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Mevrouw Schraa-Van Popta iarig!
Defilé op de Geeuwkade

Zichtbaar aangedaan en met de handen voor haar mond geslagen
aanschouwde mevrouwA. Schraa-Van Popta het gebeuren dat zich bij haar
voor de deur voltrok. Ooit had ze verkondigd dat ze, uíanneer ze 40 jaar werd,
graag een defilé voorbij haar deur zou zien trekken. Dat heeft ze geweten.

Voor Sietske de Jong, Minte Mast en Wietske Kui-
per was dit niet tegen dovemansoren gezegd en
volkomen verrast aanschouwde mevrouw Schraa
het schouwspel. Voorafgegaan door een 'dikke'
motor met sirene kwam een bont gezelschap van
Íamilie, vrienden en bekenden aan op de Geeuw-

. ade.
Yl. 

""n 
ware koningin stond zij op het balkon en

nam het gezang en de muziek in ontvangst met
daarbij talloze kado's, welke in haar voortuin wer-
den neergelegd. Het was duidelijk dat het geheel
haar werkelijk'aanvloog'. In een schitterende am-
biance, met tientallen mensen, ondersteund door
muziek, werd er in elk geval een onvergetelijke
avond van gemaakt.
ln een persoonlijke reaktie zei ze dat ze iedereen
die avond aanwezig was van harte wil bedanken.
Ze heeft naderhand letterlijk en figuurlijk zitten 'na-
trillen'. In elk geval was het een schitterende stunt,
bedacht door mensen die zich zeer bij deze vrouw
betrokken voelen; soms gaan wensdromen op de
raarste maniertoch in vervullino!

# Galamagracht 9, tel. 31318

J.K.

'Hoort
zegt het voofr!'

ln één van de Kypmantsjes van vorig jaar heb ik
geschreven dat er nog eens een stukje over het
Nederlands Kampioenschap 1992 in Ravenstein
geschreven zal worden. Belofte maakt schuld,
dus bij deze een verslag van dit kampioenschap
en dit is tevens een opwarmer voor het Fries Kam-
pioenschap dat op 4 september a.s. in onze stad
lJlst gehouden zal worden.
ln Ravenstein organiseert men al jaren een om-
roepconcours onder het motto: 'SAMEN OP DE
KOFFIE' en in 1992 was de eer aan deze Bra-
bantse plaats gegeven om het Nederlandè Kam-
pioenschap tê organiseren.
Van Ravenstein is verder bekend dat, als ze iets or-
ganiseren, ze dit ook goed doen en altijd anders
dan anders. Zo ook deze keer. Wat hadden ze be-
dacht? Wel, de burgemeesters van de gemeenten
met een omroeper waren uitgenodigd om op za-
terdag 4 juli aanwezig te zijn als gast van burge-
meester Combée, echter niet alleen als gast, maar
er moest ook nog wat gebeuren. De bedoeling
was dat de burgemeester opzijn/haar eigen wilze

zijn/haar gemeente ging promoten en daar direct
achteraan de omroeper om hetzelfde te doen,
maar dan op de manier zoals alleen omroepers
dat kunnen doen.
Onze burgemeester de heer Cazemier was helaas
verhinderd op deze dag, maar ik heb de loco-bur-
gemeester wethouder De Vries bereid gevonden
om op de uitnodiging in te gaan en af te reizen
naar het Brabantse.
Op 4 juli ging ik samen met mijn vrouw en kinderen
naar Ravenstein waar we bij aankomst koffie kre-
gen aangeboden en er de mogelijkheid was om
ons om te kleden. Om 12.30 uur stonden er voor
de omroepers auto's klaar die ons naar diverse
dorpen in de gemeente zouden brengen om daar
de inwoners op te roepen om 's middags vooral
naar Ravenstein te gaan voor een niet eerder ver-
toond spektakel. lk ben naar het dorp Neerloon
geweest, een dorpje aan de Maas. Hierna was er
de ontvangst op het gemeentehuis waar de (lo-
co)burgemeesters reeds aanwezig waren. Hier de
gebruikelijke toespraken en de'verkoping' van je
eigen stad/dorp/gemeente met het aanbieden
van de tas met inhoud (promotie artikelen).
Na dit officiële gedeelte was er een hapje en een
drankje voor een ieder in één der horecagelegen-
heden, waarna de omroepers de stad in gingen
om de plaatselijke middenstand aan te prijzen bij
het publiek en de aanwezigen vast warm te maken
voor de omroep van burgemeesters en omroe-
pers later die middag. De dames van de omroe-
pers en de burgemeêsters kregen ondêrtussen de

kans om het stadje middels een rondleiding te be-
wonoeren.
De wedstrijd op zich:Zoals reeds geschreven was
het de bedoeling om samen met een vertegen-
woordiger van de gemeente je eigen gemeente te
promoten. Voordat we naar Ravenstein waren ge-
gaan had ik reeds met wethouder DeVries het één
en ander doorgesproken en we waren van meninE
dat we Wymbritseradiel goed onder de aandacht
konden brengen van de toehoorders, zodat alle
mogelijke variaties van promoten werden ge-
showd. Hoe de manier van Éresenteren beoor-
deeld werd was niet belangrijk want het was meer
een ludiek gebeuren waar toch wel één prilswin-
naar uit de bus moest komen, en na rijp beraad
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Occasions en
N ieuw-verkoop
Goede service

Te|.31249
Holtropweg 5

Reparatie
Plaatwerk - Spuiten

Aovrs
BronornceH
BouwgeoELrDNo

TErrHwenr

TEL. 05155-31592

bus 7,8650AA,IJLST.

Bondsspaarbank
at

van 1818 Sneek-lJlst

Stadslaan 51

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

Dagelijks geopend
van 9.00-12.30 uur

....voor Uw salarisrekening

....voor Uw spaarrekeningen

....voor Uw verzekeringen

....voor Uw reizen

Ons kantoor in Sneek is iedere
werkdag open van 9.00-16.0Ó u.

Donderdagavond van 17.00'
19.ffi uur.

