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Speerstra in een gloednieuw jasje
270 vie rkante meter wi n ke lpl ezi e r

vanaf januari 1970 is siep speerstra, met niet te vergeten echtgenote Joke,
aktief in zijn'voordeelmarkt'. Met de paplepel kreeg hij het vak ingegoten; zijn
vader was'grootgrutter' in Harlingen en siep zag samen met Joke, die het ook
via dezelfde paplepelingegoten kreeg (zewerkten in dezelfdezaak), kans het
pand aan de stadslaan te betrekken; een verhaal over mensen met hart voor
de zaak en hart voor hun klanten.

Met nog steeds even veel plezier als toen ze zich
hier in 1970 vestigden zien Siep en Joke hun zaak
groeien. Van de honderd vierkante meter van het
begin, met een tussenstap naar 175, werd nu de
echte 'grote' siap gemaakt naar een prachtig win-
keloppervlak, waar het voor de klant goed toeven
is. Ruimte alom voor de vernieuwde winkelwa-
gens, overzichtelijk opgestelde produkten, een
kassa voor'snelle' boodschappen (dus voor ie-
mand die even snel wil aÍrekenen) en de gewone
kassa waar de konsument op de vertrouwde. vak-
kundige en behulpzame wijze geholpen wordt
door Klaske. Service staat hoog in het vaandel van
de Speerstra's, zoals bijvoorbeeld de unieke kos-
tenloze thuisbezorging. Siep en Joke zijn ervan
overtuigd dat dit deel uitmaakt van hun takenpak-
ket en hoort bij het 'winkelier zijn'.
Aangesloten bij een keten verkopen ze nog steeds
hun 'TOP'-artikelen, met daarnaast een rutme sor-
tering in merkartikelen. Alles is dagvers, dat wil
zeggen dat artikelen als zuivel en vlees, groente,
fruit en brood dagelijk aangeleverd worden, waar-
door de kwaliteit absoluut gegarandeerd is. Door
de hoge dagomzet staan deze artikelen kwaliteit
op een hoog niveau.

55 Uur per week zeggen Siep en Joke te werken;
de leek zal hen gauw geloven, maar degene die
een beetje bekend is in het winkelwezen zal weten
dat er veel meer tijd in de zaak gaat zitten. 's
Avonds wanneer de meeste lJlsters al achter hun
'bakje' zitten, zijn Siep of Joke in de zaak te vinden
voor inventarisatie, bijvullen, schoonmaken, etc.
Toch praten beiden met lieÍde over 'hun' vak en
'hun'klanten.
Klantvriendelijkheid staat voorop. service is een
woord dat er met hooÍdletters geschreven wordt
en een ruim assortiment is heel gewoon. lvlet twee
vaste krachten, 3 parttimers en een (zoals Siep
Speerstra zegt) 'onbetaalde' vrouw weet Siep zich
uitstekend te redden. OÍ heeft hij een 'onbetaalba-
re'vrouw?
Prijsverschillen waren er voor uw eeuwig 'huis-
mannende' verslaggever niet te signalering; pret-
tig om deze winkel rn de buurt te hebben, want
één ding is zeker; ze staan altild voor ons klaar.

J.K.

ANNA SCHRAA.VAN POPTA

GEDIPLOMEERD
PEDICURE

Geeuwkade 11 - ïelefoon 1930

Oliebollenaktie St. Jeugd-
en Jongerenwerk
Oudejaarsdag stonden we op de Overkluizing met
onze oliebollenkraam. Doordat koning Winter ons
wat tegenzat, lagen we al snel ver achter op ons
schema en konden we pas tegen .11 uur met de
verkoop beginnen.
Veel mensen maakten hierdoor een vergeefse reis.
We bieden hiervoor onze excuses aan. Om het
wat goed te maken, hebben we na 17.00 uur nog
ruim .1100 

oliebollen rondgebracht op bestellingl
Ondanks de kou hebben we een reuze leuke dag
gehad, al waren we tegen de avond wel bijna be-
slag en oliebol mee.
Er werden meer dan 3000 oliebollen verkocht.
We willen iedereen hiervoor bedanken. Dit is zeker
voor herhaling vatbaar.
Onze volgende aktiviteiten zijn: 13 februari - Kyp-
pop; 5 maart -Teake v.d. Meer:27 maart - Bazar.
Mocht u zich willen inzetten voor onze stichting,
neem dan contact op met H. Adema, tel. 1856.

St. Jeugd- en JongerenwerK

l;i^-..--,

Deze uitheemse Zwarte zwaan zwom eind ja-
nuari lustig kwetterend rond in de Geeuw,
tussen Popmawal en Geeuwkade. Ze wor-
den gekweekt in Australië, Nieuw-Zeeland
en lndonesië. De hier gefotografeerde vogel
is vermoedelijk afkomstig van particulieren,
utt een vogelpark o.i.d.
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van 1818 Sneek-lJlst

Bondsspaarbank
a5

Stadslaan 51
05155-1 245
b.g.g.
051 50-1 2796

Dagelijks geopend
van 9.00-12.30 uur

....voor Uw salarisrekening

....voor Uw spaarrekeningen

....voor Uw verzekeringen

....voor Uw reizen

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

Doe meer met de bank
die meer doet
BONDSSPAARBANK

Occasions en
N ieuw-verkoop
Goede service

Te|.1249
Holtropweg 5

Reparatie
Plaatwerk - Spuiten

Aovns
BesRorncru
BouwgrsElentns
TerrHwrnr

TEL. 051s5-1592

postbus 7, 8650 AA,IJLST.

KWALITEITSFIETSEN

$rzsllc a ToURFIETSEN

BrtrYur : ?Ël.PT5ï'.'=t='
SpeÍtc a sPARTAMET

. JEUGD/KINDERFIETSEN
O BROMFIETSEN

ook voor advies, servic€ en rêparaties.

Stalling + rêparati€ buitenboordmotoren.

VOOR IEDEREENII

iilst Jurjen Hoomansstraat 2 teleÍoon 05155-1664

NIJENHU'S
TWEEWEIERS

IJLST 05155-t664

Felkle Sybrendy - Vakíotogrría
Grouwkrdc a - it51 AA lJlrl - lrlrfoon É155-in22

ÍotograÍie
r portretÍotograÍie
* reclameÍotograÍie

PrlvÍ llol.tlnn. S? - t621 DD H..g - loldoon 05154-2tÍe'

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

De Kykkast is geopend op: riiaandagmiddag, woensdagmiddag,
donderdagmorgen, vrijd'agmorgen en zaterdagmorgqn'

VOOR WONING.
EN

UTILITEITSBOUW
installatiebedrijf

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

Nevenvestiging lJlst,
tel. 05155-2642

tel. Sj. Wiebenga 05155-1529
Eegracht 105

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

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

Zaterdag 30 januari
in het Mienskipsh0s

Fantasy

Aanvang:21.00 uur
Entree: Í 10,- p.p.

De Koepel

6 februari
in het Mienskipsh0s

feestavond |J.V.C.

Duo Spotlight

bekend van Sneekweek en Ald Wál

Aanvang:21.00 uur
Entree: f 7,50

Stickerruilburo
ERWIN ZIJLSTRA

Rode Klaver43
8607 EJ SNEEK
te!.05150-27135

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,
tJtst

Druk: Drukkerij Visser, tJlst

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

Ocopyrlght Drukkeíij VissaÍ. Ni6t3 uit dez€
Utlglya mag wordon vgmêlvoudigd door
mldd€l van druk, fotokopio, mtkroiitm oÍ op
aírlgorlol and€ra wilzo, zondor vooreÍgaand6
loadomming van do ultgsv6r.

tl@Efrilw,

29januari
29januari
30januari
30januari
31 januari

3februari
5februari
6februari
8Íebruari
9Íebruari
9februarÍ
9februari
12Íebruari

l2februari
l3februari
1 5 Íebruari
1 7 Íebruari
- a februari

\:februari

I 9 februari
21 Íebruari
24lebruari
25Íebruari

26Íebruari
26februari

Klaverjassen, Ylostinslaan-Bockemastraat; bovenzaal Mienskipsh0s.
Kypmantsje Drive, Bridgeclub, Mienskipsh0s.
De Koepel, Fantasy, Mienskipsh0s.
Gymnastiekvereniging Stánfries, onderlinge wedstrijden, de Utherne.
Open Deur dienst, Eenheid van Kerken, ds. Van de Berg uit Exmorra,
m.m.v.'De Dobber'uit Harich, 19.30 uur, Mienskipsh0s.

