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Bijzondere vangst op de
Geeuw
Varend in zijn nieuwe vissersvlet (gebouwd door Allard Syperda) trof de
lJlster beroepsvisser Jopie Groenveld 19 apriljongstleden in 2ijn fuiken op
de Geeuw wel bijzondere'gasten' aan.
Tot zijn niet geringe verbazing bevonden zich daarin niet alleen palingen,
maar ook de in deze wateren zeer zeldzame zeeÍorel (een zoutwaterachti-
ge). Eveneens werd er een bot gevangen, hetgeen ook bijzonder te noemen
is, hoewel hiervan wel vaker melding gemaakt wordt. Duidelijk moge zijn
dat deze vissen 'verdwaald'waren.

Als mogelijkheid voor de aanwezigheid van deze zeevissen noemt Jopie, dat zij bij het inlaten van
water via Kornwerderzand, dan wel de sluizen van Lauwersoog, 'op visite komen' in onze wateren.
Voor zover Jopie Groenveld weet, is er ooit een keer eerder een zeeÍorel in zoet water gevangen, in
het Bergumermeer.
Naast de beroepsvisserij op paling vangt Jopie aasvisjes voor de sportvisserij. Op de foto zien we Jo-
pie met de zeeÍorel en zoon Ate met de bot.

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,S0

verkril'gbaar bij:

BOEKHANDEL VISSER
Galamagracht 9, 865J EB IJLST

Telefoon 05155-31318

Wereldwinkel
Werkgroep lJlst
Als Wereldwinkel-werkgroep willen we weer
eens iets van ons laten horen. U kent ons inmid-
dels van de jaarlijkse sÉtelaksje in november.
Voor velen ten overvloede vertellen we hier nog
eens dat de beide plaatselijke supermarkten be-
langeloos ruimte ter beschikking stellen om en-
kele food-produkten van S.O.S. Wereldhandel in
de schappen op te nemen; dit zijn kofÍie en cho-
colade met het Max Havelaar keurmerk. thee. fil-
terzakjes, honing, oploskoffie en paranoten.
Wil zien dit als een soort serviceverlening aan
die consument, die voor deze produkten kiest en
daar nu niet voor naar Sneek hoett.
Stichting M.O.S. (Milieu en Ontwikkelingswerk
Sneek) opende net'weer een schitterende nieu-
we Wereldwinkel aan de Nauwe Noorderhorne
en wij raden u aan daar eens binnen te lopen.
Voor een origineel kadootje, leuke kleding,
mooie sieraden enz. zult u altijd slagen en
S.O.S. Wereldhandel betaalt een goede, eerlijke
prijs aan de producent.
Ter gelegenheid van de opening van de nieuwe
winkel vroeg M.O.S. een giÍt voor het straatkin-
derenprolect in Braziliê dat zij steunen. Het gaat
om een teleÍoonlijn voor de pÍeventieve gezond-
heidsoost Casa Santa Rito in Rio de Janeiro.
Wij zochten al een tijdje een goede bestemming
voor het batig saldo dat we in de loop van de tijd
opbouwden en waren erg blij dat wij voor dit pro-
ject / 1000,- konden overmaken.
We hopen u in de toekomst vaker te informeren
over onze activiteiten in lJlst.
Namens de Wereldwinkel werkgroep:

Lies de Jong, tel. 32455
Tineke Visser. lel. 32257

ANNA SCHRAA.VAN POPTA

GEDIPLOMEERD
PEDI CU RE

Geeuwkade 11 - Telefoon 31930
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Stickerruilburo
ERWIN ZIJLSTRA

Rode Klaver43
8@7 EJ SNEEK
tel.05í50-27135

dens de collecteweek gehoor willen geven aan
de oproep 'GeeÍ om mensen met spiisverte-
ringsziekten' en deze mensen zullen steunen
door een royale giÍt in de collectebus oÍ een
storting op gironummet 2737 of banknummer
70.70.70.538 t.n.v. de Nederlandse Lever Darm
Stichting te Breukelen.

JPUMtrfi'OEWruJh''
Hartelijk dank voor de vele blijken van medele-
ven tijdens mijn verblijt in het Academisch zie-
kenhuis in Groningen en in het bijzonder vóor de
vele kaarten en bloemen, Íruit en bezoekjes die
ik na die tijd thuis gekregen heb. Vooral dank
aan dokter Drenth, die ons in deze moeilijke tijd
heeft bijgestaan.

Mevr. Hottinga-Sweering

VERLOREN
Op 2 mei: rood/wit gestreept gymschoentle,
maat 21, in de omgeving van de S. Sjaerdema-
laan; tê|. 32680.

GEVONDEN
Portemonneetje met inhoud; tel. 31866.

Tussen het oud papier (23 maart): t herenlack.
AÍ te halen op de Westergoleane 7.

een uitgave van:
Drukkerij Visser
Galamagracht 9, Ulsl
Te|.05155-31318
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@Efritfu,

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'Concordia' repetitie iedere maan-
dagavond van 19.30-2'1.30 uur in het Mienskips-
h0s.
Judo lessen, iedere dinsdag 17.00-19.00 uur in
sporthal De Utherne.
Volksdansên De Yleke Dounsers, jongerengroep
dinsdagavond 2O.OO-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
Mienskiosh0s.
Schaken elke dinsdagavond in HetWapen van
lJlst.
Dammen elke maandagavond in HetWapen van
Ulst.
Amnesty International elke 2e donderdag van de
maand, 19.00-21.00 uur in de bibliotheek.

