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Eerste Triath I on Wym britserad iel
een geweldig succes!
Het mooie weer; de 91 triatleten en het publiek hebben van de triathlon in lJlst
op woensdag 30 junij.l. een prachtig evenement gemaakt.

De start was bij de Skipperclub, waar al veel pu-
bliek aanwezig was om te zien hoe de atleten,
waaronder bijna alle Friese toppers, om half zeven
aan de 750 meterzwemmen begonnen. Het was
prachtig om te zien hoe ieder in zijn eigen tempo
dit toch voor velen moeilijke onderdeel te lijf ging.
ae snelste zwemmer kwam al na 12 minuten uit

,t water en snelde naar zijn fiets, terwijl de grote
groep zwemmers tussen de 18 en 24 minuten uit
het water klom.
De ruim 18 kilometer fietsen was ook een pittige
bedoening door de toch behoorlijke noordooste-
lijke wind die schuin op het parcours stond. Hier
was het waar de Friese topatleet Jacob v.d. Ploeg
zijn slag sloeg en definitief afstand nam van Harro
Zomermaand, die als eerste uit het water kwam.
Voor de vele recreanten was het fietsen toch het
onderdeel waar ze zich wat moesten beheersen,
want er stond ook nog 6 km hardlopen op het me-
nu. Maar door de vele aanmoedigingen van de
kant was het voor iedereen een genot om door
lJlst te fietsen.
Op het loopparcours waren twee verfrissingspos-
ten waargoed gebruikvan werd gemaakt, want na
het zwemmen en fietsen is hardlooen een behoor-
lijke beproeving; de spieren kunnen nogal op gaan
spelen en tegenstribbelen.
Dat Jacob v.d. Ploeg bij de heren won (58.45) en
Jitske Cats (1.07.40) bij de dames een klasse apart
is, wisten we van tevoren, maar dat ze naar lJlst

.komen waren om te laten zien hoe mooi de
1-:thlon-sport is, was schitterend.

Waar we echter nog blijer mee waren, was het
enorme veld van recreanten: 72 stuks! Uit de ge-
meente Wymbrits hadden zich 32 deelnemers in-
geschreven. Een mooi aantal, maar door de vele
positieve reacties verwachten we de volgende
keer nog meer deelnemers uit eigen gemeente.
De snelste man van de gemeente was F. Bokma
uit Scharnegoutum mêt eên 2e plaats bij de re-
creanten. Hij Íinishte in de goede tijd van 1.15.16.

Bij de dames was Nynke Landman de snelste
Wymbritsster. Deze super-sportvrouw uit Ulst had
slechts 1.24.12 nodig voor de drie onderdelen en
eindigde als 22e bij de recreanten. De snelste lJl-
ster man is Douwe van Slooten, die ongetraind en
op een geleende fiets 31e werd in 1.27.01.
Alle 91 deelnemers zijn gelukkig ook gefinished;
de één wat sneller dan de ander. maar iedereen
had een heerlijk gevoel over zijn eigen prestatie,
op welk niveau dan ook.
Speciaal willen we nog even de beide hekkeslui-
ters noemen die op de foto te zien zijn. De Oos-
themster dames Renske Koudenburg (de jongste
vrouwelijke deelnemer) en Wietske de Jong heb-
ben laten zien dat het heel leuk kan zijn om met
sport bezig te zijn. Gezamenlijk passeerden zij de
finish in 2.07.44. Proficiat dames met deze spor-
tieve orestatie!
Verder willen we hierbij nogmaals iedereen bedan-

ken die meegeholpen heeft om het tot een succes
te maken: deelnemers, publlek en vooral alle (on-
geveer 70) vrijwilligers langs het parcours. Tevens
een bedankje aan de volgende bedrijven die hun
medewerking hebben verleend: fa. Stienstra vd.
Wal, Skipperclub, Herman Baudet, Post Woning-
inrichting, Bouwbedrijf Wiersma, De Golff, de ge-
meente, de RABO, WV, Inst.bedr. O.E v.d. Woude,
Wytze van Houten textiel en de ontwerper van het
T-shirt Sybe Houtsma.
Mochten we iemand vergeten zijn dan hierbij be-
dankt!!l
Een gezellige, sportieve en geslaagde happening
zonder ongelukken. We hopen dat u allemaal er
de volgende keer weer bij bent.

Koos Jacobsen

De volledige uitslag v.d. deelnemers uit lJlst/Oos-
them:
Jeugd: 6. Cyrus Kruis 1.33.23; 7. H. v. Veen
1.34.59; 10. Renske Koudenburg 2.07.44.
Senioren: 22. Nynke Landman 1.24J2; 31. Douwe
van Slooten 1.27.01;34. Piet Miedema 1.28.23;34.
Janny Troelstra 1.29.05; 39. Johan Boorsma
1.30.13; 41. Dominicus Bouma .1.31.05; 44. D. vd.
Wal 1.34.56; 47. ïjeerd Osinga .1.37.14; 48. Jelle
Feenstra 1.38.05; 50. Douwe Reitsma 1.39.51 ; 51.

Jan Amsterdam 1.39.51 ; 52. Reino Koopmans
1.40,53; 53. Lieuwe Bergstra 1.42.01:56. Durkje
Feenstra 1.46.32;57. Mieke Bergstra 1.46.34; 59.
Tineke deVries 1.47.31 ; 61. Bert van Dijssel 2.01.00;
62. Wietske de Jon72.07.44.

ANNA SCHRAA.VAN POPTA
Vakantie van 26 juli t/m 3 september

GEDIPLOMEERD
PEDI CURE

Geeuwkade 11 - TeleÍoon 31930

Dansgroep Yleke D0nsers
organiseert cursus

De dansgroep Yleke D0nsers organiseert een in-
troductiecursus internationaal dansen.
Deze cursus voor beginners wordt gegeven in de
maanden september en oktober 1993. De aan-
vangstijd is 19.30 uur, plaats van handeling het
Himsterh0s in Oosthem. De lestijd bedraagt 1 uur.
De kosten voor de cursus, omvattende 6 lessen,
bedragen / 25,-.
Voor informatie (omtrent de data) en opgave kunt
u zich wenden tot Annet Spronk secr., tel. 05154-
43279 oÍ Joke Fokkema voorz., tel. 05155-31759.

