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Zangveren igi n g' Eu ph on i a'
De Chr. Zangvereniging 'Euphonia', opgericht op 6 oktober 1932 op initiatieÍ van de toenma-
lige N.H.-predikant ds. Jansen, herdacht op 9 december 1947 het heuglijke feit van het 1S-jarig

bestaan in 'Het Gebouw'. Gedurende deze periode, dus vanaf het begin, stond het koor onder
leiding van de heer Tj,J, van der Velde. De avond bestond, naast de gebruikelijke toespraken,
uit de opvoering van een door de heer C. Frankena, aktieÍ lid van de vereniging, geschreven

revue in 3 bedrijven.

Het jubileum was een echt jubileum, want
ook in de oorlogsjaren gingen de repetities
'gewoon' door. Dit was in die periode geen
vanzelfsprekendheid, want samenscholen

1-an meerdere personen was niet toegestaan
zonder toestemming van de bezetter. De
Vereniging kreeg in die jaren telkens voor de
periode van drie maanden toestemming van
de Procureur-Generaal, fungerend als Ge-
westelijk Directeur van Politie, om ten huize
van de directeur, de heer Tj.J. v.d. Velde te
repeteren, onder de strikte voorwaarde, dat
geen onderwerpen van politieke aard ter
sprake werden gebracht.

Op zondag 6 oktober 1957 bestond 'Eupho-
nia' dus 25 iaar. Dit jubileum zou op dinsdag
5 november gevierd worden, maar de A-
griep gooide roet in het eten. De griep greep
zo om zich heen, dat het bestuur zich
genoodzaakt zag het feest te verplaatsen
naar dinsdag 26 november 1 957.
Maar niet alleen het 25-jarig bestaan van de
vereniging werd gevierd. Nog steeds immers
was de heer Tj.J. van der Velde dirigent van
het koor, zijn eerste koor! En een viertal
ltieve leden, mej. Teatske Visser en de

heren Frans Bakker, Pieter Hoomans en Jan
de Haas, samen met ds. Jansen mede-
oprichters van het koor, jubileerden even-
eens. Bovendien was mevrouw van der
Velde-de Jong ook reeds 25 jaar als werkend
lid aan het koor verbonden. Een viervoudig
jubileum dus.

De viering van het jubileum dreigde echter
opnieuw in gevaar te komen. Sneeuw en
gladheid maakten de wegen vrijwel onbe-
gaanbaar. Reden ook waarom het Leeuwar-
der Koor niet mee kon werken aan deze fees-
telijke avond.
Desondanks werd het een zeer geslaagde
avond met zang, muziek en toneel, terwijl de
neven Bakker met hun goocheltrucs ver-
bluffende staaltjes van vingervlugheid lieten
zien. Een geslaagde avond, die pas om 02.30
afgesloten kon wordenl

Natuurliik ging de zangvereniging ook regel-
matig op reis, niet alleen naar concoursen,
maar ook gewoon voor de gezelligheid.
Andere verenigingen gingen ook op reis en
dus wilde de zangvereniging er ook wel eens
een dagje op uit trekken. De reislust was

k

ARTIKELENNEEKS IJLSf

Ter gelegenheid van het 725-jarig bestaan van

de stad lJlst verscheen in mei 1 993 het boek
'Drylts... it álde stedsje'. Ter voorbereiding op
dit boek werd de lJlster bevolking gevraagd

materiaal in de vorm van foto's, verhalen,
anecdotes etc. beschikbaar te stellen. 0p deze
manier werd veel bruikbaar materiaal verkre-
gen, ook nog na het verschijnen van het boek.

Het is natuurlijk jammer dat deze toch interes-
sante iníormatie ongebruikt blijft liggen.
0m deze reden is er voor gekozen een deel van

dit materiaal in de vorm van een artikelenreeks
in "lt Dryltser Kypmantsje'te publiceren.

Deze artikelenreeks zal voornamelijk gewijd
zijn aan de periode 1956-1972. Geen echt
historische verhalen dus, maar wel lezens-
waardig. Velen van u zullen 'het nieuws van

toen'herkennen.

De komende periode zult u in dit blad dus, zo
mogelijk, maandelijks een terugblik naar de
periode 1 956-1 972 mogen verwachten.
Hopelijk beleeft u hieraan veel leesgenoegen en

dwalen uw gedachten af en toe met een glim-
lach terug naar die tijd.

' G e dip lome e rde Aut o rij s c hoo l'
Begin oktober starten wij weer met een

nieuwe theoriecursus rijbewijs BE!

groot, maar de beurs smal in die beginjaren.
Een oplossing werd echter gevonden. Men
trok er met de praam op uit. Via Dijgracht en
Kerksloot ging het naar een eilandje in de
Brekken, waar de dag met spelen en een
natje en een droogje werd doorgebracht. Op
twee potkacheltjes werd zelfs een warme
maaltijd klaargemaakt. De terugreis kon men
worden gesleept achter de motorboot
'Record'van de fa. Bakker uit lJlst. Via de
Woudvaart, Sneek en de Geeuw zette men
voldaan weer voet aan vaste wal.
In later jaren werd de praam echter vervan-
gen door de touringcar 'Friso' en werd de
rest van Nederland verkend.

