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Triathlon Wymbrits I 994
Na het overweldigende succes van de triatlon in 1993 in lJlst heeft de
sportraad ook in 1994 zijn (Íinanciële) medewerking toegezegd, zodat het
evenement hopelijk een succesvol vervolg kan krijgen.

De triatlon zal dit jaar op 15 juni wederom in lJlst
worden gehouden, iets vroeger dan vorig jaar,
maar dat houdt verband met het W.K.-voetbal.
Nadat er vorig jaar veel positieve reacties waren
binnengekomen van de triatleten en de recrean-
ten, waren er ook veel mensen aan de kant die zei-
den, dat het hun wel leuk leek om mee te doen, al-
leen het zwemmen was aan de lange kant.
om deze mensen tegemoet te komen, maar

. cral ook om de jeugd in Wymbrits een kans te
Qeven om met deze veelzijdige sport in aanraking
te komen heeft de organisatie naast de 1/B triatlon
ook een 1/16 triatlon op papier klaar.
De start en finish zijn bij sportveldencomplex De
Utherne te lJlst, waar ook de inschrijving is.

ANNA SCHRAA.VAN POPTA

GEDIPLOMEERD
PEDI CURE

Geeuwkade 11 - Telefoon 31930

Start triatlon 1/16 om 18.30 uur en 1/8 triatlon om
19.30 uur.
De respectievelijke afstanden zijn:
1/16:250 meter zwemmen, 10 km fietsen en 2,5
km lopen (vanaf 10 jaar).

1/8:750 meter zwemmen, 20 km fietsen en 5 km
r^ren (vanaf 16 jaar)

1-, hopen dan ook dat buiten de wedstrijdatleten
(vorig jaar + 45) er ook een heleboel recreanten uit
Wymbritseradiel zich zullen aanmelden (vorig jaar
+ 46).
Kinderen vanaf 10 jaar met een zwemdiploma en
ouderen die het leuk vinden om sportief bezig te
zijn, kunnen op deze manier aan een gezellig en
soortief evenement deelnemen.
De plaats waar je eindigt oÍ de tijd die je erover
doet is niet belangrijk, want een ieder krijgt het-
zelÍde aandenken aan deze dag.
Vorig jaar waren er 9'l deelnemers aan de start en
dit jaar hopen wij met de mini-afstand erbij toch
zo'n 150 deelnemers te kunnen inschrijven.
Denk niet te gauw 'dat kan ik niet', want met een
beetje training en wat inzet is de triatlon-sport niet
af leen voor atleten, maar zeet zeker ook voor de
jongere en oudere recreanten een heel pretÍig en
gezond tiidverdrijf, uiteraard een sport voor zowel
heren als dames.
Ook hopen wij dat wij dii jaar weer een beroep mo-
gen doen op het bedrijÍsleven en dit jaar niet alleen
om een materiële bijdrage. Ook uw financiële
steun kunnen wi.i goed gebruiken.
Het is natuurlijk zo dat atleten een forse bijdrage
leveren, maar om een veilig parcours (met 60 vrij-
willigers) en een goede organisatie op poten te
zetten is er nogal wat geld nodig.
Uw reacties en.inschrijvingen kunt u kwijt bij:

Sportraad Wymbritseradiel, p/a Koos Jacobsen,
Nessenwei 16d, 8618 NM Oosthem, tel. 05155-
32193.
Desgewenst kunt u nadere inlichtinEen verkrijgen
bij Lammert Koster, afd. sportzaken Wymbritsera-
diel, tel. 05155-34422.

Limerick

A 7 (ASàn).
Yn in gemeente, earne yn Ís moaie Fryslán,
is men drok dwaande mei de omlizzing fan 'e A Z
Ek Wymbrits is de plànmakkers al byfállen
want, der komme tunnels, aquaducten en gel0ds-
wállen(?).
Komme dy net, dan rint de hiele saak, danich Ét ,e

hàn...!

B.Y.

Avondie Stànfries vol leybal ;

ofwel hoe de bal kan rollen!
Het was een hele heisa als je dat zo beziet: inspelen en nog eens inspelen.
Warmdraaien kortom. En dat deden de dames van het tweede team van
Stánfries. Natuurlijk in hun nieuwe tenue, beschikbaar gesteld door
sportcomplex'De Utherne'. Rondvliegende ballen, gegil, oeÍenen op de
smash, de 'voorpraat' door coach Jeltsje de Vries om iedereen scherp te
krijgen; het zat er allemaal bij.

De dames werden meteen al 'op scherp ge2et'
door trainer en coach, omdat er de nodige punten
te verdienen waren en het degradatiespook in
zicht kwam. Tineke de Vries, Marian Zeilstra, Ma-
rion Stoffelsma, Geeske Woudsma, Diny Joustra,
Petra de Boer, Anita Boschma en Elbrig Bakker
'gingen ervoor'. De geblesseerde Catharina Veld-
man kon helaas niet meespeien. In een bij vlagen
leuke wedstrijd moesten de dames op het eind
toch het onderspit delven.
Tijdens de 'napraat' werd de wedstrijd nog een
keer weer gespeeld en bleek dat iedereen toch re-
delijk tevreden was over het vertoonde spel. Ko-
mende dinsdag staan ze er in elk geval weer van
19.00 tot 20.00 uur om te trainen.

J,K.

Stichting lt Fryske Boek/
Bibleteek Snits en Drylts

Yn de Fryske Boekewike Ían 23 febrewaris oant en
mei 5 maart 1994 binne wer tal fan activiteiten te
ferwachtsjen.
Op tongersdei 17 Íebrewaris wie der al in earste
priuwke te hearren op Omrop Fryslán. yn jt kultu-
reel program 'De Koperen Tón' hawwe skriuwers,
dichters, resinsinten, Ét.iouwers en minsken fan de
parse meielkoar diskussearre. Boppedat waard it
Boekewikegeskink 'ln írou mei ljochtblauwe ea-
gen', skreaun troch Joop Boomsma, oanbean.
De Stichting lt Fryske boek organisearret yn ,e

mande mei bibleteken, kriten ensfh. Íerskate lite-
rêre j0nen dêr't skriuwers oan meiwurkje. Op tiis-
dei 1 maart komt de skriuwerfan it Boekewikeoes,
kink 1994, Joop Boomsma, nei Snits.
Joop Boomsma fan Menaam hat as Frvsk skriu-

wer al in flinke reputaasje opbouwd. Hy publl-
searre poèzij, interviews, proaza en (onge-
rein)toaniel. Hy is lykwols foaral warber op it mêd
fan de misdiedliteratuer Yn dat sjenre ferskynden
fan him de romans 'Kwea jild' en 'len foar de
wraak' en de ferhalebondel 'Picasso. lêste wurk'.
Yn 199.1 kaam de sammelbondel 'Fryske misdied-
ferhalen' Ít dêr't hy de gearstaller Ían is. Krekt foar
de boekewike komt it twadde diel 'KnyÍlok en
Reidmannen'Ét.
Hy presintearret in spannende jOn dêr't de mis-
died sintraal yn stiet. De literêre j0n fan de biblete-
ken Snits en Drylts oankommende tijsdei 1 maert
1994 begjint om 19.45 oere yn de bibleteek fan
Snits, Wide Noarderhoarne 1.