Drv
it aldé

Its. . .

stedsje
foto- en verhalenboek over lJlst

176 pag. met meer dan 260 foto's, form. A 4
gebonden met stevig omslag, prijs f 37,50

verkrijgbaar bij:

BOEKHANDEL VISSER
Galamagracht 9, 8651 EB IJLST

Telefoon 05155-31318
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Priaé en Zakelijk
de juiste

* verzekering
* hypotheek
* pensioen

SNEETT,EN
ASSUN,ANTIEIÍ,ANTOON

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

IDE BOENBY

Voor alle bestratingen
ook sierbestrating

voor particulier en bedrijf

Bestratingsbedrijf

Fa. ilota en Zwaagman bv

Hettingawei 16 Bernhardstraat 3

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

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

R.IKRCNEE
II KUNT HIEB TERECIÍT VOORI

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

, Onderdelen ' Verkoop van Nlcuwe &
Gebrulktc auto's

Roodhemsterweg 14
IJlst

05 I 55-3 1436
(privé 31858)

Autorijschool L. de BOef
Belangrijker dan een goedkoop

lesuur ls de eindrekening
na het rilerament
Ga daarom naar

Autorijschool L. de Boer
Popmawal 12

lJlst
TeleÍoon 05155-31553

VOLLEDIG
GEDIPLOMEERD

K ,y Uitvaartvereniging "Laatste Eer" lJ
/' \ {< Stijlvolle verzorging van begraÍenissen en crematies,

voor leden en niet-leden
* Opbaring in eigen aula in lJlst met onbeperkt bezoek_

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

Íinanciële tegemoetkoming
* Door samenwerking met UBO-verzekeringen is totale dekking'van de kosten van de uitvaart - uiteraard volgens uw

wensen - mogelijk
*< Bode J. Plantinga, dag en nacht bereikbaat O5141-1922.

Inlichtingen: A.A. Seinen, De Kling 1 l, tel, 0b1Sb - 325bg

TIMMER- EN AANNEMERSBEDRIJF

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

lJlst, Roodhemsterweg 4, Telefoon 0S1 55-31 880/31 349
Postadres: Postbus 29, 8650 AA lJlst
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Fancy-fair

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

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

Qp woensdag 22 september a.s. organiseert dag-
verblijf Dassenburgh een fancy-fair.
We verkopen dan eigengemaakte spullen. U kunt
spelletjes doen en meedoen aan het draaiend rad.
U kunt rondkijken op de rommelmarkt en boven-
dien koffie en thee drinken met ambachtelijk ge-
bakken cake.
De opbrengst van de fancy-fair is voor de alterna-
tieve dagopvang 'De Ee'.
U bent van harte welkoml
Plaats: Dassenboarch 32, lJlst. Datum: woensdag
22 september. Tijd; 10.00-15.00 uur. De entree is
gratis.
P.S.: Mocht u nog bruikbare spullen hebben voor
de rommelmarkt, wilt u die dan half september bij
het dagverblijf brengen? (liever geen meubels of
andere grote spullen). Alvast bedankt!

MlJll HoBBY, UW GEMAK,.,!
Het vertrouwde adres voor al uw sliip-

werk, zoals: scharen, messen, tuin.

en hobbygeÍeedschap.

Bel gerust wanneer ik even langs

moet komen, maar oeeÍ nooit iets

mee aan een onbekende

aan 0e oeur,

Uw slrlper Henk de Vrres

Bockamastraat 27

tel 31782

een urtgave van:
Drukkerij Visser
Galamagracht 9, Ulst
Te|.05155-31318

Redactie: 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: Inleveren
vóór de eerste van de maand bii
Drukkerij Visser, lJlst.

'c'Copyright Drukkerij Visser. Niets uit deze
uitgave mag worden verveelvoudigd door mid-
del van druk, Íotokopie, mikrofilm oÍ op eniger-
lei andere wijze, zonder vooraÍgaande schriÍte-
lijke toestemming van de uitgever.

,OEilIIOA

Sjoelen vanaf 9 oktober, iedere maandagmiddag
in Nij Ylostins, aanvang 14.00 uur.
Zangvereniging'Euphonia' repetitie iedere
dinsdagavond 20.00 tot 22.00 uur in het Miens-
kipsh0s.
Muziekkorps'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-
dere dinsdagmiddag van 13.30-15.00 uur in het
Mienskiosh0s.
Schaken elke dinsdagavond in Het Wapen van
lJlst.
Dammen elke maandavond in Het Waoen van
Ulst.
Amnesty International elke 2e donderdag van
de maand, 19.00-21 .00 uur in de bibliotheek.

. ratsen elke woensdagavond in De Utherne.
YaÍeftennis maandag van 1 9.00 tot 23.00 uur, za-

terdag van 9.00-1 3.00 uurjeugd.
Gymnastiekvereniging Stánfries maandag
8.45-9.45 uur, 16.00-22.30 uur; woensdag 13.00-
20.00 uur; donderdag 17.00-18.00 uur en zater-
dag 9.00-13.00 uur in De Utherne.

Gursus LOMA

Voor de eerste keer zal er in de gemeente voor
vrouwen een LOMA-(leren omgaan met je zelf en
anderen) cursus van start gaan. Deze cursus
wordt mogelijk gemaakt door subsidie van de ge-
meenle.
Doel van de cursus:
- vrouwen inzicht te geven in hun eigen situatie,
en in de achtergronden van hun wijze van reage-
ren
- vrouwen te ondersteunen die eigen keuzes wil-
len maken en nieuwe stappen willen zetten in de
richting van een'vrouw-waardiger' bestaan.
^e cursus is voor vrouwen die zich onzeker voe-

1-,, zich laten overbluffen, moeilijk kontakten leg-
gen, geen nee kunnen zeggen en die daar veran-
dering in willen aanbrengen.
Wij behandelen onze socialisatie d.wz.: wie we
zijn en hoe we zijn door opvoeding van ouders en
familie, via milieu, kerk en gemeenschap. De nor-
men en waarden zoals die daar golden zijn aan
ons doorgegeven en berhvloeden ons denken en
georag.

Renovotie &Nieuwbouw

VAN VLOER TOT DAKPAN
ONDERHOUDSBEDRIJF HUISMANI

DE FTNNE 6.8651 CW tJLST.05155-32023

Badmintonverenging Flash elke donderdag van
18.00-22.30 uur in De Utherne.
Volleybalrrereniging Stánfries elke dinsdag
vanaf 1 7.00 uur.
Sportvereniging V.O.P.: trainingsuren, vrijdag-
avond 18.00-19.00 uur rekreatie-voetbal heren;
19.00-20.00 uur rekrêatie-volleybal voor dames
en heren.
Dartclub iedere dinsdagavond vanaf 20.00 uur
Bondswedstrijd en iedere donderdagavond in Het
Wapen van lJlst.
FNV inÍo-team bel 05155-1970, Louise Heeringa
voor inÍormatie op het gebied van Sociale Voor-
zieningen, Studiefinanciering, invullen belasting-
biljetten, individuele huursubsidie en dergelijke.
Bouw- en Houtbond FNV W.W. inschÍijven 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, 14.00-15.00 uur I V
m 1 1 jaar in het Mienskipshos. InÍo: 05150-14353.
Toffe-Tiener-Bijbelclub: vrijdags eens per 14 da-
gen, de even weken, 19.30-21.00 uur 12 Vm 15
jaar in het Mienskipsh0s. Info: 05104-1627.

In de cursus gaan we met elkaar kijken welke van
die normen wij willen behouden en welke wij ervan
kwijt willen. De cursus wordt begeleid door twee
begeleidsters, omvat 12-15 bijeenkomsten en
start in september'1993.
Voor inlichtingen, te1.05158-31874 (na 18.00 uuren
05155-32587.

