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Havenmeester in lJlst
Een vak apart
Erwas maaréén plekwaarik hem kon vinden: het brugwachtershokje, samen
met'medevennoot'Henk Eiling. Hij had ontzettend weinig tijd en probeerde
zo snel mogelijk aan een nieuw karwei te beginnen. vanuit service- oogpunt
moest hij enkele bevallige dames uit ons buurland Duitsland richting
Bolsward loodsen en ditmaal als schipper van een bijna drie verdiepingen
tellende kruiser. over vaarbewijzen of nautisch beseÍ heeft uw verslaggever
het niet met hem gehad. Wel over zijn taak als havenmeester welke hij nu al
weer drie jaar vervult.

. p 30 april 1991 kreeg lJlst een nieuwe haven-
Yeester in de persoon van Jan Zijsling. Bijna dag

en nacht op pad op de fiets met zijn onmiskenbare
mandje voorop ijl(st)end van boot naar boot om de
verschuldigde liggelden te innen. Zijn takenpak-
ket ziet Jan simpel als: lig- en bootgeld ophalen,
de douches en W.C.'s schoonhouden en proberen
de schepen in samenwerking met brugwachter
Henk Eiling 'te plak'te krijgen. Ook heeft hij daar-
naast nog een taak in de gemeentelijke gebouwen
in Heeg om daar 'de troep regelmatig op te rui-
men'. De tarieven die hij rekent zijn zijns inziens re-
delijk en variëren van / 6,50 tot / 14,00. Zelfs de
grootste schepen (van sk0tsje tot tsjalk) kunnen in
lJlst voor dit laatste bedrag liggen.

Ziin taak ligt vooral in de serviceverlening: hij is
enerzijds "aanspreekpunt" en anderzijds af en toe
ook 'pispaal'. Dat er af en toe ook 'stront' is, ook
daarover weet Jan het een en ander te melden,
want dat het af en toe op de toiletten 'geen al te
Írisse boel is' mag voor zichzelf spreken. Gelukkig
is er tegenwoordig een douche te vinden; een feit
r'6s; J61 in elk geval 'erg wijs mee is'. De meeste

\_ jten in lJlst zijn dan ook prima te spreken over
de toestand van de lJlster douche- en toiletak-
kommodatie. Toch mocht er volgens de eenslui-
dende mening van brugwachter Henk Eiling en ha-
venmeester Jan Zijsling nog wel eens gedacht
worden over uitbreiding van de faciliteiten in lJlst.
Annekdotes heeft Jan in zijn driejarige carrière al
voldoende: de Duitse vrouw die tijdens het afme-
ren letterlijk en figuurlijk tussen wal en schip
raakte waarbij hij een zeer gedegen reddingsaktie
op touw zette of een toiletakkommodatie in Heeg
waar nogal wat vreemde geluiden vandaan kwa-
men, mêt in plaats van één paar schoenen, twee
paar. In dit geval liet het wêinig aan de verbeelding
over om te bedenken wat daar gebeurde. Ook in
dit verhaal passen de 'hulpbehoevende' dames
uit Duitsland; 'der Hafenmeister'staat altijd klaar.
Of dit alleen voor het vrouwelijke geslacht is, is uw
verslaggever niet bekend.
Dit jaar heeft Jan volgens eigen zeggen een top-
jaar gehaald en hij wil proberen de mensen in lJlst
te houden. Het wordt in elk geval steeds drukker in
lJlst zegt hij. Een aantal zaken zouden volgens
hem nog veranderd moeten worden: het water-
tappunt in de 'dode hoek' richting overkluizing
voldoet natuurlijk wel, maar bij harde wind worden
de boten daar bijna weggeblazen. Ook wat facili-
teiten betreft mag een en ander uitgebreid worden
wil lJlst haar naam als watersportplaats waar kun-

nen maken. Regelmatig is Jan als bemiddelaar be-
zig om mensen van dienst te zijn: zo heeft hij in
overleg met Jan deVries (de schilder) al een opzet
gemaakt om enthousiaste vissers van het nodige
aas oÍ visartikelen te voorzien, want in het verle-
den was hij 'nog zo gek' om naar Sneek te rijden
voor aas of de nodige attributen; nu kan iedereen
bii De Vries terecht.

Drvlts...
it aldé 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:

BOE KHANDE L VISSE R
Galamagracht 9, 8651 EB IJLST

Telefoon 05155-31318

Havenmeester Jan
Ziisling int het lig-
geld bij de wel zeer
opvallende ,,narrow-
boat" van de familie
Bootle uit Êngeland.

Een bevlogen mens, met hart voor zijn vak, zo heb
ik hem aangetroffen. lemand die zich inzet voor
zijn zaak.'Boeg beeld' en 'pispaal' in één; dat is
hij: representatief voor het lJlster stedeke. De man
in het witte overhemd en de mand vooroo de fiets
is onze havenmeester.

J.K.

ANNA SCHRAA.VAN POPTA

GEDIPLOMEERD
PEDICURE

Geeuwkade 11 - Telefoon 31930

Spaar bij GolÍf mee
voor de Familie Beer!
Bij uw Golff-supermarkt kunt u de komende ne-
gen weken sparen voor de "Familie Beer"!
De "Familie Beer", bestaat uit 5 unieke beren,
Speciaal gemaakt voor uw supermarkl. Met de-
ze beren doet u uzelf oÍ uw (klein-)kinderen vast
een groot plezier. Dus spaar ze alle vijÍ!!!

Hoe doet u mee?
- Tot en met woensdag 1 december ontvangt u

bij iedere vijf gulden aan boodschappen een
Berenzegel.

- Bovendien ontvangt u iedere week extra gra-
tis zegels bij aankoop van bepaalde produk-
ten. Bij welke produkten dat het geval is, kunt
u zien in uw wekelijkse Íolder/advertentie. Op
deze manier spaart u de beren nog sneller bij
elkaar!

- Een volle spaarkaart bestaat uit 25 zeEels.
- Bij inlevering van 1 volle spaarkaart en bijbe-

taling van Í 3,95 ontvangt u een babybeer
naar keuze. Bij inlevering van 1 volle kaart en
bijbetaling van f 7,95 ontvangt u een pappa-
oÍ mammabeer.

Weer zo'n leuke aktie van uw GolÍÍ-supermarkt;
dè supermarkt met meer plezier van je gulden!!!
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FRYSKE BOEKEAKSJE:

Bij oankeap fan f 19,50 oan Fryske
boeken ít skr iuwerska I i nderboek

foar mar 3.00 g0ne.

Bij op syn minst foar f 10,00 oan-
keap oan Fryske berneboeken it
aksjeboek foar bern: ,,Blínder de

Boekeflíe" foar mar f 4,95.

BOEKHANNE L VISSER
Galamagrêft 9 - Till.05155-31318

SCHILDER. BEHANGERSBEDRIJF

DOE.HET.ZELF ARTIKELEN

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

wormen, maden enz.

--à- zgE
J.G.DEVRTES -IJI-ST
sclrlHers. en betrar€7ersDêdÍ{Í

ctoe,-IplLêlínok
Galamagracht 13 - Tel. 05155-31982

Occasions en
Nieuw-verkoop
Goede seruice

Tel.31249

Reparatie
Plaatwerk - Spuiten

TEL,05155-31592

VOOR AL UW ONDERHOUD,
KUNSTSTOF RAMEN

ROODHEMSTERWEG 12
8651 CV IJLSÏ
TEL, 05155-31214
FAX 05155-32600

VERBOUW, NIEUWBOUW,
EN DAKKAPELLEN

BOUWBEDRIJ F

VISSER
IJLST

VOOR WONING.
EN

UTILITEITSBOUW
installatiebedrijf

BROUWERY

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

Nevenvestiging lJlst,
re|.05155-32642

tel. Sj. Wiebenga 05155-31529
Eegracht 105

Projektontwikkeling 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



3 IT DRYLTSER KYPMANISJE

Mevrouw W. Kempenaar-Verhoog, J. Rispens-
straat 9, telefoon 31747

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

Bridgecursus in het
Mienskipsh0s

Dinsdag 16 november a.s. wordt de eerste bridge-
les gegeven in het Mienskipsh0s door de heer Ste-
ven Ferwerda.
De kosten voor min. 12 lessen bedragen slechts /
80,-.
Informatie en opgave bij Jippe en Wietske Holwer-
da, tel. 32424 ot 31427.