Doe meer met de bank
die meer doet
BONDSSPAARBANK

VOOR WONING-
EN

UTILITEITSBOUW
installatiebedrijf

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

Nevenvestiging IJlst,
te|.05155-32642

tel. Sj. Wiebenga 05155-31529
Eegracht 105

BROUWER

Proiektontwikkeling en Bouwbemiddeling

houdt zich bezig met het ontwikkelen van
gebouwen en koopwoningen.

Daarnaast bemiddelen wij in verkoop van

cieel onroerend goed.

kantoren, bedrijfs-

en commer-

Galamagracht 18, 8651 EB telefoon 05155-32155

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

VOOR AL UW ONDERHOUD, VERBOUW, NIEUWBOUW,
KUNSTSTOF RAMEN EN DAKKAPELLEN

BOUWBEDRIJ F

VISSER
IJLST
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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.

JPUNITS'@EWruJfiI
TANK!
Tige tank foar jimme meilibjen in hokker
foarm dan ek, bij myn ferbliuw yn it
sikeh0s en bij it thriskommen.

Henny Bosma

Nederlandse Hartstichting
De kollekte voor de Nederlandse Hartstichting
heeft in lJlst een bedrag van / 2561,90 en in Oos-
lhem J 279,40 opgebracht.

Nationaal Fonds Sport
Gehandicapten
De kollekte voor het Nationaal Fonds Sport Ge-
handicapten, gehouden in de week van 2 Vm 8
mei, heeft in lJlst een bedrag van / 1306,45 opge-
bracht.
Hiervoor dank aan alle inwoners van lJlst voor hun
vrijgevigheid en de kollektanten voor hun mede.
werking aan dit goede doel.

Nederlands AstmaÍonds
De kollekte voor het Nederlands Astmafonds, die
gehouden werd van 23 tot 29 mei, heeft het mooie
bedrag van / 1872,85 opgebracht.
Hierbij wil ik iedereen bedanken; zowel gevers als
de kollektanten voor hun inzet!
Namens het Nederlands Astmafonds,

W. Kempenaar-Verhoog

een urtgave van:
Drukkerij Visser
Galamagracht 9, lJlst
Tel. 05155-313'18

Redactie: Kuipers
Keizer
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Migg b.v., Sneek
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lJlst

Druk: Drukkerij Visser, lJlst
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elke wo. en za. Poppentheater De Regenboog metÍamilievoorstelling, min. leeftijd 4 jaar.
Aanvang 1 4.30 uur. Toegang / 7,- per persoon.

22-25 juni Avondvierdaagse!!!
30 juniVm3 juli StadsÍeesten

29 juli Jaarmarkt

Sjoelen vanaÍ 9 oktober, iedere maandagmiddag
in Nij Ylostins, aanvang 14.00 uur.
Zangvereniging'Euphonia' repetitie iedere
dinsdagavond 20.00 tot 22.00 uur in het Miens-
kipsh0s.
Muziekkorps'Concordia' repetitie iedere maan-
dagavond 19.30-21 .30 in het Mienskipsh0s.
Judo lessen, iedere dinsdag 16.00-19.00 uur in
sporthal De Utherne.
Volksdansen De Yleke Dounsers, jongerengroep
dinsdagavond 20.00-22.00 uur, 1 keer in de 14
dagen in het Himsterh0s te Oosthem. Ouderen ie-
.lere dinsdagmiddag van 13.30-15.00 uur in het

. ienskipsh0s.
Xchaken elke dinsdagavond in Het Wapen van

lJlst.
Dammen elke maandavond in Het Wapen van
lJlst.
Amnesty lnternational elke 2e donderdag van
de maand, 19.00-21 .00 uur in de bibliotheek.
Kaatsen elke woensdagavond in De Utherne.
Tafeltennis maandag van 19.00 tot 23.00 uur,za-
terdag van 9.00-1 3.00 uurjeugd.
Gymnastiekvereniging Stánfries maandag
8.45-9.45 uur, 1 6.00-22.30 uur; woensdag 1 0.00-
20.00 uur; donderdag 17.00-18.00 uur ên zater-
dag 9.00-13.00 uur in De Utherne.

Badmintonverenging Flash elke donderdag van
18.00-22.30 uur in De Utherne.
Volleybahrereniging StánÍries elke dinsdag
vanaÍ 1 7.0(l uur.
SporWereniging V.O.P.: trainingsuren, vrijdag-
avond 18.00-19.00 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
Wapen van lJlst.
FNV info-team bel 05155-1970, Louise Heeringa
voor informatie op het gebied van Sociale Voor-
zieningen, Studiefinanciering, invullen belasting-
biljetten, individuele huursubsidie en dergelijke.
Bouw- en Houtbond FNV W.W. inschrijven elke
maandagavond van 19.00-20.00 uur, Douwe
Heeringa, Westergoleane 45, lJlst, tel. 05155-
1 970.
Gemeente van Jezus Christus Kinderbijbelclub:
woensdags eens per 14 dagen, oneven weken,
13.00-14.00 uur 4 Vm 7 jaar, 'l4.00-'15.00 uur 8 V
m 1 1 jaar in het Mienskipsh0s. Info: 05150-14353.
Toffe-Tiener-Bijbelclub: vrijdags eens per 14 da-
gen, de even weken, 19.30-21.00 uur 12 Vm 1S
jaar in het Mienskipsh0s. Info: 051 04-1627.

van de jury werd dat de omroeper en burgemees-
Ier van ...???
U raadt het vast al, Ravenstêin als kampioen ge-
huldigd. Al met al een heel leuke gebeurtenis die
werd besloten met een Brabantse koffietafel,
waarna de vertegenwoordigers van de gemeen-
tes naar huis konden en wij als omroepers het