Bridgeclub, Mienskipsh0s.
Klaverjassen, Mienskipsh0s.
lJ.V.C. Feestavond, Mienskipsh0s.
Buurtvereniging Dê Rat, Bridge, Mienskipsh0s.
Bondvan Plattelandsvrouwen, Kringdag in het'Haske' teJoure.
Buurtvereniging De Kolk, jaarvergadering, Mienskipsh0s.
Gemeenteavond, Gereformeerde kerk, Schaapskooi.
Buurtvereniging De Rat-Ald Drylts, open klaverjasavond
in het café 'Het Wapen van lJlst'.
Klaverjassen, Ylostinslaan-Bockamastraat, Mienskipsh0s.
Gymnastiekvereniging StánÍries, D.E.F. wedstrijden jongens/heren, de Utherne.
Bridgeclub, Mienskipsh0s.
Bridgeclub, Mienskipsh0s.
Bond van Plattelandsvrouwen, Vrouw en Recht, Mienskipsh0s.
C.P.V., de heerTuinstra uit Sybrandabuorren, dia's overde natuuren vogels,
Mienskiosh0s.
Begin voorjaarsvakantie! !!

Open Deur dienst, ds. T. Veninga, m.m.v. 'Turdus' uit Oosthem, Mienskipsh0s.
Jaarvergadering Vogelwacht lJlst-Oosthem e.o., Mienskipsh0s.
N.C.V.B., mevrouw Krikke uit Franeker, 'Ons Financieel Projekt, Pakistan',
Mienskiosh0s.
Klaverjassen, Mienskipsh0s.
Jaarvergadering Tuinbouwvereniging, M ienskipsh0s.

Sjoelen vanaÍ 9 oKober, iedere maandagmiddag
in Nij Ylostins, aanvang 14.00 uur.
Zangvereniging'Euphonia' repetitie iedere
dinsdagavond 20.00 tot 22.00 uur in het Miens-
kipsh0s,
Muziekkorps'Goncordia' 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
crr.sdagavond 2O.OO-22.00 uur, 1 keer in de .14

1_en 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 lnternational elke 2e donderdag van
de maand. 19.00-21 .00 uur in de bibliotheek.
Kaatsen elke woensdagavond in De Utherne.
Tafeltennis maandag van 19.00 tot 23.00 uur,za-
terdag van 9.00-1 3.00 uurjeugd.
Gymnastiekvereniging Stánfries maandag
8.45-9.45 uur, 1 6.00-22.30 uur; woensdag 1 3.00-
20.00 uur; donderdag 17.00-18.00 uur en zater-
dag 9.00-13.00 uur in De Utherne.

Badmintonverenging Flash elke donderdag van
18.00-22.30 uur in De Utherne.
Volleybalrrereniging Stánfries elke dinsdag
vanaÍ 1 7.0(l uur.
Sportvereniging V.O.P.: trainingsuren, vrijdag-
avond 1 8.00-19.00 uur rekreatie-voetbal heren;
19.00-20.00 uur rekreatie-volleybal voor dames
en heren.
Dartclub iedere dinsdagavond vanaÍ 20.00 uur
Bondswedstrijd en iedere donderdagavond in Het
Wapen van lJlst.
FNV inÍo-team bel 051 55-1 970, Louise Heeringa
voor 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, lJlst, tel. 05155-
't 970.
Gemeente van Jezus Ghristus Kinderbijbelclub:
woensdags eens per 14 dagen, oneven weken,
13.00-14.00 uur 4 Vm 7 jaar, 14.00-15.00 uur 8 V
m 1 1 jaar in het Mienskipsh0s. Info: 051 50-14353.
Toffe-Tiener-Bijbelclub: vrijdags eens per 14 da-
gen, de even weken, 19.30-21.00 uur 12 Vm 15

iaar in het Mienskipsh0s. Info: 05104-1627.

TENNISVERENIGING LTC . IJLST
vraagt voor het seizoen 1993 een

BAANONDERHOUDS-MA/
De werkzaamheden bestaan onder andere uit:
-'s morgens vroeg de banen gereed maken;
- het onderhoud van de banen en toebehoren.

Voor de sollicitatie en/of nadere gegevens kunt u zich richten tot: Secr. LTC-IJLSï, Ylostinslaan 79. 8651
AS lJlst, tel. 05155-1757.
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Voor al uw

* onderhouds- en
* timmennerk
kunt u terecht bii

HUISMAN
Eegracht 37 - lJlst
05155 - 1735
05155-2023

VAN VLOER TOT DAKPAN
ON DERHOUDSBEDRIJF HU I SMAIS

t

De winterschilder komt er weer aan

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

Maak nu alvast uw aÍspraak

ê À-Stïiïft''6ïÍ.tr|Ë-Ëïë m'ï è
van f 50.-
per man per dagn
* De premie geldt bii minimaal 3 mandagen

werk en is voor niet-paniculieren f 35,- per
man per 0a8.

.à- -reI \.à-r-
ry
w

J.G.DEVnIES -TJT;ST
schlHers- en Aenq4prcOeardf

Cloe'Jtcl}.êIÍ.átrk
Galamagracht 13 - TEL. 0S15S-1982

Galamagracht 9, tel. 1318

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

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

Feestprogramma
29 april Vm 1 mei 1993

Donderdag 29 april 199Í!
16.30 uur

18.00uur

9.@uur

14.il)uur

21,00 uur

Zaterdag
9.00 uur
10,00 uur

U kunt zich opgeven voor-de re0nie door / 35,-
over te maken op bankrekeningnummer
3595.23.897 t.n.v. Reiinie 725 Jaar Stad lJlst
(Rabo bank Sneek-Heeg-Joure), gironummer
bank: 860367.
Zodra het bedrag bij ons binnen is, bent u inge-
schreven voor de reunie.
Hebt u nog Íoto's over lJlst voor de fototentoon-
stelling, dan kunt u die inleveren bij Joh. Nijdam,
Eegracht 104 te Ulst. Graag de Íoto's vooaien
van naam en adres, zodalze teruggegeven kun-
nen woroen.

Rondgang van de Stadsomroeper: aankondiging feesten

Spektakel: De Sterkste Man van de Zuidwesthoek met 6 onderdelen,
o.a. vrachtwagentrekken. Muzikale omlijsting Bob Bekema.
Toegangsprijs / 5,-, Vm 15 jaar t 2,50

Vrijdag 3O april 199Íl Koninginnedag

20.00 uur

Fotopuzzeltocht voor het gehele gezin met na afloop prijsuitreiking en
gezellig samenzijn.
Kosten / 1 ,- per persoon.

Daverend kinderprogramma voor de leeftijd van 4 Vm 12 jaar met
'Jeugdshow driemaal dubbel dikke pretshow'.
Toegangsprijs / 2,50 alle leeftijden.

Supberband voor oud en jong met de S-mans Íormatie Express.
Toegangsprijs/ 7,50.

I mei Í99í! Reiinie
Inschrijving reiinie
Aanvang.reÍinie voor alle lJlsters en oud- lJlsters.
Fototentoonstelling
Doorlopende film over oud lJlst
ên verdere aktiviteiten

Gevariëerde feestavond met optreden van muziekvereniging Concordia met
'Concordia de wereld rond'.
Revue met Rinse Westeren Jan van den Bosch
Muzikale omlijsting Friesland Combo
Naafloop groot bal
Kosten van deze avond voor niet-reUnisten / 1 0,-

Zondag 2 mei í993
9.30 uur Kerkdienst in de Nederlands Hervormde kerk, uitgaande van de Gezamenlijke

kerken in lJlst. Voorgangeroud-lJlsterds. G. Wassenaarvan Heerenveen.

v

Elke dag komen er opgaven binnen voor de reti-
nie, maar er kunnen nog meer bij! De Íeesttent
moet vol worden. Attendeer uw Íamilie, vrienden
en bekenden op dit unieke gebeuren.
Voor nadere informatie: Jan Schilstra. Galar
gracht 87, 8651 EE lJlst, tel. 1425; JohannesNlí
dam, Eegracht 104, 8651 EJ Ulst, tel. 1 783, Afke
Frankena-Hoomans, Ylostinslaan 40, 8651 AV
lJlst, tel. 1323.

