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Nieuwe eigenaar
'Wapen van lJlst'
Vroegere tijden zullen herleven

Lang werd er in lJlst gespeculeerd over de overname van het'Wapen van
lJlst'. Dat het de bedrijÍsleider van de supermarktvestiging Golff, Jelle
Schreur werd, had niemand verwacht. Een man met de nodige 'know how'
op winkef gebied, maar zeer zeker ook in deze wat andere branche, anders
zou iemand met zijn gezin (Elly Schreur-Stegenga + drie kinderen van 15,
14 en 8) deze'sprong in het diepe' niet gewaagd hebben.

\Jw verslaggever trof een man aan met een
veelheid aan ideeèn, die de Stadsherberg weer
wil maken tot, zoals hij zei, 'het hart van lJlst'
bruisend van activiteiten op het gebied van brui-
loften, partijen, vergaderingen, dam-, schaak-
en dartavonden, muziekoptredens, barbeque's

19 Mei is er een spectaculaire opening (nader
bericht volgt hier nog over). Allereerst vanaf
16.00 uur een opening voor genodigden. Later
op de avond (ongeveer 20.00 uur, ook hierover
volgen nadere mededelingen) is er 'Open huis',
waarbij iedereen welkom is, met onder andere
een optrêden van een drie-mans band. De vol-
gende dag (20 mei) is er 's middags speciaal
voor de kinderen een activiteit in 'Het Wapen'; er
komt om 16.00 uur een kinderbingo met gratis
versnapering voor de aanwezige jeugd.
Jelle en Êlly zijn van plan er een echte 'dagzaak'
van te maken, waarbij de Stadsherberg 's och-
tends 10.00 uur opent en 's avonds om 24.00
uur sluit. Er zijn van huh kant zelfs al ideeén om
zomerdag vanaÍ 8.00 uur 's ochtends ontbijt-
menu's voor klanten te serveren. De keuken is
goed: ruime maaltijden met een goed gevuld
bord. De Íamilie Schreur wensl zich geen res-
taurant te noemen; maar denkt eerder aan een
functie als eetcaÍé.

Uiteindelijk is het de bedoeting van Jelle en Eily
de sociale functie van 'Het Wapen van lJlst'te
laten terugkeren (lekker even zitten, kaaden, 'n
praatje, biljarten enz.) Ook worden er waar-
schijnlijk vanuit'Het Wapen' stadswandelingen
georganiseerd in samenwerking met het V.V.V.
Eveneens kan er in de loop (dan wel zit) een pa-
tatje meegenomen worden.
YanaÍ 2 mei zal de lJlster bevolking de deur van
de Stadsherberg gesloien vinden, want de bo-
venzaal wordt gerestaureerd, de gevel wordt
aangepakt, het interieur wordt deels veranderd
en zoals iedereen weet komt er altijd wel iets ex-
tÍa's om de hoek kiiken als je ergens mee bezig
bent. De familie Schreur vraagt dan ook begrip
voor deze situatie.
Winkelketen GolfÍ verliest een zeer bekwaam

ANNA SCHRAA-VAN POPTA

GEDIPLOMEERD
PEDICURE

Geeuwkade 11 - Telefoon 31930

Drylts...
it aldé stedsje

foto- en verhalenboek over lJlst
176 pag. met meer dan 260 foto's, form. A 4
gebonden met stevig omslag, prijs f 42,50

verkrijgbaar bij:

BOEKHANDEL VISSER
Galamagracht 9, 8651 EB IJLST

Telefoon 05155-31318

bedrijfsleider met zijn ook immer in de zaak ac-
tieve echtgenote. Uw verslaggever heeft er alle
vertrouwen in dat hij hier de zaak, zoals hij het
bij de Golltvestiging in lJlst heeÍt gedaan, ook
weer renderend krijgt.
Jelle, Elly en kinderen; veel succes toegewenst!

Nieuw predikantsecht-
paar Ned. Hervormde
kerk

Voor het eerst in haar geschiedenis
krijgt de Ned. Hervormde kerk in
lJlst een predikantsechtpaar.
Op zondag 15 mei a.s. doen ds. J.
Ariesen en kandidaat drs. M.N. Arie-
sen-Holwerda intrede in de Her-
vormde gemeente van lJlst. Me-
vrouw Ariesen-Holwerda wordt in
deze dienst tevens bevestigd als
predikante door haar vader ds. Hol-
werda uit Pijnacker. Deze dienst be-
gint om 15.00 uur.

Ds. J. Ariesen heeÍt vier jaar lang de SOW-ge-
meente Rijk-Rijsenhout, in de omgeving van
Aalsmeer, gediend. Het gezin Ariesen heeft
twee kleine kinderen en hooot in de eerste week
van mei zijn intrek te nemen in de pastorie aan
de Eegracht. Het werk in de gemeente zal in
deellijd worden gedaan, waarbij beide predikan-
ten ieder een heltt van de gemeente als pasto-
raal gebied voor zijnlhaar rekening zal nemen.
De kerkeraad van de Ned. Hervormde gemeen-
te van lJlst hoopt in goede samenwerking met
het echtpaar Ariesen het werk in de gemeente
voort te zetten.

J.K.
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TereHweRr

TEL. 05155-31592

postbus 7, 8ó50 AA, IJLST.

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

OOK UW ZAKELIJK
DRUKWERK
IS BIJ 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 vrijbl ijvend informatie.

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

TeleÍoon 05150-14000
Telefax 05150-23850'

a
o
a
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o
o

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

Voor ovenverse bakkersprodukten naar

DtrDofln'e8rmilftrDilJ
GEEUWKADE 1 .8651 AA IJLST TELEFOON 05155-31557

GOLFF SUPERMANKT
DE MEESr COMPLETE SUPENMABKT IN DE BUUBT

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

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

o Etke dag vers Brood o Verse broodies en
stokbrood in onze 'bake-off afd.' (op elk moment van

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

geopend van 9.OO-7 2.OO (s maandags v.a. 10.00 u.)

en 74.OO-77.OO uur

Openingstijden: maandag 10.00-12.15 en 13.15-18.00 uur;
dinsdag tlm 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.

Eoffíffi
GAUMAGBACHT 34 - IJLST .05í55-3í570
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Mevrouw W. Kempenaar-Verhoog, J. Rispens-
straat 9, teletoon 31747.

