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'Wanneer je een werkweek van 38 uur nastreeft,
word je geen burgemeester'
Een gesprek met de heer M.E Koopmans

De burgemeester van Rotterdam, Bram Peper, had het in het Algemeen
Dagblad over het'onmogelijke leven van een burgemeester'. Wij praten nu
even over de mogelijkheden, lnmiddels zijn de zogenaamde
'wittebroodsweken'voor burgemeester Koopmans voorbij en is hij volop
bezig kennis te maken met'zijn eigen' gemeente, in dit geval de gemeente
'Uymbritseradiel en specifiek zijn standplaats lJlst. Een gesprek met een

;.-akelijk denkende man, maar daarnaast aimabel en een naar de burgerij
betrokken mens.

Op de eerste vraag of burgemeester Koopmans
zich meer manager dan burgervader voelt, ant-
woordt hij ontkennend. Het is volgens hem een
taak die je samen met je eigen wethouders uit-
voert, met daarbij niet te vergeten de gemeente-
raad, waarbij natuurlijk de burgemeester 'full-ti-
me' bezig is. 'Samenwerking' is een term die het
liefst door de burgervader gebezigd wordt. Des-
ondanks en logischerwljze is de heer Koopmans
zoals dat in het Latijn wordt genoemd'Primus tn-
terparis', ofwel 'de eerste onder gelijken'. ln zijn ta-
kenpakket zitten onder meer de portefeuille van
personeelszaken, economische zaken en open-
bare orde en veiligheid. Het woord 'roerganger'
wil onze burgemeester niet in de mond nemen
wanneer er door uw verslaggever om wordt ge-

'vraagd, want de gemeenteraad is volgens hem in
feite'de baas'.
Op de vraag waarom er in Nederland geen geko-
- ^1 burgemeester komt, maar dat deze steeds be-
u,tmd moet worden, is de heer Koopmans reso-
luut: een gekozen burgemeester door de bevol-
king mag weliswaar representatief genoemd wor-
den, maar is het in feite niet. Een heel andere mo-
gelijkheid ziet hij in de optie dat de gemeente-
raadsleden gaan kiezen voor een burgemeester.
Maar ook deze oplossing lijkt hen weinig zinvol,
omdat er dan een soort van afhankelijkheid tussen
de burgemeester en de raad zou kunnen ont-
staan.
De vraag hoe dicht B&W bij de bevolking moet
staan wordt niet op de obligate (bekende) wijze af-
gedaan; de bevolking moet niet verwachten dat
het college dag en nacht klaar staat, maar moet
wel luisteren naar de signalen vanuit de gemeen-
schap. Vooral plaatselijke verenigingen, zoals bij-
voorbeeld buurtverenigingen,die voortkomen uit
de lokale bevolking, doen voorhoedewerk.
Zoats de eerder geciteerde burgermeester van
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Laatste oproep!!! oH*
Omdat de opgave voor de optocht/loopgroepen
en zeskamp niet zo vlot verloopt, hebben wij ge-
meend de inschrijftermijn te verlengen tot uiterlijk
1 mei a"s.
Er is nog plaats voor enkele wagens en loopgroe-
pen. Met de loopgroepen bedoelen wij natuuíijk
ook de versierde fietsen oÍ iets dergelijks.
Ook kunnen wij maximaal nog 4 zeskampploegen
gebruiken.
Opgave bij Roos Gerlofs, tel. 32367.
Wij rekenen ook voor deze feesten weer op uw vol-
ledige steun!

Bestuur De Koepel

Rotterdam het noemde was er volgens hem op
het gebied van de financiën sprake van 'veen-
brand', waarmee hij bedoelde dat vele gemeenten
zich (financieel) niet meer kunnen redden. Daarop
heeftburgemeester Koopmans een simpel, maar
zeer doeltreffende oplossing: 'als je als gemeente
meer uitgeeft dan wat je aan inkomsten binnen-
krijgt, kom je in de problemen. Normaal gespro-
ken zijn 90%o van de inkomsten komend uit de
staatskas en slechts 10o/o uit eigen baten, via bij-
voorbee I d de on roerend g oed bel asti n g (O. G. B.).'
Volgens deze' no-nonsense' burgemeester i s het
zo, dat wanneer et op grote schaal aan projektont-
wikkeling wordt gedaan, zoals bijvoorbeeld groot-
schalig opgezette bedrijventerreinen in een omge-
ving die niet aanslaat, het risico groot dat het 'mis'
gaat.
Lastig ervaart onze burgervader het, dat hij nog
steeds niet in zijn gemeente woont, want het is
een man die graag dicht bij zijn eigen bevolking wil
staan en daardoor verschoten blijft van het maat-
schappelijk gebeuren binnen de IJIster maar ook
om I i g g e n de gem ee n sc h ap.
Op de vraag wat hij voelt over het feit dat tJtst
straks 725 jaar bestaat is hij heel open: hij weet dat
hij hier pas kort is en heeft zijn betrokkenheid op
lJlst en de lJlster bevolking al gevonden. Het
feestprogramma heeft hij gelezen, de aktiviteiten
kent hij grotendeels ook, maar zoals zeer oprecht
opgemerkt wordt, 'is hij hier pas sinds korte tijd'.
Misschien tot in lengte van dagen, maardat wacht
iedere Kypman nog even af , want zo zijn ze wel 'De
lJlsters'. Een ding is volgens uw verslaggever ze-
ker: we zullen hem zien op defestiviteiten, want zo
begaan is hij zeker met de lJlster gemeenschap.

J.K.

Informatie-
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kennismakings-
avond

10 mei - aanvang 20.00 uur

o.b.s. De Kogge
De Dassenboarch 23A- 8651 CB lJlst

Ouders die belangstelling hebben voor openbaar
onderwijs en een kind hebben dat in de periode
tot juni 1994 vier jaarwordt, zijn van hartewelkom.
Het doel van deze avond is informatie te geven
over de werkwijze op onze school.
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studrg sybe houtsmo
voor grotische vormgeving en produkiie

ontweÍp en uitvoering van huisstijlen,

beeldmerken, advertenties, folders, brochures,

katalogie, kalenders, verpakkingen, periodieken

enz.

galamagracht 34,8651 ec ijlst
teleíoon 05155-32407 131820, íax 051 55-32407

Voor ovenverse bakkersprodukten naar

Dtr tbotr rn'e8rmuftr Dil J
GEEUWKADE1-8651M|JLsT-TELEFooN05155.31557

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

OOK UW ZAKELIJK
DRUKWERK
IS BIJ ONS /N
GOEDE HANDEN.

Galamagracht 9, lJlst, 051 55-31 3l P

AW
ljlsterkade 114, 8608 AC Sneek

Telefson 05150-l4q00
TeleÍax 05150-23850

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

Makelaardij
Schrale

Bemiddeling bij:
Aan- en verkoop van woningen, bedrijÍs-
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

GOLFF EUPENMARKT
DE MEEST COMPLETE SUPENMANKT IN DE BUUNT

o Slijterij o Drogisterij o
f ruit o 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-ott atd.' (op elk moment van

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

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

en 7 4.OO-7 7.OO uur

Aardappelen, groente en

EoffíffiOpeningstijden: maandag 10.00-12.15 en 13.15-18.00 uur;
dinsdag t/m vrijdag 8.30-12.15 en 13.15-18.00 uur;
vrijdag koopavond van 13.15-21.00 uur;
zaterdag de gehele dag open van 8.30-16.00 uur. GALAMAGRACHT 34 - IJLST - 05155-31570
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Mevrouw W. Kempenaar-Verhoog, Jonker Ris-
pensstraat 9. telefoon 1747.

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

JPU[Vtrg'6iFWtMg'l
lk ben geboren in het pand Galamagracht nr.23. lk
ben er blilven wonen, nu al ruim 79 jaar.
Om gezondheidsredenen moet ik helaas mijn ge-
boorteplaats verlaten. Het kan niet anders, het is
nu eenmaal zo.
lk wil iedereen bedanken die op welke wijze dan
ook'omtinken' aan mij gegeven heeft.
Ook maak ik van deze gelegenheid gebruik om te
bedanken voor donateur- en lidmaatschappen.
Mijn adres is met ingang van 8-april: Teatskeh0s C
207, Vitusdijk 2, 8615 LM Blauwhuis.
'Oant sjen',

Murk Dijkstra

Bii onze terugkeer naar Sneek, willen wij graag
allen, die op enigerlei wijze hebben meege-
werkt aan een prettig verblijf van bijna 20 jaren
in lJlst, hartelijk bedanken. Voor de vele ontsta-
ne vriendschappen zijn wij dankbaar. Van deze
gelegenheid maken wij tevens gebruik om AL-
LE donateur en/of lidmaatschappen te doen
vervallen. Met vriendelijke groeten,

A. & P. de Jong.

Herhaalde oproep
35+ YVC
Nogmaals vragen wij dringend aan mensen, die
interesse hebben om vanaf volgend seizoen in
een speciale competítie voor spelers van 35
jaar of ouder te willen voetballen, zich op te ge-
ven bij de sekretaris van IJ.V.C.: Sj. Fijlstra,
Ylostinslaan 6, tel. 32107. Maal niet; meld je per
omgaande aan als lid, want wij moeten dit team
in mei opgeven bij de Friese Voetbalbond.

Bestuur v.v. lJ.V.C.

