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Nynke Landman derde op
a lternatieve Elfstedentocht
Prachttijd over tweehonderd ki Io mete r

De sinds maart 1*)2 in lJlst woonachtige Nynke Landman presteerde het in
een tijdsbestekvan 7 uur en 19 minuten een afstand van 200 kilometerte
ovefuruggen en als derde bij de dames te finishen tijdens de alternatieve
Elfstedentocht in Oosbnrtjk Een opmerkelijke prestatie voor een
op merke lij ke sportvrouw.
Nynke'ging wor de eerste plaats', bereiffie haar doel (nummer een worden)
niet, maar was later toch tevreden; een veiltaal over een tocht op de

r.,líerlssens ee i n O o ste n rij k.

Nynke, die het overigens ook presteerde om tij-
dens het korte wintertje, begin januari, als enige
vrouw in rekordtijd een ofÍicieuze Friese ElÍsteden-
tocht te rijden, is altijd al verbonden geweest met
het overbekendê element water. Zomerdag via het
sk0tsjesilen, winterdag wanneer het element wa-
ter zijn vaste vorm heeft aangenomen, op de
smalle ijzers en het hele jaar op haar woonschip
aan de Kerkhofsteeg. Dit jaar werd er koers gezet
richting Weissensee, een groot meer in Oostenrijk,
waar ze voor de vierde keer poogde de '200' te be-
dwingen. Ondanks de sneeuw de vele scheuren,
vele valpartijen en andere ongemakken zoals een
windkracht van 4 à 5 beaufort 'viel het best wel
mee'. Maar de tanden moesten oo elkaar-
Uw verslaggever viel in elk geval het voldane, blij-
de, maar ook uitgeputte gelaat op van de rijdster.
Na ongeveer '150 kilometer leek ze even de be-
ruchte man (misschien ook wel vrouw) met de ha-

mer tegen te komen, maar haar schaatskompa-
nen en haar eigen mentale veerkracht haalden
haar er doorheen. Aan de andere kant was het ook
wel te verwachten dat ze het zou redden. want vier
maal per week trainen op het heilige ijs van ThialÍ
en daarnaast twee maal per dag 20 minuten dra-
ven geven fysiek gezien wel de nodige inhoud.
In een zoals Nynke het noemt 'leuke ploeg' be-
staande uit de ons allen bekende werfbaas Allard
Syperda, Kees de Jong uit Heeg, Yep Ypma en
Reinder Reitsma uit Oudega, heeft ze in elk geval
prima buikspieroeÍeningen kunnen doen; en
wel... van het lachen, want ze hebben lol gehad
voor tien! Ze zag er best tegenop, maar "t was
machtig'.
De spierpijn achteraf werd dan ook met een glim-
lach afgedaan en woensdag 27 januari 1993 kan
bijgeschreven worden als een succesvolle dag op
lJlster sportgebied.

GEl'ESTIGD

i.ln, bruins
Íysiotherapeut

de jagersherne 6, tel. 31251

behandeling volgens aÍspraak, ook's avonds

Retinie 725 Jaar Stad lJlst

Het gaat goed met de opgaven voor de rednie. In
januari zijn we de 300 deelnemers gepasseerd,
maar we rekenen er op dat er nog velen bij zullen
komen!
Wij wijzen er nogmaals op dat u zich wel dient op
te geven daar wij nogal eens horen zeggen: 'we
gaan zo wel even een kijkje nemen in de tênt',
maar dat kan niet om reden wij vooreen bepaalde
datum het juiste aantal ref.inisten moeten opge-
ven. Dit in verband met de grootte van de tent en
de verdere vezorging. Dus wel even opgeven,
graag zo spoedig mogelijk, om teleurstelling te
voorKomen.
Als u / 35,- overmaakt op bankrekening
3595.23.897 (gironummer bank 860367) t.n.v.
Reunie 725 Jaar Stad lJlst, dan bent u ingeschre-
ven als rerinist.
Foto's voor de tentoonstelling zijn ook van harte
welkom, inleveren bij Joh. Nijdam, Eegracht 104,
voorzien van uw naam en adres. Voor verdere in-
formatie kunt u bellen of schrijven naar:
Jan Schilstra, Galamagracht 8Z 8651 EE lJlst, tel.
31425; Johannes Nijdam, Eegracht 104,8651 EJ
lJlst, tel. 31783 oÍ Afke Frankena- Hoomans, Ylos-
tinslaan 40, 8651 AV lJlst, te|.31323.
Op zondag 2 mei 1993 om 9.30 uur is er een kerk-
dienst in de Nederlands Hervormde kerk, uit-
gaande van de gezamenlijke kerken van lJlst.
Voorgangers oud-lJlsters ds G. Wassenaar van
Heerenveen en ds A. Wiebenoa van Geesteren.

De Reiiniecommissie

Komt lJlst zonder
zangkoor?

Vorig jaar oktobervierde het Interkerkelijk koor Eu-
phonia zijn 60-jarig bestaan met een zeer ge-
slaagd jubileumconcert.
Het koor geeft concerten, doet mee aan concour-
sen en werkt mee aan kerkdiensten.
Om deze activiteiten te kunnen blijven doen zijn
nieuwe leden nodig; leden die in een prettig sÍeer
mee willen doen aan het zingen van het nieuwe re-
oertoire van dit koor.
Wie deze uitdaging aandurft kan gerust eens
langskomen op een dinsdagavond in het Miens-
kipsh0s tussen 20.00 en 22.00 uur
Ook ons kinderkoor wil graag meer zangers en
zangeressen. Meisjes en jongens probeert het
eens! Elke dinsdagavond van 18.30 tot 19.30 uur.
Voor inlichtingen: J. Canrinus, Julianastraat 45,
lJlst, tel. 1678.

KOEPELLST

Oproep aan alle lJlsters
Zoals u weet worden de stadsfeesten dit jaar
gehouden van 30 juni Vm 3 juli.
Het is de bedoeling om ook dit jaar weer een
optocht te organiseren.
U begrijpt dat dit zonder uw medewerking
geen succes kan worden.
Wij verzoeken u dan ook om praalwagens te
maken met als thema IJLST TOEN EN NU.
Startgeld per wagen is f 100,-.
Ook loopgroepen zijn van harte welkom.
Opgave bij onderstaand adres voor 1 april
a.s. (naam + banknummer).

Ook is er weer een groots opgezette zes-
kamp.

Een team moet bestaan uit 3 mannen, 3
vrouwen, 1 coach en 1 à 2 reservès (allen in
een zelÍde tenue). Ook moet er een mascotte
worden gemaakt.
Inleg geld per team f 30,-.
Opgave voor 1 april a.s. als volgt:
- naam leam
- kleuren tenue
- alleen per team opgeven.

Beide opgaven bij Roos Gerlofs, S. Sjaerde-
malaan 23, ïel. 32367.
Wij rekenen op uw medewerking.

Bestuur De Koepel

D E LAATSTE BOE K ENKOOPJ ES!