Projektontwikkeling en Bouwbemiddeling

houdt zich bezig met het ontwikkelen van kantoren, bedrijfs-
gebouwen en koopwoningen.
Daarnaast bemiddelen wij in verkoop van woningen en commer-

cieel onroerend goed.

Kantoor: de Skfite 10, 8651 CS IJlst, telefoon 05155-2155

Kantoor per februari 1993: Galamagracht 18
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Tentoonstelling
alcoholmatiging in lJlst en
Oosthem
De tentoonstelling 'Denk meer over minder' is
vanal 22 januari te bezichtigen in het gemeente-
huis te lJlst, vanaf | Íebruari in de Utherne te Ulst
en vanaf 29 maart in het Himsterh0s te Oosthem.
Deze tentoonstelling heeft tot doel de bezoekers
tot nadenken te brengen over alcoholgebruik.
Niet om hen tot geheelonthouding aan te sporen.
Wel om de voordelen van Alcohol met mate'on-
der de aandacht te brengen. Want niemand zit te
wachten op problemen zoals rijden onder invloed,
knokpartijen en lawaai-overlast na alcoholge-
bruik, echtelijke ruzies als gevolg van overmatig
drinken, verslaving en dergelijke.
De gemeenteWymbritseradiel wil haar bijdrage le-
veren aan de alcoholmatiging. Zij heeft een be-
leidsplan gemaakt en eên gemeentelijke commis-
sie ingesteld. Deze commissie heeft tot taak het
alcoholmatigingsbeleid voor te bereiden en mede
uit te voeren. Een van de eerste acitiviteiten is de
roulatie van de tentoonstelling 'Denk meer over
minder'. De start hier van is op 22 januari in lJlst.

. volgens wordt de tentoonstelling opgesteld in
Yen tiental dorpshuizen en multifunctionele centra
in de gemeente Wymbritseradiel.
Aan de tentoonstelling is een aantal doe-activitei-
tên verbonden en een prijsvraag. ledereen die de
bijbehorende kennisvragen correct invult dingt
mee naar een prijs van / 75,-.
Scholen zijn speciaal uitgenodigd om dê tentoon-
stelling te bezoeken. Zij kunnen meedoen aan een
poster-wedstrijd. Voor de winnaars zijn enkele
prachtige prijzen beschikbaar gesteld.
Op deze wijze hoopt de gemeentezoveel mogelijk
inwoners te betrekken bil het onderwerp alcohol-
matiging. Want, iedereen heeft daar uiteindelijk
belang bij.
Namens de Gemeentelijke commissie Alcohol-
matiging' Wymbritseradiel,

B. Soenveld
GGD Zuidwest Friesland

tel.05!50-89589

Kerstboomverbranding
Op 4 januari j.l. vond onder een redelijke belang-
stelling weer de traditionele kerstboomverbran-
ding plaats nabij de spoorwegovergang bij Nije-
syl. Dit festijn werd evenals voorgaande jaren
weer georganiseerd door de Vereniging van
Stadsbelangen te Ulst.
Er werden 190 bomen aangesleept en toen om
'19.00 uur de vlam erin ging leverde dit een prach-
tig gezicht op. Gloeiende dennenaalden vlogen
door de lucht en de berg werd snel kleiner. Na on-
geveer drie kwartier was zo'n beetje alles ver-
brand en toog men naar Nij Ylostins, waar de ver-
loting wqrd gehouden. Een ieder die een kerst-
boom inleverde ontving namelijk een lot waarmee
prijzen, zoals videobanden van DikTrom, Laurel &
Hardy en Popeye, cassettebandjes, lees- en knut-
selboeken, alsmede de hoofdprijs, een walkman,
te winnen waren.
De prijswinnaars waren allemaal aanwezig en de
volgende personen gingen met een prijs aan de
haal:
1. Haye de Jong; 2. Jeltje Hoomans; 3. Pieter Bart
de Jong; 4. Bernardo Vito; 5. Peter Groen; 6.
Janke Wiersma; 7. Tsjerk Bakker; 8. Jetfrey Red-
schahd; 9. Marco Makelaar; 10 Marco Makelaar.
Volgend iaar zal naar verwachting wederom geor-
ganiseerd worden en misschien dat dan het re-
cord van 400 bomen gebroken wordt?

Nieuws van Concordia
Oud papier
Zoals waarschijnhlk bij u bekend, heeft Concordia
begin vorig jaar op verzoek van de Gemeente
meegewerkt aan een proef met het ophalen van
oud papier. Omdat niet overal in Wymbritseradiel
de inzameling is geregeld, wilde men graag weten
of er een manier gevonden kon worden om dit met
behulp van wagens van de Gemeentereiniging te
doen.
Omdat men in lJlst reeds lang gewend is aan een
regelmatige inzameling, werd gevraagd oÍ hier
kon worden'proefgedraaid'.
Toen de resultaten van de drie maanden lange
proef bekend werden, bleek een en ander te zijn
geslaagd. Gelukkig voor ons werd er echter niet
meer papier opgehaald dan bij de normale gang
van zaKen.
Misschien is het leuk om enkele cijÍers op een rijtje
te zetten met betrekking tot de afgelopen jaren:

Jaar oudpapierinkg
1987 1 12.500
1988 1 16.350
1989 124.700
1990 149.000
1991 183.000

Um nov.) 1992 210.000

Zoals te zien is; nog steeds een stijgende lijn. We
verwachten echter dat de top nu wel bereikt is,

omdat bijna iedereen meedoet aan het opsparen
van oud papier.
U zult begrijpen dat dit de grootste bron van in-
komsten vormt voor onze vereniging. Daarom,
maar niet in de laatste plaats omdat het milieu met
minder afvalstofÍen wordt belast en omdat we op
deze manier positief kunnen bijdragen aan het re-
cyclingsproces, zijn wij ook zo blij dat in lJlst ieder-
een zo fantastisch meedoet aan deze inzamelino.
Hulde!

Solistenconcours
Op 28 november j.l. werd weer ons (bijna) jaar-
lijkse onderlinge solistenconcours gehouden. Dit-
maal in de Gereformeerde kerk, wat ons uitste-
kend is bevallen. De solisten op het'podium', het
publiek er gezellig vlakbij. Zo'n .150 belangstellen-
den waren aanwezig; een prima opkomst.
In een gezelligê sÍeer werd er gemusiceerd om de
wisselbekers.
Dirigent Jan praatte de optredens aan elkaar en
gaÍ steeds toelichting. Nadat alle deelnemers aan
de beurt waren geweest verzorgden Bianca,
Sietske de 8., Rinze-Jilles en Jan F. nog een optre-
den in de categorie 'zang', overigens buiten me-
dedinging. Hun prachtige lied, bewerkt naar 'Ci-
néma' van Raymond v.h. Groenewoud, gaf de jury
nog wat tijd om de punten toe te kennen. Maar al-
ras was het spannende moment aangebroken en
kon Tjeerd Verbeek, die de jurering verzorgde, de
uitslag gêven.
Er zijn drie categorieën en dus drie wisselbekers:
- voor leerlingen die nog geen diploma hebben
plus jeugdleden met diplomaA;
- voor degene die in het bezit zijn van diploma B
en/of C; '
- en voor de vergevorderden met diploma D plus
de senioren.
In de eerste groep waren zelfs onze alleriongste
leerlingen vertegenwoordigdl Een groepje leerlin-
gen dat pas vanaf de zomervakantie les heeft
overwon hun plankenkoorts en blies dat het een
lieve lust was. We zitten er dus nu niet meer over in
of er in de toekomst nog talentvolle leden te vin-
den zijn.
De winnaars werden ïiedo Jan, Jong Min, Rinske,
Marianne en Peter, die een dikke 1e prijs behaal-

den. Een aparte vermelding verdient Peter, die
mel zijn solo-optreden een even hoog aantal pun-
ten haalde als met de groep. Hij mag dus de beker
lekker wat langer in huis houden dan de rest.
Bij de gevorderde jeugdleden bleek Gerard de
beste. Met een langzaam en snel stuk haalde hij
50,5 punt; een dikke 'l e prijs. Hij behoeft de beker
met niemand te delen en kan hem zo dus een heel
jaar te pronk zetten.
Bij de senioren trok Ingrid aan het langste eind.
Met een prima uitvoering van het Intrada van Otto
Ketting haalde ze 54 punten; een 1e prijs met lof!
Jammer was dat in deze categorie een aantal 'ou-
dere' leden verstek liet gaan. Plankenkoorts of
valse bescheidenheid? Hopenlijk mogen we vol-
gende keer bij deze groep meer deelnemers be-
groeten. Er ligt weer een heel jaar voor ons om te
oeÍenen, dus wie weet is bijvoorbeeld het dappere
duo Ceês en Gêert dan zover om de striid aan te
gaan. We wachten af.. .

