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Boekhandel Visser wint prijs
Etalage bekroond in nationale wedstrijd

In een landelijk uitgeschreven wedstrijd heeft boekhandelVisser in lJlst een
prima resultaat bereikt.
Aanleiding was het uitkomen van het boek'De aanloop'van de bekende
schrijver Rien Poortvliet. Een officiële oorkonde met een daaraan verbonden
prijs was hun deel.

De eialage werd door een landelijke commissie
gekeurd en waardig bevonden. Voor een klein
'olakle' als lJlst een prachtig resultaat, waaruit dui-

. ;lijk blijkt waarin kleine steden groot kunnen zijn.
-Íammert en Hinke Visser hadden hun uiterste

best gedaan hun etalage zo mooi mogelijk aan te
kleden; iets wat dus duidelijk gelukt is.

'Preken voor eigen parochie' is de Íamilie Visser

vreemd; maar toch, als redactie vonden wij het de
moeite waard dit feit.te melden en (ondanks het
feit dat men er eigenlijk liever geen ruchtbaarheid
aan wilde geven) deze mensen even in de schijn-
werper te zetten.
Lammert en Hinke, van harte proficiat!!!

J,K.

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

,,EKIKERI

De'Draei' in het Snekerpad

De 'draei' op deze foto uit 1965 maakte tot 1976 deel uit van het zogenaamde
Snekerpad en lag over de Oostelijke Dijgracht. Nadien is dit eenvoudige
bruggetje afgebroken omdat de nieuwe Sudergowei een veel betere toegang
gaf tot het Plan de Rat.

Via het Snekerpad kon men voor 1976 Jachtwerf
de Uitkijk van Wiggele van der Velde, de ijsbaan,
molen De Rat en een aantal boerderijen bereiken.
Ook als men over het 'binnepaad' langs de boer-
derij van Attema naar Sneek wilde wandelen
moest men gebruik maken van het Snekerpad.
Het begin van dit pad lag aan de Galamagracht
tussen het huis van Gemeente-opzichter Arend
Zijlstra (Galamagracht 21) en het huis van Sybe
van derWal dat momenteel wordt verbouwd.
De boerderij die hier is afgebeeld werd lange tiid
bewoond door de Íamilieï Huitema ffeade en Yt-
tje) en later door hun zoon Tjitze Huitema. Nu
woont de heer H.J.C. van derWoude hier.
De 'draei' heeft op deze opname een leuning.
Vroeger was dat niet zo. Het was dan ook niet on-
gevaarlijk om bij gladheid of in het donker deze
smalle brug (+ 1 meter breed) te passeren. Naar
verluidt is er wel eens een lJlster bakkersknecht
op de 'draei' uitgegleden. Hij belandde met fiets
en volle broodkorf in de Dijgracht. Plichtsgetrouw
viste hij de broden weer uit het water. Na droging
waren ze echter niet meer qeschikt voor con-
sumotie!

320 bomen in brand!
Ondanks het regenachtrge weer was de jaarlijkse
kerstboomverbranding, georganiseerd door
Stadsbelang lJlst, een groot succes.
In totaal werden er op 5 januari 320 bomen (waar-
van 50 uit Oosthem) op de brandstapel gegooid.
De prijsuitreiking vond plaats in Nij Ylostins waar
de jeugd zich had verzameld.
De gelukkige prijswinnaars waren:
1. Mirjam Meinen, 2. Astrid Heuveling, 3. Freerk
Bergstra,4. ?, 5. Mirjam Meinen, 6. Nynke Hollan-
der, 7. Marloes de Ree, 8. Deborah Boer, 9. Durkje
Bergstra, 10. Durkje Bergstra, 11. Willem Jan
Spreeuwers, 12. Douwe Henk Overwijk.
De prijzen bestonden uit: cmputerspelletjes, ge-
zelschapsspelen, videobanden en puzzels.
De 4e prijs was op lotnummer 1700 gevallen. Deze
prijs is aÍ te halen bij C. Smit, Ylostinslaan 47.

Vereniging Stadsbelang lJlst
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Geboortekaartjes, 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

TE1.05155-31592

postbus 7, 8ó50 AA, IJLST.

AM

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

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

Makelaardij
Schrale

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

Hypotheken en verzekeringen

Taxaties van alle onroerende goederen
binnen 48 uur geregeld

Vraagt vrijblijvend informatie.

Stadslaan 42.8651 AG lJlst. tel. 05155-32211

Voor ovenverse bakkerspradukten naar

Dtr tbotnn'eSrnnftrur Dil J
.EEUWKADE 1 - 86s1 AA rJLSr 

-

TELEFOON 05155-31557

GOLFF SUPENMARKT
DE MEEST COMPLETE SUPENMANKT IN DE BUUNT

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

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

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

de dag) . Ook voor uw ta*berichten
. PTT-kantoor (onder beheer van PTT-Sneek)

geopend van 9.OO-12.OO (s maandags v.a. 10.00 u.)

en 14.OO-17.OO uur

Openingstijden: maandag 10.00-12.í5 en 13.15-18.00 uur;
dinsdag t/m vrijdag 8.30-12.15 en í3.15-í8.00 uur;
vrijdag koopavond van 13.15-21.00 uur;
zaterdag de gehele dag open van 8.30-16,00 uur.