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

Stickerruilburo
ERWIN ZIJLSTRA

Rode Klaver 43
8607 EJ SNEEK
te|.05150-27ï35

IAIOFNIOA

iedere woe, ên za. Poppentheater De Regenboog, Looxmagracht 1 1, sneek, Aanvang 14.30 uur.
Toegang f 7 ,-- p.p. VanaÍ 4 jaar. Voor inlichtingen en plaatsbespreken: 05150-
21441.
Koninginnedag!

Ledengearkomste, Fryske Krite'Meiinoar ien', Mienskipsh0s.
Moederdag.
T.T.V. Effect '78; Open lJlster Kampioenschap Tafeltennis, De Utherne, aan-
vang 13.00 uur.
15.00 uur, Intrede- en bevestigingsdienst ds. J. Ariesen en kand. drs. M.N. Arie-
sen-Holwerda door ds. R. Holwerda uit Piinacker.
Collecte Astma Fonds.

30 april

3 mei
9 mei
14 mei

15 mei

15-21 mei

Sjoelen vanaf 4 oktober, iedere maandagmiddag
in NijYlostins, aanvang 14.00 uur.

Zangvereniging'Euphonia' repetitie iedere dins-
lagavond 20.00-22.00 uur in het Mienskipsh0s.

\-Jluziekkorps'Concordia' 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 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 StànÍries 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,

1.30-18.00 uur extra training turnen en zaterdag
lv.OO-tz.OO 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 Stánf ries el ke 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.
DaÉclub iedere dinsdagavond vanaf 20.00 uur
Bondswedstrijd en iedere donderdagavond in Het
Waoen van lJlst.
FNVinfo-team: bel 05155-31970, Louise Hee-
ringa voor inÍormatie 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,
'13.30-14.30 uur 4I/m7 jaar;14.30-15.30 uurB Vm
12 iaar in het Mienskipsh0s. Info: 05150-14353.
Toffe-Tienerclub: vrijdags eens per 14 dagen, one-
ven weken, 19.30-21.00 uur, 12 Vm 15 jaar in het
Mienskioshos. lnfo: 05104-1627.

Opbrengst collecte
Reumafonds
De actie voor het Nationaal ReumaÍonds in het
kader van de landelijke inzameling in de week
van 13-19 maart jl. heeft in lJlst een bedrag op-
gebracht van / 1899,20.
Vorig jaar was de opbrengst 1 59 1995,70.
Het bestuur richt zijn welgemeende dank tot de
leden van het plaatselijk comité, tot de collectan-
ten en tot ieder die door een Íinanciële onder-
steuning tot het welslagen van de collecte heeÍt
bijgedragen.
Mocht u door omstandigheden de collêctant ge-
mist hebben, dan kunt u alsnog uw bijdrage
overmaken op postgiro 324 of banknummer
707070.848 t.n.v. het Nationaal ReumaÍonds in
Den Haag.

Collecte Astma Fonds
In de week van 15-21 mei a.s. is het weer de
beurt van het Nederlands Aótma Fonds om haar
jaarlijkse collecte te houden.
Deze collecte is van groot belang voor de voort-
zetting van hun werk.
lk hoop dat u net als vorige jaren de zakjes, die
van te voren worden rondgebracht, met uw giÍt
wilt klaarleggen voor de collectanten.
U bij voorbaat hartelijk dankend, namêns het
Astma Fonds.

W. Kempenaar-Verhoog

SIMAVI-collecte

De SlMAV|-collecte heeft onder het motto
'Schoon water broodnodig' het mooie bedrag
van / 1395,15 opgebracht.
ledereen die hieraan heeft bijgedragen hartelijk
dank!

Meta-MuldeÍ-v.d. Veen
YÍke Nijdam-v.d. Molen

JPUMTS'OEWruJnI
Gevonden voorwerpen
Een zwart beursje, op te halen: R. Anemastraal
6, lJlst.

Stichting 'Emmatis'
Koudum.

Op 14 september 1989 werd de Stichting Em-
marïs een Íeit, Koudum viel tot die datum onder
'Emmaus Friesland'.
ln Nederland zijn er 23 afdelingen. Alle Em-
marls-gangers hebben dezelfde doelstelling:
mensen te helpen die, waar ook ter wereld, in
nood zijn.
Daarbij is het volstrekt onbelangrijk van welk
ras, welke godsdlenst oÍ welke politieke kleur ze
zijn. Die hulp wordt belangeloos, zo snel en zo
rechtstreeks mogelijk verleend.
Regelmatig worden kledingacties gehouden en
deze kleding wordt door vrilwilligers gesorteerd.
Emmaus verzamelt ook meubilair en boeken; er
is een winkeltje waar onder meer boeken ver-
kocht worden om de hoge vrachtkosten te kun-
nen betalen. Ook wordt er speelgoed verzameld
voor kindertehuizen.
Verzamelpunt en contactadres: W. Kemoenaar-
Verhoog, Jonker Rispensstraat g, lJlst, tel.
051 55-31 747.

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

Redactie: Kuipers
Keizer

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

Opmaak: Sybe Houtsma

Drukl Drukkerij Visser, lJlst

Kopij enioÍ advertenties: Inleveren
vóór de eerste van de maand bij
Drukkerij Visser, lJlst.
(q Copyright Drukkerij Visser. Niets uit deze
uitgave mag worden verveelvoudigd door mid-
del van druk, Íotokopie, mikroÍilm of op eniger-
lei andere wijze, zonder voorafgaande schritte-
lijke toestemming van de uitgever.
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AUTOBEDRIIT
I.OSINGA

Voor alles wat met uw auto te maken heeft
Nu ook algemene periodieke keuringen (AP.K)

Nilesyl 50, lJlst TeI.05155-32386

MIJN |{oBBY, UW GEMAK,,.!
Het veÉrouwde adres voor al uw s$ijgl.
welk, zoals: schaten, messen, tuin-
en hobbygereedschap.
Laat nu uw tuingereedschap
slijpen. Tevens verkoop scherpe

SCHILDER. BEHANGERSBEDRIJF
DOE.HET,ZELF ARTIKELEN

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

wormen. maden enz.