Stapels!! voor

1,00 2,50
5,00 10,00

BOEKHANDEL VISSER
Galamagracht 9, lJ lst

Te|.05155-31318

DE
IJ
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o bloemen
o planten
. bloemsierkunst
o tuincentrum
. tuinarchitectuur
Dit alles in uw 'elgen slad'

kiaé en Zakelijk
de juíste

* verzekering
* hypotheek
* pensioen

sNEXtlEn
AstIUN,ANTIEIT,AN:IOON

Zwarteweg 4, Sneek
tel.:05150-16825
P. Hiemstra
tel.:05155-32164

TDE BOENB:g

Voor alle bestratingen
ook sierbestrating

voor particulier en bedrijf

Bestratingsbedrijf

Fa, J{ota en Zwaagman
Hettingawei 16 Bernhardstraat 3

8622XX Hommerts 8651 AM Ulst
05154-43566 05155-32503

Autorijschoot L. de BOef
Belangrijker dan een goedkoop

lesuur ls de elndrekenlng
na het rllexament
Ga daarom naar

Autorijschool L. de Boer
Popmawal 12

lJlst
TeleÍoon 05155-31553

VOLLEDIG
GEDIPLOMEERD

TIMMER- EN AANNEMERSBEDRIJF

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

lJlst, Roodhemsterweg +, Telefoon 051 55-31 BB0i31 348
Postadres: Postbus 29, 8650 AA lJlst

K ,y Uitvaartvereniging "Laatste Eer" lJlst
7< {< 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. Pfantinga, dag en nacht bereikbaar 05141-1372.

Inlichtingen: J. Nijdam, Eegracht 104, tel. 05155-31783

FilIJTEIiEilEEDRIJF

R"IKREDE€
ÏI KUNT HIER TERECHT VOOR:

' Reparatl€s ' Grote & Klelne Beurten
* APK-Autokeurhg * Autospulten

' Onderdelen ' Verkoop van Nleuwe &
Gebrulktc auto's

Roodhemsterweg 14

IJlst
05 I 55-3 1436

(privé 31858)
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Mevrouw W. Kempenaar-Verhoog, Jonker Ris-
pensstraat 9, teleÍoon 1747.

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

Wereldgebedsdag 1gg3

Op 5 maart a.s. 's avonds om half acht zal in de
Doopsgezinde kerk alhier de dienst van Wereldge-
bedsdag worden gehouden. De liturgie is dit jaar
samengesteld door vrouwen uit Guatemala en
heeft als thema: Helend werken door Gods insoi-
ratie.
Aan de liturgieviering zal medewerking worden
verleend door het koortje van de Doopsgezinde
kerk. Als er mensen zijn die gehaald en thuisge-
bracht willen worden per auto, dan kan daar voor
gezorgd worden. Zij kunnen zich opgeven bij me-
vrouw Diepeveen, Geeuwkade 20, tel. 147g.

Nu 1070 korting
op alle voorraadbehang.

Het bedrijÍ voor levering en plaat-
sing van alle soorten glas.
Verkoop van verÍ, behang,

doe-het-zelÍ-artikelen, laarzen,
klompen, werkschoenen, ledervet,
schoenpoets en vele soorten en

maten veters.

ffi
J.G.DEVRTES-IJIÉT
sclrllclers. en behcrryersbectr:fÍ

cre.M.rllÍ-arq;l<
Galamagracht 13 - Tet. 0S155-91387

een uitgave van:
Drukkerij Visser,
Galamagracht g, lJtst,
te|.05155-1318

Redaktie: A. Kuipers
J. Keizer

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

Opmaak: Studio Sybe Houtsma,
lJlst

Druk: DrukkerijVisser, lJlst

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

OCopyrlght Drukkortj Vissor. Niets uit dez6
tJltgava mag wordan vorv€slvoudigd door
mlddcl van druk, totokopio, mikroÍitm oÍ op
cnlgeÍlei andeÍe wiJzs, zond€r vooíaÍgaand6
loademmlng van d6 uitg6v6r.

tt@EilttfuA

24lebruari
25februari

26februari
26februari

3 maart
5maaÉ
5maaË
5 maart
SmaaÊ
9 maart

10maaÊ
ll maart
12maarl
Í7 maart
18 maart
'l8maart

19 maaÉ
20 maart
21 maart

1_2maart
24maaft
24maart
25 maart
26maart
26 maart
26maaÉ
29 maart
31 maaÉ

Jaarvergadering Vogelwacht lJlst-Oosthem e.o., Mienskipsh0s.
N.C.V.B., mevrouw Krikke uit Franeker, 'Ons Financieel Pro1ekt, pakistan,,
Mienskipsh0s.
Klaverjassen, Mienskipsh0s.
Jaarvergadering Tuinbouwvereniging, Mienskipsh0s.
Bridgeclub, Mienskipsh0s.
Teake van de Meer, Mienskipsh0s.
Buuftvereniging De Rat-Ald Drylts, Open Klaverjasavond in het Wapen van lJlst.
Wereldgebedsdag, Doopsgezinde kerk, 1 9.30 uur.
Bridgeclub, Mienskipsh0s.
Toneelvoorstellingen voor scholen, Mienskipsh0s.
Bidstond voor gewas en arbeid, Gereformeerde kerk, 1g.30 uur, ds. p.v.d. Waal.
Jaarvergadering vereniging Stadsbelang, Mienskipsh0s.
Klaverjassen, Mienskipsh0s.
Bridgeclub, Mienskipsh0s.
Bond van Plattelandsvrouwen in Friesland, Eéndagsbestuur, Mienskipsh0s.
C.V.P. mevrouw Jellema uit Sexbierum, boekbespreking 'Een vrouw als Joke,,
Mienskiosh0s.
Uitvoering Krite Meiinoar len, Mienskipsh0s.
Uitvoering Krite Meiinoar len, Mienskipsh0s.
Open Deur dienst, ds K. van Marrum uit Warns, 1 9.30 uur, Mienskipsh0s.
Bridgeclub, Mienskipsh0s.
Ledenvergadering buurtvereniging D'rTusken yn, bovenzaal Mienskipsh0s.
Gezamenlijke gemeente-avond, Hervormd-Gereformeerd, M ienskipsh0s.
N.C.V.B. de heer Bouma uit Sonnega, 'Alles wat groeit en bloeit', Mienskipsh0s.
Buurtvereniging De Kolk, bovenzaal Mienskipsh0s.
Klaverjassen, Mienskipsh0s, zaal A.
Buudvereniging Ylostinslaan, Mienskipsh0s, zaal B.
Bridgeclub, Mienskipsh0s.
Bridgeclub, Mienskipsh0s.