Beter Bewegen voor
ouderen

Wij willen er graag wat nieuwe leden bij hebben,
want ons groepje wordt wat klein. Naast bewo-
ners van NijYlostins zijn ook oudere inwoners van
lJlst van harte welkom.
Beter Bewegen wordt gehouden iedere vrijdag-
middag van halÍ 3 tot half vier.
Inlichtingen: mevr. G. Boschma-Tilstra, Nij Ylos-
tins nr.47, tel.31222.

Schaakclub
IJlst-Oosthem e.o.

Een oproep om nieuwe leden want het gaat niet
goed met de club.
Momenteel hebben wij 8 leden en dat is natuurlijk
veel te weinig. Er moet wat gebeurenl
Schakers van lJlst en Oosthem e.o. help ons om
de club in stand te houden en wordt lid.
Wij schaken op dinsdagavond om 8 uur in de bo-
venzaal van café'HetWapen van lJlst'.

Het bestuur

een uitgave van:
Drukkerij Visser
Galamagracht 9, Ulst
Tel. 05'l55-31318

Redactie: A. Kuipers
J. Keizer

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

Opmaak: Studio Sybe Houtsma,
lJlst

Druk: Drukkerij Visser, lJlst

Kopij en/oÍ advertenties: lnleveren
vóór de eerste van de maand bii
Drukkerij Visser, lJlst.

'., Copyrrght Drukkerij Visser. Niets uit deze
uitgave mag worden verveelvoudigd door mid-
del van druk, fotokopie, mikroÍilm of op eniger-
lei andere wijze, zonder vooraÍgaande schriÍte-
lijke toestemming van de uitgever.

IEilIOA

elkewo. en za. Poppentheater De Regenboog metfamilievoorstelling, min. leeftijd 4 jaar.

22september
22september

Sseptember

24september
25september
26september
27 september

6 oktober
Soktober

1 í oktober
15 oktober
18 oktober
20 oktober
21 oktober

2'l oktober
a2 oktober

1-roktober
27 oktober
23oktober

Aanvang 1 4.30 uur. Toegang / 7,- per persoon.
Bridge club, Mienskipsh0s
C.P.V. Rayonavond in ltJooteOudega-W, mevr. Yfke Hilgengauit Leeuwarden,
verhalenvertelster.
N.C.V.B. De heer P. Postma, Maatschappelijk werker medisch kindertehuis ,Mooi

Gaasterland' te Rijs, Mienskipsh0s
Klaverjassen, Mienskipsh0s
Vereniging 'Hendrik de Keizer', excursie
Eindezomertijd!
Bridge club, Mienskipsh0s
Bridge club, Mienskipsh0s
Opening Cultureel seizoen, Kulturele Ried, Mienskipsh0s
Bridge club, Mienskipsh0s
Klaverjassen, Mienskipsh0s
Bridge club, Mienskipsh0s
Bridge club, Mienskipsh0s
Bond van Plattelandsvrouwen, Studio 'Nanda'. De juiste kleuren bij de juiste vrouw.
Mienskioh0s
C.P.V. Johan Veenstra van radio StellingwerÍ, Mienskipsh0s
Begin herfstvakantie!
Open Deur Dienst, Mienskipsh0s
Bridge club, Mienskipsh0s
N.C.V.B. Vrouwen in Europa, mevr. Brandsma-Ydema uit Blauwhuis, Mienskipsh0s.

Sjoelenvanal 4 oktoberi iedere maandagmiddag
in NijYlostins, aanvang 14.00 uur.
Zangvereniging,Euphonia' repetitie iedere dins-
dagavond 20.00-22.00 uur 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 da-
gen 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
Ulst.
Dammen elke maandagavond in HetWapen van
lJlst.
Amnesty lnternational elke 2e donderdag van de
rnaand, 19.00-21.00 uur in de bibliotheek.
\ _rtsen elke woensdagavond in De Utherne.
Fafeltennis maandag van 19.00-23.00 uur, zater-
dag van 9.00-13.00 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, jazz 19.30-
21.30 uur; vrijdagjazz16.30- 17.30 uuren zaterdag
9.00-13.00 uur in De Utherne.
Beter Bewegen voor ouderen elke vrijdag, half O

in NijYlostins.

UMTSOEWIJS'I
6 September binne wy, Hessel v.d. Zee en Jeltsje
Piersma, Margriet - Ytsjes - Kathrien fan de legrêft
34 Íerhuze.
Us adres is: Boegen 2,8567 JC Oudemirdum. Tel.
05147- 1959.
Wy betankje foar lid- en donateurskippen.
Freonen/kunde kom ris làns!

Bedankt
Hierbij wil ik bedanken voor de getoonde belang-
stelling en attenties tijdens mijn verblijf in het Sint
Antonius Ziekenhuis en bij mijn thuiskomst.

BadmintonverenÍging Flash elke donderdag van
18.00- 22.30 uur in De Utherne.
Volleybalvereniging StánÍries elke dinsdag
vanaf 17.00 uur.
Sportvereniging V.O.P. trainingsuren, vrijdag-
avond 18.00-19.00 uur rekreatie-voetbal heren;
19.00-20.00 uur rekreatie-volleybal voor dames
en heren.
Dartclub iedere dinsdagavond vanaÍ 20.00 uur
Bondswedstrijd en iedere donderdagavond in Het
Wapen van lJlst.
FNVinÍo-team: bel 05155-31970, Louise Hee-
ringa voor informatie op het gebied van Sociale
Voorzieningen, Studiefinanciering, invullen belas-
tingbiljetten, individuele huursubsidie e.d.
Bouw- en Houtbond FNVWW inschrijven elke
maandagavond van 19.00-20.00 uur, Douwe Hee-
ringa, Westergoleane 45, lJlst, tel: OS155-31970.
Gemeente van Jezus Ghristus Kinderbijbelclub:
woensdags eens per 14 dagen, even weken,
13.30-14.30 uur 4I/m7 jaar;14.30-15.30 uur 8 t/m
12 jaar in het Mienskipsh0s. InÍo: 05150-'14353.
Toffe-Tienerclub: vrijdags eens per 14 dagen, one-
ven weken, 19.30-21.00 uur, 12 t/m 15 jaar in het
Mienskipsh0s. Info: 05104-1627.

MlJil HoBBY, UIU GEMAK...!
Hetvertrouwde adres voor al uw slijp-

werk, zoals: schaÍen, messen, tuin-
en hobbygereedschap.

Bel gerust wanneer ik even langs

moet komen maar geeÍ nooit iets

mee aan een onbekende

aan 0e oeur,

Uw slijper: Henk de Vries

Bockamastraat 27,

J.J. deVries, DeTerpen 1

tel 31782
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Ch r. Plattelandsvrouwen
lJlst

Wij beginnen met een rayon-avond in Oudega-W.
en wel op 22 september, 's avonds om 8 uur in lt
Joo.
22 oktober: Deze avond wordt verzorgd door de
heer Johan Feenstra van het donderdagmiddag-
programma van '12.30-1.00 uur van 'Omrop Frys-
làn'.
18 november: mevr. Jongsma uit Balk. Zi.i zal ons
laten zren wat je allemaal kunt maken van Pergo-
mano.
'16 december: Gezamenlijk kerstfeest met de an-
dere vrouwenverenigingen uit lJlst.
Wilt u onze avonden eens bezoeken, als gast bent
u natuurlijk van harte welkom.