Tegen qlven kwam een einde aan een gezellige
avond, want daar was iedereen het over eens.
Misschien dat dit de thuisblijvers aanmoedigt om
een volgende keer wél aanwezig te ziin..We laten u
in ieder geval weten wanneer het weer zover is!

Kerstconcert
Dit jaar geen Urker Mannekoort dat meewerkte
aan ons Kerstconcert. De belangstelling was er
echter niet minder om, want op zondagavond 20
december om 20.00 uur zat de Gereformeerde
kerk helemaal vol. Ongeveer 300 mensen hadden
de moeite genomen om naar ons te komen luiste-
ren. Naast de oude vertrouwde kerstklanken werd
ook een moderne compositie gespeeld, waarin
een aantal bekende liederen met een Japans
sausje werd overgoten. Ook was er plaats voor
een twêetal solistische optreden: Lonny, Bianca
en Gerwin lieten hierbij horen wat ze in hun mars
hadden.
Halverwege het programma kregen de muzikan-
ten even rust en bracht Griet Bijkerk op klinkende
toon een kerstverhaal ten gehore.
In totaal werd er ruim een uur gemusiceerd, maar
volgens velen was dit in een zucht voorbij. Dat dit
concert positieÍ werd gewaardeerd kwam onder
meer tot uiting in de gulle gaven, gegeven bij de
kollekte aan de uitgang.
Al met al een prima concert tijdens een gezellige
avond, waaraan ook wij als muziekvereniging
goede herinneringen bewaren.
Tot zover de verslaggeving van onze acitiviteiten in
1992.
We wensen iedereen een in alle opzichten geluk-
kig, maar vooral muzikaal 1993!

C.M.V. Concordia

JPUtWrS',fuEWtttJg'l
Hierbij bedank ik alle mensen die mij
bezochten op de Galamagracht 83.
Op 15 januari 1993 ga ik mijn intrek nemen in
hetToatskêh0s te Blauwhuis, waar u
vanzelfsprekênd ook van harte welkom bent.
Tevens bedank ik voor alle lidmaatschappen
van de verenigingen in lJlst.
Langs deze weg wil ik ook graag een ieder
bedanken voor de ontvangenkaarten en
nieuwjaarswensen ên u allen een gezond 1993
toêwensen.

Mevrouw H. Bergstra-Groenveld, kamer O0g,
Vitusdijk 2, 8615 LM Blauwhuis,
tel:05157-9726.
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Voor alle bestratingen
ook sierbestrating

Privé en Zokelíjh
de juiste

* verzekering
* hypotheek
* pensioen

SNEEX'DN,
ASSUN.ANTIDIT.ANfiX)N

Zwarteweg 4, Sneek
tel.: 05t50-16825
P. Hiemstra
tel.:05155-2164

IDE EOENB:T

voor particulier en bedrijÍ

Bestratingsbed rijÍ

Fa. l{ota en Zwaagman
Hettingawei 16 Bernhardstraat 3

8622 XX Hommerts 8651 AM lJlst

05154-3566 05155-2503

. bloemen
o planten
. bloemsierkunst
o tuincentrum
. tuinarchitectuur
Dlt sller In uw 'elgen etad'

V, ,V Uitvaartver,eniging "Laatste Eer" lJlst
\s\.9/^\ * Stijlvolle verzorging van begrafenissen 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
{< Door samenwerking met UBO-verzekeringen is totale dekking

van de kosten van de uiivaart - uiteraard volgens uw
wensen - mogeliik

* Bode J. Plantinga, dag en nacht bereikbaar A5141-1372'

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

TIMMER- EN AANNEMERSBEDRIJF

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

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

FilUTEDE$EE}R[J

ffiil[iiiiifif

ffiffi

ffiffit$

W-

R"IKRtrIEE
ÏI KUNT HIER TERECHT YOOR.:

'Reparatles * Grote & Klelne Beurten
, APK-Autokeurlng * Autospulten

. Onderdelen , VerkooP van Nleuws &
Gebflril(te auto's

Boodhemeterrn
IlA rffl,H'

Autorijschool L. dg BOgf
Belangriiker dan een goedkooP

lesuur ls de eindrekening
na het riieramen!
Ga daarom naar

Autoriischool L. de Boer
PoPmawal12

lJlrt
TeleÍoon 05155-1553

VOLLEDIG
GEDIPLOi'TEERD
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Handelsadresboek uit 1947

Van het Fries Scheepvaart Museum te Sneek ontving ik onlangs een copie uit
bovengenoemd adresboek. Het is in 1947 uitgegeven door Handelshuis
Minerva te Leeuwarden en bevat allerlei provinciale en gemeentelijke
gegevens. Op bladzijde296ziin de namen van winkels en bedrijven in de
gemeente lJlst vermeld. Mijn indruk is dat de wat kleinere winkels niet zijn
opgenomen.

Als inleiding eerst wat algemene gegevens:
Burgemeester: mr. J. Oppedijk, wethouders Jan
de Jong en Jac. Wassenaar, buro publieke
werken: J.H. Bouman Sneek.
De gemeenteraad bestaat uit 7 leden. De secreta-
rie is dagelijks geopend van 9-12 uur. Er is een
goede bootverbinding met Sneek. De gemeente
ligt in een waterrijke streek. Er zijn fabrieken van
schaatsen, gereedschappen en zuivelwerktui gen.
Winkels en bedrijven:

E Lanting, Eegracht 39; G. Spijksma, Uilenburg
35; G. Visser; Eegracht 2.
Autoverhuur
Tj. Brouwer, Iel. 234: Sybesma en V.d. Zee, tel.
234.
Bakkers
(brood en beschuit) M.A. Schilstra, Eegracht 33;.P
Sijtsma, Galamagracht 4; J. Wassenaar, Galama-
gracht 54: R.B. Windsma, Eegracht 44; H.P Wiers-
ma, Oosthem.
Banketbakkers
J.J. Bosma, Geeuwkade 1.

Botêr, kaas, eieren en melk
J. Boschma, Galamagracht 22; J. de Haas, Uilen-
burg27; R. Kooistra, Stadslaan 

.13 
en H. Waltje Nij-

ezijl.
Boekhandel
U.R. ten Kate, Galamagrachi 21 ; J. Visser, Gala-
magracht 10.

BrandstofÍen
J. Feenstra, Uilenburg 11 ;W Sijperda, Stadslaan
Á

Café's
H. Sijbesma, Galamagracht 3.
Expediteurs
J. v.d. Schouw, tel.221.
Electrotechnisch buro
M. Troelstra, Galamagracht 6; E vd. Woude, Uilen-
burg 19.

Groentenhandel
J. Hoomans, Galamgracht 20; A. Postma, Uilen-
burg 9.

Foto omstreeks 1950.

Links Theunis Zijlstra en rechts (lytse) Pieter Hoo-
mans. Zij 'sutelden' voor bakker/wethouder Jaco-
bus Wassenaar. Op de achtergrond de winkel van
Ruurd Kooistra, Stadslaan 13. Later was hier een
tijdlang een kunstnijverheidszaak gevesttgd, ge-
naamd't Roefke.

Hoenderparken
Watte Boersma, Stadslaan 27; Sipke Schilstra,
Stadslaan 36.
Houthandel
Wed. W.J. Oppedijk, tel. 223: S.O. de Vries & Zn,
tel.201.
Houtwaren en Kuipers
H. Wildschut, Popmawal, tel. 264.
Huishoudelijke artikelen
J. Reijenga, Eegracht 27; R. Kooistra, Stadslaan
13.