0p de foto: bovenste rijv.l.n.r. Tj. v.d. Velde,

K. v.d. Sluis, B. de Jong, P. Hoomans, J. Hoomans,

M. v.d. Veen, H. Walinga, W. Dijkstra; lnderste rij
v.l.n.r.mevr. M. Keulen, mevr. T. Walinga, W. ten

Kate, U. v.d. Zee, mevr. G. v.d. Zee, mevr. Kloostra,

mevr. Rijpma, mevr. Mellema, mevr. J. Walinga,

mevr. A. Hoomans, mevr. G. Bakker, mevr. v.d.

Velde.
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TE1.05155-31592

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

OOK UW ZAKELIJK
DRUKWERK
/S B/J ONS /N
GOEDE HANDEN,

Galamagracht g, lJlst, 051 55-31318

Voor ovenverse bakkersprodukten naar

Dtrtborrn'e8nnuffrprJ
GEEUWKADE1.8651AA|JLST-TELEFooNo5155-31557

postbus 7. 8ó50 AA, IJLST.

Makelaardij
Schrale

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

Hypotheken en verzekeringen

Taxaties van alle onroerende goederen
binnen 48 uur geregeld

Vraagt vrijblijvend inÍormatie.

Stadslaan 42.8651 AG lJlst, tel. 05155-32211

@
ljlsterkade 114, 8608 AC Sneek

Telefoon 05150-14000
TeleÍax 05150-23850

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

GOLFF SUPERMABKT
DE MEEST COMPLETE SUPENMABKT IN DE BTIITBT

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

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

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

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

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

en 74.OO-1 7.OO uur

Openingstijden: maandag 10.00-í2.15 en 13.15-18.00 uur;
dinsdag t/m vrijdag 8.30-12.15 en í3.15-18.00 uur;
vrijdag koopavond van 13.15-21.00 uur;
zaterdag de gehele dag open van 8.30-16.00 uur.

Eotfíffi
GALAMAGRACHT 34 - IJLST - 05155.31570



3 IT DRYLTSER KYPMANTSJE

JPUNITSOEWIJS'I
Uitgeleend in plan De Rat, aan wie?
Schoorsteenveegset. Gaarne terug te bezorgen
bij Douwe Heeringa, Westergoleane 45, Ulst.

Hartelijk bedankt voor de Íelicitaties en belang-
stelling die wij ontvingen bij ons gouden huwe-
lijksÍeest.

Hendrik en Wim Kooistra,

Iiiïlïl;5iïll].ïlLlï!ï

Damclub lJ.D.C.
Vanaf 5 september a,s. slarten wij weer met on-
ze clubcomoetitie.
ledere maandag dammen wij vanaf 20.00 uur in
het "Wapen van lJlst". VooraÍ van 19.00-20.00
uur is er dammen voor de leugd onder deskundi-
ge leiding. De jeugd kan zich hiervoor opgeven
op de clubavond.
Bij de senioren zijn nieuwe leden ook van harte
welkom. Het voorgaande jaar is het aantal leden
sterk teruggelopen. Onze club'moet minsten 25
leden tellen.
Het damseizoen loopt van seotember Vm maart.
Naast de onderlinge competitie kennen wij ook
nog de Zuidwesthoekcompetitie, waarin wij wed-
strijden spelen tegen diverse andere damclubs
uit de Zuidwesthoek. Aspirant-leden zijn van
harte welkom op onze clubavonden. Graag tot
ziens op maandag 5 september a.s.

Het bestuur van Damclub lJ.D.C.

Schaakclub
lJlst-Oosthem
Wij beginnen het nieuwe seizoen met een le-
denvergadering op dinsdag 13 september 's
avonds om 8 uur in de bovenzaal van caÍé Het
Wapen van lJlst.
Daar hebben we dan iedere week onze cluba-
vond. Bij genoeg deelname wordt er in twee
groepen geschaakt. Er kunnen nog best wat le-
den bij, dus schakers van lJlst en Oosthem:
wordt lid om de club in stand te houden.

Het bestuur

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

Redactie: A. Kuipers
J. Keizer

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

Opmaak: Sybe Houtsma

Drukkerij Visser, lJlst

Kopij en/oÍ advertenties: Inleveren vóór
de 25ste van de vooraÍgaande maand bij
Drukkerij Visser, lJlst.

Copyright Drukkerij Visser. Niets uit deze
uitgave mag worden verveelvoudigd door mid-
del van druk. fotokopie, mikrof ilm of op eniger
lei andere wijze, zonder voorafgaande schriÍte-
lijke toestemming van de uitgever.

IA@EilIIOA

27 september
28 september
28 september
29 september
29 september
30 september

5 oktober
6 oktober
7 oktober

10 okt.-s dec.

10 oktobêr
11 oktober
13 oktober
14 oktober
16 oktober
1 7 oktober
20 oktober
20 oktober

21 okober
1 oktober

\.l oktober

24 oktober
26 oktober
26 oktober
27 oktober

27 oktobeÍ

Oecomenische ontmoetingsavond voor jonge mensen, EehoÍ (Leerhuisgroep).
Bridgeclub, Mienskipsh0s.
Bijbelkring rond de gelijkenissen, EehoÍ (Leerhuisgroep).
Zakenvereniging, lJlst, Mienskipsh0s.
Gespreksgroep voor jonge ouders, Eehof (Leerhuisgroep).
Stadsherberg "Het Wapen van lJlst", klaverjassen, 20.00 uur.

