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Wachten voor de brug:
Maar niet op de brugwachter
Brugwachter Henk Eiling over zijn vak

Alleen dit jaar al passeerden meer dan 19.500 schepen en
scheepjes zijn brug, 1.Í00 meer dan vorig jaar. Vele dagen in de
week is de'bruggewipper'in aktie en in weken van dik53 uur
probeert hij bij weer en wind, bij voorseizoen, hoogseizoen en
naseizoen een gezonde verstandhouding te bewaren tussen
weggebruikers en'bootjesmensen'.

-Élij maakt meteen al kenbaar dat het hem hele-
maal niet zint dat mensen moeten wachten voor
'zijn' brug, oÍ het nu automobilisten zijn, moeders
en vaders op de fiets op weg naar hun kroost op
school of bootbezitters, die denken ook eindelijk
een keer door de brug te mogen. Het is voor Henk
Eiling aÍ en toe letterlijk 'schipperen'.
Op bepaalde momenten, vooral in het hoogsei-
zoen is het volgens Henk'smoordruk'. Dan moet
hij letterlijk en figuurlijk alles in de gaten houden.
Dat zijn dan van die momenten waarop je prak-
tisch 'het zweet in de handen krugt', vooral van-
wege het feit dat de brug in een van de moeiliikst
te varen bochten van de Zuidwesthoek ligt en mis-
schien wel van heel Friesland (daar is uw verslag-
gever niet geheel zeker van). Dat de brug regelma-
tiger draait, heeft natuurlijk alles te maken met de
toêname van hêt toerisme. Henk Eiling is wat dat
betreft blij dat er in Nederland aan vakantiesprei-
ding gedaan wordt, want anders zouden de
wachttijden op 'zijn' drukbevaren route niet te
overzien zijn.

- coms is Henk wel wat alleen; vooral bij slecht
r. .)êr ên êên het begin en eind van het seizoen is er

weinig te doen bij de brug. Voor de rest is haven-
meester Jan Zijsling regelmatig in de buurt en heb-
ben ze ondanks het feit dat ze weinig met elkaar te
maken hebben, toch een prima kontakt over het
beheer van de lJlster wateren en ook over de wijze
waarop er aÍgemeerd wordt.
De schepen die'achterstevoren' de brug zijn door-
gevaren zijn waarschijnlijk niet meer te tellen.
Henk Eiling pleit dan ook voor duidelijker instruk-
ties aan de boothuurders. Volgens hem ligt daar
een vrij grijs gebied, waarin nog een hoop te doen
valt. Juist daardoor zou (vaartechnisch gezien) het
wat veiliger worden op het water.
Vanaf '15 november begint onze brugwachter aan
een welverdiende vakantie; maar hij zorgt ervooÍ
dat de brug winterdag nog op gladheid (de voet-
paden) bestreden wordt. Hij is dan ook bijna drie-
kwart jaar lang tref- of ontmoetingspunt, vraag-
baak voor diverse toeristen, vrachtwagenchauf-
feurs etc. Bijna een VW binnen het bestaande
VW. De uitspraak 'wie op de wegen wacht, wacht
het langst'gaat soms op; maarop het water kan
het soms ook enorm lang duren. Henk Eiling pro-
beert met iedereen rekening te houden, maar dat
dat af en toe niet naar ieders zin is is logisch. Op
topdagen, waarin meer dan 250 scheepsbewe-
gingen worden geteld, ên de brug dik 60 keer per
dag draait, kan overlast ontstaan, doordat 'die

klep' weer open staat. Henk doet zijn wêrk en dat
blijft hij doen, en als het echt nodig is maakt hij met
gemak een uitzondering.

J.K.

ANNA SCHRAA.VAN POPTA

GEDIPLOMEERD
PEDICURE

Geeuwkade 1 1 - Telefoon 1930

Vanaf vrijdag 4 december is onze

GEZELLIGE KERSTMAR KTHAL
geopend.

Sfeervol ingericht met alles wat met
Kerst te maken heeft.

Doorlopend demonstraties
Kerstbloemwerk.

Ook u bent van harte welkom.
De koffie staat klaar.

Waar vindt u onze kersthal:
Roodhemsterweg 5

(pand taxibedrijf N ieuwenhuis)

P.S.,
Wilt u zelf iets maken in onze kerst-
hal, dat kan, eventueel met deskun-
dige hulp.
Overlegt u dan even met ons wan-
neer u komt.

Naaicursus voor
beginners
Heeft u interesse voor de naaicursus die begin la-
nuari 1993 van stad gaat?
Wacht niet te lang om u op te geven, dit in verband
met het indelen van de groepen. Zoals u mis-
schien bekend is maken we weer losse onderde-
len, die u later in kleding kunt verwerken.
Voor vragen en opgave kunt u mij bellen, tel.
05155-1390.

Minte Mast-de Boer
Geeuwkade'13

8651 AA lJlst

Dorkas-aktie
'Wie zich over de arme ontÍermt leent den Here'.
Spreuken 19:17.
Langs deze weg willen wij de inwoners van lJlst
van harte bedanken voor hun gaven voor de Dor-
kas voedselinzamelingsaktie voor Joegoslavië.
Naast het vele voedsel mochten wij van u vele de-
kens, zakken vol kinderkleding etc. ontvangen.
Daarnaast nog een geldbedrag van ruim / 300,-.
Daarvoor onze hartelijke dank!

Organisatie
Gemeente van Jezus Christus

H et trefpu n t voor p I a nte n I i efh ebbers
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o bloemen
o planten
. bloemsierkunst
o tuincentrum
o tuinarchitectuur
Dlt sllêr ln uw 'elgen ttad'

Priaé en Zakelijh
de juiste

* verzekering
* hypotheek
* pensioen

. 
SNEDIIEN

ASSUNANTIDIT,AN:IO(DN
DE BONNBY

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

Voor alle bestratingen
ook sierbestrating

voor particulier en bedrijf

Bestratingsbedrijf

Fa, J{ota en Zwaagman
Hettingawei 16 Bernhardstraat 3

8622 XX Hommerrs 8651 AM lJlst
05154-3566 05155-2503

R"IKRCIE€
U KUNT TIIER TEB,ECTTT VOOR:

'Reparatles * Grot€ & Klelne Beurten
. APK-Autokeurlng * Autospulten

* Onderdelen ' VerkooF van Nleuwe &
Gebrulktc auto's

Boodhemsterweg 14
IJlst

061ó6-14Í16
(prtvó 1808)

Autorijschoot L. de BOef
Belangrijker dan een goedkoop

lesuur ls de eindrekenlng
na hel rllexamenl
Ga daarom naar

Autorijschool L. de Boer
Popmawal 12

lJlcl
TeleÍoon 05155-1553

VOLLEDIG
GEDIPLOMEERD

,u \t.

K ,V Uitvaartvereniging "Laatste Eer" lJlst
* Stijlvolle verzorging van begraÍenissen en crematies,

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

gelegenheid voor nabestaanden
*< Indien gewenst opbaring thuis met koeling
* 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.

Inlichringen: J. Nijdam, Eegracht 104, tet. 05155-1783.

TIMMER- EN AANNEMERSBEDRIJF

b.v. Gebr. WIERSMA / lJlst
o nieuwbouw a betonbouw o onderhoud o restauratie. kunststof kozilnen

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



3 IT DRYLTSEB KYPMANTSJE

Mevrouw W. Kempenaar-Verhoog, Jonker Ris-
pensstraat 9, leleÍoon 1747.

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

Bingomiddag Nij Ylostins
Op woensdag 2 december a.s. is er in NijYlostins
in verband met St. Nicolaas een bingomiddag in
de zaal. Deze middag is bestemd voor alle bewo-
ners van lJlst en omstreken.
We beginnen om 14.30 uur. De toegang en de
deelname is gratis.
Hartelijk welkom!

Oliebollenaktie
Oudejaarsdag staan wij met een wagen op de
Overkluizing waar we eigengebakken oliebollen
verkooen.

Stichting Jeugd- en Jongerenwerk

-Kfua-EKrF-yfDIERENBESCHERMING SNEEK E.O.
De opbrengst van de collecte lJlst-Oudega W be-
draagt/ 1.026,75.
Een geweldig resultaat. Collectanten hartelilk
dank!

Voorzitter Dieren bescherr,.n al."S,l^il;

COLLECTE GEESTELIJK GEHANDICAPTEN

De jaarlijkse collecte voor Geestelijk Gehandicap-
ten in de week van 28 september-3 oktober heeft
in lJlst een bedrag opgebracht van / 1.321,65.
Hierbij bedanken we de inwoners van lJlst voor
hun gift en de collectanten voor hun belangeloze
inzet voor dit goede doel.