>rke pak' konden uittrekken en enkele der hore-
\ágelegenheden mochten bezoeken, echter wel
op tijd naar bed - met z'n allen in een blokhut -
want de volgende dag moest er nog wat gebeu-
ren.
Zondag 5 juli: Allen na een 'nacht rust' om 9.30 uur
aan het ontbijt. Dat smaakte geweldig en was
goed verzorgd. Het omkleden kon weer beginnen
en we gingen achter de muziek aan naar het Íeest-
terein waar een grote markt/braderie gehouden
werd, op dit terrein was een groot terras ingericht
en daarbij een podium waar vanaf wij onze roepen
om het kampioenschap van Nederland moesten
ooen.
De eerste roep was deVERPLICHTE ROEP en die
van mij ging over garagebedrijf HuubVocht, welke
op deze dag niet alleen auto's verkocht maar
meerdere dingen had georganiseerd om vooral
mensen te lokken, en dat mocht ik de marktbe-
zoekers vertellen.
Nadat iedere omroeper zijn tekst had gedaan
moesten we naar de braderie om daar van diverse
standhouders de waren aan te prijzen, wat ook
door een jury bekeken zou gaan worden.
Hei volgende hoofdstuk was de VRIJE ROEP de
mogelijkheid om lJlst te roemen met al haar
pracht en gedenkwaardigheden die ik natuurlijk
met beide handen aangreep. Voor de jury altijd
een moeilijk en voor de omroepers een spannend

ANNA SCHRAA-VAN POPTA
Vakantie van 26 juli t/p 3 september

GEDIPLOMEERD
PEDICURE

Geeuwkade 11 - TeleÍoon 31930

moment is de bekendmaking van de Nederlandse
Kampioen Stads/Dorps Omroepen.
lk mocht met slechts 1 punt verschil op nummer 4
de 5e prijs (met 261 punten) in ontvangst nemen
waar ik erg blij mee was. Kampioen is net als de
vorige keer de omroepêr van Sloten geworden (en

terecht met 294,5 punten).
Er werd ons allen nog een fantastisch aÍscheidse-
tentje aangeboden en zo konden we moe maar
voldaan en terug kijkend op een heel mooi week-
end naar huis.
Van de aktiviteiten die ik zoal in het omroep gebeu-
ren doe zal ik een volgende keer weer proberen
iets te schri.jven, maar ik wil u met klem verzoeken
om op 4 september niets anders te plannen
want u hebt nu de kans om in uw eigen lJlst een
aantal omroepers bezig te zien en kunt u zelf eens
beoordelen wat nu zo'n kampioenschap inhoudt
en misschien dat De Koepel (die het geheel orga-
niseert) wel een publieksjury nodig heeft, zodat u
op een anctere manier naar de 'artiesten' gaat kij-
ken en luisteren. TOt zOver en vêrnêêt niêl'

'Hoort zegt het voort!'
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Voor alle bestratingen
ook sierbestrating

voor particulier en bedrijÍ

BestratingsbedrijÍ

Fa. l{ota en Zwaagman bv

Hettingawei 16 Bernhardstraat 3
8622XX Hommerts 8651 AM lJlst

05154-43566 05155-32503

o bloemen
o planten
o bloemsierkunst
o tuincentrum
. tuinarchitectuur
Dlt alles In uw'elgen ctad'

hiaé en Zakeliih
de juiste

* verzekering
* hypotheek
* pensioen

SNEEIT,En'
ASSUN.ANTIEIT,ANfiXTR

Zwarteweg 4, Sneek
tel.: 051 50-1 6825
P. HiemstÍa
tel.:05155-32164

IDE BOENBY

Autorijschoot L. de BOgf
Belangrijker dan een goedkoop

lesuur is de eindrekening
na het rllexamen!
Ga daarom naar

Autorijschool L. de Boer
Popmawal 12

lJlst
TeleÍoon 05155-31553

VOLLEDIG
GEDIPLOMEERD

(rry Uiwaartvereniging "Laatste Eer" lJlst
{< Stijlvolle verzorging van begraÍenissen en crematies,

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

gelegenheid voor nabestaanden
* Indien gewenst opbaring thuis met koeling
:F Dienstverlening zonder winstbejag met voor leden bovendien

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

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

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

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

TIMMER. EN AANNEMERSBEDRIJF

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

lJlst, Roodhemsterweg +, Telefoon 051 55-31 880/31 349
Postadres: Postbus 29, 8650 AA lJlst

FilIJTCIiE$EE}RIJF

R"IKREDEE
U KUNT }TIER TERECIÍT VOOR:

'Reparatles ' Grotê & Klelne Beurten
. APK-Autokeurhg * Autospulten

' Onderdelen ' Verkoop van Nlcuwe &
Gebrulktc auto's

Roodhemsterweg 14

IJlst
05155-3 1436

(privé 31858)
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Bijvoorbeeld onze

rendementrekening. U
spaan te-
gen een

noge rente,

terwijl u

toch iedere

Dat bet€kent dus: meer

rente en meer vrijheid.
De Rabo-

bank Sneek-

Heeg-Joure

zet deskun-

dig alle

maand direcl en contant voordelen van de Rabo

geld kunt opnemen. Spaarrekeningen voor u

Zonder kosten. op een rijtje.
Zonder opzegtermijn. l|ld Êl

SNEEK Mdktsraat 8, 05150-89mi Dêhalaan ló. -89231r kmmeseg 43. -89235

HEEG 05154-42541.JOUru 05138-8m.LANGWEER05t38-99124
sT. NtcolÀascA 05 | 34-3lel . SCHARNSGOUTUM 05150- | 8285

wlEuwEm 05tg- t 205 . uLsT 05r 55-l r426. HoMMERTS 05 | 51-4::$

Renorutie & Nieuwbouw

VAN VLOER TOT DAKPAN
ONDERHOUDSBEDRIJF HUISMANI

DE FTNNE 6,8651 CW IJLST,05155-32023

Snackbar
'DE WITTE KAT'

IJLST
JULI - AUGUSTUS

zijn wij
DAGELIJKS GEOPEND

van 10.00 - 24.00 uur
ook maandags

Telefoon 05155 - 31388

JPUNITS'@EWruJfiI
GEVONDEN
tijdens de slotmiddag van het Honk
een zilveren armbandje.
Informatie: 05185S - 32490.

Stadsfeesten
30iuni Vm Siuli 1993
Woensdag 30juni 1993

14.00 uur
16.30 uur
18.30 uur
20.00 uur

22.00 uur

23.00 uur
23.30 uur

Donderdag 1

\:3.15uur

13.45 uur
20.00 uur

9.30 uur
11,00 uur

',30en
r-,<1.0ouur

14.0O uur
16.30 uur
21.00 uur

Vrijdag 2 juli 1993

9.30 uur Koffiemorgen met 'Kat yn 't seil'. Een luchtig programma met muziek, zang etc.
Entree / 3,- inclusieÍ kopje koffie met koek.