Bridgeclub, Mienskipsh0s.
Jaarvergadering, lJ.V.C., Mienskipsh0s.
Bennie Huisman en Frederike KleeÍstra, Himsterh0s, Oosthem.
Expositie, gemeentehuis lJlst, Roelie Kamans, Adauckta Reintles, Hlllie Bron,
Fimmy van Roest.
Bridgeclub, Mienskipsh0s.
Bijbelkring Micha (Leerhuisgroep).
Gespreksgroep voor jonge ouders, Eehof (Leerhuisgroep).
Stadsherberg "Het Wapen van lJlst", klaverjassen, 20.00 uur.
Open Deur Dienst, Mienskipsh0s.
Bridgeclub, Mienskipsh0s.
C.P.V. Hielkje Goïnga vertelt over haar eigen werk, Mienskipsh0s.
Bond van Plattelandsvrouwen in Friesland, mevrouw Lies Meyer,
Íysiotherapeute veÍlelt over haar praktijk, Mienskipsh0s.
ïheatervoorstelling, Mienskipsh0s.
Volksdansmiddag, 25-jarig jubileum Yleke D0nsers, Mienskipsh0s.
Stadsherberg "Het Wapen van lJlst", 16.00 uur, Bouke en Greetje,
bekend van Omrop Fryslán.
Begin herfstvakantie!!l
Bridgeclub, Mienskipsh0s.
Bijbelkring rond de gelijkenissen, ËehoÍ (Leerhuisgroep).
N.C.V.B., "Het gezin in veranderde samenleving", mevr. E.A. Stulp-van Delden
uit Leeuwarden, Mienskipsh0s.

Gespreksgroep voor jonge ouders, Eehof (Leerhuisgroep).

Sjoelen vanaf 4 oktober, iedere maandagmiddag
in NijYlostins, aanvang 14.00 uur.
Zangvereniging'Euphonia' repetitie iedere dins-
dagavond 20.OO-22.00 uur in het Mienskipsh0s.
Muziekkorps'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-
, r dinsdagmiddag van 13.30-15.00 uur in het
)vnénskipsh0s.
Schaken elke dinsdagavond in Het Wapen van
lJlst.
Dammen elke maandagavond in HetWapen van
lJlst.
Amnesty International 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 uur jeugd.
Gymnastiekvereniging Stánf ries 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-
2.1.30 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 Uiherne.
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.

Sportvereniging V.O.P.: vrijdagavond, heren-
zaalvoetbal van 18.00-19.00 uur; dames- en he-
renvolleybal van 19.00-20.00 uur.

Dartclub iedere dinsdagavond vanaf20.00 uur
Bondswedstrijd en iedere donderdagavond in Het
Wapen van lJlst.

FNV inÍo-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 4 Vm 7 jaar;14.30-15.30 uur 8 t/m
12 jaar in het Mienskipsh0s. _lnfo: 05150-14353.
Toffe-Tienerclub: vrijdags eens per.14 dagen, one-
ven weken, 19.30-21.00 uur,12 ï/m 15 jaar in het
Mienskiosh0s. lnfo: 05104-1627.

Bloemschikken
In de week van 25 september zullen er bij vol-
doende deelname nieuwe bloemschik-cursus-
sen beginnen.
De opzet is om in 6 lessen kennis te maken met
verschillende bloemschikstijlen en om technie-
ken te leren waarmee je eigen ideeën kunt ver-
wezenlijken.
We gebruiken naast bloemen ook veel materiaal
uit eigen tuin of woonomgeving.
Kort gezegd: 6 lessen van 9"30-1 1.30 uur of van
20.00-22.00 uur. Data in overleg, wel 1 x per 14
dagen. Cursusgeld / 60,--, exclusieÍ bloemen.
Inlichtingen en opgave bij Richtje Wilnla, de
Himmen 29, 8618 NP Oosthem, tel. 32607.

V.O.P zoekt

volleybaltrain(st)er
voor damesteam
op vrijdagavond

van 19.00-20.00 uur.

Tel.: 05155-32017
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De enlge zelfslachtende slager in
ons sÍedeke, snijdt voor U het vlees
zo van het stuk.

ProeÍde U al:

Ons vers gemalen

heerlijk gekruid
gehakt

en onze echte

Friese droge worst?

Dinsdags- en v ri jd ag savon d s
bezorgen wii Uw bestelling!

SLAGERIJ

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

Galamagracht 44 - Ulst
Te|.05155-31996

M.SI'PERDA
Sudergoweg 54, lJlst
0651 50-260201051 55-31 260

Waaromhopen-.-
afs a Yoordelig
hanthuren?

De doe-het-zelver huurt bij
ons o.a.: a Ladders a Rol-
stelgers a S peciemolens
. Cirkelzagen a Decoupeer-
zagen a Boormachines
o Schuurmachines a Parket-
schuu rmac h ines o G rond -

of Tuinfrezen . Ketting-
zagen enz. enz.

tr
tr
tr
D

GROND- EN VERZETWERK
WALBESCHOEIING
HEIWERK N RIOLERING
AGRARISCHE WERKZAAMHEDEN

&*ruewmintgsb*drijf W*W- ert Wmterbouw

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

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

Textiel & Kadoshop
ZONNESTUDI

)ww^
Galamagracht 8 8651 EB IJLST Tel. 05155-31229

" Gediplomeerde Autorij school"
ook vóor vrachtauto en autobus

Sudergoweg 36 - 8651 CN lJlst - Telefoon 05155-32009

o Lestijden 60 minuten

r Opfriscursus voor de niet regelmatige rijders

o Voortgezette opleiding op groot materieel

r Het leren en durven rijden in Amsterdam

o Theoriecursus... ook voor l7% jarigen

e Hoog slagi

voor meeÍ informatie.

