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Reiinie 'lJlst 725 iaar stad' zeer geslaagd!
Een terugblik met de reíiniekommissie

symbolisch mag bijna de datum genoemd worden waarop de grote retinie
gehouden werd: 1 mei de 'dag van de arbeid'. Want er was nogal wat werk
verricht door het organiserende komitee, bestaande uit de dames A.
Frankena-Hoomans, A. Huisman-Zandbergen en de heren L. Koster, C.
Hoekstra, J. Nijdam, G, Minkema en J. Schilstra. Het interview met deze
mensen vond dan ook plaats op een moment dat eveneens symbolisch was:
5 mei bevrijdingsdag! Met een mengeling van opluchting, trots en blijdschap
wordt er verhaald over een projekt dat de nodige voeten in de aarde heeft
'ehad. Een gebeurtenis waar niet alleen binnen, maar ook buiten lJlst nog

\rjden over gesproken zalworden.

Het idee kwam eigenlijk van Jan Schilstra, zegt
Lammert Koster. Op 7 mei 1992 vindt de eerste
vergadering plaats en in 'geen tijd' staan de eerste
ideeën op papier. Als begin werd de lijst van reii-
nisten van de openbare lagere school gebruikt.
Daarna werd de lokale pers benaderd met vooral
oproêpen in de Leeuwarder Courant het Friesch
Dagblad en vooral niet te vergeten lt Dryltser Kyp-
mantsje. De nodige mond tot mond-reclame deed
ook zijn werk, zodat er in februari 1993 al 400 aan-
meldingen waren.
48 Dagbladen in Nederland en een aantal in het
buitenland (ondermeer Canada, Verenigde Staten
en Australie) zorgden ervoor dat lJlst de dag rond
'D-day' bol stond van aktiviteiten. Het draaiboek,
inmiddels onmisbaar bij welke aktiviteit ook, lag
klaar en het wachten was op de mensen. Een ver-
slag over de feesten.
Onze 'allersterkste' man was persoonlijk àênwê.
zig. Wout Zijlstra had 's morgens op verzoek van
", verslagger zijn spierballen laten zien aan de
r Jeren van o.b.s. De Kogge. Prachtig dat Wout
dit deed, want menige kleuter vertelde later aan
hun vader of moeder dat ze de allersterkste man
van bijna heel Nederland gezien hadden. Dat deze
avond het wereldrecord (5 meter) gewicht om-
hoog gooien op een haar na gemist werd, was een
belangrijk gebeuren. Dat de lat, weliswaar ge-
knakt, bleef hangen kon de voorzitter van de Ned.
Vereniging voor Highland Games niet vermurwen,
ondanks het feit dat deze poging iedereen geldig
leek. Wout verzekerde echter, dat dit record zeker
door hem gebroken zal worden.
Vragend naar de reden om deel te nemen aan de
discipline Sterkste Man antwoorden de meeste
deelnemers dat het hen om de kick gaat. Adem-
loos keek dan ook menigeen toe hoe de ene na de
andere opdracht uitgevoerd werd. Het was een
zeer gevarierd programma met zeer moeilijl-<e on-
derdelen. Gerrie Lageveen maakte ervan wat hij
ervan kon maken. Eigenlijk was het bewonderens-
waardig dat deze man er dje avond stondl Dat
deelnemen belangrijker is dan winnen, liet deze
(geblesseerde) sportman uit lJlst zien. Douwe Zijl-
stra mogen we zeker niet vergeten. Hij had de
pech een 'minne dei' te treffen. Zoals hij zelf heel
treffend zei liep het voor geen meter. Ook had hij
volgens eigen zeggen te weinig trainingsarbeid
verricht. De lJlster hoop in bange dagen 'Gorrit
Graniet'Visser deed nog een gooi naar het kam-

pioenschap, maar werd uiteindelijk de nummer
twee van de ranglijst. Een absoluut prima presta-
tie die, met als waardig kampioen Marcello Blan-
ke, nog maar eens geëvenaard moet worden. Een
letterlijk en figuurlijk imposante verschijning was
Johannes de Wit uit lJsbrechtum. Hij pakte het
eerste onderdeel om daarna, ondanks zijn Íysieke
aanwezigheid, in de anonimiteit te verdwijnen. De
wedstrijd kreeg een internationaal tintje door de
deelname van MustafaAbu Shusheh. Deze 33-ja-
rige Palestijn, woonachtig in Sneek, deed goede
zaken en eindigde op een gedeelde vijfde plaats.
Duidelijk was in elk geval dat met deze man, die
nog nooit aan een dergelijk evenement had deel-
genomen, rekening moet worden gehouden.
30 April stond volledig in het kader van de viering
van Koninginnedag met diverse aktiviteiten, zoals
een foto-puzzeltocht voor het hele gezin, een
prima georganiseerd kinderprogramma en een
optreden 's avonds van de S-mans formatie Ex-
press.
1 Mei was 'de grote dag' en dat was te merken
ook. Gasten die elkaar omhelsden waren diverse
keren te zien, maar nog vaker werd het naamkaar-

ANNA SCHRAA-VAN POPTA

G EDI PLOM EERD
PEDI CU RE

Geeuwkade 11 - Telefoon 31930

tje van diverse deelnemers eerst aandachtig be-
studeerd. Veel mensen hadden elkaar dan ook zo
lang niet meer gezien, dpt er eerst door het grijze
haar, de kale kop of baardgroei heen gekeken
moest worden. Het wàs waarlijk een feest van her-
kenning en erkenning. Speciaal voor de Íeesten
was er een (foto)boek met oude lJlster plaatjes uit-
gegeven door onze stedelijk boekhandelaar Lam-
mertVisser. Het eerste exemplaar mocht wethou-
der J.J. de Vries ontvangen, gevolgd door onze
'verse' burgemeester de heer M.E Koopmans.
Beiden waren zichtbaar verguld met dit boekwerk
waarin de historische plaatJes en markante plek-
Jes van lJlst in het verleden prima zijn weergege-
ven. ledereen was het er ook over eens dat ieder-
een een dergelijk boekwerk thuis zou moeten heb-
ben. De meeste reunisten kochten dan ook een
exemplaar en maakten vervolgens herinneringen
ophalend een wandeltocht door lJlst, op een dag
- die wat sÍeer en temperatuur betreft - niet
mooier had kunnen wezen. Op hun wandeltocht
kwamen de meesten ook de Johanna Jacoba te-
gen en velen maakten gebruik van de mogelijk-
heid een kleine tocht te maken met dit schio. Vele >
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Yaaromhopen...
afs a voordelig
huntharen?

De doe-het-zelver huurt bii.ons 
o.a.i o Ladders o Rol-

sÍeigers o Speciemolens
. Cifuelzagen . Decoupeer-
zagen a Boormachines
o Schuurmachin'es a Parket-
schuurmachines o Grond-
of Tuinfrezen a Kettino-
zagen enz. enz.

M.SIIPERDA
Sudergoweg 54, lJlst

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 echte

Friese droge worst?

Dinsdags- en vriidagsavonds
bezorgen wii Uw bestelling!

