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Wandelend door het lJlst van
'nu' met de blik op 'weleer'
Van harte welkom in lJlst...', evenzo vele keren uitgesproken voor het VVV-
kantoor in lJlst door één van de gidsen, die gasten door dit oude stadie lei-
den. Een initiatieÍ van Robbert Toussaint (VVV), Simon Jellema (Molen De
Rat) en Jelle Schreur (Het Wapen van lJlst), dat is aangeslagen bij velen.
Niet alleen bij toeristen die hier toevallig aanleggen, maar meer nog bij
mensen die apart op deze stadswandeling afkomen. Mensen die interesse
hebben in oude panden en gevels, in de geschiedenis van oude steden,
maar ook in het hoe en waarom van biizondere ambachten, desnoods re-

1en en wind trotserend.

Wandelend door lJlst..., met als toegiÍt een
tochtje met de gemeentepraam door de oostelij-
ke Dijgracht en een gedeelte van de Geeuw om
molen De Rat te bezoeken. Dit alles voor de
prijs van / 7,50 (inclusief een boekje om thuis
alles nog eens na te kunnen kijken en een kopje
heerlijke koffie in de Stadsherberg).
Dit initiatief kwam tot stand, mede door de in
'1993 opgezette dorpswandeling door Woud-
send, die dermate veel succes had, dat een der-
gelijke aanpak in de andere plaatsen van Wym-
britseradiel eigenliik een logisch gevolg was. En
wat is er dan voor de hand liggender dan dit
eerst in lJlst te doen, hooÍdplaats van de ge-
meente, maar meer nog'een 725 iaar oude stad'
met een oude historie en karakteristieke ken-
merken.
Dat hiervoor mensen nodig zijn, die iets van lJlst
afweten en kunnen vedellen over nu, maar ei-
genlijk nog meer over toen, zal een ieder kun-
nen begrijpen. Zo werden E. Osinga-v.d. Velde,

Zijlstra en S. Houtsma bereid gevonden gas-
\tcn te verwelkomen en rond te leiden. Later

werd hier nog aan toegevoegd mevrouw R.

Johnson, terwijl als schipper voor de gemeente-
praam haar man M. Johnson werd gevraagd.
Daar alleen varen met een pÍaam vol mensen
niet makkelijk is, werd Johannes Houtsma ge-
vraagd om als opstapper mee te varen.
Zo konden de inwoners van lJlst op woensda-
gen in juni, juli en augustus waarnemen hoe
kleine of grotere groepen belangstellenden door
deze mensen in lJlst werden rondgeleid. Er was
gelegenheid om te vertrekken om 10.30, 14.00
of 15.30 uur vanaÍ het Vw-kantoor, alwaar men
direct werd geconÍronteerd met de fabricage van
'tsiisÍetten en skytt0nen'van de voormalige firma
Woudstra.
Via het restauratie-atelier van Hans Visser, waar
je echt 'op de tijd' moet letten, anders kom je
daar nooit weer vandaan, ging het weer richting
brug. Al wandelend kreeg men een verklaring
over het ontstaan van de stad lJlst en oveÍ haar
wapen 'Het schip zonder roer'.
Daarna werd de tocht vervolgd over het oude Ui-
lenbuÍg, richting zijde-atelier Hawar en 'de Ka-
zerne'. Op de terugtocht werd verteld over de
schaatsenfabriek 'Frisia', maar ook de oude
panden en de voormalige helling van Lantinga
werden niet vergeten.