ffi("r;t

Voor al uw:
r 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
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AUTOBEDRIIT
I,OSINGA

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

Nijesyl 50, lJlst Tel. 051 55 - 32386

MlJt{ HoBBY, UW GEMAK,..!
Het yertrouwde adres voor al uw sliip.
wetk, zoals: scharen, messên, tuin.
en hobbygereedschap.
Laat nu uw tuingereedschap
slijpen. Tevens verkoop scherpe
2de hands handgrasmaaiers.
Waarschuwing: geef nooit iets
mee aan een onbel(ende
aan de deur.
Uw slilper: Henk de Vries
Bockamastraat 27
tel 31782

SCHILDER. BEHANGERSBEDRIJF
DOE.HET.ZELF ARTIKELEN

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

wormen, maden enz.

-&- -W
J.G.DEVRIES -IJLST
schllders. en behangersbeclrl!Í

doe.het_zelÍ-zcak
Galamagracht 13 - Tel. OS15S-31387

LE
a,)su)'ct
=o
L
a)€so

Renovotia &Nieuwbouw

VAN VLOER TOT DAKPAN
ONDERHOUDSBEORIJF HUISMANI

DE FTNNE 6,8651 CW rJLST,0515s-32023

,,EKIKER

Begin Uilenburg en Eegracht
in 1938
Rechtsonder op deze foto staat "lJlst Panorama". We zien hier het begin
van Uilenburg en de Eegracht in 1938. Op de achtergrond de hoge schoor-
steen van Nooitgedagt en de toren van de Hervormde kerk.

Van rechts naar links: Schaatsenfabriek Frisia van de firma K.E. de Vries & Zoon, het zogenaamde
"lytse bregje", de kruidenierswinkel van Jisk Boschma (1889-1962) en zijn vrouw Jeltje van Keulen,
de woning van timmerman Gorrit Visser (1908-1975), de woning van lzaák Kuipers (1887-1972) en
''et kantoor van Nooitgedagt.

-.eheel 
links de schaatsen- en gereedschappenÍabriek van J. Nooitgedagt & Zn. Dit gedeelte van de

fabriek is in 1914 gebouwd. De "lange brêge", links vooraan, en het "lytse bregje'tussen Uilenburg
en de Eegracht zijn in 1950 afgebroken. De lindebomen rechtsonder legde in de Tweede Wereldoor-
log het loodje. Vanwege de brandstofschaarste zijn ze opgestookt.
Deze ansichtkaart is uitgegeven door Kantoorboek- en Fotohandel J. Visser lJlst (Nadruk Verbo-
den!).

28 juli, jaarmarkt 1994
Evenals elk jaar had de Doopsgezinde ZusteÊ
kring haar verkoopdag van diverse artikelen.
Ondanks het warme weer gingen de gebreide
sokken over in andere handen. Ook was er aan-
dacht voor de diverse verlotingen, maar de los-
se lootjes verkoop met diverse mooie prijzen en
als hooÍdprijs een bolderkar trok de meeste aan-
dacht" Zovelen uit lJlst hoopten op de hoofdprijs,
maar een inwoonsteÍ van Sneek werd er eige-
nares van.
Alle inwoners uit lJlst en wijde omgeving die ons
met een bezoekje hebben vereerd hartelijk
dank, want u hebt meegewerkt aan het Íijne be-
dÍag dat wij hebben bestemd vooÍ een schooltje
in het Surinaamse dorpjes Boto Passi, voor in-
richting en aanschaf van leermiddelen.
Onze dank en tot een volgende keerl
Doopsgezinde Zusterkring "Rixt Heyne", lJlst

Naaicursus
Wilt u de fijne kneepjes weten van het zelf mode
maken om nog meer plezier van uw cÍeatieve en
geldbesparende hobby te hebben? Volg dan
eens een naaicursus.
Maar ook als u nog nooit een kledingstuk zelÍ
hebt gemaakt bent u van harte welkom, want het
geeft immers zoveel voldoening een kledingstuk
te maken en te dragen wat naar uw eigen wen,
sen en met uw eigen handen is gemaakt.
In september gaan de cursussen weer van star-
ten. Per avond zullen er 5-6 cursisten zijn, waar-
door een ieder voldoende aandacht kan krijgen.
U bepaalt zelf wat u wilt maken en in welk tem-
po.
De kosten voor 12 lessen à 1,5 uur zijn / 130,--.
De lesavonden worden in overleg bepaald.
Inlichtingen en opgave bij Betty Oppewat, de
Fj0rslach 3, tel. 32253.
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a^ Bestratingsbed rijf

,,A-. Zwaagman B.l|,

Voor particulÍer en bedrijf

Vraag vrij b I ijvend prijsopgave

Fam. Leverstraat 22
8603 EC Sneek

Te|.05150 - 30454

Huis kopen?
Er komt heelwat bii kiiken.
Veel mensen dromen van een eigen
huis. Maar bij het kopen van een huis
komt veel kijken.

Daarom heeft de Rabo-bank een video-
band gemaakt, speciaal voor mensen die
van plan zijn een huis te kopen. In het
programma komen drie families aan het
woord die eên huis hebben gekocht in
drie verschillende prijsklassen. Er wordt
vedeld over de ervaringen en de verschil-
lende beslissingen tijdens het kooppro-
ces. U kunt de band gratis lenen.