. '.aatsen elke woensdagavond in De Utherne.
VaÍeltennis maandag van 19.00-23.00 uur, zater-

dag van 9.00-13.00 uurjeugd.
Gymnastiekvereniging StánÍries maandag
8.45-9.45 uur, 16.00-22.30 uur; woensdag 13.00-
20.00 uur; donderdag 17.00-18.00 uur, jazz .l9.30-

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 Stánfries elke dinsdag
vanaf 17.00 uur.

SporWereniging 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
Bondswedstrild en iedere donderdagavond in Het
Wapen van lJlst.

FNV info-team: bel 05155-31970, Louise Hee-
. 'inga voor informatie op het gebied van Sociale

1-rorzieningen, 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.
Gemeente van Jezus Christus Kinderbijbelclub:
woensdags eens per 14 dagen, even weken,
13.30-14.30 uur 4 Vm 7 iaar; 14.30-15.30 uur 8 Vm
12 jaar in het Mienskipsh0s. Info: 05150-14353.
Toffe-Tienerclub: vriidags eens per 14 dagen, one-
ven weken, 19.30-21.00 uur,12 Um 15 jaar in het
Mienskiosh0s. Info: 05104-'1627.

60+ers van lJlst,
Oosthem en Nijesyl
Op maandag 13 juni a.s. gaan we weer met de
'Mozart'van de firma Harder uit Sneek oo reis.
Het belooft een prachtige tocht te worden, via
het Sneekermeer en Grouw naar het unieke
Eernewoude. Daar zullen we in het geheel nieu-
we hotel lt Wiid in een heel mooie ambiance on-
ze maaltijd gaan nuttigen.
We rekenen dit jaar op een grote deelname ge-
zien ook de verlaagde leeftijdsgrens.
Tegelijk met lt Kypmants,e komen er opgavefor-
mulieren die u samen met uw bildrage bij de
daaroo vermelde adressen kunt inleveren!

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

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

fKOUEKTESf
Nationaal Fonds
Kinderhulp
De opbrengst van de Nationale collecte Kinder-
hulp bedroeg in lJlst I 1277,-.
Alle gevers en collectanten hartelijk dank!

J.F. Bootsma-Stedehouder

De Nederlandsé
Lever Darm Stichting
'Eetlust wordt eetlast'
Dit is de slogan van de nationale collecte van de
Nederlandse Lever Darm Stichting die in de
week van 19 Vm 25 juni aanstaande plaatsvindt.
De Nederlandse Lever Darm Stichting zet zich in
voor de bestrijding van spijsverteringsziekten.
De collecte staat dit jaar in het teken van Voe-
ding en spijsverteringsziekten.
Twee miljoen mensen in Nederland tobben da-
gelijks met een niet goed functionerende spijs-
vertering. Er is weinig begrip voor hun proble-
men. Mevrouw C. Aerts: 'lk krilg er zo genoeg
van. Het wil maar niet tot de mensen doordrin-
gen dat ik geen taart of koekjes mag hebben. Je
moet ze zien kijken als ik vertel dat ik zelfs geen
hap brood mag eten omdat ik er ziek van word!'
Mevrouw Aerts heeÍt een spijsverteringsziekte,
coeliakie. Haar darmen kunnen bepaalde stof-
fen (gluten) die in verschillende soorten graan
voorkomen niet verdragen. Als zij produkten eet
waar gluten in zitten dan wordt zij ziek. Er be-
staan geen medicijnen voor deze ziekte, zodat
zij haar hele leven een glutenvrij dieet moet vol-
gen. Gewoon eten als ieder ander kan zii nooit.
De heer B. Engwierda heeft de ziekte van
Crohn, een chronische darmontsteking. Hij is al

vier keer geopereerd waarbii telkens een stuk
van ziin ontstoken darm is verwijderd. Voeding
wordt via de darmen opgenomen. Nu de heer
Engwierda een groot deel van zijn dunne darm
mist moet hij kunstmatig worden gevoed. Men
vroeg hem laatst: 'ls het lekker, eten door ie
neus?'
De Nederlandse Lever Darm Stichting wil deze
mensen met spijsverteringsproblemen helpen.
Ziizamelt geld in om onderzoek mogelijk te ma-
ken naar oorzaak en behandeling van de spijs-
verteringsziekten. Zij geeft voorlichting over
deze ziekten en biedt steun aan patiënten(orga-
nisaties).
Met de slogan 'Eetlust wordt eetlast, je zult maar
nooit gewoon kunnen eten!'vraagt de Neder-
landse Lever Darm Stichting dit jaar speciale
aandacht voor al die mensen die door een spils-
verteringsziekte niet in staat zijn gewoon te eten
als ieder ander. De stichting hoopt dat velen til-,
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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 ecnle

Friese droge worst?

Dlnsdags- en vrijdagsavonds
bezorgen wij Uw bestelling!

SLAGERIJ

H. & D. Ziilstra
Eegracht 65 - lJlst - Teiefoon 31309

Galamagracht 44 - lJlst
Tel. 05155-31996

Vaaromhopen...
als a Yoordelig
hantharen?