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-
kiosh0s.
Muziekkorps'Goncordia' repetitie iedere maan-
dagavond 19.30-21 .30 in het Mienskipsh0s.
Judo lessen, iedere dinsdag 16.00-19.00 uur in
spofthal De Utherne.
Volksdansen De Yleke Dounsers, jongerengroep
dinsdagavond 2O.OO-22.00 uur, 1 keer in de 14

. rgen in het Himsterh0s te Oosthem. Ouderen ie-
Yere dinsdagmiddag van 13.30-15.00 uur in het

Mienskiosh0s.
Schaken elke dinsdagavond in Het Wapen van
lJlst.
Dammen elke maandavond in Het Wapen van
Ulst.
Amnesty International 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, 16.00-22.30 uur; woensdag 1 8.00-
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.
Volleybalvereniging StÉinfries elke dinsdag
vanaÍ 1 7.0(l uur.
Sportvereniging V.O.P.: trainingsuren, vrijdag-
avond 1 8.00-19.00 uur rekreatie-voetbal heren;
1 9.00-20.00 uur rekreatie-volleybal voor dames
en neren.
DaÉclub iedere dinsdagavond vanaf 20.00 uur
Bondswedstrijd en iedere donderdagavond in Het
Wapen van lJlst.
FNV info-team bel 05155-1970, Louise Heeringa
voor informatie op het gebied van Sociale Voor-
zieningen, Studiefinanciering, invullen belasting-
biljetten, individuele huursubsidie en dergelijke.
Bouw- en Houtbond FNV W.W. inschrijven elke
maandagavond van 19.00-20.00 uur, Douwe
Heeringa, Westergoleane 45, lJlst, tel. 0S1SS-
1 970.
Gemeente van Jezus Christus Kinderbijbelclub:
woensdags eens per 14 dagen, oneven weken,
13.00-14.00 uur 4 Vm 7 jaar,14.OO-15.00 uur 8 V
m 11 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: 05104-1627.

Pu[vlrfi'fuEwruJnl
Bij mijn vertrek uit lJlst per 1.2.93 groet ik u
allen. Tevens bedank ik voor alle lidmaat-
schappen en donaties.
Dhr. A.B.J. Arendsen
Troelstrakade 22-68, 8603 AP Sneek.

GEVONDEN:
1 oorhanger (zilverkleurig); af te halen bij
Bloemisterij De Haas.

DANKBETUIGING
Hierbij wil ik iedereen hartelijk bedanken voor de
bezoeken, kaarten, fruit en andere attenties tij-
dens en na mijn verblijf in het ziekenhuis.

Mevr. A. Stegenga-Keulen
Wilhelminastraat 10. lJlst
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Galamagracht 44 - lJlst
Tel. 05155-31996

Waaromllopen...
afs aYooric@
kantharen?

De doe-het-zelver huurt bij
ons o.a.: a Ladders. Rol-
stelgers c Speciemole ns
a Cirkelzagen a Decoupeer_
zagen a BOormachines
o Schuurmachln'es o parket_
schuurmachines c Grond-
ot Tuinfrezen . Ketting-
zagen enz. enz.

M.SIIPERDA
Suclergoweg 54, lJlst

De enlge zeltslachtende 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 vrijdagsavonds
bezorgen wij Uw bestelling!

SLAGERIJ

H. & D. Zijlstra
Eegracht 65 - lJlst - TeieÍoon 31309

n
u
tr
tr

GROND- EN VERZETWERK
WALBESCHOEIING
HEIWERK tr RIOLERING
AGRARISCHE WERKZAAMHEDEN

Aannemin gsbedriif ïlVeg- en ïïaterbouw

Stienstra &van derWal
Galamagracht 107 8651 EE lJlst 05tr55-31491

TIMMER. EN AANNEMERSBEDRIJF

FA.G.SPIJKSMA&ZN.

r Nieuwbouw o Verbouw o Renovatle
. Onderhoud
o Ramen, deuren en kozijnen maken wil

Yoor u op maal

Uilenburg 35 - lJlst - Tel. 05155-31228

' lGediplomeerde Autorij scho ol "
ook voor vrachtaulo en autobus

o Lestijden 60 minuten

r Opfriscursus voor de niet regelmatige rijders
o Voortgezette opleiding op groot materieel
o Het leren en durven rijden in Amsterdam
o Theoriecursus... ook voor l1t/z jarigen

r Hoog slagi

Bel of kom langs voor meer informatie.

Sudergoweg 36 - 8651 CN IJlst - Telefoon 05155-32009

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

Speciale drogisterij en kosmetica-aídeling

Let op onze wekeliikse folder

SPEERSTRA'S
VOORDEELMARKT
Stadslaan 2 - TeleÍoon 31206
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Chr. Plattelandsvrouwen
lJlst

De Christelijke Plattelandsvrouwen uit lJlst hiel-
den op woênsdag 6januari 1993 een nieuwjaars-
receptie in het bowlingscentrum te Sneek.
Wij werden om .1915 

uur verwelkomd door de reis-
commissie die ons een gelukkig nieuwjaar wen-
5LE.

De banen lagen al te wachten om te bowlen. Wij
bowlden van half B tot half g. Daarna pauze met
kofiie en bittergarnituur en een consumptiebon.
Om halÍ tien was het onze beurt weer om te bow-
len tot half elf.
Er waren dames bij die heel goed konden bowlen
en heel wat punten op de lijst hadden. Alle dames
werden beloond met een doosje chocolaadjes.
Om elf uur gingen we per auto weer huiswaarts.

De reiscommissie

Jaarvergadering 21 -1 -1993
Mevrouw Jacobi, presidente opende deze avond
door ons allemaal welkom te heten en las ons een
bijbelgedeelte voor. Na het gebed en de meditatie
kreeg de ngtuliste het woord. Er was heel wat ge-
beurd en er was ook veel gedaan in 1992.
Mevrouw Weiland, de penningmeesteresse, gaf
op het bord een uiteenzetting van het financiële
gedeelte. De dames Wiebenga en Hoekstra heb-
ben de kas gecontroleerd. Dat was goed in orde,
aldus de beide dames. Toen was het tijd voor kof-
fie met wat lekkers.
Verder hadden wij een gezellige spelavond met
veel verschillende spellen. De kleine verloting was
ook een groot succes. Het was zo maar weer laat
deze avond. Mevrouw Jacobi sloot deze geslaagd
avond en wenste ons allemaal wel thuis. Alle da-
mes kregen een leuk presentje mee.
Wij hebben er ook nieuwe leden bij, maar er mo-
gen nog wel meerdames bij hoor. U bent natuurlijk
van harte welkom op onze vergaderavonden, 18
februari, 5 maar, 18 maart en 29 april .1993.

T. Wind-Wiersma

Bijvoorbeeld onze Dat betekent dus: meer
rendementrekening. U rente en meer vrijheid.
spaan re-
gen een

hoge rente,
terwijl u

toch iedeÍe

maand direct en contant
geld kunt opnemen.

Zonder kosten.
Zonder opzegtermijn.

De Rabo-

bank Sneek-

Heeg-Joure

zet deskun-

dig alle
vooÍdelen van de Rabo

Spamekeningen voor u

op een rijtle.

l*ldEl
SNEEK Mdkbrel 8. 05150-8mr Dekamalaan 16. -89213r bmmerweS 41. -89235

HEEG 05154-4254t . JOUru 05118-89m. LANGWEER05I18-99124
ST. NICOLAASGA 05 I]4 ] Ig] . SCHANEGOUTUM 05I50. I 8285

WIEUWEm 05lg-1205 ' ULST 05155 3142ó. HOMMERTS 05 I 54 42290

--Lyts Yleken ontvang donatie uit
fonds Zomerzegels
Bestuur en juffen ingenomen met gift

Uit handen van mevrouwT de Jagef voorzitster van het fonds Zomerzegels,
kreeg RiaWierda (voorzi6ter peuterspeelzaal) een bedrag van 1500 gulden
overhandigd, Penningmeesteres Ankie Rass zag glimlachend en welwillend
toe, terwijl de juffenTony Hollander en Corry Galama, samen met vrijwilliger
Japke Redschaad, al een invulling maakten voor de wijze waarop het bedrag
besteed kon worden.