HahobanH Ê1
Galamagracht 1, lJlst

Priaé en Zakelijk
de juiste

* verzekering
* hypotheek
* pensioen

SNEEII'DN
ASSUNANTIEI(AN(XDN

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

IDE BOENBV

VOOR WONING-
EN

UTILITEITSBOUW
installatiebedrijf

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

Nevenvestiging IJlst,
te|.05155-32642

tel. Sj. Wiebenga 05155-31529
Eegracht 105

BROUWER

WONINGINRICITTÏNG

Galamagracht 20, 8651 EB lJlst, Tel. 05155-32372/31450

4ffiNffi,

iflïilir;ll;rir
lliii;:;1::;-.:1;1

ffiffi

irffi

iliïfililiiilfi

ffi

ffi,

Wilt u uw slaapproblemen opgelost?
Kom dan vrtjbhjvend informeren bij Post!

FilIJTGITE$EE}RIJF

R.IKRCIE€
ï] KUNT HIER, TERECÍIT VOOR:

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

' Onderdelen ' Verkoop van Nleuwe &
Gebru[<te auto's

Roodhemsterwee 14
IJlst

05155-3 1436
(privé 31858)

feikje sybrandy. vakÍotograÍe
geeuwkade 4, 8651 aa ijlst. tel.05155-32222

Voortaan kunt u ook bij ons terecht voor Íilms,
Íotocamera's, Ílitsmateriaal ên liisten. Tevens
zijn wij er voor het ontwikketen van UW Íilms
en Íoto's. Ons advies is gratis.

VVV en De Kykkast zijn geopend van:
maandag Vm vrijdag 9.00-1 2.00 / 14.00-18.00 u. Zaterdag 9.00-12.00 u.
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F0gelnijs

Vogelwacht
lJlsUOosthem e.o.

Op 29-4-94 zag mevrouw van der Steen uit Ab-
bega een zwarte roodstaart in lJlst bij de Holt-
ropweg-garage Limburg.
Mei: 1 paartje Turkse tortelduiven aan het neste-
len in de kom van Nijesyl, gezien door S.K. Ab-
ma.
Een moedereend verdedigde haaÍ drie iongen
tegenover een zilvermeeuw die te dicht bij haar
iongen kwam. Ze ioeg hem weg, maar gelukkig
had de zilvermeeuw het voorzien op een dode
vis en niet op haar jongen. Gezien door S.K. Ab-
ma oo 1415/94.
Twee lepelaars werden bij Abbega op 20-5-94
en een lepelaar op 26-5-94 tussen Wolsum en
Nijland gezien door H. Schraa.
Grote zilveneiger werd er gezien bij Abbega op
28-5-94 door H. Schraa.
Kluut werd gezien bij de Oude Rein onder Oosf
hem door P. van Dijk, Ulst op 1-6-94.
Ook zwarte ruiters werden gezien bij de Oude
Rein, door Joh. de Jong, lJlst.
Scholekster zat te broeden in de berm lang de
Oosthemmenrrreg op drie eieren. als er een auto
langs kwam bleeÍ hij mooi zitten op zijn nest
maar voor een fietser ging hij even aan de kant.

F,H.vonder n
,,HOEK;*;;;;

Lippenwalde 2, 8622 DD Hommerts

Voor taxaties en bemiddeling bij
verkoop/aankoop van:
- woningen
- recreatiewoningen
- landerijen etc.

Tel. 05154 - 43567
(Ook 's avonds en zaterdags)

ln het bezit van SVM-makelaarsdÍploma

Vogelnieuws
Gezien:
Woerd en moedereend + 10 kuikens in deBols-
wardervaart op 28-4-94 bij Nijesyl, maar helaas
op 18-5-94 waren eÍ alleen nog vader- en moe-
dereend en nog 'l jong. Geen groot sukses on-
danks dubbele oppas, want meestal past moe-
dereend alleen op de jongen. Gezien door S.K.
Abma.
In april door diverse waarnemers gezien, Íazan-
tehanen en -hennen op het b0tlàn aan de zuid-
kant van Nijesyl, maar ook aan de noordkant
tussen de spoorweg Sneek-Stavoren en aan de
weg door Nijesyl.

STADSHERBERG

HET WAPEN VAN IJLST

WINTERPROGRAMMA

VRIJDAG 25 SEPTEMBER 1994
2I.OO UUR DOEDE BLEEKER

SÍadsfrres troubadour

ZOITDAG 23 OKTOBER 1994
16.00 uur BAUKE EN GREETIE

Bekend van Omrop Fryslán

ZATERDAC 12 IUOVEMBER 1994
21.00 uur STEMMINGSORKEST DUO KLIK KUK

VRIJDAG 9 DECEMBER 1994
21.00 uur REM'OLY

Folkgroep(S personen) met Volksmuziek

ZONDAC 22 JAITUARI 1995
16.00 uur SWEET COOKIES

Closeharmony-groep Barbershop singing

VRIJDAC 17 FEBRUARI 1995
21.00 uur WILLEHUSKE

Levensliederen en shanties

ZATERDÁG 11 MAART 1995
21.00 uur DUO NOOITGEDACHT

o.a. bandparodie "Die Komische Tiroler"

