-1 667
051 55-2009
051 55-201 0
051 55-21 71
051 55-1 755
051 55-1 526
051 55-1 526
051 55-2461
051 55-2266
051 55-1 569
051 55-1 907
051 55-1 81 1

051 55-1 258
05155-1930
051 55-1 456
051 55-1 472
051 55-1 472
051 55-2358
o5155-2377
051 55-1 851
051 55-21 53
o5155-2677
051 55-2584
05155-2524
051 55-2453
051 55-21 1 8

051 55-1 756
051 55-1 756
051 55-2394
051 55-2079
051 55-1 643
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JPUNtrgfuF-WUgl
.MIJN HOBBY UWGEMAK'
Het vertrouwde adres voor al uw slijpwerk: Scha-
ren, messen, tuin- en hobbygereedschap.
Laat uw grasmaaier nu al slijpen voor het nieuwe
seizoen. Ook nog enkele zeer goede 2e-hands
grasmaaiers te koop.
Llw f ijnsl ijper, P H. de Vries, Bockamasiraat 27, tel.
1782.

@uF_KrEgf
Opbrengst collecte
Ned. Lever Darm Stichting
In augustus heeft de Nederlandse Lever Darm
Stichting (NLDS) haar jaarlijkse collecteweek ge-
houden. Die week had als thema'GeeÍ om kinde-
ren met spijsverteringsziekten'.
De opbrengst in uw woonplaats was / 1.339,55.
Door uw gift en het goede werk van dê collectan-
ten wordt de NLDS in staat gesteld het ondezoek
naar aandoeningen aan het spijsverteringsstelsel
een flinke financiële steun in de rug te geven.
Wilt u overigens meer informatie, dan kunt u con-
tact met ons opnemen onder nummeí 03462'
64946 (medische vragen: van maandag t/m don-
derdag van 15.00 tot 17.00 uur). Namens alle pa-
tiënten (en patiënties) dankt de NLDS u allen heel

hartelijk.
Heeft u de collectant niet gêzien en wilt u alsnog
een bijdrage leveren, dan kunt u dat doen op giro
2737 of bankrekening 70.70.70.538ten namevan
NLDS, Wilhelminastraat 45 te Breukelen.

Opbrengst collecte
Kankerbestrijding
De jaarlijkse collecte van de Nederlandse Kanker-
bestrijding/Koningin Wilhelmina Fonds heeft in

lJlst / 3316,25 opgebracht.

Het geld wordt besteed aan wetenschappelijk on-
derzoek, voorlichting en begeleiding van kanker-
oatiënten en hun familie.
Wij bedanken de collectanten voor hun geheel be-
langeloze inzet voor dit goede doel.

tD

Textiel & Kadoshop
vanHouten

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

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

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

r Maak kennis met onze opvatting van een modern pakket textiel en kado's
en profiteer van onze lage prijzen.

Galamagracht 8 - IJLST - tel. 05155-1229

GOLFF SUPENMARKT
DE MEEST COMPLETE SUPENMANKT IN DE BUUNT

o Slijterij . Drogisterij o Aardappelen, groente en
fruit o Bloemen o Zuivel (elke dag verse aanvoêÍ) *

o Slagerij (met eigen turtgerookte worst)
o Vleeswaren en Kaas (vers van het mes)

. Elke dag vers Brood o Verse broodies en
stokbrood in onze 'bake-off afd.' (op elk moment van

de dag) o Ook voor uw faxberichten
o PTT-kantoor (onder beheer van PTT-Sneek)
geopend van 7 7 .3O-7 2.OO en 7 4.OO-7 7.OO uur

o NIEUW: Spelnet-winkelier voor Lotto, Toto, Score
lJ- en Toto-Select - Modern atrekensysteem.

KÍiElttíí
--l\\r-'-! la-a A.

Openingstijden: maandag í0.00-12.15 en 13.15-18.00 uur;
dinsdag t/m vrijdag 8.30-12.15 en 13.15-18.00 uuri
vrijdag koopavond van 13.15-21.00 uur;
zaterdag de gehele dag open van 8.30-16.00 uur.

SUPERMARKI

GALAMAGRACHT 34 . IJLST - 05155.í570