De doe-het-zelver huurt bii
ons o.a..' a Ladders a Rol-
stelgers o Speciemolens
o Cirkelzagen o Decoupeer-
zagen a Boormachines
a Schuurmachines o parket-
sch uu rmac h i nes o Q;646-
ol Tuinfrezen a Kettino-
zagen enz. enz.

M.SIIPERDA
Sudergoweg 54, lJlst

tr
tr
tr
tr

GROND. EN VERZETWERK
WALBESCHOEIING
HEIWERK tr RIOLERING
AGRARISCHE WERKZAAMHEDEN

ffiiiïinïi,iffiifriïi
Galamagracht 107 8651 EE lJlst 05155-31491

1

Voor al uw TEXTIEL enloÍ LUXE KADOOTJES natuurlijk naar:

Textiel & Kadoshop

Galamagracht 8 8651 EB IJLST Tel. 05155-31229

" Gediplomeerde Aut orij scho ol "
sutrergoweg 36 - 8651 cN rJrst tortr3ÏuoÏïiivrachtauto 

en autobus

o Lestiiden 60 minuten

r Opfriscursus voor de niet regelmatige rijders
o Voortgezette opleiding op groot materieel

r Het leren en durven rijden in Amsterdam

r Theoriecursus... ook voor lTVz jarigen

o Hoog slagi

Bel of kom langs voor meer informatie.

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

Speciale drogisterij en kosmetica-aÍdeling

Let op onze wekeliikse folder

SPEERSTRA'S
VOORDEELMARKT
Stadslaan 2 - Telefoon 31206



5 IT DRYLTSER KYPMANTSJE

Belangstelling
voor een

BOUWKAVEL
plan "de lendracht"

te lJlst?

voor dit
een extra

projekt
lage rente

de

BabohanH trl
Galamagracht.l, lJlst

opende deze avond door ons allemaal welkom
te heten. In het bijzonder de familie Veenstra uit
Tytsjerk. Ook las ze ons voor uit de bijbel, waar-
na mevrouw Postma ons voorging in gebed.
Daarna kreeg de heer Veenstra, bijenhouder uit
Tytsjerk het woord. Hij vertelde ons heel wat
over de bijen. Door die beestjes wordt heel wat
werk verzet voor wij honing hebben. De tempe-
ratuur in de bijenkorÍ is 35 graden Celsius. In de
winter gaat er ook nog 15 kilo suiker bij in, want
anders eten de bijen door armoede hun eigen
honing wel eens op.
Je hebt verschillende soorten honing, o.a. kla-
verhoning, koolzaadhoning, heidehoning enz.
De heer Veenstra liet ons ook nog dia's zien hoe
het er in de bijenkorÍ toegaat. De Keuringsdienst

van Waren is heel streng bil de honingcontrole.
Er wordt niet alleen'honing gemaakt, maar ook
wijnen, zalÍ, zeep, kaarsen enz.
Je kon hele leuke dingen van de familie Veens-
tra kopen.
Mevrouw Postma bedankte de heer en mevrouw
Veenstra voor deze leerzame avond en las ons
nog een gedicht voor. Daarna wenste ze ons al-
lemaal een goede vakantie toe en wel thuis.

T. Wind-Wiersma

Brillenactie
In drie weken tijd meer dan 100 brillen ontvan-
gen. Naar Katowice (Z.O.-Polen) via de opticien
te Haarlem ging een doos met 45 brillen, een
aanlal contactlenzen en oogglazen.
Voor onze zustergemeente Kórbuc was er een
doos met 50 brillen.
Hoe kom ik aan zoveel brillen in een korte tijd?
Omdat het ziekenhuis te Sneek nu ook is opge-
nomen in mijn inzameling. Volgende maand
gaat ook Woudsend aan de actie deelnemen.
Op een paar locaties na werkt nu geheel Wym-
britseradiel mee aan de brillenactie.
Het totale aantal verzonden brillen komt nu op
795. Ook de postzegels blijven toestromenl
Inleveradres voor lJlst: Kantoorboekhandel Vis-

Zakenverenigi ng opgericht in
lJlst
Dinsdag 26 april jl. was een belangriike dag in het lJlster zakenleven; niet
alleen de middenstand, maar ook een groot aantal ondernemers op andere
gebieden meldden zich in het Mienskipsh0s. Van de 50 potentiële leden
waren er ruim 30 aanwezig; in elk geval al een hoopgevend begin van deze
avond in een poging het lJlster zakenleven, zoals door iemand opgemerkt
werd, 'over het dode punt te tillen'.

