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H. Bootsma uit Oosthem
erelid damclub

24 Jaar was hij secretaris van lJ.D.C., de lJlster Damclub.
woonachtig in oosthem, bleeÍ hij lJlst en haar damclub trouw; ondanks het
feit dat zijn zoon altijden lang voorzitter is van de damclub in oosthem. velen
heeft hij zien gaan en komen; het bestuurvan lJ.D.c., in de persoon van de

:- lrên N. Boersma en H. Niiland, vond het de hoogste tijd deze man te eren en
hem tot erelid van deze in'Hetwapen van lJlst, spelende club te benoemen.

Een heuglijke avond in huize Bootsma met een
man die zich tijden lang heeft ingezet voor de
damsport in het algemeen en vooral voor deze tak
van sport in lJlst. De staat van dienst is erg groot
te noemen en beide bestuursleden roemden hem

illJl{ |{oBBY, Ullf GEMAK...!
Het vertrouwde adres voor al uw slijp.
werk, zoals: scharen, messen, tuin-
en hobbygereedschap,

Bel gerust wanneeÍ ik even langs

moet komen, maar geeÍ nooit iets

mee aan een onbekende

aan 0e oeur.

Uw slijper: Henk de Vries

daarvoor. Het is dan ook prachtig te horen hoeveel
plezier deze mensen en de heer Bootsrna in het
bijzonder beleven aan deze specifieke sport die in
Friesland door duizenden beoefend wordt.
Helaas gaat het de laatste jaren bergafwaarts met
het aantal beoefenaren; de club is zo langzamer-
hand aan verjonging toe. Het ledental is drastisch
teruggelopen en men is aan nieuw bloed toe!
Aan deze pure denksport beleeft de heer
Bootsma nog steeds erg veel plezier en hij gaat
nog altijd voor de volle winst. Hij ziet het spel als
een hoogwaardige denksport. Jongeren, maar
ook ouderen die overwegen zich met een derge-
lijke vorm van intensieve denksport bezig te hou-
den, worden op allerlei manieren door het kader
van de damvereniging ondersteund.
De volgend jaar 70-jarige lJlster Damclub zit te
wachten op nieuwe leden en hoopt ongeveer in
septembêr 1994 bij haar jubileum de broodnodige
extra leden in haar gelederen te kunnen begroe-
ten. Daar waar in de hele regio sprake is van terug-
loop in ledental, verwacht het bestuur van lJ.D.C.
dat er in lJlst weer ruimte is voor qroei!

Bockamastraat 27,

Het is weer tijd voor de
griepprik!

Op 30 september is de tweede voorlichtingscam-
pagne rond de griepvaccinatie van start gegaan.
De openingshandeling bestond uit het ,prikken'

van Gerrie Knetemann, ex-wielrenner en caraoa-
tíënt.

Griep ofwel inÍluenza kan voor een aantal groepen
mensen een groot risico voor de gezondheid bete-
kenen. Dat zijn de zogenaamde 'risicogroepen'.
Zo kan voor mensen met hart-, long-, of nierziek-
tes griep een uiterst gevaarlijke ziekte zijn. Maar
ooK voor mensen met suikerziekte en met ver-
laagde afweer kunnen complicaties bij griep ern-
stige gevolgen hebben. Zo belanden er in een ge-
middelde winter 20.000 mensen in het ziekenhuis
als gevolg van complicaties bij griep. Daarnaast
doen zich zo'n 2.000(!) sterfgevallen voor. Compli-
caties van griep zijn bijvoorbeeld: een langdurige
herstelperiode, blijvende achteruitgang van de
conditie, longontsteking, een hartinfarct of ontre-
geling van de suikerziekte. Medisch gezign is de
griepprik bij deze risicogroepen dus beslist nood-
zakelijk.
Er bestaan nogal wat misverstanden over griep en
de griepvaccinatie. De griepprik helpt alleen tegen
de echte gr,iep, die veroorzaakt wordt door het in-
Íluenzavirus. Met deze prik worden verkoudheden
en andere griepachtige ziektes niet voorkómen.
De griepvaccinatie geeft over het algemeen een
bescherming vanTOo/o tegen griep. Bij ouderen is
deze bescherming wat lager. Maar zeker is dat de
ziekte in dit geval bíj hen milder verloopt en dat de
kans op complicaties veel kleiner is. De griepprik
moet ieder jaar herhaald worden omdat elk jaar
een ander influenzavirus ooduikt.
De vaccinatiegraad in Nederland onder risico-
groepen is nog steeds veel te laag. Na de succes-
volle griepvaccinatiecampagne van vorlg jaar is
de vaccinatiegraad weliswaar vergroot van 81 tot
37o/o. Maar in vergelijking met bijvoorbeeld Frank-
rijk is dat weinig. Daar is na herhaalde campagnes
een vaccinatiegraad van 75% bereikt. Het is het
streven van de Nederlandse InÍluenza Stichtino.
die de jaarlijkse campagne organiseert, om dit c[-
fer binnen enkele jaren te evenaren.
Huisartsen spelen een centrale rol in de griepvac-
cinatie. Het is gebleken dat de huisarts met het
schriftelijk uitnodigen van mensen uit de risico-
groepen het grootste effect kan bereiken. Een ac-
tieve houding van de huisarts is daarom van groot
belang om een hoge vaccinatiegraad te bereiken.
Het Nederlands Huisartsen Genootschap heeft
dit inmiddels onderkend en ontwikkelde onlanqs
speciale richtlijnen voor de huisarts op dit gebiei.
Hierin wordt het belang van griepvaccinaties nog
eens onderstreept.

Meer inÍormatie over de griep en griepprik is te vin-
den in de folder 'De griepprik, m'n beste na-
jaarsklassieker', die aanwezig is bij de huisarts, de
apotheek en bibliotheek.
Voor individueel advíes over de griepprik is de
huisarts de aangewezen persoon. Algemene infor-
matie over griep, griepvaccinatie en de campagne
is te krijgen bij de GGD Zuidwest Friesland (05150-
89555).
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studig sybe houtsmo
voor grotische v,crmgeving en produktie

ontwerp en uitvoering van huisstijlen,

beeldmerken, advertenties, íolders, brochures,

katalogie, kalenders, verpakkingen, periodieken

gnz.

galamagracht 34, 8651 ec ijlst

teleloon 05155-32407/31820, fax 05155-32407

Geboortekaarties, Trouw- en Gelegenheidskaarten worden
bii 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

A
M

ljlsterkade 114, 8608 AC Sneek
Telefoon 05150-14000
TeleÍax 05150-23850

Taxivervoer
Groepsvervoer
Schoolvervoer
Reisvervoer
Direktievervoer
Ziekenvervoer
Trouwrijden
Rolstoelvervoer
VIP-bussen (8 personen)

Makelaardij
Schrale

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

Hypotheken en verzekeringen

Taxaties van alle onroerende goederen
blnnen 48 uur geregeld

Vraagt vrijblijvend inÍormatie.