Eotftffi
GALAMAGRACHT 34. IJLST - 05155-31570
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2 Íebruari
4 februari
7 februari
9februari

'l Í Íebruari
1 6 februari
1 7 Íebruari
1 7 februari
1 I Íebruari
20 februari
21 februari
21 februari
22lebruari
24tebruari
Mienskipsh0s.
24lebruari
26 februari

Bridgeclub, Mienskipsh0s.
Klaverjassen, Mienskipsh0s.
Jaarvergadering, buurtvereniging'De Rat', Mienskipsh0s.
Jaarvergadering, buurtvereniging'De Tromp', Mienskipsh0s.
Feestavond diverse buurtverenigingen, Mienskipsh0s.
Bridgeclub, Mienskipsh0s.
C.P.V., Magda van Ommen vertelt overeigen werk, Mienskipsh0s.
Bond van Plattelandsvrouwen, 'De macht van de boodschappentas, Mienskipsh0s.
Klaverjassen, Mienskipsh0s.
Open Deur dienst, Mienskipsh0s.
Brldgeclub, Mienskipsh0s.
Schrijfavond Amnesty International, 1 9.00-20.30 uur, Openbare Bibliotheek.
Bridgeclub, Mienskipsh0s.
N.C.V.B., mevrouw F. Krikke-Brouwerste Franeker, Bondsproject,procal,,

Vogelwacht lJlst-Oosthem, jaarvergadering, Himsterh0s Oosthem.
'De Koepel', Beatavond, Mienskipsh0s.

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

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

een uitgave van:
Drukkerij Visser
Galamagracht 9, lJlst
Te|.05155-31318

Redactie: A. Kuipers
J. Keizer

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

Sjoelen vanaf 4 oktober, iedere maandagmiddag
in NijYlostins, aanvang 14.00 uur.
Zangvereniging'Euphonia' repetitie iedere dins-
dagavond 20.00-22.00 uur in het Mienskipsh0s.
Muziekkorps'Goncordia' repetitie iedere maan-
dagavond van 19.30-21.30 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 Het Wapen van
lJlst.
Amnesty International elke 2e donderdag van de
maand, 19.00-21.00 uur in de bibliotheek.
Kaatsen elke woensdagavond in De Utherne.
TaÍeltennis maandag van 19.00-23.00 uur, zater-
dag van 9.00-13.00 uurjeugd.
Gymnastiekvereniging Stànfries 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; vrijdag jazz gymnastiek 16.30-17.30 uur,
16.30-18.00 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 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 neren.
Dartclub iedere dinsdagavond vanaf 20.00 uur
Bondswedstrijd en iedere donderdagavond in Het
Waoen van lJlst.
FNV info-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, Ulst, tel. 05155-31970.
Gemeentevan Jezus Christus Kinderbijbelclub:
woensdags eens per 14 dagen, even weken,

13.30-14.30 uur 4 Vm 7 jaar; 14.30-15.30 uur 8 Vm
12 jaar in het Mienskipsh0s. Info: 05150-14353.
ToÍfe-Tienerclub: vrijdags eens per 14 dagen, one-
ven weken, 19.30-21.00 uur,12 I/m 15 jaar in het
Mienskiosh0s. Info: 05104-1627.

JPUNITS'OEWruJfiI
Wie heeft (hebben) mijn oude melkbus in de
Nieuwjaarsnacht meegenomen. Graag wil ik hem
terug hebben.
Dit kan ook weer 's nachts gebeuren, in de ylos-
tinslaan nr.51.
Alvast bedankt!

Opmaak: Studio Sybe Houtsma,
lJlst

Druk: Drukkerij Visser, lJlst

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

O Copyright Drukkerij Visser. Niets uit deze
uitgave mag worden veÍveelvoudigd door mid-
del van druk, Íotokopie, mikroíilm oÍ op enigeÊ
lei andere wijze, zonder vooraÍgaande schrifte-
lijke toestemming van de uitgever.

i"riË
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I ti 'rr-^FÀIl i VISSER IJLST
U+-l Boek-, kentoorboek- en totohandel

ar/ Í$èrkspeelgoed
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ltlJil |{0BBY, UW GElulAK...!
Het vertrouwde adres voor al uw slijp-

werk, zoals: schalen, messen, tuin-

en hobbygereedschap,

Bel gerust wanneer rk even langs

moet komen, maar geef nooit iets

mee aan een onbekende

aan 0e oeur.

Uw slijper: Henk de Vries

Bockamastraat 27,

Hiemstra
odministrotiekontoor

* administraties
* belastingzaken
x begeleiding
* advies
* voor bedrijven

en particulieren

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

De Pream 2,865L GAIJlst
teI.05155-31860

Stickerruilburo
ERWIN ZIJLSTRA

Rode Klaver43
8607 EJ SNEEK
te|.05150-27135

Drvlts...
it aldé stedsje

foto- en verhalenboek over lJlst
176 pag. met meer dan 260 foto's, form. A4
gebonden met stevig omslag, prijs f 37,50

verkril'gbaar bij:

BOEKHANDEL VISSER
Galamagracht 9, 8651 EB IJLST

Telefoon 05155-31318

Steun de Johanna Jacoba
De Johanna Jacoba, een beurtschip dat vroeger tussen lJlst en Sneek voer, is
weer in de vaart. Vele vriiwilligers hebben uren gewerkt om het schip weer in
de oorspronkelijke staat te brengen. Ook mogen we niet vergeten de vele
sponsors, hetzij met geldelijke oÍ met materiële steun.
Het is een pronkstuk op de Friese wateren en was in 1993 vele malen in het
nieuws en opTV. Onze Koningin mocht als eerste meevaren bii haar bezoek in
Sneek op 30 april 1993. Tevens waren we genomineerd voor de ANWB
toeristen troÍee, we waren bij de laatste vijÍ. En dan te bedenken dat er 30
projecten waren aangemeld.