Ned. Chr. Vrouwenbond

Met ingang van september a.s. gaan we weer een
nieuw N.C.V.B.-seizoen tegemoet en voor de ko-
mende maanden in 1993 staan de volgende on-
derwerpen op het programma:
23 september: De heer P Postma, maatschappe-
lijk werker, over het medisch kindertehuis 'Mooi
Gaasterland'te Riis.
28 oktober: 'Vrouwen in Europa', door mevrouw
Brandsma-Ydema, Blauwhuis.
25 november: Dr. Bakker, kinderarts te Sneek
over incest.
16 december: Kerst-adventviering samen met
vrouwen uit lJlst vieren we dit. De Doopsgezinde
zusterkring en de N.C.V.B. verzorgen deze avond.
Onze koffiemorgen houden we 8 september 's

morgens om half 10 in het Mienskipsh0s.
Samen proberen we N.C.V.B. te zijn door:
onderlinge kontakten met elkaar; inÍormatie te krij-
gen over actuele onderwerpen en vanuit het Evan-
gelie proberen een antwoord te vinden en wegen
te zoeken naar een maatschappij waarin plaats is
voor iedereen; samen één te zijn met de ongeveer
60.000 leden van onze Bond.
Graag nodigen wij niet-leden uit eens een avond
onze gast te zijn om zo kennis te maken met het
werk van onze N.C.V.B. U bent van harte welkom.
De avonden worden in het Mienskipsh0s gehou-
den en beginnen om 20.00 uur. Nadere inlichten
bij onze secretaresse J. Posthuma-v.d. Boom-
gaard, S. Sjaerdemalaan 15, tel. 31215.
Graag tot ziens.

Het bestuur
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Bondsspaarbank
van 1818 Sneek-lJlsl

a5
Stadslaan 51

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

Dageliiks geoPend
van 9.00-12.30 uur

....voor Uw salarisrekening

....voor Uw spaarrekenin gen

....voor Uw verzekeringen

....voor Uw reizen

Ons kantoor in Sneek is iedere
werkdag open van 9.00-16.00 u.
Don de rd ag avond van 1 7.00 -
19.00 uur.

Doe meer met de bank
die meer doet
BON DSSPAARBANK

Aovns
Br'cnonHcrru
BouwgecrLntor,rc

TrxrHwrRr

ïEL.05155-31592

Occasions en
N ieuw-verkoop
Goede seruice

Te|.31249
Holtropweg 5

Reparatie
Plaatwerk - Spuiten

posibus 7, 8ó50 AA,IJLST

fuikje sybrandy. vakÍotograÍe
galamagÍacht 28 - 8651 ec iilst - teleÍoon 05155-32222
privé: moleÍinne 57 - 8621 dd heeg - teleÍoon 05154-42819

Voortaan kunt u ook biJ ons terecht voor films,
Íotocamera's, flitsmateÍiaal en lijstên. Tevens
zijn wij er vooÍ het ontwikkelen van UW Íilms
en foto's. Ons advies is oratis.

VVV en De Kykkast zijn geopend van:
maandag Vm vrijdag 9.00-1 2.00 / 14.00-18.00 u. Zaterdag 9.00-12.00 u.

VOOR WONING.
EN

UTILITEITSBOUW
installatiebedrijf

BROUWER

UW ADRES VOOR:
o Centrale verwarmingsinstallaties
o Energiebesparende verwarmingssystemen
o Renovatie van bestaande 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,
tel.05155-32642

tel. Si. Wiebenga 05155'31529
Eegracht 105

Projektontwikkeling en Bouwbemiddeling

houdt zich bezig met het ontwikkelen
gebouwen en koopwoningen.
Daarnaast bemiddelen wij in verkoop

cieel onroerend goed.

Kantoor: Galamagracht 18, 8651 EB

van kantoren, bedrijfs-

van woningen en commer-

IJlst, telefoon 05155-32155
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Lever Darm Stichting

ln de week van 22t/m 28 augustus 1993 vindt de
'aarlijkse collecte plaats van de Nederlandse Le-

\_,er Darm Stichting. Deze stichting zet zich in voor
de bestrijding van spijsverteringsziekten (maag,
darm, lever, gal, alvleesklier, enz.). Ditiaarstaatde
collecte in het teken van kinderen met zo'n ziekte.
Twee miljoen Nederlanders tobben dagelijks met
een niet goed functionerende spijsvertering. On-
der hen bevinden zich veel kinderen. Jaarlijks wor-
den er maar liefst 21.000 opgenomen in het zie-
kenhuis. Heel zieke kinderen, zonder slokdarm of
anus of met een ernstige leverziekte. Zo klein als
zij zijn, worden zij vele malen geopereerd en zij
houden vaak hun hele leven problemen met hun
gezondheid.
De Nederlandse Lever Darm Stichting wil deze
kinderen, maar ook volwassenen helpen. Zij doet
dit door het financieren van wetenschappelijk on-
derzoek, het bieden van patiëntenhulp en het ge-
ven van voorlichting aan publiek, bedrijven en
overheden. Zij wil daarmee bereiken dat mensen
met deze ziekten geen 'levenslang' hoeven te krij-
gen. Vandaar het motto van de collecte 'Met uw
hulp krijgt Elsje geen levenslang'.
De Nederlandse Lever Darm Stichting hoopt dat
velen aan deze oproep gehoor geven. Dat kan in
de week van 22 t/m 28 augustus. Dan gaan in heel
Nederland duizenden collectanten op pad. Geef
om kinderen met spijsverteringsziekten en steun
de stichting door een royale gift in de collectebus
of een storting op gironummer 2737 oÍ banknum-

mer 70.70.70.538 t.n.v. de Nederlandse Lever
Darm Stichting te Breukelen. Elsje rekent op u!

Patiënten centraal
in collecte
Kankerbestrijding

De jaarlijkse collecte van de Nederlandse Kanker-
bestrijding/Koningin Wilhelmina Fonds (KWF)
wordt dit jaar gehouden van 30 augustus Vm 4
seotembêr.
Ook dit jaar is het collecte-thema: 'Een beter leven
voor kankerpatiënten'. Het gevoel niet alleen te
staan, aktief te kunnen meepraten, toegáng te
hebben tot meer en betere behandelmogelijkhe-
den, is bijzonder belangrijk voor patiënten en hun
naaste omgeving.
Daarom steunt het KWF patiëntenbegeleiding en
wetenschappelijk onderzoek. Dankzij dit onder-
zoek komt nu onder meer een oplossing in zicht
voor het probleem dat veel kankercellen oo den
duur ongevoelig worden voor anti-kankermedicij-
nen. Prof. dr. P. Borst, Wetenschappelijk directeur
van het Antoni van Leeuwenhoekhuis in Amster-
dam is dit jaar door het KWF onderscheiden voor
zijn baanbrekend ondeaoek op dit terrein.
In de folder die u in bovengenoemde week in de
bus krijgt, kunt u het verhaal lezen van ex-kanker-
patiënt Stan Teurlings. De TROS-televisie zendt
op maandag 30 augustus, vroeg in de avond, een
uitvoerige documentaire uit over Hetty van Don-
gen, ex-borstkankerpatiënte. Deze patiënten ko-
men ook aan het woord in de Socutera-uitzendin-
gen op zondag 29 augustÉs en woensdag 1 sep-
tember oo Nederland 3.
De Nederlandse Kankerbestrijding/Koningin Wil-
helmina Fonds (KWF) rekent ook dit jaar weer op
uw royale steun. Uw geld wordt goed besteed.
Om bovengenoemd werk door te kunnen laten
gaan is de hulp van collectanten onontbeerlijk.
Collecteer daarom mee om een beter leven voor
kankerpatiënten en hun naasten mogelijk te ma-
Ken.

