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De'ijsmeester' van lJlst
aan het woord
Oeds van derWoude en zijn liefde voor ijs

ZelÍ reed hij de 'Elfsteden' drie keer, te weten in 1954, 1956 en de inmiddels
legendarisch barre tocht van 1963. Met nog voldoende energie moest hij
noodgedwongen in Dokkum van het ijs; de organisatie vond het niet meer
verantwoord. Het begeerde kruisje van deze tocht heeft hij dus niet mogen
ontvangen, maar de prestatie was er niet minder om, ondanks het feit dat hij
vlak voor de meet strandde. ln 1985 en 1986 tijdens de Elfstedentocht en
r_ oÍdlervoor, zag men hem in een andere hoedanigheid. Hiereen portretvan
onze 'ijsmeester'.

Wanneer de weergoden beslissen en het water
van een vloeibare vorm verandert in een vaste, be-
gint het hart van Oeds van der Woude sneller te
kloppen. Natuurlijk heeft hij dat niet van een
vreemde; zijn vader ETj. van derWoude heeft het
hem als het ware met de paplepel ingegoten.
Bij een onderwerp als ijs verwacht je dan ook de
nodige koelte, dan wel kou. Niets is minder waar;
de manier waarop over het element ijs gepraat
wordt ên het plezier dan Van der Woude beleeft
aan de vele mensen die zich vermaken op het ijs,
is werkelijk hartverwarmend te noemen. Het is
geen man die zichzelÍ op de borst slaat, maar ie-
mand die heel duidelijk aangeeft dat hij zonder
hulp van vele vrijwilligers 'nergens' zou zijn. Vooral
zijn broer Joop levert een wezenlijk aandeel in de
aktiviteiten die er gepleegd moeten worden als
het Íenomeen ijs zich voordoet.
Uw verslaggever stond dan ook verbaasd over

wat er zoal gebeuren moet voordat bijvoorbeeld
een Elfmeren- of een Elfstedentocht gereden kan
worden. Wanneer het ijs betrouwbaar genoeg lilkt
gaan Van der Woude (meestal z'n broer) op pad
om de ijsdikte in zijn rayon te meten, maar eerst
wordt gemeld dat ze het ijs op gaan; dit in verband
met ondermeer de verzekering. Nadat de dikte is
gemeten worden de wakken en zwakke plekken
afgezet. Daarnaast worden er kontakten onder-
ling (met de lJswegencentrale bijvoorbeeld ge-
houden, want niemand, zoalsVan derWoude be-
nadrukt, werkt op eigen houtje. Wanneer het no-
dig is gaat hij er met zijn eigenhandig ontworpen
baanveger op uit om de baan er door te vegen.
Vroeger deed hij dat met een motor met zijspan,
maar dat was volgens Van der Woude 'steen-
koud'. Daarna ontwikkelde hij het idee een Re-
nault 4 om te bouwen. Het is er trouwens niet bij
één gebleven; hij heeft er vier gemaakt, waarvan

v00r ouders van wie de kinderen in de loop

van het cursusjaar 1993-1994 4 jaar worden.

Dinsdag 27 april 20.00 uur
YLOSTINSSCH00L, Wilhelminastraat 3, lJlst

Donderdag 29 april 20.00 uur
MAURITIUSSCHOOL, Sudergoweg 1a, lJlst

een voor Woudsend. Vanaf de rondwegbrug
Sneek tot het Heegumervar en tot aan de twee-
lingdorpen Hommerts/Jutrijp worden de banen
erin gezet, dan wel vrijgehouden. Dag in dag uit
wordt de aktuele ijssituatie bekeken en worden bij-
voorbeeld markeringen verwijderd oÍ aange-
bracht, en dit alles natuurlijk voor de veiligheid,
dus in het belang van de schaats(t)er. Op het mo-
ment dat het 'heve sil' en de overbekende draai-
boeken tevoorschijn getoverd ziln is er dan al weer
heel wat denk- en doewerk verricht, maar een
ding is zeker: Van der Woude en zijn inmiddels
aangegroeide leger van vrijwilligers (niet te verge-
ten zijn vrouw Suze die steeds de teleÍoon be-
mant, dus -vrouwt) is er klaar voor; stempelpost,
EHBO, afzettingen, eventueel 'klÍnplak', en alles
wat maar voorkomt is geregeld. De grootste pluim
wil Van der Woude dan ook uitdelen aan al deze
vrijwilligers, terwijl uw verslaggever enigszins eu-
femistisch gezegd hem toch ook wel een dikke
pluim zou willen geven, maar hij is en blijft de be-
scheidenheid zelve. Zijn motto: Als je het doet,
doe het dan goed'is tekenend.
Zorgwekkend noemt Van der Woude het feit dat
de gemeenten misschien vergoedingen gaan vra-
gen voor verleende diensten tildens de tochten,
want dan gaan de vrijwilligers de wenkbrauwen
ook fronsen en vragen zij dan ook een vergoe-
ding? Het zou 'het' evenement misschhien wel
schade kunnen berokkenen. Kostenplaatjes en
onkostenvergoedingsrekeningen mogen het niet
aantasten.
Er kwamen verder nog veel thema's ter sprake,
waaronder het ontstaan van kistwerken, ijsslijtage
en probleemgebieden met betrekking tot het ijs.
Uw verslaggever heeft nu in elk geval in de gaten
dat wind en stroming een boel kunnen doen met
ijs en dat het van het ene op het andere moment
van betrouwbaar naar zeer onbetrouwbaar kan
gaan. Gelukkig dat deze man, natuurlijk in samen-
werking met tientallen anderen, er voor zorgt dat
wij van onze nationale wintersport genieten kun-
nen.
Wat hij allemaal voor de schaatsers betekent is
niet op te noemen, maar heel summier zal ik ver-
melden dat Oeds van der Woude onder meer
RayonhooÍd Elfstedenvereniging en Dagelijks Be-
stuurslid van de lJswegencentrale is. Maar hem
kennende zal hij hooguit z'n wenkbrauwen fron-
sen en schouderophalend zeggen 'dat het toch
heel gewoon is?'
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De enlge zelfslachtende slager in
ons stedeke, sniidt voor U het vlees
zo van het stuk.

Proefde U al:

Ons vers gemalen

heerlijk gekruid
gehakt

en onze ecnte

Friese droge worst?

Dinsdags- en vrijdagsavonds
bezorgen wij Uw bestelling!

SLAGERIJ

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

Galamagracht 44 - lJlst
Tel.05155-31996

Vaaromhopen...
afs a Yoordelig
Iruntharen?

De doe-het-zelver huurt bii
ons o.a..' a Ladders a Rol-
steigers a Speclemo/ens
a Cirkelzagen o Decoupeer-
zagen a Boormachines
o Schuurmachines a parket-
schuurmach ines o Q;9p6-
of Tuinfrezen. Ketting-
zagen enz. enz.