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

Redaktie: A. Kuipers
J. Keizer

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

Opmaak: Studio Sybe Houtsma,
lJlst

Druk: Drukkerij Visser, lJlst

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

OCopyrlght Orukk€Íij Vi$sÍ. Nists uit d€zs
Uhgrv€ mag wordgn verysolvoudigd door
mlddol v8n druk, Íotokopie, mikrotilm ol op
cnigoílei and€rê wijzo, zond6r vooratgaand€
tocÍomming van d6 uiigever.

30april
l mei

l mei
2mei

5mei

6mei
6mei
Smei

9mei
12 mei

13 mei
12 mei

15mei

. ,9mei

22mei

23-29mei
26mei

29mei

31 mei

Koninginnedag!!!
Peroniek, voorstelling Poppentheater De Regenboog te Sneek, 1 4.30 uur,
toegang / 7,-, vanat 4jaar.
Retinie, 725 jaar Stad lJlst.
Herdenkingsdienst, gezamenlijke kerken, Ned. Hervormde kerk, 9.30 uur,
ds. Wassenaaren ds. Wiebenga.
Sneeuwwitje en Rozenrood, voorstelling Poppentheater De Regenboog te Sneek,
14.30 uur, toegang f 7,-,vanat 4iaar.
Vergadering'De Koepel', Mienskipsh0s (boven).
Jaarvergadering Krite'Meiinoar len', Mienskipsh0s.
Sneeuwwitje en Rozenrood, voorstelling Poppentheater De Regenboog te Sneek,
14.30 uur, toegang f 7,-,vanat 4 jaar.
Moederdag!!!
Broeftje en zusje, voorstelling Poppentheater De Regenboog te Sneek, 1 4.30 uur,
toegang / 7,-, vanat 4jaar
Ledenvergadering Christelijk onderwijs, Mienskipsh0s.
Broertie ên zusje, voorstelling Poppentheater De Regenboog te Sneek, 1 4.30 uur,
toegang / 7,-, vanaf 4jaar
Broertje en zusje, voorstelling Poppentheater De Regenboog te Sneek, 1 4.30 uur,
toegang / 7,-, vanaÍ 4jaar
Doornroosje, voorstelling Poppentheater De Regenboog te Sneek, 1 4.30 uur,
toegang / 7,-, vanat 4 jaar
Doornroosje, voorstelling Poppentheater De Regenboog te Sneek, 1 4.30 uur,
toegang / 7,-, vanaÍ 4iaar
Kollekte Ned. Astmafonds.
De duivel met de diie gouden haren, voorstelling Poppentheater De Regenboog
te Sneek, 14.30 uur, toegang f 7,-,vanaf 4iaar
De duivel met de drie goude haren, voorstelling Poppentheater De Regenboog
te Sneek, 1 4.30 uur, toeg ang f 7 ,-,vanaÍ 4 jaar
Open Deur dienst, Gereformeerde kerk, 9.00 uur ds. De Wilde uit Soest.
m.m.v.'Kwartet' uit Oosthem.

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-
kiosh0s.
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.
''olksdansen DeYleke Dounsers, jongerengroep

\,insdagavond 20.00-22.00 uur, 1 keer in de 14
dagen in het Himsterh0s te Oosthem. Ouderen ie-
dere dinsdagmiddag van 13.30-15.00 uur in het
Mienskipsh0s.
Schaken elke dinsdagavond in Het Wapen van
lJlst.
Dammen elke maandavond in Het Wapen van
lJlst.
Amnesty lntprnational elke 2e donderdag van
de maand, 19.00-21 .00 uur in de bibliotheek.
Kaatsen elke woensdagavond in De Utherne.
TaÍeltennis maandag van 'l 9.00 tot 23.00 uur, za-
terdag van 9.00-13.00 uurjeugd.
Gymnastiekvereniging Stánfries 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.
Volleybaltrereniging Stànfries elke dinsdag
vanaf 1 7.0() uur.
Sportvereniging V,O.P.: trainingsuren, vrijdag-
avond 18.00-19.00 uur rekreatie-voetbal heren;
19.00-20.00 uur rekreatie-volleybal voor dames
en neren.
Dartclub iedere dinsdagavond vanaÍ 20.00 uur
Bondswedstrijd en iedere donderdagavond in Het
Wapen van lJlst.
FNV info-team bel 05'155-1970, Louise Heerinoa
voor Informatie op het gebied van Sociale Voó-
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.
Gemeente van Jezus Christus Kinderbijbelclub:
woensdags eens per 14 dagen, oneven weken,
1 3.00-1 4.00 uur 4 Vm 7 jaar, 14.00-15.00 uur 8 V
m 1 1 jaar in het Mienskipsh0s. Info: 05150-14353.
TofÍe-Tiener-Bijbelclub: vrijdags eens per 14 da-
gen, de even weken, 19.30-21.00 uur 12 Vm 15
jaar in het Mienskipsh0s. Info: 051 04-1627.

VVV WYMBRITS
MAGAZINE 1993
2 April j.l. ontvingen burgemeester Koopmans
en wethouder Wempe een exemplaar van een
in 4 kleuren gedrukt magazine over de gemeen-
te Wymbritseradiel. Het bevat veel informatie
en wiist de touristen de weg in de gemeente.

Vooral op gebied van het huren van boten, ca-
ravans, vakantiewoningen, of bv. Íietsen kan
men zich prima laten inÍormeren. Leden van de
WV Wymbrits kunnen het magazine bestellen
voor hun klanten, dan wel voor hun toekomstige
klanten. Ook zal het blad in de toekomst ver-
spreid worden op binnen- en buitenlandse beur-
zen.
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SCHILDER. BEHANGERSBEDRIJF
DOE.HET.ZELF ARTIKELEN

Nu ook VISARTIKELEN
o.a. hengels, molens, haken,

wormen, maden enz.

J.G.DEVRTES.UI-ST
sclrllders. en behcr4ersbeckdÍ

M.llcl.ÊIt-zprok
Galamagracht 13 - Tel. 05155-31387

LET OP: BEEREN ONDERGOED AANBIEDINGEN

BEEREN DAMESSLIPS
1000/o katoen, maten 42llm 52, normale 4,95 t/m 6,50 per stuk!

NU3stuksuoo,, í í.00

BEEREN DAMES HEMDJES
1000/o katoen, maten 42llm 52, normale 11,95 per stuk

Nu 2 stuks uoo,. í 7?0

Unieke T-SHIRTS
speciaal voor ons vervaardigd, maten M-L-XL-XXL

per sruk I 590

MEISJES. en DAMESBADPAKKEN
nu Íuime keus in de nieuwste modellen!

Voor al uw TEXTIEI enÍof LUXE KADOOTJES natuurlljk naar:

Galamagracht 8 8651 EB lJlst Tel. 05155-3
r
1229

. rGDoroliê a spogdv€rsbllcn
a bolohcarên a schr@ío3inllollolios
op mool

2. SClrEEPStOtOREt
a lcvaring ên inbouw . ombouw
o ondcrhoud o hooíddeolcr vón

. hêlling tot 1 5 ton . hogcdrukrêiniging$puii
o dcrkundig odvier.

IN UW KOSIBATE VAKANTIETIJD PROEERÊN.WIJ

TE VERHETPEN. I r.er.hí.v.n-.--... 48789

vanuit de Milieu raad wymbritseradiel
GiÍsproeien:
Het voorjaar is weer aangebroken en dat is de tijd
dat we reikhalzend naar ieder blaadje groen en ie-
der uitbrekend bloemknopje uitkijken. Tegelijk
echter steken ook ongewenste sprietjes groen de
Kop op.
Daarom zien we in deze tijd gemeente-tuinman-
nen die met gifsproeiers het onkruid tussen de
straatstenen en trottoirtegels bestrijden.
Van diverse kanten kwam nu de vraag op ons af:
'Moet dat vergífspuiten nu zo nodig? Dat is im-
mers slecht voor het milieu. Kan dat nu niet an-
ders?'
Inderdaad, vroeger toen er nog niet zo de aan-
dacht op het milieu was gevestigd als tegenwoor-
dig, werd er te pas en te onpas met gif gestrooid.
Maar dat is verleden tijd. Tegenwoordig wordt er
naar gestreefd met zo min mogelijk gif te werken.
Om precies te zijn: In de hele gemeenteWymbrit-
seradiel is dat nog maar 140liter. Dit gif wordt dus
enorm verdund en er komt dus nog maar een Írak-
tie van op de straat terecht. Net voldoende voor
het beoogde resultaat. En bovendien minder mi-
Íieu-belastend dan vobrgaande middelen.
Voor diegenen onder u die toch liever willen dat
het trottoir voor hun huis niet bespoten wordt, die
kunnen kontakt opnemen met de heer L. Luders,
telefoon: 05155-34268. Dit wordt dan genoteerd

en er zal rekening met uw wensen gehouden wor-
den. U moet dan wélzélf de tegels onkruidvrij hou-
den.

Hondepoep-zakjes:
Hondepoep is vies, dat weet iedereen die het wel
eens aan z'n schoen heeft gehad. Toch liggen ze
er bij hoopjes. Daarom zijn er zakjes ontwikkeld
die elke hondebezitter het gemakkelijk maakt de
uitwerpselen op te rapen en vervolgens thuis in de
afvalbak te deponeren. Op die manier blijven de
stoep en het grasveld schoon en dat bespaart ie-
dereen een hoop ergernis.
De zakjes zijn gratis verkrijgbaar op het gemeente-
huÍs in lJlst en in Woudsend br1 het Multi Funktio-
neel Centrum.