Kaasexport
J. de Jong, Geeuwkade 5; WG. Grondsma, Nije-
zijl, te1.261.
Kappers en Barbiers
G. Stienstra, Eegracht 30; D. Wiersma, Galama-
gracht 44.
Koper- en blikslagers
F v.d. Woude, Uilenburg 19.
Kruideniers
J. Boschma, Galamagracht 22; Rikel ten Kate, Ga-
lamagracht 28; R. Kooistra, Stadslaan 13; J. Reij-
ên^^ Fê^r^.h+ )7

Foto omstreeks 1955.
ln het pand Geeuwkade t had Jelle Johannes
Bosma van 1931 tot 1960 een brood- en banket-
bakkerij. Daarnaast was destijds het pakhuis van
Hero Nauta. De hier afgebeelde 'grutte brêge' is in
de jaren 1958-1959 afgebroken en vervangen
door de huidige brug.
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Lak-, vernis- en verffabrieken
C & A Nauta, Geeuwkade 22, Troelstra & De Vries.
Geeuwkade 21, tel.225.
Manufacturen
J. v.d. Horst, Galamagracht 37; D.v.d. Werf, Ee-
gracnI42; R. Kooistra, Stadslaan 13.
Motorrijwielen
Tj. Brouwer, te|.234.
Riiwielen
H. Nauta, Stadslaan.
Schaatsenfabrieken
H. Nauta, tel.274; Nooitgedagt & Zn, tel. 29,|, K.E.
de Vries & Zn (Frisia), tel. 203.
Schilders
G. de Vries, Galamagracht 13; J. Heeringa, Gala-
magracht 8.
Schoenhandel
G. Kloostra, Stadslaan 39.
Schoolmeubelen
D. Woudstra & Zn, tel. 23.1.

Slagers
H. Doele, B. Hogeterp,A. Hiemstra.
Tabak en Sigaren
R. Kooistra, Jac. deVlugt, Galamagracht 45.
Teerproducten
Troelstra & De Vries.
Veehandel
P Buma, S. Buma, U. Reitsma, W. Walinga.
Veevoeder
K.R. Groenveld, Eegracht 87.
Voorschotbanken
Nutsspaarbank.
Vrachtrijders
R. Elzinga, Eegracht 74.
Windmotorenfabriek
Gebroeders Bakker, tel. 253.
Zuivelfabrieken
Coóp.Stoomzuivelfabriek'De Hem', Nijezijl, tel.
208.
Zuivelwerktuigen
NV Fabriek v. zuivelind. vh D. Woudstra & Zn. H.
Wildschut, Poomawal.

Frits Boschma

ALTTJD HANDIG, OM tN HUIS TE HEBBEN:
KOOP l'lu VOORDELTGIII

THEEDOEKEN, de bekende DDDDD doeken, in diverse dessins
normale prijs: 6,95
Nu bij ons: 3 stuks voor

KEUKENDOEKEN van Jorzolino, een dikke badstoÍdoekl
Normale prijs 7,95
Nu bij ons 2 stuks voor

VAATDOEKJES

3 stuks voor

De bekende POTDOEKEN (met blauw randje)
Nu bij ons: 3 stuks voor

DAMES- oÍ HERENZAKDOEKEN
6 stuks voor

12.0

12,?0
25
I

590
WASHANDJES

4 stuks voor 590
WITTE BADDOEKEN 50 x 100
2 stuks voor í090

Textiel & Kadoshop

YwMffi
Galamagracht I 8651 EB tJlst Tel. 051SS-31229

YWI''EKIKF-RI
Drank

AIIes wat tsiuster en koel bewarre wurde moast stie destiid by ris thls yn 'e kelder Fan iiskasten en fries-
kisten wisten wy noch net.
De kelder Dêr stiene yn 'e winter mem har folle weckflessen en de keutse pót mei pikete snijbeantsjes of
suerKoal.
En dan noch in fiirder ierappels en de drank. Gjin kompleet assortimint fan alkoholysk en swak-alkoho-
Iysk lykas hjoed de dei, nee hiet ienfátdich.
ln flesse brandewyn, dat wie foar pake op sneintemoarn nei de preek en in ftes jonge jenever of beeren-
burch, dat wie foar bys0ndere gelegenheden.
Dat stie der Neist de weckflessen en de keulse pót en de fjirder ierappels. Tsjuster en koet en mei teafde-
folle soarch bewarre.
Mei leafdefolle soarch. Us heit sei faak ris op in jln, ik sil even yn 'e kelder sjen oft de ierappels net befrie-

Dat joech (ts as bern in feilich gefoel.
Net hielendal op syn plak miskien.
Ein febrewaris wie de drank op en de jirpets wiene beferzen.

uit: Rients Gratama,'Frysràn is in hierhls', Friese pers Boekerij bv Leeuwarden.
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F0gelnijs

Vogelwacht
lJlsUOosthem e.o.

De Ransuil
De ransuilen kennen we vooral door de oorplui-
men op hun kop die overigens niets mêt de oren of
het gehoor van deze mooie vogel te maken heb-
ben. Net zomin als ze horens op hun uilekop heb-
ben omdat ze in het Fries 'hoarn0le' genoemd
worden. Het is een prachtige nachtvogel deze
'hoarn0le'. Deze uil is aan de bovenzijde bruin met
lichte en donkere vlekken. De onderkant is gelig/
bruin met zwarte en bruine lengtestrepen. De
ogen zijn helder oranje/geel. Overdag ziet men
zelden een ransuil want dan zit hij zijn tijd te ver-
doen met slapen, Slechts bij toeval zal men hem
ontdekken, want als rustplaats zoekt hijeen plekje

...ergens in een boomkruin, liefst op een dikke tak.

- vlij zit dan rechtop zo dicht mogelijktegen de stam:aan. Op deze manier valt hii helemaal niet op.
Heeft u er een ontdekt dan moet u eens opletten,
hij staart u onbeweeglijk aan. Loop dan eens voor-
zichtig een rondje om de boom en let goed op wat
meneer (of mevrouw) de uil doet. De vogel zal vrij-
wel onmerkbaar de kop laten draaien en u zo on-
waarschijnlijk langzaam blijven volgen. En dan
plotseling in een oogwenk draait de uil zijn kop om
en dan wordt u uit een andere hoek bekeken, maar
hij verliest u zeker niet uit het oog. Reeds vroeg in
het voorjaar maken de ransuilen elkaar het hof. ln
zigzagvlucht jakkeren zil achter elkaar aan, langs
daken van huizen en boomkruinen. Zo nu en dan
klappen ze hoorbaar met de vleugels, niet boven
maar onder hun lichaam. ïijdens de bruidsvluch-
tsn kan met het langgerekte hoe-hoeioei-hoe (de
hoogste toon in het midden) horen.
Buiten hun broedtiid zijn de ransuilen erg zwijg-
zaam, maar als er jongen bij dit sinistere, enigs-
zins klaaglijk aandoend gejammer laten zij nog
keffende, blazende en kuchende geluiden horen,
De ransuilen bouwen zelf geen nêst, maar nernen
ren nest van een ander in beslag en het liefst dat

\"_ .n een kraai, roek of ekster. Maar ook dat platte
nest van een houtduif gebruiken ze, bij gebrek aan
beter. Ook als er een eendekorf in de buurt is vin-
den zij dat prima. Enkele grondnestên komen ook
wel voor. Als er een goed nest gevonden is,legtfret
vrouwtje er vier tot vijf eieren in. Bij een goed mui-
zenjaar worden de broedsels wel eens uitgebreid.
Het zijn mooi ronde witte eieren. Het vrouwtje
neemt het broeden voor haar rekening, terwijl het
mannetje in de buurt blijft en haar op gezette tijden
voedsel brengt (hoofdzakelijk muizen).
Het vrouwtje begint al te broeden als hêt eerste ei
gelegd is. Het broeden duurt ook ongeveer een
maand. Het voedsel wordt door beide ouders aan-
gevoerd. Dit voedsel bestaat hooÍdzakelijk uit
muizen ên ratten, maar soms ook kleine vogels,
vooral als die talrijk in de buurt zijn, bijvoorbeeld
huismussen. Daarna moeten de jongen hun kostje
zelf opzoeken en gaat ieder zijn eigen weg. ln de
late herfst en winter verzamelen de ransuilen zich
weer en als u geluk heeft dan kunt u zo'n verza-
melboom vinden. De aantallen variëren van 10 op-
looend naar soms wel 70 stuks.
Hier volgen enkele cijÍers uit 'Vogels in Friesland':
In 1954 100 stuks in Leeuwarden, in 1959 onge-
veer 100 stuks in lJsbrechtum. In 1962 in Akkrum
plusminus 30 stuks, in 1970 ongeveer 18 stuks in
Harlingen. Recênte gegevens van het S.O.V.O.N.
spreken van een bestand van ongeveer 7000-

10000. Overigens als u overdag een oÍ meer ran-
suilen in een boom ontdekt, laat ze dan wel met
rust, want dan is lret voor deze nachtvogel bedtijd.
In lJlst en omgeving broedden dit jaar 3 paartjes
ransuilen. Een bij het parkeerterrein van de Golf.f in
een kraaienest, ean bij het Zouw bij Kerstma en
een paar in het wachtgebied 4 van Abma, H.
Osinga,en en R. Rienstra brj Abbega. Mísschien
zijn er nog w€l rneer ransuilen in de orngeving,
maar deze zijn niet gemeld.
Nu maar hopen dat de ransuilen de winter goed
doorkomen.