A. Steenbeek-Wind
J. Wiebenga-Winia

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

Redaktie: A. Kuipers
J. Keizer

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

Opmaak: Studio Sybe Houtsma,
lJlst

Druk: Drukkerij Visser, lJlst

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

Ocopyrlghl OrukksÍij Vbser. Niets uit dsz6
Ultglw mag wordgn voÍveolvoudiod door
mlddcl van dÍul, íotokopio, mikroÍilm oí op
anlgorlei andoro wiizo, zonder vooÍatgaand6
toaltommlng van de uitgovgr.

25november Bridgeclub,Mienskipsh0s.

26 november N.C.V.B., de heer Notermans uitWorkum over haptonomie, Mienskipsh0s.

2Tnovember BazarGereformeerdeKerk,Mienskipsh0s.

28 november Stichting Jeugd- en Jongerenwerk'Wild Power'

2december Bingomiddag,NijYlostins.

2december Bridgeclub,Mienskipsh0s

Sinterklaasavond!!!
Bridgeclub, Mienskipsh0s
Open thema-avond, Open Deur-Raad van Kerken, 20.00 uur, EehoÍ.
Klaverjassen, Mienskipsh0s
Bridgeclub, Mienskipsh0s
GezamenlijkeAdvent-Kerstviering, Mienskipsh0s, N.C.V.B., DoopsgezindeZuster-
kring, verzorgd door C.P.V. en GereÍormeeerde Vrouwen Vereniging.
Culturele Raad, Wymbritseradiel, Benny Huisman, Mienskipsh0s.
Klaverjassen, Ylostinslaan, Miertskipsh0 (boven).
Bridgeclub, M ienskipsh0s.
Kerstfeestviering, dagverblijf 'Dassenburcht', Mienskipsh0s.
Kerstnachtdienst,22.30 Hervormde Kerk, ds. Buitenveld uit Sneek, m.m.v. muziek-
vereniging'Concordia'.

25december Open Huis, Raad van Kerken, NijYlostins (op 26-12-92isdezaalniet beschikbaar).

4-5december
Tdecember
l0december
11 december
l6december
lTdecember

lSdecember
{Sdecember

. december
)ádecember
24december

Sjoelen vanaÍ I oktober, iedere maandagmiddag
in Nij Ylostins, aanvang 14.00 uur.
Zangvereniging'Euphonia' repetitie iedere
dinsdagavond 20.00 tot 22.00 uur in het Miens-
kiosh0s.
Muziekkorps'Concordia' repetitie iedere maan-
dagavond 19.30-21 .30 in het Mienskipsh0s.
Judo lessen, iedere dinsdag 16.00-19.00 uur in
soorthal De Utherne.
Volksdansen De Yleke Dounsers, jongerengroep
dinsdagavond 2O.OO-22.0O uur, 1 keer in de 14
dagen in het Himsterh0s te Oosthem. Ouderen ie-
dere dinsdagmiddag van 13.30-'15.00 uur in het
Mienskipsh0s.
9-traken elke dinsdagavond in Het Wapen van

Dammen elke maandavond in Het Wapen van
lJlst.
Amnesty lnternational elke 2e donderdag van
de maand, 19.00-21 .00 uur in de bibliotheek.
Kaatsen elke woensdagavond in De Utherne.
Badmintonverenging Flash elke doÁderdag van
18.00-22.30 uur in De Utherne.
Volleybalvereniging Stànfries elke dinsdag
vanaf 1 7.00 uur.

SporWereniging V.O.P.: trainingsuren, vrijdag-
avond'18.00-19.00 uur rekreatie-voetbal heren:

19.00-20.00 uur rekreatie-volleybal voor dames
en neren.
Tafeltennis maandag van 19.00 tot 23.00 uur, za-
terdag van 9.00-13.00 uurjeugd.
Gymnastiekvereniging Stiinfries maandag
8.45-9.45 uur, 16.00-22.30 uur; woensdag 13.00-
20.00 uur; donderdag 17.00-18.00 uur, vrijdag
1 6.00-1 8.00 uur en zaterdag 9.00-1 2.00 uur in De
Utherne.
DaÉclub iedere dinsdagavond vanaf 20.00 uur
Bondswedstrijd en iedere donderdagavond in Het
Wapen van lJlst.
FNV inÍo-team bel 05155-'1970, Louise Heeringa
voor informatie op het gebied van Sociale Voor-
zieningen, Studiefinanciering, invullen belasting-
biljetten, individuele huursubsidie en dergelilke.
Bouw- en Houtbond FNV W.W. inschrijven elke
maandagavond van 19.00-20.00 uur, Douwe
Heeringa, Westergoleane 45, lJlst, tel. 05155-
1 970.
Gemeente van Jezus Christus Kinderbijbelclub:
woensdags eens per 14 dagen, oneven weken,
1 3.00-14.00 uur 4 Vm 7 jaar, 'l 4.00-1 5.00 uur 8 V
m 1 

'l jaar in het Mienskipsh0s. Info: 05150-14353.
Toffe-Tiener-Bijbelclub: vrijdags eens per 14 da-
gen, de even weken, 19.30-21.00 uur 12 Vm 15
jaar in het Mienskipsh0s. Info: 05'l04-1627.

JPUNITS'@EWTIIJSI
,MIJN HOBBY UWGEMAK'
Het veÉrouwde adres voor al uw slijpwerk:
Scharen, messen, tuin- en hobbygereedschap.
Kent u het gemak van een scherp bestekmes oÍ
rommelt u maarwat aan?
Uw bestekmessen geslepen oÍ weervoorzien van
een kartel, vlijmscherp!
Ook weer het adres voor het slijpen van uw
schaatsen!!!
Uw fijnslijper, P.H. deVries, Bockamastraat 2Z tel.
't782.

VERLOREN
Verloren op 21 oktober j.l. in Ulst: zilveren arm-
bandje met inscriptie Manon 10-9-92 pake en
beppe.
Terug te bezorgen bij O. Galama, tel. 05134-2268.

Stickerruilburo
ERWIN ZIJLSTRA

Rode Klaver43
8607 EJ SNEEK
te|.05150-27135
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De winterschilder komt er weer aan

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

alvast uw aÍspraak

' -"'3'1 iiift oi5 p*8lë""ËËË miè
van f 50.-
per man per dagx
* De premie geldt bij minimaal 3 mandagen

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

.à,

-

5I

J.G.DEVRTES -IJI,S,T
schlËets. en behc4gersbeclrdí

ctÉ-lnef'êIíatrrlc
GalamagÍachl 13 - TEL. 05155-1387

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

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

#

Voor al uw

* onderhouds- on
* tlmmerïterk
kunt u terecht bii

HUISMAN
Eegracht 37 - Ulst
05155 - 1735
05155-2023

VAN VLOER TOT DAKPAN
ONDERHOUDSBEDRIJF HUISMANI

Galamagracht I, tel. 1318

F0gelnijs

Vogelwacht
lJlsVOosthem e.o.

De brandgans
Eén van onze mooiste wintergasten onder de gan-
zen is de brandgans. Zijn Friese naam zegt het al:
paugoes. Die naam hebben ze te danken aan hun
mooie kleuren, maarook aan de maniervan lopen:
'als een pauw'. Zeworden ookweltongergoesge-
noemd en daarin hebben de naamgevers zich la-
ten leiden door de geluiden die ze maken. Hun
roeo doet keffend aan als een hond. De kleur van
de brandgans is overwegend zwart en wit, hun rug
heeft grijze, witte en zwarte strepen. Ze hebben
een witte onderzijde, een zwartê borst en hals,
witte wangen en een zwarte kruin. Als de zon op
deze mooie gans schijnt, is dat een schitterend
gezicht, daar kun je rustig een tijdje naar staan kil-
ken. Onze paugoes komt eind september/begin
oktober weer uit het hoge noorden naar Friesland
toe. Er bestaan drie aÍzonderlijke, streng geschei-
den broedpopulaties (groepen) van de brandgans
in Europa. Deze populaties vermengen zich ook
tijdens de trek in de winter beslist niet. Onze
brandganzen komen uit Noord Rusland, voorna-
melijk van Nova Zembla. De brandganzen van
Spitsbergen overwinteren tussen Engeland en
Schotland. De vogels die broeden op Groenland
ziln 's winters te vinden in lerland. Maarvoordat ze
naar het zuiden trekken wordt er eerst gebroed. Er
worden met dons gevoerde nesten gemaakt, vaak
op onbereikbare plaatsen. Onbereikbaar voor
mensen en (vooral) voor grondrovers zoals de
Poolvos. De brandgans broedt bij voorkeur in ko-
lonies op richels van steile klippen.
Soms nestelen ze ook op derotsachtige hellingen
van eilanden die vaak ook niet veel meer dan stuk-
ken rots in zee zijn. In het met dons beklede nest
legt het vrouwtjeviertotzeswitte eierên. Het broe-
den gebeurt ook het meest door het vrouwtje. Er
komt een cirkel van uitwerpselen rond het nest te
liggen, want het vrouwtje komt maar weinig van
het nest af. Verlaat ze het nest wel, dan zijn de
meeuwen er als de kippen bij en dan blijft er niets
van het broedsel over. Omdat ook het mannetie
voortdurend op wacht staat kunnen de ouders
maar weinig eten en ze verliezen dan ook veel ge-
wicht tijdens de broedperiode. Die broedperiode
duurt 24-26 dagen. Als de jongen uit het ei kruipen
en opgedroogd zijn springen ze in zee. Wie de
sprong niet aandurft, wordt in de snavel genomen
oÍ op de rug in zee gebracht. De jongen moeten
vlug groeien, want de zomers zijn maar kort. Voor
1950 kwamen er maar heel weinig brandganzen
nog langs de Duitse waddenkust. Maar in de vijfti-
ger en zestiger jaren werd het Lauwerszeegebied
het bêlangrijkste winterkwartier van de Friese
brandganzen. De aantallen gingen vlug omhoog
van 10.000 liep dat omhoog naar 40.000 ganzen.
In de jaren zestig gingen ze de provincie verder in,
naar midden- en zuidwest Friesland. De toename
van de brandganzen is aan het jachtverbod te
danken, maar ook aan êên vroeg begin van de
winter in het hoge noorden oÍ aan de lengte van de
winter. Ze moeten wel de tijd hebben voor het
broeden en grootbrengen van dejongen, want het
zijn vele kilometers om van hun broedgebied naar
het overwinteringsgebied te vliegen en dat begint