Het bestuur

Creatieve workshops

Vorig jaar was het een groot succes, dus daarom
ook dit najaar weer enkele workshops.
Misschien kunt u dan al een leuk Sinterklaas- of
keïstkadootje maken.
In oktober gaan we beesten maken. U kunt daarbij
kiezen uit verschillende patronen, o.a. gans, eend,
poes, beer e.d. Deze workshop bestaat uit twee
avonden en de kosten ziin | 15,-. In november
gaan we doosjes maken. Deze avond maken we
een met stof beklede servettendoos. Kosten Í
250.
Tot slot is er in december een avond (misschien
wel twee) om kerstversieringen te maken. Kosten
kerstworkshop f 7,50 per avond. De kosten van
alle workshops zijn inclusieÍ kofÍie/thee en excl.
materiaal. De data zullen in overleg worden be-
paald.
Hebt u interesse, bel me voor inlichtingen en op-
gave: Betty Oppewal, de Fj0rslach 3, te|.32253.

'Snabbeltje'

Alweer een paar jaar zit ons 2e hands kledingwin-
keltje aan het parkeerterrein Sudergowei (t.o. het
politiebureau).
Niet alleen kleding, maar ook babykleertjes,
speelgoed en babyartikelen zoals luiers, Ílessen-
warmers, aankleedkussens etc.
De 1e woensdag in oktober gaan we weer open
met de wintercollectie. U kunt uw eigen kleding
ook inleveren; 2/3 van de verkoopprijs is voor u

zelÍ en 1 /3 van de prijs voor ons.
De kleding moet heel, schoon en modieus *rzijn.

Ze wordt samen met ons geprijsd en mag
gedurende I seizoen blijven hangen, Na dit
halljaar kunt u de kleding weer ophalen of
anders gaat deze naar'Emmaus',
Onze openingstijden zijn: woensdag 9.00-
11.30en 13.30- 15.30 uurenvrijdag 13.30.15.30
uur.
U kunt altijd even bellen om meer inlichtingen.
Graag tot ziens in "t Snabbeltje'.
De uitverkoop van de zomerspullen is op 29
september a.s. om 9 uur Alles gaat dan weg
voor f 1,-, f 2,- of í 3,- .

Dirry Bakker, Dassenboaróh 1, te|.32344

Hotske deVries, S, Sjaerdemalaan 23, tel.
32057

K
''lll,KCfr-

E,
Deze enigszins berooid uitziende straatmuzikant werd op de ívogeltiesmarkt'

in Antwerpen aangetroffen. Zoals duidelijk op de Íoto is te zien, moet hij het
doen met aalmoezen van toevallige passanten. Laten we voor deze arme,
eenzame en misschien wel berooide muzikant hopen dat het een niet te barre
winter in België wordt en dat hii in Antwerpen voldoende bij elkaar kan blazen
op zijn mondharmonica.

Bij nadere bestudering van deze foto meenden di-
verse lJlsters niet een arme, zieligeAntwerpenaar
of Belg aan te trefien, maar een zekere J.V te lJ.
Zou het zo zijn dat deze J.V. er in zijn vrije tijd nog
'bij beunt', of is dit een vergissing? We houden u

op de hoogte en voor informatie houden wil ons
gaarne aanbevolen, want deze arme stakker moet
zeker de winter door geholpen worden.

Stickerruilburo
ERWIN ZIJLSTRA

Rode Klaver4S
8607 EJ SNEEK
te|.05150-27135

.,ER

Brillenactie vogr Polen

T.b.v. de brillenactie voor Polen 'Geef uw oude bril
een nieuw gezicht' ontving ik in enige weken een
record aantal brillen van u, 60 stuks en twee gla-
zen. Het totaal staat nu op 560 brillen.
Een bericht in het Sneeker Nieuwsblad met de
mededeling dat lJlst ook meewerkt aan de bril-
lenactie bracht de eerste dag, in een doos in de
winkel van defa. Visseral 11 brillen op. Helaas be-
vat de grote doos in de hal van het gemeentehuis
maar 1 bril!
Gedurende de maand augustus waren in pleegou-

dergezinnen in Haarlem e.o.40 Poolse kinderen in
de leeftijd van 8-12 jaar ondergebracht. Zii kwa-
men met een bus en met hen een Poolse tolk
(Pools-Duits). De kinderen maakten verschillende
uitstapjes, gingen naar de Efteling, hadden een
picknic, maakten boswandelingen, enz. Ook wer-
den de ogen van de kinderen doorgemeten en het
bleek dat 6 kinderen dringend een bril nodig had-
den. De firma Federman, waar ik uw brillen naar
toe stuur, schonk hen 6 nieuwe brillen.
De kinderen komen uit Katowice bij Krakow, een
mijnbouwstreek in het zuidoosten van Polen en
ongeveer 75 km van de grens met Tsjechoslowa-
kije.
Deze week gaan de kinderen weer terug maar met
kleding, schoenen en uw brillen. Mijn zegsman te
Haarlem, afdeling brillen in deze organisatie, ver-
telde mij dat de gehele situatie met voornoemde
kinderen hem deed denken aan de verhalen over
de 'Hongerwinter' uit deTweede Wereldoorlog.

Beste mensen, heel veel dank voor uw medewer-
king en... ja, ik blijf maarweervragen, óók gehoor-
apparaten zijn welkom evenals gebruikte postze-
gels (niet afweken).
Met een hartelijke groet,

J. Mostaert

I. SCIIEEPSgCHROEYET
a rêporolie . spoedverslell€n
. boloncêrên a rchroeíosiníolloli€s
op moo?

2. SCITETPSmOTOREil
a levering en inbouw o ombouw
o onderhoud o hooíddeoler v<in
"ThornycroÍt" molorên a keerkoppelinEen en reporolie

3. SCIIE:PSBEXODIGDIIEDET
.Scorroschroeíoskoooetineen rG.rL +::i::ï:,'.'.'l* [gE't-
.v.Í(..h..hrddi!ê,.nên, ên,:- 

Ëg-t

.. YOON DE DOE IIEÍ ZE]YERT 
--

. hêlling rol l5 ron. hogêdrukreiniging3spuir

. dê.kundig odviês.

IN UW KOSÏBARE VAKANTIETIJD PROBEREN'WIJ
ZO SNET MOGETIJK UW SÍORINGIN
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Fries kampioenschap stads- ên dorpsomroepen
4 september 1993 in onze eigen stad lJlst

Redaktioneel:
Hij was eigenlijk heeltevreden en was overtuigd van zijn prestatie. In een
schitterende uitdossing wist Harmen de vries, de lJlster stadsomroeper, in
een goed bezet concours de derde plaats te bereiken. Een mooi resultaat voor
deze inmiddels bekende verschijning binnen de lJlster gemeenschap.
Hierondereen verslag van zijn'wel en wee'van deze dag; we hopen hem nog
jaar en dag in lJlst te kunnen aantreffen.

tussen een tochtje maken met de Johanna Jaco- De heer Koopmans, voorzittervan dejury, leest de
ba. Na het roepen in de dorpen stond er een heer- punten voor en van de dames van ,De Koeoel,
liike kop soep en een broodbuffet klaar in het kriigt iedere omroeper een blijvende herinnering;
Mienskipsh0s, complimenten aan Jippe en deze keer een mooi beschilderde schaats (hó
Wietske - het was heerlijk. Nu kwam er druk op de kan het ook anders). De beste vijf krijgen ook nog
ketel, want dê fotograaf stond klaar om het bonte een beker en een geldprijs - welke, zoals dat bii
gezelschap omroepers op de gevoelige plaat vast onze vereniging gebruikelijk is, hoofdelijk omge-
te leggen. slagen wordt over de deelnemers.
Dan is het zover, de eerste roep - in dit geval de
verplichte roep over één van de zaken, aangeslo-
ten bij de winkeliersvereniging - in de tent op de
Overkluizing. Het weer was redelijk en er was best
veel publiek om deze happening mee te maken.
Na alle -13 roepen was er een uur pauze voor de
omroepers en hadden ze de kans om met de Jo-
hanna Jacoba een tocht te maken, of de braderie,
het fierljeppen of kaatsen te bewonderen.
De tweede roep om 4 uur: de vrijê tekst. Wederom
weer aardig wat mensen en nog steeds droog. le-
clereen, stuk voor stuk, had een sterke tekst, over
lJlst of zijn eigen plaats. Dit zou voor de jury niet
gemakkelijk worden. Dan wordt het half zes, het
tijdstip dat de jury bekend zal maken wie Fries
kampioen is geworden - een spannend moment -
en de omroepers staan allen klaar.