M.STIPERDA

Sudergoweg 54, lJlst
)51,

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

Speciale drogisterij en kosmetica-aÍdeling

Let op onze wekeliikse f older

SPEERSTRA'S
VOORDEELMARKT
Stadslaan 2 - TeleÍoon 31206

tr
tr
tr
tr

GROND- EN VERZETWERK
WALBESCHOEIING
HEIWERK tr RIOLERING
AGRARISCHE WERKZAAMHEDEN

ffiiiïi'&ïïiffiiwïi
Galamagracht 107 8651 EE lJlst 05155-31491

TIMMER. EN AANNEMERSBEDRUF

FA.G.SPIJKSMA&ZN.

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

Yoor u op maat

Uifenburg 35 - lJlst - Tel. 05155-31228

" Gediplomeerde Aut orij scho ol "
ook yoor vrachtauto en autobus

Sudergoweg 36 - 8651 CN IJlst - Telefoon 05155-32009

Lestijden 60 minuten

Opfriscursus voor de niet regelmatige rijders
Voortgezette opleiding op groot materieel

Het leren en durven rijden in Amsterdam

Theoriecursus... ook voor l'lYz jarigen

I
o

a

a

o

o

1 voor meer informatie.
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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.

Bond van
Plattelandsvrouwen in
Friesland, afd. lJlst

Op 18 februari j.l. had de Bond van Plattelands-
vrouwen in Friesland, afdeling lJlst mevrouw Els
Puister uitgenodigd van de provinciale werkgroep
Vrouw en Recht.
Na een korte inleiding van mevrouw Puister werd
er aan de hand van een aantal vragen gediskus-
sieerd over het onderwerp : 'Vrouw wat doe je
nou?'
Wat doe je als je er plotseling alleen voor komt te
staan, wat ga je doen als de kinderen de deur uit
zijn, je man in de VUT gaat, of jij zelf stopt met je
baan.
Dat alles heeft zijn konsekwenties, financièel zo-
wel als maatschappelijk. Hoe vang je de financiële
problemen op? Als je niet lang van tevoren voor
een goede pensioenregeling hebt gezorgd, hoe
ga je dan om met een drastisch verlaagd inko-
men?
Als de zaken financiëel wel goed zitten, maar je
hebt opeens zeeën van tijd, hoe vul ie dat in? Weer
gaan werken? Of een nieuwe hobby zoeken? Hoe
ga je samen verder als je partner in de VUT of met
pensioen gaat?
Natuurlijk kwamen er geen pasklare antwoorden
op deze en nog andere vragen, maar er werden
wel mogelijkheden aangegeven, zowel door de in-
leidster als door de aanwezige vrouwen.
We hebben vaak de neiging problemen die te ma-
ken hebben met 'later' voor ons uit te schuiven en
daarom was het misschien wel nuttig eens met de
neus oo de feiten te worden oedrukt.

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

Redaktie: Kuipers
Keizer

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

Opmaak: Studio Sybe Houtsma,
lJlst

Druk: Drukkerij Visser, lJlst

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

OCopyíighl Orukkaíii Vbssr. Niêts uit dez€
Uligrw meg wordon vêrueolvoudigd dooÍ
mlddol van druk, íotokopie, mikÍoÍilm ot op
rnlCoÍloi ander6 wil2e, zond6Í vooreígsand6
tocligmmlng van de uitgsvor.
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3 april

5april
7 april

9 april
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14april
l4april

l5april
't 7 april

l9april
21 april

21 april

\- april

24april
23april

29april

Klaverjassen, M ienskipsh0s.
Broertje en Mienskipsh0susje, voorstelling Poppentheater De Regenboog te Sneek,
'f 4.30 uur, toegang f 7,-,vanat4 jaar.
Bridgeclub, Mienskipsh0s.
Doornroosje, voorstelling Poppentheater De Regenboog te Sneek, 1 4.30 uur,
toegang / 7,-, vanat 4jaar.
Open Klaverjasavond in caÍé Het Wapen van lJlst, buurtvereniging 'De Rat'
en'Ald Drylts'.
Doornroosje, voorstelling Poppentheater De Regenboog te Sneek, 1 4.30 uur,
toegang / 7,-, vanaÍ 4iaar.
2e Paasdag, Open Deurdienst, Hervormde kerk,9.30 uur, ds. H. Post uit Minnertsga.
Bridgeclub, Mienskipsh0s.
De duivel met de drie gouden haren, voorstelling Poppentheater De Regenboog te
Sneek, 14.30 uur, toegang / 7 ,-,vanalf4 jaar.
Lunch, uitwisseling schoolkinderen lJlst-Wales, Mienskipsh0s.
De duivel met de drie gouden haren, voorstelling Poppentheater De Regenboog te
Sneek, 'f 4.30 uur, toegang / 7 ,-,vanal 4 jaar.
Bridgeclub, Mienskipsh0s.
Sneeuwwitje en de zeven dwergen, voorstelling Poppentheater De Regenboog te
Sneek, 14.30 uur, toegang / 7 ,-,vanal4 jaar.
Ned. Bond van Plattelandsvrouwen, slotavond, verrassing!l!, Mienskipsh0s.
Sneeuwwitje en dezeven dwergen, voorstelling Poppentheater De Regenboog te
Sneek, 14.30 uur, toegang / 7 ,-,vanal4 jaar.

Gymnastiekvereniging StánÍries, uitvoering, De Utherne.
Peroniek, voorstelling Poppentheater De Regenboog te Sneek, 1 4.30 uur,
toegang/ 7,-, vanaf 4 jaar.
N.C.V.B. en C.P.V., voorlichtingsavond over voeding, Mienskipsh0s.

Sjoelen vanaf 9 oktober, iedere maandagmiddag
in Nij Ylostins, aanvang 14.00 uur.
Zangvereniging'Euphonia' repetitie iedere
dinsdagavond 20.00 tot 22.00 uur in het Miens-
kipsh0s.
Muziekkorps'Goncordia' repetitie iedere maan-
dagavond 19.30-21 .30 in het Mienskipsh0s.
Judo lessen, iedere dinsdag 16.00-19.00 uur in
sporthal De Utherne.
Volksdansen De Yleke Dounsers, jongerengroep
dinsdagavond 20.00-22.00 uur, 'l keer in de 14
dagen in het Himsterh0s te Oosthem. Ouderen ie-
dere dinsdagmiddag van 13.30-15.00 uur in het
Mienskipsh0s.