De verbazing was bijna van de gezichten af te le-
zen, toen het uiteindelijke bedrag genoemd werd.
Het nu 40 jaar bestaande fonds Zomerzegels
keert jaarlijks bedragen uit aan instellingen op so-
ciaal en kultureel gebied. Deze keer was de lJlster
peuterspeelzaal aan de beurt. Er kan nu een begin
oemaakt worden met de aanschaf van stofvrije

ltrassen, waardoorvooral kinderen met een ast-
hatische aandoening nu 'stofvrij' kunnen spelen.

Ook wordt er het broodnodige speelgoed bij ge-
kocht.

Het landelijk opererende Íonds, met ondermeer
een afdeling voor Sneek en omstreken keert elk

jaar een X-bedrag uit aan instellingen die daartoe
een verzoek indienen. Het geldbedrag moet wel
aan een van tevoren afgesproken doel worden be-
steed.
Voor de peuterspeelzaal een zeer welkome aan-
vulling op het karige budget, want in feite wordt
deze faciliteit voor een groot gedeelte door de ou-
ders zelf in stand gehouden. Alleen de gemeente
draagt gedeeltelijk bij tot de instandhouding van
een instelling die voor elk en ieder van wezenlijk
belang is.

J.K.

Ned. Christen
Vrouwenbond
Onder leiding van presidente mevrouw Nauta
werd 28 januari 1993 onze jaarvergadering gehou-
oen.
Ze opende met een meditatie en gebed. Daarna
zongen we samen het 'Bondslied'. Er werden di-
verse jaarverslagen gelezen. Ook werd afscheid
genomen van vijf bestuursleden. De dames
Schuurmans (2e secr.), J. Fijlstra (2e penningm.)
en drie propagandistes, A. Postma, G. Fijlstra en
W. de Haas.
Opvolgsters werden mevrouw T. Heuveling-Bui-
tenhuis (2e secr.) en E Rollema (2 penm.). Als pro-
pagandiste werd benoemd G. Smink-v.d. Zee;
naar een tweede wordt nog gezocht.
De aftredende dames kregen een op een mok met
embleem van de N.C.V.B. opgemaakt bloemstuk-

le. Dit was zeer kreatief gedaan door mevrouw N.

v.d. Lei. De nieuwe bestuursleden kregen een roos
ter bemoediging.
Hierna zongen we met de leden een potpourri Hol-
landse liedjes ter inleiding van ons zelfgemaakte
kwartet. Onder veel hilariteit hebben we dit ge-
speeld.
De presidente besloot deze gezellige jaarvergade-
ring door ons te laten zingen: ."De dag door Uwe
Gunst ontvangen'.
De eerstvolgende vergadering is op donderdag 25
februari. Mevrouw Krikke vertelt dan over ons
N.C.V.B.-projekt 'Onderwijs in Pakistan - Dar Ul
Hikmat'. Nieuwe leden of gasten zijn hartelijk wel-
kom!

J. Posthuma-v.d. Boomgaard



IT DRYLTSER KYPMANTSJE 6

AIVIFRIF'[![RLE[I

ln de vroegere IJIster openbare Lagere schoolhangt sinds augustus lggl een
fraai houten bord dat herinnert aan het leggen van de eerste steen. Het bord
heeft lange tijd in de gemeentewerkplaats gestaan.
Dankzij de medewerkingvan gemeente-opzichterT Postma is het opgeknapt
en nu weer op een geschikte plaats opgehangen.

,IJL$T|ER

Herinneringsbord Openbare Lagere School

Deze luchtfoto is omstreeks 1950 gemaakt. Ge-
heel rechts het vroegere stadhuis dat nu politie,
buro is. Links daarvan de vroegere Openbare La-
gere School, Galamagracht 48, die later is omge-
bouwd tot woning.

De oude Openbare Lagere School, Galamagracht
48 is gebouwd in 1878 door de lJlster timmerman
Meinte Schuurmans. Hij nam het werk aan voor
f 12.850,-.Zijn concurrent GorritVissef had inge-
schreven voor een bedrag van f 14.474,-.Debe-
groting was geraamd op / 14.000,-.
Burgemeester Taeke Eiberts van Popta legde op
17 april 1878 de eerste steen. Als herinnering aan
dat Íeit werd een houten bord vervaardigd dat la-
ter in de gang van de school hing.
De ontwerper van het gebouw is de Sneker archi-
tect A. Breunissen Troost. In het bestek stond:
'Den 1 sten Augustus 1878 moet het geheele werk
voltooid zijn en in goede staat zijn opgeleverd.
Voor elke dag dat deze bepaling wordt overschre-
den verbeurt den Aannemer een boete van 10 gul-
den.'
De school is later verschillende keren verbouwd
en gemoderniseerd. Dat geschiedde onder an-
dere in 1965 door de Gebrs. Wiersma uit lJlst voor
/ 95.000,-. Op den duur voldeed de school niet
meer aan de eisen des tijds. Daarom werd er in
'1975 een nieuwe O.L.S. gebouwd in plan de Rat
(de eerste Kogge). Het gebouw kon nu voor an-
dere doeleinden worden gebruikt zoals kleuter-
school en jeugdsoos.
In 1987 kwamen er donkere wolken boven de
oude school drijven. De gemeente wilde de zaak
aÍbreken en er een flatachtige toestand realiseren,
waarin onder anderê hêt postkantoor gevestigd
kon worden.
Gelukkig kon dit gevaar worden afgewend en de
school werd verkocht aan de heer P. Groncisma
die er een woning van maakte.

Bord Íste steen terug
Later kochten de heer en mevrouw Meijer-Vonke-
man dit kàrakteristieke pand. Lies Meijer oefent
hier nu een praktijk in fysiotherapie uit.
Via via hoorden zij dat er nog ergens een 'eerste
steen' in de gemeentewerkplaats moest omzwer-
ven. Er werd contact opgenomen met Gemeente-
werken Wymbrits en inderdaad, het betrof welis-