U kunt bellen naar J. Hiemstra, tel. 32428. G.
Groeneveld, tel. 32080 of E.-Schreur 31811.

Collecte Project
Straatkinderen Dorkas
Hulp

ln de week van 13-18 september a.s. hopen col-
lectanten bij u langs te komen om een gift te vra-
gen voor Straatkinderen-projecten in de zogehe-
ten Derde Wereld-landen. Tussen de 100 en 140
miljoen kinderen wonen en werken in de straten
van de wereldsteden, vaak omdat hun ouders zo
arm zijn, dat ze geen eten e.d. voor hun kinderen
hebben en ze de straten worden opgestuurd. Ze
proberen te leven van wat andere mensen in het
vuilnisvat gooien en te stelen in winkels e.d.
Dorkas Hulp heeft al een paar tehuizen opgezet
voor deze groep kinderen, waar ze worden onder-
gebracht, gevoed en waar les wordt gegeven.
Maar ze willen graag meer doen, de nood is zo
groot! Mogen ze op uw hulp rekenen?
Dorkas Hulp is een interkerkeliike organisatie die
zetelt in Andijk en al 12,5 jaar bezig is voor de
mens in nood.
In Nijland is een werkgroep daarvoor aktief, waar
men gebruikte kleding, schoeisel, speelgoed, de-
kens e.d. en kleine rommelmarkt-artikelen kan
brengen en die door middel van akties geld pro-
beert in te zamelen voor de mens in nood, waaron-
der deze collecte voor'straatkinderen'.

JKOAEKTESf
AVO-collecte

DeAVO-collecte die gehouden werd van 13 Vm 19
juni 1993 in lJlst heeft een totaalbedrag opgele-
verd van Í '1.547,25 en bleef daarmee praktisch
gelijk aan de opbrengst van 1992.
Alle gevers en collectanten worden hartelijk dank
gezegd voor dit mooie resultaat.

Mevr. Spijksma
Mevr. T. Hijnberg-Mast

Nationale collecte
Epilepsiebestrijding

De collecte van het Nationaal Epilepsie Fonds-De
Macht van het Kleine, die van 28 juni tot en met 3
juli 1993 plaatsvond, heeft in lJlst / 1.749,25 opge-
bracht.
Met de opbrengst van deze collecte kan daadwer-
kelijk aan de toekomst van kinderen met epilepsie
worden gewerkt. Op wetenschappelijk gebied
''unnen zaken nader worden onderzocht. Extra

\-ooorlichtingsmateriaal, speciaal gericht op kinde-
ren, kan worden ontwikkeld en bijgedragen kan
worden aan zaken als ontspanning en recreatie,
kindervakanties en s6ieciaal onderwijs.
Namens deze kinderen, hartelijk dank aan alle ge-
versl

Stickerruilburo
ERWIN ZIJLSTRA

Rode Klaver 43
8607 EJ SNEEK
te|.05150-27135

Collecte Nederlandse

Dorkas Hulp heeft geen Íondsen, maar wordt ge-
heel gedragen door vrijwillige bi.jdragen.
Kontaktadres Dorkas Hulp: Fam. L. Bonnema,
Botniastraat 20, tel. 05156-9271.

Bijvoorbeeld onze

rendementrekening. U
spaarr Íe-
gen een

hoge rente,
terwijl u

toch iedere

Dat betekent dus: meer
rente en meeÍ vrijheid.

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. l|ld trl

SNEEK Mdktstcat 8, 05150-8m: &Iomalaan ló. -8911-1: hmmer*.-.€8 41. -89:35
HEEG 05154-42541. JOURE 051t8-89(m, LÁNGWEER051t8_99ltl

sT. NICoLAASGA 05II4,IgS.SCHARNECOUTUM 05150 18:85
WIEUWERD 05 lG 1205 . ULST 05 t55-t l1:6. HOMMERTS 05 t5{,1t:m

Naaicursus

Mode leren maken! Dat is een leuke en praktische
bezigheid.
U kunt op de naaicursus van alles leren: van de
naaibeginselen tot en met de fijne kneepjes.
U krijgt les in kleine groepjes (4 à 5 personen) zo-
dat u uw eigen tempo kunt bepalen en volop indi-
viduele aandacht krijgt. Bovendien bepaalt u zelf
wat u wilt maken.
De cursus start halÍ september en bestaat uit 12
lessen van anderhalÍ uur. De prijs van de naaicur-
sus bedraagt / 120,-.
Verder ligt het in de bedoeling om een kneepjes-
cursus te gêven van 4 avonden (data en tijd in
overleg). Bel voor inlichtingen en opgave: Betty
Oppewal, de Fj0rslach 3, tel. 32253.

Peuterspeelplaats
Lyts Yleke

Woensdag 23 juni was het weer zover: peuterker-
mis!
Ondanks het slechte weer, waardoor de meeste
aktiviteiten binnen moesten plaatsvinden, was de
opkomst goed.
De kinderen konden zich vermaken met grabbe-
len, schatgraven, touwtjetrekken, schminken,
knutselen en poffertjes eten en voor de (groot-)ou-
ders enz. was er kofiie met cake.
Alle peuters hadden op school een t-shirt (be-
schikbaar gesteld door textielgroothandel Van
Houten) geverÍd, dat door de ouders kon worden
gekocht.
Mede dankzij de inzet van vrijwilligers en de bijdra-
gen van sponsors werd de peuterkermis weer een
succes. De netto-opbrengst was ongeveer
/ 600,-, wat goed zal worden besteed voor de
peuterspeelzaal.
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Dominee Petrus Guldenarm 1739-1815
Deze Hervormde predikant stond in lJlst van 1800 tot 1815. Toen
ds. Guldenarm hier beroepen werd was hij 61 jaar, hij stierf hier in 1815 in de
ouderdom van 76 jaar.
Naar aanleiding van dat overliiden schreef een zekere A. Cuperius bijgaand
gedicht.
Guldenarm was vroeger een bekende predikantenfamilie.