ovêr het algemeen bij het Lauwersmeergebied.
Na het Lauwersmeergebied gaat het richting
Beetstezwaag enTijnje. In de wintermaanden zijn
daar duizenden brandganzen. Rondom het Snee-
kermeer vaak honderden tot duizenden mêt een
top van minsten 15.000. Het gebied rond deWitte-
en Zwarte Brekken met een maximum van 10.000
stuks en aan het lJsselmeer, Piaam en Workum
ook enkele duizenden. Ook belangrijke pleister-
plaats en zijn Oudemirdum, Sondel en de Grote
Brekken, ook met duizenden tot een top van soms
wel 1'1.000. En als dê winter hier invalt en vooral als
cÍat met sneeuw gepaard gaat, dan trekken de
pauguozzen verder naar het zuiden, naarZeeland.
ls de winter weer voorbij dan begint de trek weer
naar het noorden, naar Nova Zembla, dat is onge-
veer maart-april. Zo waren er op 2.1 april nog 5.000
stuks op de Workumer Waard, maar dan zijn ze
ook plotseling vertrokken tot de volgende herfst.

Vogelwacht lJ lst-Oosthem e.o.
Si. Landman

Vogelnieuws

Grote bonte specht achter het huis bijWR. AbmY
Nijezijl op 19-6-92. Ook werd de grote bonte
specht gezien door K. Schraa, Harinxmaweg op
27-8-92.
Spierwitte aalscholver gezien doorA. Visse[ over-
vliegend van de Wymerts over de Schatting in
westelijke richting.
Lepelaar gezien bij Sneek op 8-8-92 door P. van
Wrjk.
Houtduif had nog longen in het nest in een boom
bijW. v.d. Zee, R. Anemastraat op 27-8-92.
18 Putters waren zich aan het wassen op 28-8-92
gezien door K. Schraa.
Twee groepjes zwarte sterns 9 stuks en êen
groepje van 20 stuks vlogen van de Eendrachts-
weg in westelijke richting op 8- 9-92 gezien door
Sj. Landman.
Twee late gieawaluwen boven lJlst op 12-9-92 ge-
zien door Sj. Landman.
Een ooievaar met witte ring om de poot gezien bij
lJsbrechtum op 13-9-92 door J. Kalsma te lJs-
brechtum.
Ook werd er een ooievaar gezien door S. Houtsr -

boven lJlst 13-9-92 en bij de Hommerts werd ê\-/
ooievaar gezien doorAagje Schuurmans op 14-9-
vz.
Wespendieven, 8 stuks, schroevend (zwevend) op
termiek. Zo trekken de roofvogels vanuit het noor-
den zuidwaarts, gezien door R. Schraa bij Sneek
op 15-9-92.
Een dodaars in de westeliike Dijgracht achter
Nooitgedagt gezien door J. Lageveen op 15-10-
92.
VilÍ dodaaaen bij Kloosterkamp in de Kerksloot
gezien door H. Postma op 6-'10-92.
Goudhaantjes gezien in de struiken in Klooster-
kamp door H. Postma op 9-10-92.
Twee boerenzwaluwen bij de Krimweg te Hom-
merts gezien door Sj. Landman op 10-10-92.
Staartmezen in de heg bij Ferkov, gezien op 13-10-
92 door Joh. de Jong.
Ziet u iets bijzonders in de vogelwereld, meldt het
dan, maar meldt u zich ook even als lid van deVo-
gelwacht lJlst-Oosthem e.o. U betaalt maar vijÍ
gulden voor een heel jaar, dat is toch niêt veel?
Aanmelding als lid en vogelmeldingen bij het be-
stuur van de Vogelwacht of bij Sj. Landman, De
Kearnstien 16, te|.2046, lJlst.
Bestuur Vogelwacht: R. Schraa, Eegracht 101,

lJlst, voorzitter; S. de Witte, Nessewei '11, Oos-
them, penningmeester; Tj. Deinum, Ekerein 28,
Folsgare, secretaris.
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Wij verzorgen graag voor de

Feestdagen

HUZARENSALADES en

ZALMSALADES voor u.

Bestellingen graag voor
maandag 21 december a.s.

Opgeven bij:

Snackhal
'DE WITTE KAT'

IJLST
TELEFOON 05155 - 1388

Open Jeugdwerk
Als opbouwwerkster in de gemeente Wymbritse-
radiel denk ik, dat het open jeugdwerk erg belang-
rijk is en in een behoefte voorziet. Het biedt aktivi-
teiten die gericht zijn op ontmoeting, ontwikkeling
en vrijetijdsbesteding.
Zoals u weet is bovenstaande ook de doelstelling
van de Stichting Jeugd- en Jongerenwerk in lJlst.
Deze stichting doet momenteel alle mogelijke
moeite om haar bestaansrecht te bewijzen.
Het huidige bestuur heeft uitbreiding nodig, te-
meer omdat twee bestuursleden van het eerste
uur, te weten Hendrik en HannekeAdema, te ken-
nen hebben gegeven per 1 januari 1993 hun be-
stuurswerkzaamheden te willen beëindigen. Zij
hebben de kar vele jaren getrokken en hun inzet
was altijd bewonderenswaardig.
Als er in januari 1993 geen aanvulling is voor het
dan nog aanwezige bestuur, is het open jeugd-
werk in lJlst verleden tud. Dit zou een gêmiste
kans zijn, en mijns inziens niet nodig.
Als u het belang van bovenstaande inzet en u wilt
zich graag inzetten voor de lJlster jeugd, dan kunt
u zich opgeven als nieuw bestuurslid bij één van
de onderstaande adressen.
Mocht u iets willen weten over de werkzaamhe-
den van het bestuur, dan kunt u altijd Hendrik of
Hanneke Adema, tel. 1856, benaderen. Adres:
Julianastraat 4. Ook kunt u op dinsdagmorgen
van 9-12 uur het gemeentehuis, tel.4212, bellen
en vragen naarAlieVeltman, opbouwwerkster.

Rabobank Rendement Rekening:
aantrekkelijke rente en toch probleemloos

contant geld opnemen

BabobanH trl [Ër{rii;#r
Geopend: 9.00-12.30 / 13.00-16.00 uur + vrijdagavond 19.00-20.00 uur

woensdagmiddag gesloten.

Automatisering zorgt voor meer mogeliikheden in de
lJlster bibliotheek
Ruim een half jaar heeft de lJlster bibliotheek gewerkt aan de
voorbereidingen die met een automatiseringsprojekt gepaard gaan. Op
maandag Í6 november was het echter zover. Het door de CBD (Gentrale
Bibliotheek Dienst voor Friesland) ontwikkelde computerprogramma BUKS
(Bibliotheek en Uitleen Katalogus Systeem) ging van start.

Met de invoering van dit systeem is er een eind ge-
komen aan de kaartenbak-tijd. De bibliotheekge-
bruiker kan voortaan de gewenste informatie op-
vragen met de computer. Er is een aantal beeld-
schermen geplaats, waarvan 2 voor het publiek.