waar geen echte steen maar een houten bord.
Gemeente-opzichter T Postma uit Oppenhuizen
vertelt hierover: 'lk hie alris in advys skreaun oan
B&W om in kredytsje beskikber te stellen om it
boerd op te knappen. lt wapenskyld dat 0nderoan
sit mei in skip der op en in kroan der boppe wie
hielendal fermóge. Wy hawwe it boerd yn 'e wurk-
pleats wer wat opkalefatere. Sels haw ik fan ho'+
wer in nij skyld makke. lk bin der yn myn friie
sa'n wike oÍseis mei dwaande*"ri. tt OíeOgór,j"ií
troch in skilder oanbrocht. lt boerd is makke fan
ikehout. Op fersyk fan de Íamylje Meijer is it wer
ophongen yn harren h0s, de álde iepenbiere
skoalle oan 'e Galamagrêft. Mar dizze 'êarste
stien' bliuwt eigendom fan de gemeenteWymbrit-
seradiel.'
De familie Meijer is erg blij dat deze herinnering uit
',|878 nu weer in hun huis hangt. Vorig jaar tijdens
de retinie van de Openbare Lagere School heb-
ben ruim honderd oud-leerlingen de tot woning
verbouwde school bezocht. Lies Meijer: 'Die
minsken Í0nen it ek allegeane moai dat dit boerd
hjir wer hinget. Se wisten ek noch krekt wer oft ear-
tiids de klompebakken stiene, wer't de kapstok-
ken wiene, de kachels e.s.Í. lt wie tige ynteressant
om mei dy àld-learlingen te praten.'
Het herinneringsbord is donkergroen van kleur. De
lijst is zwart en hêt schild met het gekroonde schip
en de tekst ziin goudkleurig. De afmetingen zijn:
breed 1.65 en hoog 1.40 meter. Het opschrift luidt:
'De eerste steen van dit schoolgebouw is gelegd
den .17den April 1878 doorT.E. van Popta, Burge-
meester en Lid van den Raad van lJlst terwijl Wet-
houders waren: J.J. Croles en WM. Oppedijk, te-

Herinneringsbord aan het leggen van de lste
steen op 17 april 1878.



vens Lid der Staten van Friesland en leden van
den Raad: J.D. Glastra, PH. Wesselius. pR. van
der Velde, J.lJ. Zandstra. Secretaris J. van Drie-
sum.
Archt. A. Breunissen Troost Opzigter K. van Hout
Aannemer M. Schuurmans.
Het op het schildje afgebeeld vaartuig lijkt veel op
een houten Friese tjalk. Rechts onderaaan is nog
een koperen plaatje aangebracht met de tekst:
Bruikleen. Eigendom van de gemeente Wymbrit-
seradiel. Augustus 1991.

Frits Boschma

ANNA SCHRAA.VAN POPTA

GEDIPLOMEERD
PEDICURE

Geeuwkade 11 - TeleÍoon 31930

\jond van
Plattelandsvrouwen in
Friesland, afd. lJlst

Op 21 januari j.l. hield de afdeling tJtst van de
Bond van Plattelandsvrouwen in Friesland haar
jaarvergadering.
De leden hadden bij de uitnodiging voor de verga-
dering al een schriftelijk financieel verslag en een
schriftelijk jaarverslag ontvangen. Beide versla-
gen werden zonder problemen goedgekeurd. De
bestuursverkiezing leverde evenmin problemen
op. Er traden weliswaar drie bestuursleden af.
maar gelukkig hadden zich ook weer drie nieuwe
vrouwen kandidaat gesteld. Met bijna algemene
stemmen werden in het bestuur gekozen: pyta de
Jager, Anneke Kuipers en Cilia v.d. Woude. De
scheidende bestuursleden ontvingen voor het
werk dat ze voor de bond gedaan hadden een
aandenken en de contactleden en enkele andere
leden die zich in het afgelopen jaar voor de aÍde-
"-1 hadden ingespannen werden verrast met een

\.,êmetje.
Na dit officiële gedeelte was het woord aan me-
vrouw A. Hoekstra van WateÍleiding Friesland.
Voor het leidingwater uit onze kraan komt, is er al
heel wat mee gebeurd. Het water wordt in Fries-
land op 7 plaatsen opgepompt en is dan in Íeite al
drinkbaar. Maar om het wat smakelijker en minder
hard te maken ondergaat het nog êen flink aantal
behandelingen. Er wordt tegenwordig veel meer
water gebruikt dan vroeger en het oppompen van
deze grote hoeveelheden water leidt onder an-
dere tot bodemdaling in de omgeving van de
pompstations. Het is daarom zaakzo zuinig mo-
gelijk met het water om te springen. Mevrouw
Hoekstra deed ons verschillende tips aan de hand
en toonde ons apparaatjes zoals straalbegren-
zers, waarmee we ons waterverbruik kunnen ver-
minderen. Tenslotte vertelde ze ons nog over het
nieuwe natuurvriendelijke terreinbeheer rond de
pompstations. Vroeger werd er ettelijke keren per
jaar gemaaid, tegenwoordig gebeurt dit nog maar
een of twee keer, waardoor allerlei wilde planten
en ook insecten weer een kans krijgen.
Een interessant verhaal, dat geïllustreerd werd
met verschillende grafieken en tabellen en na de
pauzê met een aantal mooiê dia's.
De volgende bijeenkomsten van de Bond van Plat-
telandsvrouwen zijn op 18 maart (eendagsbe-
stuur) en op 21 april a.s.
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,,EKIKERí

Us álde bles
Us Bles hat mannich prizen woun:
Nin hynder koe sa rinne:
Gjin beter guds wier fier yn 't roun,
Gjinien koe'tfen hím winne;
Nou is er áld en stiif en btyn
En kin gjin fracht mear tàke;
Der sit gjin fleur en tier mear yn;
Wy kinne'm net mear br1ke.

Der kaem in filder oan de doar
Dy woe it bist wol fille:
Us Heit dy naem syn bod net oan:
It wier him net to wille.
Mar Heit dy sei: 'Yn wol en wea
Hat dizze guds my tsjinne,
Ik scil him foerje ta syn dea,
Det hat er wol fortsjinne.'

Nou kin is álde, trouwe Blea
It nearne better krije;
Hy noasket om yn 't wiete gers
Ef lit op 't strie him ftije;
Mar as er Heite stap mar heaft,
Den kin er blibkje en wrinzgle;
't ls krekt as seit er: 'Boer, haw tank,
lk kin 't net better winskje.'

Piter Jelles Troelstra (1 860- 1 930)

Projektontwikkeling en Bouwbemiddeling

houdt zich bezig met het ontwikkelen van kantoren. bedriifs-
gebouwen en koopwoningen.
Daarnaast bemiddelen wij in verkoop van woningen en commer-
cieel onroerend goed.

Kantoor: Galamagracht 18, 8651 EB lJlst, telefoon 05155-32155
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Verslag zorgbemiddelaar

Nu ik al weer meer dan een jaar als zorgbemide-
laar in Wymbritseradiel werkzaam ben lijkt het mij
goed u hiervan kort verslag te doen.
Mijn werkzaamheden richten zich op alle ouderen
(55 plus) in de gemeente die graag zelfstandig wil-
len blijven wonen en problemen óf vragên hebben
op het gebied van zorg- en hulpverlening.
Toen ik begon op 1 septêmber 1991 stond ervoor
mij op het gemeentehuis een buro, een stoel, een
telefoon en een lege kast. De functie moest dus
nog helemaal opgezet worden.
lk ben er toen mee begonnen me te oriënteren op
wat er aan zorg- en hulpverlening 'te koop' is op
het gebied van de ouderenzorg in de gemeente. lk
heb kennis gemaakt met allerlei verschillende per-
sonen en instanties. lk heb me door hen laten in-
Íormeren en heb tevens uitgelegd wat de bedoe-
ling is van mijn functie.
Daarna ben ik mij op de'doelgroep', de ouderen
van Wymbritseradiel, gaan richten. Door middel
van stukjes in de (dorps)kranten, het verspreiden
van een folder en het mondeling geven van infor-
matie heb ik geprobeerd om de ouderen te berei-
Ken.