SLAGERIJ

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

Galamagracht 44 - lJlsl
Tel. 05155-31996

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

Sudergoweg 36 - 8651 CN IJlst - Telefoon 05155-32009

r Lestijden 60 minuten

r Opfriscursus voor de niet regelmatige rijders

o Voortgezette opleiding op groot materieel

r Het leren en durven rijden in Amsterdam

o Theoriecursus... ook voor 17% jarigen

r Hoog slagi

Bel of kom lanss voor meer informrtie.

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

Speciale drogisterij en kosmetica-aÍdeling

Let op onze wekeliikse folder

SPEERSTRA'S
VOORDEELMARKT
Stadslaan 2 - TeleÍoon 31206

tr
tr
n
tr

GROND- EN VERZETWERK
WALBESCHOEIING
HEIWERK tr RIOLERING
AGRARISCHE WERKZAAMH EDEN

Aannsming*bedriif lÍrl*g- en ïilaterbouw

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

TIMMER- EN AANNEMERSBEDRIJF

FA.G.SPIJKSMA&ZN.

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

voor u op maat

Uilenburg 35 - lJlst - Tel. 05155-31228



3 IT DRYLTSER KYPMANTSJE

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

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

Bejaarden Commissie
lJlst

Op 14 juni a.s. is het weer zover. Dan kunnen alle
inwoners van lJlst, Oosthem en Nijesyl die ouder
zijn dan 65 jaar met de nieuwe Mozart een fantas-
tische tocht langs de Friese meren maken.
Vertrek kwaÉ voor negên vanaf de wal bij Speer-
stra en we hooen om halÍ zeven 's avonds weer
binnen te zijn.
Het belooft weer een heel mooie vaartocht te wor-
den, terwijl u onderweg kunt genieten van kotfie
met gebak, een prima warme maaltijd en op zijn
tijd wat fris en/of een borrel.
Wij als commissie verwachten dan ook een grote
deelname; dit mag u niet missenl Huis aan huis
zullen de deelnameformulieren u worden aange-
boden.
Met vriendelijke groet,

oe commtssre

JPUNITSVEUruJS'I
VERLOREN:
Gouden ketting + hanger met bloedkoraal
steen er in.
Gaarne terug te bezorgen bij:
Boorsma, Uilenburg 27, tel. 05155-31364.

GEVONDEN
Zwart leren damesriem met koperen gesp. Inlich-
tingen Stadslaan 55, lJlst.

een uitgave van:
Drukkerij Visser
Galamagracht 9, Ulst
Tel. 05'155-31318
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Drukkerij Visser, lJlst
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29mei

31 mei

9 juni
12juni
19 juni
22-25juni

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
soorthal De Utherne.

. llksdansenDeYlekeDounsers,jongerengroep
-óinsdagavond 2O.OO-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 International elke 2e donderdag van
de maand. 19.00-21 .00 uur in de bibliotheek.
Kaatsen elke woensdagavond in De Utherne,
Tafeltennis maandag van 19.00 tot 23.00 uuí,za-
terdag van 9.00-1 3.00 uurjeugd.
Gymnastiekvereniging Stánfries maandag
8.45-9.45 uur, 16.00-22.30 uur; woensdag 13.00-
20,00 uur; donderdag 17,00-18.00 uur en zater-
dag 9.00-'13.00 uur in De Utherne.

foto's werden gemaakt met mensen op het plekje
waar onze koningin Beatrix gezeten had tijdens de

',iering van Koninginnedag in Sneek.

. .t dit schip nog steeds bewaard is gebleven mag
ïp zich een wonder heten. Tot februari 1992 heeft
het gevaren op alle denkbare wateren. 27 Jaar
heeft de familie Kiel uit Zaandam het schio in bezit
gehad voor privégebruik en het als zodanig prima
bewaard. Nadat de heer Kiel een hartinfarct had
gehad, was er weinig keuze meer: het schip moest
weg! Maar waar naartoe: in elk geval niet op de
schroothoop. De gemeenteWymbrits heeft het lef
getoond dit schip te kopen en te laten restaureren.
De vroegere eigenaren zijn het er ook over eens: er
is niet veel veranderd aan het schip, maar het is
wel vele malen mooier. Hun hart ging dan ook
open op het moment dat onze koningin in Sneek
êven op'hun'boot voer.
Het eind van de bijeenkomst werd ingeluid door
een prachtig optreden van de muziekvereniging
Concordia. In een wervelende show werden alle
facetten van de muziek tentoon gespreid. Wat dat
betreft wil uw verslaggever ook wel met 'Concor-
dia de wereld rond'. De revue met RinzeWestra en
Jan van den Bosch werd regelmatig met (lachen-
de) herkenning ontvangen; diverse lJlsters wer-
den geportretteerd en op hilarische wijze te kijk
gezet. Aan het eind van de avond sloot het Fries-
land Combo het gebeuren af en werd er tot in de
nachtelijke uurtjes doorgefeest. De herdenkings-
dienst op 2 mei werd door velen bezocht; de geza-
menlijke kerken hadden nu eens echt de handen

De duivel met de drie goude haren, voorstelling Poppentheater De Regenboog te
Sneek, 14.30 uur, toegang / 7 ,-,vanai 4 jaar
Open Deurdienst, Gereformeerde kerk, 9.00 uur,jaar
ds. De Wilde uit Soest, m.m.v. 'Kwartet' uit Oosthem.
Jeugdvoorstelling 'De Schakel' uit Sneek, 13.30, 1 5.30 en 1 9.30 uur, Mienskipsh0s.
Rommelmarkt, Gereformeerde Kerk.
Wymbritseradiel Turntoernooi, de Utherne.
Avondvierdaagse!!!

Badmintonverenging Flash elke donderdag van
18.00-22.30 uur in De Utherne.
Volleybahrereniging StànÍries elke dinsdag
vanaf 17.0(l uur.
Sportvereniging V.O.P.: trainingsuren, vrildag-
avond'l 8.00-1 9.00 uur rekreatie-voetbal heren;
19,00-20.00 uur rekreatie-volleybal voor dames
en heren.
Dartclub iedere dinsdagavond vanaf 20.00 uur
Bondswedstrijd en iedere donderdagavond in Het
Waoen van lJlst.
FNV inÍo-team bel 051 55-1 970, Louise Heeringa
voor informatie op het gebied van Sociale Voor-
zieningen, Studiefinanciering, invullen belasting-
biljetten, individuele huursubsidie en dergelijke.
Bouw- en Houtbond FNV W.W. inschrijven elke
maandagavond van 19.00-20.00 uur, Douwe
Heeringa, Westergoleane 45, Ulst, tel. 05155-
1 970.
Gemeente van Jezus Christus Kinderbijbelclub:
woensdags eens per 14 dagen, oneven weken,
13.00-1 4.00 uur 4 Vm 7 jaar, 14.00-15.00 uur 8 V
m 1 1 jaar in het Mienskipsh0s, Info: 05150-'l4353.
Toffe-Tiener-Bijbelclub: vrijdags eens per 14 da-
gen, de even weken, 19.30-21.00 uur 12 Vm 15
jaar in het Mienskipsh0s. InÍo: 05'l04-1627.

ineen geslagen en zorgden_voor een mooie en
waardige afsluiting van alle aktiviteiten.
Terug naar de organisatoren: onvermeld mag vol-
gens hen zeker niet blijven dat cateringbedrijf Van
Kammen zijn plicht prjma gedaan heeft. De vele
vragen voor het evenement en de antwoorden
daarna ziin inmiddels doorgesproken. Als het aan
de organisatoren ligt mag het volgend jaar wêl
weer, want de taken waren goed verdeeld, alles
klopte ongeveer en wanklanken zijn er niet geval-
len. 7 Mensen hebben hun nek uitgestoken en het
aangedurfd dit Íestijn te organiseren; een presta-
tie van formaat. Wat ons betreft: "We'll meet
again"!l! Wanneer dan ook.
J.K.