Anti-reclame-stickers:
Momenteel wordt er een landelijke campagne ge-
voerd die de berg reclame die wij dagelijks in de
bus krijgen, tegen wil gaan. Er zijn twee stickers,
te weten:
Sticker A geeft aan dat u: géén ongeadresseerd
reclamedrukwerk en géén huis-aan-huisbla-
den wilt ontvangen.
Sticker B geeft aan dat u: géén ongeadresseerd
reclamedrukwerk maar wél huis-aan-huisbta-
den wilt ontvangen,

Deze stickers zijn gratis af te halen op net gemeeË
tehuÍs en in Woudsend bij het MFC. Ook kunnen
de stickers u worden toegezonden als u een vol-
doende gefrankeerde enveloppe toestuurt naar:
Postbus 23123, 1100 DPAMSTERDAM Z-O. Geeft
u dan wel even aan wélke sticker u wenst te ont-
vangen.
Mocht u nog vragen en/oÍ opmerkingen hebben
omtrent het milieu, neemt u dan kontakt op met dê
secretaris. Het adres is: Dhr. G. Jonker, Stadslaan
75, 8651 AC lJlst, telefoonO5155-34277.
Namens de milieuraad Wymbritseradiel,

E. Kuiper-Groeneveld

ANNA SCHRAA-VAN POPTA

GEDIPLOMEERD
PEDICURE

Geeuwkade 11 - TeleÍoon 01930
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DINSDAGT 4 MEI A.S,
DODENHERDENKING IJLST
"Herdenken en vieren
twee kanten van dezelfde behoefte:
om niet te vergeten
om vanuit dat niet vergeten stil te staan
ieder jaar opnieuw stil te staan
bij de kwetsbaarheid van onze
democratie
bij het onmenselijk leed van toen
bij de bovenmenselijke inspanning
nodig om de democratie te redden
bij de plicht van de komende generaties
om zich blijvend in te zetten
voor een leefbaar Nederland
in een leefbare wereld,"

Met deze regels van J.C.E. BelinÍante wil ik de

\rrwoners van lJlst uitnodigen dêel te nemen
aan de Dodenherdenking op dinsdag, 4 mei
a.s. De komende dodenherdenking zal als volgt
plaatsvinden:
1. Vanaf 18.00 uur tot zonsondergang wordt er

vanaf de openbare gebouwen halÍstok ge-
vlagd. Ook de kerken, scholen en de inwo-
ners van lJlst worden uitgenodigd halfstok te
vlaggen;

2. om 19.30 uur is de aanvang van de "stille
tocht" bij het gemeentehuis naar de algeme-
ne begraafplaats. Op de oorlogsgraven zul-
len kransen worden geleged. Ook deelne-
mers aan de "stille tocht" kunnen bloemen
leggen bij de oorlogsgraven. "Concordia"
lJlst verzorgt de muzikale omlijsting, terwijl
leden van de Nationale Reserve een erehaag
vormen;

3. vanaÍ 19.45 uur tot even voor 20.00 uur wor-
den de lJlster klokken geluid;

4. vanat 20.00 uur wordt een ieder verzocht 2
. minuten stilte in acht te nemen;

de plaatselijke horeca wordt verzocht tussenv 18.00 ên 21 .00 uur op gepaste wijze met de-
ze herdenking rekening te houden.

lJlst, april 1993.

De burgemeester van Wymbritseradiel,
M.F. Koopmans.

Ranovotie &Nieuwbouw

VAN VLOER TOT DAKPAN
ONDERHOUDSBEDRIJF HUISMANT

DE FTNNE 6.8651 CW tJLST.05155-32023

Foto van de begrafenisplechtigheid, met militai-
re eer, op de begraafplaats in lJlst. Op de voor-
gromd zijn boven de haag de helmen van 7
Duitse militairen zichtbaar. Bij de begrafenis
bevonden zich eveneens burgemeester Lang-
man en dominee Jansen.

" "",-,1
idi

or,;;,

HERINNERINGEN VAN EEN
11.JARIGE AAN W.O. II.
Onderstaand een oud verslag van de heer W.B.
Fijlstra over de noodlottige gebeurtenissen op
1 0 april 1 943, op de kop aÍ 50 jaar geleden, toen
een geallieerd vliegtuig vlak bij lJlst neerstortte.
Als detail kan ook nog vermeld worden, dat dit
jaar 10 april eveneens op zaterdag viel. Dit is
zijn relaas, dat hij jaren geleden aan papier
toevertrouwde:
Het zal omstreeks 's morgens 10 uur geweest
zijn, zaterdag 10 april 1 943, dat ik als schoollon-
gen van 11 jaar de schrik van mijn leven kreeg,
door een vliegtuig dat laag over het schoolge-
bouw kwam vliegen. Ook de meester en m'n
klasgenoten sloeg de schrik om het hart en di-
rekt daarna kropen we als muizen onder de
schoolbanken. Het was oorlog en onze meester
had gezegd, als er iets gebeurt, dan kruipen jul-
lie direkt onder de banken; dit voor eventuele
explosies, het inspringen van ruiten enz. Dit be-
vel werd natuurlijk direkt door ons opgevolgd en
we zaten nog maaÍ net onder de banken of een
oorverdovend geknetter volgde, naar we later
hoorden en zagen uitgevoerd door de beman-
ning van het laag vliegende vliegtuig. Bij het
station van lJlst stond nl. een trein waarvan de
locomotieÍ doorzeeÍd werd met kogels en voor
verder gebruik ongeschikt. De chef, Blanke
heette hij, werd ook getroffen, maar werd geluk-
kig niet levensgevaarlijk gewond. Helaas vloog
het vliegtuig na de beschieting te laag en raakte
toen de bomen en vloog in brand. De bomen die
daar toen stonden waren veel hoger dan de bo-
men die er nu staan (inmiddels ook al verdwe-
nen (JK), deze bomen zljn in de volgende oor-
logsiaren door de inwoners van lJlst gekapt,
omdat men geen brandstof had. De onderdelen
van het vliegtuig, het staartstuk en de vleugels
kwamen gedeeltelijk in de sloot tussen de weg

en de Bongerd terecht. Ongeveer bij de splif
sing van de Stationsweg en de nieuwe weg
naar Sneek ging het vliegtuig in glijvlucht,
steeds meer hoogte verliezend, nogmaals door
de bomen en stortte brandend in het weiland,
waar de huidige weg naar Sneek ligl, neer. De
beide vliegers, 24 en 26 jaar oud, vonden daar-
bij de dood. Het was een verschrikkelijke rava-
ge. Maar de Duitsers gunden ons niet veel tijd
om alles tot in details te onderzoeken, zodat we
al gauw terug moesten, omdat de Duitsers de
wacht hielden. De beide vliegers zijn die zater-
dag overgebracht naar de boerderij van S. Bu-
ma. Hier zijn ze tot maandagmiddags gebleven,
en vandaar naar het kerkhof vervoerd, waat ze
door de Duitsers met militaire eer werden be-
graven. Die dag vierde ik mijn twaalÍde verjaar-
dag en was in gezelschap van Rink Lantinga,
de iongste zoon van Feike Lantinga, die ook la-
ter nog een ongeluk heeÍt gehad mêt een kogel
van dit vliegtuig. Deze dag leeÍt dus nog sterk
in m'n geheugen en zeker meer lJlsters met
mij. In de oorlog ging het hier nog vrii rustig toe
voorzover ik me kan herinneren. Dat onze be-
vriiders, waar de twee vliegers ook deel van uif
maakten, moge rusten in vrede, de hoop uit-
sprekende, dat dit nooit weer nodig zal zijn."

W.B. Fijlstra

De redaktie van het "Dryltser Kypmantsje"
meende dit verslag over deze wel zeer persoon-
lijke ervaring aan papier te moeten toevertrou-
wen, zodat niet alleen de oudere inwoners het
kunnen herbeleven, maar zodat de jongeren
Runnen meebeleven wat er zich in de geest van
een 11- of 12-jarige atspeelt, wanneer een dra-
ma als dit zich voltrekt. Wij realiseren ons dat
de verschrikkingen van W.O. ll met geen pen te
beschrijven vallen; maar toch...