Stadslaan 42. 8651 AG lJlst, tel. 05155-32211

Voor ovenverse bakkersprodukten naar

Dtrtbotiln'eSnnwnDilJ
.EEUWKADE 1 - B6s1 AA ,JLST 

-

TELEFOON 05155-31557

COLFF SUPERMARKT
DE MEEST COMPLEnE SUPERMANKT IN DE BUUNT

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

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

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

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

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

en 14.OO-7 7.OO uur

Openingstijden: maandag 10.00-12.15 en í3.í5-18.00 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.

gptÍÍffi\
GALAMAGRACHT 34 . IJLST - 05155-31570
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Mevrouw W. Kempenaar-Verhoog, J. Rispens-
straat 9, telefoon 31747.

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

Voordat u straks wegzakt in een saaie, grijze
winterslaap, kunt u beter eerst ons, de Winter-
schilder, bellen.
W| geven uw rnterieur een onverwacht frisse
en kleurijke aanbhk. Bovendien proíiteeft u als
parliculier van een aantrekkehjke premie van
Í 50,- per man per dag als het om mrnimaal 3
mandagen gaat. Voor bednjven geldt een pre-
mie van Í 35,- per man per dag. Waarom belt
u ons niet voor een afspraak of nadere
informatie?

Uw winterschilder:

J.G.DEVRTES -IJLST
schllder- en D ehonge rsb e dr gÍ
Galamagracht 13,9651 EB lJlst
Te|.05155.31387
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Renorqtie & Nieuwbouw

VAN VLOER TOT DAKPAN
ONDERHOUDSBEDRIJF HUISMANI

DE FTNNE 6, 8651 CW |JLST.05155-32023

een uitgave van:
Drukkerij Visser
Galamagracht 9, lJlst
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/oÍ advertenties: Inleveren
vóór de eerste van de maand bii
Drukkerij Visser, lJlst.
íO Copyright Drukkerij VisseÍ. Niets uit deze
uitgave mag worden verveelvoudigd door mid-
del van druk, fotokopie, mikrofilm oi op eniger-
lei andere wijze. zonder voorafgaande schrifte-
lijke toestemming van de uitgever.

elke wo. en za. Poppentheater De Regenboog met familievoorstelling, min. leeftijd 4 jaar.
Aanvang 1 4.30 uur. Toegang / 7,- per persoon.

25 november
26november
29november

1 december
Sdecember

l3december
l4december
l5december
l6december
1 7 december
23december
24december

N.C.V.B., dr. Bakker, kinderarts uit Sneek, over incest, Mienskipsh0s
Klaverjassen, Mienskipsh0s
Bridgeclub, Mienskipsh0s
Bridgeclub, Mienskipsh0s.
Bond van Plattelandsvrouwen, viering 20-jarig bestaan!!!, Mienskipsh0s
Bridgeclub, Mienskipsh0s.
Vergadering'Stadsbelang', Mienskipsh0s.
Bridgeclub, Mienskipsh0s.
Kerstavond, gezamenlijke Chr. Vrouwenverenigingen, Mienskipsh0s.
Klaverjassen, Mienskipsh0s.
Kerstfeestviering'Dassenburgh', Mienskipsh0s.
Kerstnachtdienst. Hervormde Kerk.

Sjoelen vanaf 4 oktober, iedere maandagmiddag
in NijYlostins, aanvang 14.00 uur.
Zangvereniging'Euphonia' repetitie iedere dins-

1 rgavond 20.00-22.00 uur in het Mienskipsh0s.
-Íluziekkorps'Concordia' repetitie iedere maan-

dagavond van 19.30-2'1.30 uur in het Mienskips-
h0s.
Judo lessen, iedere dinsdag 17.00-19.00 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
lJlst.
Dammen elke maandagavond in HetWapen van
Ulst.
Amnesty lnternational elke 2e donderdag van de
maand, 19.00-21.00 uur in de bibliotheek.
Kaatsen elke woensdagavond in De Utherne.
Tafeltennis maandag van 19.00-23.00 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-
^r.30 uur; vrijdag jazz gymnastiek 16.30-17.30 uur,

r---,30-18.00 uur extra training turnen en zaterdag
9.00-12.00 uur in De Utherne.
Bejaardengymnastiek in Nij Ylostins, elke
vrijdag vanaÍ 14,30 uur.
Badmintonvereniging Flash elke donderdag van
18.00-22.30 uur in De Utherne.
Volleybalvereniging Stánf ries 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 neren.
Dartclub iedere dinsdagavond vanaf 20.00 uur
Bondswedstriid en iedere donderdagavond in Het
Waoen van lJlst.
FNVinÍo-team: bel 05155-31970, Louise Hee-
ringa voor informatie op het gebied van Sociale
Voorzieningen, Studiefinanciering, invullen beÍas-
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. 05155-31970.
Gemeente van Jezus Christus Kinderbijbelclub:
woensdags eens per 14 dagen, even weken,
13.30-14.30 uur 4t/m7 jaar;14.30- 15.30 uur 8 Vm
12 jaar in het Mienskipsh0s. Info: 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.

Sint Nicolaasactie
Op vrijdag 3 december a.s. kunnen de kinderen
van 0 Vm 12 jaar hun schoen brengen bii de Rabo
bank in lJlst. In de hal staat eên grote doos waarin
de schoen gedeponeerd kan worden. Sinterklaas
en zijn Pieten halen de schoen 's nachts op en
brengen deze naar de verschillende winkeliers,
aangesloten bij de Winkeliersvereniging en her-
kenbaar aan het gêle vignet op het raam.
Zalerdag 4 december a.s. is het dus zoeken ge-
blazen waar Sinterklaas de schoen met een ore-
sentje heeft gebracht. Dit wordt een feest!
Vergeet vooral niet de schoen te voorzien van je
naam, hetzij voorzien van een labeltje of een
briefje in de schoen. Sinterklaas wil graag weten
welke schoen bij welk kind past.

Leden winkeliersvereniging
Slagerij Zijlstra, Golff Supermarkt, Post Woningin-
richting, Schildersbedrijf J. de Vries, Boekhandel
Visser, Van Houten textiel- en kadoshop, Bakkerij
De Boef De Haas bloemen, Nijenhuis Tweewie-
lers, Kapsalon Jenny, Speerstra's Voordeelmarkt,
Schildersbedrijf Heeringa, Chinees restaurant Lo-
tus, Cafetaria De Witte Kat, Kantine sportzaal De
Utherne.
Donateurs: Schoonheidssalon Elegance; S.
Houtsma graf isch ontwerper.