De tagong is fergees. lt wurk fan 0nder oaren de
skriuwer is dan te keap. Boomsma is ree boeken
te sinjearjen.
It Fryske Boekewikegeskink is ek te krilen, fergees
by oankeap Ían op syn minst / 19,50 oan Fryske
boeken of los foar f 9.90.
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Galamagracht 44 - Ulst
Tel. 05155-31996

Yaaromlropen...
afs a voordelig
hanthuren?

De doe-het-zelver huurt bij
ons o.a.: a Ladders a Rol-
stelgers a Speciemolens
a Cirkelzagen a Decoupeer-
zagen. Boormachines
a Schuutmachines a Parket-
sch uu rmac h i nes o G rond -
of Tuinlrezen . Ketting-
zagen enz. enz.

M.SI'PERDA
Gereedsshaprerhuur
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GROND- EN VERZETWERK
WALBESCHOEIING
HEIWERK D RIOLERING
AG RARISCHE WERKZAAMHEDEN

ïffiËiïïi.ïïiffiïiïïïi
Galamagracht 107 8651 EE lJlst 05155-31491

Projektontwikkeling en Bouwbemiddeling

houdt zich bezig met het ontwikkelen van kantoren, bedrijfs-
gebouwen en koopwoningen.

Daarnaast bemiddelen wij in verkoop van woningen en commer-

cieel onroerend goed.

Kantoor: Galamagracht 18, 8651 EB IJlst, telefoon 05155-32155

" Gediplomeerde Aut orij scho ol "
- ook voor vrachtauto en autobus
Sudergoweg 36 - 8651 CN lJlst - Telefoon 05155-32009

o Lestijden 60 minuten

r Opfriscursus voor de niet regelmatige rijders

r Voortgezette opleiding op groot materieel

o Het leren en durven rijden in Amsterdam

o Theoriecursus... ook voor l'IYz jarigen

r Hoog slagi

Bel of kom lanss voor meer informatie.

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

Speciale drogisterij en kosmetica-aÍdeling

Let op onze wekeliikse folder

SPEERSTRA'S
VOORDEELMARKT
Stadslaan 2 - Telefoon 31206

051
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elke woe. en za. Poppentheater De Regenboog, Looxmagracht 1 1 , Sneek, Aanvang 1 4.30 uur.

Toegangf 7,-p.p.Vanaf 4jaar.Voorinlichtingenenplaatsbespreken: 05150-21441 .

Bond van Plattelandsvrouwen, koffiemorgen met Olav van Overbeek, Mienskipsh0s.
Wereldgebedsdag, 1 9.30 uur, Doopsgezinde kerk.
B ri d gec I ub, M ie n ski psh 0 s.

Bri dgecl u b, M i enski psh0 s.
Kl averj assen, M ie nsk i psh0 s.

Stichting 'Jeugd en Jongerenwerk', playback show, Mienskipsh0s.
Bond van Plattelandsvrouwen, Eendagsbestuur, M ienskipsh0s.
C.P.V., dr. Brouwer,'Botontkalking en vrouw zijn', Mienskipsh0s.
Uitvoering Fryske Krite 'Meiinoar len, Mienskipsh0s.
U itvoeri ng Fryske Krite' M ei i noar l en, M ien s ki psh As.

Gymnastiekverenging Stánfries, Friese kampioenschappen D-E jongens/heren,
De Utherne.
Open Deur Dienst, Mienskipsh1s.
Bridgeclub, Mienskipsh0s.
Brid g ecl ub, M i enski psh0s.
N.C.V.B., de heer H. v.d. Meer, Muziek!!!, Mienskipsh0s.
Begin zomeftijd!!!
Koff i econcert, 1 0. 30 u ur, M i enski psh 0s.
Bridgeclub, Mienskipsh0s.

2maaft
4maart
7 maart
9maaft
ll maart
l2maart
17 maaft
17 maart
18maaft
19maart
19maart

20maart
21 maart
23maart
24maari
27 maart

'maart
Vmaart

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

Datums voor de agenda vóór de eerste van de
maand opgeven aan bovenstaand adres.
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Zangvereniging'Euphonia' repetitie iedere dins-
dagavond 20.00-22.00 uur in het MienskipshOs.
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
soorthal 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 HêtWapen van

.à+

\*nnesty 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 Stánfries maandag
8.45-9.45 uur, 16.00-22.30 uur; woensdag 13.00-
20.00 uur; donderdag 17.00-18.00 uu1 jazz19.3O-

21.30 uur; vrijdag jazzgymnastiek 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 vanaf 14.30 uur.
Badmintonvereniging Flash elke donderdag van
18.00-22.30 uur in De Utherne.
Volleybalvereniging Stànf 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 heren.
Dartclub iedere dinsdagavond vanaf 20.00 uur
Bondswedstrijd en iedere donderdagavond in Het
Wapen van lJlst.
13.30-.14.30 uur 4t/m7 jaar;14.30-15.30 uur 8 t/m
12 jaar in het Mienskipsh0s. Info: 05150-14353.
Toffe-Tienerclub: vrijdags eens per l4 dagen, one-
ven weken, 19.30-21.00 uur,12t/m 15 jaar in het
Mienskipsh0s. Info: 05104- 1627.

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, lJlst, tel. 05155-31970.
Gemeente van Jezus Christus Kinderbijbelclub:
woensdags eens per 14 dagen, even weken,

r.r Copyright Drukkerij Vi.r"r. Ni"t, ,it d"-
uitgave mag worden veÍveelvoudigd door mid-
del van druk, fotokopie, mikrofilm of op eniger-
lei andere wijze, zonder voorafgaande schrilte-
lijke toestemming van de uitgever.

Wie kent de mensen
op deze foto?

i

De heer J. Schuurmans van 't Zouw ontving deze foto uit Canada. Hij is gemaakt bij Íotograaf De Jong,
die destijds een studio had aan het Kleinzand in Sneek.
Zoïe zien is het een familiefoto, gemaakt bij een bijzondere gelegenheid; als men kijkt naar de corsages
die de geÍotografeerden dragen.
Het is niet bekend of het hier een lJlster familie betreft.
Wie kan hier meer over vertellen? U kunt uw inlichtingen kwilt bi1 de heer Schuurmans of bij boekhandel
Visser.
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MlJil HoBBY, UW GEllAK...!
Het verlrouwde adres voor al uw slijp-

werk. zoals schaÍen, messen, tuin-

en hobbygereedschap.