J.K.
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Ned. Ghristen-
vrouwenbond

Presidente mevrouw Postma heet ons allen wel-
kom, alsmede de sprekervan deze avond, de heer
Santema uit Hêê9.
Ook was onze rayon-contactvrouw, mevrouw
Wester deze avond in ons midden. Ze stelde zich
voor en vertelde welke functie ze had bil de
N.C.V.B. Ze Íungeert als schakel tussen de afde-
lingen en het gewestelijk bestuur.
De presidente hield haar meditatie over Lukas 9:
20."Maar Gij, wie zegt gij, dat lk ben?'
Na het gebed zongen we psalm 103:3 en 9.Toen
het gebruikelijke gedeelte was geweest, kreeg de
heer Santema het woord.
Hij vertelt z'n reisverslag naarïurkije aan de hand
van dia's.
Turkije grenst in het noorden onder andere aan de
ZwarleZee en in het zuiden aan de Middellandse
Zee. Het ons uit de brieven van Paulus bekende
Klein-Azië was gesitueerd in het huidige Turkije.
Vroeger was het een christelijk land. Omstreeks de
7de eeuw ontstaat de islamitische godsdienst. In
Turkije is nu 98% van de bevolking islamitisch, met
veel moskeeën. Bij elke moskee is tevens een
wasplaats, Voor het betreden van de moskee wor-
den handen, gezicht en voeten gewassen en dan
gaat men blootsvoets naar binnen. In de gebou-
wen staan vele koran-teksten op dê wanden. Tij-
dens de gebeden wordt een streng kralen in de
handen gehouden. Op school wordt de koran ge-
bruikt en deze is in het Arabisch. Het werk op de
dorsvloer is voor de vrouwen. De man is opzichter.
Turkije is een sober land met een mannencultuur.
Aan de rand van de stad wonen de zigeuners in
hutten.
Asklepios is de Griekse god van de geneeskunde,
daar is het woord esculaap van afgeleid. lsmir
wordt het Den Helder van Turkije genoemd, hier
ligt de oorlogsvloot. Bij de oorlog op Cyprus werd
dit eiland verdeeld in een Grieks en Turks gedeel-
te. De mest wordt in Turkije 's zomers gedroogd in
de vorm van pannekoekjes en 's winters gebruikt
om te stoken. Er is veel schapenteelt en er zijn wei-
nig koeien.
De kathedralen zijn van binnen prachtig bewerkt
met onder andere Christusfiguur en het laatste
avondmaal. In de loop van de tijd zijn ze zeer geha-
vend.
Diana is de godin der vruchtbaarheid. Ze is behan-
gen met eieren (de godin der Efeziërs).
Hierna is onze reis beëindigd. De heer Santema
wordt bedankt door mevrouw Postma voor z'n
mooie dia's en interessante uitleg hierover.
De presidente wenst ons wel thuis en goede Paas-
dagen en besluit met een gedicht van Nel Ben-
schoo'Pasen'.

J. Posthuma-.v.d Boomgaard

1268 1993

725 JAAR STAD IJLST

FEESTPROGRAMMA

29 april Vm't mei 1993

Donderdag 29 apri! 1993
1 6.30 uur Stadsomroeper kondigt de feesten aan.
18.30 uur Spektakel De Sterkste Man van de Zuidwesthoek. Zes onderdelen moetên worden

afgewerkt. Speciale demonstratie van de Nedeíandse kampioen Highland Games
WoutZijlstra.
Aerobicshow. V
Muzikale omlijsting Special Trio. Entree / 5,-, Vm 15 jaar f 2,50.

Vrijdag 30 april 1993 (Koninginnedag)
9.30 uur Foto-puzzeltocht voor het hele gezin met na aÍloop prijsuitreiking en gezellig

samenziin. Inleg / 1,-.
14.00 uur Daverend kinderprogrammavoorde leeftijd van 4t/m12jaar met: 'Jeugdshow

driemaal dubbel dikke pÍetshow'. Entree alle leeftijden / 2,50.
21.00 uur Superband met vijfmans-formatie 'Express'. Entree / 7,50.

Zaterdag 1 mei 1993 (Reiinie)
9.00 uur Inschrijving reiinie.

10.00 uur Aanvang van de retinie voor alle lJlsters en oud-lJlsters.
Fototentoonstelling in het gemeentehuis.
Doorlopende film over oud-lJlst.
Openstelling kerken en molen De Rat.
Expositie Frisia SchaatsenÍabriek'Ta Einbeshit'
Vaartocht op de Geeuw met de 'Johanna Jacoba'

20.00 uur Gevarieerde Íeestavond met optreden van de muziekvereniging Concordia met
'Concordia de wereld rond'.
Revue met Rinzê Westra en Jan van den Bosch.
Muzikale omlijsting Friesland Combo. Entree niet-retjnisten / 10,-.

Zondag 2 mei 1993
9.30 uur Herdenkingsdienst gezamenlijke kerken in de N.H. Kerk te lJlst met voorgangers ds. V

Wassenaar en ds. Wiebenoa.

ALLE FESTIVITEITEN VINDEN PLAATS IN DE GROTE ALU.HAL
BIJ HEÏ SPORTVELDENCOMPLEX DE UTHERNE

F0gelnijs

Vogelwacht
lJlsUOosthem e.o.

De Tureluur

De tureluur is een elegante weidevogel, die veel
luidruchtiger is dan de kemphaan, waar hij wel wat
op lijkt. De tureluur mag graag op een dam of hek-
paal staan, hij is minstens zo karakteristiek als de
'skries op 'e hikke'. De tureluur doet ook goed mee
aan het voorjaarsconcert van de Friese greiden.
Als je heel lang naar een paartje tureluurs kijkt, zie

Projektontwikkeling en Bouwbemiddeling

houdt zich bezig met het ontwikkelen van
gebou\ryen en koopwoningen.
Daarnaast bemiddelen wij in verkoop van
cieel onroerend goed.

Kantoor: Galamagracht 18, 8651 EB lJlst,

kantoren, bedrijfs-

woningen en commer-

telefoon 05155-32155
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Sociaal Raadslieden
Sneek

Vraag:
lk word binnenkort lSjaaren heb dan recht op stu-
diefinanciering. Daarvoor zijn ook de inkomensge-
gevens van mijn ouders belangrijk. Nu zijn mijn ou-
ders gescheiden. lk heb al iaren geen contact
meer met mijn vader en vrees dat hij de formulie-
ren niet in wil vullen.
Antwoord:
Wanneer een ouder niet meewerkt aan het invul-
len van WSF{ormulieren, kun je op het ouderfor-
mulier (Ov en/oÍ Om) aangeven dat het inkomen
onbekend is. De Informatiseringsbank kan dan
dat inkomen opvragen bij de Rijksbelastingdienst.
Daar moet je dan wel met een brief met goede re-
denen om verzoeken. Voeg de brief bij het ouder-
formulier. Hou er rekening mee dat de procedure
dan minimaal 3 maanden duurt. Wanneer de ou-
der(s) weigert te betalen, kun je een beroep doen
oo de hardheidsclausule.

Vraag:
Wij zijn toe aan een nieuwe CV-ketel. We willen bij

. le aanschaf letten op milieu en het energiege-
bruik. Hebt u informatie?
Antwoord:
Er zijn CV-ketels te koop die zuiniger stoken en
een schonere verbranding hebben. Daardoor sto-
ten zij minder stikstofoxiden uit. Zulke ketels zijn
herkenbaar aan het GIVEG-HR-merk en het Gas-
keur Schonere Verbranding. Er zijn ook CV-ketels
die alleen het Gaskeur SchonereVerbranding heb-
ben. CV-ketels met een'GIVEG-HR-merk en het
Gaskeur Schonere Verbranding zijn het best voor
het milieu. Men krijgt van de overheid en de ener-
giebedrijven gezamenlijk subsidie als men een
CV-ketel aanschaft die energiezuinig is enlof een
schonere verbranding heeft. De subsidie is ook
geldig voor CV-haarden, luchtverwarmers en
losse branders met een bijbehorende nieuwe ke-
tel. Bovendien kan subsidie worden verkregen
voor direkte gasgestookte stralingstoestellen en
gasgestookte donkerstralers. De subsidierege-
ling is bedoeld voor eigenaars en huurders van
woningen en gebouwen.

'-aag:
.-- --lp feestjes en in het caÍé hoor je vaak gesprekken

over alcohol en het verkeer. Wat zijn nu eigenlijk de
gevolgen wanneer je wordt aangehouden met
drank op achter het stuur?
Antwoord:
De politie kan elke bestuurder aanhouden en con-
troleren op het rijden onder invloed van alcohol.
Men kan verolicht worden toi een blaastest. Wie
boven de grens komt van 0,5 promille wordt mee-
genomen naar het politieburo voor een bloed-
proef, oÍ ademanalyse. Sinds kort bestaat de mo-
gelijkheid voor de verdachte om op eigen kosten
een tegenonderzoek te eisen. De politie is niet ver-
plicht om de verdacht op deze mogelijkheid te wij-
zen. Men is strafbaar bii 0,54 promille alcohol in
het bloed, of 235 microgram alcohol per liter uit-
geademde lucht (Eén alcoholische consumptie
leidt tot een promillage van 0J5 of plusrninus
65,34 microgram). De hulpofficier kan een schik-
king voorstellen bij een alcoholgehalte tussen 235
en 350 microgram. ls het alcoholgehalte hoger,
dan wordt het doorgespeeld naar de ofiicier van
justitie, of volgt een strafprocedure en kan het rij-
bewils ingetrokken worden.