TE
GEDACH

VAN

R

TENIS
DEN

Dit stuk poëzie is afkomstig uit het archieÍ van het
Fries Scheepvaart museum, Kleinzand 14 te
Sneek. De beginletters van elke regel vormen de
zin: Petrus Guldenarm ls Overleden. Een dergelijk
gedicht wordt een 'acrostichon' (= naamvers) ge-
noemd. Het Wilhelmus is ook een naamvers.

DomineesÍamilie
Op het predikantenbord achter in de Hervormde
kerk in lJlst staat vermeld: 'Petrus Guldenarm, ge-
komen van Hattum 14 April 1800, overleden 2
maart 1815'. Hijwerd op 6 oktober 1816 opgevolgd
door ds Otto Schuilinge van Drogeham.
De bekende'Naamlijst der Predikanten in de Her-
vormde Gemeenten van Friesland', geschreven
door ds. ïA. Romein, geeft de volgende informa-
tie:
'Petrus Guldenarm, geboren te Delft den 26e Fe-
bruarij 1739, was als kandidaat te Vreeland beroe
pen. Hij deed zijn intree-rede den l4eApril 1800 o.-z
overleed zeer onverwacht den 2e Maart 1815'.
Zijn zoon Adamus Guldenarm (1777-1824) was
van 1802 tot 1824 predikant te Oosthem, Abbega
en Folsgare. Diens zoon Jan Hendrikus Gulde-
narm (1824-1907) stond in diezelfde gemeente
van 1859 tot 1877. Hij was een zeer geliefd predi-
ker (127 beroepen!). Zijn praktikale bijbelbeschou-
wingen in het'KerkelijkWeekblad' werden veel ge-
lezen. Had grote invloed in de Friese Zuidwest-
hoek.
Ds. G.A. Wumkes schreef in zijn boek 'lt Fryske
Reveil': 'Een eeuw lang is de naam Guldenarm ver-
bonden geweest aan de Zuidwesthoek van Fries-
land.
Om nog wat meer aan de weet te komen over ds.
Petrus Guldenarm heb ik even een kijkje genomen
in het archief van de Hervormde gemeente. Lid-
matenboek 1714-1859. Op 1 augustus zijn de at-
testaties binnengekomen van: Maria Kleyweg,
huisvrouw van ds. Guldenarm, Adam Guldenarm
(zoon) in 1802 naar Oosthem vertrokken, Martha
en Margaretha Guldenarm (dochters), in 1808
naar Amsterdam vertrokken. Dominee wordt zí
niet genoemd in het lidmatenboek. \-,

'Stemming' van een predikant
Omdat ds. Aris van Velden op 8 september 1799
naar Sneek vertrok moest in lJlst een nieuwe pre-
dikant worden beroepen. Hoe dat destijds in zijn
werk ging lezen we in de notulen van de Kerke-
raad. 'Op 10 Jan. 1800 wordt een stemming ge-
houden van een predikant te lJlst in den Her-
vormde Kerk. Aanwezig zijn ook de consulenten
(plaatsvervangers) ds. A. van Velsen uit Sneek en
ds. H. Wylhelmy uit Jutrijp. Gestemd wordt door
Personen die den leeftijd van 1B Jaren bereikt heb-
ben en de Hervormde Godsdienst toegedaan zijn-
de. De stemming afgelopen zijnde is bij naukeuri-
gen opneming gebleken dat: Ds. Petrus Gulde-
narm te Hattum had .126 

stemmen. Er waren nog 3
gegadigden die elk drie stemmen kregen.
Tot predikant te lJlst is met meerderheid van stem-
men verkozen ds. P. Guldenarm van Hattum.
Na enigen tijd van beraad kregen wij op den 29e
Jan. 1800 de voor ons zoo aangename tijding dat
zijn Weleerwaarde onze op hem uytgebragte be-
roeping met veel vrijmoedigheid voor zijn gemoed
heeft aangenomen.
De Here, die de wens der zagtmoedigen in Dezen
vervult heeft, geve dat deze keuze moge strekken
tot Zijn Heerlykheit en tot onderlinge blijdschap
van Leeraar en Gemeente.'

RM,
TE

3ss.en-SebenrÍg-ÍauÍgen geÍÍFnfr ?u

PE fRU.t GULDEN/í
GETROUWEN LEERAAR DER EERVORMDEN

IJ L S T,
ontfísren trn 2 masit r8 r5;

East droefheid ooit een volk, dan past ze ons nu, daar hedeo
ttren Leeraar in Gods Kerk, helaas! is afgefnedeo,
>lreur vrij, mrjn dierbaar lJlst! uw Herder is niet lreen
Fouwklaag, en ga in 't zwart: hoe taant uw glans en eerÍ(w kroon, die God u fchonk, viel plotfetlik tJr neCer,

*ràii vrel met éénen flag, en fiert uw ltooftl niet weder.
ftods wakkre Boergezant, die, door zijn vurig werk,
Q poogde in z.ijnen tiid, voor lefus hogo Kerk , _

Fangs t nauwe levenspad_dqg-f t_Ja4gtg Oegst !e. wjnnen;gre Fleld is thans gèkrb-ond, -zi1n l(oniíg- riep hem binnen,
f:ln heeft dien trouwen Kneeht van ziinen acbtbretr post,
!u lang genoeg bekleed, zo godlijk afgelosr.

>an hem wordr nu vergund den reinften \pijn te drinken
Feeds mlg hii glansrrlk bii de Hemelburgrefi blinken.

Jaar uch! hoe veel verliest in hem niet dcze Stad,
ï-ndien zri naar den.eisch dit groot verlies bevat?

*t,lr1i 
mist haar guldenmond , haar wachter uit haar midbenl

O gunsrvolk van den [fter! wat ftof voor u tot biddenl

<oor u is b<;venal dlt een geduchte Ílag.

Ftn hí)e. gelukkig hy, wiens hart gL'voelen mag,
pechrlchapen al deu riJd re hebben mogen weren
yeed, moeire en zielverdriet van dezen KnechC des Heerení
pllk uwer tor den ítrijd, beminnaars van Gods eer!
pe osen naar zïn zoon, dat hij der kudde weér

lEcn' llerder naar z;r1n hart, en in zijn gunst mag lchenkenl
Zu Heer! wiJ toch in liefile aan deze Kerk gedenken !

A. CUPERIUS.

Te Sleek gedruktl ter Drutkcrije van C. van Gorcuo'
(Í = {e la{l*s.)



Op zondag 14 april doet ds. Guldenarm zijn in-
trede in de Hervormde gemeente. De tekst van
zijn preek is uit de brief van Paulus aan de Philli-
penzen, hooÍdstuk I vers 21 : 'Het leven is mij
Christus en het sterven is mij gewin'.