Natuurlijk kwamen op de Overkluizing de
schaatsen en het gereedschap van Nooitgedagt
ter sprake. Langs Doopsgezinde kerk en Mes-
singklopper werd de wandeling voortgezet over
de Eegracht, waar niet werd vergeten de burge-
meesterswoning, het oude huis van de familie
Oppedijk; het pand van Lies Meiier, de oude
Waag; en het voormalige stadhuis in het verhaal
te betrekken.
Ook de Hervormde kerk en haar historie werden
onder de loep genomen, evenals de 'bleken'
(overtuinen) en de 'komelkerijen' binnen de ou-
de stadsbebouwing. De voor Friesland unieke
stoep, bil de familie Osinga en het interieur van
zo'n oude komelkerij aldaar, werden en passant
aangeroerd en daar werd genoten van het
mooie uitzicht over de Rulerpolder.
Aan het eind van de Eegracht lagen de schipper
en ziin maat te wachtên om de hele groep via de
achterkant van lJlst te vervoeren naar de molen.
Daar kreeg men van de gids uitleg over zijn ge-
schiedenis en de werking, eventueel bijgestaan
door één van de molenaars.

ANNA SCHRAA-VAN POPTA

GEDIPLOMEERD
PEDI CURE

Geeuwkade '11 - Telefoon 31930

Restte dan nog de wandeling van molen naar de
stadsherberg, waar men nog kon genieten van
een heerlijk kopje kotÍie. Ook werd daar vaak
nog lekker even nagepraat,
Frappant aan deze tochten was, dat zich in de

groepen vaak mensen bevonden, die op de één
of andere manier met lJlst te maken hadden.
Soms had men hier vroeger zelÍ gewoond, of
had men via voorouders een connectie met lJlst.
Op die manier kwamen de gidsen vaak nog klei-
ne bijzonderheden over de geschiedenis van
lJlst ter ore, die natuurlijk in het oude verhaal
werden meegenomen op de volgende wandelin-
gen.
Zo stond lJlst afgelopen zomer in de belangstel-
ling van velen, die steeds na atloop benadruk-
ten, dat zij zeer ingenomen waren met de ken-
nismaking met lJlst op deze manier, oÍ hun oude
banden met lJlst op deze wijze hadden aange-
haald. Een stimulans om ook volgend iaar met
dit initiatieÍ door te gaan.
Rest nog te vermelden, dat ook door groepen op
afspraak gebruik werd gemaakt van deze moge-
lilkheid om lJlst te leren kennen. Voor het vol-
gend seizoen zijn er nu reeds plannen om deze
mogelijkheid uit te breiden en te promoten.

s.H.



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 v ri jd ag savonds
bezorgen wij Uw bestelling!

SLAGERIJ

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

Galamagracht 44 - Ulst
Tel. 05155-31996
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Waaromlropen...
afs a Yoordelig
hantharen?

De doe-het-zelver huurt bij
ons o.a..' a Ladders a Rol-
slelgers a Speciemolens
. Cirkelzagen o Decoupeer-
zagen a Bo)rm.achines
a Schuurmachines o parket-
sch u u rmac h i nes o Q 7qn61-
oí Tuinfrezen a Kettina-
zagen enz. enz.

M.SIIPERDA
Sudergoweg 54, lJ lst
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GROND- EN VERZETWERK
WALBESCHOEIING
HEIWERK D RIOLERING
AGRAR ISCHE WERKZAAMHEDEN

Aa nn*n: * n gsbedr ilf ïf$e g - en ïlíaterbouw

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

0651

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

Textiel & Kadosho

Galamagracht 8 8651 EB IJLST Tel. 05155-31229

" Gediplomeerde Aut orij scho ol "
Sudergoweg 36 - 8651 CN lJlst trt."lÏu0ïïïi-vrachtauÍo 

en autobus

o Lestijden 60 minuten

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

o Het leren en durven rijden in Amsterdam

o Theoriecursus... ook voor l7% jarigen

o Hoog slagingspercentage!

Bel of kom langs voor meer informatie.