Vogelnieuws
Grote bonte specht gezien op het Abbegaaster
ketting door mevrouw H. Abma- v.d. Veen op 1S-9-
1992.
Goudhaantjes werden nog gezien door J. van der
Sluis op 30-9-1992 in lJlst en op 3-11-1992 door
Joh. de Jong in de J. Rispensstraat. Op 22-11-
1992 in de Westergoleane door S. Houtsma. Ook
w€rden er nog 15 goudhaantjes gezien door J.
Nooitgedagt te lJlst, mevrouw Bonnema zag nog
6.goudhaantjes op 14-12-1992. Deze herfst dus
veel goudhaántjes in lJlst.
3-'10-1992 vond de molenaar S. Jellema eikels
klem gezet tussen de planken van de omloop van
de molen. Ze waren aangepikt, dit is het werk van
spechten.
Op 14-10-1992 zag J. van der Sluis nog een
zwarte roodstaart bijTroelstra & deVries.
Houtsnip gezien in de J. Flispensstraat doorJ. v.d.
Sluis oo 31-10-1992.
K. Zijsling zag bij de scheepshelling van A. Sij-
perda te Osingahuizen een wat grotere fuut en hij
had bij het zwemmen een wat andere houding. Bij
nader ondezoek bleek het een roodkeelduiker te
ziln. Die komen hier maarweinig in de binnenwate-
ren voor. Tijdens de trek verblijven ze meestal op
zee en bij de kust en in havens. Deze roodkeeldui-
keÍ werd ook nog gezien door J. v.d. Sluis op 3Í -
10-1992.
Een kramsvogel gezien langs de Sudergoweg in
lJlst op 31- 10-1992 door Sj. Landman.
Boer pas op je kippen! Bij familie Keulen, 't Zouw,
werd een krielkip gepakt dooreen buizerd op 16-
11 -1992.
Mevrouw J. Krol uit Oosthem zag dat een buizerd
op 28-11- '1992 een meerkoet uit het water pakte.
Er was geen pardon, de meerkoet ging rnee, de
buizerd werd nog wel belaagd door veel kraaien
en kauwqes.
Een scholeksters op 7-1'l-1992 gezien langs de
Geeuw door Joh. de Jong en op 29-1'l-1992 wa-
ren er weer scholeksters gezbn langs de Geeuw
doorSj. Landrnan.
Joh. de Jong en J. v.d. Sluis ontdekten bil de
Zwarte Brekken ook nog exemplaren op 5-'12-
'1992. Over het algemeen is de scholekster al naar
de kust oÍ naar het zuiden, maar door de storm
waaien ze wel weer landinwaarts en hier is nog
eten genoeg.

Een paartje pijlstaarten op 20-11-1992 langs de
Eendrachtsweg gezien door J. Nooitgedagt.
Ongeveer 50 wilde zwanen vlogen in V-vorm bo-
ven de Krimpolder bij Hommerts, op 2'l-11-1992
gezien door Sj. Landman.
Twee nonnetjes, een kleine eendensoort, bij de
Brekken gezien op 22-11-1992 door J. Nooitge-
dagt en D. Osinga.
Putters 15 stuks in lJlst, gezien op 5-12-1992 door
J. Nooitgedagt.
Staartmezen ook deze herfst talrijk aanwezig in
Ulst, 15 stuks gezien door mevrouw Bonnema,
lJlst op 22-11-1992. J. Nooitgedagt zag 10 stuks
op 4-12-1992 en J. Frank zag nog zes staartme-
zen op 15-12-1992 lJlst.
Ook werd er nog een boomkruiper gezien door
mevrouw Bonnema op 14-12-1992 te lJlst.
Vogelmeldingen bij Sj. Landman, De Kearnstien
16, tel. 05'155-2046.

Vogelwacht lJlst-Oosthem e.o.

CARPOOLING
Dagelijks

lJlst.Heerenveen

Reacties: tel, 051 55-2447

Milieu-raad
Wymbritseradiel
Evenals zovele andere plaatsen in ons land, heeft
de gemeente Wymbritseradiel sinds kort ook een
milieuraad. Deze werd op 23 november j.l. door
wethouder G. de Jong geinstallêerd.
De aÍgelopen jaren is het milieu in toenemende
mate in de belangstelling gekomen. Er gaat geen
dag voorbij, oÍ er wordt wel aandacht van het één
en andere milieu-probleem gegeven. Vooral in de
agrarische sector worden veel maatregelen geno-
men die tot een beter en schoner milieu moeten
leiden. Menige boer zal zich hierdoor af en toe de
gebeten hond voelen. Maar natuurlijk is hier niet
alleen de oorzaak te vinden of op te lossen. De be-
kende slogan zegt immers: 'Een goed milieu be-
gint bij onszelf!'
Dat heeft dus vooral te maken met mentaliteit.
Hoe denken we over het milieu en hoe gaan we er-
mee om. Waar kiezen we voor, wat kopen we en
wat gebruiken we?
De milieuraad heeft dan ook als taak:
a) het adviseren van burgemeesteren wethouders
êneziids en organisaties of instellingen ander-
zijds over zaken die het terrein van het milieu be-
treffen:
b) het verzorgen van milieuvoorlichting en milieu-

aantrekkelijke rente en toch probleemloos
contant geld opnemen

Rabobank Rendement Rekening:

Galamagracht 1, lJlst
teleÍoon: 051 55-1 426

lelefax: 051 55-1 250

Geopend: 9.00-12.30 / 13.00-16.00 uur + vrijdagavond 19.00-20.00 uur
woensdagmiddag gesloten.
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De enlge zelfslachtende slager in
ons sledeke, snijdt voor U het vlees
zo van het stuk.

ProeÍde U al:

Ons vers gemalen

heerlijk gekruid
gehakt

en onze echte

Friese droge worst?

Dinsdags- en vrijd agsavonds
bezorgen wij Uw bestelling!

SLAGERIJ

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

Uaaromhopen...
afs a Yoordelig
hantharen?

De doe-het-zelver huurt bij
ons o.a.. o Ladders o Rol-
steigers . S pec iemole ns
a Cirkelzagen o Decoupeer-
zagen a BOOrmachineS
o Schuurmachines o parket-
sch uu rmac h ines o G rond-
of Tuinlrezen . Ketting-
zagen enz. enz.

M.SITPERDA
Sudergoweg 54, lJlst
051

Galamagracht 44 - lJlst
Te|.05155-1996

TIMMER. EN AANNEMERSBEDRUF

FA.G.SPIJKSMA&ZN.