Bel gerust wanneer ik even langs

moet komer, maar oeeÍ nooit iets

mee aan een onbekende

aan 0e oeur.

Uw slijper: Henk de Vries

Bockamastraat 27

tel 31782

Stickerruilburo
ERWIN ZIJLSTRA

Rode Klaver43
8607 EJ SNEEK
te|.05150-27135

Hiemstra
odministrotiekontoor

* administratíes
* belastingzaken
* begeleiding
* advies
* voor bedrijven

en particulíeren

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

De Pream 2,8651. GAIJlst
tel.05155-31860

Drvlts...
it atdé stedsje

foto- en verhalenboek over lJlst
1 76 pag. met meer dan 260 foto's, form. A 4
gebonden met stevig omslag, prijs f 37,50

verkrijgbaar bij:

BOEKHANDE L VISSER
Galamagracht9, 8651 EB IJLST

Telefoon 05155-31318

Vlinderwerkgroep Friesland en
De Vlinderstichting publiceren
Atlas van de dagvlinders in
Friesland'

De dagvlinderstand is de laatste jaren sterk ach-
teruit gegaan. Landelijk zijn er van de 75 soorten
inmiddels 15 uitgestorven. 26 Soorten ziin be-
dreigd of kwetsbaar. ln Friesland lijkt die achteruit-
gang in soorten iets minder sterk te zijn. Vóór 1980

zijn 54 soorten waargenomen. Na 1980 waren nog
48 dagvlindersoorten aanwezig. Wel is ook in

Friesland een forse achteruitgang opgetreden in

het aantal plaatsen waar bedreigde en kwetsbare
vlinders nog vooíkomen.
Vlinders ziln graadmeters voor de toestand van
natuur en landschap. Het feit dat bepaalde kwets-
bare soorten achteruit gaan, betekent een achter-
uitgang van de hele natuur op die plaats. Door
aanpassingen in inrichting en beheer van natuur
en landschap en ook van stedelijk groen kunnen
we zeer veel voor de vlinders bereiken. Van de
maatregelen die we voor vlinders nemen, zullen
ook veel andere diersoorten en planten profiteren.

Om maatregelen te kunnen nemen voor behoud
en herstel van de vlinderstand is recente en gede-
tailleerde informatie nodig over het vóórkomen
van vlinders in Friesland.

Het gaat er bij dit project om, dat dagvlinders van
onze provincie worden geihventariseerd op basis
van het zogenaamde km-hok systeem.
Als vrijwillig medewerker van deVlinderwerkgroep
Friesland heb ik een compleet uurhok rondom
lJlst (uurhok 10-47) voor mijn rekening genomen.

Dit uurhok bestaat uit 25 km-hokken en zal in het
tijdsbestek van drie jaar worden bekeken. Vervol-
gens wordt dan overgegaan tot het schrijven van

een atlas van de dagvlinders in Friesland.
Dit schrijven is bedoeld om, enigszins uw hulp
hierbij in te roepen, zodat zoveel mogeliik verschil-
lende soorten dagvlinders kunnen worden opge-
spoord. Dit zou mij eneaijds veel gegevens kun-

nen opleveren en anderzijds veel werk besparen.
Daarom wil ik u dan ook graag de volgende vraag
voorleggen: Zou u bereid zijn dagvlinderwaarne-
mingen, ook van bijzondere soorten, in'en vlak
rond lJlst aan mij door te geven?
Mocht u hier interesse voor hebben, heel graag.

Om het een en ander in goede banen te leiden,
moet veel aandacht worden geschonken aan het
goed op naam te brengen van de vlindersoort.
Hiervoor enkele tips: Soms is het niet mogelijk
waargenomen dagvlinders direct op naam te
brengen. Het beste is dan aantekeningen te ma-
ken, zoals de kleuren, de grootte, vliegbeeld, het
voorkomen en een beschriiving van bepaalde op-
vallende kenmerken. Ook kan een vlinderveldgids
vaak uitsluitsel geven.

$

DeVlinderwerkgroep Friesland en DeVlinderstichting zijn in 1993 samen aan
een intensief onderzoek naar de dagvlinderstand in Friesland begonnen. Doel
van het onderzoek is om binnen vier jaar te komen tot een Atlas van de
dagvlinders in Friesland'.

Deze manier van doorgeven geeft mij meer moge-
lijkheden dit werk ten gunste van een natuur met
vlinders te kunnen doen.
Verder ontvang ik graag ook meldingen van bij-
zondere geziene rupsen en overdag actieve
nachtvlinders.
Heeft u iets belangrijks gezien, dan verneem ik dit
graag van u; in bijzondere gevallen ben ik altijd be-
reid om even langs te komen om het een en anr'
vast te stellen. v
Op werkdagen ben ik in de regel na 17.00 uur te
bereiken, tel. 32049 te lJlst. Verder kunt u mij uiter-
aard ook in het weekend bellen.
Met dit werk en met elkaar kunnen wij voor een
Natuur met Vlinders veel bereiken! laat wat horen
over uw ontmoetingen met vlinders.
Alvast mijn hartelijke dank,

J. de Jong, J. Rispensstraat 25,
lJlst, tel. 32049

Wereldgebedsdag
ledere eerste vrijdag in de maand maart wordt in
steden en dorpen in 170 landen door miljoenen
mannen en vrouwen de liturgie van de Wereldge-
bedsdag gevierd.
Elk jaar komt de litureiie uit een ander land. Dit jaar
is de liturgie samengesteld door Palestijnse chris-
tenvrouwen.
Op 4 maart a.s. 's avonds om half acht zal in de
Doopsgezinde Kerk alhier de dienst van Were''{-
gebedsdagwordengehouden. V
Aan de lituÍgieviering zal medewerking worden
verleend door het koortje van de Doopsgezinde
Kerk.
Als er mensen zijn die gehaald en thuisgebracht
willen worden per auto, dan kan daar voor worden
gezorgd.
Opgave hiervoor bij mevrouw Diepeveen, Geeuw-
kade 20. tel. 31479.