STADSHTRBERG
HET WAPEN VAN IILST

OOK VOOR AMUSEMENT

Twee eenden broedend op één nest met 7 ei-
eren, gevonden door Sj. Odolphie bij de Rige.
Daar hadden wel wat meer. eieren bij gekund,
vooral met twee vrouwtjes.
Een nestcombinatie, 3 eieren van een eend en 2
eieren van de zwafie kraai in een kraaiennest;
geen ideaal paar. Gevonden door ïj. Gaastra,
Oosthem.
Een kraanvogel gezien bij Folsgare op 11-6-94
door J. Attema.
Lepelaar gezien bij de Geeuw door Wilco de Ja-
ger, de Kearnstien en door Ewoud Feenstra,
Ulst op 11-6-94.
Scholekster broedde weer op het dak van Nij
Ylostins.Er kwamen drie jongen; ze werden door
Van Slooten van het dak gehaald. Er bleef maar
één van de drie over. Een verdronk, een werd
door een reiger opgeslokt en de derde ging met
echipaar scholekster de weg en spoorbaan over
naaÍ het weiland.
Al 7 jaar komt er een eenden-echtpaar om een
hapje eten bij het huis van Íamilie Beintema aan
de Ylostinslaan lJlst.
Een klein pimpelmees-drama dat nog goed af-
liep. Het pimpelme'es-echtpaar begon te neste-
len in een nestkastje; niets bijzonders dus. Maar
één van de twee begon al na een week met voer
naar het nestkastje te vliegen en dat duurde on-
geveer drie weken, toen controleerde A. Nooif
gedagt het nestkastje en wat was er aan de
hand? Een van het pimpelmees-echtpaar zat
vast in het nest. Hij oÍ zij is losgemaakt door A.
Nooitgedagt, Harinxmaweg en heeft de vrijheid
weer gekregen, maar van broeden kwam niets
meer terecht.
Familie van der Wal, Galamagracht 108 kreeg
bezoek van een grote bonte specht. Op zich iets
moois, maar een dag later ontdekten ze dat het
nest van de broedende grauwe vliegenvanger
was leeggeroofd. Dat is dan weer jammer. De
grote bonte specht lust wel graag eieren en jon-
gen van de kleine zangertjes.
De boomkruiper en de grauwe vliegenvanger
broedden bij Van der Meulen, Eegracht. Bij Ía-
milie Hoekstra, Galamagracht broedde de grau-
we vliegenvanger twee keer en met sukses.
Een kuiÍeend met 8 jongen langs de weg van
Hommerts naar Osingahuizen, gezien door Jo-
hanna Landman te Hommerts oo 13-7-94.
TjiÍ tjaf broedde bij de Íamilie Poelslra in de H.
Huizingastraat in een lage struik in de tuin op
18-7-94, lJlst.
Grote bonte specht vloog tegen het raam bij de
Íamilie Abma op Pikezijl op 22-7-94. Hij heeÍt de
klap niet overleefd, want hij was halÍ verlamd.
Vogelmeldingen gaarne bij Sj. Landman, tel.
051 55-32046, Vogelwacht lJlst-Oosthem e.o.
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I. SCHIEPSSCHROEYE]I
. r€ooforre. ipo€dve.íellen
. boloncerêó . tchroeÍorinstollolies

2. SCHEEPS}IOTOREX
. levering en inbouw. ombouw
. onderhoud . hooíddêolêí von
Thornycroh motoren r

3. SCIIEEPSBEXODIGDHEDEX
. s.o,,o i.h,oèiorlóooelinotr -I- /L 

-'.rlEËlR.:--:=== =-F-Frr?
/l. YOOR DE DOE HEÏ ZEIYENIT 

--
. hehing tor I 5 .on . hogêdruk.einigingstpuil
o deskundig odvies.

IN UW KOSÍBARC VAKANTIE'IJD PROBEREN-WIJ
ZO SNËI. MOGELIJK UW 5ÍORINGEN
TE VERHEIPEN.

Iliemstra
odministrotiekontoor

* administraties
* belastingzaken
* begeleidíng
x advies
* voor bedrijven

en particulieren

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

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

Occasions en
N ieuw-verkoop
Goede seruice

Tel. 31249
Holtropweg 5

Reparatie
Plaatwerk - Spuiten

Autorijschoot L. dg BOgf
Belangrijker dan een goedkoop

lesuur is de eindrekening
na het riJexament
Ga daarom naar

Autorijschool L. de Boer
Popmawal 12, lJlst
Tet. 05155 - 31553

b.g.g. (autotel.l06 - 52975662. 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, te|.05155 - 32558