Streepjeskode
De basis van het systeem is de reeds bekende
streepjeskode. leder boek, tijdschrift , dokumenta-
tiemap en wat er verder in de bibliotheek is te vin-
den, is voorzien van zo'n streepjeskode en voorts
ingevoerd in de computer.
Alle gebruikers hebben inmiddels een lezerspas
ontvangen, ook voorzien van een streepjeskode.
Om materiaal te lenen moet men dit pasje mee-

rengen. Tijdens een uitlening wordt de kode van
\y1et pasje gekoppeld aan de kode van het uitge-

leende materiaal. Bij inlevering wordt die koppe-
ling weer ongedaan gemaakt. Met dit systeem
kan het personeel nu precies vertellen of een lener
nog boeken thuis heeft, hoeveel en welke dat zijn.
In de praktijk blijkt dat deze service voor zowel de
gebruiker als de bibliotheek plezierige kanten
heeft.
Overigens is de mogelijkheid om meer dan het
toegestane aantal boeken te lenen voorbij. De uit-
leentermijn van de boeken wordt automatisch
vastgelegd. Indien de uitleentermijn verlopen is
berekent het systeem automatisch de te betalen
vergoeding (/ 0,50 per boek per week). Biblio-
theekgebruikers kunnen nu zelf een datumkaartje
meenemen als geheugensteuntje.

Katalogus
In plaats van kaartenbakken staan in de biblio-
theek nu 2 terminals waarin alle gegevens van de
ruim 12.000 aanwezige boeken en andere mate-
rialen opgezocht kunnen worden. De klant tikt de
hem/haar bekende gegevens in op het toetsên-

. rd, vervolgens geeft het beeldscherm aan waar
Ï'et gevraagde in de bibliotheek gevonden kan

%

worden. Als de gewenste titel is uitgeleend dan
wordt dit ook meegedeeld.
Bibliotheekgebruikers kunnen zoeken op auteurs-
naam, titel, onderwerp of systeemnummer. Het
komt regelmatig voor dat men maar één woord uit
een titel kent. Door dit woord in te toetsen verschij-
nen alle titels waarin dat woord voorkomt op het
beeldscherm. Op papier klinkt dit alles vrij inge-
wikkeld; toch is het programma zeer gebruikers-
vriendelijk. Jong en oud kunnen ermee werken.
Bovendien hebben de twee beeldschermen een
goede handleiding.
Niet alleen de titels van lJlst zitten in het computer-
geheugen opgeslagen. De CBD heeft een grote
kollektie boeken als aanvulling op het bezit van de
lokale bibliotheken. Met behulp van een medewer-
ker zijn ook deze gegevens te raadplegen in de lJl-
ster bibliotheek.
De gebruiker heeft op die manier keuze uit ruim
100.000 boeken extra. Tegen betaling van / 1,-
kan men boeken aanvragen uit deze CBD-kollek-
tie of uit de plaatselijke kollektie.
Al mel al heeft de bibliotheek met dit geautomati-
seerde systeem weer een Ílinke stap voorwaarts
gemaakt richting inÍormatiecentrum.

Ook Openbare School
lJlst in bezit van diskette
Uit handen van Fré Post. voorzitter van deVereni-
ging voor Openbaar Onderwijs, kreeg mevrouw
Van den Bosch, voorzitster van de medezeggen-
schapsraad in navolging van meerdere openbare
basisscholen een diskette overhandigd, met infor-
matie over onderwerpen, die van belang zijn voor
ouders en leden van de medezeggenschapsra-
den. Informatie over onderwijswetten, rechten en
plichten bij medezeggenschap, hoe het openbaar
onderwijs in elkaar moet zitten (art. 23 van de
grondwet), en allerhande andere informatie"
Het initiatieÍ sluit aan bij het zogenaamde'Come-
nius-project', waarbij alle basisscholen de be-
schikking krijgen over computers en de daarbij ho-
rende programma's, om kinderen in de gelegen-
heid te stellen kennis te maken met dit nieuwe
snufje op technologisch gebied.
De Vereniging voor Openbaar Onderwijs, met ruim
34.000 leden, vindt dat niet alleen de leerkrachten
en leerlingen met de computer moeten leren om-
gaan, maar dat ook ouders ermee moeten kennis
maKen.

Voorlichting en ondersteuning zijn altijd van be-
lang geweest in het 125-jarig bestaan van deVOO
(Vereniging voor Openbaar Onderwijs). In een
feestelijke bijeenkomst werd dit hêuglijke Íeit dan
ook gevierd, met belangstelling van diverse kan-
ten, tijdens een avond waarin ook de musicale ca-
paciteiten van de ouder(s) getest werden.

J.K.
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Mochten er vele aanmeldingen zijn, dan zal er een
stemming gehouden worden. Hierover wordt u
dan nog nader geihformeerd.

AlieVeltman
Opbouwwerkster

Chn Plattelandsvrouwen
lJlst
De Christelijke Plattelandsvrouwen uit lJlst hiel-
den een koffiemorgen bij het chinees rêstaurant
Lotus in Ulst op dinsdagmorgen 15 oktober 1992.
Wij hadden een koffiemorgen bij hen aÍgesproken
om 9.30 uur. De koffiegeur kwam ons altegemoet
ons al tegêmoet toen wij binnentraden. Er werd
dus gauw plaatsgenomen door de dames.
Mevrouw Jacobi heette ons allemaal van harte
welkom. Ze had de gebeurtenissen van het afge-
lopen half jaar op rijm gezet en las ons dat voor.
De koffie werd al rond gedeeld en daar volgde al
gauw de hartige hap op. Even later hoorden wij de
dames dan ook niet meer praten maar heerlijk van
dat spul genieten. Verder heeft de Lotus-beheer-
der ons veel laten zien van zijn nieuwe zaak en hoe
hij die mooie schotels maakt met al die figuren van
wortels, rode bieten en uien. Er waren 2 mannen
die het ons voor deden. Het lijkt zo gemakkelijk
maar zoiets moet je in de vingers hebben.
Mevrouw Jacobi bedankte de Lotus-beheerder
voor de goed vezorgde morgen en wenste hem
veel succes met zijn nieuwe restaurant. Zijwenste
ons allemaal ook wel thuis.

Rayonavond van 22 september 1992 van de
CPB uit Oosthem en'CPVvan lJlst
Deze avond werden wij verwacht in Oosthem in
het Himsterh0s om 20.00 uur. Mevrouw Zijlstra
heette ons allemaal van harte welkom. In het bij-
zonder pater Aquino uit Wolvega. Verder opende
zii deze avond met een bijbelgedeelte. Daarna
ging ze ons voor in gebed ên zongen wij met el-
kaar lied 2S0,waarnaze het woord gaÍ aan de pa-
ter.
Deze zou ons vanavond vertellen over de glas-in-
lood wereld. Hij is al heel jong ermee begonnen
want hij was kloosterling in Roermond en dat is de
stad van de glas-in-loodbewerking. Voor het eer-
ste stukje glas dat hij bewerkte had hij geen oven.
Hij gebruikte daarom twee thêêschoteltjes en een
kaars. Het duurde vierentwintig uur voordat dat
glas klaar was. De warmte die het glas moet heb-
ben is 700 graden Celcius.
Hij heeft prachtige dingen gemaakt. Dat zagen we
allemaal op film en hij had ook veel spullen meege-
nomen. Hij heeft nog dagelijks veel reparaties te
doen uit kerken, gebouwen of huizen. Hij reist ook
veel naar het buitenland.
Mevrouw Winia bedankte pater Aquino en sloot
deze avond af met het voorlezen van een lied uit
het liedboek. Zij wenste ons allen wel thuis.

Vergadering gehouden op 15 olilober 1992 in
het Mienskipsh0s te lJlst
Deze avond hadden wij ingericht als'kleine brade-
rie'.
'De Galerie'uit Sneekwas dezeavond aanwezig in
het Mienskipsh0s. Deze bestaat uit de heer Jo-
hanzoon en zijn vrouq mevrouw Kooistra, me-
vrouw Van Vliet en dochter en mevrouw De Vries.
Ze hadden van alles al uitgestald.
Mevrouw Jacobi heette ledereen hartelijk wel-
kom. Zij opende deze avond door ons voor te le-
zen uit de bijbel en daarna ging ze ons voor in ge-
bed. Hierna gaf ze het woord aan de notuliste.
Toen was het al koffiepauze. Daarna was het tijd
om langs de kraampjes te gaan en te vragen hoe
ze die mooie dingen, onder andere poppen, meu-
belties, kaarten, gegraveerde glazen, oorbellen en

kraalplantjes beschilderde schaatsen maken.
Dan zie je ook dat er nog mooi handwerk wordt
gemaakt. Er werden ook nog glazen gegraveerd in
de zaal door de heer Johanzoon.
Mevrouw Jacobi bedankte hen voor deze mooie
avond. Mevrouw DeVries sloot deze avond af met
ons een gedicht voorte lezen 'Verdraagzaamheid'
en wenste ons allemaal wel thuis.