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

Speciale drogisterij en kosmetica-aÍdeling

Let op onze wekeliikse folder

SPEERSTRA'S
VOORDEELMARKT
Stadslaan 2 - TeleÍoon 31206



Kindermarkt
Op zaterdag 5 november 1994 is er weer de
jaarlijkse KINDERMARKT in Nij Ylcstins.
Vanaf 13,00 uur kunnen kinderen een plaatsje
uitzoeken voor de verkoop van tweedehands
speelgoed. De verkoop begint om 13.30 uur en
duurt tot 15.30 uur. Ook weer met een kleine
verloting.
Dus geen radio's, bloempotten of andere huis-
houdelijke artikelen en geen snoep en drinken.
Organisatie:'De Koepel'.

Sint Maarten
Verzamelen op het parkeerterrein achter de
GolÍÍ supermarkt. Alle kinderen van lJlst zijn van
harte welkom. We vertrekken om 18.30 uur met
voorop een draaiorgel. De route wordt nader be-
paald. Het eindpunt is Nii Ylostins.
Voor iedere deelnemer een gratis verrassing.
Organisatie: "De Koepel".

Oproep

Voor de stadsfeesten van 1995 zoeken wij weer
een Stadsvrouwe èn twee hofdames.
Wie zin heeÍt om 3 dagen in de belangstelling te
staan van ons Stedeke kan zich opgeven bij
Roos Gerlofs, tel. 32367 of bii Yvonne Toonstra,
te|.31860.

Verschijningsdatum Dryltser Kypmantsje
In het juli/augustusnummer kon u lezen dat de
nieuwe verschilningsdatum zo rond de 1Se van
elke maand zal liggen. Dit moet echter zijn: ,zo

mogelijk in de eerste volle week van de maand,.
Dit houdt in dat kopij voor elke nieuw nummer in-
geleverd dient te worden vóór oÍ op de 15e van
elke maand.Dus niet de 25ste. Later ingelever-
de kopij zal pas worden meegenomen in het
Kypmantsje dat een maand later verschijnt.
Het inleveradres blijft Boekhandel/Drukkerij Vis-
ser, Galamagracht 9.

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

Opmaak:

A. Kuipers
J. Keizer

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

Sybe Houtsma

Drukkerij Visser, lJlst

Kopij en/of advertenties: Inleveren vóór
de 15e van de vooraÍgaande maand bij
Drukkerij Visser, lJlst.

,t-r Copyright Drukkerij Visser. Niets uit deze
uitgave mag worden verveelvoudigd door mid-
del van druk, folokopie, mikroÍilm of op eniger-
lei andere wijze, zonder vooraÍgaande schriÍte-
lijke toestemmlng van de uilgever.
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22 oktober
23 oktober

24 oktober
26 oktober
26 oktober
27 oktober

27 oktober
31 oklober
3 november
4 november
I november
9 november
11 novembeÍ
12 november
12 november
14 novembeÍ
í6 novembeÍ

1-r november
17 novembeÍ

17 november

17 november
í8 november
19 november
20 november
23 november
24 november

24 november
25 november
26 november
28 november
30 november

30 november

iedere woe. en za. Poppentheater De Regenboog, Looxmagracht 1 1, Sneek, Aan-
vang 14.30 uur, Toegang f 7,-- p.p. Vanaf 4 jaar. Voor inlichtingen en plaatsbe-
soreken: 051 50-21 441 .

Volksdansmiddag, 25-jarig jubileum Yleke D0nsers, Mienskipsh0s.
Stadsherberg'Het Wapen van lJlst', 16.00 uur, Bouke en Greetjê,
bekend van Omrop Fryslán.
Begin Herfstvakantiel ! !