En op een gegeven moment begon het te lopen.
Men ging mij bellen met allerlei vragen en proble-
men, die ik op mijn beurt zo goed mogelijk pro-
beerde op te lossen.
Er kwamen vooral veel vragen over waar mên te-
recht kan als men hulp nodig heeft.Wanneer moet
je bij bijvoorbeeld de wijkverpleging ziln en wan-
neer bij de bejaardenzorg. Ook kwamen er veel
vragen over de kostên van de hulpverlening, maar
ook over bijvoorbeeld verkoop van een eigen huis
etcêtêra. Ook heb ik wel eens geholpen met het
schrijven van brieven of het invullen van Íormulie-
ren. Kortom geen vraag is te gek en ik zal altijd pro-

beren een oplossing te zoeken. De meeste oude-
ren kwamen met mij in contact door zelf te bellen,
maar soms werd er ook gebeld door kinderen, de
buurvrouw of professionele hulpverlener. Uiter-
aard moet de oudere wel op de hoogte zijn als er
door iemand anders gebeld wordt.
Wat mij na een jaar hier te hebben gewerkt, vooral
opgevallen is, is dat toch nog veel mensen uit
voorzorg zich in laten schrijven voor bilvoorbeeld
een verzorgingshuis. Dit omdat ze er niet zeker
van zijn, of denken te ziln dat ze genoeg ên de
juiste hulp krijgen als er iets mocht gebeuren. Of
ze latên zich inschrijven omdat ze zich thuis een-
zaam voelen.
Ook in 1993, het Europees jaar van de ouderen,
zal ik de ouderen met raad en daad tezijde staan
en tild en aandacht besteden aan wat hen bezig-
houdt.
Hebl u vragen, belt u dan op maandagmiddag van
13.00-17.00 met Margrietha Spoelstra, Zorgbe-
middelaarWymbritseradiel, tel. 05155- 4212.

F0gelnijs

Vogelwacht
lJlsVOosthem e.o.

De kuifeend

De kuifeend is al vele jaren een bekende verschij-
ning in Friesland. Zijn Friese naam is tÍfein of top-
ein. En in de omgeving van Grou wordt ook nog de
naam kamd0ker gebruikt.

De naam tÍÍein heeft hij te danken aan ziin sierlijk
tÉfke (kuifje) achter aan zijn kop. En nog een an-
dere opvallende eigenschap van deze eenden-
soort is het duiken.
De kamd0ker scharrelt zijn kostje voor een belang-
rijk deel duikend op en daar heeft hij het druk mee.
Hun voedsel bestaat hooÍdzakeliik uit weekdie-
Íen, wormen, visbroed, kleine visjes, insekten en
plantaardig materiaal. Daarom hoort de tÉfein bil

de d0keinen en de gewone wilde eend hoort bij de
grondeleenden, want die staan met de kop onder
water. Zo proberen die hun voedsel op laag water
bij elkaar te scharrelen.
Dê xuifeendies duiken wel twee tot drie meter V
om bij hun voedsel te komen. Tijdens het duiken
en zwemmen onder water houden zii de vleugels
sti,f tegen hun lichaam gedrukt, alleen de zwem-
vliespoten worden gebruikt als schroeÍ, De snel-
heid die ze hebben is niet gering. Het verenpak
van het mannetle is glanzend fluweelzacht en
zwart met op de zijkant van het lichaam witte vel-
den. Ook de gehele onderkant is helder wit, maar
dat is niet zo gemakkelijk te zien. Het vrouwtje is
zoals in de vogelwereld heel vaak voorkomt min-
der opvallend dan het mannetje. Zij heeft een heel
gewooÀ grijs-bruin pakje met wat lichtere buik en

GOLFF SUPEBMANKT
DE MEEST COMPLETE SUPENMABKT IN DE BUUNT

o Slijterij o Drogisterij . Aardappelen, groente en
f ruit Bloemen o Zuivel (elke dag verse aanvoer)

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

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

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

geopend van 9.OO-12.OO (s maandags v.a. t0.00 u.)

en 74.OO-17.OO uur

Openingstijden: maandag 10.00-í2.15 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.
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zijden, en een klein wit vlekje bij de snavel. Maar
dat is niet altijd zo.
ln de late zomer en in het begin van de herfst lijken
beide geslachten op elkaar (het eclipskleed). Tij-
dens het ruien zijn de kuifeenden, maar ook an-
dere eenden, hulpeloos. Op zo'n moment vormen
ze een gemakkeliike prooi voor veel vijanden.
Daarom trekken de eenden zich in die periode in
verborgen uithoeken terug tussen het dichte riet
en de moerasplanten. ls de rui voorbij dan komen
ze weer tevoorschijn en begint de trek naar het
zuiden. De kuifeend komt van oorsprong uit hêt
hoge noorden. In noord- en noordoost-Europa
verspreidden ze zich langzaam. Pas in de tweede
wereldoorlog en daarna begonnen de eerste pa-
ren zich in Nederland te vestigen. Maar daarna
heeft het nog wel twintig jaar geduurd voordat de
kuifeend echt bij ons ging broeden. Het is toen ver-
rassend snel gegaan en tegenwoordig broeden ze
vrijwel overal in het noorden van de orovincie.
zelfs plaatselijk erg talrijk.
Het nest van de tÉfein moet men zoeken oo de
grond en is uitstekend verborgen tussen water-
planten of andere gewassen. Er komt geleidelijk
aan een dikke donslaag in; zes tot veertien licht
groen-bruine eieren worden gelegd; dan wordt er

'geveer 26 dagen gebroed. De pasgeboren jon-
\:rr gaan al spoedig onder moeders hoede naar

het water, Binnen een paar uur kunnen ze al dui-
ken als de beste. Als moeder onraad ziet of hoort
dan laat ze een waarschuwend 'Kurr-ku16 kurr' ho-
ren en dan schieten dê jongen onder water en zijn
volkomen onzichtbaar. Het mannetje laat meer
een zacht geÍluit horen.
Het aantal broedparen was in 1973 in Friesland
+1000 stuks en in Nederland +6000 stuks. Het
aantal broêdparen in 1983 in Nederland was tus-
sen de 7500 en 11.000. Het aantal doortrekkers in
1979 was 40,000, maar in 1983 waren dat liefst
230.000. Dê grootste concentraties zijn op het Us-
selmeer en op de grote meren. De kleinere aantal-
len ziet u op de vaaften, zoals de Geeuw, waar on-
geveer 30 stuks waren, waarvan een enkeling lJlst
binnenkomt bij de Geeuwkade.
Het is een levendig en prachtig eendje om eens
goed te bekijken.

Vogelnieuws
Een paartje fazanten op lt B0tlàn bij Nljesyl op t9-
1c-1992 gezien doorA. Jongsma en S.K. Abma.