T.Wind-Wiersma

Het C.P.V.-programma luidt als volgt:
17 decembêr: kerstviering (wordt verzorgd door
Geref. Vrouwen Groep en C.P.V.
21 januari 1993: jaarvergadering - gezellige spel-
avono
1 8 februari 1 993: de heer Tuinstra uit Sybranda-
buren houdt ons bezig met dia's over natuur en
vogels
18 maart 1993: mevrouw Jellema uit Sexbierum
bespreekt deze avond een boek met als titel ,Een

vrouw als Joke'
29 april 1993: slotavond N.C.V.B.-C.P.V., infor-
matie over voeding en gezondheidszorg.

Het bestuur

I . SCIIEEPSSCIIROEYE]I
a rêporoliê a spoedverslellen
a bolon@ren . schroêfosinslolloliês
op mool

2. SCIIEEPgMOTOREX
o lovering €n inbouw a ombouw
a onderhoud r hoojddeoler v<in

VOON DE DOC IIEÍ ZELVER
. hêlling tol l5 ton. hogedrukreiniginíisrpdil
o doskundio odvics.

IN UW KOSÍBARE VAKANTIETIJD PROEEREN WIJ
ZO SNEI MOGII.IJK UW SÍORINGEN
TE VERHEIPEN. lrne.rk'.í-r.^nÍ.as7q

"Jhornycroft" motorên . kê€rkoppslindên ên íêporolie

3. SGIIEIPSIEXODIGDIIEDEX
o Scotro schreÍoskoppelingen 7f -t-. 

-.Á,w.ri.rmEên ,Iffi

. 
=__.r=-===_=_ ==_ =_= =_F!Ê

.. VOON DE DOG IIEÍ ZELVERT-.-

Hiel gewoan

Sê wie net moai
dat wol sizze wat jo 1nder moai ferstean
gjin gryks profyl en sa
en eagen dy't dwers troch jin hinne gean
dy hie se net
ik leau fan net
dan hie 'k it no noch witte moatten
en de bolle wyntsies boarten
ek net mei hargouden hier
dat hie se ek net
gouden hier
der stiet my alteast neat fan foar
se wie gewoan en sympavk
en we sieten ieist elkoar
yn 't hege gers.
Se hie har bleate fuotten rjocht foanjt
de grutte teannen nei elkoar ta
der tuskenyn in hynsteblom
de lytse tean in bytsje krom
wat skàljend tsjin de oaren oan
hiel gewoan.
Mar 'k wit it noch
ik fieldê my óígryslik fredich
wat hat in mins der soms
mar in bliksems bytsjefoar nedich.

Uit: Rients Gratama, Fryslán is een hierh0s, Friese
Pers Boekerij b.v., Leeuwarden.

#
DE SPANJERSBERG KOLLEK:TIE

DE GROOTSTE KANS VAN SIÁGEN
lN'' GEBOORTE MNKONDIGINGEN

. HUWELIJKS A,ANKONDIGINGEN

.UITNODIGINGEN

.BLANKOIGARïEN

.MENU'SENZ.
Galamagracht 9, tel. 1318
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dere aanwezig de oud-presidente mevrouw Al-
bada en oud-burgemeester Oppedijk. Er werden
door de leden van Dorcas toneelstukjes en sa-
menspraken naar voren gebracht en een koortje
zong enige llederen.
De dames M. Fijlstra, G. de Jong, H. vanTuinen en
E. Hoomans werden gehuldigd omdat zii vanaf de
oprichting lid waren geweest. Zij kregen een Mes-
singklopper lepeltje. Mevrouw Jansen, een van de
oprichters, kon helaas niet aanwezig zrln.Tijhad
schriftelijke felicitaties doen toekomen.

In het Sneeker Nieuwsblad schreeÍ een verslagge-
ver: 'Tot slot gaven de dames W. de Vries, M. de
Jong, J. Wiebenga, en B. Westerdijk nog een sa-
menspraak met een zedelijke-godsdienstige
strekking onder de titel 'Het lekt hier...'ten beste.
Ze verwierven veel bijval'.
Rond 1970 begon hêt ledental afte nemen.
ln 1975 is de vrouwenvereniging Dorcas opgehe-
ven. Voor het geld dat toen nog in kas was is een
avondmaalstel gekocht.

Weer en wind hielden mij niet iegen,

Íoch wil ik bii miln broertie wezen.

Met een gewicht von ó pond, klein en gezond,
kijk ik ols een wereldburger in het rond.

\/

Ceboren
Ditisslecht één voorbeeld,t a. ni"r*. f.iioïl"-(olektie von Inlercord.

Ëintercrnt

#

Hervormde Vrouwenverenig ing Dorcas
Deze foto van de HervormdeVrouwenvereniging Dorcas is gemaakt in 1964
tijdens het jaarlijkse uitstapje. Dat ging via Kampen en Nunspeet (koffie) naar
Amersfoort waar de dierentuin werd bezocht.

In Soesterberg werd het middagmaal gebruikt.
Daarna ging men naar Zeist naar de vroegere lJl-
ster hervormde predikant ds. Th. Korporaal en zijn
vrouw. Hier konden de dames het wijkcentrum Nij-
enheim van ds. Korporaal bezichtigen. Na afloop
stond er koffie met cake klaar die zich goed liet
smaken. Al met al was het 's avonds half elf gewor-
den eer het gezelschap weer in lJlst arriveerde. In
het notulenboek van de vereniging lezen we in een
verslagje: "Enige mannen stonden hun vrouwen
reeds oo te wachten...'.

Bazar
Dorcas is opgericht in 1932. Het eerste bestuur

. -.rd gevormd door mevrouw Jansen-Mulder
ftchtgenote van ds. J.C.M. Jansen) presidente,

mejuffrouw Wassenaar secretaresse en mejuf-
frouw Lanting penningmeesteresse. Er waren
toen 25 leden. De contributie werd vastgesteld op
15 cent en om de 14 dagen werd ervergaderd.
De dames kwamen in het winterseizoen bijeen in
de consistorie. Na gebed, zingen en bijbelinlei-
ding werd er meestal voorgelezen uit een boek.
Na de pauze werd er kleding gemaakt, sokken ge-
breid, kleedjes gehaakt enzovoort. Deze artikelen
werden op de jaarlijkse bazar verkocht. De op-
brengst kwam ten goede aan de hervormde kerk.
'Wy hawwe de kessens yn 'e banken fan de tsjerk-
erie en tsjerkfáden ek makke,'weet mevrouw Sip
van der Kooy-Mollema zich nog te herinneren, 'en
wy hawwe de grutte oergerdynen yn de tsjerke ek
wolris makke.'
Tijdens deTweede Wereldoorlog gingen de bijeen-
komsten aanvankelijk gewoon door. Mevrouw
Jansen, de presidente, las na de pauze steeds
voor uit het boek 'Sil de Strandjutter'. Van maart
1943 tot oktober 1945 werd êr vanwege het uit-
^qansverbod niet meer vergaderd.

. eerste naoorlogse bijeenkomst was op 23 ok-
tober 1945. De presidente sprak haar dank uit dat
men nu weer bij elkaar was na zo'n lange onder-
breking. Er werd die avond een voor die tijd op-
merkelijk voorstel gedaan. De volgende keer na-
melijk zou er gesproken worden over sexuele
voorlichting aan kinderen. Nadien werd er voorge-
lezen uit het boek'DeTropendokter'.
Het 1S-jarig bestaan werd in 1947 gevierd. In het
verslag hierover staat onder andere: 'Er zijn in die
afgelopen vijftien jaar veel aangename dingen ge-
beurd, bijvoorbeeld een reisje naar Appelscha,
een reciïeerwedstrijd en bazars. Dit alles bracht
heel wat geld in het laadje!

Zilveren jubileum
Het zilveren jubileum werd gevierd op 12 decem-
ber 1957 in het keurig versierde Ons Gebouw aan
de Eegracht. Mevrouw Korporaal wastoen presi-
dente en er waren die avond 30 leden aanwezig.
Veel sprekers brachten hulde aan de 25-jarige ver-
eniging. Ds. Korporaal sprak namens de kerke-
raad en het schoolbêstuur. Hij bood een voorzit-
tershamer en een enveloope mel inhoud aan. De
heer J.M. Jansma sprak namens de kerkvoogdij.
Hij vertelde dat de bazars 20 jaar geleden ruim
1.400 gulden opbrachten voor de centrale verwar-
ming in de kerk. Hij bood namens het college een
bijbel aan. Als gasten waren die avond onder an-

Achter ul.n.r: de dames Ruiter, Landman, Hottinga, Roskam, vtieger westerdijk (Jappie-Gretha), De
Jong (Meinte- Gríet), JantjeWildschut en De Boer; 2e rij: juffrouw Schraa, Haagsma, Labordus, Zijtstra
en Nijdam; 3e rij: Deinum, vlieger (geh. met Hendrik vlieger), smink, van Brug (presidente), Hoomans,
Westerdiik (Everts-Coba) en De Leeuw; voor: Westerdijk (Bauke-Aattje), Bergstra (inzendster van deze
mooie opname), Eke Koopmans, Lycklama à Nijeholt, Fabet; Boersma,van der Kooy (Geate-sip) envan
der Kooy (Yde-Aukje).