16,00-2í.00 uur Grote braderie langs de grachten en voor het eerst in lJlst een avondmarkt!
Organisatie Beca Service Sneek, 05150-1 7578.

18.30 uur Allegorische optocht. Start Westergoleane.
21.00 uur Radio-10 Gold Show met de grootste hits en de meeste prijzen.

Entree/ 10,-. Voorverkoop í 7,50.

Zaterdag 3 juli 1993

Opening kermis
Stadsomroeper kondigt Íeesten aan
Triathlon met finish op de Overkluizing
Aktiviteiten op en rondom hetwater:
- Volksdansgroep Ald Hylpen
- Doedelzakband Graham Lowlanders
- Zeemanskoor'Gjin C te heech'
Vlootschouw met intocht Stadsvrouwe Henriëtte Antonides en de hoÍdames
Ali Bouma en Nienke Adema. Muzikale omlijsting door muziekvereniging Concordia,
trekzakvereniging, trio DeTomajo's en de Stadsomroeper, alsmede de medewerkers
van 20.00 uur
Grootvuurwerk bij de kermis
Gezellig samenziin in defeesttent

Jurering straten ongeveer 1 9.00 en 23.00 uur.

juli1993

Kinderspelen basisscholen groepen 5 Vm 8 op het sportveldencomplex met leuke
spelletjes in een spelcircuit
Poppenkasttheater'Punch' uit Drachten voor de groepen 1 Vm 4 in de Íeesttent.
Feestprogramma'Laat de revue passeren' met liedjes van toen, conferences etc.
doorTheaterSchaap uit Lelystad. Een echtfamilieprogramma. Entree/ 5,-.

Herhaling allegorische optocht. Staft : Ylostinslaan.
Matinee met Duo Nooitgedacht, tevens trekking verloting; bekendmaking prijzen
optocht en straatversiering.
Circus Witowa voor de gehele lJlster jeugd in de circustent aan de Westergoleane.
Entree (voorverkoop) / 3,-.
Grote zeskamp met 12 ploegen.
Fierljeppen, kampioenschap DryltsAfiymbrits
ïop 40 orkest 'Example' (6 personen). Een geweldig orkest!
Entree 15,-. Voorverkoop / 12,50.

Voorverkoop: Maandag 28 juni 1993 van 20.00-21.30 uur in kantine'De Utherne'.

Ontvangst op het gemeentehuis door de burgemeestêr
Aankondiging in de diverse dorpen van Wymbritseradiel

DE
IJ

KOEPEL
LST

Alle festiviteiten vinden plaats in de grote feesttent bij het sportveldencomplex 'De Utherne'.
Alle dagen gezellige kermis op de Overkluizing.

Zaterdag 4 september 19Sl

Stadsomroepersconcours. Alle stadsomroepers uit geheel Nederland komen naar lJlst vooÍ het open
kampioenschap van Friesland. Het hele gebeuren speelt zich af op de Overkluizing.
10.00-11.00uur Ontvangst
1 1.00 uur
1 1.45 uur
13.00-14.00uur lunch

's Middags grote braderie op Ee- en Galamagracht
13.00 uur Kaatsen StadsÍeestenpaftij op het spoftveldencomplex
14.00-15.00uur Omroeoen verolicht nummer
15.00-16.00uur rondtocht doorlJlst
16.00-17.00 uur omroepen vrij nummer
17.00 irur Prijsuitreiking op de Overkluizing

Het hele gebeuren vindt plaats in de muziektent van Ald Faers Erf.
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,l. ll
studio,sybe houtsmo
voor grotische'v,crmgeving en produktie

ontwerp ên uitvoering van huisstijlen,

beeldmerken, advertenties, Íolders, brochures,

katalogiê, kalendeÍs, verpakkingen, periodieken

enz.

galamagÍacht 34, 8651 ec ijlst

telefoon 05155"32407/31 820, fax 05155-32407

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

OOK UW ZAKELIJK
DRUKWERK
/s BrJ oNs /N
GOEDE HANDEN.

Galamagracht 9, lJlst, 051 55-31 31 I

Makelaardij
Schrale

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

Hypotheken en verzekeringen

Taxaties van alle onroerende goederen
blnnen 48 uur geregeld

Vraagt vrijblijvend informatie.

Stadslaan 42.8651 AG Ulst, tel. 05155-32211
ljlsterkade 114, 8608 AC Sneek

TeleÍeon qfl50-14000
Telefax 05150-23850

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

Voor ovenverse bakkersprodukten naar

Df tbotr rn'e8nnrffirr Dil J
.EEUWKADE 1 - B6s1 AA 

'JLST 

-

TELEFOON 05155-31557

COLFF SUPERMABKT
DE MEEST COMPLETE SUPEBMANKT IN DE BUUBT

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

. Slagerij (met eigen turfgerookte wo.rst)
o Vleeswaren en Kaas

o Elke dag vers Brood

Openingstijden: 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.

(vers van het mes)
. Verse broodjes en

Eotfíffi

stokbrood in onze 'bake-off afd.' (op elk moment van
de dag) o Ook voor uw faxberichten

o PTT-kantoor (onder beheer van PTT-Sneek)
geopend van 9.OO-1 2.OO (s maandags v.a. 10.00 u.)

en 74.OO-17.OO Ltur

GALAMAGRACHT 34 - IJLST - 05155.31570
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Naaicursus voor
beginners

Medio september start ik weer een cursus voor
beginners. Zoals gewoonlijk bestaat de cursus uit
12 lessen.
We maken losse onderdelen welke u later in uw ei-
gen gemaakte kleding kunt toepassen.
Als u geihteresseerd bent kunt u mij bellen voor in-
lichtingen en/of opgave, tel. 05155-31390. Het
meenemen van een naaimachine is niet nodio!

Minte Mast-de Boer
lerares couoeuse

Geeuwkade 13

8651 M lJlst

'Euphonia' succesvol

Tijdens het driedaagse zangconcours van de Ko-
ninklijke Christelijke Zangersbond, afdeling Fries-
land was het interkerkelijk koor onder leiding van
Feike van Tuinen zeer succesvol.
In de eerste afdeling behaalde het een eerste prijs
met 311,5 punt. Met dit puntental behaalde Eupho-
nia ook een wisselbeker, evenals het koor van
Wommels/Oosterend.
Om dit goede resultaat te behouden heeft het
koor nieuwe leden nodig. Komt u eens vrijblijvend
een repetitieavond bijwonen. Elke dinsdaQavond,
aanvang 8 uur in het Mienskipsh0s.