TIMMER- EN AANNEMERSBEDRIJF

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

lJlst, Roodhemsterweg 4, TeleÍoon 051 55-31 880/31348
Postadres: Postbus 29, 8650 AA lJlst
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Graag Gedaan
Dit is een vrijwillige hulpdienst, het bij elkaar
bÍengen (via ons contactadres) van hulpverle-
ners en mensen die hulp nodig hebben.
Welke soort hulpverlening komt hiervooÍ in aan-
merking?
Autovervoer:
Voor licht gehandicapten oÍ oudere mensen die
behalve veryoer ook verdere begeleiding oÍ hulp
nodig hebben naar bijvoorbeeld ziekenhuis, kle-
ding kopen e.d.
Inspringen in tijdelijke noodsituaties:
Bijvoorbeeld een moeder moet plotseling naar
het ziekenhuis en er is opvang voor de kinderen
nodig of een alleenwonende komt thuis uit het
ziekenhuis en kan zich nog niet alleen redden.
De hulp die in dergelijke gevallen geboden
wordt, is van overbruggende, tijdeliike aard, tot-
dat de geholpene na een paar dagen het zelf
weer aan kan of een beroepskracht (bijvoor-
beeld gezinshulp oÍ bejaardenhulp) het over-
neemt.
Eenvoudige karweiljes:
Voor mensen die daar door ziekte, handicap oÍ
ouderdom niet zelÍ toe in staat zijn, b.v. bood-
schappen doen.
Dit zijn een paar voorbeelden van de meest
voorkomende hulpverleningen.
Hebt u één van deze oÍ een dergelijke hulp no-
dig, bel dan gerust naar onderstaand contact-
adres. Dit geldt ook voor eventuele nieuwe hulp-
veneners.
De geboden hulp is in principe gratis, alleen
voor aulovervoer worden de benzinekosten veÊ
goed.
Het Graag Gedaan comité bestaat uit vijf da-
mes:
mevr. V.d. Velde, Sneekerpad 6, tel. 31351;
mevr. Hoekstra, S. Sjaerdemalaan 13, tel.
31 602;
mevr. Nijdam, Eegracht 104, tel. 31783.
Contactadres: mevr. R. Johnson, Uilenburg 14,
tel. 3'1568, bij aÍwezigheid mevr. Hoekstra, tel.
31 602.

ANNA SCHRAA-VAN POPTA

G EDIPLOM EERD
PED I CU RE

Geeuwkade 11 - TeleÍoon 31930

Oppas-service
zoekt vrijwilligers
Dementerenden en chronisch zoeken blijven te-
genwoordig langer thuis wonen dan een aantal
iaren geleden. Dat kan een zware last voor de
partner en de omgeving betekenen.
Een vrijwilliger die een paar uuÍ per week gezel-
schap biedt is dan een enorme hulp.
Als een vrijwilliger een paar uur komt, kan de
partner oÍ de verzorgende met een gerust hart
boodschappen doen, op Íamiliebezoek gaan, oÍ
iets voor zichzelÍ doen.
Wij zoeken voor Wymbritseradiel contactperso-
nen die deze oppas-service vorm geven en van-
aÍ november een koppeling gaan maken tussen
de juiste vrijwilliger en de hulpvraag.
U hoeÍt geen ervaring te hebben met demente-
renden oÍ chronisch zieken. Wel veel enthou-
siasme, creativiteit en geduld om de mensen
met deze oppas-service vertrouwd te maken.
Voor inÍormatie kunt u terecht bii: mw.Bazuin.
tel. 05150-20403.

Leerhuisgroep lJlst
We willen ons graag voorstellen: De leerhuis-
commissie van de Gereformeerde Kerk en Her-
vormde Gemeente lJlst heeÍt in samenwerking
met de Raad van Kerken in lJlst de leerhuis-
groep opgêricht.
We hebben als doel het aanbieden van een leer-
huisprogramma bestemd voor iedereen die daar
interesse voor heeft. Via de kerkbladen en via
het Kypmantsie houden we u op de hoogte wel-
ke cursussen en gespreksgroepen er zijn.
Het aanbod ligt op het geestelijke vlak. Het kan
gaan om bijbelstudiekringen, gespreksgroepen
voor jongeren, kring rond geloofsopvoeding van
jonge kinderen, etc.
De opzet van deze leerhuisavonden is nadruk-
kelijk oecumenisch. Dat betekent dat iedereen
're zich door de onderwerpen aangespÍoken

\rÉlt van harte welkom is.
Voor het komende winterseizoen staan de vol-
gende leerhuisaktiviteiten op het programma:
1. Bijbelkring rond de gelijkenissen (voorheen
h.v.d.-kring).
Wanneer je 's avonds de deur niet meeÍ uit kunt
of wilt, oÍ zoveel andere bezigheden hebt dat er
geen tijd meer overschiet, dan is er toch een
mogeliikheid deel te nemen aan een bijbelkring,
en wel op woensdagmorgen. De gelijkenissen
van Jezus staat centraal,
Data: 28 sept., 26 okt., I en 30 nov., 14 dec., |1
jan., 1 en 22 Íeb., 15 mrt., 5 apr. van 9.30 tot
11.30 in de Eehof. Gespreksleider ds. J. Arie-
sen, tel. 31308.
2. Bijbelkring "Micha".
Een kring voor iedereen die het leuk vindt zich
wat dieper met de bijbel bezig te houden. De
eerste keer gaat het over "Micha", daarna zal
nog besproken worden.
Data: 20 sep., 1 1 okt., I nov., 13 dec., 10 jan., 7
feb., 7 mrt. en 4 apr. om 20.00 uur in de
Schaapskooi. Gespreksleider ds. J. Ariesen, tel.

, 108.

\íU"n Adam tot Noach.
Verhalen uit de eerste boeken van het Oude.
Testament, besproken door prof. Jagersma.
In de bijbelse traditie spelen verhalen een grote
rol. Door bijbelverhalen geven mensen hun ge-
loof door. Prof. Jagersma zal in drie avonden
hierover spreken. De avonden zijn eventueel
ook afzonderlijk te bezoeken.
Data: 16 jan.,20 teb.,20 mrt. om 19.30 uurin de
Eehof.
Gespreksleider: prof. Jagersma (voor inÍormatie
ds. H.C.S. Spit, tel. 31292 ot mw. J. Postma, tel.
32899.
4. Heeft God ook voeten?
Gespreksgroep voor jonge ouders.
Hoe leer je je kind geloven? OÍ moet je maar aÍ-
wachten?
Als groep komen we een paar keer bij elkaar om
te praten over wat gelovig opvoeden betekent,
welke problemen kom je daarbij tegen, welke
verschillen zijn er tussen vroeger en nu, hoe ga
je om met kindervragen, wat is een goede kin-
derbilbel.
Data: 29 sep., 13 en27 okt.,3 en 17 nov., en
evt. nog een keer in december om 20.00 uur in
de EehoÍ. Gespreksleiders: ds. H.C.S. Spit, tel.
31292 en ds. M.N. Ariesen-Holwerda, tel.
3 1 308.