De avond werd door Lammert Koster geopend,
die zich ook aangenaam verrast voelde bij deze
grote opkomst. Hij gaf het woord aan de heer R.
Kootstra, consulent van het (K)oninklijk (N)edeÍ-
lands (O)ndernemers(V)erbond. De heer Koots-
tra, die zijn sporen Íuimschoots heeft verdiend
binnen deze organisatie, vertelde allereerst hoe
de organisatiestructuur er uitzag. Het K.N.O.V.
opereert niet alleen regionaal en nationaal, maar
ook internationaal.
Vervolgens kwam het thema 'plaatselijk zaken-
leven' àan bod, waarin aandacht aan diverse za-

. >n, zoalsopeningstijden, vestigingsmogelijkhe-
\tÍen, industriegebied, betalingsverkeer (b.v. ac-

cepteren creditcards) en milieu werd besteed.
De spreker vond dat een aantal dingen zeer be-
langrijk was om gezamenlijk goed te kunnen
Íunctioneren:
- belangenbehartiging (wederzijds)
- lJlster promotie
- zorgen voor 'cultuur' (lezingen, ontspanning,
sport etc.).
Vooral het feit dat het een gemeenschappelijk
streven moet ziin is van wezenlijk belang. In Íei-
te zou iedereen in de zakenwereld lid moeten
ziln van deze'club'.
Aansluitend kwam daarop een aantal opmerkin-
gen vanuit de zaal

'De basis voor een vereniging als deze moet
nog breder' en veel gehoord was de opmerking:
'dat niet iedereen zijn eigen straatie moet
schoonhouden, maar dat we het samen moêten
doen'.
Gelukkig meldden zich 5 mensen die de kar wil-
den trekken. Zodoende werd en een voorlopig
bestuur van de lJlster Zakenvereniging ge-
vormd. De leden zijn:
dhr. W. van Houten (Van Houten); dhr. J. Wier-
da (Radon); dhr. S. Ypma (S.N.S.-bank); dhr. D.

Slot (MicroÍorm lJlst B.V.); dhr. S. Bakker (Ía.

Bakker).
Vervolgens werd de vergadering gesloten en nu

kunnen deze 'wijze mannen' hun werk gaan
doen, zodat lJlst op zakelilk gebied weer een
hechte ploeg krilgt waarbij het gezamenlilk be-
lang boven het eigen belang gaat.
Gezien de grote opkomst en het enthousiasme
ben ik van mening dat dit initiatieÍ een zeer gro-
te kans van slagen heeft, daar hier werkelijk de
handen ineen geslagen worden. Ondernemers
in Ulst die nog geen lid zijn van de lJlster Zaken-
vereniging worden van harte opgeroepen zich
aan te melden!

Prot. Christelijke
Ouderen Bond
Op woensdag 30 maart 1994 ziln we bij elkaar
geweest als leden en gasten in het Miens-

)shOs te lJlst.
\ae voorzitter van de afdeling Sneek, mevrouw

Groen, vindt het bijzonder fijn dat er zo'n goede
belangstelling is. Niet alleen van leden, maar
ook van belangstellenden.
Mede door 's lands politiek, wordt het steeds
meer duidelijk dat de ouderenbonden er moêten
ziin.
U hebt kunnen constateren dat het ministerie
niet meer om de ouderen en hun belangen heen
kan. Door het grote aantal leden van de oude-
renbonden, en dat aantal neemt nog steeds toe,
kunnen we een sterke vuist maken in de richting
van de regering in Den Haag.
Denkt u maar aan de A.O.W. Het wetsprogram-
ma ziet er nu veel gunstiger uit dan in eerste in-
stantie de bedoeling was. Ook de lagere premie
voor de ziektekostenverzekering is toch .maar
mede te danken aan de sterke inzet van de ou-
derenbonden.
Per 1 april 1994 is o.a. de wet voorzieningen ge-
handicapten van kracht geworden. Voor aanvra-
gen van voorzieningen in de woningen, vervoer,
rolstoelen enz. zull u zich voortaan moeten wen-
den tot de gemeente in plaats van de bedrijfs-
vereniging. Allemaal zaken waar de ouderen-
bonden 'de vinger aan de pols' moeten houden.
Aan het eind van de vergadering mocht de voor-
zitter uit de vergadering horen dat er weer een

aantal nieuwe leden kon worden ingeschreven.
We zitten echter wel met een probleempje. lJlst
heeft (nog) geen eigen afcÍeling. Dus zijn we
aangewezen op de vergaderingen in Sneek. On-
ze leden stuiten op problemen met het openbaar
vervoer, als zij een vergadering willen bezoe-
Ken.

Het zou prettig zijn als er bewoners van lJlst zijn
die enkele van onze leden zouden willen bren-
gen en halen. Dit geldt voor sleóhts een paar
maal in het jaar, uiteraard tegen een kleine ver-
goeding. Wilt u dit graag doen voor uw stadge-
noten, dan kunt u dit doorgeven op onderstaand
aores.
Wist u dat het lidmaatschap (50+) van de
P.C.O.B. maar f 27,- pet jaar kost voor een
echtpaar, en slechts I 16,- voor een alleen-
staande?
U kriigt daarvoor iedere maand het blad 'Echo-
klanken'. De vergaderingen kunt u meemaken,
waar u veel inÍormatie krijgt, en bovendien wor-
den er regelmatig recreatie-activiteiten (busreis-

ies enz.) voor u georganiseerd.
Dus wat let u: meldt u ook als lid van de
P.C.O.B., het gaat vooÍ een goede zaak.