'Hoort
zegt het voort!'

De zon schijnt! (alweer met een feest in lJlst).
Kwart voor 10 in het Mienskipsh0s; langzaam
komt er leven in de tent, de omroepers komen een
voor een met vrouw (en kinderen) binnen. Geluk-
kig is Muus Tromp uit Purmerend (met begelei-
ding) er ook, Íijn dat ze er bij zijn.
Zozrlneromgoed 10 uur 13 roepende'heren'bin-
nen de deuren, de koffie wordt geserveerd met
.en heerlijk stuk oranjekoek, wat voor de meesten

\-en onbekend soort gebak was, maarze vonden
het wel lekker. De leden van 'De Koepel' heetten
een ieder welkom en Lammert Koster zei als voor-
zitter nog een woordje en legde uit hoe de dag zou
verlopen. Om kwart voor 11 wandelden we metz'n
allen naar het gemeentehuis, waar we hartelijk
werden ontvangen door onze burgemeester de
heer Koopmans en de heer Kim. Na de kennisma-
king hield de burgemeester een vriendelijke
spêech en heette ieder welkom in de gemeente
Wymbritseradiel. Hierna was er voor alle aanwezi-
gen een hapje en een drankje.
Om half twaalf gingen de omroêpers naar diverse
dorpen van de gemeente om de inwoners op te
roepen 's middags naar lJlst te komen om het
spektakel mee te maken. De dames gingen onder-

De uitslag is: 1. en Fries kampioen peerWitzel uit
Alphen a.d. Maas; 2. Pieter Haringsma; 3. Harmen
de Vries; 4. Jan Kleinpenning en 5. Rein Kok. De
jury werd bedankt en Peer ging op de schouders
van de collega-omroepers.
Na het omkleden met z'n allen naar Chinees res-
taurant Lotus voor een borrel en een heerliike
maaltijd. Al met al een heel gezellige en vrolijke
dag, misschien dat dit ooit nóg eens in lJlst kan.
Tot slot wil ik een ieder die op welke wijze dan ook
meegewerkt heeft aan het welslagen van deze
dag hartelijk bedanken. Hoort, zegt het voort.

Harmen deVries, uw omroeper

VWWymbrits

De VW Wymbrits is er ook voor inwoners van
Wymbritseradiel.
ne VW Wymbrits is de laatste twee jaar volop in

. weging. Zo zijn er VW-kantoren in Heeg en
Woudsend en VW- infoposten in Oudega-(W),
Gaastmeer en lJlst. Het verschil tussen VW-kan-
toor en WV-infopost zit voornamelijk in openings-
tijden en aan te bieden produkten en diensten.
Openstelling kantoren in 1994:
Heeg: De Skatting 71, tel. 05154-42464:van 5 april
tot 23 oktober 1994.
Woudsend: Lynbaen 15, tel. 05141-1446: van 5
april tot 23 oktober 1994.
Gaastmeer: J.J. Hofstraat 11: van 1 juli Vm 31 au-
gustus 1994. In mei en juni vrijdag en zaterdag.
Oudega: De Wearen 20, tel. 05154-69492: 1 juni V
m 15 september 1994.
lJlst: Geeuwkade 4, tel. 05155-31818: van 20 juni V
m 3 september 1994, maar daarnaast het gehele
jaar: ma. en di. middag en do. en vr. morgen.
Het hoofdkantoor in Woudsend is het gehele jaar
op werkdagen van 9.00-17.00 uur bereikbaar, tel.
05141 -1446, Íax 05141 -177 5.
De VW Wymbrits staat niet alleen voor toeristen
klaar. Ook voor de inwoners van Wymbrits heeft
deWVWymbrits het een en ander te bieden:
- Rondje Wymbrits: beschrijving cultuur histori-
sche wandelingen, ambachten en exposities. Ook
voor groepen is een dagarrangement via deVWte
regelen!

- Gidsen voor vakantie en vrije tijd van alle pro-
vincies in Nedeíand (Heeg-Woudsend).

- Landelijke \A/V geschenkbonnen (Heeg-Woud-
send-lJlst), - Telefoonkaarten (Heeg-Woudsend)

- Friesland-souvenirs (HeegrWoudsend-lJlst)

- Waterkaarten, toeristische kaarten, fiets-, wan-
del- en kanoroutes.
Komt u gerust eens langs of bel uw bestellingen
door aan het hoofdkantoor in Woudsend. Van ok-
tober tot april brengen wij bestellingen boven /
100,- gratis bij u langs!
WVWymbrits, Lynbaen 15,8551 NWof postbus
24, 8550AAWoudsend, tel. 05141 -1446, tax 177 S.

Opbrengst collecte
Nederlandse Lever Darm
Stichting
In de week van 22Vm28augustus jl. vond de jaar-
lijkse collecte plaats ten behoeve van de Neder-
landse Lever Darm Stichting. Die week had als
thema: 'Geef om kinderen met spijsverterings-
ziekten'.
De opbrengst in lJlst bedroeg / 1370,60. Namens
alle patiënten (en patiëntjes) dankt de Neder-
landse Lever Darm Stichting gulle gevers en col-
lectanten heel hartelijk. Heeft u de collectant niet
gezien en wilt u alsnog een bijdrage leveren, dan
kunt u dat doen op giro 2737 of bankrekening
nummer 70.70.70.538 t.n.v Nederlandse Lever
Darm Stichting, Postbus 25, 3620 M Breukelen.

Een woord van grote dank aan de collectanten,
die weer geheel belangeloos hun tijd gaven voor
het goede doel. Het is jammerte vernemen, dat er
toch mensen zijn die de collectant op een onvrien-
delijke wijze 'de deur wijzen'. Gelukkig hebben de
meeste mensen veel waardering voor hun inzet.
Door uw gift en het goede werk van de collectan-
ten wordt de stichting in staat gesteld het onder-
zoek naar aandoeningen aan het spijsverterings-
stelsel een flinke financièle steun in de rug te ge-
ven.
Wilt u overigens meer informatie, dan kunt u con-
tact opnemen met het bureau van de Nederlandse
Lever Darm Stichting, teleÍoon 03462-64946.
Voor medische informatie kunt u telefonisch te-
recht van maandag t/m donderdag van 15.00-
'17.00 uur.

Opbrengst collecte
Nederlandse
Kankerbestrijding
De jaarlijkse collecte van de Nederlandse Kanker-
bestrijding/Koningin Wilhelmina Fonds (KWF)
heeft in Ulst / 3297,70 opgebracht.
Het geld wordt besteed aan projecten op het ter-
rein van patiéntenbegeleiding, aan wetenschap-
pelijk kankeronderzoek en aan voorlichting.
De organisatoren van de collecte bedanken ieder-
een voor zijn oÍ haar bijdrage. Speciale dank gaat
uit naar de collectanten voor hun geheel belange-
loze inzet voor dit goede dóel.
Wij maken u erop attent dat iedereen met vragen
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studio5ybe houtsmo
voor grolische'vcrmgeving en produktie

onlwerp en uitvoering van huisstijlen,

beeldmerken, advertenties, folders, brochures,

katalogie, kalenders, vefpakkingen, periodieken

enz,

galamagracht 34, 8651 ec ijlst

teleÍoon 05155-32407/31820, fax 05155-32407

Geboortekaartjes, 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

Makelaardij
Schrale

Bemiddeling bij:
Aan- en verkoop van woningen, bedrijb-
panden, boefderijen enz.