Galamagracht 9, tJlst, tel. 05155-1318
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Galamagracht 44 - lJlst
Tel.05155-1996

De enlge zelfslachtende slager in
ons stedeke, sniidt voor U het vlees
zo van het stuk.

ProeÍde U al:

Ons vers gemalen

heerlijk gekruid
gehakt

en onze echte

Friese droge worst?

Dlnsdags- en vriidagsavonds
bezorgen wii Uw bestelling!

SLAGERIJ

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

Vaaromhopen...
afs a Yootdelig
hantharen?

De doe-het-zelver huurt bij
ons o.a.: a Ladders a Rol-
sÍeigers o Speclerno/ens
o Cirkelzagen o Decoupeer-
zagen a Boormachines
o Schuurmachlnbs o Parket-
sch uurmach ines o @r6asf-
of Tuinfrezen . Ketting-
zagen enz. enz.

M.SITPERDA

Sudergoweg 54, lJlst

Voor al uw:
a 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 wekeliikse folder

SPEERSTRA'S
VOORDEELMARKT
Stadslaan 2 - Telefoon''|206

tr
tr
tr
tr

GROND. EN VERZETWERK
WALBESCHOEIING
HEIWERK tr RIOLERING
AGRARISCHE WERKZAAMHEDEN

ffii?iiiï,.iffiïïiïï
Galamagracht 107 8651 EE lJlst 05155-1491

TIMMER. EN AANNEMERSBEDRIJF

FA.G.SPIJKSMA& ZN.

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

voor u op maat

Uilenburg 35 - lJlst - Tel. 05155-1228

" Gediplomeerde Autorii school "
ook voor autobus

De Dassenboarch 12 - 8651 BW lJlst - Telefoon 05155-2009

r Lestijden 60 minuten

r Opfriscursus voor de niet regelmatige rijders

o Voortgezette opleiding op groot materieel

r Het leren en durven rijden in Amsterdam

r Theoriecursus... ook voor 17% jarigen

r Hoog slagi

05150- Bel of kom langs voor meer informatie.
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Nieuws van Goncordia
Leerlingen
Elk jaar na de zomervakantie mogen wij een aantal
nieuwe leerlingen begroeten, die hun Algemene
Muzikale Vorming hebben afgerond. Tot ons ge-
noegen bleek dat maar lieÍst 14 jongens en meis-
jes voor een blaasinstrument kozen. Verheugend
was tevens dat een drietal volwassenen zich als
leerling aanmeldde, zodat in totaal 17 instrumen-
ten van zolder moest komen.
Nog stêêds kent Concordia ieder jaar een
groeiend ledental; zodoende waren êr niet ge-
noeg instrumenten voorradig. De Íinanciële posi-
tie werd bekeken en besloten werd om zeven
nieuwe en gebruikte bugels aan te schaffen, waar
een investering van ruim 14 duizend gulden mee
gemoeid was!
Deze nieuwe instrumenten zijn toegevoegd aan
de bezetting; de hierdoor vrijkomende konden
worden aangeboden aan de leerlingen.
Jeugdkorps
Omdat onze dirigent het tot oktober razend druk
had met zijn studie, is het jeugdkorps dit seizoen
laat van start gegaan. Twee leerlingen die één jaar
les aan de muziekschool hebben gehad, mogen

1aÍ nu ook meespelen. We hopen dat dit Cobi
\rtAmanat goed mag bevallen.
Het jeugdkorps repeteert nu op woensdagmid-
dag van kwart voor zes tot kwart voor zeven, in
plaats van voorafgaand aan de repetitie van het
grote korps.
Korps
Vanwege de verbouwing van het Mienskipsh0s
hebben we de eerste repetities na de vakantie uit
moeten wijken naar de Schaapskooi. Gelukkig zijn
we nu weer terug op ons oude stekje bij Jippe en
Wietskê.
Een aantal jeugdleden mocht de overstap naar
het'grote korps' maken en dat weer een aantal
verschuivingen in de bezetting tot gevolg.
Het meespelen zal voor Peter, Grietje Paula, Maai-
ke, Renske en Walle eerst niet meevallen, maar we
hopen dat ze zich gauw bij ons zullen thuisvoelen.
De dirigent
Onze dirigent, Jan Hibma, heeft eind september
met succes zijn studie afgerond. Hij heeft nu alle
denkbare diploma's op zak en voor ons als leden
betekent dit dat wê het beste beentjevoor moeten
6tliyen zetten,willen we zo'n geleerdheid aanblij-
. .J ons binden (nog van harte Jan!).
lírouer verslag'vai Concordia. In een volgend
'Kypmantsje' hopen we meer te schrijven, onder
andere over de inzameling van het oud papier.

Het bestuur

Ned. Chr. Vrouwenbond
Onze presidente mevrouw Nauta opent op 22 ok-
tober de vergadering en heet ons allen welkom,
ook onze gasten en de spreker ds. Van der Sluis uit
Oldeboorn.
Hierna leest ze uit .l Joh. 5. Na gebed zingen we
Gezang 480: 1 en 2. Dan volgen nog enkele mede-
delingen.
Hierna is het woord aan ds. Van der Sluis. Hij zal
het hebben over genetische manipulatie bij die-
ren.
Hij doet dit aan de hand van een discussiestuk. Dit
stuk handelt in de eerste plaats over enige ethi-
sche aspecten van dit onderwerp. Onder ethiek
verstaan we de filosofie die handelt over wat goed
oÍ verkeerd is. Met betrekking tot het probleem
van de genetische manipulatie geeft de spreker
de volgende stellingen.
Wel doen, niet praten. Doen en intussen praten.
Eerst praten en dan pas doen. Niet praten, niot
ooen.
Het is van groot belang waar men vanuit gaat bij

FOTO'S GEVRAAGD
VOOR UI{IEK BOEK VAl{ IJLST

Tijdens de retinie in 1993 verschijnt er een uniek boek
oveÍ lJlst, Voor zotn boek is materiaal nodig en daarvan
is reeds een deel aanwezig.
Toch denken wij dat eÍ, uooral bij de oudeÍe inwoners
van lJlst, nog menig oude Íoto zal liggen, die geschikt is
vooÍ publikatie in dit boek.
Mocht u in het bezit zijn van oude Íoto's, eyentueel met
een achteÍgronduerhaal, oÍ komen eÍ bepaalde anekdo.
tes bii u opr wij willen dat gÍaag uan u weten.
Hoe meeÍ mateÍiaal we hebben, hoe mooier boek eÍ kan
uelschiinen. UiteraaÍd kfijgt u alle geleverde mateilaal
na gebruik van ons teÍug.
Mocht u ons kunnen helpen, dan yernemen wijdat graag
van u. U kunt kontakt opnemen met:
Sybe Houtsma, tel. í820 oÍ
Lammert Visser, tel. í318.
ook kunt u direkt terecht bij Boekhandel visser, Gara.
maglacht 9, lJlst.

Makelaardij
Schrale

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

Hypotheken en veaekeringen

Taxaties van alle onroerende goederen
binnen 48 uur geregeld

Vraagt vrijblijvend inÍormatie.

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

Voor ovenverse bakkersprodukten naar

Dtr tbotr rn'e8nnftrun Dil J
GEEUWKAOÊ 1 .8651 AA IJLST TELEFOON 05155-1557
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Aovrs
BrcnorrHcru
Bouwgeoeunnc
Terrnwenr

TEL. 051s5-1592

postbus 7, 8ó50 AA, IJLST.

Bondsspaarbank
van 1818 Sneek-lJlst

Dagelijks geopend
vàn 9.00-12.30 uur

o5
Stadslaan 51
051 55-1 245
o.g.g.
051 50-1 2796

....voor Uw salarisrekening

....voor Uw spaarrekeningen

....voor Uw verzekeringen

....voor Uw reizen

Ons kantoor in Sneek is iedere
wetkdag 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

Felkle Sybrendy - VekíologreÍe
G..uwkfd. | . ta51 AA lJlrl - l.l.íoon 0315|5-.2222
Prlvt tolrftnnc 57 - 8621 DD H..g - lcl.foon 05154-2tle

Voortaan kunt u ook bij ons terechl voor íilms,
Íotocamêra's, Ílitsmateriaal en lijsten. Tevens
zijn wij er voor het ontwikkelen van UW Íilms
en toto's. On9 advies is gratis.

De Kykkast is geopend op: maandagmiddag, woensdagmiddag,
donderdagmorgen, vriid'ag morgen en zaterdagmorgqn.