W. Postma,
De Skute 15, 8651 CS lJlst

ie|.05155-32899

Slotavond N.C.V.B./C. P.V.
Donderdag 21 april 1994 waren wij gezamenlijk
aanwezig in het Mienskipsh0s. Mevrouw Jacobi
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IN UW KOSÍ8ARE VAKANÍIETIJD PIOEEREN-WIJ
ZO SNEI MOGETIJX UW STORINGEN

Hiemstra
odministrotiekontoor

* administraties
* belastingzaken
* begeleiding
* advies
x voor bedrijven

en particulieren

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

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

Occasions en
N ieuw-verkoop
Goede service

Te|.31249
Holtropweg 5

Reparatie
Plaatwerk - Spu iten

Autorijschoot L, de BOef
Belangrijker dan een goedkoop

lesuur is de eindrekening
na het rilexamenl
Ga daarom naar

Autorijschool L. de Boer
Popmawal 12

lJlst
TeleÍoon 05155-31553

VOLLEDIG
GEDIPLOMEERD

Uitvaartvereniging "Laatste Eer" lJlst
* Stijlvolle verzorging van begraÍenissen en crematies,

voor leden en niet-leden
* Opbaring in eigen aula in lJlst met onbeperkt bezoek-

gelegenheid voor nabestaanden
{< Indien gewenst opbaring thuis met koeling
* Dienstverlening zonder winstbejag met voor leden bovendien

Íinanciële 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 11, tel. 05155 - 32558

TIMMER- EN AANNEMERSBEDRIJF

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

lJlst, Roodhemsterweg +, TeleÍoon 051 55-31 880/31 348
Postadres: Postbus 29, 8650 AA lJlst
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De Nederlandse
Lever Darm Stichting

EETTUST ;
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EETLAST ,ts
JE ZULT MMR 11

NOOIT GEWOON $,

KUNNEN ETEN... fl
tt

@
De NedeÍlandse LeveÍ DaÍm Stichting
Postbus 25, 3620 M BÍeukelen

Tel 03462-64946

GEEF OM MENSEN MET
SPIJSVERTER INGSZIEKTEN

Leesclub lJlst
Bij voldoende deelname zal in september weer
een cursus'kritisch lezen'van start gaan.
Elke vierde dinsdag in de maand, 's avonds van
half I tot ongeveer half 10 wordt onder leiding
van een leraar Nederlands een boek besproken
in de bibliotheek alhier.
De kosten van de cursus bedragen + 40,-, boe-
ken inbegrepen.
Opgave voor 1 juli a.s. bij mevrouw Kempenaar,
Jonker Rispensstraat 9, lel. 31747 en bij me-
vrouw J. Diepenveen, Geeuwkade 20, tê|.
31479.

F0gelnijs

Vogelwacht
lJlsUOosthem e.o.

De vlaamse gaai
Hij behoort tot de mooiste vogels van de Neder-
landse bossen. Er is ook nauwelijks een vogel te
bedenken die Íeller en meedogenlozer door de

lagers en boswachteÍs is vervolgd dan de
vlaamse gaai.
Maar tegenwoordig zijn er nog genoeg in de
bossen te zien en te horen. Vooràl horen, want
soms wordt je tildens een boswandeling opge-
schrikt door een rauwe doordringende kreet,
zoiets als schraaáák oÍ schreeéékl En dan vliegt
er een prachtig gekleurde vogel op, ongeveer zo
groot als een kauwtje. De vlaamse gaai is een
sierlijke verschijning in ons land met zijn rood-
achtige, grijsbruine tint en zijn witte stuit en
zwarte staart, zijn witte vleugelvlek en nog een
opvallende blauw-wilte vleugelspiegel met de
eveneens markante brede zwarte baardstreep.
Ondanks zijn rare en gemene streken willen we
hem niet graag missen. Jammer genoeg is de
vlaamse gaai een alleseter en stelt hij zich niet
alleen tevreden met vruchten. bessen. wor-
men,spinnen, insekten, muizen en tafelaÍval,
maar vergrijpt hij zich net als de andere

-ïi*l-r'':::

FEESTTENT(ALUHAL)
P arkeerterrei n Baenrel dt

VrUdag 24 juni 1994: 9.30 uur koffiemorgen met
conferencier Teake van der Meer

Entree Í 3,50
incl.kopje koffie

14.00 uur Volksdansmiddag met
10 volksdansgroepen

Entree gratis

21.00 uur KARAOKE-SHOW MET DRIVE-IN
DISCOTHEEK

Entree Í 10,- (vooverkoop 17,50)

Zaterdag 25 juni 1994: 9.30 uur FAMILIEPUZZELTOCHT

lnleg f 1,- p.p.

10.30 - 12.30 uur GRAITS ANTIEKTAXATIE
DOOR DE HEER BAERVELDT

14.00 UUR GROOÏS rJNDERPROGRAMMA
Rl KINI's KIN DERAM U S EM ENT

Entree Í 2,50

21.00 uur AFSLUITINGSFEESï MET TOP-40
ORKESI MATCHPOINT

Entree Í 15,- (vooruerkooP I 12'50)

Voorverkoop: maandag 20 juni 1994 van
19.00 - 20.00 uur op
Sikko Sjaerdemalaan 35,!J lst