Sfadsfeesten
30 juni Um 3 juli 1993

Woensdag 30 juni 1993

14.00 uur Opening kermis
16.30 uur Stadsomroeper kondigt feesten aan

18.30 uur Triathlon met finish bij Overkluizing

20.00 uur Aktiviteiten op en rondom het water in het centrum:

- Volksdansgroep Ald Hylpen

- Doedelzakband Graham Lowlanders

- Zeemanskoor 'Gjin sé te heech'

22.00 uur Vlootschouw met intocht Stadsvrouw en hofdames. Omlijsting door muziekvereniging

Concordia en de medewerkers van 20.00 uur

23.00 uur Groot vuurwerk bii de kermis

Donderdag I juli 1993

13.30 uur Kindertheater groep 1 Vm 4

13.30 uur Spelmiddag groep 5 Vm I
20.00 uur Programma met 'Laat de revue passeren' voor jong en oud

Vrijdag 2 juli 1993

9.30 uur Koffiemorgen met'Kat yn 't seil'

16.00-21 .00 uur Grote Braderie op de overkluizing

Allegorische optocht met als onderwerp'lJlst toen en nu'. Start: Westergoleane. Muziekkorpsen:

drumband'Halleluja'Makkum en'Concordia'lJlst; 'Concordia'met drumband en

majorettes Exmorra

21.00 uur Radio-10 Gold Show met vele prijzen

Zaterdag 3juli 1993

9.30 uur Herhaling allegorische optocht. Start: Ylostinslaan by Nij Ylostins. Muziekkorpsen:

drumband'Halleluja' Makkum en'Concordia' lJlst, 'Euphonia' met drumband en majorettes

uit Bakhuizen

11.00 uur Matinee met Duo Nooitgedagt

13.30 en 15.00 uur Circus Witowa voor de gehele lJlster jeugd in de circustent
14.00 uur Grote zeskamp

1 6.30 uur Fierljeppen, kampioenschap lJlstAVymbrits

2'1 .00 uur Top orkest uit Bulgarije'Sound Team'

Zaterdag4juli í993

Stadsomroepersconcours. Alle stadsomroepers uit geheel Nederland komen naar lJlst voor het open

kampioenschap van Friesland. Het hele gebeuren speelt zich af op de

Overkluizing.

10.00-1 1.00 uur Ontvangst

1 1.00 uur Ontvangst op het gemeentehuis door de burgemeester
1 1.45 uur Aankondiging in de diverse dorpen van Wymbritseradiel

13.00-14.00 uur Lunch

13.00 uur Kaatsen Stadsfeestenpadij op het spodveldencomplex

1 4.00- 1 5.00 uur Omroepen verplicht nummer

15.00-16.00 uur Rondtocht door lJlst

16.00-1 7.00 uur Omroepen vrij nummer

17.00 uur Prijsuitreiking

17.30 uur Diner

Het hele gebeuren vindt plaats op de muziektent van Ald Faers Erf.

DE KOEPELIJLST
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De anlge zelfslachtende slager in
ons stedeke, snijdt voor U het vlees
zo van het stuk.

Proefde U al:

Ons vers gemalen

heerlijk gekruid
gehakt

en onze echte

Friese droge worst?

Dlnsdags- en vrijd agsavonds
bezorgen wii Uw bestelling!

D. Zijlstra
- Ulst - Telefoon 31309

SLAGERIJ

H.&
Eegracht 65

Galamagracht 44 - lJlst
Tel. 05155-31996

Vaaromhopen...
als a Yoordellg
Isant haren?

De doe-het-zelver huurt bii
ons o.a.: a Ladders a ROI-
sÍeigers o Speciemolens
. Cirkelzagen c Decoupeer_
zagen a Boormachines
o Schuurmachines a parket_
scn uu rm ac h ines o e 16n91 _

of Tuinfrezen a Ketting-
zagen enz. enz.

M.SIIPERDA
Sudergoweg 54, lJlst

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

Speciale drogisterij en kosmetica-aÍdeling

Let op onze wekelijkse folder

SPEERSTRA'S
VOORDEELMARKT
Stadslaan 2 - TeleÍoon 31206

n
tr
tr
tr

GROND. EN VERZETWERK
WALBESCHOEIING
HEIWERK tr RIOLERING
AG RAR ISCHE WERKZAAMH EDEN

AannemingsbedriiÍ ï{feg" *n ï{taterbouw

Stienstra &vàn derWal
Galamagracht 107 8651 EE lJlst 05155-31491

TIMMER- EN AANNEMERSBEDRUF

FA.G.SPIJKSMA& ZN.

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

voor u op maat

Uilenburg 35 - lJlst - Tel. 05155-31228

" Gediplomeerde Aut orij scho ol "
Sudergoweg 36 - 8651 cN rJlst t.trt 8ÏuoïïÏi-vrrchtauto 

en autobus

a

a

o

a

a

o

Lestijden 60 minuten

Opfriscursus voor de niet regelmatige rijders
Voortgezette opleiding op groot materieel

Het leren en durven rijden in Amsterdam

Theoriecursus... ook voor lTVz jarigen
I

1
Yoor meer informatie.
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Bijvoorbeeld onze

rendementrekening. U
spaart Ie-
gen een

hoge rente,

terwijl u

toch iedere

maand direct en contant
geld kunt opnemen.

Zonder kosten.

Zonder opzegtermijn.

Dat betekent dus: meer

rente en meer vrijheid.
De Rabo-

bank Sneek-

Heeg-Joure

zet deskun-

dig alle
voordelen van de Rabo

Spmekeningen voor u
op een rijtje.

ttrtEt
SNEEK MdktsM 8,05150-89000; Dckmalaan 16, -89233r t nmerueg 43, -89235

HEEG 051 5442541 . JOURE 05 138-89000 . LANCWEER 05 I 38-991 24
ST. NICOLÀASCA 05134-31643 . SCHARNEGOUTUM 05150-1828s

WIEUWERD 05104-1205 . ULST 05155-31426. HOMMERTS 05154-42290

v
je al die bewegingen waarbij ze een razendsnelle
vleugelslag, als het ware vibrerend omhoog gaan.
Dan, met strak gespannen wieken en wijd gê-
spreidê staart komt hij naar beneden zeilen. Een
heel bijzonder melodieus'tulule-tulule-tulule'
roept hij dan en dat wordt meerdêre malen her-
haald of hij roept nog een andere melodie, zoiets
als tjuu-tjuu-tjuu. Het zijn wel moeilijke melodieën
om te omschrijven.
Tijdens zo'n glijvlucht kunt u hem mooi observe-
ren, dan zie jezijn koraalrode poten en zijn rechte
snavel die bij de basis rood is en langzaam naar de
punt toe zwart wordt. Ook zie je dan zijn opval-
lende witte rug en stuit; die u niet ziet als hij op de
grond loopt. Dan is ook de witte rand aan de ach-
terkant van de vleugels goed te zien..
Een verliefd mannetje danst rond zijn vrouwtje be-
gint te knikken en dan volgt een vrolijke dans.
Daarna gaan zê gezamenlijk de lucht weer in en
dat wordt vele malen herhaald. Als het vrouwtje
zich gewonnen geeft wordt er een nest gemaakt,
liefst in mooie graspollen, maar die zijn tegen-

prdig in het moderne landschap helaas niet zo
\-makkelijk meerte vinden. Maar is ereen gevon-
den, dan wordt er een diep kuiltje in gedraaid dat
belegd wordt met wat strootjes. Er worden door-
gaans vier peervormige eieren in gelegd. De kleur
is wat verschillend van lichtgeel tot bruin met don-
kere vlekken, streepjes en stippen. Wel zorgt de
tjirk (dit is één van zijn Friese namen) ervoor dat hij
in de buurt van de kievit ziin nest maakt, want ze
worden dan mooi geholpen door de kievit om hun
eieren te verdedigen tegen de kraai, kokmeeuw oÍ
andere liefhebbers van eieren.
Beide partners broeden om de beurt. het man-
netje 's nachts en het vrouwtje overdag. De broed-
tijd duurt 22-25 dagen en dan gedragen de vogels
zich heel rustig. Maar zodra de jongen er zijn, wor-
den ze agressief en luidruchtig. De jongên zijn
nestvlieders, dat betekent dat ze al na een paar
uur (als ze droog zijn) onder de hoede van hun ou-
ders het wijde veld in trekken en dat is vol gevaren.
De tjirk is zijn Friese naam, op Skylge zeggen ze
'tsjuud', op Skiermuontseach tjieuwt, in de Stel-
lingwerven Tutering, roobien en in Hylpen teitjen.
Zijn voedsel bestaat hoofdzakelijk uit insekten,
weekdieren, kreeftjes en spinnen en een enkele
keer eet hij ook groene plantedelen. De tureluur
houdt van vochtige graslanden, maar jammer ge-
noeg komen die er steeds minder en zo worden de
aantallen tjirken ook steeds kleiner, net als bij de
kemphaantjes.

r.i.iii
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NIJESYL OMSTREEKS 1920
Deze ansichtkaart is uigêgeven door de lJlster schilder/boekhandelaar Sietse van Koningsveld.
De dÍaaibrug is in 1981 vervangen door de huidige brug. Op de achtergrong zien we nog een deel
van zuivelÍabriek "De Hem", die gebouwd is in 1901, met rechts de z.g.n. "fabryksh0zen". Hier
woonde het personeel dat op de "molkÍabryk" werkte. In het mooie pand direkt links van de brug
is de smederij van de HemstÍa's gevestigd. Klaas Hemstra (1895-1943), gehuwd met Grietje Ooster-
haven, vestigde zich hier in 1922. Na zijn overlijden nam zoon Ype (1923-1979) de zaak over. Nu
wordt het bedrijf gerund door Pier Hêmstra.
Fr.B.

fohanna facoba
De vriendenclub 'Johanna Jacoba' steunt dit historische schip, dat in de eerste
helft van deze eeuw als beurt- en passagiersdienst voer tussen lJlst en Sneek.
U kunt meehelpen dit schip óók na Koninginnedag en de reunie 725 jaar Stad lJlst
in de vaart te houden door een bijdrage toe te zeggen.
Vul onderstaande bon in met het bedrag van uw keuze en stuur de bon op naar de
een van onderstaande adressen: D.J. Toornstra, Dr. Bongastrjitte 13, 8551 woud-
send; L. Koster S. Sjaerdemalaan 35, 8651 M lJlst of J. de Boer, Hoogend 9, 8601
AD Sneek. Bijvoorbaat hartelijk dank.
Vriendendienst'Johanna Jacoba'