Overlijden ds. Guldenarm
Op 16 mei 1800 wordt de eerste kerkeraadsverga-
dering onder leiding van de nieuwe voorganger
gehouden. Er wordt meteen een opmerkelijk be-
sluit genomen inzake de ouderlingen en diakenen:
'Bij gelegenheid van eene kerkeraadsvergadering
wordt een geldstraf gevorderd in diezer voege dat
een broeder die nà klokslag nog in de kerk komt in
de vergadering 2 stuyvers zal betalen. Als hij ge-
heel uytblijft wordt dit 6 stuyvers'. (l)

Men mag hieruit aÍleiden dat de ambtsdragers
destijds niet altijd even trouw ter vergadering kwa-
men. De nieuwe dominee pakte dit euvel gelijk
aan met het instellen van boetes.
We maken nu een sprong naar de kerkeraadsver-
gadering op 28 oktober 1814. Daaruit blijkt dat de
bejaarde predikant zijn gezondheid achteruit
gaat. 'Kerkeraad gehouden op den 28e Oct. 1814
voor den bediening van 't Avondmaal alhier op 6
Nov. a.s. Al den broederen aanwezig. De voorzitter

s. P. Guldenarm) maakte bekend dat hij met den
Yuderling J.W. Keykes huysbezoeking gedaan

hadde. Door ongesteldheyd was hij verhindert de
geheele Westzijde te kunnen aÍdoen. En dat
zoverre zij het gebracht hadden niets was voorge-
komen dat hier ter tafel behoorde gebracht te wor-
den'.
Ds. Petrus Guldenarm overlijdt te lJlst op 2 maarL
1815, oud 76 jaar. Hij wordt op het lJlster kerkhoÍ
begraven. Op de grafsteen staan een gedicht
waarvan de laatste regel luidt: 'Vergeet o kerkge-
meent' uw Guldenarm niet'.
In de vergadering van 4 augustus 18.1S wordt nog
even kort melding gemaakt van: 'Het zoo onver-
wacht afsterven van onze voorganger ds. p. Gul-
denarm'.
Voorzitter en scriba van deze bijeenkomst is ds.
Adamus Guldenarm van Oosthem, zoon van de
ovenedene.

Maatschappelijk was er in het jaar 18lS ook nog al
wat aan de hand. Op 18 juni 1815 werd het Franse
leger van Napoleon bijWaterloo volkomen versla-
nen. De keizer werd gevangen genomen en naar

)t-Helena verbannen. Nederland en België wer-
den samengevoegd tot het Koninkrijk der Neder-
Ianden waarvan Willem I konino werd.

Frits Boschma

JPu[vtrfgfuFtw[Jgl
Bedankt
Hartelijk dank voor alle attenties die we hebben
gekregen met ons 55-jarig huwelijksfeest. Ook het
muziekkorps Concordia onze oprechte dank voor
de serenade die ze brachten.
De fam. P. van Slooten voor de goede verzorging.
Het was allemaal geweldig!

Jan en Griet Hibma-Zijlstra
Nij Ylostins 1r.27

Bij ons vertrek uit lJlst groeten wi.j alle
vrienden en bekenden en bedanken tevens
voor alle lidmaatschappen en donaties.

Familie J. Boersma,
v/h Sudergoweg 34.
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Kerkhof lJlst. Grafsteen van ds. P Guldenarm. De tekst luidt: Hier rust deWeleerw. Zeergel. Heer Petrus
Guldenarm, geboren te Delft den 26 Februari 1739, overleden te tJtst den 2 Maart 1815, waar hii sedert
het jaar 1800 Predikant was.
Dit zij hij waardig om zijn deugden en z|n werk,
Betreed nooit onbedacht gevoelloos deze zerk,
Ach als uw oog den tijd van z|n ontslaping ziet.
Vergeet o kerkgemeent' uw Guldenarm niet.

Sponsor voor 'De Tsjalk'

Ti.idens het innemen van een poppeslok werd het
idee geboren om een straat/buurtvereniging op te
richten. In oktober .1992 werd de buurtvereniging
een feit.
Op de een of andere manier is dit bij De Koepel be-
kend geworden, die De Tsjalk uitnodigde op haar
vergadering. Op die vergadering werd De Tsjalk
gevraagd medewerking te verlenen aan de Stads-
feesten. Na kort beraad werd besloten om mee te
doen- De straat werd versierd, een kar voor de op-
tocht werd gemaakt en op hel sportieve vlak wijde
DeTsjalk zich ook laten zien. Voor de sportkleding
werd de heer Lemstra benaderd. Lemstra, ook
wonende aan De Tsjalk, is eigenaar van het uit-
zendburo Sintra b.v., gevestigd in Sneek. Lemstra
wilde de buurtverenigrng steunen en heeÍt ge-

Taxicentrale ZU I D-WEST FR I ESLAN D

Taxi Gaasterl and 05147 - 1377
Taxi Speerstra 05155 - 43400

Postbus 459. 8600 AL SNEEK

Alg.Tel.nr,: 0 5 1 5 0 - 3 0 3 0 0

zorgd voor sportkleding. Dinsdag 29 1.1. reikte de
heer Lemstra het sporttenue uit aan de heer post-
ma, voorzitter van buurtvereniging De Tsjalk en
wenste de zeskampploeg veel succes toe.

Links Koos Lemstra en rechts Lammert postma

.N."Nït\\.\\.\lÏ\N
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studiorybe houtsmo
voor grolische'vormgeving en produktie

ontwerp en uitvoering van huisstiilen,

beeldmerken, advertenties, folders, brochures,

katalogie, kalenders, verpakkingen, periodieken

enz,

galamagracht 34, 8651 ec ijlst

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

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

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

Galamagracht 9, lJlst, 051 55-31 31 I

Makelaardii
Schrale

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

Hypotheken en verzekeringen

Taxaties van alle onroerende goederen
binnen 48 uur geregeld

Vraagt vrijblijvend informatie.

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

TeleÍoon 05150-1400j
TeleÍax 05150-23850

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

Voor ovenverse bakkersprodukten naar

DtrDotiln'e8nnilurDilJ
GEEUwKADE.|-8651AA|JLST-TELEFooN05155-31557

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;
viljdag koopavond van 13,15-21.00 uur;
zaterdag de gehele dag open van 8.30-16.00 uur.

g9tfÍffi\

GOLFF SUPEBMARKT
DE MEEST COMPLETE SUPENMANKT IN DE BUUBT

o Slijterij o Drogisterij o Aardappelen, groente en
truit o Bloemen o Zuivel (elke dag vers,e aanvoer)