Extra koopavonden Sinterklaas:
Donderdag 2 en vrijdag 3 december a.s. tot 21.00
uur,

Rectificatie

Stichting Jeugd- en
Jongerenwerk lJlst
In samenwerking met beide rijschoolhouders uit
lJlst, organiseert Stichting Jeugd- en Jongeren-
werk een'Theoriecursus'.
Wij bieden een totaalpakket dat bestaat uit: 8 les-
sen + theorieboeken + examengeld. De kosten
van dit pakket zijn + 7 190,- inclusief BTW, in zijn
geheel te voldoen bij inschrijving.
De lessen worden gedurende I weken in 'het
Honk' (op het sportveld bij de Utherne) gegeven
op een nog nader te bepalen avond (dinsdag- of
woensdagavond).
Bij voldoende inschrijving starten wij in januari
1994 met de eerste cursus.
GeeÍ je tijdig op. Je kunt bellen voor inlichtingen
en langskomen voor inschrijving bij Angela Reen,
Uilenburg 53, te|.31569 Inschrijfdatum sluit op
10 december. Dus vóór die datum opgevenl.
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Bijvmrbeeld onze Dat betekent dus: meer

rendementrekening. U rente en meer vrijheid.
spaa( te-
gen een

hoge rcnte.

terwijl u

toch i€dere

De Rabo-

bank Sneek-

Heeg-Joure

zet deskun-

dig alle
maand direct en contant vmÍdelen van de Rabo

geld kunt opnemen. Spamekeningen voor u

Zonder kosten. op een rijtje.
Zonder opzegtermijn. l|lhl El

SNEEX Mdkts@( t. 05150-890m: D.kmalun ló, -89213r l.tmcilcg 41. -8923:
HEEC 05 l 54-{2541 . JOURE 05 r 3t-89000 . LANCWEER 05 138-99 r 24

sr, NrcolAÁsca 05 | 34.3 ló43 . SCHARNEGOL'TUM 05 150-l 8:E5
WÍEUWERD 05 r04-1105 . UUT 05 t55-3 r126. HOMMERTS 0515s22m

Stickerruilburo
ERWIN ZIJLSTRA

Rode Klaver43
8607 EJ SNEEK
te!.05150-27135

Snackbar
'DE WITTE KAT'

IJLST

OOK DEZE MMND KUNT U
ZEWEER BESTELLEN:

l{uzarensalades
/ 13,00 ot f 25,00

Zalmsalades
f 20,00 of t 35,00

Snackbar'DEWITTE KAT'
Te|.05155-31388

ir
Dry

árdé
Its. . .

stedsje
foto- en verhalenboek over lJlst

1 76 pag. met meer dan 260 f oto's, form. A 4
gebonden met stevig omslag, prijs f 37,50

verkrijgbaar bij:

BOEKHANDEL VISSER
Galamagracht 9, 8651 EB IJLST

Telefoon 051 55-31318

Prachtige kas met honderden planten

De Haas opnieuw onder dak!
Als een 'De Haas' was hij weer vertrokken naar Grinslàn om daar de zoveelste
expositie van zijn hand te laten komen.
Kortom, Jappie de Haas was er niet, maar zoon Marnix was graag bereid
uitleg te geven over de veranderingen die plaats vonden in hun letterlijk en
figuurlijk'bloeiende' bedriiÍ.

Al jarenlang is 'De Haas'een begrip binnen de lJl-
ster gemêenschap, maar inmiddels is deze naam
ook doorgedrongen van Frieslandhal tot de Gro-
ninger Martinihal, het RAl-complex en de hallen in
Zuidlaren. Voor tentoonstellingen veaorgt de fa-
milie De Haas de aankleding; Jappie, Marie, Peter
en Marnix zijn overal aanwezig en op tal van eve-
nementen te zien; niet zozeer in persoon, maar
vanwege de prachtige entourage welke zij steeds
weer in bloemen- en plantenpracht weten te be-
denken. Ze worden tegenwoordig 'overal' ge-
vraagd.
De nieuwe, 550 vierkante meter grote kas (de
oude was 280m) is gevuld met de prachtigste
planten, snijbloemen, assoftimenten zijdebloe-
men, potten, vazen, manden, mandjes, luxe kado-
artikelen, graszaad en kunstmest. Buiten vindt
men kerstbomen, struiken, heesters, coniferen,
etc. Alles wat denkbaar is op bloemen- en plan-
tengebied is in het pas heropende bedrijf te vin-
oen
ln de kas wordt het klimaaï en daardoor de leef-
omstandigheden van de planten volledig compu-
tergestuurd beheersd en het is zelfs mogelijk het
glazen dak van al te veel zon-inval af te sluiten
door een soort van horizontaal uitschuifbare 'luxa-
flex', die elektronisch bediend wordt.

Achter in het bedrijf is een ruimte gereserveerd om
het materiaal voor detentoonstellingen voorte be-
reiden en te vervolmaken.
Het geheel oogt volgens De Haas jr. nog oveaich-
telijker. Zonder overdrijving kan uw verslaggever
ook stellen dat dit bedrijÍ van groot belang is, niet
alleen voor de lJlster gemeenschap, maar ook
voor een groot deel van Noord-, Midden- en West-
Nederland.
Jappie, Marie, Peter en Marnix het ga jullie goed in
deze écht'florerende' zaak.

\t
J.K.

Amnesty werkt!

Amnesty International voert dit najaar een cam-
pagne tegen politieke moorden en 'verdwijnin-
9ên'.
De aÍgelopen 1O iaar zyn volgens voorzichtige
schattingen meer dan 1 miljoen mensen over de
hele wereld door hun eigen regering gedood of
het slachtoffer geworden van een 'verdwijning'.
Amnesty International voert dit jaar actie om we-
reldwijd aan politieke moorden en'verdwijningen'
een einde te maken. Ook in uw eigen omgeving
kunt u meedoen aan deze actie.

Op de schrijfavond in de openbare bibliotheek
kunt u meeschrijven of een brief afhalen om over
te schrijven. Ook kunt u op de december-schrijf-
avond artikelen kooen zoals kaarsen en kerstkaar-
IêN.
Door mee te doen, laat u anderen in uw omgeving
zien hoe u over mensenrechten denkt.
De opbrengsten van het verkochte materiaal stelt
Amnesty International in staat haar boodschap
nog effectiever uit te dragen.
Helo mee te voorkomen dat oolitieke moorden en
'verdwijningen' het graf in worden gezwegen!
Schrijfavond: 9 december. Plaats: openbare bi-
bliotheek. Tijd: 19.00-21.00 uur.

Taxicentrale ZUID-WEST F Rl ESLAND

Taxi GaasterlandOS14T - 1377
Taxi Speerstra 05155 - 43400

Postbus 459, 8600 AL SNEEK

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

ANNA SCHRAA.VAN POPTA

GEDIPLOMEERD
PEDICURE

Geeuwkade 11 - Telefoon 31930
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F0gelnijs

Vogelwacht
lJlsUOosthem e.o.