Ondergetekende:

Adres:

Postcode: Woonplaats:

storteenbedragvan/.......,..,.. opbankrekeningnr.32SS04,50gvandevereniging'Johanna
Jacoba'.

handtekening
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Bondsspaarbank
van 1818 Sneek-lJlst

os
Stadslaan 51

051 55-31 245
b.g.g.
051 50-12796

Dagelijks geopend
van 9.00-12.30 uur

....voor Uw salarisrekening

....voor Uw spaarrekeningen

....voor Uw verzekeringen

....voor Uw reizen

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

Doe meer met de bank
die meer doet
BON DSSPAARBAN K

Aovns
BeonorrHoeu
Bouwgecnnono
Tereuwrnr

TE1.05155-31592

Occasions en
N ieuw-verkoop
Goede service

Te|.31249
Holtropweg 5

Reparatie
Plaatwerk - Spuiten

postbus 7, 8650 AA,IJLST

KWALITEITSFIETSEN VOOR IEDEREENII

0czglls
Bclovus

Sptfe

. TOURFIETSEN

. SPORTFIETSEN

. TRIMFIETSEN

. SPARTAMET

. JEUGD/KINDERFIETSËN
O BBOMFIETSEN

ook vooÍ advies, service en reparaties.

Stalling + reparatie buitenboordmotoren.

iilst Jurjen Hoomanssrraat 2 retefoon 0515s-31664

TWEEWETERS

BOUWBEDRIJ F

VISSER
IJLST

VOOR AL UW ONDERHOUD,
KUNSTSTOF RAMEN

ROODHEMSTERWEG 12
8651 CV TJLST
TEL, 05155-31214
FAX 0s155-32600

VERBOUW, NIEUWBOUW,
EN DAKKAPELLEN

VOOR WONING.
EN

UTILITEITSBOUW
installatiebedrijf

BROUWER

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

Nevenvestiging lJlst,
te|.05155-32642

tel. Sj. Wiebenga 05155-31
Eegracht 105
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NATIONAAL REUMAFONDS

De kollekte voor het Nationaal Reumafonds. die
gehouden werd in de week van 22-27 maart,heeft
in lJlst êen bedrag opgebracht van / 1995,70.
Het plaatselijk comité dankt alle inwoners van lJlst
voor hun vrijgevigheid en de kollektanten voor hun
medewerking aan dit goede doel.

J. Gebben, C. Meinsma en T. Rijpma

G.V Stànfries Nieuws

De maand maart stond voor onze gymnastiekver-
eniging volop in het teken van wedstrijden. Op 15,
20, 27 maart en 3 april moest er op verschillende
nivo's in heel Friesland geturnd worden.
13 maart: meisies en dames D en E nivo te
Workum.
Een gouden dag voor onze turnsters; maar liefst 5
eerste, 2 tweede en 1 derde prijs wisten zij te be-
halen. Een prima prestatie, daar het aantal deêl-
neemsters in de verschillende leeftijdsgroepen al-
tijd zeer groot is.
Niet alleen de individuele prestatie telde bij deze
wedstrijd, ook konden er groepsprijzen worden
behaald.
De Stánfries meisjes beklommen ook op dit ge-
bied regelmatig het erepodium. Speciaal mag de
prestatie van llse Bootsma nog wel even vermeld
worden. Otficieel werd zij in de kategorie 6-7 jaar
E 'l e met 31.50 p. Helaas deed zij buiten mededin-
ging mee vanwege haar leeftijd. Zij is namelijk 5
dagen te oud voor deze kategorie. Uiteraard is
haar op de les nog een 'kampioensmedaille' om-
gehangen. Wat betreft de uitslag maakte het voor
de vereniging geen verschil want nu beklom Jafna
de Paauw de hoogste tree van het erepodium.
Uitslagen (met tussen haakjes het aantal
deelnemers):
6-7 jaar E (26):
1. JaÍna de Paauw 31.45 p
Vera Vereecken 29.05 p, Marjolein de Kroon 28.10
p, Myra Snoek 27.80 p, Rianne Wiersma 25.40 p.
De 2e groepsprijs werd behaald door JaÍna, Vera,
Marjolein en Myra met 89.30 p.
8-9 jaar E (61):
Sanne Feenstra 32.65 p, Amy Zijlstra 29.05 p, Flo-
rien Maljers 27.20 p, Hilde Boksma 26,85 p en Jel-
lie Corbee 26.05 o.
10-12 jaar E (6'l):
1. DirkjeVisser34.25 p
Elske Wijma 30.50 p, Anke Pietrik de Boer 30.10 p,
Marrit Jansma 29.35 p, Tjitske Bakker 29.25 p,
Amarins de Boer 28.95 p, Hester Driest 28.56 p en
Karin Berveling 23.70 p.
De 1e groepsprijs werd behaald door Dirkje, Els-
ke, Marrit en Tjitske met 96.30 p.
13-15 jaar E (33):
1. Marijke Osinga
33.90 p

34.00 p; 2. Amarins de Boer

Afke lJsselstein 31.10 p, Janny de Jong 30.05 p,
Jildou Postma 30.00 p, Anneke Postma 26J0 p,
Jeldou Jansma 26.35 p, Saskia Veldman 24.90 p
en Dorien ten Brink 24.80 p.
De 1e groepsprijs ging hier met 95.15 p naar Marii-
ke, Janny en Afke.
Dames E (13)
.1. Paulien Overzet 31.75 p
Meisjes D Vm 12 jaar (19)
1. Wya Feenstra 35.80 p, 3. TessaWalta 32.25 p,S.
Jellie Osinga 31.25 p.
Deze 3 turnsters behaalden ook de 1 e groepsprijs
met 99.30 p.

Het geschatte aantal tureluurpaartjes was in 1983
in Nederland + 23.000 tot 30.000, waarvan één-
derde in Friesland broedt. Onze broedvogels trek-
ken, als de jongen groot zijn, al vlug naar de kust,
vooral naar de Waddenkust en in de herfst gaan ze
naar het zuiden, van de Franse noordkust tot Ma-
rokko. Dit is een tocht vol gevaren, maar toch
meldt in begin maart (bij zacht weer) de tjirk zich al
weer in Friesland. 8 Maart kwam de eerste mel-
ding al weer binnen, hij werd toen gehoord bij het
Sneekerpad. Zo komt onze tureluur Friesland
langzaam weer bevolken en het voorjaarsconcert
kan weer beginnen (de tjirk).

Vogelnieuws
Een bokje (kleine snip) dood gevonden in januari
op het erf van H. Osinga, Nijesyl.
Roodkeelduiker gezien op 28-2-1993 bij de vogel-
kijkhut te Jutrijp door R. Schraa.
Kokmeeuw met zwarte kop, dus in zomerkleed,
op 1-3-1993 gezien door Sj. Landman en op 8-3-
1993 door Joh. de Jong In het natuurreservaat bij
het schelpenpad.
lds Hibma vond een ei van een eend op 3-3-1993
bij de Pytsjepólle.
nonte specht gezien op 6-3-1993 op de Rige door

\í*?Y'De tureluur werd gehoord op 8-3-1993 bij het
schelpenpad door Joh. de Jong.
Witte kwikstaart werd op 8-3-1993 gezien door Sj.
Landman op het industrieterrein in lJlst. Joh. de
Jong zag er 5 stuks bij het schelpenpad. R.
Schraa zag een paar witte kwikstaarten in lJlst op
12-3-1993.
Bruine kiekendief zuidelijk van Nijesyl, zwervend
boven de weilanden enWymerts op 10-3-1993 ge-
zien door S.K. Abma, Nijesyl.
Twee paartjes manderijn-eenden langs het schel-
penpad op 11-3-1993 gezien door familie De
Bruin. Waarschijnlijk ontsnapte eksemplaren uit
een vogelpark.
Citroenvlinder op de Kearnstien gezien door Jo-
hanna Landman op 12-3-1993. Ook werden de ci-
troenvlinder en de kleine vos gezien door R.
Schraa. Een echte lentebode.
De kemphaantjes zijn ook weer terug. Er werden
wel 500 stuks gezien bij de Eendrachtsweg door
Joh. de Jong op 14-3-1993. En door S.K. Abma bij
de Skatting + 100 stuks op een pas ingezaaid stuk
r'r{

\rÍ blauwe kiekendief bij de Brekken gezien door
Joh. dê Jong op 14-3-1993.
Nog steeds meldingen van staartmezen, ze wer-
den gezien door S. Houtsma, 2 stuks in deWester-
goleane en 3 stuks doorT. Landman op De Kearn-
stien op 14-3-1993.
Marco Damstra vond op 18-3-1993 zijn eerste kie-
vitsei tussen Abbega en de Bolswardervaart, een
mooi sukses voor deze t0ke aaisiker.
Vier lepelaars gezien bij de Rige op 18-3-1993
door mevrouw J. Fey en ook werden er nog drie le-
pelaars in de weilanden rond Abbega gezien door
H. Osinga op 21-3-1993.
Een tjiftjaf gezien in de Wilhelminastraat op 22-3-
1993doorSj. Landman.
Een oproep aan de katten- en hondenbezitters!!!
Bind de kat de bel aan! Nog eventjes en de mezen,
merels, mussen en dergelijke krijgen het al ,weer
druk met het broeden en vervolgens hun jongen
opvoêden. Dan hebben ze dus geen tijd meerom
op de poezen te letten, dus doe uw kat een belletje
om of, en dat is nog beter, houd hem overdag zo
veel mogelijk in huis, vooral in aprilen mei.
En ook hondenbezitters, houd uw hond een oaar
maanden kort aangelijnd als u buiten de be-
bouwde kom gaat wandelen met uw viervoeter en
laat hem vooral niet loslopen in de bermen, wei-
landen of langs de spoorbaan!
Probeer rekening te houden met de vogels, een-

Vogelwacht I Jlst-Oosthem e.o.

gE
De VW-aÍdeling in lJlst zoekt voor
het nieuwe seizoen (meitot
september 1993) een aantal
vrijwilligers die een ochtend oÍ een
middag het VW-kantoor willen
tbemannen'.