Nu moeten we verder en we hopen dat velen ge-
bruik zullen maken van de mogelijkheden die de
Johanna Jacoba biedt. In 1994 zullen weer vele
vaarten gemaakt worden en wilt u hiervan gebruik
maken met een gezelschap dan kunt u boeken bij
mevrouw M. v.d. Ende-van den Sluis, De Warren
35, 8551 MR Woudsend, teleÍoon 05141-1315. Zii
kan u verder alles vertellen.
Thans is er een vriendenclub opgericht om de Jo-
hanna Jacoba in de vaart te houden. Er wordt
zelÍs een feestprogramma opgezet om de kas te
vullen.
Van 23 Vm 25 juni 1994 zal op het parkeerterrein
bij Baerveldt in lJlst een grote Aluhal geplaatst
worden, gratis beschikbaar gesteld door Van
Kammen tênten en catering Oosternijkerk.
Het programma is als volgt
24juni 1994:
's morgens koffiemorgen met èen speciale gast(e)
's middags volksdansmiddag met verschillende
groepen

's avonds Karaoke-disco show met schitterende
lichtinstallatie
25juni 1994:
's morgens antiektaxatie door de heer Baerveldt
en een Íamilieouzzeltocht door lJlst
's middags kinderprogramma met Riki en Bruni
Amusement
's avonds Top-40 orkest MATCH POINT.
Wij vragen u vriendelijk om lid te worden van de
vriendenclub Johanna Jacoba.
Voor slechts f 15,- per jaar draagt u bij tot het in-
standhouden van dit prachtige en unieke schip.
Het bankrekeningnummer is 3288.04.509 t.n.v.
Vriendenclub Johanna Jacoba te Woudsend
(bank Sneek-Heeg-Joure te Sneek); gironummer
van de bank 82.09.73.
Alvast hadelijk dank voor uw medewerking.

Lammert Koster, voorzitter

tê|. 05155-34422 (kantoor), 31497 (privé)

ANNA SCHRAA.VAN POPTA

GEDIPLOMEERD
PEDICURE

Geeuwkade 11 - TeleÍoon 31930

Uw oude tapijt voor de
Wym britseradielschaats-
toertocht

Het draaiboek voor een eventueel te houden
Wymbritseradielschaatstoêrtocht is gereed. Met
alle ijsclubs is vergaderd en ijs en weder dienende
zijn wij er klaar voor. De tocht heeft een lengte van
ongeveer 70 kilometer en is een mooie test voor
een eventueel te houden ElÍmerentocht.
Onze vraag is nu het volgendê:
KlÉnen is niet meer weg te denken bij zo'n tocht.
Ook in de Wymbritstocht zijn vele klÍnplaatsen.
Mocht u ovêrgaan tot het aanschaffen van nieuw
tapijt, wilt u dan een seintje geven aan een kon-
taktpersoon bij u in de buurt? Deze zal dan voor
ons een oplossing zorgen om het oude tapijt er-
gens op te slaan. Dit scheelt ons bij een te houden
tocht veel werk.
Bij voorbaat hartelijk dank.
Hier volgen de kontaktpersonen:
S. Hobma, v.d. Loswei 9, Blauwhuis,05157-9318
Th. Speerstra, Pharshoeke 1, Heeg, 05154-42314
G. Dijkstra, Hettingawei 32, Hommerts, 05154-
42912

A. de Jong, Noardein 61, Oppenhuizen, 05153-
9623
A. Hoekstra, Breksdyk 24, Oudega-W 05154-
69456
G. Bos, Koarte Achte 1, Scharnegoutum, 05150-
16753
S. Hiemstra, Slenk 16, Tirns, 05156-9598
D. Beuckens, Vosseleane 6, Woudsend, 05141-
1656
A. Kootje, Bockamastraat 16, lJlst, 05155-32003.

foto*

í12'_
' ven nqatief f 7,95

van dia f9,95

VISSER IJLST
Boek-. kantoorboek- en lolohEndel
Merkspeelgoêd
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II{IPALA
Comfortabele Gazelle voor alledag. Vele Gazelle pluspunten: verstelbaar stuur, roesr-
vaststalen velgen en spaken. Gazelle A banden (37 mm). Gazelle achterlicht (met

reservelampje) en Gazelle Halogeen koplamp mer reflector. AXA hoog rendement
dynamo en -veiligheidsslot. ComÍortabel Selle Royal Gel zadel, nastelbare Gazelle
pedalen, Esge aluminium standaard, 4 anti-slip bagageremmers op de drager.

KEUZE UIT:
r Terugtraprem met Shimano remnaaf g39r-
o Sturmey Archer trommelremmen/ 3-versnellingsnaaf en voornaaf Gazelle | 091-
. De nieuwe Sturmey Archer Sprinter trommelremmen (aluminium)/5-ver-

snellingsnaaf* l23gr'
' Trommelremmen met 3 roesfvaststaien stangen/Sturmey Archer 3-versnellingsnaaf

en voornaaf Gazelle" o ll49r'
o Alleen in groen/coolgrey en zwartblaurv/platinablauw. Alleen in zrvart-anrraciet/grijs metallic.