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

voor u op maai

Uilenburg 35 - lJlst - Tel. 05155-1228

" Gediplomeerde Autorij scho ol "
ook voor autobus

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

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

voor 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 fotder

SPEERSÏRA'S
VOORDEELMARKT
Stadslaan 2 - TeleÍoon 1206

GROND. EN VERZETWERK
WALBESCHOEIING
HEIWERK N RIOLERING
AGRARISCHE WERKZAAMHEDEN

a

I
a

o

a

o

n
tr
tr
tr

ïffiii?inïi'iffiiiii

ffi&nr9

Galamagracht 107 8651 EE lJlst 05155-1491
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dêr't winters rêdde skonken skreppe
op it spegelgledde iis
dêr leit Drylts, it álde stêdsje
ik bin mei dy dochs sa wiis.
Zo hadden alle omroepers hun eigen tekst ge-
maakt en geroepen. Nu was het de bedoeling om
het winkelcentrum in te gaan om de mensen op te
roepen naar de verplichte tekst en de prijsuitrei-
king te komen en ondertussen hun boodschap-
pen te doen bij bepaalde zaken (die dit concours
sponsoren). Zoals ik al schreef; het was echt
slecht wee[ dus doken we regelmatig een gele-
genheid in om kofiie te drinken en op te warmen.
Toen om 3 uur alle omroepers en gelukkig ook be-
hoorlijk veel belangstellenden, klaar stonden voor
de verplichte roep moesten we nog even wachten
op de jury. De verplichte tekst voor mij was van
eên ltaliaans kledingconcern (dat ook aan sport-
sponsoring doet), u weet wel van' United Colors oÍ
...) die mede dit concours mogelijk maakte. Alle
sponsors werden genoemd door de verschillende
omroepers. Nu was het de zware taak van de jury
om de Friese kampioen te selecteren, terwijl wij
als'artiesten' onze stembanden gingen smeren.
Na de prijsuitreiking, waar de Slotemer Pieter Ha-
ringsma de eerste en ik êen tweede prijs kreeg,
gingen we naar een restaurant waar een geza-
menlijke maaltijd met juryleden, omroepers en
echtgenotes/kinderen werd genuttigd. Dat dit een
goede wedstrijd voor mij was, en waar lJlst naar
mijn mening ook trots op mag zijn bleek wel uit de
krantenverslagen van 16 maart, waar de Leeuwar-
der Courant onder andere schreeÍ dat: 'Harm de
Vries uit lJlst in een kleurige uitdossing zijn spreek-
kunsten voor het winkelende publiek staat uit te
dragen.'
Tot zover het verslag van het Fries kampioenschap
in Drachten, dat volgend jaar in lJlst gehouden
zal worden op 4 september. In een volgend Kyp-
mantsje een verslag van een weekend Ravenstein
met het Nederlands Kampioenschap.

Harmen de Vries,

zegt het voort, zegt het voort

Kerstviering Gezamenlii k
Chr. vrouwenverenigingen
Op donderdag 17 december jl. mochten wij met
elkaar de geboorte van Christus, onze Verlosser
vieren.
Deze avond werd veaorgd door mevrouw Winia-
Twijnstra uit Elahuizen. Het thema voor deze
avond was'Tusken ljocht en tsjuster'.
Door voordracht ên spel verwoordde zij de ge-
boorte van Christus, afgewisseld met samen-
zang.
We kunnen terugzien op een geslaagde avond.

Gez. Chrislen Vrouwenverenigingen.

JPUNITS@EWIJSI
.MIJN HOBBY, UW GËMAK'
Het vertrouwde adres voor al uw slijpwerk: Uw
kostbare noren worden nog met de hand gesle-
pen met aandacht voor de juiste ronding en bin-
nenwaartse scherptehoek!
Nog enkele 2e-hands noren en houtjes te koop
(geslepen en wel).
Uw fijnslijper, P.H. de Vries, Bockamastraat 27.
tel. 1782.

educatie om het milieubewust gedrag binnen de
gemeente Wymbritseradiel te stimuleren.
De zaken die door de milieuraad besoroken wor-
den, kunnen zowel vanuit het gemeentebestuur
als vanuit de bevolking aangereikt worden.
De milieuraad bestaat maximaal ult 7 personen,
die op grond van hun belangstelling voor, of des-
kundigheid op het terrein van het milieu geacht
worden geschikt te ziin om deze taken uit te voe-
ren. De leden van de milieuraad Wymbritseradiel
zijn:
- dhr, D. van den Ham, Stationsleane 5, 8614 AN
Oudega (W), deskundige op het terrein van de
techniek en (wind)- energie. In de milieuraad ver-
vult de heer Van den Ham de taak van plaatsver-
vangend vooaitter.
- dhr. D. Hylkema, Westerskatting 8, 8614 AP Ou-
dega, op aanbeveling van het Landbouwschap
(gewestelijke raad van Friesland);
- mevr. E. Kuiper-Groeneveld, DeWarren 24,8551
MP Wbudsend, namens de vrouwenraad van
\Smbritseradiel. Vanuit de milieuraad zal zij de
publiciteit gaan vezorgen;
- dhr. J. Nauta, De Draei 21, 8621 CZ Heeg, verte-
genwoordiger van het industriële bedrijfsleven;
- dhr. G. Schaap, De Kamp 6, 8627 SP Gauw, aan-

- ]'steld vanuit hêt onderwijs;
\Zdhr. w. Schureí De Draei 35, 8621 CZ Heeg, op

voordracht van het VWWymbritseradiel;
- dhr. J. Wildschut, Klokh0sdyk 2,8612JJ,ldzega,
deskundige op het terrein van de biologie. De heer
Wildschut vervult binnen de milieuraad de funktie
van vootzitter.
Als secrelaris fungeed de gemeentesecretaris, de
heer G. Jonker. Mocht u vragen of opmerkingen
hebben betretfende het milieu, dan kunt u bij hem
zowel schriftelijk als telefonisch terecht.
Het adres is: MilieuraadWymbritseradiel, t.a.v. de
heer G. Jonkeí Sladslaan 75, 8651 AC Ulst, tel.
05155-4277.
De eerstvolgende vergadering is op 26 januari a.s.
om 19.30 uur in het gemeentehuis te lJlst. Deze
vergaderingen zijn openbaar.
Namens de milieuraad Wymbritseradiel,

E. Kuiper-Groeneveld

'Hoort
zegt het voort!'

Verslag van het Fries kampioenschap Dorps- en
Stadsomroepers gehouden op zaterdag 14 maart
1992 in Drachten.
Het was een koude en natte dag met sneeuw, ha-
gel, regen, harde wind en temperaturen van onge-
veert 10 graden Celcius, maar dat kon de pret niet
drukken.
Om 10 uur waren de meeste omroepers al in
Drachten in het Gemeentehuis van Smallinger-
land en gingen zich omkleden zodat ze tijdig klaar
waÍen voor de officiële ontvangst door burge-
meester P v.d. Zaag. Na de koffle met cake en het
welkomstwoord van de burgemeester, was er de
kans, en die benut je gewoon, om het inÍormatie-
pakket aan te bieden namens de GemeenteWym-
britseradiel en de VW en werd de jury aan ons
voorgesteld. Het was alweer 12 uur toen we (12

omroepers met familie en Íans) onder begeleiding
van een muziekkorps een rondleiding door het
winkelcentrum maakten. De lunch werd genuttigd
in een gelegenheid die medesponsor was en
smaakte voortreffel ijk.
Eén uur 's middags, het uur der waarheid, de roep
van de vrije tekst.
Tussen het publiek had ik ondertussen ook een of-
ficiële afvaardiging uit lJlst ontdekt, namelijk de
Gemeentevoorlichter de heer Kim.
De tekst die ik gèmaakt had ging over Drachten en
werd besloten met een stukje Friese tekst over És
Drylts, namelijk:
Dêr't twa tuorkes yen fan fierren
wize't paed nei 't àlde plak
dêr't de àlde Rót syn ramt yet
utstekt boppe mannich dak

VRIJWILLIGERS''JOHANNA JACOBA''
GEVRAAGD

Dankzij de toezegging van diverse bedrijven kon de gemeenteraad van wym.
britseradiel op 15 december 1992 met de restauratieplannen van het stich-
tingsbestuur van de 'Johanna Jacoba' instemmen.
De Stichting heeÍt op maandag 18 januari jl. de restauratieopdracht met de
oud-lJlster Allard Syperda, scheepsbouwer te Osingahuizen, aÍgesloten.
omstreeks 1 april moet het staalwerk aan de boot klaar zijn,waarna de
afwerking kan beginnen. zoals de zaken er op dit moment voor staan,
zullen leerlingen van de Noordelijke schilderwakschool te Zwo[e het
schip geheel van een nieuw verfje gaan voorzien.
Het is zo goed als zeker dat de Johanna Jacoba tijdens het Koninklijk bezoek
aan sneek, ter ere van Koninginnedag, op 30 april a.s. een rol gaat spelen, om
meteen daarop aansluitend de reiinisten van lJlst op I mei a.s., t.g.v. 72s-iaar
lJlst, de boot te showen.
Het stichtingsbestuur doet graag een beroep op vriiwilligers om diverse ktus-
jes aan de boot te doen. Interieur aÍtimmeren, schoonmaken, meevarên als
stuurlui of bemanningsleden in het zomerseizoen, kontaktpersonen voor de
vriendenclub 'Johanna Jacoba', enz. enz. Schroom niet, maar meld u aan.
voor meer inÍormatie kunt u terecht op het gemeentehuis bij Enno Kim, tel.
05155-(3)4207. Uw medewerking is zeer wetkom!
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IN UW KOSTBARE VAKANTIETIJD PROBEREN WIJ
ZO SNEL MOGEIIJK UW STORINGEN