Het waterhoentje
Waar rustig water is en riet met een goede onder.
begroeiïng mag het waterhoentie graag vertoe-
ven. Soms krijg je de indruk, en vooral 's zomers,
dat het waterhoentje bijna verdwenen is, maar te-
gen de herfst komen ze wat meer tevoorschijn. Tij-
dens de broedtijd laat hij de grote wateren zoals
meren, vaarten en kanalen over aan meerkoeten
en futen.
Het waterhoentje of reidhintsje (dat is zijn Friese
naam) herkent men vrij gemakkelijk aan zijn aparte
stiil van zwemmen; ijverig kopknikkend en staart-
wippend heen en weerzwemmend. Als hijvoedsel

\ opttezoeken op dewalkant, dan kunt u hetreid-
-6intsle soms mooi van dichtbij bekijken. De gehele

bovenzijde is glanzend zwart-bruin, de onderde-
len zijn leizwart met aan de Ílanken een brede
witte streep. Erg opvallend zijn de helderwitte on-
derstaart dekveren met de zwarte vlek in het mid-
den van de staart. Maar nog opvallender is het kar-
mijn-rode voorhooÍdschild (bles), dat uitloopt op
de rode snavel met de gele punt. Dit rode blesje is
het kenmerk om het waterhoentje en de meerkoet
uit elkaar te houden; bij de meerkoet is dit spier-
wit. De poten met de geweldige lange tenen zijn
groen met boven het hielgewricht een helderrood
kousebandje. Tussen de tenen bevinden zich
geen zwemvliezen oÍ lobben, zoals bij de meer-
koet, maar toch zijn het uitstekende zwemmers.
Bovendien geven de lange tenen de vogels het
grote voordeel dat zij gemakkelijk over de water-
planten kunnen lopen. Een zanger is het water-
hoentje niet, maar men herkent al vlug zijn roep,
krruk-krruk, en zijn onrustige kik-kik. Het nest is
vrij gemakkelijk te vinden, tenminste in het voor-
jaar als het nog niet zo begroeid is. Het nest lijkt
'eel op dat van een meerkoet, maar alles is wat

\-^iiner, ook de eieren. De eieren van het water-
hoentje zijn geel-bruin van kleur met een aantal
roodbruine stippen en vlekjes. De legsels zijn vaak
groot, soms wel tien of elf eieren. Het broeden
neemt ongeveer drie weken in beslag en gebeurt
door beide geslachten. als de jongen uit het ei ko-
men en goed droog zijn, gaan ze met de ouders al
het water in. De kleur van de jongen is diep zwart
met rood op de kop. Negentig procent van de wa-
terhoentjes haalt de twee jaar niet, want snoeken
en ratten en andere hongerige medeschepselen
belagen hen. Gelukkig maar dat er meestal een
tweede legsel komt en daar beginnen de ouders al
vlug mee als de jongen nog maar een paar weken
oud zijn. Komen deze iongen uit de dop dan krij-
gen de ouders hulp van de grotere jongen; die hel-
pen dan weer mee om de kleintjes groot te bren-
gen. Het merkwaardige van het waterhoentje is,
als zij onraad hoort of ziet verlaat zii de jongen en
speelt verstoppertje. De vogel is ineens 'gevlo-
gen', onder water wel te verstaan en daarna lijkt
het wel of zij van de aardbodem verdwenen is,
maar een eind verder staat zij onder water op een
waterplant; zo dalz;4 net met snavel en kop boven
water uitkomt en mooi alles kan zien. Als het on-
raad weer weg is, komt zij weer boven. Op het
land ziin ze ook zomaar weg, dat komt door hun
ongewoon lange tenen en vrij lange poten. Een
deel van onze reidhintsjes vertrekt in het najaar

naar Zuid-Engeland en Noord-Frankrijk en dan ko-
men ze hier weer vanuit Oost- en Noord-Europa.
Een strenge winter betekent een ramp voor de
reidhintsjes, die dan massaal de dood vinden.
Dus voor hen liever geen strenge winter.

Vogelmeldingen
Putters broedden twee keer in mei en juni, J. Bre-
keveld, Harinxmaweg. Ook broedde de putter in
Oosthem, de Himmen, bij mevr. Hitzert-Attema.
Bergeend bij Zevenpelsen zwemmend richting
Wyddraai oB 2-9-93, gezien door Chris de Jong.
Op 10-9-93 werd hij ook gezien bij de brug en
Geeuwkade door Sj. Landman. Hij vloog niet weg
en zwom rustig door; vermoedelijk een ontsnapte
parkeend, want een bergeend hoort niet midden
in lJlst thuis.
Een nog volop zingende zanglijster op de Ee-
gracht, gehoord op 8-9-93 door R. Schraa.
Een fazantenhaan bij de spoorwegovergang tus-
sen Nijezijl en Pikesyl op 6-89-93, gezien door
ElskeAdema.
Een buizerd gezien langs de oostkant van de Wy-
merts op 9-9-93. Hijwerd opgejaagd dooreen kie-
vit, zo fel dat het net leek of de kievit jongen had,
gezien door S.K. Abma.
Koereiger gezien bij Oosthem op 12-9-93 door R.

de Jong en W. Feenstra en op 13-9-93 door K.
Schraa bij de Parallelweg. De koereiger deed zijn
naam eer aan, want hij liep mooi tussen de koeien.
Hij sliep vaak op detakken van de struiken rond de
spoorputten. Daar werd hij nog gezien door B.
Bouwman en H. Schraa. Verder werd hij nog ge-
meld door mevrouw l. Krol en Chr. de Groot, Oos-
them. Ook verscheen onze koereiger rond de
nieuwbouw van Oosthem, gezien door J. Osinga,
Het is maar te hopen voor deze mooie kleine, bijna
witte, reiger dat het niet begint te vriezen, want hij
hoort thuis in de warme landen zoals Zuid-Frank-
rijk en Spanje. Dit is wel een zeldzame gast die
nog niet vaak in Friesland is gezien. Deze koerei-
ger is vaak op de Íoto gekomen, zodat velen hem
nog eens kunnen bekijken.
lJsvogel bij de Harinxmaweg op 14-9-93 gêzien
doorJ. Brekeveld.
Een vrijwel geheel witte kemphaan bij de Brekken
gezien vanuit de kijkhut in Jutrijp op 18-9-93 door
Joh. de Jong, lJlst.
Oeverloper gezien bij begin Ouderijn-Geeuw op
20-9-93 door Joh. de Jong.
Fuut met vissnoer om zijn snavel in de Geeuw op
20-9-93 is niet gevangen, wel geprobeerd door J.
Groenveld en Joh. de Jong. Een fuut in nood is
bang en vlug. Hij sterft een wrede en langzame
dood.
Laatste boerenzwaluwen uitgevlogen naar het
verre Zuiden op 27-9-93 bij J. Hoekstra Nijezijl, 8
paartjes waren er in de schuur. Bij R.K. Abma wa-
ren de laatste boerenzwaluwen vertrokken en oo