J.G.DEVRTES -TJT,ST
sclrlfder. en behangersbeckllt

ctoe'.ttaLzert.zarrk
Galamagracht 13 - Tel. 05155-31387

Renorutie & Nieuwbouw

VAN VLOER TOT DAKPAN
ONDERHOUDSBEDRIJF HUISMANI

DE FINNE 6,8651 CW IJLST,05155-32023

2de hands handgrasmaaiers.
Itaarschuwing: geef nooit iets
mee aan een onbekende
aan de deur.
Uw slijper: Henk de Vries
Bockamastraat 27,

Woensdag 4 mei a.s.
Dodenherdenking lJlst

Vuur

Zonlicht en regen spannen samen
tegen de hemel een regenboog
volgens berichten het bewiis
dat water nimmer weg zal vagen
het vunzig leven van de laatste dagen
dat zal niet weer gebeuren

maar wie belet vier letters
samen vuur te maken
dat alles aan kan raken
dat zal verzengen tot en met
het houten volk
de doffe macht
van grof gewin
gewetenloos geleef

vuur dat vernielt en zuivert -
loopt uit de hand
die huivert.

Dit gedicht van Piet Kalteren mag ook voor u

een uitnodiging ziin om deel te nemen aan de
Dodenherdenking in lJlst op 4 mei a.s.
Deze herdenking vindt als volgt plaats:
1. VanaÍ 18.00 uur tot zonsondergang wordt \r/
vanaf de openbare gebouwen halfstok gevlagd.
Ook de kerken, scholen en de inwoners van lJlst
worden uitgenodigd halÍstok te vlaggen;
2. om 19.30 uur is de aanvang van de 'stille
tocht' bij het gemeentehuis naar de algemene
begraaÍplaats. Op de oorlogsgraven zullen kran-
sen worden gelegd. Ook deelnemers aan de
'stille tocht' kunnen bloemen leggen bij de oor-
logsgraven. 'Concordia' lJlst verzorgt de muzi-
kale omlijsting, tenruijl leden van de Nationale
Reserve een erehaag vormen;
3. vanaf 19.45 tot even voor 20.00 uur worden
de lJlster klokken geluid;
4. vanaf 20.00 uur wordt een ieder vezocht 2
minuten stilte in acht te nemen;
5. de plaatselijke horeca wordt vezocht tussen
'18.00 en 21 .00 uur op gepaste wijze met deze
herdenking rekening te houden.

Ulst, apÍil 1994
De burgemeesteÍ van Wymbritseradiel,
M.F. Kooomans.

R.IKREIEE
TI KUNT IIIER TERECIÍT VOOR:

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

Onderdelen ' Verkoop van Nleuwe &
Gebrulktc auto's

Roodhemsterweg 14

IJlst
05 r 55-3 1436

(privé 31858)
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TEKOOP

Bestaand onroerend goed

IJlst:
Sudergoweg l8

Woudsend (nieuwbouw):

J.S. Hoekstrastrjitte I 9

Informatie:

ruinorrt
l<antooradres:
Galamagracht 18
8651 EB lJlst.

welkom te heten. We hadden deze avond me-
vrouw Magda van Ommen uitgenodigd om haar
verhalen te vertellen. Ze las allemaal leuke stuk-
jes voor uit haar boeken.
Na de pauze vertelde ze over zichzelÍ. Ook over
de contracten die ze met de kranten had. Ze
was begonnen met 100 verhalen. Maar dat werd
haar wat teveel.
Hierna las ze ons het verhaal nog voor over Lu-
kas de zwarte kater die naar de dierenarts
moest. Ze eindigde met een paar verhaaltjes uit
haar kinderboek'Roder dan rood'.
Mevrouw Hoekstra bedankte mevrouw Van Om-
men voor deze avond en wenste ons allemaal
wel thuis.

Vergadering d.d. 17 maart
Mevrouw Jacobi opende deze avond. Ze las ons
een gedeelte uit de bijbel voor en ging ons voor
in gebed.
Dokter Brouwer (vrouwenarts) zal ons deze
avond veel vertellen over botontkalking en
vrouw-zijn.
Mevrouw Jacobi heette hem van harte welkom.
Hij begon direct al met de film over botontkalking
en vertelde daar van alles bij. Wij als vrouwen
zijn er vatbaarder voor dan mannen werd ons
verteld. Boven de 35 jaar begint de botontkal-
king al. Wanneer je veel in beweging bent en
blijÍt kan het op latere leeftijd meevallen. Want
we kunnen er meer last van krijgen dan vroeger,
omdat toen de mensen meer in beweging waren
dan nu. De vrouw krijgt na de overgang er het
meeste last van, door een hormoontekort. Maar
daar is nu een medicijn voor te kriigen. Het
wordt dus nu beter behandeld dan 10 jaar gele-
den.
Je kunt ook wel kalktabletten nemen; dat is ook
wel goed volgens dr. Brouwer. Als je 70-80 jaar
bent kunnen le botten heel broos zijn en heb je
heel veel kans, als je valt, dat je iets breekt.
Mevrouw Jacobi bedankte dr. Bíouwer voor de-
ze leerzame avond. Na haar slotwoord wenste
ze ons allemaal wel thuis.

Het gaat molen De Rat
'voor de wind'
Vorig jaar bíjna 4000 betalende bezoekers

Op afstand hoor je van de molen al het zoevende geluid van de vier wieken.
Vervolgens komt De Rat zelf in zicht, een imposante molen. En elke keer
als ik er weer kom of langs rijd, moet ik even bewonderend kijken.

Buiten is.molenaar Simon Jellema bezig een
enorme boomstam (ook op de kracht van de
wind) de helling op te slepen. Ons gesprek
woÍdt regelmatig onderbroken op momenten dat
de stam er verkeerd voor ligt en Simon wat
'koerscorrecties' moet uitvoeren. Binnen in de
molen zijn enoÍme zaagbladen gestaag bezig
een andere grote boomstam met raspend geluid
langzaam maar zeker tot planken te zagen. Op
miin eeíste vraag, oÍ molen De Rat wel 'leeÍt' re-
ageert Simon met enthousiasme: bijna 50% van
de lJlster bevolking is donateur.
14 Jaar geleden begon hij als leerling, in de tijd

y-at de heren Van der Woude en Hoogeveen
molenaar waren. Hij moest het hele opleidings-
traject: leêrling, gezel, molenaar en'uiteindelijk
leermeester molenaar doorlooen. Sinds 1989
bekleedt hij deze laatste functie. Hij waarschuwt
echter wel, dat hij zonder zijn vrijwilligers en
leerlingen en gezellen weinig oÍ niets kan uitrich-
ten. Deze groep bestaat uit de volgende perso-
nen: Dhr. T. Nauta sr., Reinold de Schiffart, Eise
Adema, Bauke Bos, Michiel Redder, Sietze de
Vries en Johan van derZee.
Alle woensdagen, donderdagen, vrijdagen en
zaterdagen is Simon Jellema met eên aantal
van deze mensen in de weer; of in de molen of
buiten bij de aanleg van het smalspoortie dat via
de fa. Nooitgedagt is verkregen. Als er wind is,
wordt er van 8.00 tot 16.30 uur gewerkt.'Maar
als er geen wind is Simon?' 'Dan stop je en doe
je bijvoorbeeld administratief werk, oÍ je houdt
eerder op en werkt de volgende keer wanneer er
voldoende wind is langer door.' Het hout wordt
én in opdracht én voor 'eigen handel' gezaagd.
Wanneer er in opdracht gezaagd moet worden