- r sperwer flitste tussen huizen en bomen door
iíde J. Rispensstraat, gezien door J. v.d. Sluis op
22-12-1992.
Goudhaantjes worden nog steeds gemeld: drie
stuks op 24-12-1992 op de Eegracht bij R. Schraa
en door mevrouw Landman, de Kearnstien op 4-
1 - 1993.
Houtsnip op 30-12-1992bi de ijsbaan, schrokvan
al de schaatsers en vloog richting de Kearnstien,
gezien door J. v.d. Sluis.
Een scholekster bij Sneek op 31-12-1992 gezien
doorYvonne en Douwe Osinga.
Grote bonte specht gezien op'l -1-1993 doorfami-
lie Hoekstra, Galamagracht.
Een watersnip op 2-1-1993 gezien door mevrouw
Bonnema bij haar in de tuin te lJlst.
Zes wilsters (goudplevieren) en twee groepjes
wulpen van 5 en 6 stuks bij Osingahuizen op 3-1-
1993, tijdens het schaatsen, gezien door R.
Schraa.
Zes tortelduiven en veel staartmezen bij de Ha-
rinxmaweg op 3-1-1993 gezien door K. Schraa.
Zes kieviten tussen Abbega en Oudega-W. op g-
1-1993 gezien door C. Monkel uit Marrum.
Vier zwarte zwanen bij hetAbbegaaster Ketting op
14-1-1993 gezien door mevrouw Heeres-Abma.
En op 17-1-1993 werden ze nog gezien door Rijp-
ma, Abbegaaster Ketting.
In lJlst bij de Geeuwkade werd er één zwarte
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zwaan gezien op 20-1-1993 door J. Keizer, pop-
mawal. Hij werd later nog door meerderen gezien.
Het is een fraaie verschijning zo'n zwarle zwaan.
Hij komt van ooÍsprong uit Australië, ze worden
hier in parken en vijvers gehouden. Ze kunnen niet
goed tegen de winter, dus voor hen is het te hopen
dat er geen winter komt.
Nog een melding van een boomkruiper in de H.
Huizengastraat op 14-1- 1993 gezien door J.
Nooitgedagt.
Veertien kieviten bij de Zwarte Brekken op 14-1-
1993 gezien door Sj. Landman.
Witte hermelijn gezien bij de Eendrachtsweg op
14-1 -1993 door Aagje Schuurmans.
Een blauwe kiekendief bij de Zwarte Brekken op
"15-1-1993 door J. Nooitgedagt.

Jaarvergadering
De jaarvergadering van de Vogelwacht lJlst-Oos-
them e.o. is op 24 februari 1993 in het Mienskips-
hOs te lJlst. ledereen is welkom. Er wordt een
mooie film vertoond.
Vogelmeldingen bij Sj. Landman, de Kearnstien
16, lJlst, tel.2046.

Vogelwacht lJ lst-Oosthem e.o.

Stickerruilburo
ERWIN ZIJLSTRA

Rode Klaver43
8607 EJ SNEEK
te|.05150-27135

G.V. Stánfries lJlst
Zaterdag 30 januari j.l. organiseerde gymnastiek-
vereniging Stánfries weer haar jaarlijkse onder-
linge wedstrijden. Alle deelnemers/sters zowel op
recreatief als op selektienivo deden hun uiterste
best om een van de vele medailles in de wacht te
slepen en om in aanmerking te komen voor een
van de 2 wisselbekers.

De meisjes/dames turnden op 4 toestellen, t.w
lange mat, brug, balk en sprong terwijl de jon-
gens/heren hun kunnen toonden op 6 toestellen,
namelijk lange mat, brug, rek, sprong, ringen en
paard voltige.
Het talrijke publiek kon op alle nivo's genieten van
goed turnen. Om zes uur marcheerden alle gym-
nasten op voor een algehele prijsuitreiking waar-
van de uitslag als volgt luidde:
Recreatiegroepen:
I meisjes 6-8 jaar: 1. CarlaVeenstra 29.9 p: 2.
Dirkje v.d. Sluis 29.2 p; 3. Chartotte de Jong 28.5
p.
ll meisjes 8-10 jaar: 1. Debora Boer 31.4 p; 2.
Riekje Wiebenga 31.3 p; 3. Paula Groeneweg 30.6

if l meisjes 10-12jaar:1. Johanna Groeneweg
31.5 p; 2. Willemien de Leeuw 31.1 p; 3. Hanneke
Regeling 30.5 p.
lV meisjes 12 jaar en ouder: 1. Renske Houtsma
34.5p;2. Grietje v.d. Kooij 33J p; 3. Frouke Boon-
stoppel 31.6 p.
I jongens 6-9 jaar: 1. Tom Groeneweg 3S.5 p; 2.
Jolmer Postma 35.1 p; 3. Nathan Houwer 34.7 o.
lljongensg-12 jaar:1. Harm Lageveen 45.4p;2.
Nolke G. Bergstra 45.2 p; 3. Arjen Wiersm a 44.1 p.
llljongens 13-15 jaar: 1. Floris Dolkens 41.0 p.
Selektiegroepen:
meisjes 6-7 jaar E: 1. Jafna de Paauw S1.1 p; 2.
llse Bootsma30.0 p; 3. Marjolein de Kroon 29.3 p.
meisjes 8-9 jaar E: 1. Sanne Feenstra 03.7 p; 2.
Amy Zijlstra 30.5 p.
meisjes 10-12 jaar E: 1. Dirkje Visser 36.3 p;
2.Tjitske Bakker 33.5 p; 3. Marrit Jansma 82.2 p.
meisjes í3-15 jaar E (B): 1. Jildou postma 30.Z p;
2. Jeldou Jansma 28.3 o.
meisjes 13-15 jaar E (A): t. Marijke Osinga33.0
p; 2. Aana Koopstra 32.3 p.; 3. paulien Overzet
32.2a.
meisjes D Vm 12 jaar plus 13-15 jaar: 1. Wya
Feenstra 35.1p; 2. Claudia Maccis 35.0 p.
jongens D plus E Vm 12 jaar:1. Wiltem Jan
Spreeuwers 52.3 p; 2. Wiemer Steenbeek 50.0 o.
jongens E 13-15 jaar: 1. Gerben Dirk Bergstra
49.3 p;2. Roberl Boersm a 47.7 o.
jongens D 13-15 jaar: 1.Rudy Bosma 50.7 p;2.
Tjerk Bakker 49.5 p.
heren D: 1. Nolke-Jan Bergstra 49.1 p.
Tot slot nog de bekendmaking van de winnaars
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Bondsspaarbank
van 1818 Sneek-lJlst

o

-I
-

Stadslaan 51
051 55-31 245
b.g.g.
051 50-1 2796

Dagelijks geopend
van 9.00-12.30 uur

....voor Uw sala risrekening

....voor Uw spaarrekeningen

....voor Uw verzekeringen

....voor Uw reizen

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

Doe meer met de bank
die meer doet
BON DSSPAARBANK

Aovrcs
BronorncrH
Bouwsgonenï{a
Trrenwenr

TE1.05155-31592

bus 7, 8ó50 AA,IJLST.

Occasions en
N ieuw-verkoop
Goede service

TeI.31249

Reparatie
Plaatwerk - Spuiten

VOOR WONING-
EN

UTILITEITSBOUW
installatiebedrijf

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

Nevenvestiging lJlst,
te!.05155-32642

tel. si. wiebenga 05155-31529
Eegracht 105

BROUWER

KWALITEITSFIETSEN VOOR IEDEREENTT

0rzcllc
Belcyur
Spcrtc

TOURFIETSEN
SPORTFIETSEN
TRIMFIETSEN
SPARTAMET
JEUGD/KINDERFIETSEN
BROMFIETSEN

o
a
o
o
a
a

ook voor advies, service en r€paraties.