'?"7

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

Taxicentrale ZU I D-WEST F Rl ESLAND

Taxi Gaasterland 05147 - 1377
Taxi Speerstra 05155 - 43400

Postbus 459. 8600 AL SNEEK

Alg.Tel.nr.: 05 1 50 - 303 00

BESTRATINGSBEDRUF //J
atrAAGMAN. B.v. /4,/.-,
VOOR PARTICULIER

Eil BEDruF
VRAAG VRUBLIJI/E}ID
PRIJSOPGAVE

BERNHARDSTRAAT 3
8651 AM ULST
TEL:0515532503.
M.l.V. 15 MRT TEL:05150€0454

Priaé en Zakelijk
de juiste

:t

*
rl.

verzekering

hypotheek

pensioen

SNEEIIEN
ASTIURANTIDIT,ANfiX)N

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

DE BOEN,BY

?KIKER

Eeuwenlang was de Stadslaan de enige weg waarlangs men lJlst over land
kon bereiken. Dit veranderde pas nadat de Sudergoweiwerd aangelegd.
Op een landkaart in de'Beschryvinge van Frieslandt' uit 1664 van Christia-
nus Schotanus wordt de Stadslaan aangeduid als 'Rydwech'. ln de Leeu-
warder Courant van 25 maart 1854 wordt het bevloeren en begrinten van de
Hemdijk en de'opweg' naar lJlst aanbesteed.

De Sfadslaan in 1927

Vóór 1933 werd deze straat Stationslaan ge-
noemd omdat hij naar het (oude) Ns-station
leidde. Daarna is de naam Stadslaan ingevoerd.
Deze opname is omstreeks 1927 gemaakt. Het
huis rechts wordt nu bewoond door de Íamilie
Hylke Douma en daarnaast staan de in 1 920 ge-
bouwde Patrimonium woningen. Op de achter-
grond ligt de spoorlijn Sneek-Stavoren.
Wie destijds lJlst binnenkwam zag aan de linker-
zijde van de Stadslaan een rond bord met het
opschrift 'Maximum snelheid Motorrijtuigen

12 km per uur'. Rechts hing aan een boom een
bord met de tekst 'Stapvoets met paarden-, ri;

en voertuigen door den bebouwde kom te 
".

den'. Daaruit bleek dat men ook in die tijd al
bang was voor de snelheid van het verkeer. De
bomen (iepen) ziln in de Tweede Wereldoorlog
gekapt om als brandstoÍ te dienen.
Deze ansichtkaart is uitgegeven door de wed.
S. van Koningsveld. Hij werd verzonden door
H.M. Tromp, arts te lJlst, naar mei. B. Nota in
Rotterdam.

;ïï

VOOR WONING-
EN

UTILITEITSBOUW
installatiebedrijf

UW ADRES VOOR:
o Centrale verwarmingsinstallaties
o Energiebesparende verwarmingssystemen
o Renovatie van bestaande verwarmingsinstallaties
o Elektro-technische installaties

o . Energiebesparende verlichtingssystemen
o Airconditioning
o Sanitair installaties
o Loodgieterswerken
o Dakbedekking
o Eigen storings-, onderhouds- en servicedienst

Nevenvestiging lJlst,
te|.05155-32642

tel. Si. Wiebenga 05155-31529
Eegracht 105

BROUWER



AUTOBEDRTIT
I.OSINGA

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

Nijesyl 50, lJlst Te|.05155-32386

MlJil lloBBY, UW GEMAK...!
Het vertrouwde adres voor al uw sfii"ip.
werk, zoals: scharen, messen, tuin.
en hobbygereedschap.

. _ -iat nu uw tuingereedschap
slijpen. Tevens verkoep scherpe

SCHILDER. BEHANGERSBEDRIJF
DOE.HET.ZELF ARTIKELEN

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

\-, wormen, maden enz.

r+é#
J.G.DEVRIES -IJLÍIT
scàiEers, en Dn,hoiryersbecirflt

ctoc'-IlclLzeitíanrrk
Galamagracht 13 - Tel. 0S155-313g7

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

Rcnorutie &Nieuwbouw

VAN VLOER TOT DAKPAN
ONDERHOUDSBEDRIJF HUISMANI

DE FTNNE 6. 8651 CW |JLST.05155-32023
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kraaiachtige vogels dikwills aan jonge vogels en
eieren. Vooral als deze piraat zelÍ jongen heeft,
verdwijnen er veel kale, naakte jongen van klei-
ne zangvogeltjes in de maag van de jonge gaai-
en. als zijn jongen groot zijn, gaat hij weer over
op vruchten van bomen. Zo heeft hij bijvoor-
beeld naam gemaakt als boomplanter, doordat
hij in het najaar eikels, beukenootjes en andere
grote zaden hier en daar begraaft en later ten
dele weer opgraaÍt om ze te eten. Misschien
daarom wordt de vlaamse gaai in de voormalige
Sovjet Unie als een nuttige vogel met alle mid-
delen beschermd. Zijn Friese naam is houtek-
ster, maar ook wel wáldekster of wálekster (in
de Stellingwerven), marklover en markloper. Die
laatste namen zijn afgeleid van de middeleeuw-
se spotter markolf. In veel streken wordt hij als