Creatieve workshops
Voor de komende tijd zijn er twee workshops ge-
pland. Tijdens de ene workshop gaan we aan de
slag met karton en stoÍ. Het resultaat is een prach-
tige schrijfmap, praktisch voor uw corresponden-
tie, maar ook een schitterend kado.
De andere workshoo zal in het teken van Pasen
staan. Wat we gaan maken blijft nogj een verras-
sing.
Het ligt in de bedoeling beide workshops in maart
te geven.
De kosten voor de workshops bedragen / 10,-
per avond, exclusief materiaal, inclusief koffie en
thee.
De data zullen in overleg worden bepaald.
Bent u geïnteresseerd, bel me dan voor inlichtin-
gen en opgave: Betty Oppewal, de Fj0rslach 3,
lJlst, tel. 32253.
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Drt zijn maar enkele voorbeelden, maar het zijn
voorbeelden waar het opbouwwerk met tevreden-
heid op kan terugkijken.
lk heb met heel veel plezier met de diverse werk-
groepen en besturen samengewerkt en ik dank ie-
dereen voor het geschonken vertrouwen:
Voor de toekomst wens ik hen een vruchtbare sa-
menwerking met de nieuwe functionaris.
Met vriendelijke groet,

Suzanne Zaal. opbouwwerkster

BESTRATINGSBEDRIJF //J
aI/AAGMAN. B.v. /n
VOOR PARTICULIER :

ET{ BEDRUF
VRAAG VRUBLIJI/EHD
PRIJSOPGAVE

BERNHAREISIP,Iq4T 3.
8651 AM ULST
TEL:0515532503-
M.l.V. í5 MRT TEL:0515030454

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

H',Ji,:ïs"::ï"*:lï*:iÍI OCar, ^".-. ^-,,-" tru.re\iikskilrÍtÈil

Deze en te\f ir{1;.tilíïï."u n"n*'"
Jeze en \e\e ilrdeÍt.ïirr.r, .ut'xolttxtt'
vindt u in ur "'t -

jJ

.t^l
i è-'l

\1 ,\

,zffiir>_(,J'l .---,' t/,'il,
iffi,5t;u
/' '-
jr.{È:

\u verkrijqbaar bij:

-J mtWtpu
AVb5EP.
C7

Galamagracht I - IJLST
Telefoon 05155 - 31318

inÍercnnl

Onderl i nge wedstrij den
G.V. Stánfries
Het was weer perfect georganiseerd door gymnastiekvereniging Stánfries. In
grote getale waren deelnemers, juryleden, wedstrijdcommissie en niet te
vergeten de toeschouwers (meestal ouders, opa's en oma's of andere
familieleden) naar de lJlster sportzaal getogen om de prestaties van hun
dierbaren te bekijken.

Persoonlijk vond ik het niveau en de getoonde oe-
feningen van prima gehalte (voor een leek zoals ik
dan). Toen na afloop de prijzen verdeeld moesten
worden, bleek de wisselbeker voor de selectie-
groep uitgereikt te worden aan Maarten Dolkens.
De recreatie-wisselbeker ging naar Myra Keizer,
zodat deze 'youngster' een prima prestatie afle-
veroe.

Ook deze keer bleek dat gymnastiek tot één van
de topsporten behoort en dat ook uw verslagge-
ver zich verkeken heeft op de inspanning die door
iedere deelnemer individueel geleverd moet wor-
den. Duidelijk is echter wel dat de gymnastiek-
sport in lJlst leeft; de zaal was vol met sporters en
toeschouwers die met volle teugen genoten van
het gebodene. J,K

Apparaten
'k ha de gleon-gloeiende pest oan apparaten.

\-y fra in wask-automaat. Mar dy is stikken. Kin ek net mear makke wurde. Binne giin 0nderdielen mear

foar. Sterk verouderd type, seit de dealer.

Dat ding ha'k twa jier ferlyn kocht! Dat r4rie doe it aldernijste.
De 124 SL 3507 AD Super automatic!
Koest fan alles yngoaie: de voorwas en de hóofdwas en de bonte was en eiwitvlekken, jonge ik ha der

hiele Étsmieters yndonderde, seachst se nóait wer. Geweldich. De 124 SL 3507 AD Super automatic.
'k Ha derfaak nei sitten te sien as deielevisy stikken wie. Dan siet ikÍoar de waskmasjine, hie'k noch seis
programma's!
Mar hy is kapot en hy kin net mear makke wurde. Sterk verouderd type.
Der ha'k de gleon-gloeiende pest oan.
Want sels kinst him net meitsjel Jo kinne neat sels mear meitsje. Je kinne it boartersguod Ían jo eigen
bern net iens mear meitsje.
Destiids sette men even handich mei in krampetriedsje in poatsje oan it boartersguodbearke fan jins
dochterke.
Doe wie heit de grutte held! Heit kin alles.
Doe sette men even mei gemak in nij tsjiltsje yn it kroadsie Ían syn soantsje en dan hearde heit de bern
op strjitte oer him swetsen. Heeft ons vader gemaakt! Ons vader kan alles. Ons vader heeft even een

nieuw wieltje aan mijn kroodje gezetl
Mar wat moatte jo dwaan as de draadloos bestuurde, hydraulisch uitschuiÍbare brandweerauto fan jo
soantsje stikken is?
Wat moatte io dwaan as de aerodynamische mama-roepende pop fan jo dochterke net mear automa-
tisch in z'n broek olast?
Goai mar fuort! Smyt mar wei!
-rai heit ek mar fuort! Sterk verouderd type!

Ut: Rients Gratama'Fryslán is in hierh1s (Friese Pers Boekerij B.V. Ljouwert).

Opbouwwerk gemeente
Wymbritseradiel

Januari 1994,
Voor mijn gevoel is het nog maar net geleden dat
ik hier op deze plek mijn werkzaamheden als op-
bouwwerkster nader heb toegelicht en nu ben ik
weer in de pen geklommen om u op de hoogte te
brengen van het beêindigen van diezelfde werk-
zaamheden.
Zoals u misschien heeft gelezen, heeft de ge-
meenteraad besloten om met ingang van J mei
1994 de overeenkomst met het GIMD (Gemeen-
schappelijk Instituut Maatschappelijke Dienstver-
lening, mijn werkgever) te beëindigen.
Voor een deel liggen hier bezuinigingen aan ten
grondslag en voor een ander deel de wens van de
gemeente om 'de lijnen met de burgers kort te
houden', dus geen omwegen meer te maken via
de opbouwwerkster.
Dit betekent in de praktijk dat de gemeente één
van haar eigen medewerkers(sters) zal aanwijzen
om de werkgroepen en stichtingen met raad en

daad terzijde te staan. Wie dat gaat doen en op
welke manier is nu nog niet precies bekend, maar
dat zal u ongetwijÍeld worden meegedeeld.
lk vind deze ontwikkeling spijtig omdat het op-
bouwwerk een onaÍhankelijke schakel vormt tus-
sen de burgers en de gemeentelijke overheid. Die
onafhankelijke schakel maakt dat burgers zich
eerder vrij voelen om te zóeken naar wegen om
tóch iets van die overheid gedaan te krijgen, of om
gewoon eens lekkerte mopperen op die overheid.
Het opbouwwerk heeÍt in de gemeente Wymbrit-
seradiel door de jaren heen veel in gang gezet.
Denk maar aan de ouderenwerkgroepen, opge-
richt door het opbouwwerk, die in vele dorpen uit-
stekend functioneren en die door het geregeld
contact met de gemeente hun wensen kenbaar
kunnen maken.