Ranorutie &Nicuwbouw

VAN VLOER TOT DAKPAN
ONDERHOUDSBEDRIJF HUISMANI

DE FTNNE 6.8651 cW IJLST,05155-32023
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Bond van Plattelands-
vrouwen in Friesland,
afd. lJlst
De laatste bijeenkomst van dit seizoen werd ge-
houden op 21 april in het Mienskipsh0s. Deze keer
was de heer Wim Scheffer van het Bureau Voor-
iichting Veaekering uitgenodigd. De aanwezigen
werd in vier groepen verdeeld en door middel van
een spel kwamen allerlei vragen betreffende ver-
zekeren aan de orde.
Van tevoren had men een aantal verzekeringen
kunnen 'kopen' en deze konden later gebruikt
worden om een Íout antwoord af te kopen. En er
kwamen nogal wat foute antwoorden. Vriiwel ie-
dereen heeft wel een groter oÍ kleiner aantal verze-
keringen afgesloten, maar nu bleek dat we vaak
niet wisten waar die precies toe dienden en wan-
neer ze wel of niet van toepassing waren.
Vooral het begrip W.A. (wettelijke aansprakeliik-
heid) gaf vaak aanleiding tot misverstanden. En

wat wordt er nu precies gedekt door een brandver-
zekering?
Aan de hand van praktijkvoorbeelden lichtte de
heer Schetfer de antwoorden op de vragen toe.
Als uiteindelijke winnaar kwam uit de bus Hilly
Bouma; zij ging naar huis met een grote paraplu.

De andere dames ontvingen een kleine attentie
voor hun inspanningen.
Na afloop bedankte de presidente, Anneke Kui-
pers de heer Scheffer harteliik en wenste alle da-
mes een prettige zomêr toe. Zii hoopte iedereen
weer te zien op de eerste bijeenkomst in het
nieuwe seizoen op 15 september.

Chr. Plattelandsvrouwen
lJlst

De Christelijke Plattelandsvrouwen hielden hun
vergadering op 18 maart 1993 om acht uur in het
Mienskipsh0s.
Mevrouw Jacobi heêtte ons allemaal hartelijk wel-
kom. In het bijzonder mevrouw Jellema uit Sexbie-
rum. Mevrouw Jacobi las ons eerst een gedeelte
uit Joh. 1-9, waarna gebed en meditatie volgde:
'Wees sterk en moedig'.
Na het volgende gebruikelijke gedeelte was het
woord aan mevrouw Jellema. Zi4zou deze avond
met ons het boek besoreken 'Een vrouw als Joke'.
Zoals mevrouw Jellema ons dit vertelde, beleeÍde
ie het allemaal met 'Joke' mee. Het was een ver-
haal maar in werkelijkheid komt het nu ook nog
wel voor dat de ene mentaliteit de andere niet ver-
draagt.
Mevrouw Jellema werd hartelijk bedankt voor de
fijne bespreking. Na een gedicht te hebben voor-
gelezen sloot mevrouw Jacobi deze avond en
wenste ons allemaal wel thuis.

ï Wind-Wiersma

Ned. Ghr. Vrouwenbond

Op 29 april hadden we onze slotavond samen met
de C.P.V. Mevrouw Nauta, presidente van de
N.C.V.B. heette iedereen welkom en ook onze me-
dewerkers die het programma Anders is beter'
zouden verzorgen.
Bij het begin van het programma kregen beide se-
cretaresses een mooie schrijfmap aangeboden.
Dit in verband met het 3O-jarig bestaan van het
B.V. M. (Bureau voor merkartikelen).
Tijdens de film met woord en muziek kregen we al-
lerlei produkt-intormatie over voeding en dergelij-
ke. Na de pauze was er gelegenheid om te proe-

Strigendebenzirypr
Sprlnt ïour.
5 versnellingen met dichte
kettingkast, 6 of 12 versnel-

lingen met derailleur. Vanaf
f 1,.199,-.

Met zo'n sportieve Batar,'us lacht u erom. Vant die zit heeriijk en loopt zo
licht dat opschieten bijnavanzelf gaat. Opstoppingen?

Nooit van gehoord. Tanken? Is er niet meer bij. Onderhoud? Nauwelijks.
En. . . de natuur lacht met u mee. Batavus recreatiefiets en zrjn er al vanaf

f 879 ,-. Pak dus nog één keer de auto voor een ritje naar de Batavus dealer.

EB,l4T:/nVJtS e
_-+2,4+z.e^'raffi z

Ulfl BATAI,US DEALER:

TWEEWELENS
IJLST 05155-31664

5 DAMESSLIPS
halen

4 betalen (dus 1 GRATTS)

- MINI . MIDI - TAI . MAXI MODEL -

Textiel & Kadoshop
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ven en de produkten te bekijken. Ook waren er
kwisjes met leuke prijzen.

'Al met al een avondvullend programma dat wel ge-
slaagd was. Na afloop kon iedereen een tas mee-
nemen met diverse artikelenl.w.v. Í 2,-.
Jammer dat de opkomst zo gering was, maar dit
was vast te wijten aan de aktiviteiten in en rondom
lJlst en het prachtige weer!
Mevrouw Wind van de C.P.V. bedankte iedereen
die had meegewerkt aan deze avond en wênste
ons een goede zomer en vakantie toe! Mevrouw
De Vries van de C.P.V. droeg hierna een prachtig
gedicht'Verdraagzaamheid' voor.

Mei de N.C.V.B. nei omrop Fryslán
Woansdei 28 april healwei fjouweren stiene in trij-
eëntweintich froulju op it stasjon; allegeane nei
Ljouwert.
It doel wie in besyk oan omrop Fryslán. Om fiif
oere wiene wy dêr en krigen wy in bakje kofje. De
gastÍrou hjitte És wolkom en dêrnei koene wy op
de Íideo sjen wat Íoar eveneminten omrop Fryslàn
allegeare opnimt.
Soks as sk0tsjesilen, keatsen, alvestêdetocht en
de waarberjochten Ían Piet Paulusma en oare sa-
Len. Letter krigen wy in rOnlieding yn de televyz-

r-,studio. Dat wie lytser as wy tochten.
Om seis oere koene wy 'Taalstriid' bywenje fan de
doarpen Ee en Easternijtsjerk. Dat wie tige nijsgjir-
rich. Dêr wiene ek supporters by oanwêzig. Men
koe soms de m0le net hàlde as jo it antwurd wis.
ten. Nei it programma waard der yn de technyske
romten sioen en de technikus Bart hat És ien en
oar neier taljochte.
Dêrnei krigen wy És broadsjes en drinken. Wy ha
doe neipraat mei Geartsje de Vries en alle Íragen
wurden beantwurde.
Wy ha't tige nei 't sin hán en in byld krigen hoe't it
om en ta giet by it meitsjen Ían programma's fan
omrop Fryslàn.
Om sawat njoggen oere wiene wy wer yn Drylts,
allegearre mei in fleurige omrop Fryslán-tas!