Hypotheken en verzekeringen

Taxaties van alle onroerende goederen
binnen 48 uur geregeld

Vraagt vrijblijvend inÍormatie.

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

TeleÍson 0JÉ0-14q00
TeleÍax 05150-23850

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

Voor ovenverse bakkersprodukten naar

DrDotrrn'eSnnururDilJ
.EEUWKADE r - s6s1 AA rJLsr 

-

TELEFOON 05155-31557

GOLFF SUPERMANKT
DE MEEST COMPLETE SUPEBMANKT IN DE BUUNT

o Slijterij o Drogisterij o Aardappelen, groente enfruit o Bloemen o zuivel (elke dag verse aanvoer)
o Slagerij (met eigen turfgerookte worst)
o Vleeswaren en Kaas (vers van het mes)

o Elke dag vers Brood . Verse broodjes er?
stokbrood in onze

de dag) o

Openingstijden: maandag 10.00-12.í5 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.

PTT-kantoor (onder beheer van PTT-Sneek)
s e o p e n o"lu 

ln?;8? ; i?;3,i ;f-aandass 
v a l 0 00 u )

'bake-off afd.' (op elk moment van
Ook voor uw faxberichten

Eotffffi
GALAMAGRACHT 34 . IJLST . 05155.31570
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of problemen rond preventie, vroege ontdekking
of behandeling van kanker, gebruik kan maken
van de hulp- en informatielijn van de Nederlandse
Kankerbestrijding: 06- 0226622 (gratis), bereik-
baar tijdens kantooruren. Verder is het voorlich-
tingscentrum bij de Nieuwe Kerk op de Dam in
Amsterdam alle werkdagen 's middags geopend.

Gewijzigd
telefoonnummer
zorgbemiddelaar

Met ingang van heden is het telefoonnummer van
de zorgbemiddelaar van Wymbritseradiel gewij-
zigd in 05155- 34413.
De zorgbemiddelaar is er voor alle ouderen die
graag zelfstandig willen blijven wonen en hierbij
op wat voor gebied dan ook problemen ondervin-
den.
Zijkan u advies en informatie geven, uw belangen
behartigen oÍ uw woordvoerdster zijn als u hier
zelf niet (meer) toe in staat bent.
Telefonisch spreekuur op maandagmiddag van
.1 
3.00-17.00 uur oo telefoonnummer 05155-34413.

Bijzonder
personeelsreisje
De medewerksters van Jenny's kapsalon kijken
regelmatig neer op de hoofden van de diverse
mensen.
Deze keer meenden ze het nog 'hoger op' te moe-
ten zoeken. Vanaf Sneek, De Hemmen, steeg
deze luchtballon op om de haargroei van diverse
mensen nog beterte kunnen bekijken.
Via dit personeelsreisje zijn de kapsters nu hele-
maal 'op de hoogte"

Taxicentrale ZU I D-WEST F R I ESLAN D

Taxi Gaasterland 05147 - 1377
Taxi Speerstra 05155 - 43400

Postbus 459. 8600 AL SNEEK

Alg.Tel.nr.: 0 5 1 5 0 - 3 03 00

,,EKIKER

IIUM. Oppedijkstraat in 1951
De W.M. Oppediikstraat, genoemd naar houthandelaar en AR-statenlid Walle
Melis Oppedijk 1834-1893, is aangelegd in de jaren 1930-1940. Dat was in het
kader van de werkvoorziening voor werkelozen. Deze foto, met op de
voorgrond het plantsoen, is gemaakt omstreeks 1951.

De huizen rechts, 3 blokjes van twee, vormden de
eerste uitbreiding van lJlst 1a de Tweede Wereld-
ooAog.Zezi)n gebouwd in de jaren 1947-'48. Met
ingang van 1 juni 1948 konden de nieuwe bewo-
ners zich hier vestigen in de woningen met de
nummers 9-19. Dat waren de families Bouke Fijl-
stra (Bouke/Sjoukje), werkte bij Woudstra, nr. 9;
Rimmert Koerten (Rimmert en Joukje), werkte bij
Michiel Troelstra, nr. 11 ; Jelle Visser, werkte bij
houthandel Oppedijk, nr. 13; Meye Wiersma

(Meye/Klas), werkte bij Woudstra, nr. .15; Rients
Nauta (Rients en Jantje), zoon van smid Rink Nau-
Ia, nr. 17 en Oebele Nijdam (Oebele/Aaltje), boek-
houder bij de KNM in Sneek, nr. 19. Links op de
foto is men bezig met het heien van de palen voor
de woningen W.M. Oppedijkstraat 14-34. In het
midden staat het huis Stadslaan 42, dat de heer
Tjitte Nooitgedagt heeft laten bouwen in de jaren
1949- '50. Nu woont hier makelaar/taxateur de
heer S. Schrale.

'tlo
-aa€
o
a)€so

Ook bii OnderhoudsbedrijÍ
Prachtige kwaliteit bielsen, 2.60 lang

Betonklinkers grijs 7 cm dik

Betontegels grijs 30 x 30 cm

Grindtegels 40 x 60 cm

Kleineklinkers5xScm

OP:OP
De Finne 6

Renovotic & Nicuwbouw

29,50
o a.2

1,00

4,90

0,40

Huisman:
àf
ÀÍo,t
ÀÍó. I

àf
àf

OP:OP
tel,nr. : 051 55-321 09-31 735-32595
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De enlge zelfslachtende slager in
ons sledeke, snijdt voor U het vlees
zo van het stuk.

Proefde U al:

Ons vers gemalen

heerlijk gekruid
gehakt

en onze ecnle

Friese droge worst?

Dinsdags- en vri jd agsavonds
bezorgen wij Uw bestelling!

D. Zijlstra
- Ulst - TeleÍoon 31309

SLAGERIJ

H.&
Eegracht 65

Galamagracht 44 - lJlst
Tel.05155-31996

Waaromhopen...
afs a Yoordclig
hantharen?

De doe-het-zelver huurt bii
ons o.a.: a Ladders a Rol-
sleigers a Speciemolens
a Cirkelzagen o Decoupeer-
zagen a Boormachines
. Schuurmachlnbs o parket-
sch u u rmac h i nes o @;9p4-
ot Tuinf rezen . Kettino-
zagen enz. enz.

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

tr
n
n
tr

GROND. EN VERZETWERK
WALBESCHOEIING
HEIWERK tr RIOLERING
AGRARISCHE WERKZAAMHEDEN

ffiËiïiiïï,iffiïfriïi
Galamagracht 107 8651 EE lJlst 05155-31491

TIMMER. EN AANNEMERSBEDRIJF

FA.G.SPIJKSMA& ZN.