VOOR WONING.
EN

UTILITEITSBOUW
installatiebedrijf

BROUWER

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

Nevenvestiging Ulst,
re|.05155-2642

tel. Sj. Wiebenga 05155-1529
Eegracht 105

KWALITEITSFIETSEN VOOR IEDEREENTI

0azella
Betevus

Spute

a
a
o
o
o
o

TOURFIËTSEN
SPORTFIETSEN
TRIMFIETSEN
SPARTAMET
JEUGD/KINDERFIETSEN
BROMFIETSEN

ook voor advies, seÍvice en reparaties.

Stalling + reparatie buitenboordmotoren.

TWEEWETERS
I J LST 05155 -1664

iif st Jurjen Hoomansstraat 2 teleÍoon 05155-1664
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het hanteren van de ethische normen.
De christelijke ethische vraag is dan ook: dienen
wij als christenen God, onze naaste en ons dier
wanneer wij genetische manipulatie gaan toepas-
sen.
Voor een christen zullen de ontwikkelingen en toe-
passingen op het gebied van de genetische mani-
pulatie alleen getoetst kunnen worden aan de
hand van de ethische waarden die ons mede van-
uit de bijbel worden aangereikt.
In dit leven kan alleen dàn van vezoening en ver-
lossing gesproken worden wanneer onze êcono-
mie niet ten koste van zwakkeren (dieren en men-
sen) wordt gestimuleerd, maar ten bate ervan. Al
ons ethisch, politiek, juridisch en economisch
handelen zal de toets van die kritiek moeten kun-
nen doorstaan.
De presidente bedankt de spreker voor zijn
boeiende lezing.
Hierna komen nog enkele vragen vanuit de zaal.
Dan sluit de presidente de avond af met een ge-
dicht van Nel Benschoo.

J. Posthuma-v.d. Boomgaard (secr.)

'Hoort
zegt het voort!'

U zult zich als bewoners van lJlst wel afvragen:
Wat doet onze omroeper zoal. Wel ik zal u in een
vervolgverhaal op de hoogte brengen van mijn ak-
tiviteiten vanaf 'l januari 1992.
Het begon allemaal dit jaar op zaterdag 4 januari
met de bekendmaking dat vanaf deze dag Anmar
creatief iedere zaterdag met een wagen op de
overkluizing zal staan om hun artikelen te koop
aan te bieden, Het is zeker de moeite waard om er
eens te gaan kijken en kopen.
Zaterdag 7 maart heb ik de jaarvergadering van
onze vereniging 'Eerste vereniging stads- en
d^ocsomroepers Nederland' in Muiderberg be-

. :,rt. Een week later het Fries kampioenschap in
Dláchten, later meer over concoursen in het alge-
meen en dit kampioenschap, Er deden 12 omroe-
pers mee en ik mocht met een TWEEDE prijs naar
huis.
Toen werd het vrijdag '10 april, voor veel inwoners
van lJlst een gewone dag, voor mij echter niet. Dit
was de dag dat ik officieel namens de gemeente
Wymbritseradiel de Elfsteden bedwingers wel-
kom mocht heten in ons mooie gemeentehuis in
onze eigen stad. lk heb daar een welkomstspeech
gehouden en lJlst én Wymbritseradiel 'verkocht'
aan deze sporters, Het was de vijfde keer dat deze
happening (uitreiking) plaatsvond, dus het eerste
lustrum. Deze Elfsteden bedwingers kregen uit
handen van burgemeester Cazemier, nadat ik hun
namên had opgeroepen, het certificaat voor het
volbrengen van de wandel- , fiets- en schaats-Elf-
stedentocht. Hierna zijn we met z'n allen naar bui-
ten gegaan voor een staatsiefoto, kortom voor mij
een bijzondere ervaring.
Veertien dagen later was ik door de aktiviteiten-
commissie van de GereÍormeerde kerk gevraagd
om heel lJlst attent te maken op de sponsorloop
welke die avond (24 april) zou worden gelopen
met als motto: 'om 'e toer, foar de toer'. Het doel
was een geldbedrag bijeen te lopen t.b.v. de res-
tauratie van de kerk.
Zoals de laatste jaren gebruikelijk hadd€n we eind

april weer de |JVC-feesten. De programma-aan-
kondiging heb ik op woensdagmiddag 29 april ge-
daan en na afloop is er door mij nog meegedaan
met de Snitser Skotsoloech.
Op zaterdag 9 mei was ik samen met nog een om-
roeper uitgenodigd om in Apeldoorn het zomer-
programma van bepaalde horecabedrijven op
onze eigen manier bekend te maken. Het was erg
slêcht weer die dag.
Ook de Koninklijke Luchtmacht heeft het feno-
meen 'omroeper' ontdekt want op 13 mei was ik
uitgenodigd om een college (welke met stille trom
wilde vertrekken) luidkeels uit te zwaaien: hii kon
dit echter wel waarderen.

Voor velen een onvergetelijke dag, de 23e mei, zo
merkte ik tijdens mijn roep aan de reacties. Wat
was het geval: de'Fanclub Jappie de Haas 50-
jaar' had mij gevraagd om aan de bevolking van
lJlst bekend te maken dat 'onze' Jaao Abraham
zou zien. Om deze reden stond ik 's morgens om
10 uur bij hem op de stoêp om hem namens de
fanclub te feliciteren en tevens bekend te maken
dat lk de lJlsters zou oproeoen om het voor hem
een onvergetelijke dag te laten worden. De eerste
reactie van de jarige was: 'Go.piep,piep,me, dat
dochst net hjer, kom der yn, dan krijst kofle en dan
wer nei hos'. Daar trapte ik niet in en ik ben vol-
gens afspraak op ronde gegaan. Misschien voor u
ook eens een idee om zo een Íamilielied te laten fe-
liciteren.
Een collega omroeper was op 5 juni verhinderd
een afspraak na te komen. daarom ben ik naar
Balk geweest om daar de bevolking op te roepen
in het kader van de milieuweek hun antwoordkaar-
ten in te leveren en de verschillende marktkramen
te bezoeken.
Een week later op vrijdag 12 juni 's avonds weer
'op de bel' door lJlst om de inwoners voor de laat-
ste maal attent te maken op de rommelmarkt van
de volgende dag, georganiseerd door de aktivitei-
tencommissie van de Gereformeerde Kerk.
Na op zaterdag geholpen te hebben op deze rom-
melmarkt mocht ik 's middags weer in het'harnas'
om de kinderen van de buurtvereniging Ald Drylts
op te roêpen mij te volgen (natuurlijk ook de trek-
zak muziek speelsters hielpen en liepen mee) om
getuige te zijn van de opening van de speeltuin
door wethouder Wempe. lk voelde met net de rat-
tenvanger van Hamelen met al die kinderen achter
me aan. Samen met de kinderen hebben we ook
nog gedanst op de muziek van de trekzakken, een
pracht gebeurtenis.
Stavoren heeft de kleinste omroep van ons land
ook ontdekt en ik mocht daar de ringsteekwed-
strijd aankondigen, een dankbare opdracht om-
dat daar veel toeristen zijn die verbaasd stonden
te kijken dat anno 1992 dit mooie vak nog steeds
wordt uitgeoefend. Het meerijden in een mooie
Friese sjees samen met'deVrouwe van Stavoren'
was een bijzondere ervaring.
Op '14 augustus wederom Stavoren, nu voor de
aankondiging van een wielercriterium voor ama-
teurs. Tijdens de wielerwedstrijd kreeg ik een
mooi plekje in de jurywagen en werd door de com-
mentator ge'ihterviewd, dus kon ik lJlst weer even
oromoten.
5 September stond het kampioenschap van Oud-
Beijerland op het programma, door familie-om-
standigheden ben ik hier niet naar toe geweest.
Donderdag 17 september een gesprek met de
Promotie Club VW Wymbritseradiel over verder-
gaande samenwerking in de gehele gemeente.
Het was een positief gesprek, dus nu maar af-
wachten tot het oÍÍicieel is.
Zaterdag 26 september het kampioenschap van
Overijssel in Oldemarkt; hier hebben de Friezen
zich goed geweerd en de eerste vier plaatsen op-
geëist, met een deelnemersveld van 12 omroe-
pers. Net als vorig jaar voor mij een 4e pr|s.

'15 Oktober de lJlster bevolking opgeroepen om
op 16 oktober het Open Huis ter gelegenheid van
het gereedkomen van de renovatie van het Miens-
kipsh0s bil te wonen.
U leest het, er wordt wat geroepen en gereisd
door uw omroeper en hij is bereid ook u eens te
helpen wanneer u denkt een familielid in het zon-
netje te moeten zetten, of bij een jubileum, herope-
ning of wat dan ook maar. Ludieker, actueler en
beter dan een geluidswagen. De kosten zijn lager
dan een deur aan deur krant. Neem eens kontakt
op met uw omroeper Harmen deVries, tel.2O57.
In lJlst zijn we op dit moment bezig om voor vol-
gend jaar het kampioenschap van Friesland bin-
nen onze stad te krijgen, dus misschien kunt u dit
spektakel eens van dichtbij meemaken.