J. Posthuma-v.d. Boomgaard

Stickerruilburo
ERWIN ZIJLSTRA

Rode Klaver4dl
8607 EJ SNEEK
te|.05150-27135

SIMAVI-KOLLEKTE
'Schoon water broodnodig'. Met dit thema werd
ook in onze plaats de kollekte voor Simavi gehou-
oen.
Deze kollekte heeft een prachtig resultaat gehad
door J 1411,- op te brengen.
We willen alle kollektanten en de gevers hartelijk
bedanken voor hun bijdrage.

M. Mulder-v.d.Veen
Y Nijdam-v.d. Molen

Nationaal Fonds Kinderhulp
De kollekte voor het Nationaal Fonds Kindeihulo
(voorheen Kinderbescherming), die gehouden
werd in de week van 18 t/m 24 april, heeft in lJlst
een bedrag opgebracht van / 1192,90, waarvan
55% bestêmd is voor het medisch kleuterdagver-
blijf 'De Reinbóge' in Sneek.
Het plaatselijk comite dankt alle inwoners van lJlst
voor hun vrijgevigheid en de kollektanten voor hun
medewerking aan dit goede doel.

J.F. Bootsma-Stedehouder

,'EKIKF-N
YNI

Dit isWiggele van derVelde met een biil die afkomstig is uit de Mosquito die
hier op zaterdagmorgen 10 april 1943 neerstortte. De bemanning kwam hierbij
om het leven en werd hier begraven.
In het vorige Kypmantsje vertelde de heerWytze B. Fijlstra zijn herinneringen
aan dit voorval.

Van derVelde: 'lk was die morgen in Sneek toen ik
hoorde dat hier een vliegtuig was verongelukt.
Een oom van mij, Jurjen van Meekeren, was bij
ons op bezoek in deW.M. Oppedijkstraat. Toen er
geschoten werd kropen mem en haar broer in het
keldertje. Maar er gebeurde gelukkig niets.
Zij gingen naar de 'plek des onheils' en daar vond
oom Jurjen deze bijl. Hij heeft hem meegenomen
naar zijn woonplaats Arnhem. Toen hij een paar
jaar geleden overleed, heb ik dit voorwerp van
mijn tante gekregen.' Dê grootstê lengte is 40 cm
en de breedte is 20 cm. Het zwarte heft is geiso-
leerd en draagt het opschrift: Patent Nr. 515762
tested 20.000Vo|t.
Er waren destijds ook verschillende lJlsters die
êen stuk plexiglas van dit vliegtuig mee naar huis
namen. Er werden wel sieraden van gemaakt, on-
der andere ringen. Zelf heb ik eens van iemand uit
Sneek een koperen plaatje gekregen dat uit de
Mosquito afkomstig is. Het opschriÍt luidt: ALBA
No. P 6428 RADIO of QUALITY - model.
Als er onder de lezers van lt Dryltser Kypmantsje
nog mensen zijn die tastbare herinneringen bezit-
ten aan dit vliegtuig dan zou ik dat graag verne-
men.

Fritsch Boschma
lJlst, te|.31717

F0gelnijs

Vogelwacht
lJlsUOosthem e.o.

De veldleeuwerik

De fjildljurk of ljurk, dat zijn de Friese namen van
onze vroege vogels. Deze zanger jubelt als het
enigszins kan al voor dag en dauw. Maar boven-
dien is deze zanger in het voorjaar er ook vroeg bij,
want eind januari begin Íebruari is hij één van onze
eerste trekkêrs die terugkeren uit de zuidelijker re-
gionen. Verschilende van deze ljurken verplaatsen
zich rustig. Etend, zingend en al vliegend gaan ze
verder naar het noorden en anderen blijven hier in
Friesland. Het is een vogel van het vlakke land, zo-
wel grasland als bouwland en die vlakte is hier nog
wel.
Een bijzonderheid van de leeuwerik is - en dat we-
ten de meeste mensen wel die vaak genoeg in het
veld komen - dat de ljurk vaak zingend omhoog
gaat. Nou, reken maar dat het veel energie kost,

zo'n krachttoer. Soms gaan ze heel hoog de lucht
in en dan maar zoeken waar onze zanger vliegt.
Het is het mannetje dat ons op deze openlucht-
solo trakteert. Maar hij geeft ons wel de gelegen-
heid om hem op te zoeken, want zijn feestelijk ge-
zang wordt vele minuten aaneen volgehouden.
De mannetjes komen het eerst uit het zuiden; een
dag of tien later arriveren ook de vrouwtjes. Het af-
bakenen van hun eigen territorium gebeurt ook.
Hij zingt en vecht met andere mannetles, zowelop
de grond als in de l0cht, maar doden vallen er
nooit bij deze sierlijke en melodieuze strijd om een
eigen stukje grond. ls dat tenitorium dan eindelijk
afgebakend, dan komt het vrouwtje erbil en wordt
er een nest gemaakt. Ze maken een kuiltje in de
grond, dat wordt bedekt met gras, strootjes en
haartjes. Er worden drie tot vi.iÍ eitjes in gelegd.
Het broeden wordt alleen door het vrouwtje ge-
daan; het duurt maar kort, al na elf dagen komen
de kleine ljurkjes uit de dop. De eerste dagen zijn
ze blind en de bekjes gaan dan alleen open als ze
pa of ma horen. De vierde dag gaan de ogen open
en op de negende dag verlaten ze hun nest al; het
duurt dan nog wel een week voor ze kunnen
vliegen. Terwijl hun moeder dan vaak al aan een
tweede legsel begint, worden de kleintjes zeker
nog veertien dagen door hun vader verzorgd en
begeleid, waarna ze geacht worden zelf hun
kostie op te kunnen scharrelen. Zelfs een derde
legsel komt vaak voor en dat is wel nodig ook,
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Bondsspaarbank
van 1818 Sneek-lJlst

a5
Stadslaan 51
051 55-31 245
b.g'9.
051 50-1 2796

Dagelilks 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 oryn van 9.00.16,00 u.
Donderdagavond van 17.00-
19.40 uur.

Doe meer met de bank
die meer doet
BONDSSPAARBANK

Aovrs
BrcnorruoeH
Bouwaecaenno
TerrHwenr

TEL. 05155-31592

postbus 7, 8650 AA, IJLST

Occasions en
Nieuw-verkoop
Goede service

Holtropweg 5

Reparatie
Plaatwerk - Spuiten

KWALITEITSFIETSEN VOOR IEDEREENII

0rlsllc a ToURFIETSEN

Brrcvur : iË1.Êï5i'r'.ï'
Sprrlc o sPARTAMET. . JEUGD/KINDERFIETSEN

O BROMFIETSEN

ook vogr advies, service en reparaties.