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

voor u op maat

Uilenburg 35 - lJlst - Tel. 05155-31228

" Gediplomeerde Aut orij scho ol "
Sudergoweg 36 - 8651 cN IJlsr - trtrt.SÏuoïïïi-vrachtauto 

en autobus

Lestijden 60 minuten

Opfriscursus voor de niet regelmatige rijders

Voortgezette opleiding op groot materieel

Het leren en durven rijden in Amsterdam

Theoriecursus... ook voor l'lVz jarigen

vooÍ meer informatie.

o

a

o

o

O

o

Voor al uw:
a 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 wekelijkse folder

SPEERSTRA'S
VOORDEELMARKT
Stadslaan 2 - Telefoon 31206
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Bijvoorbeeld onze

rendementrekening. U

spaan re-

gen een

hoge rente,

terwUl u

toch iedere

Dat betekent dus: meer

rente en meer 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. l1|ld El

SNEEK MdktstÍaal 8, 05150'8mr ftkamalaan ló. '89:33: kmmÈoes 41. -89235
HEEG 05154-42541 ' JOURE 05 l]8-89000. LANGWEER 051 ]8-99t24

sT. NICOLÀASGA 051-r4-3 rsl . SCHANf,GOUTUM 05 t50-l 8285
WIEUWED 05t&-1205 . ULST 05155-3142ó . HOMMERTS 05154,42190

leen, dus geen eieren en geen jongen. Een jaar
eerder had hij ook al een poging gedaan. Melding
van A. Nooitgedagt, Harinxmaweg.
Een goede nazorg:
Jan Kroes, Abbega vond bij het nazorgwerk in zijn
gebied een dode grutto op het nest. Onder de
dode grutto bevonden zich 3 eieren welke aan het
uitkomen waren. Jan heeft deze mee naar huis ge-
nomen en onder de lamp zijn er 3 jonge grutto's
uitgekomen. Daarna heeft hij ze naar Aant Visser,
Pytsje Pólle gebracht. Deze heeft door veel zorg
met meelwormen, universeelvoer, maden enz. er-
voor gezorgd dat ze vliegklaar werden. Vier weken
na de ontvangst (op 5 juni) zijn de drie jonge grut-
to's geringd. Zondagmiddag 13 juni werden ze los
gefaten. Ze kozen het luchtruim en na een korte
vliegreis landden ze in een weiland dichtbij de
Pytsje Pólle. Wat zal de zorg van Aant Visser aan
dankbaarheid opleveren? De tiid sil it leare!
Een hermelijn werd gezien bij Hofstra, Nijesyl. Hij
kwam vanaf de Ylostinslaan het tegelplad oplo-
pen, misschien om even bij de volière te kijken?
Vier tafeleenden gezien op 28 mei 1993 in het
Wyddraai, door mevrouw Feenstra-Warmelink.
Staartmezen broeden nu ook in lJlst! J. v.d. Sluis
zag op 18-6-1993 7 stuks in de J. Rispensstraat,
ouders met 5 jongen. Meestal broeden ze in bos-
achtige streken. Ze werden verder nog gezien
door M. Tamminga, Jagersherne, E. Sietsma,
Ylostinslaan en mevr. Dijkstra, S. Sjaerdemalaan.
Op 9-8-1993 zag Si. Landman in de Kearnstien 5

staartmezen.
Boomvalk gezien op 28-6-1993, vliegend boven
Heeg- Osingahuizen, richting lJlst. En op 10-8-
1993 werd de boomvalk nog eens gezien, maar nu
had hij een huiszwaluw geslagen en nam hij zijn
prooi mee, weer richting lJlst. Melding J. v.d.
Sluis, J. Rispensstraat.
De roep van de kleine waterhoen gehoord bij de
vogelkijkhut te Jutrijp op 29-6-1993 door J. vd.
Sluis.
Grote bonte specht gezien op 14-7-1993 te Nijesyl
door mevr. Alberda, Nijesyl.
Vijf regelwulpen vlogen boven lJlst in westelijke
richting op 20-7-1993, gezien door J, v.d. Sluis. Elf
ringmussen zaten op het prikkeldraad langs de
Jutrijpervaart, gezien op 31-7-1993 door Joh. de
Jong en J. v.d. Sluis. Uil zat achter een jonge kat
aan, de kat kon net op tijd wegkomen, gezien door
B. de Vries, Ylostinslaan op 6-8-1993.
Een goudplevier (Friese naam wilster) gezien op

De computer in huis als
'manusie van alles'
Boodschappen doen via de computer, geld overmaken, berichten sturen,
alles via de computer; het is dichterbij dan veel mensen denken. Langzaam
maar zeker ontpopt de Personal Computer (PC) zich in steeds meer
Nederlandse huishoudens als een ímanusje-van-alles'die het de mensen
gemakkelijk maakt. In Frankrijk is het al heel gewoon dat de mensen via de
computer een telefoonnummer opzoeken, een vliegreis boeken of het
huishoudboekje bijhouden.

De PC als 'huishuldelijk instrument' is er ingebur-
gerd. Dit is te danken aan de overheid die op grote
schaal het zogeheten'Minitel-systeem' introdu-
ceerde. In Nederland werken wij nog veel meer
met papier en pen. Geld maken we over via Íormu-
lieren, we hebben nog steeds dikke telefoonboe-
ken en als een winkelier een aanbieding heeft dan
laat-ie dat via een folder weten die huis-aan-huis
wordt verspreid.

àuur gemak
\,,êt pure gemak om allerlei dingen vanachter het

bureau te regelen, is in Nederland nog maar bij
een beperkte groep mensen bekend. Toch is er al
van alles mogelijk. Zo is er Videotex om aan de
meest uiteenlopende informatie te komen; bij or-
ganisatie als bijvoorbeeld Comp U Card en Weh-
kamp kunnen via de PC produkten worden be-
steld, veelal tegen extra lage prijzen. Dit prijsvoor-
deel is mogelijk omdat direct vanuit de magazij-
nen kan worden verkocht. De winkel als kosten-
verhogende tussenschakel wordt overgêslagen.
Ook op financieel gebied is er vanuit huis via de
PC van alles te regelen. En ook hiermee is - zeker
in de toekomst- financieel voordeel te behalen.

Telebankieren
Zo heeft bijvoorbeeld de Rabobank de service
'Rabo Telebankieren'. Via de eigen PC met mo-
dem kan, via de telefoonlijn, contact worden ge-
legd met de computer van de bank. Zonder naar
de brievenbus of naar de bank te lopen, is het hier-
door mogelijk de eigen bankzaken te regelen.
'sAvonds of overdag, dat maakt niel uit. Betalings-

Crachten en overboekingen kunnen zo op de
t relste manier worden afgehandeld. Papier komt
er niet meer aan te pas. Voor een aantrekkelijke
prijs biedt de Rabobank dit zogeheten 'modem'
aan haar cliënten aan. Alles kan via het eiqen

beeldscherm in de gaten worden gehouden. Per-
soonlijke gegevens zijn via de directe liin met de
bankcomputer op te vragen; bijvoorbeeld saldo-
gegevens, of een overzicht van bijvoorbeeld alle
uitstaande automatische betalingen. Als een be-
paalde opdracht moet worden veranderd. Kan dat
eenvoudigweg worden ingetoetst.
Ook is het mogelijk om algemene informatie over
bankzaken op het beeldscherm zichtbaar te ma-
ken; biivoorbeeld over de vele variantên op het ge-
bied van sparen en lenen. Vragen, bestellingen,
klachten etcetera kunnen thuisbankiers in een
elektronische brievenbus deponeren. Het zal dui-
delijk zijn dat ook bij telebankieren de veiligheid
voorop staat. Om toegang te krijgen tot het sys-
teem krijgt iedere 'telebankieÍ' een gebruikers-
nummer en een persoonlijk wachtwoord. Een ex-
tra beveiliging is ingebouwd voor het overmaken
van geld van de eigen rekening naar de rekening
van iemand anders. Daarvoor is bij de Rabobank
een zogeheten Digipass nodig. Dat is een appa-
raatle dat er uitziet als een zak-rekenmachine.
Door op dit apparaatje de persoonlijke PIN-code
in te toetsen wordt een unieke identificatie bere-
kend en is het mogelijk geld van de eigen rekening
over te maken.
Telebankieren is veilig, goedkoop en gemakkeliik.
Zeker voor mensen die thuis toch al een PC heb-
ben staan is het êen aantrekkelijk alternatief dat
vooruitloopt op toekomstige ontwikkelingen.
Meer inÍormatie: Telebankieren kost u slechts / 1,-
per betaalrekening per maand en voor spaarreke-
ningen betaalt u niets.
U kunt vrijblijvend kennismaken met Rabo Tele-
bankieren: de eerste 6 maanden zijn gratis!