En mede dank zij de jarenlange begeleiding van
het opbouwwerk opent straks in Oudega een bij-
zondere woonvorm voor ouderen: 7 woningen
met gemeenschappelijke ruimte, die de inwoners
van Oudega de gelegenheid biedt om zo lang mo-
gelijk in eigen dorp zelfstandig te kunnen blijven
wonen.
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VOOR WONING.
EN

UTILITEITSBOUW
installatiebedrijf

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

Nevenvestiging lJlst,
te|.05155-32642

tel. Sj. Wiebenga 05155-31529
Eegracht 105

BROUWER

Priaé en Zakelijk
de juiste

* verzekering
* hypotheek
* pensioen

SNEDI[EN
ASSUNANTIEIT,ANTOON

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

DE BODNBY

Wegens een

INTERNE VERBOUWING

zullen wij op

* vriielag 4 maart en

* maandag 7 maart a.s.

uiterst beperkt zijn in onze

baliehandelinEen.

Wij vragen uw begrip hiervoor.

Babobanl trl rJrsr.

NS-plaatsbewijzen verkrijgbaar bii
boekhandel Visser

R.IKREIE€
ï] KT'NT IIIER TEN'ECHT VOOR:

'Reparatles ' Grote & Klelne Beurten
. ÀPK-Autokeurlng * Autospulten

' Onderdelen ' Verkoop van Nlsuwe &
Gebru[<tc auto's

Roodhemsterweg 14

IJlst
05 I 55-3 1436

(privé 31858)

Ned. Ghr. Vrouwenbond
Presidente mevrouw G. Nauta heet allen welkom
op onze jaarvergadering.
Ze ooent met haar meditatie over Joh. 12:.47. Daar
zegt Jezus: 'lk ben niet gekomen om de wereld te
oordelen. maar om de wereld te behouden'. Na
het gebed zingen we het'bondslied'.
Daarna worden diverse jaarverslagen gelezen.
Onze nieuwe presidente wordt alvast aan de le-
den voorgesteld: mevrouw Joustra-Veenstra, zij
zal in Íebruari (de volgende vergadering) bij het af-
treden van mevrouw G. Nauta-Pruiksma worden
genstalleerd.
In de pauze worden er diverse spelletjes gedaan
die in de zaal verspreid staan. Na afloop is er gele-
genheid een drankje te nuttigen met een hapje.
Na deze gezellige jaarvergadering zingen we nog
Gez. 113: 1 en 2 en wenst de presidente allen wel
thuis en tot ziens op de volgende vergadering op
24tebruar|
Dan zal mevrouw Krikke uit Franeker vertellen
over ons N.C.V.B-project 'Procal' in Costa Rica.
Nieuwe leden oÍ gasten zijn hartelijk welkoml

J. Posthuma-v.d. Boomgaa'a

Chr. Plattelandsvrouwen,
afd. lJlst
De Christelijke Plattelandsvrouwen uit lJlst hiel-
den hun jaarvergadering op 20 januari 1994, 's
avonds 8 uur in het Mienskipsh0s.
Na het welkomstwoord door de presidente me-
vrouw Jacobi, kreeg de notuliste het woord. Zij las
ons vele verslagen voor. Ook van de reizen die zijn
gemaakt.
De penningmeesteresse mevrouwWeiland gaf op
het bord een uiteenzetting van het financiële ge-
deelte.
De damesWiebenga en Beintema hebben de kas
gecontroleerd. Dit was dik in orde aldus de beide
dames. Mevrouw Koster kreeg de gelegenheid
om het verslag voor te lezen van onze reis naar
Omrop Fryslàn in Leeuwarden.
Wij hadden dit jaar weer 2 dames die 25 jaar lid ziin
van de C.PV.: mevrouw S. v.d. Woude en mevrc
en mevrouw E deVries. v
Mevr. Jacobi overhandigde de dames een gegra-
veerd wijnglas en een bos bloemen.
Mevrouw Jacobi gaÍ het bestuur en de leden te
kennen dat zij wel graag wat minder werk wou
doen. Dus moest er een bestuursverkiezing ko-
men. Mevrouw Wiebenga en Hoekstra kwamen
eruit met de meeste stemmen. Mevrouw Wie-
benga bedankte ervoor en mevrouw Hoekstra
wou mevrouw Jacobi wel helpen.
Toen was er Dauze en de koffie met cake stond al
te wachten. De dames gingen met loten door de
zaal, want we hadden een verloting met mooie
priizen.
Mevrouw De Haas kwam in de pauze binnen, want
zij zou ons deze avond bezighouden om een mooi
bloemstukle te maken. Het bloemschikken is best
moeilijk. Maar het is ons toch allemaal gelukt met
de hulo van mevrouw De Haas iets moois te ma-
ken en dat mee naar huis te nemen.
Het was inmiddels bijna 11 uur toen mevrouw De
Vries deze geslaagde avond beëindigde met me-
vrouw De Haas hartelijk te bedanken en ons nog
een gedicht voor te lezen. Ze wenste ons allemaal
wel thuis.
Onze volgende C.P.V.-avond is 17 maart a.s.
Slot-avond: 21 aoril 1994.

T. Wind-Wiersma



Ver. Het Groene Kruis lJlst
Rond de kerstdagen heeft het Groene Kruis onder
de leden een berichtje verspreid omtrent de con-
tributieregeling voor het jaar 1994.
Voor zover onze vereniging toen was geïnfor-
meerd zou het contributiebedrag / 43,- per half
jaartot'l juli 1994 worden. Kort daarna kwamen
er kranteberichten dat het / 50,- werd per half
jaar.
Inmiddels heeft de Stichting Kruiswerk Zuidwest
Friesland ons bericht dat de bijdrage, die onze ver-
eniging moet afdragen als AWBZ-(Algemene Wet
Bijzondere Ziektekosten) bijdrage nu definitief is
vastgesteld op / 50,- voor het hele jaar 1994.
De accèpt-girokaarten zullen omstreeks
medio Íebruari a,s. worden verzonden.
Wij vragen uw medewerking bij het tijdig
voldoen van de contributie, zodat wij later in
hêt jaar niet alsnog de bijdrage contant bij u
hoeven te innen, Dit geeft veel extra werk
omdat steeds meer mensen moeilijk thuis zijn
te treÍfen,

Toekomst van het Kruiswerk
Uit eigen waarneming zult u hebben begrepen dat

. lr nog weinig zicht is op de toekomst van de Kruis-
\erenigingen. Politiek Den Haag is er nog steeds

niet uit hoe het komt met deÍusietussen het Kruis-
werk en de Gezinszorg. Voorlopig blijft onze ver-
eniging dan ook nog bestaan totdat er meer infor-
matie bekend is over hoe de uitvoering van onze
Iaak zal worden overgenomen. Wij houden u op
de hoogte.