Kinderkoor ÍDe Dryltser
F0gelbekjes'

Tot onze spijt moeten we u meedelen dat het kin-
derdoor gestopt is. Doordat erte weinig leden wa-
ren, was dit financieel niet meer haalbaar.

Bestuur 'Euphonia'

F0gelnijs

Vogelwacht
lJlsUOosthem e.o.

De koekoek

Ongetwijfeld is de roep van de koekoek één van
de bekendste uit de gehele vogelwereld. In onze
omgeving wordt de roep van de koekoek onge-
veer vanaf midden april gehoord. Dan komt hij
weer uit zijn winterkwartier in tropisch Afrika, en
gaat naar streken in het hoge noorden tot voorbij
de poolcirkel. En verder komt hij voor in vrijwel ge-
heel Europa en Azië. Zo verschijnen eerst de man-
netjes en ongeveer een week later komen de
vrouwtjes. Het mannetje kiest dan een geschikt
territorium en dat wordt dan ook met hand en tand
verdedigd tegen elke indringer of mededinger. Het
mannetje komt ieder jaar weer terug in zijn eigen
territorium. Hetzelfde geldt eigenlijk voor het
vrouwtje; alleen is dat gebied niet zo sterk be-
grensd, want bij de koekoek-families zijn er altijd
meer mannetjes dan vrouwtjes. Een vaste relatie

VWWymbrits

Vanaf 1 juli brengt de VW Wymbrits het boekje
'Het rondje Wymbrits' uit. In dit boekje staat voor
de stad lJlst en voor de dorpen Woudsend, Heeg,
Gaastmeer en Oudega beschreven welke cultuur-
historische bezienswaardigheden, oude ambach-
ten en exposities aanwezig zijn in deverschillende
plaatsen.
Omdat Wymbrits naast de watersport nog zeer
veel meer te bieden heeft wil de\A/VWymbrits via
een overzichteliike uitgave de verschillende dor-
pen en lJlst onder de aandacht brengen.
Zo is per dorp/stad een wandeling uitgezet langs
monumenten en cultuurhistorische wetenswaar-
digheden. Maar ook oude ambachten staan af-
zonderlijk beschreven. Hieronder vallen onder an-
dere de houtzaagmolens, de klokkemaker, de
scheepswerf en de palingrokerij. Tenslotte wordt
per dorp/stad aangegeven welke expositie- of
tentoonstellingsruimten aanwezig zijn.
Uit deze informatie kunt u zelf uw dagtochten sa-
menstellen. U kunt daarbij gebruik maken van de
fiets, de auto, de boot of het VW busje (alleen op
woensdag in juli en augustus).
Het boekje geeft niet alleen een prachtig overzicht

. an de moqeliikheden. maar bevat ook een aantal

-k"dobonnàt1eê. Het boekje 'Rondje Wymbrits' is
vanaf 1 julite koop bij deVW's inWymbritseradiel.
Op de woensdagen in juli en augustus rijdt spe-
ciaal voor' Het rondje Wymbrits' een VW busje. Te-
gen een vergoeding kunnen belangstellenden van
9.00 tot 19.00 uur gebruik maken van dit vervoer.
Het VW busje rijdt de route: lJlst - Woudsend -
Heeg - Gaastmeer - Oudega - lJlst maar liefst I
maal op een woensdag, zodat toeristen op hun
gemak'Het rondjeWymbrits' kunnen afleggen.
Ook de Johanna Jacoba zal op deze woensdagen
de beurtdienst lJlst-Sneek onderhouden.
De bus- en boottijden worden later bekendge-
maakt.
Voor verder aanvullende informatie kunt u bellen
met: WV Wymbrits, afd. Woudsend, Lynbaen '15,

8551 NWWoudsend, tel. 05141-1446. Graag vra-
gen naar Robert Toussaint.

C.P.V. afd. lJlst
titstapjê naar Breezand en Anna Paulowna

\ainsdag 4 mei j.l. was het weer zover om weêr
eens op stap te gaan. Om 13.00 uur vertrokken we
met een bus van Sypersma Reizen vanaf het ge-
meentehuis.
We waren met 21 dames, '19 leden en 2 gasten,
wat eigenlijk te weinig is. Jammer, maar wij doen
ons best en kunnen het ook niet heloen als ze niet
willen.
Helaas vielen er door ziekte 2 dames af, maar
onze presÍdente mevrouw Jacobi was er gelukkig
wel, ondanks dat haar man ernstig ziek in het zie-
kenhuis lag. Hij had gezegd: 'Je moet wel mee
gaan.' lk geloof dat ze geen spijt heeft gehad,
want we hadden ook nog eens schitterend weer.
Via de Afsluitdijk waren we al snel in Den Oever en
omdat het nog wat vroeg was, stelde de chauffeur
Henk Willem Tulner voor om de binnenwegen te
nemen, door de mooie dorpen Den Oever én Hip-
polytushoef. De wegen hiernaar toe zijn erg smal
en je kon bijna geen mens voorbij. En zo vertelde
de chauffeur nog verschillende dingen over de
Wieringermeerpolder. Ook dat er een hoogtever-
schil is van 14 meter en dat kon je merken in de
bus, want het werd steeds warmer.
Om ongeveer 14.00 uur pikten we onze gids op en
gingen eerst koffiedrinken met gebak in de sport-
hal. Alle lokaties worden benut, om de steeds gro-
tere aantallen mensen te verwerken.