\aken elke dinsdagavond in
\ÍSt.
Dammen elke maandavond in
lJlst.
Amnesty International elke 2e donderdag van
de maand, 19.00-21 .00 uur in de bibliotheek.
Kaatsen elke woensdagavond in De Utherne.
TaÍeftennis maandag van 1 9.OO tot 23.00 uut,za-
terdag van 9.00-'13.00 uur jeugd.
Gymnastiekvereniging StànÍries maandag
8.45-9.45 uur, 1 6.00-22.30 uur; woensdag 13.00-
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 Stánfries elke dinsdag
vanaf 1 7.0(l uur.
Sportvereniging V.O.P.: trainingsuren, vrijdag-
avond 1 8.00-1 9.00 uur rekreatie-voetbal heren;
19.00-20.00 uur rekreatie-volleybal voor dames
en neren.
DaÉclub iedere dinsdagavond vanaf 20.00 uur
Bondswedstrijd en iedere donderdagavond in Het
Wapen van lJlst.
FNV ínÍo-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-
1 970.
Gemeents van Jezus Ghristus Kinderbijbelclub:
woensdags eens per 14 dagên, oneven weken,
13.00-14.00 uur 4 Vm 7 jaar,14.OO-15.00 uur,8 V
m 1 1 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: 05104-1 627.

Het Wapen van

Het Wapen van

JPUMTS@EWruJfiI

.MIJN HOBBY UWGEMAK'
Het vertrouwde adres voor al uw slijpwerk: Scha-
ren, messen, tuin- en hobbygereedschap.
Laat nu uw tuingereedschap slijpen, zoals gras-
maaiers, heg-, snoei- en grasscharen. Scherpe
2e-hands grasmaaiers te koop, vanaf / 30,-.
Uw fijnslijper, P.H. deVries, Bockamastraat 2Z tel.
31782.

Bij ons vertrek uit lJlst groeten wij u allen. Tevens
bedanken wij voor alle lidmaatschappen en dona-
ties.

Fam. J. v.d. Leeuw, v/h Ylostinslaan 56.

Graag wil ik langs deze weg iedereen heel hartelijk
bedanken voor de bezoeken, Íruit, kaarten en bloe-
men, die ik mocht ontvangen tijdens mijn verblijf in
het ziekenhuis en na mijn thuiskomst.

S. Hoogland, Stadslaan 12, Ulst
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Geboortekaarties, Trouw- en Gelegenheidskaarten worden
bii ons vakkundig gedrukt. Boeken ter inzage!

OOK UW ZAKELIJK
DRUKWERK
,S B/J ONS /N
GOEDE HANDEN.

Galamagracht 9, lJlst, 051 55-31 31 I
ljlsterkade 114, 8608 AC Sneek

TeleÍoon 05150-14001)
Telefax 05150-23850

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

Makelaardij
Schrale

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

Hypotheken en verzekeringen

Taxaties van alle onroerende goederen
blnnen 48 uur geregeld

Vraagt vrijblijvend informatie.

Stadslaan 42.8651 AG lJlst, tel. 05155-32211

$udio,sybe houtsmo
voor groiiscfe'vcrmgeving en produktie

ontwerp en uitvoering van huisstijlen,

beeldmerken, advertentiês, Íolders, brochures,

katalogie, kalenders, verpakkingen, periodieken

enz.

galamagracht 34,8651 ec ijlst

teleÍoon 051 55-32,t07 131820, tax 051 55-32407

Voor ovenverse bakkersprodukten naar

DtrDotrDeEnnuilrDilJ
.EEUWKADE 1 - 86s1 AA 

'JLST 

-

TELEFOON 05155-31557

\t

GOLFF SUPENMARKT
DE MEEST COMPLETE SUPENMANKT IN DE BUUNT

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

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

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

de dag) o Ook voor uw faxberichten
o PTT-kamtoor (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.í2.15 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,

Eotffffi
GALAMAGRACHT 34 - IJLST - 05155.31570
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Deze kinderen komen grotendeels uit families die
lezen noch schrijven kunnen.
Het doel van de N.C.V.B. bij dit projekt is economi-
sche zelfstandigheid van jonge vrouwen te vergro-
Ien.
De school Dar ul Hikmat biedt daartoe mogelijkhe-
den. Verder het bekostigen van onder andere
beurzen voor jonge vrouwen om de opleiding te
kunnen volgen, lesmateriaal voor het geven van
onderwils aan dorpskinderen, het bouwen van
een internaat voor vrouwen bij het schoolgebouw
en de cursus basisgezondheidszorg.
Na de lezing volgt nog een diaklankbeeldserie en
is er gelegenheid tot het stellen van vragen.
Mevrouw Boersma 'showt' in de zaal een zwarte
'boerka', die in Pakistan door de vrouwen wordt
georagen.
Tot slot wordt in groepjes een kwisje gedaan naar
aanleiding van deze lezing. Een verloting voor het
werk van dit onderwijsprojekt droeg een klein
steentje bij.
Na een dankwoord aan de spreekster door me-
vrouw Postma, eindigde deze vergadering met
het zingen van Lied 465: 1 en 5.

J. Posthuma-v.d. Boomgaard

Chr. Plattelandsvrouwen
lJlst

De Christelijke Plattelandsvrouwen lJlst hielden
hun vergadering op 18 Íebruari 1993 in het Miens-
kipsh0s.
De presidente mevrouw Jacobi opende deze
avond op de gebruikelijke wijze.
De heerTuinstra uit Sybrandaburen, voorzitter van
de Fryske F0gelwacht was voor deze avond uitge-
nodigd. Hij toonde ons beelden uit de natuur, on-
der andere het duinbehoud. de wondere wereld
van de bijen en een film over de nationale parken.
Het was een leerzame avond.
De presidente eindigde met een gedicht over de
lente en wenste ons wel thuis.

Het bestuur

ZORGzaam:
meldpunt voor hulp
ZORGzaam. Dat is de naam van het centrale
meldpunt voor hulp in Sneek en
Wymbritseradiel. Het meldpunt is ontstaan uit
een samenwerking tussen verschillende
organisaties die op vrijwillige basis hulp
verlenen in de praktische thuiszorg.
De eerste vorm van samenwerking is het realise-
ren van één meldpunt met een eigen telefoonn-
nummer waar hulpvragers terecht kunnen. Het
meldpunt, gerund door vrijwilligers, zorgt ervoor
dat de juiste hulp op de juiste plaats terecht komt.
De hulpvrager hoeÍt op deze manier niet meer van
het ene loket naaÍ het andere.

ldentiteit
De organisaties Graag Gedaan, Humanitas, De
Zonnebloem, Terminale Thuiszorg, WelÍare Rode
Kruis, Vrijwilligerscentrale, Oppascentrale voor
gehandicapten en de Stichting Welzijn voor Oude-
ren zijn allemaal aangesloten bij ZORGzaam,
maar houden wel degelijk hun eigen identiteit. Het
meldpunt zorgt er alleen maar voor dat de bereik-
baarheid wordt vergroot. De adressen en tele-
Íoonnummers van de afzonderlijke organisaties
blijven bestaan.
ZORGzaam meldpunt voor hulp, tel.: 05.150-
22330.