Heeft u ook zin om toêristen wegwijs
te maken in één van de Friese 1i -
steden, vraag dan vrijblijvend
informatie bij:
Bea Boschma, Ylostinslaan 04,
05155-31717
Tineke Rijpma, Westergole ane 27
05155-31800
L. Schotanus, Westergoleane 29,
05155-324í6.

Bond van
Plattelandsvrouwen in
Frieslandn afd. lJlst
Op 18 maart was de beurt aan het ééndagsbe-
stuur om een afdelingsavond te organiseren. Men
had gekozen voor een doe-avond.
Onder leiding van de dames Merkies en Van der
Pol gingen alle aanwezigen aan het vilten. Natge-
maakte schapewol wordt net zo lang gewreven en
gekneed tot een vast geheel ontstaat. De meege_
brachte aÍwasbankjes en keukendoeken kwamen
goed van pas, want het was een geplas van jewel_
ste.
Uiteindelijk kon iedereen een zelfgemaakte bad-
ge, paasei en paaskuikentje mee naar huis ne_
men. Mevrouw Merkies had ook nog een uitstal-
ling gemaakt van door haar zelfgemaakte vilten
voorwerpen, van speelgoedies tot perfekt pas-
sende sloffen. Maar het was in de looo van de
avond wel duidelijk geworden, dat het nog wel
enige oefening vergde om dat peil te bereiken,

den en dergelijk als die zitten te broeden oÍ kleine
jongen hebben.
Bijvoorbaat dank namens de gevederde vrienden.
Vogelmeldingen bij Si. Landman, De Kearnstien
16, tel. 05155-32046.

KOLLEKTE ASTMA FONDS

In de week van 23 tot 29 mei wordt er voor het
Ned. Astma Fonds weer de jaarlijkse kollekte ge-
houden.
Voor de voortzetting van hun werk is deze kollekte
van groot belang.
Daarom hoop ik dat u net als andere jaren de zak-
jes die van te voren worden rondgebracht, met uw
gave wilt klaar leggen voor de kollektant.
U bij voorbaat dankend namens hetAstma Fonds.

'ruaf_KrF-g

W. Kempenaar-Verhoog
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TIMMER- EN AANNEMERSBEDRIJF

b.v. Gebr. WIERSMA / lJlst
o 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

R.IKRSEE
ïI KUNT HIER TENECIÍT VOOR:

. Reparatles 'Grote & Klelne Eeurten

' APK-Autokeurlng * Autospulten
' Onderdelen ' Verkoop van Nleuwe &

Gebrulktc auto's

Roodhemsterweg 14

IJlst
05 l 55-3 1436

(privé 31858)

iililfiiiliiiifi

ililffiffifiil

il#JlHffifl

W**

W

ffi

Voor alle bestratingen
ook sierbestrating

voor particulier en bedrijf

Bestratingsbedrijf

Autorijschoot L. de BOef
Belangrijker dan een goedkoop

lesuur is de eindrekening
na het rilexamen!
Ga daarom naar

Autorijschool L. de Boer
Popmawal 12

Ulst
TeleÍoon 05155-31553

VOLLEDIG
GEDIPLOMEERD

Fa. J{ota en Zwaagman
Hettingawei 16 Bernhardstraat 3

8622 XX Hommerts 8651 AM tJtst
05154-43566 0515s-32503

Príaé en Zakelíjk
de juíste

* verzekering
* hypotheek
* pensioen

SNEEIÍ'DN
ASSUNANTIEIT,AN:IO(DN

Zwarteweg 4, Sneek
tel.: 05150-16825
P. Hiemstra
tel,: 05'155-32164

TDE BODNBY

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

(rè Ui
*
{<

*
*
,*

tvaartvereniging " Laatste Eer" lJlst
Stijlvolle verzorging van begrafenissen en crematies,
voor leden en niet-leden
Opbaring in eigen aula in lJlst met onbeperkt bezoek-
gelegenheid voor nabestaanden
Indien gewenst opbaring thuis met koeling
Dienstverlening zonder winstbejag met voor leden bovendien
Íinanciële tegemoetkoming
Door samenwerking met UBO-verzekeringen is totale dekking
van de kosten van de uitvaart - uiteraard volgens uw
wensen - mogelijk

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

lnlichtingen: J. Nijdam, Eegracht 104, tel, 05155-31783
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MIJLPAAL JEUGD.
AFDELING Y.V.C.
1 00ste jeugdlid verwelkomd.

Voor de eerste maal in het 68-jarig bestaan van
de lJlster Voetbal Club, was het dan eindelijk
zover. Foppe Wiersma van de Zevenpelsen
meldde zich als 100e jeugdlid. Aangezien dit
voor het eerst, en zeker niet maandelijks, dan
wel laarlijks gebeurt, was dit voor het jeugd-
bestuur een reden om hier aandacht aan te
besteden. Op dinsdag l3 april, vlak voor aan-
vang van de training van de F-pupillen ontving
Foppe uit handen van jeugdvoorzitter Enno Kim
een echte lJ.V.C.-voetbaltas, beschikbaar
gesteld door de heer M. v.d. Veen, voorheen de
manufacturier en specialist in sportkleding in
lJlst. Eveneens ontving Foppe nog een vaantje
en een bos bloemen. Het feit dat de club nu 100
jeugdleden heeft, betekent voor het bestuur
niet dat men tevreden achterover gaat leunen
en dat het doel bereikt is. lntegendeel, jeugd-
bestuur, -trainers, -leiders, in totaal 27 man èn
vrouw Sterk, gaan enthousiast door en zullen
proberen om één en ander nog verder uit te
breiden en te perfectioneren. Daartoe wordt
binnenkort ondermeer een begin gemaakt met
een jeugd- c.q. beleidsplan, zodat de begelei-
ding en opleiding nog beter gaat lopen. Want
ook de seniorenafdeling van de vereniging
heeft belang bij, als ze eenmaal de senioren-
leeftijd bereikt hebben, goede voetballers. Jon-
gens en meisies zijn van harte welkom; met na-
me in de categorie 12l,..Jm 14 jarigen (geboren
tussen 01.08.79 en 31.07.81) kunnen nogal wat
leden (C-junioren) gebruikt worden. Als er ge-
noeg aanmeldingen ziln, maken ze kans mee te
mogen naar de Nationale Voetbaldag (5 juni) in
het P.S.V.-stadion. Daar zijn op voetbalgebied
een aantal zeer inteÍessante aktiviteiten, optre-
dende artiesten, en een kermis. Men kan zich
aanmelden bil:
Rinnie Bergstra-de Leeuw, H.Huizingastr. 7,
05155-31910, of Johan Frankena, Ylostinslaan
59,051s5-32692.

WYMBRITS TRIATHLON IN
IJLST ALS OPENING
STADSFEESTEN.
De sportraad houdt in samenwerking met diver-
se verenigingen uit lJlst en Sneek de eerste tri-
athlon van Wymbritseradiel op woensdag 30 ju-
ni 1993's avonds om halÍ zeven. De soortraad
heeft gekozen vooÍ een recreatieve sprint at
stand, en de nadruk ligt op het meedoen en niet
op welke plaats u eindigt. De aÍstanden ziin:
750 meter zwemmen in de Geeuw (dat kan ie-

dereen met een A-diploma), 20 kilometer fiet-
sen (een makkie voor iedereen met een race- of
toerÍiets) en 5 kilometer (hard)lopen (is goed te
doen). Met een beetje trainen is dit evenement

13-15jaar D (14)

2. Claudia Maccis 33.10 p, 5. Nynke Hoekstra
30.95.
Sigrid Brink kon vanwege een blessure deze 2e
wedstrijd niet turnen en miste dus haar kans op
een plaats bij de eerste vier van het klassement.
Een plaats bij de eerste 4 van elke leeftijdskatego-
rie betekende deelname aan de Friese kampioen-
schappen. Voor onze vereniging werden dat Wya,
Tessa, Claudia, Jafna, Dirkje, Marijke, Amarins en
Paulien.