21 -9-93; daar waren 9 paartles aanwezig. Ze wa-
ren begonnen met vier, later kwamen er nog vijÍ
paartjes bij.
Kleine rietgans gehoord en gezien bii de lewei en-
kele honderden op 27-9-93 door Joh. de Jong,
lJlst.
Een goudhaantje in de struiken langs de Jutrijper-
vaart bij de Witte Brekken te Jutrijp op 2-10-93
door Joh. de Jong, lJlst.
Goudhaantje vloog tegen het raam bij de familie
Poelstra, H. Huizingastraat op 10-10-93. Hij was
versuft, maar na een uurtie rusten in een doos kon
hij zijn reis naar het zuiden weer vervolgen.
22 Zwarte ruiters (Friese naam séwyt) en 80 wa-
tersnippen (Friese naam waerlamke) in het reser-
vaat bij het schelpenpad op 2-10-93 gezien door
Joh. de Jong, lJlst.
Bergeend met 32 iongen, deze zomer gezien door
R.K. Abma op de Pikepoel. Uitzonderlijk hoog
aantal, maar dat zijn van meer bergeenden. De
jongen bii bergeenden gaan gemakkelijk met an-
dere moeders mee, dan heeft één alles en de an-
der niets. Dat gebeurt bij wilde eendên niet zo
vrug.
Witte huismus in en rondom Oosthem oo 4-10-93
gezien door mevrouw Abma-Schilstra, Oosthem.
A. Visser zag hem op de Pytsjepólle en op 7-10-93
gezien doorW. Abma in Oosthem.
Huiszwaluw laat vertrokken bij de familie De Boer
uit de R. Anemastraat en wel op 7-'10-1993.
Koperwieken, 20 stuks gezien op 3-10-93 op net
gemaaid land by Pikesyl door S.K. Abma.
Vlaamse gaai (Friese naam houtekster) op 14-10-
93 in de Wilhelminastraat bij Troelstra-DeVries, ge-
zien door Sj. Landman. Komt meest in de bossen
voor.
2 Beflijsters (Friese naam dominy lyster), koper-
wieken (Friese naam readwjok) op 14-10-93 bij
mevrouw Feenstra-Warmelink, Harinxmaweg.

Vogelmeldingen bij Sj. Landman, de Kearnstien
16, lJlst, tel. 05155-32046.

Vogelwacht lJlst-Oosthem e.o.
Sj. Landman

Aovrrs
BronortNoru
Bouwgeoele roil.rc

TerrNwrnr

TE1.05155-31592

postbus 7, 8ó50 AA, IJLST.

VOOR WONING-
EN

UTILITEITSBOUW
installatiebedrijf

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

Nevenvestiging lJlst,
te|.05155-32642

tel. Sj. Wiebenga 05155-31529
Eegracht 105

BROUWER



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?

Dinsdags- en vrijdagsavonds
bezorgen wij Uw bestelling!

SLAGERIJ

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

Galamagracht 44 - lJlst
Tel.05155-31996

Uaaromhopen...
alsaYooïdeIA
hantharen?

De doe-het-zelver huurt bij
ons o.a.: a Ladders a Rol-
sleigers a Speciemolens
a Cirkelzagen o Decoupeer-
zagen a Boormachines
o Schuurmachines o parket-
sch u u rmac h i nes o Q 76n6 -
of Tuinfrezen . Kettino-
zagen enz. enz.

M.SIIPERDA
GereedschapverhuuÍ
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Sudergoweg 54, lJlst

D
n
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GROND. EN VERZETWERK
WALBESCHOEIING
HEIWERK tr RIOLERING
AG RAR ISCHE WERKZAAMHEDEN

ffiiiïi'fi,ii,iffiifrïï
Galamagracht 107 8651 EE lJlst 05155-31491

0651 051

TIMMER. EN AANNEMERSBEDRUF

FA.G.SPIJKSMA&ZN.

o Nieuwbouw o Verbouw o Renovatie
r Onderhoud
o Ramen, deuren en koziinen maken wij

voor u op maat

Uilenburg 35 - lJlst 051 55-31 228

' I Gediplomeerde Autorij school"
ook voor vrachtauto en autobus

r Lestijden 60 minuten

r Opfriscursus voor de niet regelmatige rijders

o Voortgezette opleiding op groot materieel

o Het leren en durven rijden in Amsterdam

o Theoriecursus... ook voor 17Vz jarigen

o Hoog slagingspercentagel

Bel of kom langs voor meer informatie.

Sudergoweg 36 - 8651 CN lJlst - Telefoon 05155-32009

Voor al uw:
. Kruidenierswaren r 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 tolder

SPEERSTRA'S
VOORDEELMARKT
Stadslaan 2 - TeleÍoon 31206
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Bond van Plattelands-
vrouwen in Friesland,
afd. lJlst

Op 21 oktober j.l. hield de Bond van Plattelands-
vrouwen een doe-avond. De leden werden in de
gelegenheid gesteld om lampekapjes te maken,
die op een glas geplaatst konden worden. Het
was nog een heel gepriegel met stof, aslan, lint,
plakband en gaatjestang, maar onder de deskun-
dige leiding van mevrouw Wolfswinkel en een as-
sistente lukte het toch om iedereen aan het eind
van de avond naar huis te laten gaan met een leuk
zelfgemaakt kapje.
Aan het begin van de avond vertelde de presi-
dente het een en ander over het nieuwe speerpunt
van de Nederlandse bond van Plattelandsvrou-
wen, 'Kritisch consumeren, duurzaam produce-
ren'. Tijdens deze twee jaar durende campagne
komen op verschillende manieren diverse asoec-
ten aan de orde, namelijk Voedsel, Energie,
Noord-Zuid relatie, Textiel en Verpakkingen. De
achterliggende gedachte van de campagne is met
elkaarzoveel activiteiten te ontplooien, dat het ge-

. )el dat je in je eentje toch niets aan de wereld
Yunt veranderen verdwijnt, of in ieder geval kleiner

wordt. Samen kunnen we een heleboel bereiken.

JKAA.EKTF.Sf
De kollekte voor de Dierenbescherming Sneek
e.o. die gehouden werd van 4-8 oktober j.l. heeft
in lJlst / 803,00 opgebracht.
Kollektanten en gevers hiervoor hartelijk dank!

OPBRENGST NATIONALE KOLLEKTE VOOR
MENSEN MET EEN VERSTANDELIJKE
HANDICAP

In deweekvan 11 Vm 16oktobervond de jaarlijkse
kollekte plaats ten behoeve van mensen met een
verstandelijke handicap.
De opbrengst in lJlst bedroeg Í '1227,60. Ook dit
jaar weer een heel fijn resultaatl
'rdereen weer bedankt voor haar of ziin bijdrage.

\-areciale dank aan de kollektanten voor hun be-
langeloze inzet voor dit goede doel.

J. Wiebinga-Winia
A. Steenbeek-Wind

.SUTEI..I.AKTIE WERELDWINKEL

Tijdens de 'sutel'-aktie die gehouden werd op 6
november jl. werd voor een totaalbedrag van ruim

f 2700,- aan goederen verkocht. Voor lJlst een re-
cordopbrengst.
Een woord van dank aan de inwoners van lJlst en
aan de 'sutelders' is hier zeker op zijn plaats!

OPBBENGST PRINSES BEATRIX FONDS

De jaarlijkse kollekte van het Prinses Beatrix
Fonds in de week van 19 Vm 25 septêmber 1993
heeft in lJlst / 1489,50 opgebracht. Ook hierbij
kollekteerden vrijwilligers voor mensen die te kam-
pen hebben met gevolgen van ziekten aan het
centrale zenuwstelsel of de spieren. Namens het
Beatrix Fonds alle gevers en kollektanten hartelilk
dank.
Heeft u de kollektebus gemist? U kunt alsnog
meehelpen door uw gift te storten op giro 969 of
bankrekening no. 70.70.70.325. Uw geld wordt
goed besteed.

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

FIETSEN!
FIETSENI

Wii maken hiervoor ruimte
door u de modellen 1993

voor wel zéér aantrekkelijke priizen
aan te bieden!