Gazelle heeft uoor iedere L0 en 72 mm
bagagedrager (uanaf model Impala)
een set udn 4 anti-slip bagageremtners
ontwikkeld.

utï0:votnD tEr
axt Hooc REItDEtE[ï
DYlrAt0.

KITUREN:
groen/coolgrey,

zwartblau\À/

platinablauw en

zwaÍï-an:$acietl
grijs metallic.

mffi
II{ DI VOI.GENDE

J. Hoomansstraat 2, lJlst
Telefoon 05155-31664NIJE

TWEEWET.EBS

TOT ZIENS BIJ:
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VOOR WONING-
EN

UTILITEITSBOUW
installatiebedrijf

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

Nevenvestiging lJlst,
tel. 05155-32642

tel. Sj. Wiebenga 05155-31529
Eegracht 105

BROUWER

hiaé en Zakelijh
de juiste

* verzekering
* hypotheek
* pensioen

SNDET[EN
ASSUNANTIEItANTTX'N

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

DE BOSNBV

Snackbar
'DE WITTE KAT'

IJLST
Vanaf 1 februari

zijn wij dagelijks geopend
van I 1.30 - 13.30 en
van 16.30 - 24.00 uur

Ook zaterdags
Maandags gesloten

In februari elke donderdag
2 fricandel speciaal slechts f 4,-

N8-plaatsbewiizen verkriigbaar bii
boekhandel Visser

R,KRME€
II KUNT HIAN TENECHT VOOB:

' Reparatlet * Grotc & Klclnr Bcurtcn
, APK-Autokcur[rg ' Autoepulten

' Onderdêle6 ' Vcrkoop ven Nlcuwc &
Gebrulkte auto'c

IJlst
05155-3 1436

(privé 31858)

'Hoort zegt het voort'

Vervolg van het jaaroverzicht
decembsrnummer lt Dryltser Kypmantsje.

Een week later (25 september) naar Enkhuizen om
daar tijdens het kampioenschap van Noord-Hol-
land een nieuwe omroeper te installeren, nameliik
Ruud Lippe, een jonge omroeper die door het ge-

meentebestuur in functie is genomen. Door het
erg slechte weer die dag hebben we het concours
in de hal van het gemeentehuis gehouden. Een

vreemde gewaarwording, dat echoën van het ge-

luid, dus maar wat minder volume. Êen 4e plaats.

Zaterdagmiddag 16 oktober door de directeur van
Amicitia gebeld oÍ ik in Sneek bekend wilde ma-
ken dat er die avond een groots theaterspektakel
gehouden zou worden. Natuurlijk wilde ik dat. Dus
uw omroeper is ook al in Sneek actief, wat bij som-
mige mensen op straat de opmerking uitlokte:
'Ben je verdwaald?'

Het jaar is bijna ten einde en het seizoen aÍgelo-
pen denk je dan, maar op 1 november werd ik ge-
vraagd om de promotiefilm voor de Johanna Ja-
coba aan te kondigen, tv-opnames dus hier in
Ulst. Wat is het geval? De Johanna Jacoba is ge-
nomineerd voor de Nationale Toerisme en Recrea-
tie trofee van de ANWB/NBT. Dit bêtêkent dat er
'gepromoot' moet worden, zodat een deskundige
jury op 9 december a,s, in Utrecht hopelijk de Jo-
hanna Jacoba als winnaar uitroept, Dit was een
koude maar mooie ervaring; de tv-uitzending was
op 4 november. Op woensdag 3 novêmber ben ik
door de dorpsgids/omroeper van Woudsend ge-
vraagd om een ronde doorWoudsend te doen. De
reden dat men mij vroeg was, dat's avonds in 'De
Driuwpólle' het êerste exemplaar van het boek
'Woudsender verhalen van vroeger' aan de schrii-
ver eÍvan, Klaas Knobbe, uitgereikt zou worden
door burgemeester Koopmans. De 12dê decêm-
ber vervolgens naar de H|SWAop uitnodiging van
de\Al/om erWymbritseradiel on Friesland te pro'
moten bij de aanwezige'bootjê-liefhebbers'. Dit is

weer iets heel anders om daar op zo'n beurs tê lo-
pen, Een heel ander publiek, dat natuurlijk ook
heel anders reageert op het werk van een omroe'
pêr, maar toch wel êên leuke en goede ervaring.
Het laatstê optreden in 1993 was op oudejaars-
dag. De Stichting Jeugd en Jongerenwerk lJlst
wilde de mensen in lJlst laten weten dat ze die dag
weer oliebollen konden kopen op de Overkluizing
oÍ bij het ieugdhonk. ïot zover het ovêrzicht van de
aktivitêiten van uw omroeoer. U merkt het, lk ben
toch vrij regelmatig op pad. Maar als u denkt: lk wil
de lJlster bevolking op eerr andere manier iets la-
ten wetên, dan kunt u altiid een beroep op mij

doen, lk kijk terug op een jaar met weêr vele erva-
ringen, waarvan het merendeel toch ook heel
goede en fijne waren. Speciaal noem ik de reunie
ên het'eigên' concours hier in lJlst. Hiermêê hêb
ik ervaren dat u als bevolking mijn omroepwerk
wêet te waarderen. En zoals altijd sluit ik met:
HOORTZEGTHETVOORï HarmendeVries
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Ned. Chr. Vrouwenbond
Op 16 december 1993 hadden we onze gezamenlijke

Advent-KerstvieÍing.
Dit jaar was de organisatie in handen van de Doops-
gezindeZusterkring en de N.C.V.B.