20 maart Friese kampioenschappen jongens
en heren D en E nivo te Gorredijk
Goed voorbereid reisden 19 geplaatste turners
van Stànfries naar Gorredijk. Samir Elmallah
moest helaas vanwege ziekte thuisblijven. De jon-
gens en heren moesten zeer geconcentreerd
werken en konden zich nauwelijks een foutje ver-
oorloven. Kwam de concurrentie niet van de an-
dere verenigingen dan was de spanning onderling
te snijden. Vooral bij de jongens op D nivo wissel-
den Wiemer, Willem Jan, Tjerk en Rudy regelmatig
van koppositie. Aan het eind van deze prachtige
wedstrijddag keerden 3 kersverse kampioenen en
iqtotaal 9 medaille winnaars huiswaarts.

'slaqen:
\y'f iaa-r E:
2. lvov.d. Leeuw 41.30 p,3.Tom Groeneweg 40.75

8-9 jaar E:
1. en Fries kampioen Harm Lageveen.
13-Í5 jaar E:
3. Gerben Dirk Bergstra 47.75 p, 7. Robert
Boersma 45.45 p.
Um12iaarD:
1. en Fries kampioen Wiemer Steenbeek 49.65 p,
2. Willem Jan Spreeuwers 49.50 p.
13-15jaar D:
1. en Fries kampioenTjerk Bakker50,45 p,2. Rudy
Bosma 50.15 p.

Heren D:
2. Nolke Jan Berstra 46.55 p, 6. Cyrus Kruis 44.10
p, 7. Robert Kort 42.95 p, 11. Ruurd Jouke v.d.
Kooy 40.15 p.

27 maart: mêisjes en dames F wedstrijd te
Makkum
Deze dag staat in het têken van onze 'reoreatie'-
turnsters, dat wil zeggen degenen die 1 uurtle in

''"rueek gymmen, mogen hieraan meedoen. De
\l6t is overigens niet minder en het aantal deel-
neemsters vaak zo groot dat je van grote klasse
mag spreken als je een plaats op het ereschavot
weet te veroveren.
Uniek was het feit dat bij de 5 deelneemsters in de
kategorie 6-7 jarigen een 3-tal kleuters uitkwam,
t.w. Anne Bakker, Ester Bootsma en Sanne de
Vries. Dit onder het motto van jong geleerd oud ge-
daan. De juryleden hebben met veel plezier de ver-
richtingen van dit trio gadegeslagen en beoor-
deeld.
Uitslagen (met tussen haakjes weer het aantal
deelneemsters):
6-7 iaar (99) 7 medailles:
4. Charlotte de Jong 31.75 p

Anneke Fijlstra 29.15, Esther Bootsma 28J0 p,

Sanne de Vries 27.20 p en Anne Bakker 26.10 p.

8-9 jaar (98) 7 medailles:
7. Dirkje v.d. Sluis 32.10 p

Debora Boer 31.85 p, Inez Keizer 29.85, Jeltsie
Kragt en Carla Veenstra beide 28.85 p, Daphne
Walstra 27.25 p, An.ja Groeneveld 26.70 p en Mar-
loes Raadsveld 25.35 p.

10-11 jaar (89) 7 medailles:
Geen prijswinnaars; overige venichtingen :

Paula Groeneweg 31.75 p, Hanneke Regeling en
lngrid Heuveling beide 31.45 p, Evelien Smit 28.20
p, Karin deVries 27.75 p, Carla Nijland 27.20, Jan-
tina de Jong 27.10, Lianne Pheifer raakte helaas tij-

dens het inturnen bij het laatste onderdeel de
sprong, geblesseerd en moest de strijd staken.
12-13 jaar (65) 6 medailles
5. Renske Houtsma 32.60 p, 6. Willemien de
Leeuw 32.30 p
Ingrid de Vries 31.75 p, Frouke Boonstoppel 30.95
p, Amanat de Vries 29.35 p, Eke de Jong 29.25 p,

Marlies de Ree 29.20 p, Ingrid Cnossen 28.65 p,

Ellen Visser 28.25 p, Esther Hylkema 27.80 p en
Durkje Bergstra 27.65 p.

13-15 jaar (23) 4 medailles
Grietje v.d. Kooij greep met 32.20 p net naast de
medailles, een 5de plaats. AnjaTjoelker 30.90 p en
Astrid Heuveling 29.95 p.

Dames (6) 2 medailles
2. Nellie Marijke deVries 30.55 p.

3 april: Friese kampioenschappen meisjes/
dames D en E nivo te Harlingen
Drie weken zaten er tussen de rayonwedstrijden
en deze finale. De tijd was gebruikt om de puntjes
op de i te zetten. Vol spanning ging het richting
Harlingen, waar Jafna in de 1e wedstrijd de spits
moest afbijten in de kategorie 6-7 jaar E. Zijturnde
een keurige wedstrijd en behaalde met 28í5 p een
9e plaats.
In wedstrijd 2 turnden Dirkje Visser (10-12 jaar E)

en Marijke Osinga en Amarins de Boer (13-15 jaar
E). Dirkje turnde zeer sterk en behaalde een pun-
tentotaal van 34.55 p. Dit betekende een voor-
sprong van maar liefst '1.60 p op nummer 2 en dus
Fries kamoioen!
Marijke en Amarins ondervonden ook veel tegen-
stand. De dames zetten alles op alles, hetgeen re-
sulteerde in een 2de plaats met 31.90 p voorAma-
rins, slechts 0.50 p achter nummer'l en een 7de
plaats voor Marijke met 30.45 p.
Bij dames E leek Paulien Overzet recht op het
kampioenschap af te stevenen. Na een lelijke val
van de balk, waar ze toch nog 8.65 p op scoorde,
een sprong en een vrije oefening met een waarde-
ring van respectievelijk 8.80 p en 8.40 p stond ze
bovenaan. Bij de brug mislukte helaas haar aË
sprong. Medaille-kansen leken van de baan.
Groot was de vreugde toen bij de prijsuitreiking
bleek dat de 6.40 p voor de brug toch nog vol-
doende bleek voor een 2e plaats.
Wya Feenstra en Tessa Wáta verdedigden de
Stànfries kleuren in de kategorie Vm '12 jaar D.
Wya kent in In-Yeo Couperus uitWorkum altijd een
geducht tegenstandster. Er moest uiterst gecon-
centreerd geturnd worden, hetgeen zij wist op te
brengen. Met een totaal van 35.35 p behield zij
een voorsprong van 0.70 p en mag zij zich dit jaar
Fries kamoioen noemen.
Tessa bezette door een sterke brugoeÍening waar
zij 9.45 p voor scoorde met een puntentotaal van
32.50 p een 4e plaats.
Ook Claudia turnde een goede wedstrijd. Haarto-
taal score bedroeg 33.25 p en dat betekende een
6e plaats.
Extra aandacht aan de acrobatische series in de
vrije oefening en ook zij kan in de toekomst het
erepodium betreden.
Het eindresultaat van deze wedstrijddag hield in:
2 Friese kampioenen en 2 tweede plaatsen, iets
wat in het verleden nog nooit door de vereniging
behaald is!
Wij hopen u allen te mogen begroeten op onze uit-
voering op 24 april in de Utherne, waar u alle top-
pers met eigen ogen kunt aanschouwen.
Het belooft een waar gym- en turnÍestijn te wor-

Tot ziens!
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voor een hele grote groep mensen uitstekend te
doen. De Íinish ligt op de Overkluizing, alwaar
als prijs een leuke herinnering klaar ligt. Na-
tuurlijk zit er een behoorlijk stuk organisatie op
dit geheel: de zeilclub neemt het uitzetten en de
controle op de zwembaan op zich i.s.m. duik-
ver. "Scipio" uit Sneek. Dê fietsroute wordt ge-
controleerd door wielerver. "Snits", en het
loopparcours door de altletiekver. "Horror".
Ook de E.H.B.O. heeft, evenals de "Koepel",
haar medewerking toegezegd. Desondanks
kan er nog veel meer hulp, in de vorm van vrij-
willigers, gebruikt worden. Daarvoor gaarne op-
gave op onderstaand adres. Er wordt gehoopt
op een grote deelname, omdat, wanneer dit
slaagt, er volgend jaar zeker een vervolg komt
in een van de gemeenten van Wymbritseradiel.
Voorwaarde is dan wel dat de plaatselijke om-
standigheden het moeten toelaten. Er wordt on-
der meer gedacht aan Heeg of Woudsend,
maar misschiên komen er wel meer dorpen in
aanmerking. Dus sportieve mensen, geeÍ u zo
spoedig mogelijk op voor de 1e Wymbrits Tri-
athlon, te houden op 30 juni.
Opgave/inlichtingen voor de triathlon:
Koos Jacobsen
Nessenwei 16d
Oosthem
051 55-321 93
oÍ 05155-34222 (Lammert Kostefl.

V Ln. r : Stadsvrouwe Henriëtte Anton ides, hofda-
mes Nienke Adema en Alie Bouma.

Jurjen Hoomansstraat 2

wln een
Batavus!

Maak een foto van een geweidig gevoel en maak
kans op een geweldig gevoell In de Batarus fotowedstriid

zijn 5 schitterende Batar,'us fietsen te winnen, ter waarde
van f 1.000,-. Je mag je hoofdprijs zelf uitzoeken: een

mountainbike, racefiets, toerfiets of tracking bike.

Bovendien zijn er naast de hoofdprijzen
nog eens 10 weekends Center parcs (t.w.v. f 500,-) te

winnen. Haal dus snel het deelnameformuiier bii ie
Bata\..us dealer. En vraag meteen even naar de

schitterende, gratis Batal'us kleurenbrochure.