Amnesty lnternational
Door de nieuwe openingstijden van de lJlster
bliotheek is de schrijfavond aangepast naar de 3e
maandag van de maand van 19,00-20,30 uur in
de bibliotheek.

Bond van
Plattelandsvrouwen
Friesland, afd. lJlst
Op 20 ianuari j.l. werd de jaarvergadering van de

. ideling lJlst gehouden. Het jaarverslag en het fi-
nancieel verslag over 1993 werd goedgekeurd en
omdat de kascommissie ook geen onregelmatig-
heden had geconstateerd werd de penningmees-
ter decharge verleend. Deze penningmeester,
Lolkje v.d. Zee was aftredend en niet herkiesbaar.
Als nieuw bestuurslid werd gekozen Henny Bos-
ma. Lolkje werd bedankt met een 'korenaartje'en
een bos bloemen. Lenie Bones, die jaren lang de
begeleiding van het gymnastiekgroepje - dat he-
laas moest worden opgeheven - had verzorgd,
ontving eveneens een bos bloemen en de con-
tactdames een plantie voor hun werk voor de af-
deling.
Hierna was het woord aan de schrijfster Riek
Landman. Op onderhoudende wijze vertelde ze
hoe ze tot schrijfster was gekomen en wat de aan-
leiding was tot het schrijven van haar drie.tot nu
toe gepubliceerde boeken.
Twee Friese meisjes in het buitenland, een beetje
spanning, wat informatie over de streek waarin het
verhaal zich afspeelt en een snuÍje romantiek, zie-
daar de ingrediënten voor haar boeken.
Momenteel is mevrouw Landman bezig met het
schrijven van een roman, ze is bang dat ze anders
snel een bepaald stempel opgedrukt zal krijgen.
Naast schrijfster is Riek Landman ook actrice en
dat was duidelijk te merken aan de leuke manier
waarop ze haar verhaal naar voren bracht.

In

Íeikje sybrandy . nakfotografe
geeuwkade 4, 865 1 aa iilsr, te lefoon 05155 - 32222
privé: molefinne 57,8621 dd heeg, telefoon 05154 - 42819
Voortaan kunt u ook bij ons terecht voor Íilms,
Íotocamera's, Ílitsmateriaal ên lijsten. Tevens
zijn wij er voor het ontwikkelen van UW films
en foto's. Ons advies is gratis.

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

Met ingang van l februarilgg{ zijn de volgende
openingstijden van kracht:
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13.00 - 16.00 uur
13.00 - 16.00 uur
13.00 - 16.00 uur
13.00 - 16.00 uur
13.00 - 18.00 uur

Maandag

Dinsdag

Woensdag

Donderdag

Vrijdag

09.00 - 12.30 uur
09.00 - 12.30 uur
09.00 - 12.30 uur
09.00 - 12.30 uur
09.00 - 12.30 uur

Ook buiten kantooruren staan onze adviseurs uiteraard voor u ter beschikking
Op afspraak kunt u uitgebreid geïnformeerd worden over hypotheken. beleggln
gen, verzekeringen en dergelijk. 

Dnabobank tri
sNu ÍtK- II UE(; -.tOtrRE

Rabobank IJLST 0-s 155-3 1.126

Voor al uw TEXTIEL en/of LUXF KADOOTJES natuurliik naar:

Textiel & Kadoshop

Galamagracht 8 8651 ËB IJLST Tel. 05'155-3i229
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Aovrs
BeonortHorru
Bouwaeceientruc

Trrenwrnr

TE1.05155-31592

7, 8ó50 AA,IJLST.

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

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

Galamagracht 9, lJlst, 051 55-31 31 I

Makelaardij
Schrale

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

Hypotheken en verzekeringen

Taxaties van alle onroerende goederen
binnen 48 uur geregeld

Vraagt vrijblijvend informatie.

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

Telefoon 05150-14000
TeleÍax 05150-23850

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

Voor ovenverse bakkersprodukten naar

DtrDotilneSrnMilrDilJ
GEEUWKADE1.8651AA|JLsT-TELEFooNo5155.31557

GOLFF SUPENMABKT
DE MEEST COMPLETE SUPEBMABKT IN DE BUUNT

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

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

o EIke dag vers Brood . Verse broodies en
stokbrood in onze 'bake-otf atd.' (op elk moment van

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

geopend van g.OO-7 2.OO (s maandags v.a. 10.00 u.)

en 74.OO-77.OO uur

Openingstijden: maandag 10.00-12,15 en 13.15-18.00 uur;
dinsdag t/m vrijdag 8.30-12.15 en 13.15-18.00 uur;
vrijdag koopavond van 13.15-21.00 uur;
zaterdag de gehele dag open van 8.30-16.00 uur.

SUPERMAPKT

GALAMAGRACHT 34 - IJLST - 05155.31570
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Turdus

Oosthem e.o.
Even een berichtje van zanggroep Turdus.
Voor alle nieuwe inwoners, maar ook voor ieder-
een die ons al kent (we bestaan tenslotte al 10
jaar!) en wel eens overweegt om ons koor te ko-
men versterken.
We oefenen nog steeds elke zohdagavond van
19.30-20.30 uur bij Douwe Smit in Abbega onder
leiding van Jan Hibma.
Momenteel bestaat ons koor uit 8 sopra -,,, 9 al-
ten, 4 tenoren en 3 bassen. Ons repertoire bestaat
uit zowel rustige nummers als swingende, ritmi-
sche liederen in de Friese, Nederlandse en En-
gelse taal. Gemiddeld verlenen we 1 keer per
maand onze medewerking aan een kerkdienst.
Daarnaast hebben we een paar maal een optre-
den met een korps verzorgd.
Vóór de zomerstop sluiten we het seizoen altijd
trestelijk aÍ. In het verleden was dit onder andere

r-m de vorm van een etentje, midgetgolfen en een
weekendje + optreden Vlieland (Het armenhuis
naast de kerk aldaar, waar we laebben overnacht,
staat nog op z'n grondvesten te schudden).
We oefenen intensief maar tijd voor een vrolijke
noot ontbreekt niet. Bij verhindering wordt er van
je verwacht dat je hiervan tijdig bericht doet.
Hoewel het aantal leden vrij constant blijft, zijn
nieuwe leden - vooral mannelijke leden - vooral
mannelijke leden - van harte welkom.
Beleef je plezier aan zingen?
Hou le van gezelligheid?
En wil je de Blijde Boodschap uitdragen?
Kom dan eens langs op één van onze oefenavon-
den!
Voor inlichtingen: tel. 05156-9825.