Rabobank Sneek-Heeg-Joure, Galamagracht 1,

lJlst

F0gelnijs

Vogelwacht
lJlsVOosthem e.o.

Midden april: een lepelaar in het land van Nauta
langs de Skerdyk gezien; liep mooi tussen de
koeien voedsel te zoeken.
Witte kwikstaart plaagde de familie Hoekman,
Skerdyk 3. Hij pikte voortdurend tegen het raam,
zodat de kinderen er wakker van werden. Hij zag
zijn spiegelbeeld en dacht aan concurrentie. Er
werd een net voor het raam gehangen, maar het
hielp niet, want hij kroop er achter en pikte weer
op het glas of hij ging naar een ander raam. Het
plagen heeft wel een maand geduurd.
Scholekster (strànljip) broedde op het dak van Nij

Ylostins tussen de grindstenen. Het werd ontdekt
toen er nieuwe dakbedekking op moest en de
scholekster zeer agressief was. Er lagen drie eie-
ren. Hij zat te broeden op het hoogste gedeelte
van het dak en daarom besloot Van der Woude
eerst de laagste daken te vernieuwen. Zo kon de
scholekster eerst ziin eieren mooi uitbroeden.
ïruee eieren kwamen uit; het derde was onbe-
vrucht. Na veertien dagen, met veel geroêp van de
ouders werd de sprong door één jong gewaagd
en met succes. Het tweede jong kwam een dag la-
ter via zonnewering en stíuiken ook naar bene-
den. Een jonge scholekster bleef er over, hij werd
door Van Slooten uit de sloot gehaald en over de
weg gebracht en is door de ouders verder meege-
nomen naar de vrijheid!
Veel poppen van vlinders bij het huis van De Vries,
Harinxmaweg. In juni kropen er bonte bessenvlin-
ders uit.
Grote bonte specht hakte een mooi rond gat in
een boomstam, nogal vrij diep, om er een nest in
te maken. Daar bleef het bii, want hii was maar al-
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Priaé en Zakelijh
de juiste

* verzekering
* hypotheek
* pensioen

SNEEIIEN
A$IUNANTIDIT,ANÏ(XDN

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

IDE DOENBY
\tl
.\
ó

Voor alle bestratingen
ook sierbestrating

voor particulier en bedrijf

Bestratingsbedrijf

Fa. l{ota en Zwaagman bu

Hettingawei 16 Bernhardstraat 3

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

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

HUTG}E}EEIRIJF
R"IKRtrIE€
ÏI KUNT HIEB TERECIÍT VOOR:

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

' Ondsrdelen ' Verkoop van Nleuwe &
Gebrulktc auto's

Roodhemsterweg 14
IJlst

05155-3 1436
(privé 31858)

Autorijschoot L. de BOef
Belangrijker dan een goedkoop

lesuur ls de eindrekening
na het rilexamenl
Ga daarom naar

Autorijschool L. de Boer
Popmawal 12

lJlst
TeleÍoon 05155-31553

VOLLEDIG
GEDIPLOMEERD

K ,y Uitvaartvereniging "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
* Dienstverrening zonder winstbejag met voor reden bovendien

Íinanciële tegemoetkoming
à< Door samenwerking met UBo-verzekeringen is totare dekking

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

* Bode J. plantinga, dag en nacht bereikbaar 05141-1972.

Inlichtíngen: A.A. Seinen, De Kling 11, tel. Oblb5 _ 325b9

TIMMER- EN AANNEMERSBEDRIJF

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

lJlst, Roodhemsterweg +, Telefoon 051 55-31 gg0/31 349
Postadres: Postbus 29, 8650 AA lJlst
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11-8-1993 langs de lendrachtswei door Sj. Land-
man.
Langs de lewei een tapuitje (Friese naam heide-
hipper) gezien op 1 1 -8-1993 door Sj. Landman.
Vogelmeldingen bij Sj. Landman, De Kearnstien
16, lJlst, tel. 05155-32046.

Vogelwacht lJlst-Oosthem e.o.

Fries spreken
Als u al langer in Friesland woont of de cursus ver-
staan en lezen al hebt gevolgd kunt u de cursus
Fries spreken volgen. ln deze cursus staan
spreekoefeningen centraal. Daarnaast komt uit-
gebreide kennis van werkwoorden en grammatika
aan de orde als hulpmiddel bij het vlot leren spre-
ken, Aan het eind van de cursus kunt u een qe-
sprek in het Fries voeren.

Tijd: van oktober tot april wekelijks 2 uren.
Cursusgeld:/ 135.-.
Basispakket leermiddelen: ! í 47,50.
Verder zijn er nog: intensieve cursus, spoedcursus
(op Terschelling) en conversatiecursus.
Voor aanmeldingen en inlichtingen kunt u bellen
met: A.F.U.K. Leeuwarden, 058-138045 of Anke
Steenaart. Oosthem. 05.155-321 76.

Nei Fryske les?

Wolle jo ek wolris wat opskriuwe yn de taal dy't jo
wend binne te praten? Wiene jo al lang Ían doel
Frysk te skriuwen? Jou jo dan op foar:
Leargong A
Op dizze kursus leare jo hoe't jo ienfáldige tek-
sten, lykas Étnoegings, advertinsjes, briefkes en
ferslaggen skriuwe kinne. Fierder krije de krekte
stavering, de wurdskat, taalregels, oersetten en
lêzen omtinken. Foar amtners binne der spesjale
opdrachten, oanpast oan de deistige beropsprak-
tyk. Jo kinne de kursus ófslute mei it eksamen foar
it Fryslàn-diplomaA.
Iiid: fan oktober oant april 2 oeren wyks mei thÉ-

\rDpdrachten.
Kursusjild: / 135,-.

Basispakket learmiddels: + Í75,-.
Wolle jo mear witte fan de Fryske skiednis en lite-
ratuer? Jou jo dan op foar:
Leargong B
As jo de stavering al aardich yn 'e macht hawwe en
mear witte wolle fan taal, skiednis en literatuer,
kinne jo fierder gean mei leargong B. Wat de taal
oangiet komme de folgjende 0nderdielen oan 'e
oarder: it skriuwen fan ferskillende teksten (0.o.
ferslaggen, brieven en ferhalen), stavering, taalre-
gels, taaleigen, oersetten, tiidwurden en ynterfe-
rinsjes. By literatuer giet it om it tiidrek 1945 oant
hjoed de dei, by skiednis om ynsjoch yn de 0nt-
wikkeling fan Fryslán oant 1648.
Tiid: fan oktober oant maaie 2 oeren wvks mei
thÍsopdrachten.
Kursusjild:/ 135,-.
Basispakket learmiddels: t Í 147,50 (as jo lear-
gongAal folge hawwe ! Í112,50).
Foar opjefte en mear ynformaasje, ek oer Lear-

1ng C, koarte kursus stavering, literatuer of
Vlednis, kinne jo kontakt opnimme mei: A.EU.K.

Ljouwert, 058-138045 oÍ Anke Steenaart, 05155-
32176.

Een cursus Fries, iets voor
u?

Via uw buren, kennissenkring of werk zult u regel-
matig in aanraking komen met de Friese taal. Wilt
u zelf Fries leren verstaan, lezen of spreken? In

een groep of door zelfstudie? Dan bent u bij de
AFUK aan het juiste adres. leder jaar volgen zo'n
1000 cursisten een van de cursussen van de
AFUK. Ook bij u in de buurt.