Een speeltuin van de buurt...
door de buurt
)p 31 december 1992 is de laatste hand gelegd aan de speeltuin aan de

Yeanrànne te Ulst. Een speeltuin van en door buurtbewoners.

Het begon allemaal in april 1992. De Feanrànne en
omgeving kent êen groot aantal kinderen en een
beperkt aantal voorzieningen. Dit was voor enkele
ouders aanleiding om naar de gemeente te stap-
pen met een verzoek om speeltoestellen. In de
vergadering van de gemeentecommissie bleken
echter geen Íinanciële middelen beschikbaar. Pas
in 1997 was er weer kans op een bedrag.
HieÍop hebben een aantal ouders'de hoofden bij
elkaar gestoken' en hebben een plan uitgewerkt
om dan maar zelf iets te maken.
Een technisch tekenaar heeft een schets van de
speeltoestellen gemaakt en die is, samen met een
begroting en begeleidende brief, naar de buurtbe-
woners gestuurd.
In de week hierop hebben een aantal vrijwilligers
een ronde langs de aangeschreven huizen ge-
daan en maar liefst / 15'18,65 opgehaald. Dit was
dekkend met de begroting dus het startsein werd
gegeven!

'aar liefst 31 kinderen en ouders hebben met
\rèuw zand de zandbak weer op nivo gebracht.

Na het bestellen van het overige materiaal werden
achtereenvolgens een rekstok, een schommel en
een wip gemaakt en geïnstalleerd.
Alles zelf ontworpen en gemaakt met een groepje
van vijf tot zeven vrijwillige vaders!
Het laatste toestel, een grote houten trein, liep
enige vertraging op. Echter na een donatie van en-
kele boomstammen door de gemeente Snêek kon
ook dit in december worden voltooid.
Resultaat: een prachtige speeltuin, waarvoor uit-
eindelijk / 1329,05 is uitgegeven, waardooÍ er nog
/ 189,60 in kas is voor onderhoud.
Tot slot een dankwoord aan alle vrijwilligers en kin-
deren die een fiks aantal vrije uren in dit projèct
hebben gestopt. Het grootste dankjewel is echter
al gegeven... de kinderen zijn er niet weg te
slaan!!!

ANNA SCHRAA-VAN POPTA

GEDIPLOMEERD
PEDI CURE

Geeuwkade 11 - Telefoon 31930

Stickerruilburo
ERWIN ZIJLSTRA

Rode Klaver43
8607 EJ SNEEK
te|.05150-27135

Ned. Ghr. Vrouwenbond

Dar ul Hikmat, onderwijsprojekt in Pakistan
Onder leiding van mevrouw Postma vergaderde
de N.C.V.B. op 25 februari j.,.

Na het gebruikelijke gedeelte was het woord aan
mevrouw Krikke-Brouwer uii Franeker. Zij lichtte
ons nader in over het financieel projekt van de
N.C.V.B. in Pakistan.
In Pakistan is geen leerplicht zoals in Nederland.
Wie het kan betalen stuurt zijn kind naar school.
Christenen vormen de minderheid - 1.5%. Zewor-
den achtergesteld omdat ze de staatsgodsdienst
niet aanhangen, onder andere in het onderwijs en
beroepsleven. Daarom is goed onderwijs voor
deze groep van groot belang. 90% van de vrou-
wen is analfabeet.
Wat is 'Dar ul Hikmat? (is: Huis van Wijsheid)
Dar ul Hikmat is een school in de stad Lahore in de
provincie Punjab. Els Born (N.C.V.B.-lid) en haar
man Pieter zijn op verzoek van Pakistaanse chris-
tenen in 1986 naar Pakistan vertrokken om te zoe-
ken naar mogelijkheden voor een onderwijzersop-
leiding. ln 1987 ging men van start. In een paar
huurpanden en met 3 studenten. Aan het eind van
dat cursusjaar waren er al meer dan dertig studen-
ten.
In 1991 telde de onderwijzersopleiding reeds 76
studenten, waarvan het merendeel vrouwen.
Dar ul Hikmat is inmiddels verhuisd naar de zich
snel uitbreidende buitenwijk Yuhanna-Abad.
Naast de verplichte vakken is er tevens aandacht
voor godsdienst, muziek, geschiedenis, lichame-
lijke opvoeding en stage. Ook is er begonnen met
een lagere school. Daarworden inmiddels 150 kin-
deren onderwezen (zowel moslims als christenen)
door onder andere oud-studenten van Dar ul Hik-
mat.
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Yan 1818 Sneek-lJlst

Bondsspaarbank
at

Occasions en
Nieuw-verkoop
Goede service

Tel. 31249
Holtropweg 5

Reparatie
Plaatwerk - Spuiten

Aovns
BeonorrHceH
Bouwgecnnons
TerenweRr

TEL. 0s155-31592

tbus 7, 8650AA,IJLST.

Stadslaan 51

051 55-31 245
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.N uur.

Doe meer rnet de bank
die meer doet
BONDSSPAARBANK

Íeikie sybrcndy . vakfotografu
galamagracht 28 - 8651 ec ijlst - telefoon 05155-32222
privé: moleÍinnê 57 - 8621 dd heeg - teleÍoon 05154-42819

Voortaan kunt u ook bii ons terecht voor films,
Íotocamera's, Ílitsmateriaal en I iisten. Tevens
zijn wij er voor het ontwikk6lên van UW Íilms
en Íoto's. Ons advies is gratis.

VVV en De Kykkast ziln geopend van:
maandag Vm vrijdag 9.00-12.00 / 14.00-18.00 u. Zaterdag 9.00-12.00 u.

VOOR WONING.
EN

UTILITEITSBOUW
installatiebedrijf

BROUWER

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

Nevenvestiging lJlst,
tel. 05155-32642

tel. Sj. Wiebenga 05155-31529
Eegracht 105

KWALITEITSFIETSEN VOOR IEDEREENII

0czsllc
Brlcyuc
Sprrfe

O TOURFIETSEN
. SPORTFIETSEN
. TRIMFIETSEN
O SPARTAMET
. JEUGD/KINDERFIETSEN
O EROMFIETSEN

ook voor advies, service en reparaties.

Stalling + reparatie buitenboordmotoren.

TWEEWIETERS

iilst Jurjen Hoomanssrraat 2 retefoon oslss-s1664
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Graag gedaan

Dit is een vrijwillige hulpdienst, het bij elkaar
brengen (via ons kontaktadres) van hulpverleners
en mensen die hulp nodig hebben.
Welke soort hulpverlening komt hiervoor in aan-
merking?
1, Autovervoer: Voor licht gehandicapten of ou-
dere mensen die behalve vervoer ook verdere be-
geleiding of hulp nodig hebben naar bijvoorbeeld
ziekenhuis, kleding kopen e.d.
2. Inspringen in tijdelijke noodsituaties:
Bijvoorbeeld een moeder moet plotseling naar het
ziekenhuis en er is opvang voor de kinderen nodig
oÍ een alleenwonende komt thuis uit het zoeken-
huis en kan zich nog niet alleen redden. De hulp
die in dergelijke gevallen geboden wordt, is van
overbruggende, tijdelijke aard, totdat de gehol-
pene na een paar dagen het zelf weer aan kan oÍ
een beroepskracht (bijvoorbeeld gezinshulp of
bejaardenhulp) het overneemt.
3. Eenvoudige karweitjes: Voor mensen die daar
door ziekte, handicap of ouderdom niet zelÍ toe in
staat zijn, bijvoorbeeld boodschappen doen, me-
dicijnen op halen en dergelijke.