Zoekt u dus een zeer voordelig Sinterklaas- of Kerstkado,
wees er dan snel bij, want

OP: OP!!!

J. Hoomansstraat 2, lJlst
Telefoon 05155-31664

Aktie geldig van maandag 29 november Vm 24 december 1993 of zolang de voorraad '1993 strekt.

Het fonds is een particuliere instelling en ontvangt
geen overheidsgelden voor de noodzakelijke
hulo.
Dankzij de financiële steun van vele Nederlanders
js het Prinses Beatrix Fonds in staat patiënten te
voorzien van hulpmiddelen en aanpassingen in
huis. Door giften kan behalve rechtstreeks aan
personen, ook een bijdrage worden geleverd aan

de financiering van projecten die de zorg voor pa-
tiënten nastreven. Daarnaast ondersteunt het
fonds medisch wetenschappelijk onderzoek naar
de oorzaak en behandeling van deze ziekten.
Centraal bureau Prinses Beatrix Fonds, Postbus
30470, 2500 GL Den Haag.

NIJE
TWEEWIEIEBS

H. Poelstra-Wiersma
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Molenaar Simon Jellema houdt lezing over de Rat

Op woensdag 27 oktober j.l. hield molenaar Simon Jellema op de eerste
contactavond van het Fries Scheepvaart Museum te Sneek een lezing over
houtzaagmolen de Rat.
Op de hem eigen wijze vertelde Jellema niet alleen de geschiedenis van 'zijn'
molen, maar ook die van molens in het algemeen. Hij verduidelijkte zijn
betoog met hettonen van afbeeldingen van verschillende molentypen.

'Het houden van toespraken is mij niet vreemd', zo
begon Jellema zijn verhaal, 'maar in de molen voel
ik mij beterthuis dan hier.'
De Rat is een van de weinige molens die nog in
produktie is. Nederland is bij toeristen vooral be-
kend om zijn tulpen, klompen en molens. Maar
molens zijn niet hier maar in China ontstaan. Via
het Middellandsezeegebied (Spanje en ltalië)
kwamen ze naar Eurooa. Deze eerste molens wa-
ren graanmolens, die met hun stenen het graan
fijn maalden. Vervolgens werden er molens in
Frankrijk en Belgiè gebouwd en daarna ook in ons
land. De eerstbekende molen in Nederland, geda-
teerd anno 1262, was een standerd graanmolen
die in Limburg stond. Daarna kwam de wipmolen
en in het Noorden de spinnekop en monnikmolen.
Dat waren watermolens die de polders moesten
droogmalen. Hieruit ontwikkelden zich de indus-
triemolens zoals olie-, krijt-, papier-, run- en hout-
zaagmorens.

Krukas
Toen er nog geen houtzaagmolens waren, werden
de boomstammen door 2 man met een zoge-
naamde 'kraanzaag' tot planken gezaagd. In Am-
sterdam en Haarlem waren zaagtuinen waar hon-
derden mensen werkten.
ln 1593 deed de Nederlander Cornelis Corn.zoon
een belangrijke uitvinding. Hij had namelijk de kru-
kas uitgevonden en vroeg hierop octrooi aan. Een
krukas is een as met een of meer krukvormige
bochten waarmee stangen in beweging kunnen
worden gebracht. Bij een houtzaagmolen is dat de
stang (wuifelaar genoemd) die aan de zaagramen
is verbonden.
De krukas werd voor het eerst toegepast in molen
't Juffertje.
De houtzagers die met de kraanzaag hun werk de-
den waren helemaal niet blij met de komst van de
houtzaagmolens. Door deze mechanisatie kwam
hun baan op de tocht te staan!

Zo tussen 1600 en 1650 was er veel vraag naar
hout, dat vooral voor de scheepsbouw werd ge-
bruikt. Het centrum van de houtzagerij werd de
Zaanstreek met meer dan 350 zaagmolens. Ne-
derland kreeg zelfs internationale bekendheid op
het gebied van houtzagen.

Molen deWalrot
De eerste achtkante houtzaagmolen aan de
Zaanse Schans werd gebouwd in 1614 (een molen
zoals de Rat). Zaagmolens stonden altijd aan het
water. Dat was gemakkelijk voor de aan- en afvoer
van balken en planken en het opslepen van de
stammen in de molen. Het was ook praktisch, om-
dat sommige houtsoorten 'bewetterd' moesten
worden, eer ze gezaagd werden. Door stammen
een tijd in het waterte leggen wordt de duurzaam-
heid verbeterd en er komt meer kleur aan het hout.
De eerste houtzaagmolen in Friesland was De Koe
in Workum. In 1980 zijn hiervan de laatste restan-
ten weggebroken. Uit een Contract van Assuran-
tie uit 1683 blijkt dat in die tijd in de Zaanstreek een
balkenzagerstond met de naam'Walrot' (: water-
rat).
In 1828 is deze molen afgebroken en per schip
naar lJlst gebracht. Hier werd hij aan de Geeuw
weer opgebouwd en kreeg de naam de Rat (Fries:
De Rót).
Men had in die tijd veel hout nodig vanwege de
scheeps- en boerderijbouw. Rond 1850 werd de
Rat met een stel stenen uitgerust en er kon graan
worden gemalen. De reden van deze uitbreiding is
waarschijnlijk geweest dat in diezelfde tijd de Rog-
molen aan de overkant van de Geeuw werd afqe-
broken.

Restauratie
Na 1900 gaat het snel achteruit met de wind-in-
dustriemolens. Er komen stoommachines en later
diesel- en electromotoren die voor de aandrijving
van de machines zorgden. Het grote voordeel hier-

Deze foto is gemaakt op zaterdag 27 mei 1978. Op
deze dag werd de Rat, na een grote restauratie
weer officieel in bedrijf gesteld. Vanaf die datum
was het weer een echte houtzaagmolen. Op de
voorgrond Iigt de tjottervloot van zeilschool lt Bea-
ken uit Heeg.

van was dat men niet meer van de wind afhankelijk
was. Ook de Rat ontkwam niet aan de aftakeling
omdat houthandel Oppedijk (eigenaar van de Rat)
aan het Wijddraai met een stoommachine ging za-
gen. Eerst werden dewieken eraf gehaald en later
de kop. Omstreeks 1920 kreeg de Rat een electro-
motor die tot 1950 de zaagramen in beweging
bracht.
ln 1956 verkocht houthandel Oppedijk de molen
aan de gemeente lJlst. De Rat werd in verschil-
lende fasen gerestaureerd. Bij de geldwerving
speelde het comité 'Vrienden van de Rat' een be-
langrijke rol. De kap en de wieken werden in 1966
door de firma Medendorp herplaatst.
Er kon echter nog niet worden gezaagd, want er
ontbraken nog verschillende onderdelen zoals de
koningsspil.
De heren H.C. van der Woude en P.J.M. Hooge)/
veen maakten een plan om de molen wêer ge-
schikt te maken voor het houtzagen. Dat ge-
schiedde ook en op 27-5-1978 werd de Rat weer
officieel in dienst gesteld door dr. S. Schutte,
hoofdambtenaarvan het Ministerie van CRM.
Voor een goed beheer en bedrijfsvoering werd de
Stichting Molen de Rat opgericht, hierin was ook
de gemeente lJlst vertegenwoordigd (later Wym-
britseradiel).
In '1980 komt Simon Jellema op de molen bij de
heer Van der Woude in opleiding. Van der Woude
heeft ontzettend veel voor de Rat gedaan. Omdat
het hem tenslolte teveel tijd gaat kosten trekt hij
zich als beheerder-instructeur terug. Onze wie-
kendrager krijgt in 1989 veel publiciteit omdat hij
dan Monument van de Maand is.