Stalling + reparatie buitênboordmotor€n.

iilsl Jurjen Hoomansstraat 2 tetefoon oslss-31664

NIJE
TWEEWETEFS

IJLST 05155-31664

r reponages
* industriéle

totograf ie
* portretÍotograÍie
* reclameÍotograÍie

feikie sybrandy . rakfotograÍe
galamagracht 28 - 8651 ec ijlst - teleÍoon 05'155-32222
privé: molefinne 57 - 8621 dd heeg - telefoon 05154-42819

Voortaan kunt u ook bij ons terecht voor films,
totocamera's, tlitsmateriaal en lijsten. Tevens
zijn wij er voor het ontwikketen van UW Íitms
ên Íoto's. Ons advies is gratis.

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

VOOR WONING-
EN

UTILITEITSBOUW
installatiebedrijf

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

Nevenvestiging lJlst,
te|.05155-32642

tel. Si. Wiebenga 05155-31529
Eegracht 105

BROUWER



want het aantal leeuweriken dat in andere landen
wordt gevangen en gedood (voor wildbraad oÍ
pasteitjes en voor kooivogels) loopt in de miljoe-
nen.
De ljurk heeft een heel klein kuiÍje, zijn kleur is van
boven lichtbruin met donkere vlekken, van onde-
ren geelachtig wit met veel streepjes. De staart is
donkerbruin, met uitzondering van de buitenste
pennen (veren), die zijn wit. Vooral bij het opvlie-
gen zijn die goed te zien. Je ziet een liurk ook niet
huppelen op het land, zoals een merel in het olant-
soen, maar parmantig stappen ze op zoek naar
zaden van grassen en kruiden, plantedelen, kleine
insecten en spinnetjes, want het diner moet wel
goed zijn om in conditie te blijven en ook om de
lange reis naar het zuiden weer te kunnen maken.

Vogelnieuws
Een koolwitje gezien 12-3-93 door B. de Vries,
Ylostinslaan.
Zwarte roodstaárt gezien op 23-3-93 bij Troelstra
en DeVries door J. Heinen, Wolsum.
Een eend met acht jongen in de sloot langs de
Zuidwesthoekweg gezien door mevrouw post uit
de Buséstraat oo 27 -3-93.
Een bijna geheel witte kemphaan. Hij had nog en-
'<ele bruine veertjes, gezien door Joh. en Kris de

\rrcng op 27-3-93 bij Folsgare.
Een broedende knobbelzwaan bij Folsgare op 27-
3-93 gezien doorTh. van derWeide uit Folsgare.
Goudhaantje vloog bij familie Koopmans, Bocka-
mastraat tegen het raam op 29-3-93. Hil was niet
dood, heeft een nacht op de Kearnstien 16 door-
gebracht en is de volgende dag weer vrolijk weg-
gevlogen.
Tjiftjaf gezien bij Troelstra en De Vries io 30-3-93
doorJ. v.d. Sluis.
A. Reitsma, Ylostinslaan maàkte het nestkastje
schoon en kwam tot de ontdekking dat er 12 ske-
letten in lagen van jonge koolmeesjes van het vo-
rige jaar.

Een paartje staartmezen gezien bijTroelstra en De
Vries door J. van der Sluis op 31 -g-93.
Zingende tjiftjaf in Oppenhuizen gehoord op 1-4-
93 door H. Osinga, Pikesyl.
Veel lepelaars bij Blauwhuis op 4-4-93 gezien
doorTj. Deunum, Folsgare.
Velduil bij de Hemdijk op 10-4-93 gezien doorJoh.
de Jong en J. van der Sluis. Ook zagen ze daar
twee tapuiten.

'ee boerenzwaluwen boven de Ruiterpolder op
\.í-4-93 gezien door R. Schraa. Ook zag Joh. de

Jong een boerenzwaluw bij de Oude Schatting.
Twee velduilen gezien door D. Osinga op 14-4-99.
En een exemplaar bij Osingahuizen en een bij de
Iewei.
Een lepelaar boven lJlst gezien door D. Osinga op
15-4-93.
Een broedpoging van een buizerd bij Sneek aan
de Griene Dyk gezien door Pruiksma, een nazor-
ger uit Sneek; het ging helaas niet door.
Fitis horen zingen bij het gemeentehuis en spoor-
baan op 16-4-93. Een rietzangerbij despoorbaan
gezren.
Twee visdiefjes ook gezien bij de spoorbaan door
J. v.d. Sluis op 20-4-93.
Grote bonte specht probeerde in te breken in een
nestkastie, hij hakte rondom het vlieggat, maar
had geen succes. Dat was bij de familie Fokkema,
Stadslaan op 17-4-93.
Een zwartkopje gezien bij De Kearnstien op 19-4-
93 door Sj. Landman.
Eend met zes jongen in de Geeuw gezien op 21-4-'
93 door Joop Lageveen.
Albino huismus gezien in Heeg op 21-4-93 door D.
Silvius en P Veldman.
Vogelmeldingen bij Sj. Landman, De Kearnàtien
16, tel. 32046.

Vogelwacht lJlst-Oosthem e.o.
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Afscheid van een dominee
'Tot ziens' Paulu.d. Waal

op zondag 25 aprilj.l. heeft ds Paulvan derwaal afscheid genomen van de
Hervormde gemeente lJlst. van derwaat kwam als kandidáat naar lJlst en
deed zijn intrede op 5 juni 1988.
De familie van der waal-cadovius vertrekt deze maand naar willemstad op
luragao. Daar wordt ds. Van der Waal voorganger bij de Verenigde
Protestante Gemeente in de Emmakerk-wijkgemeente.

'Verbondenheid, betrokkenheid en gehechtheid'
zijn de eerste woorden die ds. Paul v.d. Waal be-
zigt; een man 'van hetWoord'. Loslaten is ook een
woord dat hij inmiddels kent; zijn afscheid is zeer
dichtbij. Het.vertrek naar tropische streken bete-
kent een afscheid van een man die 'Samen, en
'heel ver'op weg was.
Datgene wat Paul zich zal blijven herinneren zal
ook zeker het woord harmonie zijn; iets wat hij hier
de laatste jaren terdege heeft ervaren. Zijn at-
scheid in het Mienskipsh0s (25 april jongsfleden)
was in de stijl zoals hij zich wenste. Er is absoluut
geen sprake van omzien in wrok. Als mens ben je
er voor efkaar; en er moet zorgzaam met elkaar
omgesprongen worden. Omdat je er voor elkaar
als mens bent. Het zogenaamde'heilsego'i'sme' is
Paul dan ook volkomen vreemd. Hij hoeft voor
zichzelifr niet zalig te worden. Terwijl Jezus, ster-
vend aan het kruis, omringd was door boeven en
rovers, was het de beul die als eerste belijdenis
deed. Deze symboliek spreekt de betrokken do-
minee nog steeds aan en gaat dwars in tegen de
hovaardij van de zogenaamde gelovigen. De kerk
moet volgens hem een 'agora'zijn, een plaats van
samenkomst voor iedereen.
Spijtig ervaart Paul het, dat hij geen bouwpastor
kan zijn bij de verbouwing van de Hervormde

Kerk. Maar dat zijzo. Wat hem betreft mag de kerk
in elk geval wel wat meer swingen, met veel mu-
ziek en koorzang. De muze en de kunst moeten
wat meer aan hun trekken komen.
Op Curagao zal hij zich zeker niet een missionaris
voelen. 'Zijn'kerk is hooguit een onderdeel van de
zênding; waarbij het woord zending niet in de ou-
derwetse vorm gezien moet worden, waarbij al-
leen maar aan bekering gedacht wordt. De dia-
loog met andere kerkgenootschappen wordt ze-
ker niet geschuwd. Na datgene wat in lJlst te-
weeggebracht is een zeer begrijpelijke en terechte
opmerking.
Na Hans Buurmeester moet lJlst opnieuw af-
scheid nemen van iemand die zijn sporen heeft na-
gelaten in de lJlster gemeenschap. Dat niet alleen
in het'gelovende gedeêlte. Maar van iemand die
dicht bij de wereldlijke samenleving stond en nog
steeds staat. Daardoor ook invloed heeft en had
op mensen van buiten de kerk.
Afscheid is en blijft moeilijk, maar maakt deel uit
van het menselijk en mensenleven. leder gaat zijn
eigen weg; Paul en zijn gezin de zijne en wij de on-
ze.
Tot ziensl

J.K.