. n er geen exacte leverdatum gegeven wor-
Vn, hooguit een streefdatum. Het in opdracht

geleverde hout voor de sauna in Joure kende
een dergelijke clausule in het contract.
Erg blij zijn de mannen van de molen met het feit
dat er waarschijnlijk op de landtong bil de molen

een droogschuur voor het hout gebouwd gaat
worden. Deze schuur is de kleinste schuur die
nu nog op het houtopslagterrein van de Ía.
Nooitgedagt staat.
Deze molen, die komende vanuit Sneek over
het water dan wel over het schelpenpaadje te
zien is, is beeldbepalend voor de stad lJlst. (ln
Leeuwarden zouden ze het over'Skyline' heb-
ben, zo mal doen we hier niet.) Hopelijk blijÍt de
molen de steun van de lJlster bevolkinq houden.

J.K.

Bond van Plattelands-
vrouwenin Friesland,
afd. lJlst
Op 17 maart was de beurt aan het eendagsbe-
stuur van onze afdeling. De leden konden deze
keer meedoen aan een triviantspel. Het een-
dagsbestuur had een groot aantal vragen en
pÍobleempies vêrzonnen, variërend van heel ge-
makkelijk tot vrij pittig. Het woord dat iedere
groep uiteindelijk moest raden had betrekking
op lJlst en wijde omgeving.
In de eerste ronde duurde het nog wel even voor
het woord door iemand geraden werd, maar in
de tweede ronde had een van de groepen aan
drie of vier letteÍs genoeg om het woord 'Over-
kluizing' te raden. De spelleidster, gesecon-
deerd door de beide 'dames Zagwijn' bezorgde
ons een gezellige en toch ook nog leerzame
avono.

Wanneer u dit stukje leest is de laatste afde-
lingsavond, een gezamenlijk etentje, alweer
voorbij.
ln het volgend seizoen starten we op 21 septem-
ber, zoals gewoonliik om 20.00 uur in het Miens-
kipsh0s. Het zou leuk zijn als we dan weer eens
een paar nieuwe leden konden begroeten. Intus-
sen wensen we iedereen een heel prettige zo-
mer loe.

Het bestuur

Ch r. Plattelandsvrouwen
lJlst

De Christelijke Plattelandsvrouwen lJlst hielden
hun vergadering op 17 Íebruari 1994.
Mevrouw Hoekstra opende met ons allemaal T. Wind-Wiersma
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Hiemstra
odministrotiekontoor

* administraties
* belastingzaken
* begeleiding
* advies
* voor bedrijven

en particulieren

Plein 16.18, 87 54 ER Makkum
tel. 05158-31523

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

Occasions en
Nieuw-verkoop
Goede service

Tel.312:49
Holtropweg 5

Reparatie
Plaatwerk - Spuiten

Autorijschool L. de BOgf
Belangrijker dan een goedkoop

lesuur is de eindrekenlng
na het rllerament
Ga daarom naar

Autorijschool L. de Boer
Popmawal l2

lJlst
TeleÍoon 05155-31553

VOLLEDIG
GEDIPLOMEERD

TI MMER- EN AANNEMERSBEDRIJF

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

lJlst, Roodhemsterweg 4, TeleÍoon 051 55-31 880/31 348
Postadres: Postbus 29. 8650 AA lJlst
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Belangstelling

BOUWKAVEL
in plan "de lendracht"

voor dit projekt
een extra lage rente

HabohanH trl
Galamagracht 1, lJlst

veel mogelijk autovrij gehouden wordt. Maar
men dient zich wel aan de verkeersregels te
houden en altijd te letten op ander verkeer. Het
loopparcours van de minitriatlon is vanaf sport-
complex De Utherne, het Sneekerpad richting
Sneek waar op 12 km het keerpunt komt te lig-
gen.
Het parcours van de 1/8 triatlon is hetzelfde als
vorig jaar, alleen zijn start (Skipperclub), wissel-
zone en finish bij De Utherne. Dit heeft als voor-
deel dat het publiek een beteÍ overzicht krilgt
van de wedstrild.
Wil hopen dan ook dat er weer veel publiek zal
komen om de atleten aan te moedigen.
Dit jaar hebben zich alweer wat toppers inge-
schreven om u te kunnen laten zien, hoe mooi
de sport is en hoe hard het kan gaan. Maar het
belangriikste deel van deze triatlon vormen toch
de recreanten en wij hopen dat met name de
jeugd van Wymbrits zich deze keer van de spor-
tieve kant laat zien.
Er hebben al verschillende jeugdige sporters
zich ingeschreven, maar er kunnen nog veel
meer bij. Ook is het leuk om je als team (b.v.
voetbal, volleybal etc.) in te schrijven voor dit
evenemenl.
Kun je zwemmen, fietsen en een beetje hardlo-
pen, aarzel dan niet (want als je langs de kant
staat te kijken, heb le er spiit van dat je ie niet in-
geschreven hebt). Schrijf je in en daag je vader
oÍ moeder uit om het tegen ie op te nemen.
Winnen is in dit geval helemaal niet belangrilk.
ledereen kriigt hetzelÍde leuke aandenken aan
dit evenement.
Mocht er genoeg belangstelling ziln dan kunnen
wij vanaÍ mei misschien wat gezamenlijke trai-
ningen orgariiseren, zodat u de verschillende
onderdelen onder de knie kunt krijgen.
Belangstellenden voor inschrijvingen en trainin-
gen kunnen contact opnemen met Sportraad
Wymbritseradiel, gemeentehuis te lJlst, Lam-
mert Koster, telefoon 05155-34422 of Koos Ja-
cobsen, Nessenwei 16D,8618 NM Oosthem, te-
leÍoon 051 55-321 93.
Voor alle duidelilkheid nogmaals de afstanden:
mini 1/16: 250 meter zwemmen, 10 km. Íietsen,
2,5 km. lopen; aanvang 18.30 uur.
sprint 1/8: 750 meter zwemmen, 20 km. fietsen,
5 km. lopen; aanvang 19.30 uur.
Wij vermelden nu reeds dat de triatlon 1995

De groep bestaat uit zo'n 20 enthousiaste man-
nen uit lJlst en Wymbrits. Er is echter een ver-
stekelinge aan boord en zij speelt zo voortretfe-
lijk op haar trekzak dat ze voorgoed op 'it skip'
mag blijven.
De groep is al meerdere malen gevraagd voor
een optreden, maar heeÍt de boot steeds af we-
ten te houden. Men wil met goed getrainde
stembanden het ruime sop kiezen.