Fries verstaan en lezen
Op deze cursus leert u Fries verstaan en lezen en
enigszins spreken. De cursus is zeer geschikt als
u nog maar kort in Friesland woont of er zult gaan
wonen. Het belangrijkste onderdeel van de cursus
zijn de luisterteksten (over dagelijkse onderwer-
pen). De andere onderdelen zijn: lezen, uitspraak,
uitbreiding van woordenschat en kennis van werk-
woorden en grammatika.
Tijd: van oktober tot april wekelijks 2 uren.
Cursusgeld: / 135,-.
Basispakket leermiddelen: t /50,-.

r.....fi:PU,
Arend Zijlstra wint voor tweede
keer op rij Stadsfeestenpartii
Zaterdag 4 september jl. was een erg drukke dag in lJlst. Naast het
stadsomroepersconcours, sjofelen, fierljeppen en de openingswedstrijd van
de voetbalcompetitie was er ook de jaarlijkse Stadsfeestenpartij van de
kaatsclub Nije Moed. Alworden de stadsfeesten slechts een keer in de twee
jaar gehouden, de kaatsvereniging houdt iedere eerste zaterdag van
september haar jaarlijkse lJlster PC.

Weken voor de partij zijn de leden al nerveus en
zijn er volop verhalen van de vorige edities waarbij
de ene anekdote nog mooier dan de andere ver-
teld wordt. De kaatsclub Nije Moed heeÍt dit jaar
weer enkele nieuwe leden mogen begroeten.
Deze nieuwe leden hadden nog nooit van kaatsen
gehoord, maar na enkele oefenpartijtjes bleek dat
er volop kwaliteit was bijgekomen.
Het bestuur had dertig man op papier en de moei-
lijkste klus was het loten van de parturen. Van-
wege een verscheidenheid van de afzonderlijke
kaatsers was het moeilijk om parturen samen te
stellen van gelijk niveau. Toch was het partuur van
Brant Miedema uit Oosthem favoriet voor de eind-
zege. In de eerste twee omlopen hadden zij geen
moeite om te winnen, totdat zij in de halve finale
het partuur van Bauke Weerstra tegenkwamen.
Bauke Weerstra is zo'n man die altijd van de partij
is en natuurlijk op zo'n belangrijke partij altijd voor
de winst gaat. In de eerste omloop kreeg het par-
tuurWeerstra nog Íerme tegenstand van het par-

tuur van Clara Jacobsen, maar toen Weerstra cs in
het perk ruilden, wonnen zij de wedstrijd door
goed teamwork met 5-4 en 6-2.
ln de halve finale was het de Jonge opslager Ate
Groenveld van het partuur Weerstra die goed op
dreef was. Vooral dankzij een knappe opslag kon
men Brant Miedema uitschakelen en werd er oo
eigen kracht gekaatst. Met 5-3 en 6-4 stapten
Weerstra cs de finale in.
Dat Arend Zijlstra, Marco Damstra en Koos Jacob-
sen via een overwinning en een staand nummer
tot de finale wisten door te dringen mocht gerust
verrassend worden genoemd. De jeugdige Marco
Damstra kaatst slechts enkele maanden maar liet
zien dat hij over een goede techniek beschikt. Re-
gelmatig sloeg hij ballen boven alsof hil werkelijk
nooit anders gedaan had.

Achter v-l.n.r.: Marco Damstra, Arend Zijlstra en
Koos Jacobsen. Voor v.l.n.r: Siete Groenveld en
Ype Poortinga.



Waar zijn vrouw het strildperk al had verlaten, liet
Koos Jacobsen, met natuurlijk een zeer goede
conditie als triatleet op zak, zien dat door team-
work het kaatsspelletje niet moeilijk hoeft te zijn.
In een zinderende finale, de lJlster PC waardig,
werd het 5 eersten gelijk. Op dat moment nam
Arend Zijlstra de opslag van Koos Jacobsen over
om iets meer lengte te krijgen. Op 6-4 lag er een
kleine kaats en moest Bauke Weerstra een tover-
bal geven. Tot opluchting van het partuur Zijlstra
viel de bal net buiten het perk. Voor Arend Zijlstra
betekende dit de tweede keer sinds 1978, dat hij
met de zilveren bal om de nek werd gehuldigd en
ook nog met de koningsbeker naar huis kon. Ver-
der kregen de winnaars natuurlijk de kransen eh
waren er fraaie zilveren herinneringskaatsballen
die beschikbaar waren gesteld door 'De Koepel'.
In de verliezersronde stonden in de finale de par-
turen van Douwe Zijlstra en Nico de Boer. Ook
deze finale was spannend en er kwamen vijf bor-
den aan iedere zijde van de telegraaf te hangen. In
het laatste eerst maakten Douwe Zijlstra cs geen
Íouten en op 6-2 beslisten zij de partil.
Volledige uitslag: 1. Arend Zijlstra, Koos Jacobsen
en Marco Damstra; 2. Bauke Weerstra, Henk de
Vries en Ate Groenveld; 3. Brant Miedema, Nynke
' 

';inenburg en Harmen Gerlofsma.
\-érliezersronde: 1. Douwe Zijlstra, Jan v.d. Wal en

Harry v.d. Wal; 2. Nico de Boer, Piêt Tuinman en
Age Koudenburg.
Bij de jeugd waren er I kaatsers die in 4 tweetallen
kaatsten. Hier bleek het oartuur van Siete Groen-
veld en Ype Poortinga het sterkste van allemaal.
Siete sloeg goed uit en met de goede opslag van
Ype Poortinga daarbij kwam dit tweetal tot de
volle honderd procent en wonnen zij drie wedstrij-
den. De tweede prijs was voor Jurjen Postma en
Janke Groenveld. Dit was ook een goede prestatie
omdat Janke Groenveld nog maar twee maanden
kaatst en in haar eerste partij direkt al een fraaie
beker oakte.
De Stadsfeestenpartij is direkt ook het einde van
het veldkaatsseizoen van Nije Moed. VanaÍ nu is
men elke woensdagavond weer van 2O.OO-22.00
uurte vinden in de sportzaal.Voor beginnerszeker
de moeite waard om eens langs te komen en de le-
den zijn gaarne bereid de regels van het kaatsen
uit te leggen. Kaatsen liikt moeiliik maar kent
slechts 10 hooÍdregels.
Op de foto de prijswinnende parturen.

Saearstmar

PERGAMANO CLUB IN IJLST?

Nu de groep liefhebbers van pergamano,
mede door de cursussen, al aardig groot is
geworden, rees de vraag bij enkele enthou-
siaste pergamno-hobbyisten of er mogelijk
een club kan worden opgericht.
Het doel is: elkaars werkstukken bewon-
deren en leren van elkaar e.d., samen bezig
zijn met dezelfde hobby.
Wie voelt hier iets voor?

U kunt zich opgeven bij :

mevr. Kootje, Bockamastraat 16, te1.32003,
en/of Hinke Visser, p/a Boekhandel Visser,
Galamagracht 9, tel. 31318.

StriÉqnCebenzmepr
Locarno Claasic/
ïrendy. Met terugtrap-
rem of met trommel-
remmen en 3 of 5 ver-
snellingen Yanaf f 729,-

Met zo'n sportieve Batavus lacht r.r erom. \íant clie zit heerlilk en loopt zo
licht dat opschieten bijna vanzelf gaat. Opstoppingen? Nooit van gehoolcl.

Tanken? Is er niet meer bij. Onclerhoucl? Nauweiijks.
En... de natuur lacht met Ll mee. Batavlls staclsfietsen zijn er al vanaf f 629,-.

Pak dus nog één keer de aLlto voor een ritje naar cle Batavlrs clealer.

I

EB/rt7:'tvats
Ul^| BATAVUS DEALER:

@

Jurjen Hoomansstraat 2, lJlst
Telefoon 05155 - gt064

NIJE
TWEEWIEIEBS

Met ingang van 20 september
ziin de openingstijden

van de SNS bank als volgt:
9.00 - 12.30 uur en van 13.30 - 17.00 uur
9.00 - 12.30 uur en van 13.30 - 17.00 uur
9.00 - 12.30 uur en van 13.30 - 17.00 uur
9.00 - 12.30 uur en van 13.30 - 18.00 uur
9.00 - 12.30 uur en van 13.30 - 17.00 uur

SNSoWwmW Ê

Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag
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