Reuny
Eartiids doe't wy noch bern wiene koene jo yn Drylts nei trije skoallen ta.
Dat wiene de Herfoar-me, de Grifformearde en de openbare skoalle. Mei de
tsjerken hiene jo ek kar Ét trije. lt wie mar krekt wêr,t jo álders jo
hinnestjoerden.

Fan hOs Ét bin ik herfoarmd en dus besocht ik de
skoalle Ían master R. Schraa. De griÍformearde
skoalle hie as haad master P van Dijk en de Open-
bare master E. Wouda.
As bern mienden jo dat it op die skoallen hiel oars
tagie as op jo eigen. .. Letter hiene jo wol yn 'e ga-
ten dat soks in misfetting wie. lt flntron inoarren
net iens safolle.
En dat koene jo ek merke op 'e prachtige reuny op
sneon 1 maaie.
Allegearre praatten se meielkoar: herÍoarme, grif-
formearde en openbare skoalbern. Alle oanwê-
zige Dryltsêrs en áld-Dryltsers wiene op die dei ef-
kes echt 'Meiinoar ien'. len fan 'e yndrukwek-
kendste mominten fOn ik it sjongen fan it Dryltser
folksliet mei 600 reunisten. De tekst is skreaun
troch Cees Schilstra (Cees-Anne).
Ek de mienskiplike tsjinst yn 'e herfoarmde tsjerke
op snein 2 maaie wie in hiele moaie gearkomste.
De foargongers wiene twa echte áld-Dryltsers, te
witten ds. Aiso Wiebenga (soan Ían Jappie Wie-
benga Ían 'e Haalover) en ds. Gysbert Wassenaar
(soan Ían bakker Jacobus Wassenaar). Prachtich.
It wie ek nijsgjirrich dat 'És Johanna Jacoba nei 37
jier wer mei passagiers op 'e Geeuw foer. Dy pas-
sagiers wiene yn dit gefal reunisten. Concordia, it
muzykkorps, hat him ek tige ward mei in reis om 'e
wràld yn muzikale foarm.

Hjirby nochris tank oan it organísaasjekomitee.
Jimme hawwe in h1d fol wurk fersetten, mar it ris-
seltaat wie der ek nei. Drylts hat syn 7z,-jierrich
bestean as stêd mei dizze reuny op weardige wíze
fierd.
'Wy sille dizze dei nea wer ferjitte', seine de diet-
nimmers oan 'e reuny, dy't net allinne lt Nederlán,
mar ek Ét Canada, Amerika, Dátslàn, lngelàn en
Sweden wei kamen.

Frits Boschma

Drvlts...
it atdé stedsje

foto- en verhalenboek over lJlst
176 pag. met meer dan 260 foto's, form. A 4
gebonden met stevig omslag, prijs f 37,b0

verkrijgbaar bij:

BOEKHANDEL VISSER
Galamagracht 9, 8651 EB IJLST

Telefoon 05155-31318
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. bloemen
o planten
. bloemsierkunst
o tuincentrum
. tuinarchitectuur
Dit alles in uw'elgen stad'

Priaé en Zakelijk
de juíste

* verzekering
* hypotheek
* pensioen

SNEDII'EN
ASSUNANTTEIT,AN:IOON

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

I'X BOENBI{

Voor alle bestratingen
ook sierbestrating

voor particulier en bedrijf

BestratingsbedrijÍ

Fa. l{ota en Zwaagman bv

Hettingawei 16 Bernhardstraat 3
8622XX Hommerts 8651 AM lJlst

05154-43566 05155-32503

.tt/, \\.

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

voor leden en niet-leden
{c 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.

Inlichtingen: A.A. Seinen, De Kling 11, te|.05155 - 32558

TIMMER- EN AANNEMERSBEDRIJF

b.v. Gebr. WIERSMA / lJlst
o nieuwbouw . bêtonbouw o onderhoud a restauratie
. kunststof kozijnen

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

FilIJTGIIESEEDRIJF

R.IKREDEE
TI KUNT IÍIEB TERECIÍT VOOR:

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

. Onderdelen ' Verkoop van Nleuwe &- 
GebruH<tc auto's

Roodhemsterweg 14

IJlst
05155-3 1436

(privé 31858)

liii$iillffi

ffi

ffi,-

W,

ffi

Autorijschoot L. dg BOef
Belangrijker dan êen goedkoop

lesuur is de eindrekenlng
na het rllexamen!
Ga daarom naar

Autorijschool L. de Boer
Popmawal 12

lJlst
TeleÍoon 05155-31553

VOLLEDIG
GEDIPLOMEERD
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'Hoort
zegt het voort!'

Reiinie I mei1993
Van mijn kant wil ik proberen de indrukken van
deze fantastische dag aan het papier toe te ver-
trouwen. Dat zal niet meevallen want een ieder die
deze dag niet beleefd heeft, heeft iets gemist.
's Morgens om ruim 8 uur was ik al even in de tent
om nog iets te brengen dat ik moest gebruiken. De
organisatie en de medewerkers van Van Kammen
waren al druk bezig de boel aan het inrichten, even
een praatje over welk een prachtig weer het was
en toen ging ik terug naar huis. Tegen half elf ging
ik weer naar de tent en toen ik thuis de deur uit-
stapte hoorde ik het geroezemoes al uit de feest-
tent komen. Dat geeft een goed gevoel omdat er
.ian sÍeer is.

r.-Je officiële opening door Lammert Koster onder-
brak even dit geluid en toen ik binnen kwam 'op de
bel', hoorde je alleen nog het klikken van Íotoca-
mera's en het zoemen van video's: een heerlijk ge-
voel.
In mijn welkomstwoord heb ik voor de rerlnisten
een tipje van de sluier opgelicht over de verande-
ringen die in lJlst hebben plaats gevonden in het
recente verleden. Ook tijdens dit verhaal was het
stil, ieder had de aandacht erbii en dat is een teken
dat hetgeen gezegd wordt, herkend wordt.
Na het welkomstwoord van burgemeester Koop-
mans mocht ik de inleiding houden voor de uitrei-
king van het eerste exemplaar van het boek
'Drylst... it álde stedsje'. Dit eerste exemplaar
werd aan wethouder De Vries aangeboden en het
tweede exemplaar aan de burgemeester, als sym-
bolisch geschenk aan de gehele gemeente door
L. Visser, waarna de verkoop startte.
Eindelijk kon een ieder weer beginnen met het op-
nieuw kennis maken met elkaaren de reacties van
de verschillende mensen die elkaar eerst niet of
onmiddellijk herkenden was een prachtig gezicht.
'et borreluurtje werd besteed aan praten, praten,

\praten en nog eens praten met oude bekenden.