Zingen voor een goed doel
Een van de voormannen heeft zijn hart verpand
aan een klein dorpje in Roemenië. Afgelopen
zomer was hij daar met een muzikale uitwisse-
ling. Teruggekomen waren zijn verhalen zo hart-
verwarmend dat de bemanning van het zee-
manskoor heeÍt besloten om alle toekomstige

. pbrengsten ter beschikking te stellen aan de
\ácties óor dit doro in Roemenië.

Eerste officiële optredens
Op zaterdagmiddag voor pinksteren wordt op en
rond molen De Rat in lJlst een iubileumfeest

Zeemanskoor lJlst steekt van wal!

De bemanning van shantykoor "t Skip s0nder roer' is al geruime tijd druk
bezig om een repertoire van oude zeemansliedies op te bouwen. In de
'Stadsherberg' in lJlst wordt menig haal- en gangspillied en forbitter uit
volle borst gezongen.

voor platbodemjachten georganiseerd. "t Skip
s0nder roer'zal dit Íeest op 21 mei om ongeveer
4 uur opvrolijken met een optreden van om en
nabij 1,5 uur. Op 17 juni in Folsgeare, tijdens het
midzomernachtfeest volgt het 2e optreden;
voorbereidingen hiervoor zijn in volle gang.

Nieuwe leden
Er is nog beperkte ruimte voor enkele enthou-
siast zingende matrozen. Mannen met baarden,
met een hoge dan wel lage stem zijn van harte
welkom, aanmonsteren kan bij Johan van der
Werf uit lJlst, tel. 32035. De meeste beman-
ningsleden hebben enige atfiniteit met het mari-
tieme gebeuren, al is het maar een kano of surf-
plank, er moet een heel klein beetje bootmens
inzitten.
Een echte voorwaarde is dit echter niet, net zo
min als een snor oÍ een baard overigens.
Kom eens langs op een repetitieavond. Meteen
meedoen is het beste, eerst alleen even kiiken
en luisteren mag ook!

Ned. Chr. Vrouwenbond
PÍesidente mefrou Joustra-Veenstra hjit Ís alle-
gearre wolkom. Ek in wolkom foar Hindrik v.d.
Meêr dy't dizze jon fersoargje sil.
Nei de bibellêzing, meditaasje en gebed wurde
de notulen lêzen en goedkard. Nei noch inkelde
meidielings is it tiid foar Hindrik v.d. Meer. Hy hat
learaar oan de Pabo west yn Snits. Hy is yn syn
opÍieding troch syn àlden o sa stimulearre yn de
muzyk. Ek de leaÍde Íoar de Fryske taal komt by
him ta Étering. Hy spilet earst in liet op de 'skal-
mei', in houten blaasynstrumint. Ek sjonge wy
Íerskillende Fryske lieten, sa as'Simmermoarn'
en 'lt Íeintsje fan Menaam'. Hy spilet dêrby op in
tuts houten oargeltsie, dy't eartiids yn 't RoeÍke

. r de sk0tsies stienen.
YV O" 'Wàlósang' waard d0nse troch in oantal
froulju u.l.Í. Lies Keulen.
Nei it skoft besjogge wy noch dia's, makke troch
in freon, wêr't Hindrik v.d. Meer gedichten by
'makke hat. Hy hat ek in protte berneferskes sk-
reaun en hjir binne boekjes fan Ítkommen.
It wie in noflike jOn en wy ha Ís bêst fermakke.
De presidinte betanket de hear Van der Meer en
lêst noch in gedicht 'Genade'. Se winsket Ís al-
leoearre wol thÍs!

J. Posthuma-v.d. Boomgaard

Brillenactie / postzegels
Zoals ik al eerder schreef: binnen twee maan-
den 105 brillen verzonden. Het totaal aantal ont-
vangen en verzonden brillen vanaf 1989 tot he-
den is 700 (lees zevenhonderd!).
Maar ook komen er meer en meer gebruikte
postzegels binnen. De zegels (de opbrengst)
zijn bestemd voor patiënten met een ernstige
longziekte, nl. cystic fibrosis, dat is een taaislijm-
vliesziekte. In Libelle nr. 52 van 1993 kunt u er
het een en ander over lezen.
Tja, binnenkort is het weer 'himmelien' en dan
vindt u vast en zeker in een la of in een kastie

één oÍ meer brillen die u niet meer gebruikt. Ook
gehoorapparaten zijn welkom, daarvan heb ik er
ook al een aantal ontvangen. Deze laatste gaan
eeÍst naar het tussenadres te Haarlem.
Vorige week heb ik weer 35 brillen naar Kórnik
(Polen) verzonden.
Zoals u weet gaat zo'n verzending in samenwer-
king met de gemeente Wymbritseradiel. Op de-
ze manier ben ik er zeker van dat het goed aan-
komt.
Inleveradres voor lJlst: Boekhandel Visser.
Met een harteliike groet voor u allen,

John Mostaerd.r

a$yPfuR,
Triatlon Wymbrits 1994

Op 15 juni 1994 is het weer zover.
Dan gaat de 2e triatlon Wymbrits in
lJlst van start.
Voor dit gezellige evenement heeft
zich alweer een flink aantal deelne-
mers ingeschreven, maar er bestaat
wat onduidelijkheid over de kortste
aÍstand (1/16).