De presidente van de N.C.V.B., mevrouw Nauta, had

deze avond de algehele leiding. De liturgie werd gele-
zen door enkele bestuursleden. De samenzang werd
begeleid door mevrouw Nooitgedagt'Hettema. Hêt
koor van de Zusterkring zong ook enkele Íiederen en

als soliste trad op mevrouw Alida de Jong.
We kunnen terugzien op een goede en gezellige Ad-
vent-Kerstviering.
Na afloop wenste de presidente allen goede kerstda-
gen en een gelukkig en gezond 1994 toe.

J. Posthuma-v.d. Boomgaard

Amnesty lnternational
Door de nieuwe openingstijden van de lJlster bi-
bliotheek is de schrijfavond aangepast naar de 3e
maandag van de maand van 19.00-20,30 uur in
de bibliotheek:

Bond van
Plattelandsvrouwen in
Friesland, afd. lJlst
Oo 8 december hield de Bond van Plattelandsvrou-
wen een gêzellige avond, een beetje in de geest van
Sinterklaas en een beetje in de sfeer van Kerstmis.
Tevens werd het feit herdacht dat afd. lJlst 20 jaar ge-
leden was opgêricht,
De presidente verwees in haar openingstoespraak
naar de weinig rooskleurige toestand in veel delen
van de wereld, in verhouding waarmee wij hier in Ne-
derland toch in een vrij luxe situatie leven, Dit kan wel
eens schuldgevoelens geven, omdat we toch niet in

staat zijn alle leed van de wereld te verhelpen. lbch
mo€t ons dat er niet altijd van weèrhouden actie te
voeren. Dat actie voeren is altijd al gedaan door de
bond en ook de huidige campagne Kritisch consu-
meren, duurzaam produceren heett tot doel be-
paalde lokale en mondiale problemen te helpen op-
lossen, Ëen lid van het provinciaal bestuur formu-
leerde het aldus: 'Geven we de wereld op of door?'
Hierna volgde een uittreksel uit de notulen en andere
documenten van de afgelopen 20 jaar. Van de vrou-
wen die de afdeling hielpen oprichten is een aantal
nog steeds lid en drie hiervan waren op de bijeen-
komst aanwezig. Na een piek vlak na de oprichting is
het ledental steeds vrij constant gebleven, En ook in
de thema's die op de afdellngsavonden aan de orde
kwamên is wêinig verandêrd, Er is altijd veel aan
handwerken gedaan. De werkstukkên, kêrststukjes,
poppen, bêren, quilts, enz. die dêzê avond waren
meegebracht getuigden ervan dat het 'nifeljen' en

handwerken nog steeds met enthousiasme beoe-
fend wordt.
Na een hapje en een drankje was er gelegenheid de
door iedereen meegebrachte jeugdfoto's te bekij-
ken. Het was dikwijls niet gemakkelijk te raden wie
zlch zoveel jaren geleden op de kiek had laten zetten.
Omdat Sintêrklaas al vertrokken was, had iedereen
voor eên medelid een pakje meegebracht, maar bij
het uitpakken bleek dat de Sint toch nog voor een
flink aantal gedichtjes had gezorgd. Aan het slot van
de avond bood het bêstuur alle leden een zilveren
kerstbal aan, versierd met hêt getal 20 en het logo
van de bond.
Na de jaarvergadêring op 20 januari, waar de schrijf-
ster Riek Landman aan het woord komt, is er op 17

februari een thema-avond over'De Macht van de
Boodschappentas'.
Hebt u belangstelling? Tel. 31285 of 31866.

VOOR AL UW ONDERHOUD,
KUNSTSTOF RAMEN

ROODHEMSTERWEG
8651 CV IJLSÏ
TEL. 05155-31214
FAX 0515s-32600

VERBOUW, NIEUWBOUW,
EN DAKKAPELLEN

BOUWBEDRIJ F

VISSER
IJLST

12

Met ingang van

1 februari

zrjn de volgende

openingstijden van kracht

Maandags ím donderdag 9.00-12.30 uur

Vrijdag9.O0-12.30 uur en 13.00-18.00 uur

Ook buiten kantooruren staan onze adviseurs uiter-
aard voor u ter beschikking. Op afspraak kunt u

uitgebreid geïnformeerd worden over hypotheken,

beleggingen, verzekeringen en dergelijke.

fiabobanH A
Galamagracht 1, IJlst

Voor al uw TEXTIEL en/ol LUXË KADOOTJES natuurlijk naar:

Textiel & Kad.oshop

IW
Galamagracht I8651 EB IJLST Tel. 05155-31229
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De enlge zelfslachtende slager in
ons sÍedeke, snijdt voor U het vlees
zo van het stuk.

ProeÍde U al:

Ons vers gemalen

heerlijk gekruid
gehakt

en onze echte

Friese droge worst?

Dlnsdags- en vrijdagsavonds
bezorgen wij Uw bestelling!

SLAGERIJ

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

Yaaromhopen...
als a voordclig
Iruntharen?

De doe-het-zelver huurt bij
ons o.a.: a Ladders a ROI-
slelgers o Speciemolens
a Cirkelzagen a Decoupeer-
zagen a Boormachines
o Schuurmachines o parket-
sch uu rmac h i nes a G rond -
oÍ Tuinfrezen . Ketting-
zagen enz. enz.