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

hoge rente,

terwij I u

toch iedere

De Rabo-

bank Sneek-

Heeg-Joure

zet deskun-

dig alle
maand direct en contant voordelen van de Rabo
geld kunt opnemen. Spamekeningen voor u

Zonder kosten. op een rijtje.
Zonder opzegtermijn. l1|$ El

SNEEK Maktsraat 8,051s0-89000i D€kanalen 1ó, *r,,,;:;*. *rr
HEEG 05 154-42541 . JOURE 05 I 38,89000 . LANGWEER 05 I 38-991 24

sT. NICOLAASGÀ 0sr34-31643 . SCHARNEGOUTUM 05150-18285
mUWEm 05104-1205 . ULST 05155,3142ó. HOMMERffi 05154-42290

Prolektontwikkeling en Bouwbemiddeling

houdt zich bezig met het ontwikkelen van
gebouwen 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

Daar het gezellig was in en vooral om de tent, met
dit mooie weer, was het een hele toer om iedereen
weer naar binnen te krijgen voor het lunchpakket,
maar dat lukte tenslotte toch.
Na het eten kon men diverse zaken bezien in ons
stedeke en het was overal gezellig. De rondvaar-
ten met de Johanna Jacoba waren een succes en
de belangstelling was enorm, wat een mooi en in-
drukwekkend moment om oo de êerste afvaart
vanaf de Popmawal op de voorplecht te staan en
dan al roepend met het'Dryltser boatsje' door de
brug te gaan, richting Nijesyl. In het gemeentehuis

- waar een fototentoonstelling en een Íilm over
oud lJlst te zien waren - was het een drukte van
belang en de mensen maar praten, praten, praten
en praten over wie er op de foto's stonden en hoe
heet die ook alweer en 'kinst do dy noch', 'oh ja',
en ga zo maar ooor.
De expositie 'Ta einbeslÍt', in de fabriek van Frisia
mocht over belangstelling niet klagen, ook de ker-
ken hadden hun deuren geopend en hier was de
belangstelling wisselend, in de Doopsgezinde
kerk waren er ook nog schitterende pentekenin-
gen van lJlst te koop.
De reacties die ik al wandelend door lJlst van di-
verse mensen kreeg en opving waren allen heel
positief en velen wisten nog te vertellen dat Kees
Meijer omroepêr was en zijn komst aankondigde
met een toeteÍ.
lk wil ook namens allen die aanwezig waren de or-
ganisatie bedanken voor het vele werk dat verzet
is in de voorbereiding en gedurende de dag zelf;
ze hebben duidelijk laten zien dat lJlst een stad is
die leeft en het waard is een stad te zÍn en te noe-
men. De 'oude diesel' komt misschien wat lang-
zaam op gang, maarals hijeenmaal loopt, loopt hij
goed.
De lJlsters die niet meegedaan hebben, hebben
duidelijk een fantastische dag gemist (misschien
over 25 jaar een herkansing).
lk bedank de bevolking van lJlst voor de versierin-
gen in de straten en het uitsteken van vlaggen, dat
geeft een extra Íeestelijke aanblik.
's Avonds een gigantisch mooie avond met ons ei-
gen Concordia. Wat een korps. Niet alleen muzi-
kaal, maar ook de gehele show eromheen was
fantastisch; wat weten deze mensen een sfeer te
scheppen. Persoonlijk vond ik het een prachtig
moment toe het lied 'Us Drylts'als afsluiting werd
gespeeld. lk had's morgens miin welkomstwoord
ook met dit lied afgesloten. Dit was echt opmerke-
lijk omdat we geen kontakt hadden gehad en toch
op dezelfde li1n zaten, door hetgeen wat gebracht
was waardig aÍ te sluiten met een eigen stukje
lJlst.
Tot slot spreek ik de wens uit dat u als inwoners
van lJlst aan het eind van de zomervakantie en wel
op zaterdag 4 september onze stad weer versiert
met vlaggen en dergelijk om de omroepers die
hier komen 'striiden'om het Fries kampioenschap
Stads- en Dorpsomroeper te laten zien dat lJlst

een stad is die leeft en achter haar omroeoer
staat.
Komt dus allen op 4 september naar de Overklui-
zing om dit spektakel mee te maken.

Uw stadsomroeoer
Harmen deVries

Zegt het voort, zegt het voortl

Dit gedicht werd gemaakt door 'Moeke Ozinga',
ter gelegenheid van de overhandiging van de
scheeosbel van de Johanna Jacoba aan wethou-
der Jan deVries.

Sneek, 29 april 1993

'Johanna Jacoba'
Je bent weer terug

in bekende omgeving.
En hoop op de toekomst

een heel goede vaart.
Je ziet er mooi uit

een lust voor het oog.
Dat je in je nieuwe bestaan

veel menschen laat genieten
op de Friesche wateren.

Ook daar buiten kun je gaan.
Het inititatief

en
de menschen die steunden

zij allen bedankt.
Het was niet eenvoudig

maar het kwam toch voorelkaar.
De boot zal weer varen.
En zij die hand in hand

dit hebben bereikt,
moeten zorgen

voor een goed beleid,
terugziend op een zware strijd.

Jikke van der Horst-Ozinga
Sneek

.MIJN HOBBY UWGEMAK'
Het vertrouwde adres voor al uw slijpwerk!!!
Voor het slijpen van uw scharen, mêssên, tuin-
en hobbygereedschap.
Waarschuwing: Geef nooit iets mee aan een on.
bekende aan de deur!!l
Uw fijnslijper: P.H. de Vries, Bockamastraat 27, tel.
31782.
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Makelaardij
Schrale

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

Hypotheken en .verzekeri ngen

Taxaties van alle onroerende goederen
binnen 48 uur geregeld

Vraagt vrijbl ijvend informatie.

Stadslaan 42, 8651 AG lJlst, tel. 05155-32211
ljlsterkade 114, 8608 AC Sneek

TeleÍoon 0J150-14000
TeleÍax 05150-23850

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

Voor ovenverse bakkersprodukten naar

Dtr tbotr rn'e8rnrul(ffr Dil J
GEEUWKADE 1 .8651 AA IJLST TELEFOON 05155-31557

studio,sybe houtsmo
voor groiische'r,ormgeving en produktie

ontwerp en uitvoering van huisstijlen,

beeldmeÍken, advertenties, Íolders, brochures,

katalogie, kalenders, verpakkingen, periodieken

enz.

galamagracht 34, 8651 ec ijlst

telefoon 051 55-32407 131820, fax 051 55-32407

Geboortekaarties, Trouw- en Gelegenheidskaarten worden
bij 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

GOLFF SUPEBMANKT
DE MEEST COMPLETE SUPENMANKT IN DE BIIIIBT

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

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

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

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

geopend van 9.OO-1 2.OO (s maandass v.a. 10.00 u.)

en 14.OO-17.OO uur

Openingstijden: maandag 10.00-12.15 en 13.í5-18.00 uur;
dinsdag Um vrijdag 8,30-12.15 en 13,15-18.a0 uur;
vrijdag koopavond van 13.15-21,00 uur;
zaterdag de gehele dag open van 8.30-16.00 uur.