r.....g:PfuRrumf
Judotoernooi lJlst
Tijdens de laatste judolessen van 1992 werden in
7 categorieën in de sporthal de Utherne onder-
linge judowedstrilden gehoudên; Voor de meeste
Kypmantsjes was dit een debuut op een judotoer-
nooi. Er werd sportiêÍ ên fanatieÍ gestreden om de
ereplaatsen.
Bij de longste groepen was er veel belangstelling
van ouders, pakes, beppes en andere fans. De on-
derstaande rangschikking viel er op te maken na
ongêveer twee uur strijd op de tatami.
Groep 1: 1. Jelmervan Erkelens,2. Frans v.d. Werf,
3. Corina Mulder. 4. Anita van Bree.
Groep 2: 1. Josette Rooth, 2. Emel Stilma, 3.
Bianca Meertens.
Groep 3: 1. Tim Schweering, 2. Peter Sven Bok-
horst, 3. Age Poortinga, 4. Herman Ostendorf.
Groep 4: 1. Huub van der Werf, 2. Tjeerd de Vries,
3. Dennis Blaauw
Groep 5: 1. Gerrit de Jong, 2. Marije Sytsma,3.
Ype Poortinga, 4. Arjen Sytsma.
Groep 6: 1. Pêter Knol, 2. Jildert Steenbeek, 3. Al-
lard Steenbeek.
Groeo 7: 1. Bram v.d. Veen, 2. Ybo Durk Groene-
veld, 3. bmd. Hedser Nijland en Bas Matien.

'Snerttoernooi'
Volleybalver. Stánfries
Zaterdag 12 december j.l. hebben we in de
Utherne weeÍ ons traditioneel straten/bedrijven-
toernooi gespeeld; dit andermaal gesponsord
doorTechnisch Buro P. Hoogeveen.
's Middags werd er enthousiast gespeeld door de

tussen De Kolk en Nooitgedagt werd doorde laat-
sle gewonnen.
Aan het einde van de middag kon aan de drie best
geplaatsten een beker uitgereikt worden; dit on-
der het genot van een kop overheerlijke snert van
Sandral
De winnende têams nogmaals proficiat, in het bij-
zonder de ploeg van Nooitgedagt die voor de
tweede maal de wisselbeker mee naar de fabriek
mocht nemen.
Vanaf deze kant willen we alle teams bedanken
voor hun enthousiaste deelname en mogelijk tot
ziens in december 1993.
Verder voor het komende jaar vooral een gezond
en sportief 1993 toegewenst!

Bestuur volleybalver. Stànfries

dames en heren in tweepoules van elk 5 tems.
Deelnemende ploegen waren deze middag: ge-
meente Wymbritseradiel (dit jaar voor het eerst),
buurtvereniging De Kolk, Techn. Buro P. Hooge-
veen, buurtvereniging Ald Drylts, buurtvereniging
Trijespan, Microform Automatisering (ook de eer-
ste keer), buurtvereniging De Rat, Nooitgedagt
Gereedschappen, buurtvereniging Cloostercamp
en buurtvereniging Der Tusken Yn.
Na vele enerverende momenten kwamen om on-
geveer kwart voor vijf de teams van Cloostercamp
en Wymbrits tegen elkaar in het strijdperk om de
derde en vierde plaats. WinnaaÍ werd Clooster-
camp. De strijd om de eerste en tweede plaats

VISSER-IJLST
BOEK.ENFOTOHANOEL.
SPEELGOED

Galamagracht 9, Tel. 1318

GOLFF SUPENMARKT
DE MEEST COMPLETE SUPEBMARKT IN DE BUUNT

o slijterij o Drogisterij o Aardappelen, groente en
truit o Bloemen . Zuivel (elke dag verse aanvoer)

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

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

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

geopend van 9.OO-7 2.OO (s maandags v.a. 10.00 u.)

en 74.OO-77.OO uur

Openingstijden: maandag 10.00-12.15 en 13.15-18,00 uur;
dinsdag t/m vrijdag 8.30-12.15 en 13.15-í8.00 uur;
vrijdag koopavond van 13.15-21.00 uur;
zaterdag de gehele dag open van 8,30-16.00 uur.

SUPERMARKI

GALAMAGRACHT 34. IJLST - 05155-1570
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Aldjiersjoun

Dêr fleach it jier
Dan sikerwier
Allyk ín skaed wer hinne,
En dei oan dei
Fan 't jier gong wei
As snieguod foar de sinne.

Faek tinkt men net
Hoe freeslik rêd
De jienen wolfoninne
En dat w'elk jier
Wer minderfier
Fan't libbensein 6f binne.

Men libbet bliid,
Lit faek de tiid
Sa tinkleas jin àntdriuwe;
Men wraemt en wrot
En skrept en skuort
As soen' wy op ierde bliuwe.

Men fynt sa'n smaek
Yn 't libben faek,
Men wol dan hiel net heane
Fan leed en smert.
Hwant dat soe 't hert
En 't wufte sin bidjene.

Mar àldjiersjoun
Is 't jier forroun,
Dan tinkt men by dat skieden:
Al skynt ittaei,
It is sa faei,
Us libben hjirop ierde.

\ Jier is forflein,
Jamk komt 0s ein,
Dan moat w'ris sté forlitte.
Meifêste trêd
Gean w'ier of let
Us libbensjoun tomjitte.

Kom, slaen w'it each
Nei God omheech,
Hy kin en wol ris liede,
Wurdt 't mêd ek swier
Yn 't nije jie4
Hy wol Syn treast ás biede.

Otte SijesAkkerman

FOTO'S GEVRAAGD
v00R ulilEK BoEK vAl{ tJtsT

Tlidens dê reiinle ln í993 verschfnt êr een unlek boêk
over lJlsi, Voor ro'n boek ir materlaal nodig en daarvan
ls reedr een deel aanwerlg,
Toch denken wl dat er, vooral blj de oudere inwoners
van lJlst, nog menig oude folo zrl liggon, dle geschikt is
Yoor gubllkatle ln dit boek,
tocht u in het bezit rijn yan oude íoto'tl ouentuêel mei
een achlergÍonduerhaal, ol komen êr bepaalde anekdo.
tes b[ u opr wlj wlllen dat greag uan u wetên.
Hoe mêor materlaal we hebben, hoe mooler boek er kan
yerschlinen. Ulteraard kriigt u alle geleyerde materiaal
na gebrulk Yan ons terug.
tochl u ons kunnen holpen, dan yernsmen wij dat gÍaag
Yan u. U kunt kontakt opnêmen net!
Sybe Houtrma, tel, í820 oí
Lammerl Vl$er, tel. í3í8.
Ook kunt u dlrokt teÍecht bii Boekhandel Visser, Gela,
rn.gracht 9, lJlst.

Makelaardij
Schrale

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

Hypotheken en verzekeri ngen

Taxaties van alle onroerende goederen
blnnen 48 uur geregeld

Vraagt vrijblijvend informatie.

Stadslaan 42, 8651 AG lJlst, tel.05155-2211

Voor ovenverse bakkersprodukten naar

Dr tbotiln'eErnnurur Dil J
TELEFOON 05155-1557GEEUWKADÊ 1 AA IJLST

Wij bieden u daartoe de AlP0-zelÍinkter en/oÍ het PRINTY-

stempelautomaatje. Met IIVAARDEBON voor het gewenste tekstplaatje,

Gemakkelijk en tijdbesparend.

$

Vanzelfsprekend kunnen ook stempels geleverd worden die gebruikt worden

met een los stempelkussen

Wij adviseren u graag over de verschillende mogelijkheden.

U kunt voor deze aktie terecht bij:

VISSER.IJLST
BOEK- EN FOTOHANDEL. SPEELGOED

Btj oonkoop von een ALpO oÍ
PRINTY ontuongt u gg!5 drt,
teleíoonslemp€lljeots -aqÏtenliewoorde 00
uw oneven,
ÍokluÍen

Galamagracht 9, lJlst, tel. 1318
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B ETAALBARE LIJnE

POE
V/ONINGINRICHTING
GALAMAGRACHT 20

8ó51 EB ULST

TEL. 05 1 5s-2372/1450

FÁX 0s155-1919