^it zijn een paar voorbeelden van de meest voor-
1..,mende hulpverleningen. Hebt u één van deze of

een dergelijke hulp nodig, bel dan gerust naar on-
derstaand kontaktadres. Dit geldt ook voor even-
tuele niêuwe hulpverleners.
De geboden hulp is in principe gratis, alleen voor
auto-vervoer worden de benzinekosten vergoed.
Het Graag Gedaan komitee bestaat uit vijf dames:
mevr. Sietsma, Ylostinslaan 3, tel. 31263;
mevr. V.d. Velde, Sneekerpad 6, tel. 31351 ;

mevr. Hoekstra, S. Sjaerdemalaan 13, te|.31602;
mevr. Nijdam, Eegracht 104, te|.31783.
Kontaktadres: mevr. R. Johnson, Uilenburg 14, tel.
ó tcoó.

F0gelnijs

Vogelwacht
lJlsVOosthem e.o.

De kemphaan

De kemphaan is een stille vogel. Men hoort hem
praktisch niet, alleen als ze op trek zijn dan hoor je

soms wat licht gebrom, maar meer ook niet. Deze
prachtige stille weidevogel heeft wel veel volks-
en streeknamen. Zijn Friese naam is hoants, op
Skylge heet hij krachman, op it Amelán krachset-
ter, Skiermuontseach een Íoddebosk, Hylpen
hunk, hóntk, honkjen, Molkwar koank en verder
nog maeijesnip en hoantsjekaper.
Ondanks de mooie namen is het vrouwtje van de
kemphaantjes heel eenvoudig. Ze heeft een licht-
bruin verenpakje, zowel in de broedtijd als in de
herfst als ze naar het zuiden trekken. Het vrouwtje
is kleiner dan het mannetje, maar het verenpakje is
in de herfst en het vroege voorjaar gelilk. Als het
voorlaar vorderl dan krijgen de manneties een
prachtige kraag en oorversierselen. Dat is hun

bruiloftskleed. Daar kunnen ze heel mooi mee
pronken en dat doen ze dan ook met alle lieÍde. Ze
zoeken een kaal stukje grasland op. Dat noemen
we dan toernooiveld of balsplaats. Daarverzamelt
een groepje mannetjeshoantsen zich en houdt
daar schijngevechten. Het gaat er soms wild aan
toe, maar bloed vloeit er niet. Zo nu en dan komen

er vrouwtjes bij en dan lokken die er het mooiste
en sterkste mannetie bij weg. De mannetjes en
vrouwtjes blijven niet bij elkaar. Een volgende dag
komen ze weer terug bij het toernooiveld en dan
zijn er weer schijngevechten en danspartiien en
wordt er weer een nieuw mannetje of vrouwtie uit-
gezocht.
De kleuren van de kragen die de mannetjes tijdens
de schijngevechten opzetten zijn prachtig. Ze va-
riëren van wit tot zwart en rood tot bruin. Alle kleu-
ren zijn er op zo'n toernooiveld. Er zijn drie soorten
mannetjes (volgens het boek 'vogels in open
veld'). De honkmannetjes zijn de volwassen ge-
vestigde ridders die ieder een eigen terreintje, een
'honk' hebben. De randmannetjes zijn doorgaans
oude of hele longe haantjes die zich aan de rand
van het toernooiveld ophouden. De satelietman-
netjes ziln de mannetjes met de witte kragen, ze
zwevên er tussen in en hebben geen eigen honk,
maar ze paren zo nu en dan wel met een vrouwtje
als de honkmanneties het te druk hebben met de
schijngevechten. Als de paring aÍgelopen is, gaat
het vrouwtje een nest maken in een kuiltje in de
grond en het lieÍst in een graspol. Er worden vier
groenachtige, bruingevlekte eieren in gelegd. Ze
worden bebroed door het vrouwtje en na drie we-
ken komen de jongen ter wereld en worden door
moeder begeleid totdat ze sterk genoeg zijn om
de reis naar het zuiden te aanvaarden. Het is lam-
mer dan deze mooie weidevogel langzaam als
broedvogel verdwijnt.
In het wachtgebied van lJlst-Oosthem e.o. waren
er in 1977 12 nesten met 48 eieren en in 1980 nog
één nest met 4 eieren. ln 1989 werden er nog wel
kemphaanpaartjes geteld, maar geen eieren ge-
vonden. De hoantsjes zijn lieÍhebbers van nat
grasland met veel bloemen en planten, maar het
wordt langzaam te droog voor de hoantsen. Het
aantal broedoaren in Nederland: in 1954 waren er
7000 en in 1987 waren dat er slechts 1500 broed-
paren. Het aantal doortrekkende hoantsen is in
het voorjaar het grootst, vooral in maart en in mei
dan zijn dat er tussen de 13.000 en 20.000. Die
zoeken dan nog voedsel op de lage landen in
Friesland, om daarna de reis naar het hoge noor-
den te ondergaan. De reizên van dêzê hoantsen
zitten soms vol gevaren, dat kunt u welzien aan de
ringgegevens: kemphaan geringd 16-2-1985 in
Senegal, gevangen op 25-3-89 op deWorkumer-
waard en weer losgelaten; kemphaan geringd 4:
5-'1985 op de Workumerwaard en geschoten in
Spanje op 15-12-1988; kemphaan geringd op de
Workumerwaard op 20-4-1985, teruggevonden
oo 17-5-1988 in het nest van een zwarte wouw in
Spanje. Kemphaan geringd op 20-4-1985 op de
Workumerwaard, geschoten in Frankrijk op 8-1-
1987; kemphaan geringd in ltalië op 19-3-1985 en
op"l9-4-1985 gevangen op deWorkumerwaard en
weer losgelaten.
Dit was dan onze hoants, de stille vogel.