M.SIIPERDA
Sudergoweg 54, lJlst

Galamagracht 44 - lJlst
Tel. 05155-31996

tr
n
tr
tr

GROND. EN VERZETWERK
WALBESCHOEIING
HEIWERK tr RIOLERING
AGRARISCH E WERKZAAMHEDEN

&a*tnemingsbedrilf lleE- en Y$aterbauw

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

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 IJlst,

kantoren, bedrijfs-

woningen en commer-

telefoon 05155-32155

" Gediplomeerde Autorij school "
Sudergoweg 36 - 8651 CN lJlst - rrtrt Siu0Ïïrïvrachtauto 

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 lTVz jarigen

r Hoog slagingspercentagel

Bel of kom lanqs voor meer informatie.

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

Speciale drogisterij en kosmetica-aÍdeling

Let op onze wekeliikse folder

SPEERSÏRA'S
VOORDEELMARKT
Stadslaan 2 - TeleÍoon 31206

05155-3
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Voordat u straks wegzakt tn een saaie, grijze
winterslaap, kunt u beter eerst ons, de Winter-
schilder, bellen.
Wij geven uw inteileur een onverwacht frisse
en kleurrijke aanblik. Bovendien profiteert u als
parÍiculier van een aantrekkelijke premte van
Í 50,- per man per dag als het om minimaal 3
mandagen gaat. Voor bedijven geldt een pre-
mie van f 35,- per man per dag. Waarom belt
u ons niet voor een afspraak of nadere
informatie?

Uw wínterschilder:

J.G.DEVRTES -IJLST
schllder- en D ehangersbe d r gt
Galamagracht 13,86b1 EB lJlst
Tel, 05155 - 31387

L
Ea
?aE
=?
S
a)Ese

Renorutie &Nicuwbouw

VAN VLOER TOT DAKPAN
O N DE RHO U DSBEDRI J F HU I SI/|ANI

DE FTNNE 6,8651 CW tJLST,05155-32023

Taxicentrale ZU I D-WEST F R I ESLAND

TaxiGaasterland 05147 - 1377
Taxi Speerstra 05155 - 43400

Postbus 459, 8600 AL SNEEK

Alg.Tel.nr.: 0 5 1 50 - 303 00

Occasions en
Nieuw-verkoop
Goede service

Tel. 31249
Holtropweg 5

Reparatie
Plaatwerk - Spuiten

Huldiging sportkampioenen 1993

Zoals al een paar jaar gebruikelijk is, wil de gemeenteWymbritseradiel in
samenwerking met de sportraad Wymbritseradiel ook dit jaar weer een huldiging
houden van alle in de gemeente woonachtige sporters die in 1993 kampioen ziin
geworden op provinciaal of hogêr niveau.

Wij verzoeken u dan ook om telefonisch of schriftelijk
opgavê te doen van bij u bekende sporters die voor
een huldiging in aanmerking komen.
Wel duidelijk vermelden welke sport het betreft en in
welke categorie.
Mogen wij op uw medewerking rekenen? Alvast
dank voor de moeite.

De huldiging wordt dit jaar gehoudên op zaterdag 12

maart 1994 in dorpshuis lt Heechh0s te Heeg, aan-
vang 19.30 uur.

Het voorlopige programma is als volgt:
19.30 uur Herkansing finaleWymbrits Cup F-pupillen
20.00 uur Demonstratie turnen en acrogym Gymnas-
tiekver. Heeg.
20.30 uur Demonstratie onbekende soort
21.00 uur Kickboksen
21.30 uur Huldiging sportkampioenen door de heer

' Wempe, wethouder sportzaken.
Uw opgave zenden aan : Gemeente Wymbritseradiel,
afd. Sportzaken, postbus 14, 8650 M lJlst of telefo-
nisch 05155-34422 (Lammert Koster).

F0gelnijs

Vogelwacht
lJlsVOosthem e.o.

Vogelnieuws

Ransuil bij familie K. Abma, Pikesyl op 12-10-
1993. Ook werd de ransuil nog gezien in lJlst door
J. Groenveld oo 22-10-1993.
Vijf staartmezen in de J. Rispensstraat op 13-10-
1993 gezien door J. van der Sluis.
Tien staartmezen gezien in de J. Rispensstraat op
11 -11 -1993 door Joh. de Jong.
Tjiftjaf op 16-10-1993 in de J. Rispensstraat ge-
zien door J. van der Sluis.
Twee huiszwaluwen boven de Kearnstien oo 20-
10-1993 gezien door Sj. Landman.
Vlaamse gaai (Friese naam: houtekster) in lJlst ge-
zien door J. Groenveld, achtervolgd door kauw-
tjes op 22-10-1993. Hij werd ook nog gezien op de
Eegracht door R. Schraa op o.a. 17-11 -1993 waar
hij zich nog te goed deed aan de laatste appels.
Ook werd hij nog gezien op 6-12-1993 bij de Ha-
rinxmaweg door R. Schraa.
Boerenzwaluw nog gezien boven lJlst op 22-10-
1993 door J. v.d. Sluis.
Twaalf patrijzen gezien op het industrieterrein lJlst
op 26-10-1993 doorW. v.d. Zee.Tien patrijzen wer-
den gezien op 6-12-1993 door fam. Hoekman,
Scherdyk bij de boerderij.
Bij mevrouw Feenstra-Harmeling, Harinxmaweg,
vloog een houtsnip tegen het raam op 30-10-
1993. Na een uurtje uitrusten van de klap kon hij
zijn reis weer vervolgen. Ook werd er nog een
houtsnip gezien boven de Dassenboarch op 31-
10-1993 door Sj. Landman.
Een zwartkopje (Friese naam: nettelkr0per),'ook al