Bridgeclub, Mienskipsh0s.
Bijbelkring rond de gelilkenissen, Eehof (leerhuisgroep).
N.C.V.B. 'Het gezin in veranderde samenleving', mevr. E.A. Stulp van Delden,
Leeuwarden, Mienskipsh0s.
Gespreksgroep voor longe ouders, Eehof (leerhuisgroep).
Bridgeclub, Mienskipsh0s.
Gespreksgroep voor jonge ouders, Eehof (leerhuisgroep).
Stadsherberg, Klaverjassen.
Bijbelkring Micha, Schaapskooi (leerhuisgroep).
Bijbelkring rond de gelilkenissen, EehoÍ (leerhuisgroep).
Uituoering Fryske Krite'Meiinoar len', Mienskipsh0s'.
Uitvoering Fryske Krite'Meiinoar len', Mienskipsh0s.
Stadsherberg 'Het Wapen van lJlst', 21 .00 uur, stemmingsorkest Duo Klik-Klak.
Bridgeclub, Mienskipsh0s.
Bridgeclub, Mienskipsh0s.
Pergamano clubavond, Mienskipsh0s.
Bond van Plattelandsvrouwen in Friesland, Textiel en kleding uit Derde Wereld-
landen, aansluitend modeshow, verzorgd door textielwerkplaats Roden,
Mienskipsh0s.
C.P.V., mevr. Visser en de heer Eiling, inzichting in het maken van Pergamano,
Mienskipsh0s.
Gespreksgroep voor jonge ouders, Eehof (leerhuisgroep).
Bazar, Mienskipsh0s.
Intocht Sinterklaas! !!

Open Deur dienst, Mienskipsh0s.
Bridgeclub, Mienskipsh0s.
N.C.V.B. Boekbespreking'De ogen van Roosje', mevr. Krikke-ZuidhoÍ uit Goutum,
Mienskipsh0s.
Buurtvereniging'De Tromp', bovenzaal Mienskipsh0s.
Stadsherberg, klaverjassen.
Sinterklaas-aktie, Winkeliersvereniging, bingoavond, Mienskipsh0s.
Bridgeclub, Mienskipsh0s.
Bond van Plattelandsvrouwen in Friesland, excursie naar de 'Marwei' in
Leeuwarden.
Bridgeclub, Mienskipsh0s.

. lelen vanaf 4 oktober, iedere maandagmiddag
YNij Ylostins, 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
soorthal De Utherne.
Volksdansen De Yleke Dounsers, jongerengroep
dinsdagavond 20.00-22.00 uur, 1 keer in de 14 da-
gen in het Himsterh0s te Oosthem, Ouderen ie-
dere dinsdagmiddag van 13.30-15.00 uur in het
Mienskiosh0s.
Schaken elke dinsdagavond in Het Wapen van
lJlst.
Dammen elke maandagavond in HetWapen van
Ulst.
Àmnesty 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 Stànfries: maandag
sporthal 8.45-9.45 uur, 16.00-22.30 uur; dinsdag
Dassenburg jazz 16.30-20.30 uur; woensdag
sporthal 13.00-20.00 uur; donderdag 17.00-
18.00 uur; vrijdag 16.30-18.00 uur; zaterdag
9.00-13.00 uur in De Utherne.

Bejaardengymnastiek in Nii Ylostins, elke
vrijdag vanaf 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.: vriidagavond, heren-
zaalvoetbal van 18.00-19.00 uur; dames- en he-
renvolleybal van 19.00-20.00 uur.

Dartclub iedere dinsdagavond vanaf 20.00 uur
Bondswedstrijd en iedere donderdagavond in Het
Wapen van lJlst.

FNV inÍo-team: bel 05155-31970, Louise Hee-
ringa voor informatie op het gebied van Sociale
Voorzieningen, StudieÍinanciering, 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 Ghristus Kinderbilbelclub:
woensdags eens per 14 dagen, even weken,
13.30-14.30 uur 4 t/m 7 jaar;'14.3O-15.30 uur B Vm
12 jaar in het Mienskipsh0s. Info: 05150-14353.
Toffe-Tienerclub: vrijdags eens per 14 dagen, one-
ven weken, 19.30-21.00 uur, 12 tJm 15 jaar in het
Mienskiosh0s. lnfo: 05104-1627.
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Bestratingsbed rijf