Hierna vervolgden wij de rit langs de mooie mo-
zarèken. Nu; dat is fantastisch mooi wat die men-
sen ervan maken. Ze worden gemaakt op tempex
en alle bloemen worden er met spelen opgeprikt.
Op 1 vierkante meter zitten 10.000 spelden!
De eerste prijs was voor een afbeelding van het
Zwanemeer, verder was er nog een schaduwbe-
werking, een poes die zichzelÍ in de splegel zag,
Suske en Wiske, Donald Duck en nog veel meer.
Bovendien is alles verlicht.
Ook waren er veel mozai'eken door de jeugd van
12 jaar gemaakt. Het was prachtig allemaal en
onze gids wist er alles van te vertellen; zonder
haar hadden we alles lang niet gezien.
Omdat er weinig dames mee waren, hadden we
een zee van ruimte in de bus, iedereen kon bij een
raampje zitten en maar genieten.
Om 16.00 uur hadden we de gehele route gereden
en nog tijd over om een expositie te bezoeken in
Breezand. Daar was van alles te bekijken zoals ke-
ramiek en poppen. Mevrouw Wind kon haar hart
ophalen bij de prachtig mooie poppen. Erwas een
kleine mini kermis waarvan alles werkte. Verder
natuurli.jk de bloemen, kaarten en mondschilde-
ren. Er was voor elk wat wils. Door enkele dames
werd er nog iets ingekocht.
Om 17.00 uur zat een ieder weer in de bus en kon-
den we richting huis. Nu, dat gaat voor je gevoel
altijd sneller dan de heenreis, want om '18.00 uur
waren we volgens planning weer in lJlst.
lk denk dat we terug kunnen zien op een mooie
middag met een zeer geslaagd reisje, maar onze
wens is wel dat we de volgende keer eens een
volle bus hebben!

Meta Koster

Zorgzaam

Vrijwilligersorganisatie in de praktische thuiszorg
in Sneek en Wymbritseradiel bereikbaar onder
één nummer:
05150-22330.

Stickerruilburo
ERWIN ZTJLSTRA

Rode Klaver43
8607 EJ SNEEK
te|.05150-27í35

Eensgezindheid

Op donderdagavond 22 april j.l. is een groep
Christenen van verschillende kerken en gemeen-
schappen bij elkaar gekomen op te praten over
eensgezindheid.
Deze avond is georganiseerd door de Gemeen-
schapskring lJlst, die een onderdeel vormt van de
Evangelische Gemeenschap Sneek.
De avond is bezocht door ongeveer 30 mensen,
die met elkaar van gedachten hebben gewisseld
over hoe je die eensgezindheid meer zichtbaar
kan laten zijn in de praktijk.
Het belangrijkste wat naar voren kwam, is het Íeit
dat die eensgezindheid gevonden wordt in een
persoonlijke relatie met God. Hoe verschillend ie-
der ook denkt, er moet altijd respekt voor elkaars
mening zijn. Ook is het belangrijk dat er oprechte
belangstelling is voor elkaar
De reakties over de avond waren voor het meren-
deel heel positief en er is voorgesteld een vervolg-
avond te houden.
Inlichtingen bij de familie N. Driest, tel. 3t883.
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Galamagracht 44 - lJlst
Tel. 05155-31996

Vaaromhopen...
als a Yootdelig
hanJharen?

De doe-het-zelver huurt bij
ons o.a.: a Ladders a Rol-
stelgers o S peciemolens
. Cirkelzagen o Decoupeer-
zagen a BOormachines
c Schuurmacfrlnbs o parket-
sch uu rmac h ines o G rond -
of Tuinfrezen . Ketting-
zagen enz. enz.

M.SITPERDA
Gereedsshapverhuur

Sudergoweg 54, lJlst

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

ProeÍde U al:

Ons vers gemalen

heerlijk gekruid
gehakt

en onze ecnte

Friese droge worst?

Dlnsdags- en vrijdagsavonds
bezorgen wij Uw bestelling!

SLAGERIJ

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

TIMMER. EN AANNEMERSBEDRIJF

FA.G.SPIJKSMA&ZN.

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

Yoor u op maal

Uilenburg 35 - lJlst - Tel. 05155-31228

" Gediplomeerde Autorij scho ol "
sudergoweg 36 - 8651 CN rJlst trtrtrSilïïÏi-vrachtauto 

en autobus

o Lestijden 60 minuten

o Opfriscursus voor de niet regelmatige rijders

o Voortgezette opleiding op groot materieel

I Het leren en durven rijden in Amsterdam

r Theoriecursus.., ook voor 17% jarigen

r Hoog slagingspercentagel

Yoor meer informatie.

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

Speciale drogisterij en kosmetica-aÍdeling

Let op onze wekeliikse f older

SPEERSTRA'S
VOORDEELMARKT
Stadslaan 2 - Telefoon 31206

tr
tr
tr
n

GROND- EN VERZETWERK
WALBESCHOEIING
HEIWERK tr RIOLERING
AG RARISCHE WERKZAAMH EDEN

Galamagracht 107 8651 EE lJlst 05155-31491



tussen mannetje en vrouwtje is er niet. Het vrouw-
tje trekt in de paringstijd vaak van mannetje naar
mannetje.
De koekoek is een echte parasiet, ze bouwen zelf
geen nest, maar het vrouwtje legt haar eieren in de
nesten van andere vogels. Deze vorm van groot-
brengen van jongen noemt men broedparasitis-
me. Een koekoeksvrouwtje zoekt meestal de
kleine zangvogeltjes uit, en dat ziin er ongeveer 40
soorten, dus het koekoeksvrouwtje kan maar uit-
zoeken. Ze legt 10 tot 25 eieren in één broedsei-
zoen. Dat is veel, maar ook wel nodig, want elk
koekoeksei is nog geen succes. Zo om de dag
wordt er één ei gelegd. 's Morgens begint ze al om
een nest van pleegouders te zoeken en vindt ze er
één, dan houdt ze dat in de gaten, want een koe-
koeksvrouwtje legt mêestal in de loop van de mid-
dag haar ei.