Per 1 -1 -1990 wordt Jellema beroepsmolenaar/in-
stÍucteur op de Rat. Samen met een aantal vrijwil-
ligers (heel belangrijk!) wordt 'de Rót' nu door hem
in bedrijf gehouden.

Toekomstplannen
Specialiteit van de Rat is het zagen van sloophoq-,
en iepehout. Sloophout wordt eerst ijzervrij ge-
maakt met behulo van een metaaldetector. Men
wil geen concurrent zijn van andere zagerijen,
maar sloophout wordt toch niet in dergelijke be-
drijven gezaagd.
De jaarproductie is zo'n B0 m3 hout per jaar.

Foto 13 oktober 1976. Restauratievan de Rat door
oersoneelvan de FirmaTacoma uit Stiens.
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Deze foto is genomen op 3 juni 19Bg op het terrein
Nooitgedagt achter de Galamagracht. Deze rails
met lorries en draaischijf zullen straks bij de Rat
ook weer dienst doen bii het houtvervoer

Jellema ziet de Rat als een 'werkend museum'.
'Wij willen het houtzagen laten zien en het am-
bacht van molenaar met de bijbehorende kennis
overdragen aan de volgende generatie.' Het ver-
wachte aantal bezoekers van dit jaar wordt ge-
schat op 4000. De spreker nodigt de talrijke aan-
wezigen in de ontvangsthal van het Fries Scheep-
vaart Museum uit om toch vooraleens een kijkjete
gaan nemen in de lJlster houtzager. Kortgeleden'' in eigen beheer het intern transport van het ge-

\"ragde hout sterk verbeterd. Dit is ook gedaan
om de molen wat arbeidsvriendelijker te makên.
Er zijn natuurlijk ook plannen voor de toekomst:
Een droogschuur om de planken en balken te dro-
gen en een woning op het molenerf voor de mole-
naar. Dit om het beheer en toezicht optimaal te
maken. Er is namelijk ooit een poging tot brand-
stichting in de Rat geweest!
Stichting houtzaagmolen de Rat heeft van de Ko-
ninklijke Fabrieken J. Nooitgedagt en Zn. een hoe-
veelheid rails met bijbehorende lorries en draai-
schijven gekregen. Met dit smalspoor kan het
transport van het gezaagde hout op ouderwetse
wijze worden uitgevoerd.
Na zijn verhaal beantwoordt Jellema nog verschil-
lende vragen uit het publiek, onder andere over
het schêrpen van de zagen. Dat slijpen doen de
molenaars zelf.

Als dank voor zijn medewerking aan deze eerste
contactavond ontving Simon Jellema een boe-
kenbon uit handen van de voorzitter van deVereni-
ging Fries Scheepvaart Museum. Een warm ap-
plaus van de aanwezigen onderstreepte de waar-
dering voor de spreker van deze avond.

ilIAAI( TIN [r[NSruRÏ
IIIIN IIIII ITIKSTI TOÏO

VISSER.IJLST
BOEK-EN FOTOHANDEL
Galamagracht g

Telefoon 051bS - 31319

UW SPECIALIST IN:
ONDERGOED o T-SHIRTS r SPTJKERBROEKEN o OVERHEMDEN
o PYAMA'S . HUISHOUDTEfi|EL . BADKLEDTNG o KLETNVAK

o KADO- & LUXE ARTTKELEN . BABY ARTTKELEN
. VRIJETIJDS KLEDING

o Elke week'Írisse' voorraad
o Kwaliteitsartikelen voor 'snelle' prijzen

Maak kennis met onze opvatting van een modern pakket textiel en kado's
en proÍileer van onze lage prijzen.

's maa ndagsm o rgens gesl oten

,
1229Frits Boschma Galamagracht 8 8651 EB lJlst Tel. 05155-3
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Voor alle bestratingen
ook sierbestrating

Priaé en Zakelíjh
de juiste

* verzekering
* hypotheek
t pensioen

SNEEII'EN
A$IU N,A NTIEIÍ, ANTTX)N

Zwarteweg 4, Sneek
tel.:05150-16825
P. Hiemstra
tel.: 051 55-321 64

IDE BOENBY

voor particulier en bedrijf

Bestratingsbedrijf

Nota en Zwaagman bu

Hettingawei 16 Bernhardstraat 3

8622 XX Hommerrs 8651 AM lJlst
05154-43566 05155-32503

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

Autorijschoot L. dg BOef
Belangrilker dan een goedkoop

lesuur is de eindrekening
na het rllexament
Ga daarom naar

Autorijschool L. de Boer
Popmawal 12

Ulst
TeleÍoon 05155-31553

VOLLEDIG
GEDIPLOMEERD

K ,y Uitvaartvereniging n'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
* Dienstverlening zonder winstbejag met voor leden bovendien

financiële 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 051141-1972.

A.A. Seinen, De Kling 1 1, tel. 05155 - 32588

TIMMER- EN AANNEMERSBEDRIJF

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

lJlst, Roodhemsterweg +, Telefoon 051 S5-31 8BOi31 34g
Postadres: Postbus 29, 8650 AA lJlst
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Met spoed gezocht

VOLLEYBAL.
TRAINER

voor dames recreatieteam
op vrijdagavond van

19.00-20.00 uur
in lJlst.

Tel.: 05155-32017
(na 17.00 uur)

Hiemstra
odministrotiekontoor

* administraties
* belastingzaken
* begeleiding
* advies
* voor bedrijven

en particulieren

Plein 16-18, 8754 ER Makkum
tel. 05158-31523

De Pream 2,865I GAIJlst
tel. 05155-31860

Occasions en
N ieuw-verkoop
Goede service

Tel. 31249
Holtropweg 5

Reparatie
Plaatwerk - Spuiten

Ghr. Plattelandsvrouwen
lJlst
Uitstapje G.P.V. lJlst
Deze keer gingen we naar het 'Eerste Friese
Schaatsmuseum' in Hindeloooen.
We waren op 2 september 1993 met een flink aan-
tal dames aanwezig bij de trein om 12.48 uur, die
ons naar Hindeloopen zou brengen.
Daar aangekomen moesten we ongeveer 20 mi-
nuten lopen om in het stadje Hindeloopen tê ko-
men, maardat was geen bezwaar voorde dames.
Het 'Eerste Friese Schaatsmuseum' is de moeite
waard om eens te bezoeken. De schilder deed ons
ook voor hoe hij die mooie dingen maakt. Daarna
gingen we aan de koffietafel, die we hadden be-
steld. Dat was ook goed verzorgd. Na de koffieta-
fel was iedereen vrij om te gaan winkelen.
Hindeloopen is een leuk stadje om er te winkelen,
dus iedereen nam wel wat mee naar huis. We wa-
ren allemaal op tijd bij de trein: samen uit, samen
thuis!
De reiscommissie kon op een geslaagde middag
terugzien.