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

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

de dag) . 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 74.OO-77.OO uur

GALAMAGRACHT 34 - IJLST . 051 55.31 570
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BLIKSEMLOTERIJ
JEUGD. EN JONGERENWERK

tevens "waterlopen" op Zevenpelsen

Op 4 september, tijdens het omroeperscon-
cours, zal de stichting ,,Jeugd- en Jongeren-
werk" een bliksemloterij organiseren, waar-
bij diverse leuke (kleine en grote) prijzen
zijn te verdienen. Uitgangspunt is dat er ten
bate van het jongerenwerk in lJlst via deze
verloting gelden ingezameld worden. Op de
braderie wordt er in de stand, die de stich-
ting heeft gehuurd, op aantrekkelijke wijze
een verloting gehouden. Van 13.00 - 17.00
uur kan iedereen een gokje wagen en mis-
schien een leuke prijs in de wacht slepen.
Ook de bloemetjes op stokjes die door de
kinderen in het "honk" zijn gemaakt, zul-
len daar verkocht worden.
Ook kan er op Zevenpelsen "gesjoffeld"
worden, een attraktie die. in feite niemand
missen mag. Het zogenaamde "sjoffelen"
houdt in dat er met opblaasbare "water-
schoenen" over het water wordt gelopen.
Een attraktie die de nodige lol zal veroor-
zaken. want menigeen zal zijn of haar uiter-
ste best moeten doen de overkant te halen.
De vraag is zelfs of de overkant wel gehaald

wordt! De aanvang is 14.00 uur en iedereen
wordt verwacht, niet alleen als sensatiezoe-
ker, maar ook als deelnemerl
Tot ziens op 4 september, want iedereen
draagt het Jeugd- en Jongerenwerk natuur-
lijk een warm hart toe en zal ziin of haar
steentje zeker bijd ragen.

J.K,

JAARMARKTDAG 29 juli 1993

Langs deze weg willen wij alle bekende en

onbekende stadgenoten, verder diverse in-
woners uit omliggende dorpen en vele va-

kantiegangers bedanken voor hun komst
naar onze verkoopstand in de kerk.
Ondanks het slechte weer hebben ze bijge-
dragen aan een beter verkoopresultaat dan
wij hadden durven hopen.
Onze hartelijke dank daarvoor.

Doopsgezinde zusterkring,,Ricxt Heyne"
I J lst.

DYLTSER SHANTYKOOR i.o.!

It Dryltser Shantykoor i.o. siket noch inke-
le manlju. Us earste sjongj0n is op 17 sep-

timber o.s. yn 'e boppeseal fan de ,,Stads-
herberg". Wy begjinne om 21.00 oere.
Foar mear informassje:
J. v.d. werf. till. 05155 - 32055.

' Rondie Wymbrits', leuk rondie! !
Tijdens de presentatie van het'Rondje Wymbrits'was burgemeester
Koopmans duidelijk verguld met het aan hem aangeboden boekwerkje
waarin cultuurhistorische wandelingen, (oude) ambachten en exposities in
Wymbritseradiel ten toon werden gespreid. Tijdens een tocht op de Johanna
Jacoba weÍd, terugkerend vanuit Sneek, binnen de gemeentegrens van
Wymbritseradiel het eerste exemplaar van deze ronde overhandigd.
Niet alleen de vaartocht op het'Dryltser boatsje', maar ook een letterlijk en
figuurlijke rondtocht door het prachtigeWymbritseradiel maakt onderdeel uit
van dit gebeuren.
In lJlst is ondermeer een schitterende wandeling uitgezet, waarbij natuurlijk
de karakteristieke panden van lJlst niet onbelicht blijven. Ondermeer molen
De Rat en de lJlster dreven worden er prachtig in beschreven. Handig bij dit
kleine, maar gedetailleerde boekwerkje, zou het boekwerk'Drylts it álde
stedsje' kunnen ziin. Daarin staan alle karakteristieke en vanuit het verleden
belangrijke panden ten volle uit vermeld.
Het 'Rondje Wymbrits' leidt iedereen langs talloze plaatsen waaronder: lJlst,
Woudsend, Heeg, Gaastmeer en Oudega. Deze door de VW-Wymbriseradiel
uitgezette route leidt ondermeer langs deze plaatsen, waarbij ondermeer een
vaartocht met de Johanna Jacoba en een bezoek aan molen De Rat zijn

. rbegrepen.
-Éen aanradervoor iedereen, die eens iets wil zien van de eigen regio; want

Wymbrits is en blijft mooi!!

'nID-Ikvan !
Teenb-re

The Fox.
20" en 24" wielmaat met
6 versnellingen, 20"
wlelmaat met terugtÍap-
rem, vanaï f 399,- .

Fietsen is een feest op een ecirte Batavus. Stap lttaar eens ()p

zo'n flitsende Fox. Die stuurt scherp, remt gewelclig en is ijzersterk.
Een fiets voor rasechte avonturlcrs.

Hij er voor jongens en meisjes. En in drie schitterencle r,ritv<>eringen.

Kilk dus gauw bij je Batavus clealer'.

EB/AT1/AVJ1S e
--*t**-*z-t-' l"ffi É

J.K.

TWEEWELERS
IJLST 05155-31664

JE BATAVUS DEALER:
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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 echte

Friese droge worst?

D i nsdags- en v ri jd ag savonds
bezorgen wíj Uw bestelling!

SLAGERIJ

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

Galamagracht 44 - Ulst
Tel.05155-31996

Waaromhopen...
afs a uootdclig
hantharen?

De doe-het-zelver huurt bij
ons o.a.: . Ladders a Rol-
stelgers a Speciemolens
o Cirkelzagen o Decoupeer-
zagen a Boormachines
o Schuurmachines a parket-
sch uu rmac h i nes o G rond -
of Tuinfrezen . Kettino-
zagen enz. enz.

M.SIIPERDA
Sudergoweg 54, lJlst
0651 50-26020/051 55-31 260

tr
tr
tr
tr

GROND- EN VERZETWERK
WALBESCHOEIING
HEIWERK tr RIOLERING
AGRARISCH E WERKZAAMHEDEN

Ëïiiiïïiïï,iffiïiiïi
Galamagracht 107 8651 EE lJlst 05155-31491

TIMMER- EN AANNEMERSBEDRUF

TA.G.SPIJKSMA& ZN.

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

voor u op maat

'Uilenburg 35 - lJlst - Tel. 05155-31228

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

o Lestijden 60 minuten

o Opfriscursus voor de niet regelmatige rijders

r Voortgezette opleiding op gÍoot materieel

o Het leren en durven rijden in Amsterdam

o Theoriecursus... ook voor 17% jarigen
I

Yoor meer informatie.