Vogelnieuws
Een smelleken ving twee keèr een spreeuw van
het weiland. Er stond een harde wind, misschien
dat ze zich daardoor lieten verrassen. Ze werden
gepakt en opgegeten bij W. Wijnia in de tuin te
Oosthem.
Scholeksters, 15 stuks gezien bij het industrieter-
rein van lJlst op 24-1-1993 doorW. Roskam.
Nonneties, 3 stuks en een grote zaagbek gezien

op 30-1-1993 in de Jutrijpervaart door J. van der
Sluis.
Grote bonte specht werd gezien op 1-2-1993 btl
de Harinxmaweg, gezien doorA. Nooitgedagt.
Twee nonnetjes (mannen) op het Oosthemmer-
meer, gezien door W Wijnja te Oosthem op 7-2-
1993.
Een koerende holenduif bij de N.H. kerk op 7-2-
'1993 gehoord door Sj. Landman.
11 -2-1993 Ongeveer 70 kieviten, vliegend van zuid
naar noord, gezien door S.K. Abma, Nijesyl.
15-2-1993 Eerste ei van een tammê gans, gezien
door J. Attema, Folsgare.
Grutto's gezien, 20 stuks op 17-2-1993 bij het
Sneekermeer door R. Schilstra, lJlst.
18-2-'1993 Een haas vocht met twee zwarte
kraaien die het voorzien hadden op twee ionge ha-
zen. Bij de aanval van de kraaien, duikend naar de
grond, sprong de haas zeker één meter hoog om
de aanval op zijn kroost te voorkomen. Veren vlo-
gen her en der, maar de overmacht van dê zwarte
kraaien won het van de taaie verdediging. Terwiil

de haas zich met alle inzet verdedigde tegenover
de ene zwarte kraai, roofde de andere één van de

longe haasjes en richte zodoende dierenleed aan.
Gezien bij Sneek door Fr. Boschma, Oosthem.
Een zingende leeuwerik langs de lewei op 20-2-
't993, gehoord door Sj. Landman.
Een koerende houtduif op de Kearnstien. Een
zanglijster en een merel zongen ook hun hoogste
lied, achter bij Lautenbach, Galamagracht. Het
was een waar concert 's morgens om kwart voor
acht op 20-2-1993, gehoord door Sj. Landman.
Negentien grutto's en ongeveer 200 scholeksters
en veel kieviten in de weilanden tussen de Geeuw
en de Zuidwesthoekweg op 20-2-1993.
14 Witte kwikstaarten, 6 paartjes tafeleenden, 30
kuifeendjes, 7 nonneties, 1 slechtvalk (vrouwtje)
en 4 waterpiepers, 30 kieviten, alles geziên vanuit
de kijkhutteJutrijpdoorJoh. en Martin deJong uit
lJlst, 21 -2-1993.
Drie grote zaagbekken in de sloot langs de Louw-
wei bij Jutrijp op 21-2-1993 door Joh. de JonEj.

De vogelwacht heeft aan 'Ni.l Ylostins' eens een
aquarium geschonken. Dit heeft verzorging nodig.
Momenteel is er niemand voor beschikbaar. Het
zou toch jammer zijn dat het aquarium om die re-
den weg moet. Nu doen we via de vogelwacht een
oproep: ls er iemand die het zo nu en dan wil
schoonmaken? U kunt zich hiervoor melden bij de
beheerder P van Slooten.
Vogelmeldingen bij Sj. Landman, De Kearnstien
16, Ulst, tel. 32046.

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: Galamagracht 18, 8651 EB lJlst, telefoon 05155-32155
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POST
V/ONINGINRICHTING
GALAMAGRACHT 20

8651 EB IJLST
TEL. : 05 1 5 5-32372/3 I 450

FAX 05155-31919
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Martha van der Horst (geb. in 1914) had voorheen
een winkel aan de Galamagracht en woont nu in
NiiYlostins.

stok werd alles goed op z'n plaats geduwd.
Daarna moest Martha de zak weer dichtnaaien.

Tsjerke en dOmny's
Toen pake te oud werd om nog te werken, nam va-
der Jan van der Horst (gehuwd met Martje Grey-
danus) de zaak over. Na zijn oveíijden ging Mar-
tha verder met de winkel. Nu woont ze als ,winke-

lierske in ruste'in Nij Ylostins.
'lk bin noch aardich s0n, mar myn eagen wurde
minder. Mar ik mei graach nei de teleÍyzje sjen.
Quizzen as Triviant fyn ik prachtich. Dat is myn
hobby.'
Ze heeft overigens nog een andere hobby, name-
lijk declameren (foardrage). Zonder haperen de-
clameert ze zo uit het hoofd een mooi gedicht vol
met levenswijsheden. Over God en geloof raakt
Martha ook niet vlug uitgesproken. Godsdienst is
een belangrijk deel van haar reven.
'lt is mei detsierken ek net mearwat it west hat. En
de d0mny's binne ek oars as foarhinne. Hja binne
my wolris wat te modern en oan 'e lichte kant. Mar
ja, tiiden hawwe tiiden sille we mar rekkenje.,
Aan het eind van ons gesprek krijg ik van deze
sympathieke en gulle vrouw nog een mooie ,reade

b0sdoek' waarop een landkaart van Nederland
staat afgedrukt.
'Sa kinne jo jo aardrykskunde nochris wat ophel-
ie,'grapt Martha. 'lk bin altyd nochal royaal west,
ek doe't ik de winkel noch hie. Miskien haw ik ek
wolris wat tefolle fuortj0n. Mar ja, ik haw altyd be-
socht om myn klanten saÍolle mooglik teÍreden te
stellen. En der binne guon dêr't ik noch altyd kon-
takt mei haw'

Frits Boschma

Renorutie & Nicuwbouw

VAN VLOER TOT DAKPAN
ONDERHOUDSBEDRIJF HUISMANT

DE FINNE 6,8651 CW |JLST,05155-32023

f[&-g'TERAW_RIFJ,

Bestu u r Gerefo rmeerde Sch ool
Deze opname is waarschijnlijk in 1915 gemaakt bij de opening van de nieuwe
Gereformeerde Lagere Schoolaan de Eegracht.
op 3 juni 19í4 legde J. Nooitgedagt sr (Jan-baes, de stichter van de fabriek)
de eerste steen. Daarbij werd de penningmeester van het schoolbestuur
gemachtigd tien gulden beschikbaar te stellen als extra voor de werklieden
op het terrein.
De inzender van deze foto is Martha van der Horst uit Nij ylostins.

De school is gebouwd door timmerman Johs.
Spijksma (1853-1933). Op 1 januari 1915 vond de
officiële opening plaats. Ds. K. van der Beek, gere-
formeerd predikant alhier, sprak een feestrede uit.
Martha van der Horst vêrtelt dat zij deze school
vroeger ook heeft bezocht. Zij zat achtereenvol-
gens bij meester Quak, meester De Jong, meester

. tsthuma (hoofd) en meester Pieter van Dijk
\oofd) in de klas. Haar favoriete vakken waren

aardrijkskunde en vaderlandse geschiedenis. Op
vlijt had ze altijd een voldoende, maar op gedrag
niet! ('lk prate tefolle...')
Met haar vriendinnen kwam ze ook wel eens te
laat op school. Dat kwam omdat ze vaak een kijkje
gingen nemen bij Hendrik Wildschut die een kui-
perij op het Zuidend had, dicht bij dê school. ,lt

wie altyd in moai gesicht hoe't dy man de tsiisfets-
jes yninoar sette.'
Het hele stel moest van meesterVan Dijk nablijven
en een opstel maken over waarom ze te laat waren
gekomen.