5. HeeÍt Jezus mijn buren nog iets te vertellen?
Gespreks- en doegroep over het spreken over
gelooÍ. Veel mensen zeggen dat het gelooÍ heel
belangrijk voor ze is. Toch valt het niet altijd mee
om daar over te praten. Hoe doe je dat eigenlijk,
praten over het gelooÍ? hebben we onze buren
nog iets te vertellen over het geloof? Zijn we ver-
staanbaar?
Data: 14 en 28 febr., 14 en 28mrt. om 20.00 uur
in de Schaapskooi.
6. Ontmoetingsavonden voor jonge mensen.
Voel je je op een of andere wijze betrokken bij
de kerk, en lijkt het je leuk om met leeftijdgeno-
ten te praten over werk, kerk en geloof dan is dit
een goede mogelijkheid. Het is de bedoeling om
gewoon in een goede sfeer elkaar te ontmoeten.
Voorlopig gaan we uit van 1 x per maand. Eer-
ste keer in de EehoÍ, daarna bij de deelnemers
thuis (in overleg, uiteraard).
Dala: 27 sept., 25 okt., 29 nov., 20 dec., 17 jan.,
14 Íebr., 14 mrt., 11 apr. om 20.00 uur in de Ee-
hof (de eerste keer).
Gespreksleider: ds. J. Ariesen. tel. 31308.

Ned. Christen
Vrouwenbond
Met ingang van september gaan we weer een
nieuw N.C.V.B.-seizoen tegemoet en voor de
komende maanden in 1994 staan de volgende
onderwerpen op het progÍamma:
7 september: KofÍiemorgen. Deze wordt ver-
zorgd door de heer M. Bleker, Stichting Oude-
renzoÍg, Menaldum.
22 september: Familie van Amstel uit Zwaag-
westeinde, reisverslag naar Roemenië.
27 oktober: "Het gezin in veranderde samenle-
ving" door mw. E.A. Stulp-van Telden uit Leeuw-
arden.
24 november: Boekbespreking door mw. Krik-
ke-Zuidhof uit Goutum. "De ogen van Roosje",
geschreven door Clara Leneart.
15 december: AdvenlKerstavond, gezamenlijk
met Christen Vrouwen uit lJlst.
Wij als bestuur hopen op een trouwe opkomst
van onze leden. En neemt u eens een vriendin
oÍ buurvrouw mee om kennis te maken met on-
ze N.C.V.B.-avonden. Ook gasten ziin van harte
welkom!
Eventueel vervoer is aanwezig.
Onze avonden worden gehouden in het Miens-
kipsh0s en beginnen om 20.00 uur. Nadere in-
lichtingen worden u graag gegeven door de se-
cretaresse J. Posthuma-v.d. Boomgaard, Sicco
Sjaerdemalaan 15, tel. 31215. Graag tot ziens!

Het bestuur

N.B.: Nog een mededeling aan onze leden over
het 7s-iarige jubileumÍeest van de N.C.V.B.
U kunt hiervoor in septembeÍ nog kaarten be-
stellen! Prijs í 25,- p.p., inclusieÍ consumptie en
looend bufÍet.
Tijd: 8 november van : 14.30-21.30 uur. Plaats:
in de Sneker sporthal te Sneek. Voor nadere in-
lichtingen hierover: P. Heuveling-Buitenhuis, De
Dassenboarch 19, tel. 32191 oÍ bij J. Posthuma-
v.d. Boomgaard, S. Sjaerdemalaan 15, tel.
31215.
Samen Vieren, Doen!

Taxicentrale ZUI D-WEST F R I ESLAND

Taxi Gaasterland O5i47 - 1377
Taxi Soeerstra 05155 - 43400

Postbus 459. 8600 AL SNEEK

Alg.Tel.nr.: 0 5 1 5 0 -3 0 3 0 0
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STADSHERBERG HET WAPEN VAN IJLST

Maandag:

Dinsdag:

Woensdag:
Donderdag:

Dammen (bovenzaal)
van 19.00-20.00 uur jeugd
vanaf 20.00 uur senioren.
Schaken (bovenzaal)
vanaf 20.00 uur
Biljarten (café)
vanaf 20.00 uur
Darten (ztjzaal)
vanaf 20.00 uur.
Gesloten!!!
Biljarten (café)
van 20.00-22.00 uur dames
(bij voldoende deelname)
van 22.00-24.00 uur heren.
Biljarten (café) Nieuw!
vanaf 20.00 uur.

Vrijdag:

GEZOCHT: Biljarters
Voor maandag- en dinsdagmorgen
vanaf 10.00 uur
(voor ouderen, bij voldoende deelname)

Voor al deze activiteiten kunt u zich opgeven in de stadsherberg.
Heeft u nog andere ideeën? Neem gerust contact met ons op.

"Het Wapen van lJlst": ook voor partijen, afhaalsnacks, zaalverhuur,
een drankje en een hapje!

Fam. J. Schreur. te|.05155-31315.