Sudergoweg 36 - 8651 CN IJlst - Telefoon 05155-32009

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

Speciale drogisterij en kosmetica-aÍdeling

Let op onze wekeliikse folder

SPEERSTRA'S
VOORDEELMARKT
Stadslaan 2 - TeleÍoon 31206



De vlootschouw was echt prachtig te noêmen mêt
een keur aan boten. In het prachtig versierde lJlst
was hêt met het schitterende weer orima toeven
en keken duizenden naar een aantal prachtige uit-
voeringen, waarbij muziekcorps Concordia er ab-
soluut uitsprong. Dat tijdens het prachtige vuur-
werk even een pijltje uit koers raakte nêmen de
meeste lJlsters ook dan ter kennisgeving aan, on-
danks het feit dat dit in de pers nogal aangedikt
werd; maar'mooi is mooi't
Ook de triathlon was een evenement dat serieus
overwogen moet worden herhaald te worden; niet
vanwege de klasse van de deelnemers, want de

eesten waren'echte' amateurs, maar vanwege
\ré tomeloze inzet van iedereen. Datgene wat aan

inzet, wilskracht en doorzettingsvermogen werd
vertoond was prachtig! Hulde aan de mensen die
het gered hebben.
De optocht was werkelijk weer een optocht van de
kreativiteit te noemen; prachtige wagens, ge-
maakt door vele mensen die er ontzettend veel
uren in gestoken hadden! Datgene wat te zien was
toonde pure inventiviteit; niet iedereen kan natuur-
lijk eerste worden, maar iedereen had in feite de
eerste prijs verdiend.
De zeskamp die gehouden werd, was ook een
doorslaand succes. De meeste deelnemers wa-
ren er hoofdzakelijk voor de lol, maar er werd ook
fanatiek meegedaan aan de diverse onderdelen.
Jammer dat de prima fungerende hoofdtechnicus
op het laatst de verkeerde stekker eruit trok, waar-
door het onderdeel zakslaan niet door kon gaan,
want het bad waarboven het gebeuren plaats zou
vinden liep daardoor leeg.
In de feesttent was het een komen en gaan van
mensen. Er was letterlijk en figuurlijk sprake van
'vpor elk wat wils'. In een over de avonden uitge-

. lanceerd programma kwam iedereen aan zijn of
\'t-áar trekken. Lámmert Koster met zijn onnoem-

bare schare aan medeweíkers had in elk geval een
prima feest georganiseerd, waarbij Lammert na-
tuurlijk kwijt wil, dat hij het zonder de anderen niet
gered had.
Ook de kermis was er een die niet gauw vergeten
zal worden. Diverse mensen werden niet alleen in

SCHILDER. BEHANGERSBEDRIJF
DOE.HET.ZELF ARTIKELEN

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

wormen. maden enz.

J.G.DEVRIES -IJLST
sclrllder. en beharyersbeclrgf

c,oe-It€,t.êIí-zpíÍ',l<
Galamagracht 13 - Tel. 05155-3i3Bz
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Stadsfeesten I J lst zeer geslaagd 
3i:ï:,%:Xï"ï".,gglo"n,

Festijn van hoog niveau

Weinig inwoners van lJlst hadden een dergelijk feest verwacht. Dat de
feestkommissie zo'n spektakel op poten kon zetten was dus ook een
gigantische verrassing; duizenden mensen bij de vlootschouw en vuurwerk
met een weliswaarvan de kou huiverende stadsvrouwe met hofdames. Maar
toch: deze keer waren de Íeesten ècht geslaagd te noemen.

de botsauto's door elkaar'gehusseld', maar ook
de attraktie waarbij iedereen heen en weer gesme-
ten werd, trok ruime belangstelling. Zelfs uw ver-
slaggever (in een zogenaamd vergelijkend waren-
onderzoek, maar hij vond het zelf ook zo leuk)
heeft er de nodige blauwe plekken aan over ge-
houden.
lJlst mag inmiddels trots zijn op 'haar eigen feest'.
De stadsfeesten werden door veel mensen be-
zocht en verliepen zonder bijna een dissonant. De
schiterend versierde straten en grachten waren
wéér mooier en nóg beter dan de vorige keer. Je
zou bijna zeggen dat dit niet meer te overtreffen is.

Wanneer de organisatoren de volgende keer weer
zo'n soektakel uit de hoed weten te toveren is uw
verslaggever tevreden. Tot de volgende keer !!

Trekki ngsl ijst verloti ng
Stadsfeesten 1993
De Koepel

1e prijs is gevallen op nr. 293
2e prijs is gevallen op nr. 689
3e prijs is gevallen op nr. 1019

4e prijs is gevallen op nr. 1168

5e prijs is gevallen op nr. 263
6e prijs is gevallen op nr. 1294
7e prijs is gevallen op nr. 733
8e prijs is gevallen op nr. 894
9e prijs is gevallen op nr. 1866

10e prijs is gevallen op nr. 1628
11e priis is gevallen op nr. 1832
12e prijs is gevallen op nr. 197
13e prijs is gevallen op nr. 680
Prijzen kunnen worden afgehaald bij R. Gerlofs, S.
Sjaerdemalaan 23 te lJlst.

Loopgroepen: 1. Dassenburg, 2. Stichting Jeugd
en Jongerenwerk, 3. Ald Drylts

Wagens buurtvereniging: 1. lJlster middenstand
van toen (Ald Drylts), 2. De overgang N.S. (DerTus-
ken Yn), 3. Frisia ta einbeslÉt fÍrye Span).
Wagens scholen: 1. Scheepsbouw uit de 19e
eeuw (Mauritiusschool).
Uitslag van de straatversiering: 1. DeTsjalk.
Uitslag van de zeskamp: 1. DeWrotters,2. buurt-
vereniging De Kolk, 3. buurtvereniging DerTusken
Yn.

J.K
' van negatief f 7,91
nn dia f 9.95

VISSER.IJLST
BOEK.ENFOTOHANDEL.
SPEELGOEO

lJf st 725 iaar Stad bedankt

De festiviteiten lJlst 725iaar Stad zijn weer achter de rug en dankzij het
schitterende weer, maar vooral de inbreng van de gehele lJlster bevolking in
het versieren van de straten, het maken van de schitterende optocht en de
geweldige vlootschouw. Bovendien nog de volledige medewerking van de
vele vrijwilligers in de tent van buurtverenigingen en anderen heel hartelijk
dank.
Ook een groot kompliment aan mijn mede-bestuursleden, een jaar
voorbereiding gaat vooraf, maar als het een succes is, dan kijk je met volle
bewondering hierop terug.
Nogmaals dank aan iedereen en niemand uitgezonderd en wat mij betreft tot
over 2 jaarl
Tot ziens op het stadsomroepersconcours op 4 september í993.

Lammert Kostef
voorzitter De Koepel
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IVIET'I,UXAFLEX' RAAMBEKLEDII\G KUI\T U E indelo o s vARTËREN.
'l,rrruílex' lluarrrl-reliledirtg is er in vi.jf totaal verschillcnde tvpen. Twee daar.r'arr, de lrorizontale.jaloezieën en

de rertiliale lalrtellcrt. kent tr. De alrdere tlrie lrroet u eclrl eens konren bekijken. De

strtl'l'err. lilttt:tt ctt tlcssilts zi.jlt orrvergclijkbaar. Zo nrooi hcbt u zo nog rrooit geziell.

Orrttleli tle ratrtnbeliledirrg die uw stijl acr.entuccrt bij de 'l,uxaÍlex' L)ealer.

Uw Luxaflex'' produkten-specialist:

'LuxaÍlex' Horizontale jaloezieën'Luxaflex' Plisse 'Luxaílex' Gordijn - Jaloezieên

POST
CALAMAGRACHT 20

8651 tsB IJLST

TEL. : 05 I 5 5 -32372/3 | 450

FAX 05155-31919

V/O N I N G I^r RI C HT ING