De 1/16 (mini)triatlon is niet alleen voor kinde-
ren, maar voor iedereen vanaÍ 10laar. De mini-
afstand is een afstand waarvoor jet niet al te
veel hoeÍt te trainen, maar waarbij je wel een
idee krijgt van wat de triatlonsport inhoudt.
Tijdens het zwemmen zijn er voldoende maatre-
gelen genomen om de veiligheid van de zwem-
mers te waarborgen (duikers, boten, surÍplan-
ken etc.), maar men moet de afstand wel onder
de knie hebben. Het Íietsparcours is eenmaal de
lendrachtswei op en neer, waarbij de weg zo-

,rïlEt
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o bloemen
a planten
o bloemsierkunst
o tuincentrum
. tuinarchitectuur
Dlt alles In uw 'eigen stad'

Taxicentrale ZUID.WEST F R I ESLAND

Taxi Gaasterland 05147 . 1377
TaxiSpeerstra 05155 - /tÍ1400

Postbus 459, 8600 AL SNEEK

Alg.Tel.nr.: 0 51 5 0 - 3 0 3 0 0

BESTRAïNGSBEDRUF //J
atrAAGMAN. B.V. i\

f.ffi
VOOR PARTICUIIER

Eil BEOruF
VRAAG VRUBLI$/E}ID
PruSOPGAVË

BERNHARDSTRAAT 3
8651 AM ULST
TEL:6í5632500.
iríi.\r i s MRïrEl :oet sogonsl

Priué en Zakelijh
de juiste

* verzekering
* hypotheek
* pensioen

SNEEIt'EN
ASSUN,ANTIEIT,ANfiXDN

Zwarteweg 4, Sneek
tel.: 051 50-1 6825
P. Hiemstra
tel.: 051 55-321 64

IDE EOENB:g

,'EKIKERí

KampioenselÍtal lJ.V.C.

Foto 10-6-1964 op het oude sportterrein te lJlst. Rechtsachter is het huis
van de heer Diepenveen aan de Geeuwkade nog zichtbaar.
Dit is het kampioenselftal van de voetbalvereniging |J.V.C. in klas 1A van
de F.V.B.
|J.V.C. promoveerde naar de 4e klasse van de K.N.V.B. (competitie 1963-
1964.

Staande v.l.n.r.: de heer Blauw (elftalleider), Jopie Mulder (van Nijesyl), Thomas Elsinga, Rein Wes-
terdijk (keeper), Jaring de Boer (bakker), Sjoerd Landman, Henk Schraa (2.v. meester Schraa).
Geknield v.l.n.r.: Fetze Speerstra (zoon van meester Speerstra, hooÍd Openbare lagere school), Rink
Bonne Nauta (nu bekend homeopatisch arts), Gerard van Leeuwen uit Sneek (trainer-spele|, Geert
Muizelaar en Sake Westerdiik.

VOOR WONING.
EN

UTILITEITSBOUW
installatiebedrijf

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

Nevenvestiging lJlst,
tel. 05155-32642

rel. si. wiebenga 05155-31529
Eegracht 105

BROUWER
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wordt gehouden in Woudsend en voor '1996

staat Heeg op het programma.
Wii wensen u alvast veel plezier op 15 juni 1 994
en doe massaal mee met dit grootse evene-
menI.

Met vriendelijke groeten,

namens de sportraad Wymbritseradiel
Koos Jacobsen
Lammert Koster

Open lJlster kampioen-
schap Tafeltennis 1994
Op zaterdag 14 mei a.s. organiseert T.T.V. Ef-
fect '78 het jaarlijkse Open lJlster kampioen-
schap in sporthal De Utherne.
Deelname staat ooen voor alle inwoners van
lJlst, Oosthem en Nijesyl, zowel ieugd als senio-
ren.
Misschien heb ie altijd al met de gedachte rond-
gelopen om eens een balletje te slaan, maar is

het er nog nooit van gekomen. Hier is de kans
.m in toernooiverband kennis te maken met de

\rleltennissport en, wie weet, een prijs in de
wacht te slepen!
Het toernooi begint om 13.00 uur en'is + 18'00
uur afgelopen.
De kosten om mee te doen bedragen voor de
senioren / 4,50 en voor de jeugd / 3,50.
Men kan zich teleÍonisch opgeven bij: Riemie
Schakel, tel. 051 50-1 4332.
Tot ziens op zaterdag 14 mei!!!

ENOUETE OVER LEVEN EN
GELOOF IN IJLST

Een groep mensen uit de evangelische ge-

meente in lJlst houdt vanaf 20 april t/m
eind juni een enquête over geloven.
Geloof in Nederland was onlangs het thema
van een onderzoek, waarvan de resultaten
landeli.ik aandacht kregen. De enquête, die
binnenkort in een aantal wijken van lJlst

. )rdt afgenomen,. is onderdeel van een
Eámpagne van de stichting Agapé.
Agapé is het vroegere instituut voor de
evangelisatie en zetelt in Doorn. De bedoel-
ing van de actie is mensen in aanraking te
brengen met het verpletterende nieuws, dat
een mens,JEZUS uit dedoden is opgestaan.
In een aantal straten, o.a. Stadslaan, plan
Nijesyl, Mientlán en Julianastraat worden
de komende maanden het kleurrijke "ER lS
HOOP" magazin verspreid. Mensen die dat
blad door de bus krijgen, kunnen de komen-
de weken één of twee enquêteurs aan de
deur verwachten, met het verzoek of ze een
aantal vragen willen beantwoorden. De ver-
zamelde gegevens verdwijnen overigens niet
in de prullemand. Het is de bedoeling dat
die na de actie geordend worden om ze na
afloop van de enquête te publiceren. Als
iedereen aan de enquête meewerkt, kunnen
in die publikatie de gegevens van meer dan
700 mensen worden verwerkt.
Voor meer informatie: R.Deinum, Frane-
ker, tel. 05170 - 97333.

'Hoort zegt het voort'
In lt Dryltser Kypmantsje van december 1993
heb ik u allen toegezegd iets over het Neder-
lands Kampioenschap op 18-9-1993 in Oud-
Beyerland (ZH) te schrijven. Bij deze los ik die
beloÍte in.
Zo omstreeks 8 september vielen het program-
ma en de onderwerpen van de teksten bil mij
door de brievenbus. Zo kort na het 'eigen' con-
cours hier in Ulst op 4 september moest dus de
volgende uitdaging worden aangegaan.
De opdracht voor de omroepers was een deel
van de geschiedenis van Oud-Beyerland ten ge-
hore te brengen. Op zich interessant om hier
iets van te weten, maar als tekst om om te roe-
pen heel moeilijk. Mijn tekst moest gaan,over
1959 toen het groot Íeest was, omdat het dorp
400 jaar bestond. Ook prins Willen van Oranje
kwam op het feest. Een uitdaging hier een roep
van te maken maar het viel niet mee.
Op woensdag 15 september verschijnt 'Het
Kompas' - een plaatselijke kÍant - met een pagi-
na-groot artikel over het Nederlands kampioen-
schap Stads- en Dorpsomroepen, met hierin het
gehele programma vooÍ deze dag en de namen
van de jury. Ook het AD van 17 september heeft
er een artikel over geschreven.
Ter verhoging van de sfeer waren de omroepers
gevraagd hun provincievlag mee te nemen, zo-
dat die naast het podium konden. Dat wij als
Friese omroepers een eigen idee hierover had-
den spreekt voor zich. We hadden onderling aÍ-
gesproken dat elk zijn gemeente/stadsvlag zou
meenemen, omdat er anders 5 Friese vlaggen
zouden hangen. De omroeper van Oosterend
(Sibe v.d. Meulen) zou voor de vlag met de
'pompeblêden' zorgen.
Zale,dag 18-9, 's morgens vroeg weg, want om
halÍ 10 begon het programma al en moesten we
dus klaar staan in vol ornaat om met z'n allen de
vlaggen te hijsen.