een spotter gezien, omdat hij het geluid van an-
dere vogels nabootst. Die zang is wat apart en
zeker het beluisteren waard, al geeÍt de houtek-
ster ons daarvoor niet vaak de kans. Met een
beetje geluk kunt u hem echter in maart 's mor-
gens zingend aantreffen, soms een half uur
lang. Het is een zacht min oÍ meer binnens-
monds neuriën, een combinatie van allerhande
irritaties. De houtekster nestelt ondanks ziin
schuwheid niet zelden in de buurt rlan wonin-
gen. Het nest wordt op verschillende hoogten en
in diverse bomen gebouwd. Het is een ondiep
nest van takjes, wortels en haren. Het legsel be-
staat uit vijf tot zeven eieren. Dof groene eieren
die zijn bezaaid met zeer kleine grijs bruine vlek-
jes die wel eens een krans vormen aan de stom-
pe pool. De jongen worden na ongeveer zestien
dagen geboren. Na drie weken verlaten ze het
nest en worden ze nog wel gevoerd door hun

ouders. Dan wordt er nog menig jong vogeltje
verorberd. Tegen de herÍst verzamelen ze zich
in de bossen ol ze zwewen rond, ook als een-
ling. Zo ziln er de hele winter een eenling en
soms twee in lJlst gezien. Maar ook de laatste
weken zijn ze nog gemeld. Zo waren er met pa-
sen nog acht gezien bij de Ylostinsschool door
J. Groenveld en verder werden ze nog gezien
dooÍ Ewoud Feenstra, RalÍ Riemersma, Sj.
Landman en E. Sietsma. Deze houteksters zijn
nog op trek en zullen waarschijnlijk nog wel naar
het noorden moeten of ze zoeken de bossen oo.
ln lJlst broeden, dat wordt denk ik nog niets.
Dit was dan de houtekster of vlaamse gaai.
Vogelmeldingen gaarne bij Sj. Landman, De
Kearnstien, tel. 051 55-32046.

Vogelwacht lJlst-Oosthem e.o.
Sj. Landman

Schaakclub
lJlst-Oosthem
Het schaakseizoen is weer achter de rug. Hoe-
wel we nlet veel leden hebben - momenteel
maar 11 man - is het toch weer een geslaagd
seizoen geweest.
Het werd een spannende competitie met volop
strijd om de punten.
Na 20 ronden was nummêr 1 en kampioen
P.Tjoelker met 16 pnt. R. Schraa werd 2e met
14,5 pnt.; R. Abma werd 3e met 14 pnt.
Het seizoen werd besloten met een avond snel-
schaken in twee groepen. In groep 1 waren de
winnaars P. Tjoelker en B. Wilkens. In groep 2
E. Bos en L. Wiersma.

Ns-plaatsbewijzen verkrijgbaar bij
boekhandel Visser

R"IKREDEE
ïI KUNT TIIER TERECITT VOOR:

. Reparatles ' Grote & Klelne Beurten
. APK-Autokeurkrg * Autospulten

' Onderdelen ' Verkoop van Nlcuwe &
Gebrulktc auto's

Roodhemsterwee 14
IJlst

05 I 55-3 1436
(privé 31858)
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Geboortekaartjes, 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
TEL.05155-31592

7, 8650 AA, |JLST.

AM

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

O

a
o
a
a
a
a
a
a

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

Makelaardij
Schrale

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

Hypotheken en verzekeringen

Taxaties van alle onroerende goederen
binnen 48 uur geregeld

Vraagt vrijblijvend inÍormatie,

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

Voor ovenverse bakkersprodukten naar

DtrDotiln'e8rnnuftrDilJ
GEEUWKADE 1 - 8651 AA IJLST TELEFOON 05155-31557

COLFF SUPENMABKT
DE MEEST COMPLETE SUPENMABKT IN DE BUUNT

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

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

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

de dag) . Ook voor uw taxberichten
o 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.

Eotrfffi
GALAMAGRACHT 34 - IJLST .05155-31570
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Tijdens het vullen van het tumbling luchtkussen,
werden de kampioenen van dit seizoen gehul-
digd, te weten: Age Bakker, Tjerk Bakker, Wil-
lem Jan Spreeuwers, Rimmer Abma, Wya Feen-
stra en Marijke Osinga. Onze voorzitter, Piet
Osinga bood hen een gegraveerd glas aan.
Die tumblingbaan is overigens zeer gewild bij de
turners/sters. We hopen zoiets nog eens te kun-
nen aanschaffen, m.b.v. diverse acties.
Deze Íantastische turnmiddag werd besloten
met de dans'The Wiz'. De meisjes moesten zich
daarbij ook nog eens tijdens de dans omkleden.
Als deÍinitiet einde sprong, danste, hupste groot
en klein door elkaar op de muziek van 'met z'n
allen'.
De gebruikelijke verloting, in de pauze gehou-
den, liep zo goed dat we zelfs nog te weinig loot-
jes hadden. Te weinig prilzen zeker niet. Deze
waren beschikbaar gesteld door de lJlster mid-
denstand.
De leiding, t.w. Mieke en Lieuwe Bergstra, Alex
Kaspers, Peter Spies en Ingrid Stoepker en het
bestuur zien met veel plezier terug op deze ge-
slaagde uitvoering.

Het bestuur

COPIEREN tot A3
vergroten of verk leinen?