NS-plaatsbewijzen verkrijgbaar bij
boekhandel Visser

een raamslachtoffer, vloog tegen het raam bij fa-
milie Feenstra, de Kearnstien op 7-11-1993. Ook
dit vogeltje kon na wat rust weer verder.
BeÍlijster (Friese naam: dominylyster) heeft al ge-
ruime tijd de Íamilie Jillings, Tsjaerddyk onder
Folsgare gezelschap gehouden, melding 11-11-
1993. Ook werd er nog een beflijsters gezien op
25-11-1993 door de familie Hiemstra, Harinxma-
weg lJlst.
Sperwer gezien boven besneeuwd land ten
zuiden van Niiesyl op 23-11-1993 doorfamilie S.K.
Abma.
Manderijneend gezien in een wak in het ijs achter
de Hommerts op 24-11-1993 door Aagje Schuur-
mans.
Twee watersnippen voedsel zoekend op het be-
sneeuwde b0tlán bij Nijesyl op 24-11-1993 door
S.K. Abma.
Waterral midden in lJlst op de overkluizing, me-
vrouw Heeringa ontdekte hem achter de bloem-
bak op de stoep. Hij is naar bet terrein van Nooit-
gedagt gevlucht en verdwenen. Hij hoort thuis in
de stille rietlanden; deze ral was dus wel de weg
kwijt. Oorzaak ijs? Gezien op 24-11-1993.
Vijftien blauwe reigers rondom een wak bij de
Louwswei te Jutrijp op 30-11-1993 gezien doorT.
Landman, IJlst.
Grote bonte specht bij de molen De Rat op 30-11-
1993.
Een taÍeleend bij de Geeuwkade op 5-12-1993.
Twee kepen (friese naam: kwekÍink) op de Harinx-
maweg gezien op 6-12-1993 door R. Schraa sr., S.
Sjaerdemalaan.
Vijf grote zaagbekken (grutte b0nte d0kein) gezien
op 10-12-1993 te Oosthem in de Bolswardervaart
door mevrouw J. Krol, Oosthem.
Een zieke kerkuil bij A. Koopmans onder Abbega,
werd door J. van der Sluis naar de F0gelhelling in
Ureterp gebracht. Hij werd nog in de couveuse ge-
daan, maar het was te laat; heeljammer.
Een blauwe kiekendief (een man) boven de riet-
kraag bij Nijesyl op 11 -12-1993 gezien door me-
vrouw Feenstra-Harmeling.
Een bont geheel in het groene landschap rond Ab-
begaasterketting: 13 knobbelzwanen, twee
zwarte zwanen en nog drie nijlganzen, gezien op
14-12-1993 door mevrouw J. Feij.
De jaarvergadering is op 24'februari 1994 in het
Himsterhos te Oosthem, aanvang 20.00 uur. Er
wordt een Íilm vertoond. ledereen is van harte wel-
kom!

Vogelwacht lJlst-Oosthem e.o.
Sj. Landman
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Graag Gedaan
Dit is een vrijwillige hulpdienst, het bij elkaar
brengen (via ons kontaktadres) van hulpverleners
en mensen die hulp nodig hebben.

Welke soort hulpverlening komt hiervoor in aan-
merking?

1. Autovervoer:
Voor licht gehandicapten of oudere mensen die
behalve vervoer ook verdere begeleiding oÍ hulp
nodig hebben naar bijvoorbeeld ziekenhuis, kle-
ding kopen e.d.

2. lnspringen in tijdelijke noodsituaties:
Bijvoorbeeld een moeder moet plotseling naar het
ziekenhuis en er is opvang voor de kinderen nodig
of een alleenwonende komt thuis uit het zieken-
huis en kan zich nog niet alleen redden. De hulp
die in dergelilke gevallen geboden wordt, is van
overbruggende, tijdelijke aard, totdat de gehol-
pene na een paar dagen het zelf weer aan kan of
een beroepskracht (bijvoorbeeld gezinshulp of
bejaardenhulp) het overneemt.

3. Eenvoudige karweitjes:
' bor mensen die daar door ziekte, handicap of ou-

\-derdom niet zelf toe in staat zijn, b.v. boodschap-
pen doen, medicijnen ophalen en dergelijke.
Dit zijn een paar voorbeelden van de meest voor-
komende hulpverleningen.
Hebt u één van deze of een dergelijke hulp nodig,
bel dan gerust naar onderstaand kontaktadres.
Dit geldt ook voor eventuele nieuwe hulpverle-
ners,

De geboilen hulp is in principe gratis, alleen voor
autovervoer worden de benzinekosten vergoed.
Het Graag Gedaan comité bestaat uit vijÍ dames:
mevr. Sietsma, Ylostinslaan 3, tel.3'1263;
mevr. V.d. Velde, Sneekerpad 6, tel. 3135'l;
mevr. Hoekstra, S. Sjaerdemalaan 13, tel.31602;
mevr. Nijdam, Eegracht 104, te|.31783.
Kontaktadres: mevr. R. Johnson, Uilenburg 14, tel.
31568.