Eoffrffi
GALAMAGRACHT 34 - IJLST - 05155.31570



Schitterende uitvoering van Stenfries
Mix van show en turnen op hoog niveau

Sport-hotemetoot en (pseudo) verslaggeve4 dan wel presentator Mart
Smeets meende onlangs in de landelijke dagbladen zijn visie opdeturnwereld
te moeten geven. Na het lezen van de volgende uitspraak is uw verslaggever
zelf eens in de turnwereld gedoken, daar de heer Smeets meent dat deze
sport schadelijk is voor kinderen. Ik citeer: 'Turnsters zijn robotjes, die met de
zweep overde rug getraind zijn om engedingente doen op deevenwichtsbalk
op een leeftijd waarop andere kinderen met Lego spelen. Dat vind ik
onverantwoord, daar deformeer je kinderen mee.' Einde citaat.

Aangezien uw verslaggever ook twee op-
qroeiende kinderen heeft die op gym zitten (ook

\ )g met Lego spelen) en hij liever niet heeft dat ze

-deíormeren', toog hij 24 aprit jongstleden maar
naar de Utherne om het waarheidsgehalte van
deze toch wel verontrustende uitspraak nate trek-
ken. Want normaal gesproken gaat minimaal half
Nederland plat als Smeets spreekt. Maar in lJlst
met mensen als Alex Kaspers, Anita Boschma en
vooral Lieuwe en Mieke Bergstra kan het zo'n
vaaft toch niet lopen? Een onderzoek naar het wel
en wee ín gymnastiekland en daarbij speciaal de
gy m n ast i e kve re n i g i n g St ánf r i es.

Het begon 's middags om 14.00 uur al met een
werkelijk aandoenlijke show van de peuters en
kleuters. Natuurlijk werd alles niet pertekt uitge-
voerd, maar dat geeft nu ook net de charme aan
een dergelijk optreden. Ook de 6 tot 9-jarigen lie-
ten zich die middag niet onbetuigd, met daarbij
het toestelturnen door de jeugdselektie àls een
van de vele hoogtepunten. Ook de Pippi Lang-
house-dans was een verrassing: menig ouder
werd door zijn, of haar eigen kind de sportvloer
opgesleurd om even mee te'housen'. Een prach-
tige slotvoorstelling vormde de afsluiting van een
even zo goed uitstekend verzorgde en plezierige
middag. b Avonds kwam het letterlijk en figuurlijk
'grote werk'. In een bij vlagen wervelende voor-
stelling wisten diverse turners en turnsters alle fa-
cetten van de sport te laten zien en toonden even-

eens aan dat de veel gehoorde uitspraak dat'gym
en turnen voor mietjes is' een van de domste uit-
spraken is die iemand kan doen. De hindernis-
baan van de handige struikelaars was in haar op-
zet zeer geslaagd te noemen; het werkte enorm
op de lachspieren. Het toestelturnen van de selek-
tie liet ook de nodige indruk na, en de uitvoering
op muziek van John Myles zijn nummer Music was
eveneens van grote klasse. Opvallend was ook
dat verschillende nummers door de optredenden
zelf gemaakt waren. Tot dusver dus niets aan de
hand, maar aangezien 'goeroe'SmeeÍs een der-
gelijke uitspraak durft te doen toch maar even een
gesprekje met Alex Kaspers, Mieke en Lieuwe
Bergstra.

Lieuwe Bergstra kreeg 'het' als het ware met de
overbekende paplepel ingegoten en is de
gymnastiekwereld werkelijk binnen gerold; dat la-
ter zijn vrouw Mieke een zelfde klap van de molen
zou krijgen mag dan ook niet verwonderlijk ge-
noemd worden. Alex Kaspers draait de laatste ja-
ren als trainer bij vooral de jeugd mee en heeft in
gymnastiekland inmiddels zijn sporen ook al ver-
diend. Gedrieën vertellen ze, met vooral Lieuwe
'Pitlo' Bergstra aan het spreekwoordelijke voor-
touw, over hun sport: gymnastiek en turnen. Hoog
in het vaandel staat dat'ieder mens op zijn eigen
manier uniek is', of het nu kind dan wel volwas-
sene betreft. Natuurlijk moet er gepresteerd wor-
den, maar het feit dat deze mensen de filosofie
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SCHILDER. BEHANGERSBEDRIJF
DOE.HET.ZELF ARTIKELEN

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

wormen, maden enz.

J.C.DEVRIES -IJTfiT
schllder- en Dellrrrgiers&r,<trrtf

cfu.h*êt zrrrk
Galamagracht 13 - Tel. 05155-31387

aanhangen dat de goeden de minderen moeten
helpen, toont aan dat gezamenlijkheid en ge-
meenschapszin ondanks het individuele karakter
van de sport toch van wezenlijk belang zijn. Tij-
dens het gesprek blijkt dat Stànfries niet alleen in
de regio, maar ook landelijk onderhand een naam
begint te krijgen. Natuurlijk wordt er gepoogd de
top te halen, maar niet ten koste van alles. Toch
blijkt tijdens de wedstrijden dat de turners en turn-
sters van de lJlster vereniging hoog scoren en re-
gelmatig in de prijzen vallen. Menig Fries kam-
pioen of kampioene is er inmiddels afgeleverd.
Toch wordt er wel duidelijk bij gezegd dat het niet
de bedoeling is kampioenen te maken, omdat
men dan juist weer aan de doelstelling voorbij zou
schieten. Vooral het werken aan de breedte van de
vereniging is belangrijk, zodat een kombinatie tus-
sen rekreatie en het bedrijven van (top)sport mo-
gelijk blijft. Sponsorlng is en blijft een moeilijke
zaak, het geld ligt al lang niet meer voor het op-
scheppen en de club moet het doen met beperkte
middelen.

Tot zover deze (bijna) open brief aan Mart Smeets;
wie er nu werkelijk gedeformeerd is weet ik niet: ik
zag een aantal gezonde jongens, meisjes, man-
nen en vrouwen aan het werk, die op ge- dan wel
ontspannen wijze bezig waren met het bedrijven
van hun sport. Af en toe wat treurige gezichten als
een oefening wat ritinder goed verliep, maar
daarna meteen weer volop' erbij'. Overwegend la-
chende en vrolijke mensen, van jong tot oud, met
een gigantische publieke belangstelling. Dit
maakte het duidelijk dat deze sport nog steeds
zeer levensvatbaar en geliefd is. Zou het kunnen
zijn dat Mart Smeets gedeformeerd is door een
overdosis aan het'heilige' voetbal en als vechtma-
chines ronddolende basketballers? Sporten die
hij topsport durft te noemen met zichzelf fans noe-
mende supporters die zich vechtend, slaand en
vernielend een weg banen naar de 'arena'? (een
term die onderhand wel weer gebruikt mag wor-
den!). Wie weet hoe het verder komt: in elk geval
veelwijsheid en kracht de komende jaren mijnheer
Smeefs c.s.; jullie zullen het nodig hebben!!! Een
sport als deze is tè goed om op Studio Sport uit-
gezonden te worden.

J.K,
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