Vl.n.r: Herke Smidstra, had een winkel aan de
Stadslaan, waar later Ruurd Kooistra was; Thij-
men Nooitgedagt Jzn., schaatsenfabikant;
meester P Fokkinga, afkomstig uit Groningen
hoofd der school; A. Holkema, was tuinman en
verhuisde later naar Sneek.
Voor: bakkerWymbren Langhout, had een bakke-
rij aan de Eegracht waar later Bouke Windsma
hakker was; Cornelis Nauta, bertabrikant; Bontie

-)'Lodf1Oa, 
boer en wethouder; pieter van ier

florst vteter skearder), kapper en winkelier.

Pieter Skearder (1 850-1 940)
Over haar pake die zo mooi op deze Íoto staat, kan
Martha ook nog wel wat vertellen.
Hij woonde in het pand Galamagracht 37 en 38.
Dat was één huis met twee voordeuren. De ene
deur was voor de winkel in manuÍacturen en de
andere was voor de scheerwinkel.
Pake Pieter was kapper en winkelier. Veel mênsen
lieten zich destijds scheren door de kapper. Van-
daar de bijnaam Pieter 'Skearder'. Op zaterdag-
avond bleven de klanten soms wel tot elf uur in de
scheerwinkel zitten te zwetsen.
Martha: 'lk wenne mei myn álders bij És pake yn ,e

hOs. As lyts famke lei ik dan sneontej0ns mei ien
ear foar in gat yn 'e souder te lÉsterjen nei dy
sterke ferhalen. Sa herinnerje ik my noch wol dat
Klaas Dykstra (heit Ían Wiebe en Murk), Jan Heins
van der Goot, slachter Freerk de Jong, Foppe
Zwaagstra (Foppe Kikkert) en dat soarte lju by
pake yn 'e skearwinkel kamen. Pake gie ek wol nei
de Hommerts te knippen en te skearen (dat koste
doe in stoer). Myn heit, Jan van der Horst wie ek
t<apper en winkelman.'
Naast de winkel in manuÍacturen en aanverwante
artikelen maakte Pieter van der Horst ook strozak-
ken en veren bedden. Martha heeft wel meer dan
200 strozakken gemaakt. Destijds lag onder in het
bed een strozak, daar bovenop kwam dan een ve-
ren bed.
Het kwam ook wel voor dat pake een veren bed
moest bijvullen. Er werd dan een opening in dé
beddezak gemaakt en daarna kon het bijvullen
met veeren dons beginnen. Met een speciale lage
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Voor alle bestratingen
ook sierbestrating

voor particulier en bedrijf

Bestratingsbedrijf

Fa. Nota en Zwaagman
Hettingawei 16 Bernhardstraat 3

8622 XX Hommerts 8651 AM Ulst
0515+43566 05155-32503

o bloemen
o planten
o bloemsierkunst
o tuincentrum
o tuinarchitectuur
Dit alles in uw'eigen stad'

Priaé en Zakelijh
de juíste

* verzekering
* hypotheek
t pensioen

SNEErt'EN
ASSUNANTIDIÍ,ANTOON

Zwarteweg 4, Sneek
tel.:05,l50-16825
P. Hiemstra
tel.: 05155-32164

IDE BOENBY

R-IKREEE
II KUNT }IIEA TERECIÍT VOOR:

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

. Onderdelen 'Verkoop van Nlcuwe &
Gebrulktc auto's

Roodhemsterweg 14

IJlst
05155-3 1436

(privé 31858)

Autorijschoot L. de BOgf
Belangrijker dan een goedkoop

lesuur is de eindrekening
na het rilexamenl
Ga daarom naar

Autorijschool L. de Boer
Popmawal 12

lJlst
TeleÍoon 05í55-31553

VOLLEDIG
GEDIPLOMEERD

K ,V Uitvaartvereniging "Laatste Eer" lJlst
/' \ * Stijlvolle verzorging van begrafenissen en crêmaties,

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

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

Íinanciële tegemoetkoming
* Door samenwerking met UBo-verzekeringen is totale dekking

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

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

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

TIMMER- EN AANNEMERSBEDRIJF

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

lJlst, Roodhemsterweg +, Telefoon 051 55-31 880/31 348
Postadres: Postbus 29, 8650 AA lJlst



Nu 1070 korting
op alle voorraadbehang.

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

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

maten veters.
-^_ -Í-

-41tr
J.G.DEVRIES -IJI.ST
sclrllclers- en Dehar€eÍsbedetÍ

cbc,.Ina/'êrÍ.zrak
Galamagracht 13 - Tel. OSi5S-3lg8Z

van der Leeuw Stànfries 43.60.
8-9jaar: 1. Harm Lageveen StànÍries 45.80; 2. Jo-
han Hagen WATS 44.90; 3. Jouke Zijtstra WATS
44.45.
10-12 jaar: 1. Michel deVreezeV&O 48.90; 2. Abe
Brandsma V&O 47.10: 3. Rene Anema V&O 46.90.
13-15 jaar: Gerben D. Bergstra Stánfries 50.65;
2. Abel S. Bangma WATS 48.80; 3. Robert
Boersma StánÍries rl8.35,
Heren: 1. Lucas de Haan WATS 48.40; 2. Wiep Die-
verWATS44.95; 3. Christaan Mollema DOS44.55.
Niveau D: Vm'|2 jaar:1. Willem J. Spreeuwers
Stànfries 50.00; 2. Wiemer Steenbeek Stánfries
46.90; 3. Jos Dolle DOS 46.00.
13-í5 jaar: 1. Tjerk Bakker StànÍries 50.90; 2.
Rudy Bosma Stànfries 49.75:3. Alex Loots Stàn-
fries 48.00.
Heren: 1. Ralf de Vries DOS 50.40; 2. Nolke J.
Bergstra Stànfries 50.00; 3. Cyrus Kruis StánÍries
46.40.

lJ.v.c. -

Het komt er steeds meer in bij de clubs om een
35+ elftal bij de KNVB (FV.B.) op te geven.
,Ook bij lJ.V.C. wilden we eens nagaan of het voor
volgend seizoen mogelijk is om met zo'n 35+ elf-
tal deel te nemen aan de competitie speciaal voor
deze teams.
Heb je interesse hiervoor, meld je dan zo spoedig
mogelijk bij de secretaris Sj. Fijlstra, tel. 32107 om
voor het komend seizoen '93-'94 deel te nemen.
Wij moeten dit uiterlijk eind mei al weten, omdat
dan de inschrijving voor deteams plaatsvindt. Aar-
zel dus niet, maar meld je aan! Hoe eerder hoe be-
Ier.
N.B.: ook spelers die nu alspelen bij lJ.V.C. dienen
eventueel te laten weten dat ze in een 35+ elftal
willen uitkomen!
Het gaat dus om spelers in de leeftijd van 35 jaar
oÍ ouder.
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35+ elftal?