Als de toekomstige pleegmoeder even weg is
sluipt het koekoeksvrouwtie er naar toe, legt een
ei in het nest en neemt eventueel een ei van de
pleegmoeder mee, zodat het aantal gelijk blijft.
Het ei van de koekoek is wel een beetje groter dan
de andere eieren, maar heeft ongeveer dezelfde
kleur, want de koekoek zoekt meestal die vogel-
soort uit die haar zelf heeft grootgebracht. De
broedduur is ongeveer 12 tot 13 dagen. Het jong
van de koekoek is meestal iets eerder uit zijn ei
dan die van zijn pleegouders, dus hij gaat direct
aan het werk. Hij drukt de andere eieren of jongen
uit het nest, zodat hij het rijkalleen heeft. De pleeg-
ouders krijgen het dan druk, want hun koekoeks-
jong lust heel wat. In drie weken is hilzo groot dat
het nest te klein is. Het jong wordt dan nog eens

'e weken gevoerd en dan zitten de ouders soms
\Í het jong op de schouders. Ze moeten oppas-

sen, anders verslindt hij de pleegouders ook nog.
Een volwassen koekoek is een insekteneter;
vooral rupsen, kevers, vlinders en sprinkhanen
staan op z'n menu. De koekoek voedt zich ook
met behaarde rupsen, iets wat veel vogelsoorten
niet doen. De roep van de koekoek wordt alleen
voortgebracht door het mannetje, helder en dui-
deliik. Hij kent ook nog êen paar andere noten:
zuchtend klinkt een och, och, och of lachend ga,
ga, ga, ga. Het vrouwtje is een lachebek en laat
een giechelend kwie, kwie, kwie horen en meer
ook niet. De volwassen koekoeken vedrekken in
augustus naarAfrika en de jongen gaan meestal
een tijdje lateÍ naar de tropische warmte.
Dit was dan de koekoek. Misschien hoort u hem
nog wel in de omgeving; hij komt veel bij de spoor-
baan, de Geeuw 't Zouw en het Oosthemmer-
meer, waar veel struiken en kragen zijn.

Vogelnieuws

Een ransuil zittend in een boom aan de Pikedyk
tussen Nijesyl en Pikesyl, gezien op 25-3-93 door
J. Wiersma, S.K. Abma.
Gele kwikstaart bij Blauwhuis op 14-4-93 gezien
door Ruurd Abma van Niiesyl.

9 IT DRYLTSER KYPMANISJE

Rond de wereld
HiTen oversized

inA(Odagen
l{avalo.

frame, Shimano Altus
C10 groep, 21 index-
versneilingen, f P!!,-.

Stap uit het jachtige leven en stap op voor een avontuurlijke fietsvakantie.
Neem dan wel een Batalrrs tracking bike. Want die zit goed, trapt licht en
is sterk genoeg voor 'n flinke bagage. Ook als je de vlakke wegen verlaat.

Batavus tracking bikes zijn er vanaf f 999,-.
Ontmoet dus je reisgenoot bij de Batalrrs dealer.

E/ArztvJts e
-23r3*-''4^'rtr n

UW BAÏAVUS DEALER:

Ooievaars lieten zich ook weer goed zien. W.
Wiersma zag een eksemplaar op de schoorsteen
van de oude fabriek van Nooitgedagt op 17-4-93.
Verder werd hij gezien door A. Visser Oosthem,
aan de westkant van de Oude Schatting.
Op 2 mei 1 exemplaar overvliegend in noordelijke
richting, gezien door familieA. Abma en een ooie-
vaar gezÍen boven lJlst door S.K. Abma. Die ooie-
vaar werd belaagd door een 20-tal meeuwen. 9
mei werd er een ooievaar gezien boven Pikesyl
door R. Reijenga, 10 mei was helemaal een top-
per; J. Wiersma en A. Jongsma wisten niet wat ze
zagen: 6 ooievaars zwevend boven de Wymerts
en het Wyddraai. Deze zes ooievaars werden ook
boven Kloosterkamp gezien door mevrouw Knol-
Skuk.Tenslottezag S.K.Abmaop 20 mei een ooie-
vaar boven Nijesyl.
Gekraagde roodstaart op 19-4-93 gezien door R.
Schraa, Eegracht.
Twee visdiefjes werden gezien door R. Schraa op
22-4-93 boven lJlst.
Huiszwaluw werd gezien door mevrouw Poelstra
op22-4-93in de H. Huizengastraat en op 23-4-93
doorSj. Landman boven lJlst. R. Schraazag hem
boven lJlst op 26-4-93.
Koekoek werd gehoord en gezien door K. Schraa
op 23-4-93 omgeving Eendrachtsweg, tussen
lJlst en Jutrijp.

Witgatje gezien door D. van Slooten en R. Schraa
(Friese naam poalske snip) op 25-4-93 omgeving
Eendrachtsweg tussen lJlst en Jutrijp.
Twee holenduiven (Blauwdoukes) gered uit een
put onder de regenafvoer van de N.H. kerk op 26-
4-93 door Sj. Landman.
Tapuit gezien op het industrieterrein van lJlst op
27 -4-93 door E. Sietsma, Ylostinslaan.
Koekoek werd gehoord op 29-4-93 door A.
Schuurmans-Landman bij de Hommerts. P Bak-
ker zag en hoorde twee koekoeken luid roepend
bij het schelpenpad op 30-4-93. Bij contróle van
de nestkasten kerkuilen, was er één bij met 6 eie-

.ren, gemeld door J. v.d. Sluis op 1-5-93.
Braamsluiper gezien door R. Schraa op 29-4-93
Eegracht. Vier braamsluipers gezien bij de sport-
hal door J. v.d. Sluis op 4-5-93.
Een spotvogel gezien en gehoord bij de Ylostins-
school op 12-5-93 door J. v.d. Sluis.
Gierzwaluw op 5-5-93 gezien door R. Schraa bo-
ven lJlst. Op 7-5-93 gierzwaluwen boven lJlst
door Sj. Landman.
Op 14-5-93 zag mevrouw T. Visser-Feenstra een
reebok uit weiland komen bij Suierveld aan de
Hemdijk; hij ging richting industrieterrein de Hem-
men; daar verdween hij.
In mei zag B. de Vries, Ylostinslaan een zwarte
kraai een kikker uit de sloot pikken, een concur-
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OOK UW KANTOOR
WORDT VERWEND

rlET oFFtclËur
Officiënt verwent elk kantoor, dus

ook het uwe. Waarom?

Heel eenvoudig, Officiënt combi-

neert uitstekende kwaliteit met een

zekere betrouwbaarheid. En dan het

assortiment: kopieerpapier,

enveloppen, faxrollen,

kettingformulieren

en schrijfbloks, het is

allemaal probleemloos

in gebruik en altijd ver-

krijgbaar. Bent u nog onbe-

kend met Officiënt, vraag dan

snel gratis informatie aan.