F0gelnijs

Vogelwacht
lJlsVOosthem e.o.

De stormmeeuw

De stormmeeuw wordt in het Fries dikwijls 0n-
waarsfOgel genoemd, maar daarbij is het wel
goed te bedenken dat het Fries Onwaar beslist wat
anders is dan het Nederlandse onweer.
Unwaar kun je het beste omschrijven als ruq on-
stuimig, stormachtig weer en dan zijn we weer
dicht bij de Nederlandse benaming stormmeeuw.
Ze danken hun naam aan het feit dat ze bij storm
of opkomende storm in grote groepen vaak ver
landinwaarts trekken. Toen de mensen vroeger
nog geen computers en weerkaarten gebruikten
werd er naar de lucht en de vogels gekeken. Kwa-
men er veel zeevogels (meest meeuwen) en trok-
ken die landinwaarts, dan was er storm op komst.
En zo kwamen de Friezen toen op de namen als
0nwaarsf0gel, stormmieuw en stoarmÍ0gel.
De stormmeeuw is nogal wat kleiner dan de zilver-
meeuw en heeft geen rode vlek op de snavel. De
stormmeeuw heeft een veel vriendeli.jker aanblik,
z'n kop is veel ronder en hij heeft een kleinere sna-
vel. De snavel en poten zijn groen-gelig, de vleu-
gels zijn blauw-grijs met zwart-witte punten. De
kop is in de zomer wit en in de winter lichtgrijs ge-
streeot.

De stormmeeuw broedt ook in Nederland, in de
duinen, vooral langs de Noordzeekust. Er wordt
dan een kuiltje in de grond gemaakt, maar ook ma-
ken ze wel een klein nestje in een lage struik. Er ko-
men over het algemeen drie olijÍbruine tot groen-
achtige eieren in het nest.
Er wordt maar één legsel bebroed, dat gebeurt
door beide partners. Het broeden duurt ongeveer
drie weken. De jongen zijn na een week of vijf zelÍ-
standig, maar het duurt twee tot drie jaar voor ze
zelf tot broeden komen.
Het aantal broedparen neemt gestaag toe. In 1961

werd het aantal broedparen voor Nederland ge-
schat op ongeveer 670, in 1979 kwam men uit op
7.000 en in 1985 waren dat er ruim 11.000.
De 0nwaarsf0gel komt hier in de herfst en winter
nog veel talrijker voor. Onze eigen broedvogels
trekken in de herfst gedeeltelijk naar het zuiden
van Frankrijk, Spanje en de Middellandse Zee,
maar in Friesland en Nederland worden ze aange-
vuld door de 0nwaarsf0gels uit Scandinaviè, Rus-
land, Schotland, lerland en lJsland. Zo ziel u

maar; wij zijn nooit zonder stormmeeuwen.
Als u in de herÍst een boer ziet ploegen of gier of
mest over het land ziet brengen, dan zijn er hon-
derden meeuwen die om wat eetbaars zoeken. Er

zijn meestal twee soorten, de kokmeeuw en de
stormmeeuw. Ook tussen deze twee soorten zit
een duideliik verschil.
De stormmeeuw heeft een mooie ronde kop en als
u goed kijkt heeft de kokmeeuw een wat plattere
kop. Hii heeft twee zwarte stippen achterzijn ogen
en is ook wat kleiner. Ondanks dat het 0nwaarsfO-
gels en kokmeeuwen zijn, interessant genoeg om
ze eens goed te bekijken!

Vogelnieuws
Grote bonte specht gezien in de Jonker Rispens-
straat op 18-12-1993 door J. v.d. Sluis. Ook werd
de grote bonte specht nog gezien op de Galama-
gracht bij de familie Hoekstra. Daar deed hij zich
te goed aan pinda's op de voerplank.
Een vleermuis lag bij de voordeur bij J. Otter, Ab-
begasterketting op 19-12-1993.
Een paartje grote zaagbekken (Friese naam:
grutte b0nte d0kein) in de spoorputten op 2Q-12-
.1993. En op 2-1-1994 waren er 3 stuks, gezien
door mej. B. Dijkstra, lJlst.
Een sperwer-vrouwtje gezien bij Troelstra-de Vries
door J. v.d. Sluis op 20-12-1993.
De vlaamse gaai is nog steeds aanwezig. Bij G.
Couperus, Wilhelminastraat zat hij op het voeder-
huis. In de S. Sjaerdemalaan zag R. Bijlsma twee
stuks. Hij werd daarna gezien door mevrouw Feij.
Ook werd de vlaamse gaai nog gezien op de Ee-
gracht door R. Schraa en familie Lanting. Tevens
werd hij nog gezien door S. Houtsma tussen de
Dassenboarch en Westergoleane.
Twee boomkruipers gezien op 24-12-1993 door
Martin de Jong bil het houtstek van Oppedijk.
Roerdomp gezien op 26-12- 1 993 bij het Wyddraai
doorA. Nooitgedagt, Harinxmaweg.
Twee meeuwganzen in de Abbegaaster polder op
30-12-1993 gezien door C. Witteveen, Pikesyl.
Vier scholeksters gezien langs de Geeuw op 3-1-
1994 door Jan Nooitgedagt, Oosthem.
Drie staartmezen bij de Ylostinsschool op 6-1-
1994 en op 7-1-1994 2 staartmezen in de J. Ris-
pensstraat gezien door Martin de Jong.
Een kolgans gezien langs de Sudergoweg op B-1 -
1994,geringd in Siberië, gezien door J. v.d. Sluis.
Tien scholeksters gezien op 10-1-.1994 langs de
Geeuw doorW Stienstra, lJlst.
Grote zaagbek en drie middelste zaagbekken
(b0nte D0kein) op 15-1-1994 gezien door Jan
Nooitgedagt. Oosthem in de spoorputten.

Vogelwacht lJlst-Oosthem e.o.
Sj. Landman, tel. 05155-32046

TAX|CENITAIE ZU I D.WEST F R I ESLAND

Taxi Gaasterland Q5147 - 1377
Taxi Speerstra 05155 - 43400

Postbus 459, 8600 AL SNEEK

Alg.Tel.nr.: 0 5 1 5 0 - 3 0 3 0 0
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Renorutia & Niauwbouw

VAN VLOER TOT DAKPAN
ONDERHOUDSBEDRIJF HUISMANI

DE FINNE 6,8651 CW IJLST, 05155-32023

a rêpoÍolie a spoedverstellên
o bolonceren . schroêÍosinsiollotiet

2. SCHI:PSMOTOREX
. levêíing ên inbouw a ombouw
r onderhoud o hooíddcolcr vcin
"Thornycroft" moloren . keêrkoppeliÈên ên rêporotiê

SCIIEEPSSEXODIGDHEDET

{. YOOn Dt DOt HEt ZETYER
. hêlling toi I 5 ton . hogcdrukrêinigingrspuit
o dcskundio odvies.