Stalling + reparatie buitenboordmotoren

lilst Jurjen Hoomansstraat 2 teteÍoon 0515s-31664

NIJE,
TWEEWEI.EBS

BOUWBEDRIJ F

VISSER
IJLST

ROODHEMSTERWEG 12
8651 CV IJLST
TEL.05155-31214
FAX 05155-32600

VOOR AL UW ONDERHOUD, VERBOUW, NIEUWBOUW,
KUNSTSTOF RAMEN EN DAKKAPELLEN
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van de wisselbekers: De rekreatiebeker werd ge-
wonnen door Renske Houtsma met een gemid-
deld aantal punten van 8.575 p. Helaas was zij
vanwege Íamiliefestiviteiten niet aanwezig. De se-
lektiebeker ging met een fantastisch gemiddelde
van 9.075 p. naar DirkjeVisser. De twee trotse win-
naressên mogen zich een jaar eigenaar van de be-
ker noemen en zullen volgend jaar zeker van de
partij zijn om de beker te verdedigen.

Nieuws van de lJlster
Voetbalclub

Sinds april 1925 meet |J.V.C. haar voetbalpresta-
ties met vele tegenstanders, zowel bij de jeugd
vanaf 6 jaar als bij de senioren vanaf 18 jaar.

Dagelijks zijn er binnen onze vereniging vele vrij-
willigers aktief om onze jonge en oudere voetbal-
lers op een zo hoog mogelijk niveau te brengen.
Sportiviteit, teamgeest en speelplezier staan bij
ons hoog in het vaandel.
Voor onze vereniging vormen de vaste inkomsten
uit deToto-Lotto- Jackoot een niet te missen bron
van inkomsten. Wekelijks komt deToto- Lotto-op-
. .ldienst door Oosthem-Nijezijl en lJlst.
ïUdr deelname en informatie, ook voor automa-
tisch deelnemen via abonnee-Lotto kunt u bellen
tel. 31882. Ook voor hen die het laatste halfjaarvia
de spelnet winkelier inleverden welkoml
Een inwoner van Zoetermeer viel woensdagavond
16 december de eer te beurt als allereerste de
Lotto Jackpot te winnen. De gelukkige winnaar
won het fabuleuze bedrag van í 2.329.784,80
door als enige de zes kruisjes op de juiste plaats te
zetten.
U heeft kans à / 2,40 per week.

Bestuur lJ.V.C.

Snackbar
'DE WITTE KAT'

IJLST
DAGELIJKS GEOPEND

U van 1 1.30-13.30/16.30-24.00

Zaterdags tot 02.00 uur

Woensdags 17.00-18.30

1 bakie patat voor 1 gulden

Stánfries Voleybal vindt
sponsor in Microform B.V.
lJlst

Tijdens de roemruchte historie van Stênfries Vol-
leybal zijn er steeds momenten geweest waarop
men op zoek moest naar een nieuwe sponsor.
Elke keer weer waren er gelukkig bedrijven die hun
naam voor enige tijd aan een team van volleybal-
lers(sters) wilden verbinden.
Zo ook dit jaar. Het team Dames 'l zocht een
nieuwe sponsor voor de aanschaf van trainings-
pakken. Ook het Heren 2 team waagde zich op het
meer professionele pad en wilde in uniforme trai-
ningspakken de arena betreden.
Mede te danken aan de doortastende manier van
onderhandelen door enkele spelers uit de eerder
genoemde teams, werd al vrij snel een sponsor
gevonden: MicroÍorm B.V. te lJlst.

Wrangler SPIJKERBROEKEN, in diverse wassingen

onverwoestbare kwaliteit - diverse lengtematen in OHIO (halÍwijd),

TEXAS (recht) en LUCILLE (damesmodel)

vastgestelde verkoopprijs f 115,00

= bij ons: 99100

BuÍfoon SPIJKERBROEKEN u.nrÍ 4990
modellen: recht - halfwijd - bandplooi

diverse wassingen + khaki, groen en bordeaux rood voor de dames.

KINDER SPIJKERBROEKEN Buffoon

maten 104 t/m 176 49.00
Pssst...: we hebben al weer nieuwe badpakken/shorts etc. voorradig ......

(niet verder vertellen...,,........)

Textiel & KadoshopYwM
Galamagracht I 8651 EB lJlst Tel. 051 55-31229

Makelaardij
Schrale

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

Hypotheken en verzekeringen

Taxaties van alle onroerende goederen
binnen 48 uur geregeld

Vraagt vrijblijvend inÍormatie.

Stadslaan 42, 8651 AG lJlst, tel. 05155-32211

Voor ovenverse bakkersprodukten naar

Dtr Dotr rn'eEnnruur Dil J
GEEUWKADE 1 - 8651 AA IJLST TELEFOON 05155-31557

Geboortekaartjes, Trouw- en Gelegenheidskaarten worden
bii ons vakkundig gedrukt. Boeken ter inzage!

OOK UW ZAKELIJK
DRUKWERK
/s 8/J ONS /N
GOEDE HANDEN.

Galamagracht 9, lJlst, 051 55-31 31 I
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Voor wie het nog niet weet: Microform is een snel-
groeiend bedrijf in lJlst waar u terecht kunt voor
kantoorinrichting, computersupplies en, sinds
kort, grafisch werk. Dit bedrijf was bereid om
beide teams in het nieuw te steken! Een geste
waar men bij StánfriesVolleybal zeer mee ingeno-
men ts.

Op bijgaande foto's ziet u het resultaat. In een
schitterende outfit ooseren de dames en heren
spelers maarwat graag voor lt Dryltser Kypmants-
IA

Rcnorutie & Nieuwbouw

VAN VLOER TOT DAKPAN
ONDERHOUDSBEDRIJF HUISMANI

DE FTNNE 6, 8651 CW IJLST,05155-32023

@
ljlsterkade 114, 8608 AC Sneek

TeleÍoon 05150-14000
Tetefax Oís0-zgaso

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

Staand v.l.n.r.: D. Bouma, K. u.d.Werff,Tj. de Boer,
N. Hoekstra, N. Fijlstra, E Altenburg, N. Luinen-
burg. Zittend u.l.n.r.: E. Schreur, C. Jacobsen, G.
de Jong, D. Bouma (trainerl.

Staand ul.n.r: M. Wijma (coach), H.u.d. Meulen, R.
Sybesma, J. Steenbeek, S. Bakkef D. Bouma
(trainer). Zittend ul.n.r D. Slot, K. Rijpma, J.W
Dijkstra, R. deVries.

Weer en wind hielden mii niet iegen,

toch wil ik bii miin broertie wezen.

Met een gewicht von ó pond, klein en gezond,

kllk lk ols een wereldburger in het rond.

\,\t/

Ceboren
Dit is slech één voorbeeld

urr de nieuwe geboorle-
Koleklie von Inlercord_

bilrtercard

t9v