KOPTEER.
PAPIER A3

SCIIRIJFBIOKS

@
FAXRO]IEN

n/À
T 7ÁT)VISSER.IJLST
WI I eoer- EN FoToHANDEL- spEELGoED

V Galamagracht 9, 8651 EB lJlst, tel. 05155 - 31318
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rent van de blauwe reiger dus.
Een groepje putters, ongeveer 25 stuks langs de
Zuidwesthoekweg op 20-5-93 gezien doorW. van
der Zee.
Een bergeend zat te broeden op B eieren langs de
Oude Schatting op 21-5-93, gemeld door J. v.d.
Sluis.
Vogelmeldingen bij Sj. Landman, De Kearnstien,
tel. 05155-32046.

Vogelwacht I Jlst-Oosthem e.o.

Dennis Blaauw winnaar in
Leeuwarden

Op het jaarlijkse judo-toernooi van sportschool
Snel aan de Bleeklaan in Leeuwarden kwamen de
Dryltser judoka's sterk voor de dag.
Met name Dennis Blaauw deed het erg goed, al
moest hij in de eerste partij tegen clubgenoot
Huub v.d. Werf erg goed zijn best doen om de par-

. lcnet een koka verschil te beslissen.\Ííuub, 
maar ook Josette Rooth, werden prima

tweede in hun groep. Bram van derVeen uit Oos-
them werd in een hele zware poule met jongens
die veel zwaarder waren, zeer verdienstelijk 4de.
Ook Ybo Durk Groeneveld kwam goed voor de
dag met een 2e plaats; een mooie afsluiting van
zijn judotijd.
Gerrit de Jong, Arjen Sijtsma en Age Poortinga be-
haalden een 4de plaats. Hedzer Nijland, Tim
Schweering en Herman Ostendorf behaalden een
medaille voor de Sde olaats.
Alle deelnemers werden beloond met ere-tro-
feeën als waardering voor hun sportieve strijd en
tegenstand. Kortom, een leuk en gezellig sportge-
beuren. Volgend jaar gaan we vast en zeker weer
inschrijven voor deelname aan dit gezellige toer-
nooi!

J.v.d.W.

\-\

a r€ooroliê a sooedvcrstellan
o boloncercn . schroêíosinslollolicj

a l€v€ring ên inbouw . ombouw
o onderhoud o hooÍddcolcr vón
"Thornycroh" molorên a kaêrkoppclingcn ên ícpoÍotiê

3. SCIIEEPSBÊXODIGDHEDEil
. Srotro 3chr@íoskooel;ngen /l- .L ^1:tï,:.--." ítr|Eil_E

4. VOOR D: DOE IIEI ZE]YENY --
. h.lling lol l5 lon_. hogêdruk.cinigings$puii
. dárLuhdid ddwi..

IN UW KOSTsARE VAKANTIEÍIJD PROBÊREN,WIJ
ZO SNEt MOGITIJK UW STORINGEN
TE VÉRHEI.PEN. lf .-+rchí.'.^- -.- -- sTEe
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Als we elkaarvandaag de dag iets willen vertellen pakken we de teleÍoon of
we sturen een brieÍ of een fax.
In het begin van deze eeuw werden de familienieuwties achter op een
prentbrieÍkaart geschreven. Het opschrift'Zevenpelzen' op deze kaart is
enigszins misplaatst. Beter is te zeggen: 'om-en-de-by de grutte brêge'.
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Deze ansichtkaart is op 15 juni 1913 verzonden
door een zêkere Nine uit lJlst naar de Íamilie Lvkle-
ma, Badhuisstraat, Roosendaal, Noord-Braóant.
Ze schrijft onder andere: 'Lieve Allemaal. Vrijdag-
avond met de laatste trein weer in lJlst gearri-
veerd. Bijna 10 weken ben ik er geweest. lk vond
het hier toen eerst niets leuk, zo stil en onwennio.
Vanmorgen ontving ik een brief van de familie
Reitsma. Jans is momenteel naar een vriendin in
Zutphen. Die moet bevallen maar die wou Jans
voor dien tijd nog graag een tijdje hebben. Het por-
tret van Anneke vond ik prachtig. lk zou het graag

willen hebben maar dat mag natuurlijk niet. Een
dikke kus van Nine'.
Na deze ontboezemingen nog even iets over deze
opname. Deze draaibrug is gebouwd in de jaren
1905/1906. In 1958 werd hij vervangen door de
huidige brug die op 9 juli 1959 in gebruik werd ge-
steld. Het pand Geeuwkade 1, waar nu bakker J.
de Boer zijn beroep uitoefent, is in igl1 gebouwd
in opdracht van bakker Foeke ïroelstra.
Hij was gehuwd met Pietje Nauta en leefde van
'1868 tot 1929. Daarnaast was het houten pakhuis
van smid-schaatsenfabrikant Rink Bonne Nauta.

SCHILDER. BEHANGERSBEDRIJF

DOE.HET.ZELF ARTIKELEN

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

wormen, maden enz.

J.G.DEVRIES -IJLST
sclrllders. en Dehcrgrersbeclr{Í

cro€'-I'clt.êIt-ug/.
Galamagracht 13 - Tet. 05155-31387

MlJil |{0BBY, UW GEMAK..,!
Het vertrouwde adres voor al uw sliip.
werk, zoals scharen, messen, tuin.
en hobbygereedschap,

Bel gerust wanneer tk even langs

moet komen, maar geef noott tets

mee aan een onbekende

aan 0e oeur.

Uw slilper, Henk de Vries

,,IVI''EKIKEI

Bockamastraat 27

tel 31782
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STLVESTEnhIIT
Met 5 jaar vlekweg- eÍr Sti,tgaráírtie

IQpsVooR
MTnACLE

Covro
FN PAKEEN
sTOFZI]IGER

MEE!
*Bij aankoop van

minimaal 7 strekkende meter
Silvester Como tapijt!

+Of de helft van de waarde in contanten,winkelwaarde f 245.-

ut3
Per str.meter 400 cm breed
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POST
GALAMAGRACHT 20

8651 EB I]LST
TEL. : 05 I 5 5 -32372/3 I 450
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