Zwaagman B.ll

Voor particulier en bedrijf
V raa g v ríj b I ij vend pri jso pgave

Fam. Leverstraat 22
8603 EC Sneek

Tel.05150 - 30454

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

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

BabobanH trl
Galamagracht 1, lJlst

Priué en Zakelijk
de juiste

* verzekering
* hypotheek
* pensioen

SNEEIIEN
ASSUN.A NTIEIT,ANTTX)N

Zwarteweg 4, Sneek
tel.:05150-16825
P. Hiemstra
tel.: 051 55-321 64

IDE BOENBI{

VOOR WONING.
EN

UTILITEITSÉOUW
installatiebedrijf

UW ADRES VOOR:
. 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 lJlst,
te!.05155-32642

tel. Sj. Wiebenga 05155-31529
Eegracht 105

BROUWER

ttttttt tIluH:
I ? I IIlÀ\ // WONINGINRICIIÏINGII tUilUt u_

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

Wd kwaliteit over de vloer.

FilUTEijEtEEIIRIJF

R.IKREDEE
ÏI-KUNT ÏIIER TEB,ECIÍT VOOR:

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

' Onderdelen r Verkoop van Nlguws &
Gebrulktc auto's

Roodhemsterweg 14
IJlst

05155-3 1436
(privé 31858)

BOUWBEDRIJ F

VISSER
IJLST

ROODHEMSTERWEG 12
8651 CV IJLST
TEL. 05155-31214
FAX 05155-32600

VOOR AL UW ONDERHOUD, VERBOUW, NIEUWBOUW,
KUNSTSTOF RAMEN EN DAKKAPELLEN
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Programma en aktiviteiten intocht Sinterklaas 1994.

Intocht Sinterklaas zaterdag 19 november 1994
14.00 uur Aankomst Sinterklaas met vele Pieten bij de kade Speerstra's Voordeelmarkt.

Bij deze aankomst vindt een spectaculaire gebeurtenis plaats.
Ontvangst door burgemeester Koopmans van Wymbritseradiel.
Rondgang met muziekvereniging Concordia en drumband Ardito uit
Oppenhuizen/Uitwellingerga.

15.00 uur Poppentheater Punch uit Drachten in lt Mienskipshos met een speciale
Sinterklaas-voorstelling. Uitsluitend voor de leeftijd van OUmT iaar.

1 6.00 uur Kinderbingo voor de leeftijd van I tlm 12 jaar.

Sinterklaasaktie
De bingoaktie van verleden laar is zo'n succes geweest en daarom is besloten ook dit jaar weer deze
.ktie te houden. In de week van 1 9 Vm 26 november 1994 ontvangt u bij aankoop van minimaal / 5,-

\*ren lot. 5 loten geven recht op één bingokaart. De bingokaaften zijn weer verkrijgbaar in lt Mien-
skipshOs op 26 november a.s.
De hoofdprijs is een vakantie naar keuze t.w.v. / 600,- en daarbij Í 4OO,-- zakgeld. Deze geweldige
prijs is beschikbaar gesteld door de S.N.S. Bank Sneek/lJlst. De verdere mooie prijzen worden weer
door de Winkeliers geschonken.

Bingoavond in lt Mienskipsh0s
Zaterdag 26 november om 20.00 uur vindt in lt Mienskipsh0s een grote bingoavond plaats. Tegen in-
levering van 5 loten ontvang u éen bingokaart. Hoe meer kaarten, hoe meer kans. Er worden weer
'15 rondes bingo gespeeld en in totaal gaan er 45 píijzen de deur uit. De hooÍdprijs als laatste Íonde
is dus een vakantie naar keuze van / 600,-- en Í 40O,- zakgeld, beschikbaar gesteld door de SNS
Bank Sneek/lJlst.
Eventuele bingokaarten aan de zaal / 5,-- per stuk.
Muzikale omlijsting van de boerenkapel De Sombrero's.
Beleef deze Íantastische avond mee en alvast veel succes.