Zorgbemiddelaar
. êt nieuwe jaar is begonnen en dus zit het 'Jaar
-van de Ouderen'erop. De ouderenzorg heeft het

aÍgelopen jaar volop in de belangstelling gestaan,
zowel in negatieve als in positieve zin.
Dat het 'Jaar van de Ouderen' voorbij is wil natuur-
lijk niet zeggen dat er nu niets meer voor ouderen
gedaan wordt. Er komen steeds meer ouderen en
tegelijkertijd moet er ook veel bezuinigd worden.
Dit samen met de tendens dat veel ouderen niet
meer naar een verzorgings- of verpleeghuis willen
leidt ertoe dat de meeste ouderen in hun eigen
huis en in hun eigen dorp of stad willen blijven wo-
nen.
Dat is, vind ik, een goede zaak, mits de oudere
zich prettig en veilig voelt en zich verzekerd weet
van hulp als dat nodig mocht zijn.
lk kan u, als zorgbemiddelaa6 informeren over za-
ken die u als oudere aangaan. lk kan u advies ge-
ven over allerlei zaken, ik kan uw belangen behar-
tigen en u helpen zoeken naar de mogelijkheden
die voor u het meest geschikt zijn. Ook kan ik u hel-
pen met praktische zaken als bijvoorbeeld het in-
vullen van Íormulieren etc.
Mocht u een aÍspraak met mij willen maken dan
ku t u mij op maandagmiddag bellen van 13.00-
17.00 uur op telefoonnr. 05155-34413.

Magrietha Spoelstra,

Zorgbem iddelaar Wymbritserad iel

Autorijschoot L. dg BOgf
Belangrllker dan een goedkoop

lesuur is de elndrekenlng
na het rilexamenl
Ga daarom naar

Autorijschool L. de Boer
Popmawal 12

lJlst
TeleÍoon 05155-31553

VOLLEDIG
GEDIPLOMEERD

TIMMER- EN AANNEMERSBEDRIJF

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

lJlst, Roodhemsterweg
Postadres: Postbus 29.

4, TeleÍoon 051 55-31 880/31 348
8650 AA lJlst

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

voor leden en niet-leden
{< Opbaring in eigen aula in Ulst 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. Pfantinga, dag en nacht bereikbaar 05141-1gTZ.

Inlichtingen: A.A. Seinen, De Kling 1 1, tel. 0Sl55 - 32bSB



AannemersbedrijÍ J. Vef linga
De Skatting g
8621 BT HEEG
TeleÍoo n 051 54 - (4)Z2T I
Fax 05154-(4)3659

Bank:
Rabobank'Sneek-Heeg-Joure e.o.,
rek.nr. 32.61 .24.160
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Aan alle inwoners van lJlst e.o..

Nq g.n ta.19!. tijd als zelfstandig bedrijf in lJlst werkzaam te zijn geweest,
hebben wij, Timmer- en Aannemersbedrijf Fa. G. spijksm a & 2n, iesloten
P-ef..1 

januari.1994 ons bedrijf samen te laten gaan met Aannemersbedrijf J.
Vellinga uit Heeg.

we zijn tot de conclusie gekomen dat een samenwerking van beide
bedrijven de ideale combinatie is voor de toekomst, zulks ond'er de naam:
BouwbedrijÍ Vel I i nga-Spijksma.

lgnJgctperpogn y9o1.l!!-sl blijft de heer G.J. spijksma, Uilenburg ss, 8651
EL lJlst, tel. 0515?-q1?2q (fax.n1.1.051ss-32s96). Het bedrijf bïjft voorto-
pig gevestigd op de Uilenburg te lJlst.

wij hopen_dat het vertrouwen in de Fa. G. spijksma & zn. doorgang mag
vinden in Bouwbedrijf Vellinga-Spijksma.

Onze aktiviteiten richten zich op allè facetten van de bouw, zoals onder-
houd, verbouw, restauratie, maar ook voor nieuwbouw kunnen wij op
gunstige voorwaarden een aanbieding verstrekken.

De administratie y?n -o-ns 
bedrijf wordt gevestigd te Heeg, aan de skatting

9, tel. 05154-42278. Mede door de automatisering vanuÍ Heeg kunnen wil
u snel een offerte verstrekken.

Voor de toekomst hebben wij nieuwbouwplannen in lJlst en Heeg.

Mocht u n.a.v. het bovenstaande nog vragen hebben, u kunt dan gerust
contact met ons opnemen.

Met vriendelijke groeten,

NB: ons brleípapler zal nog aan de nleuwe naam 'BouwbedrlJf Velttnga-Spljksma" worden aangepast.
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Jubileumaanbieding
Combispring matras

De Combispring van Norma. Het eer-
ste matras, met een unieke construc-
tie, dat zich helemaal aan de houding
van uw lichaam aanpast. Door centi-
rneter voor centimeter elk lichaams-
deel te ondersteunen.
Tja, na 110 jaar weten we natuurlijk
wel hoe we u

ootimaal slaa_ocomfort kunnen / n Fbieden. En dat voor een ju
prijs waar u echt niet *.oillïÏi' n I ll .
hoen te ireseni Íl Y 'l
JUBILEEII0V.A. lVVl

normow
Jaa.r

GEZOl'|D EN COMFORÏABEL SLAPEN

ry@srffi
Galamagracht 20
8651 EB ilht

Telefoon 05155 - 32372 I 31450
Telefu 05155 - 31919