'Zeg het voort, zegt het voort'

G.V. Stánfries Nieuws
De gymnastiekvereniging Stànfries is bezig met
een zeêr succesvol turnseizoen. De eerste drie
wedstrijden zijn bijzonder goed verlopen; een kort
verslag:
24 Oktober Friese Verenigingskampioenschap-
pen D/E-nivo j/h en D-nivo m/d teVeenwouden:
De jongens en heren hebben hun visitiekaartje di-
rekt afgegeven: twee 2e plaatsen. Tierk Bakker:
Rudy Bosma, Cyrus Kruis en Nolke-Jan Bergstra
moesten op D-nivo Lemmer voor laten gaan met
slechts 0.3 p, terwijl Robert Boersma, Martijn
Teensma, Willem Jan Spreeuwers en Robert Kort
hun meerdere moesten erkennen in de g.v. Leeu-
warden oo E-nivo.
De meisjes/damesgroep op D-nivo turnde ook
een goede wedstrijd. Wija Feenstra, Sigrid Brink,
Claudia Maccis en Karin Ovezet behaalden in dit
zeer sterke deelnemersveld een zeer verdienste-
lijke 4e plaats.

Voor de grote verrassing zorgden de turnsters op
E-nivo. Zij turnden hun wedstrijd op 7 november
in Franeker.
Maar liefst 19 verenigingen met in totaal 27 ploe-
gen hadden ingeschreven. Jildou Postma, Dirkje
Visser, Esther Smid en Marijke Osinga bleven ie-
dereen de baas en werden na een zeer soannende
wedstrijddag FRI ES KAMPIOEN.
Tussen deze wedstrijden in reisden 47 leden van
de vereniging op 31 oktober naar Makkum om
deelte nemen aan de RAYONSPRINGWEDSTRTJ-
DEN.
4 Meisjesploegen,2 jongens- en een herenploeg
maakten er een complete StànÍries aangelegen-
heid van. Maar liefst 7 Rayonkampioenschappen
gingen mee naar lJlst, daarnaast nog twee 'l e prij-
zen en vier 2e prrlzen. Rayonkampioen werden
(hiervooris nodig minimaal 14.5 pen een 1 e prijs):
jongens Vm 12 jaar: minitr. valmat '16.9 p
jeugspringers: lange mat 15.9 p, minitr. valmat
16.3 o
heren: minitr. valmat 18.4 o
jeugdspringsters (2 groepen | + ll): I minitr. valmat
16.3 p, ll lange mat 16.4 p, ll plank kast '15.6 p
1e prilzen: heren: minitr. paard 13.7 p; jongens:
plank kast 13.5 p
2e prijzen: heren: lange mat 16.2 p; jeugdsprin-
gers: minitr. paard 13.0 p; jeugdspringsters: I

lange mat 16.2 p; I plank kast 14.9 p.
De meisjesploegen kwamen nog iets te kort maar
volgend jaar zijn ze er zeker bij!
De volgende wedstrijd op de agenda is zaterdag
28 november te Lemmer. Dit betreft de Friese
springkampioenschappen. Houd het in de gatenl



IT DRYLTSER KYPMANTSJE 12

Partuur Durk van der Wal
wint zaalkaatsen lJlst

Afgelopen zaterdag werd er in de sportzaal De
Utherne in lJlst de eerste zaalkaatswedstrijd ge-
houden van kaatsvereniging Nije Moed uit lJlst.
Op de lijst stonden 8 pafturen, die verdeeld over
twee poules moêsten strilden voor de eerste
plaats.
Afhankelijk van de beschikbare tiid zou er wellicht
nog een wedstrijd komen tussen de nummers 1

van beide poules, maar al gauw bleek dat van-
wege de tijdnood dit niet te realiseren was.
In de eerste poule zag geen enkel partuur kans alle
drie de wedstrijden te winnen. In deze poule ble-
ken Piet Tuinman, Koos Jacobsen en Siebe van
der Wal het sterkste, maaí ze moesten toch een
wedstrijd verliezen tegen het tweetalArend Zijlstra
en Dick Hoekstra. Laatstgenoemden verloren
echter weer van het partuur Harry Dijkstra, Jan
van der Wal en het jeugdtalent Ate Groenvêld die
voor het eerst bij de senioren kaatste en dit erg
goed deed.
Na het tellen van de eeÍsten was het partuur van
Piet Tuinman met 19 eersten de eerste, gevolgd

door Arend Ziilstra en Dick Hoekstra met 17 eer-
sten.
In de andere poule was het partuur van Durk van
der Wal, Jelle Bangma en Rink Schilstra te sterk
voor de concurrentie. Het verschil was niet groot,

maar oo de beslissende momenten was dit par-

tuur net even de gelukkigste. In de laatste wed-
striid moest voornoemd partuur het opnemen te-
gen Jelle Postma, Gerrit de Jong en Raymond
Rijpma. Beide parturen hadden tot dan toe allebei
hun twee wedstrijden gewonnen en de winnaar

van het toernooi moest uit deze wedstrijd komen.
ïot ieders verbazing liepen Durk van der Wal cs
over Jelle Postma heen met 5-3 en 6-4 en hadden
met 2'l eersten de eerste prijs. Daarmee werden
PietTuinman cs tweede.
Voor de derde priis kwamen zowel Arend Zijlstra
als Jelle Postma in aanmerking maar bij het tellen De Pripper
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Langzaam maar zeker komt de opgavestroom op gang en over ongeveer vier
maanden is het zover en zal lJlst op 1 meivolstromen met relinisten, lJlster
en oud-lJlsters.

van de tegeneersten kwamen Jelle Postma cs 1

eerst tekort.
Al met al eên hele spannende middag in de
Utherne en de kaatsers bereiden zich nu voor oo
het volgende toernooi op l9 december a.s.

Als u zich aanmeldt. wilt u dan alstublieft het ver-
schuldigde bedrag ad / 35,- per persoon overma-
ken op bankrekeningnummer 3595.23.897 (Rabo
bank Sneek-Heeg-Joure), t.n.v. ReËnie 725 jaar

Stad lJlst, gironummer bank: 860367. Opgave
graag vóór 15 januari '1993.

Zodra het bedrag bij ons binnen is, bent u inge-
schreven voor de retinie. Eind maart/begin april
1993 ontvangt u van ons het definitieve bericht
met programma en naamkaartje(s) (thuis invullen
en opspelden vóór u zich aanmeldt).
Ook willen we graag een oproep doen voor het af-
staan van oude foto's over lJlst in verband met de
fototentoonstelling. Graag de foto's voorzien van
naam en adres, zodat ze teruggegeven kunnen
worden. Mogen wii in dezen ook op uw medewer-
king rekenen?

Maak de rerinie zoveel mogelijk bekend bij uw fa-
milie, vrienden en bekenden in binnen en buiten-
land.
Wat zal het een groots feest worden om elkaar,
misschien na jarenlange afwezigheid, wêer te kun-
nen begroeten. De commissie rekent op u arrêr
komst. v
Voor nadere informatie kunt u terecht bij: Jan
Schilstra, Galamagracht 8Z 8651 EE lJlst, tel.
05155-'1425; Johannes Niidam, Eegracht 104,
8651 EJ Ulst, tel. 05155-1783 en AÍke Frankena-
Hoomans, Ylostinslaan 40, 8651 AV lJlst, tel.
05155- 1323.

De retiniecommissie

COLFF SUPENMARKT
DE MEEST COMPLETE SUPENMARK| IN DE BUUBT

. Slijterij o Drogisterij o Aardappelen, groente en
Bloemen . Zuivel (elke dag verse aanvoer),.-
Slagerij (met eigen turfgerookte worst)
Vleeswaren en Kaas (vers van het mes)

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

de dag) o Ook voor uw faxberichten
. PTT-kantoor (onder beheer van PTT-Sneek)

geopend van 9.OO-12.OO (s maandags v.a. 10.00 u.)

en 7 4.OO-17.OO uur
O NIEUW: Spelnet-winkelier voor Lotto, Toto, Score

en Toto-Select - Modern afrekensysteem.

Openingstijden: maandag 10,00-12.15 en 13.15-18.00 uur;
dinsdag t/m vrijdag 8.30-12.15 en 13.15-18.00 uur;
vrijdag koopavond van 13,15-21.00 uur;
zaterdag de gehele dag open van 8.30-16.00 uur.

f ruit o
o
o

4K
SUPEPMAPKf

GALAMAGRACHT 34 . IJLST . 05155.1570