IN UW KOSÍBART VAKANTIETIJO PROBEREN,WIJ

TE VEPHEIPEN I --.4h'.{^_ _-_ - re78e

Te|.05155-31253

Occasions en
N ieuw-verkoop
Goede seruice

Tel. 31249
Holtropweg 5

Reparatie
Plaatwerk - Spuiten
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Deze foto is omstreeks 1914 genomen vanaf de zogenaamde ,Kielebrêge'
voor de Doopsgezinde kerk, richting De Syl.
De straatnaam voorstreek is in i933 gewijligd in Garamagracht.

JPUNlrSqiF-WMfil
Hartelijk dank voor de bloemen, kaarten,
fruit, bezoek en cadeau's in het ziekenhuis
en bij mijn thuiskomst.
Het was geweldig!

A Zijsling
R. Anemastraat 9

NS-plaatsbewijzen verkrijgbaar bij
boekhandel Visser

Het hier afgebeelde gedeelte begint links achter-
aan bij café HetWapen van lJlst en eindigt met het
pand Galamagracht 23.
Hier woonden tot hun overlijden de gebroede,
Wiebe en Murk Dijkstra. \-/
ln de Ee ligt het aardappelschip van groentehan-
delaar Jan Symens Groenveld. Hij overleed op 8
januari '1941 in de ouderdom van 80 jaar. In 1929
nam Jelle Hoomans de zaak van hem over en liet
een geheel nieuwe winkel bouwen. Nu is in dit
pand Post woninginrichting gevestigd.
De huizen links aan de Eegracht, laatst bewoond
door de families Hendrik en Wiebe Koopmans, zijn
rond 1960 aÍgebroken.
Dat een fotograaf 80 jaar geleden veel bekijks
trok, blijkt uit de vele 'Dryltsers', die keurig voor de
man met de camera poseerden.
Deze ansichtkaart is destijds uitgegeven door
boekhandel Riekel Theunis ten Kate.

,,FffircP.N

:,iii

ÊE

J.G. de Vries
SCHILDER. EN BEHANGERSBEDRIJF

IJLST. GALAMAGRACHT 13
Tel.05155-31387

Bent... u al
met de grote schoonmaak begonnen?
ldéé... wij helpen u ermee.

Wij leveren naast verf, behang, klompen, laarzen en glas

ook: spijkers
plakletters
plakplastic
zelfklevende passpi egels
veters in allerlei kleuren
schoenpoets en ledervet
visartikelen
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Graag Gedaan
Dit is een vrijwillige hulpdienst, het bjj 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. Inspríngen in tijdelijke noodsituaties:
Bijvoorbeeld een moeder moet plotseling naar het
ziekenhuis en er is opvang voor de kinderen nodig
oÍ een alleenwonende komt thuis uit het zieken-
huis en kan zich nog niet alleen redden. De hulp
die in dergelijke 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:
' 'ror mensen die daar door ziekte, handicap of ou-

\,;-rdom 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 geboden hulp is in principe gratis, alleen voor
autovervoer worden de benzinekosten vergoed.
Het Graag Gedaan comité bêstaat uit vijf dames:
mevr. Sietsma, Ylostinslaan 3, tel. 31263:
mevr. Vd. Velde, Sneekerpad 6, tel. 31951 ;

mevr. Hoekstra, S. Sjaerdemalaan 13, te|.31602;
mevr. Nijdam, Eegracht 104, tet.31783.
Kontaktadres: mevr. R. Johnson, Uilenburg 14, tel.
31568.

Brillenactie

Beste mensen,
Evenals in mijn vorig schrijven kan ik u gelukkig
weer vertellen dat er tussen g november en eind
december vorig jaar (dus binnen 2 maanden) 10S
brillen werden verzonden.
In 1993 ontving ik 235 brillen en een groot aantal
losse glazen. Het totale aantal ontvangen en ver-
zonden brillen vanaf 1989 tot 31 december '1993

was 665 (zeshonderd vijÍ en zestig!).
Ook het aantal postzegels dat binnenkomt groeit
gestaag. U weet dat de postzegels bestemd zijn
voor patiënten met een ernstige longziekte, name-
lijk cystic fibrosis, dat is taaislijmvliesziekte. In een
medische encyclopedie of in een boek over ge-
zondheidsleer kunt u er het één en ander over le-
zen, maar heel duidelijk is een relaas over een pa-
tiënt die deze ziekte gehad heeft in Libelle,nr. 52
van 1993. Zij kreeg een longtransplantatie.
Inmiddels ligt er alweer een aantal brillen te wach-
ten om verzonden te worden.

Inleveradres voor lJlst: Kantoorboekhandel Vis-
ser.
lk eindig met u allen alsnog een gezegend en voor-
spoedig 1994 toe te wensen. Een hartelijke groet
van

J. Mostaert

Autorijschool L, dg BOef
Belangrijker dan een goedkoop

lesuur ls de eindrekening
na het rllexament
Ga daarom naar

Autorijschool L. de Boer
Popmawal 12

tJlst
Telefoon 05155-31553

VOLLEDIG
GEDIPLOMEERD

(r.Y Uitvaartvereniging' nLaatste 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
* lndien gewenst opbaring thuis met koeling
* Dienstverlening zonder winstbejag met vo-or 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 bereikbaar 05141-1372.

Inlichtingen: A.A. Seinen, De Kling 1 l, tel. 0b155 - 32b59

TIMMER- EN AANNEMERSBEDRIJF

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

lJlst, Roodhemsterweo
Postadres: Postbus 291

4, Telefoon 051 55-31 880/31 348
8650 AA lJlst
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Galamagracht 20
8651 EB lJlst

Combineren met fantasie 8ij ons vindt u de nieuwe conectie

Artelux gordijnstoffen Uitgebreid, kleurrijk, unieke dessins en eindeloze

combinatiemogelijkheden. Met Artelux kunt u zelfs dessins met dessins

combineren! De presentatie in 7 kleurgroepen maakt kiezen gemakkelijk.

In één oogopslag ziet u alle stoffen en dessins in de kleurdie u zoektl

Artelux geeft uw fantasie de ruimte met nieuwe decoratiemogelijkheden.

WONINGINRICHTÏNG

Telefoon 05155 - 32372 I 31450
Telefax 05 155 - 3 1919