Na het oÍficiële openingswoord van de voorzitter
van de winkeliersvereniging was er voor ons koÍ-
fie met gebak en was er vooÍ het publiek een de-
monstratie volksdansen van verschillende groe-
pen uit o.a. Spanje en Rusland.
De eerste wedstrijdronde was om 11.30 uur en
de verplichte tekst (over de historie) moest wor-
den voorgedragen. Nadat een omroeper zijn
roep had gedaan werd er door de lury commen-
taar of een opmerking over de roep gegeven
(ditzelÍde systeem wordt ook in de Soundmix-
show toegepast). Na het afwerken van deze
ronde door al de 10 omroepers was er een oveÍ-
heerlijke lunch.
De tweede roep was de zogenaamde vrije roep,
over Oud-Beyerland en natuurlijk over lJlst. Er
was veel publiek, mede omdat het prachtig weer
was. De opmerkingen van de toehoorders wa-
ren uiteenlopend van 'hé alweer een Fries' tot
'oh ja, die stad van de schaatsen'. Later sprak ik
met enkele mensen die wel eens in lJlst waren
geweest en zich onze stad als mooi en rustiek
herinnerden.
Het programma was zo opgezet dat tussen de
verplichte en vrije roep steeds volksdansen was.
Voor ons de kans om dit prachtige Zuidholland-
se dorp eens te bekilken en aan geïnteresseer-
den het Wymbrits-magazine te geven met aan-
vullende inÍormalie.
Een derde roep moest nog worden gedaan.
Weer de verplichte roep, die nu iets anders van
tekst was dan de eerste keer. Dat is leuker voor
de toehoorders en voor de omroeper zelf.
Dan komt het moment dat de jury zich gaat be-
raden en de prijzen bekend maken. De jury be-
stond uit de burgemeester, een journalist, 2 le-
den van de winkeliersvereniging en de bekende
man van de al eerder genoemde Soundmixshow
Barry Stevens ('vooral doorgaan').

De uitslag: 1e en Nederlands kampioen Peer

Witzel uit Alphen a.d. Maas. die ook hier in lJlst
'le was geworden; 2e prijs Pieter Haringsma
(Sloten); 3e Rein Kok (Marrum); 4e Jan Klein-
penning (Almelo) en 5e Gatze de Moed uit Sta-
venisse.
Voor mij geen prijs, hoewel ik evenveel punten
had als Gatze de Moed. Maar de jury was van
mening dat hij de 5e prijs kreeg omdat hij uit de
buurt kwam en al ouder was; ik zou wel meerde-
re kansen op een prijs krijgen.
Na een diner in een der plaatselijke gelegenhe-
den keerden we na een vermoeiende maar toch
weer zeer geslaagde dag terug naaÍ'Ís steds-
je'.
Voor dit iaar staan er weer enkele concoursen
op het programma en wel op 15 mei weer in Al-
pen a.d. Maas, 3 juli Ravenstein en op 18 au-
gustus de revanche in Enkhuizen (hopelijk nu
beter weer).
Op de jaarvergadeÍing die de Eerste vereniging
van Stads- en Dorpsomroepers heeft gehouden
is nogmaals de waardering voor het kampioen:
schap in lJlst uitgesproken en werd gezegd dat
de organisatie perfect was. Koepel bedankt.
Tevens werd er gevraagd oÍ we het nog eens

Voor het seizoen 94/95
zoeken wij:

VOLLEYBALTRAIN(ST}E R

voor enthou siast damesteam
op vrijdagavond van

19.00 - 20.00 uur

Tevens hebben we nog plaats
voor enkele dames

Te|.05155-32017
na 17.30 uur
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De enlge zelfslachtende slager in
ons stedeke, snijdt voor U het vlees
zo van het stuk.

ProeÍde U al:

Ons vers gemalen

heerlijk gekruid
gehakt

en onze echte

Friese droge worst?

D i nsdags- en vri jd ag savon d s
bezorgen wii Uw bestelling!

SLAGERIJ

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

Galamagracht 44 - Ulst
Tel.05155-31996

Waaromlropen...
als a yoordelig
hantharen?

De doe-het-zelver huurt bij
ons o.a..' . Ladderc . Rol-
sÍelgers a Speciemolens
. Cirkelzagen a Decoupeer_
zagen a Boormachines
o Schuurmachines o parket-
sch u u rmac h ines o e ysn6-
ot Tuinfrezen . Ketting-
zagen enz. enz.

M.SIIPERDA

tr
tr
n
tr

GROND. EN VERZETWERK
WALBESCHOEIING
HEIWERK tr RIOLERING
AG RARISCHE WER KZAAMHEDEN

&ann*r*ingsbedriif ïtJeg- en ï{íaterbouw

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

Sudergoweg 54, lJlst

Voor al uw ïEXTIEL enloÍ LUXE KADOOTJES natuurliik naar:

Textiel & Kadoshop

Galamagracht 8 8651 EB IJLST Tel. 05155-31229

" Gediplomeerde Aut orij scho ol "
Sudergoweg 36 - 8651 cN rJl$ 

"trt.3Ïuoïïiiïja;1"" 

en autobus

r Lestiiden 60 minuten

o Opfriscursus voor de niet regelmatige rijders
. Voortgezette opleiding op groot materieel
o Het leren en durven rijden ín Amsterdam
o Theoriecursus... ook voor lTYz jarigen

o Hoog slagingspercen

Bel of kon lrngs voor meer informatie.