Goed bezocht driedubbel
concert in De Utherne
vefe f Jlsters zochten de lJlstersportzaal op om te genieten van drie bands die
door Stichting Jeugd en Jongerenwerk in samenwerking met GIGS (met
Heerke Osinga!) binnengehaald waren. In de regionale pers is inmiddels
voldoende geschreven over dit evenement, maar het optreden van de
rockband Visivious was ronduit goed te noemen, met zangeres Hermiena
Noordstra in een hoofdrol en Tjeerd Hingst, Dick Feenstra, Taede v.d. Veen en
Klaas Hingst ter ondersteuning. De Stichting zou er goed aan doen deze
mensen eens wat vaker naar lJlst te halen, want hun optreden was werkelijk
verfrissend te noemen. (Niks ten nadele van Wildpowe[ maar deze band
hebben we welerg vaak gezien.)
Verder nieuws van het Jeugd- en Jongerenwerk is dat de middagen,
georganiseerd voor de jongere jeugd (er bestaan immers ook ,oudere'
jongeren?) goed lopen en door veel schoolgaande kinderen uit lJlst bezocht
worden.
Het is en blijft voor de Stichting allemaal nog afwachten. Er is inmiddels een
nieuwe opbouwwerkster aangetrokken en het bestuur onder leiding van
''endrikAdema zit te wachten op mensen die ook zitting willen nemen in

\Ctzelfde bestuur.
ledere medewerking is van harte welkom, want zoals iedereen weet: dit
unieke projekt in lJlst mag niet verloren gaan, omdat het jaren duurt voordat
iets vergelijkbaars weer opgezet kan worden.

J.K.

f$/Pt
Gezellig sporten?

Dat kan! En wel op woensdagavond bij de dames
trimgroep van gymnastiekvereniging Stánfries,
van 19.00-20.00 uur in sportzaal De Utherne.
De les bestaat uit: Gedurende een half uur een
warming up, grondgymnastiek en verschillende
vormen van spelletjes, het laatste half uur wordt er
op recreatief niveau gevolleybald, waarbij het ple-
zier boven de techniek gaat
Kom eens vrijblijvend langs tijdens de les.

v Bestuur G.V. Stánfries

Gymnastiekvereniging
Stánfries

Zaterdag 13 Íebruari j.l. werd in sportzaal De
Utherne een turnwedstrijd georganiseerd voor de
jongens en heren uit rayon Sneek.
Onder de betoefde leiding van bestuur en trainers
slaagden de mensen van Stánfries er weer in deze
wedstrijd perfekt te laten verlopen.
Maar liefst 130 jongens en heren van 13 verenigin-
gen uit de Zuidwesthoek turnden op 3 verschil-
lende nivo's (D, E en F) om de prijzen. De turners
op D en E nivo ook nog om een plaats bij de eerste
4 te bemachtigen om te mogen doorstromen naar
de Friese kampioenschappen op 20 maart te Gor-
redijk.
In totaal mogen 20 jongens en heren van g.v. Stàn-
fries hier aan deelnemen. De andere verenigingen
die finalisten leveren zijn: WATS Echtenerbrug 6,
SSS Heeg 4, DOS Lemmer 5, V & O Witmarsum 4
en DES Makkum 1.

Dit grote succes van onze StánÍries leden was
mede te danken aan het coachen van Gerard
Speerstra, RimmerAbma, Bob Pruiksma, Lieuwe
en Mieke Bergstra.
De uitslagen zijn als volgt:
Niveau E, 6-7 jaarz 1. FeikeAttema SSS 38.50; 2.
Jeiko Feenstra SSS 37.80; 3.Jitte Flapper SSS
36.00. 3. Aart Smit Soirit 36.00.
8-9 jaar: 1. Klaas J. HaitsmaV&O 40.70; 2. Guido
Snoek StánÍries 38.60; 3. Klaas Tolsma Soarta
38.20; 4. Rink Tolen DIO 37.70.
1 0-1 2 jaar: 1. Gert J. Tol V&O 46.7 5; 2. N iets Akker
DIO 47.70;3. EibertTichelaar DIO 46.55: 4. Teo de
Jong V&O 45.95, 4. Siebe Berveling Stánfries
45.95.
13-15 jaar: 1. Karel Bruin-Slot Ontwikkeling 48.0S;
2. Matthijs v.d. Molen Ontwikkeling 46.25; 3. Coen
Eisma Oeverzwaluen 43.60
Heren:1. Klaas de HaanWATS45.90; 2. Dario Lo-
neza Hanzestad 45.00.
Niveau E:
6-7 jaart l.Tom Groeneweg Stànfries 43.90; 2. lvo

Bijvoorbeeld onze

rendementrekening. U
spaart te-

hoge rente,

terwijl u
toch iedere

Dat betekent dus: meer
rente en meer vrijheid.
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IJlst

in beeld

gebracht

De gedachte om de geschiedenis, gebeurtenissen etc., via korte

verhalen, en vooral veel foto's van IJlst in vroeger tijden, heeft-

gestalte gekregen. Enthousiaste mensen van binnen en buiten
IJlst droegen hun historische foto's af in bruikleen. Hierdoor is
een boek ontstaan van, in elk geval, hoogwaardige kwaliteit.
Vele gesprekken gingen er aan vooraf, en het aantal reakties was

niet te tellen. Interesante verhalen dragen zorg voor veel lees-

plezier. Geillustreerd door zeer veel fotomateriaal, mag dit boek-

werk ronduit waardevol genoemd worden voor de lJlster bevol-

king, maar ook voor de oud-lJlsters en andere geintresseerden.

In een fraaie omslag met gedegen band, die daardoor een lange

levensduur garandeert, hoopt boekhandel Visser u een prima

boekwerk te presenteren. Wanneer u intekent betaalt u slechts

het bedrag van Í1. 37,50. Nadien wordt de prijs verhoogd naar

fl. 37,50. Schitterende historische foto's en leuke annekdotes

wisselen elkaar af in een prima leesbaar boek, waarbij de hisio-

rie van lJlst ook niet uit het oog verloren wordt.

Indien u vooraf wilt intekenen voor dit schitterende boek, moet

u zich wenden tot

VISSER IJLST
Boek-, kantoorboek- en íotohandel
Merkspeelgoed

Galamagracht 9, 8651 EB, IJlst, telefoon 05155- 31318

r
Ja, ik teken in op het boek

Drylts... it alde stedsje
voor de prijs van/32,50

Naam

Adres

Plaats

Telefoon

o,r'' .l t*n I V."r/

fat
het boek in winkel. (graag kontant afrekenen)