. \yon-auond van de CPVafd. Oudega-W,
\d'osthem en lJlst

We werden allemaal hartelijk welkom geheten op
22 seotember 1993 om 20.00 uur in 't Joo te Ou-
dega-W.
De presidente verwelkomde mevrouw Hilgenga
ook van harte. Het bijbelgedeelte was uit 2 Sa-
muël 12, Nathans bestraffing.
Na enkele mededelingen kreeg mevrouw Hil-
genga het woord. Ze is verhalenvertelster van
sprookjes en mythen. We kregen te horen het ver-
haal 'De levenslampen van de heksen'. Zoals me-
vrouw Hilgenga vertelt ga je het verhaal meebele-
ven.
Het was ook verder een gezellige avond in 't Joo
en er waren veel dames aanwezig.

Vergadering d.d.21 oktober 1993 in het
Mienskipsh0s te lJlst om 20.00 uur
Deze avond opende mevrouw Jacobi door ons al-
lemaal hartelijk welkom te heten en in het bijzon-
der de heer Johan Veenstra uit Nijholtpade. Na de
bijbellezing, meditatie en mêdedelingen kreeg de
heerVeenstra het woord.

- ,lt is geweldig hoe die man de verhalen brengt.
líe kunt het niet beschrijven, maar je moet het ho-
ren. De tijd was zomaar om. Je kon ook boeken
van hem kopen.'Stellingwarver Stiekelstokkies',
dat zijn de gebundelde verhalen die hij altijd ver-
telde op donderdagmiddag bij 'Omrop Fryslàn'
van 12.30-13.00 uur. Veel dames kochten zo'n
boekje.
Mevrouw Jacobi bedankte Johan Veenstra voor
deze fijne avond. Ze las ons nog een gedicht voor
en wenste ons allemaal wel thuis.

ï Wind-Wiersma

Ned. Ghristen
Vrouwenbond
Onder leiding van mevrouw Postma vergaderde
de N.C.V.8.28 oktober 1993.
Na het gebruikelijke gedeelte was het woord aan
mevrouw Brandsma-Ydema uit Blauwhuis. Ze is
fraktievoorzitter van het C.D.A. van de provinciale
Staten.
Haar lezing ging over'Vrouwen in Europa'. Hêt be-
gin van de lezing was een terugblik in de geschie-
denis. Karel de Grote en KaÍel de V streeÍden al
naar een verenigd Europa. Na de nederlaag van

Napoleon werd Europa in Wenen verdeeld. De lan-
den die aangesloten zijn bij de E.G. (Êuropese Ge-
meenschap) zijn: Nederland, Belgié, Luxemburg,
lerland, Engeland, Frankrijk, Spanje, Portugal,
.Griekenland, Duitsland en Denemarken. Het doel
is om in ÍederatieÍ verband beoaalde zaken cen-
traal te regelen (Brussel). Bijvoorbeeld op het ge-
bied van milieu, defensie, onderwijs, belasting,
taal, sociale lasten en landbouw.
De plaats van de vrouw in Nederland was vroeger
in de huishouding. Ze hadden veel kinderen en er
heerste armoede.De man was de kostwinner. We
kennen allen de boeken zoals 'Bartje' en Afkes
Tiental'. In die tijd waren de vrouwen ook verplicht
mee te werken, zowel thuis als bijvoorbeeld op de
boerderij.
In 1921 komt het kiesrecht voor vrouwen. Na 1945
wordt de leerplicht verlengd en krilgen de meisjes
gelegenheid wat langer door te leren. Marga
Klompé was onze eerste vrouwelijke minister
(1956). Ze was ongehuwd; anders werd men ook
niet geaccepteerd; een vrouw hoorde in haar ge-
zin. Vooral jongens gingen studeren, meisjes lie-
pen duidelijk achter.
Een vrouw kan zich moeilijk in een mannenwereld
manifesteren. Máár de keus van de vrouw is vril!!
De huishouding verdient geen onderwaardering,
en terecht het is heel belangrijk werk!
Bij andere landen vergeleken is de kinderopvang
hier het minst ideaal. Máár buiten Nederland moe-
ten man en vrouw wel werken, want de lonen lig-
gen veel lager!
Meisjes geboren na 1972 zijn nu verplicht zich
zonodig op de arbeidsmarkt te begeven. Over het
algemeen blijkt men weinig zicht te hebben op de
direkte gevolgen van de éénwording van Europa.
Na de pauze werden nog enkele vragen beant-
woord. Mevrouw Postma bedankte mevrouw
Brandsma voor haar lezing.
De presidente eindigde deze avond met een ge-
dicht van Nel Benschop 'Sporen in het zand'. Ze
wenste de leden wel thuis en graag tot ziens op de
volgende vergadering op 25 november.

J. Posthuma-v.d. Boomgaard

St. Jeugd- en
Jongerenwerk lJlst
Langs deze weg wil het bestuur van de Stichting
Jeugd- en Jongerenwerk lJlst alle donateurs be-
danken voor hun donaties. Het was grandioos!!!
Wilt u nog donateur worden of een schenking
doen, dan kunt u alsnog terecht bij de heer R. Wal-
tje, de Dassenboarch 18.

Tevens willen wij nog de aandacht vestigen op het
volgende: Zoals vanouds hebben wij op 31 de-
cember a.s. weer onze OLIEBOLLEN-AKTIE. Op
de Overkluizing staan we vanaÍ 9 uur 's morgens
voor u klaar. U kunt kiezen uit oliebollen met of
zonder krenten. Prijs: 10 stuks voor / 6,-.

Vaste aktiviteiten in Het Honk
Woensdagmiddag vanaf 14.00 uur kindermiddag
met verschillende aktiviteiten. Vrijdagmiddag van
14.00-15.00 uur voorlezen voor de allerkleinste lJl-
sterties, 's avonds zijn we geopend vanaf 20.00
uurvoorde oudere jeugd van 14 jaar en ouder.
Zaterdagavond geopend vanaf 18.30-22.00 uur
voor de basisschooljeugd, met een disco. Zon-
dagmiddag geopend van 15.00-18.00 uur voor
een gezellige gezinsmiddag. Er kunnen dan spel-
letjes of iets dergelijks gedaan worden.
Uiteraard schenken wij de jeugd tot 16 jaar geen
alcoholische drankenl Dit geldt ook voor de zater-
dagavond.

Het bestuur
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SILYESTNNKT
Met 5 jaar Vlekweg- en Slijt

Per str.meter 400 cm breed

I{rpsvooR
MtnacLE,

Como
EN PAK EEN

SToFZTJTGER
MEE!

*Bij aankoop van
minimaal 7 strekkende meter

Silvester Como tapijt!
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+Oí de helft aan de waarde in contanten,winkelwaarde f 245.'
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