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

Speciale drogisterij en kosmetica-aÍdeling

Let op onze wekelijkse folder

SPEERSTRA'S
VOORDEELMARKT
Stadslaan 2 - Telefoon 31206
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konden organiseren. Er is geen toezegging ge-
daan voor dit jaar, maar wie weet wat de toe-
komst nog eens zal brengen.
Voor dit laar zijn er al enkele aÍspraken gemaakt
voor een roep hier in lJlst. Misschien ook iets
voor u oÍ uw vereniging? De kosten die er aan
verbonden zijn vallen meê en het is eens iets
anders dan een deur-aan-deur Íolder.

Uw stadsomroeper
Harmen de Vries, tel. 32057

F0gelnijs

Vogelwacht
lJlsUOosthem e.o.,

Drie sijsjes in de tuin bij Joh. de Jong, J. Ris-
r ''.pstraat, gezien op 2-2-1994.

$ende merel (swarte lyster, Fries) op 10-2-
1994, Eegracht, gehoord door R. Schraa. Een
groep van ongeveer 200 kieviten ten zuiden van
lJlst op 5-2-1994 gezien door R. Schraa.
Zestien kieviten zuidelilk van Nijesyl op 11-2-
1994 gezien door S.K. Abma, vliegend van west
naar oost; deze wisten zeker nog niet dat de
winter er aan kwam.
Zanglilster als raamslachtotÍer bij Post, Galama-
gracht op 17-2-1994 gemeld door de heer Snel
van Zevenpelsen.
Ongeveer 120 smienten in het weiland tegen-
over de windmolen langs het schelpenpad op
''19-2-1994, gezien door S. Houtsma.
Groenlingen (fleaksÍink, Fries) op 21-2-'l'994
langs de Roodhemsterweg, gezien door Jan Fa-
ber.
Houtsnip, rustig lopend in de voortuin van J. van
der Sluis, J. Rispensstraat op 21-2-1994. Ook
werd de houtsnip gezien in de J. Rispensstraat
door H.H. Schraa op 24-2-1994. In de S. Sjaer-
demalaan werd de houtsnip gezien door K. v.d.
$lr ris 6p 23-2-1994 bij hem in de tuin.
l. . domp bij reservaat langs het schelpenpad
oYzz-z:tssí gezien door 

-G. 
Lageveen ljlst.

Ook werd er een roerdomp gezien bij de Schat-
ting op 24-2-1994 door J. van Zwol te Hom-
merts.
Een nonnetje-vrouwtie (lytse d0kein, Fries) in
een wak in de westelilke Dijgracht op 22-2-'1994
gezien door R. Schraa.
Witte kwikstaart (bouwmantsie, Fries) op 22-2-
1994 bij lJlst gezien door R. Schraa.
Vier grote bont spechten in de bomen bij hout-
handel Oppedijk, gezien door H. Postma op 23-
2-1994. Verder werd hij nog gezien bij de Ha-
rinxmaweg op 25-2-1994. Ook werd de grote
bonte specht nog gezien op Uilenburg door Ti-
neke Visser op 4-3-1994.
Tien kieviten hoog over lJlst vliegend op 23-2-
1994 gezien door Joh. de Jong, een voorbode

NS-plaatsbewijzen verkrijgbaar bij
boekhandel Visser

Íeikje sybrandy - vakfotograÍe
geeuwkade 4, 8651 aa iilst, teleÍoon 05155 - 32222
privé: molefinne 57,8621 dd heeg, telefoon 05154 - 42819

Voortaan kunt u ook bij ons teÍecht voor Íilms,
Íotocamera's, Ílitsmateriaal en liisten. Tevens
zijn wij er voor het ontwikkelen van UW Íilms
en Íoto'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.

van dooiweer, want drie dagen lateÍ wás het
dooiweer, 26-2-1994i toen kwamen er van alle
kanten melden, o.a. van R. Abma, Pikesyl, S.
Houtsma zag een groepje bij het schelpenpad,
S.K. Abma zag een honderdtal langs Nijesyl
vliegen.
Zo ook waren de grutto's op 26-2-1994 bij het in-
vallen van de dooi aanwezig. Zo zag S. Houts-
ma een grutto langs het schelpenpad. G. Rijpma
hoorde de mooie voorjaarsroep van de grutto
boven Folsgare. Ook werden ze nog boven lJlst
gezien door R. Schraa.
Putters werden gezien op 26-2-1994 achter De
Utherne door S. Houtsma, mevrouw Bonnema
zag op 3-3-1994 een twintigtal putters bij haar in
de tuin.
Luid koerende houtduiÍ op 27-2-1994 op de Ga-
lamagracht, gehoord door Sj. Landman.
Twee rietgorsen zingend in het riet op 4-3-1994,
gehoord door S. Houtsma.
Kokmeeuw weer in zomerkleed (met zwarte
kop) op 6-3-1994 tussen lJlst en Jutrijp, gezien
door Sj. Landman.
Twee grote zaagbekken in de Ouderein op 8-3-
1994, gezien door Remco Hoekstra, Folsgare.
Twee eieren in eendenkorÍ van een wilde eend?

op 9-3-1994. Tamme eenden de hele winter aan
de leg, A.K. Abma, Niiesyl.
Een groep van zestig grutto's en veertig kemp-
haantjes langs het schelpenpad op 10-3-1994,
gezien door S. Houtsma.
ViiÍ paartjes nonnetjes (lytse d0kein, Fries) bij
Oosthem op 15-3-1994, gezien door W. Wijnja,
Oosthem.
Twee kievitseieren gevonden op 16-3-1 994 door
W. Wijnja te Ooslhem en de heren Grondsma
en Douna voor lJlst ook op tr6-3-1994 en ook
nog twee in een nest. Voor de 1S-iarige Hendrik
de Boer begon het seizoen ook goed, want die
vond op 18-3-1994 een 'broedsje' (4 stuks) in
eên nest.

Wie heeÍt bij Sj. Landman de kokmeeuw uit de
volière gehaald? Het slot was er afgebroken.
Deze kokmeeuw had een gebroken vleugel. Hij

was bij ons gebÍacht door Jacob Vlietstra. Jam-
mer dat het zo moet. Geld is niet meer veilig,
maar gewonde vogels ook niet meer??? LaÍ en
heel erg lammer.
Vogelnieuws melden bil S!. Landman, De Kearn-
stien 16, tel. 05155-32046, lJlst.
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(Uw adres en logo)

Galamagracht 9, lJlst
Tel.05155 - 31318
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