DUPLICEREN?
Snel en goedkoop

dan naar:

BoekhandeUDrukkerij V ISSE R

Galamagracht g, Tel. 31318

TEKOOP
Bestaand onroeÍend goed

IJlst:
Sudergoweg l8

Woudsend (nieuwbouw):

J.S. Hoekstrastrjitte I 9

Informatie:

RADON
kantooradres:
GalamagrachÍ 18
8651 EB lJlst.

IJ.V. C.-feeste n g es I aagd !
Vrijdag 29 en (koninginnedag) 30 april organiseerde de w. tJ.V.C. de,Oran-
jefeesten'. Menigeen wist de weg naar de feesttent op de parkeerplaats bij
de sportzaal te vinden. De eerste avond was gezellig, maar de publieke be-
langstelling liet enigszins te wensen over, ondanks het feit dat het aldaar
optredende orkest van hoog kaliber was.

-fuPOR,G.V. Stánfries,
Gymnastiekvereniging
23 April, een stralende lentedag. Men liet zich er
echter - terecht - niet van weerhouden deze uit-
voering te bezoeken.
De zaal was helemaal vol met ouders, grootou-
ders en andere belangstellenden. Het werd een
waar Íeest. Buitelende kleuters, verklede hups-
ende meisjes, turnen, dansen, acrogym, lazz-
dans, springen. Dit alles wisselde elkaar in snel
temoo aÍ.
Peter Spies, een van de leiders van Stànfries,
praatte de onderdelen met een verklarend
woord aan elkaar.
Zo zagen we hoe de jongste leden, soms met
behulp van hulpmiddelen, paraat worden ge-
maakt tot het latere eventuele wedstrijdturnen.
De afdeling iazzgym, weer gestart in september
onder leiding van lngrid Stoepker, liet duidelijk
zien hoeveel plezier de meisjes hieraan bele-
ven. Het spectaculaire acrogym, waarbij o.a.
twee gasten optraden, werd door veel applaus
begeleid. Enkele van deze oefeningen werden
door de turnsters zelÍ in elkaar qezet.

BOUWBEDRIJ F

VISSER

Zaterdagochtend was er een prima concert van
onze plaatselijke fanÍare'Concordia', waarvan
de talrijke bezoekers met volle teugen genoten.
Daarna werden de 'lJlster van het jaar' en de
'lJ.V.C.-er van het iaar' bekend gemaakt.
Onder zogenaamd 'valse voorwendselen' werd
een niets vermoedende Jan J. de Vries 'de tent
in gelokt', om tot ziin verbazing uitgeroepen te
worden tot lJlster van het jaar. Deze man, die in
onze gemeenschap zijn sporen ruimschoots
verdiend heeft was zeer gelukkig met deze wel-
verdiende onderscheiding.
Vervolgens werd de voetballer van het jaar van
de w. |J.V.C. bekend gemaakt. Ook hier was er
een enorme verrassing, want tot zijn grote ver-

".zing werd |J.V.C.-3S+ speler Joep Hoomans

\.r/speler van het jaar gekozen. HooÍdschud-
dend nam hij dan ook deze onverwachte prijs uit
handen van voorzitter Douwe Zwaagstra in ont-
vangsr.
's Avonds wêrd het Íeest afgerond met een klin-
kend optreden van 'Jen Rog'. ln een bomvolle
tent werd tot in de late uurtjes doorgefeest zon-
der welke wanklank dan ook.
Een speciaal kompliment aan de organisatoren
van dit tweedaagse evenement, wat over twee
jaar zeker voor herhaling vatbaar is.

J.K.

IJLST
VOOR AL UW ONDERHOUD,

KUNSTSTOF RAMEN

Wi n kel iersveren igi ng IJ lst
In de zomermaanden juniUm augustus 1994 worden op de vriidagavonden
(koopavonden) activiteiten georganiseerd, die zowel voor de lJlsters als
voor de toeristen zijn bedoeld.
We proberen op deze manier lJlst levendig te houden en er is een program-
ma samengesteld met voor elk wat wils.

De Vereniging Stadsbelang lJlst heeft een geldelijke bijdrage geleverd, waarvoor onze hartelijke
dank.
Alle activiteiten vinden plaats in het centrum op de Overkluizing en duren van 19.00 tot circa 21 .30

Het programma is als volgt (wilzigingen vooibehouden):
24 juni 1994 Muziekvereniging Concordia lJlst

1 juli 1994 Accordeon-orkest Leeuwarden (25 personen)
I juli 1994 Drumband en malorettes Ardito Oppenhuizen

22 juli 1994 Touwtrekken met medewerking van dweilorkest De Sombrero's
5 aug. 1994 Optreden met buikorgel

19 aug. 1994 Mastklimmen
26 aug. 1994 Minimarkt Winkeliersvereniging met optreden van drumband en malorettes Nij Libben
Koudum.
Voor verdere inlichtingen en opgaven: Lammert Koster, Sikko Sjaerdemalaan 35, lJlst, tel. 05155-
31497.

ROODHEMSTERWEG 12
86s1 CV TJLST
TEL. 0s155 -:itZ',t+
FAX 05155-32600

VERBOUW, NIEUWBOUW,
EN DAKKAPELLEN

,ïï[t



IT DRYLTSER KYPMANTSJE 12

C

IN DE MAAND JUNI
OP AL LE .SYruTH ETISCH E D E KBEDD EN

I5 % KORTING