Koopavonden Si nterklaas
Op donderdag 1 en vrijdag 2 december 1994
zijn de winkels ook 's avonds geopend voor uw
Sinterklaas-inkooen.

Winkeliersvereniging
Elke deelnemende winkelier aan de bingoaktie
is herkenbaar aan het rode vignet met opschrift
'Deelnemer Winkeliersvereniging'.

Verdere aktiviteiten
winkeliersvereniging
50 JAAR BEVRIJDING 1995
Op 5 en 6 mei 1995 zal op het sportveldencom-
plex 'De Utherne' een grote feesttent (Aluhal)
van 35x20 meter geplaatst worden.
Het (voorlopige) programma is als volgt:

vrijdag 5 mei 1995
10.30 uur bevrijdingsconcert door muziekvereni-
ging Concordia
1 4.00 uur kinderprogramma
21.00 uur Battle oÍ the Bands (optreden van 3
bands)

zaterdag 6 mei 1995
9.30 uur spelcircuit kinderen basisscholen lJlst
13.30 uur grote zeskamp met dêelname uit alle
dorpen van de gemeente (i.s.m. gem. Wymbrit-
seradiel)
21.00 uur afsluting met top-40 orkest EXAMPLE

Noteer alvast de data. In de ríolgende uitgaven
meer nieuws hierover.

PH.vondcr

Lippenwalde 2, 8622 DD Hommerts

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

Tef. 05154 - 4F,567
(Ook 's arronds en zaterdags)

ln het bezit van SVM-makelaarcdiploma

t-,lattelandsvrouwen
geven beren aan lJlster
jeugd

Het was een gezellige drukte in de Openbare Bi-
bliotheek op donderdag 15 september. De afde-
ling lJlst van de Bond van Plattelandsvrouwen in
Friesland had vertegenwoordigers van de 3 ba-
sisscholen, de huisartsenpraktijk, de peuter-
speelzaal en de bibliotheek uitgenodigd om hen
een kado aan te bieden in het kader van het 75-
jarig bestaan van de bond. Het provinciaal be-
stuur had de 88 afdelingen in Friesland namelijk
gevraagd om hun omgeving te laten delen in de
feestvreugde.
ln de leuk versierde ruimte van de jeugdbiblio-
theek vertelde presidente Anneke Kuioers de
aanwezigen iets over de geschiedenis van de
bond en over het hoe en waarom van het aan te
bieden kado. Mevrouw Koopmans, echtgenote
van onze burgemeester, viel de eer te beurt om
het kamerscherm weg te schuiven, zodat de zes
groepjes van drie beren zichtbaar werden. Ze
vroeg de leden van de bond dringend om hun
sociale gezicht te bewaren in deze steeds har-
der wordende maatschappij.
Nadat iedereen de werkelijk prachtige beren had

zorgden ervoor dat daaruit 6 grote en 12 kleine
beren werden samengesteld. Daarna moesten
er nog kleertjes worden gemaakt en ook daar
zorgde een aantal leden voor.
Hoe een en ander in zijn werk ging kon men zien
op een Íotocollage die in de bibliotheek was op-
gehangen. De heer Tamminga van de Ylostins-
school dankte de Plattelandsvrouwen hartelijk
voor hun geschenk en bood als dank een prach-
tige, door de kinderen gemaakte wandversiering
aan.
Intussen was het Provinciaal Bestuur van de
bond, dat die dag een promotietocht langs de bi-
bliotheken maakte, aangekomen en mevrouw
Jikke Visser bood bibliotheekhooÍd ïineke Wes-
terhoÍ een exemplaar aan van het jubileumboek
van de bond. Met wat hapjes en drankjes en li-
monade voor de ook talrijk aanwezige kinderen
werd daarna het feesl nog een tijdje voortgezet.

kunnen bewonderen droeg Pieta de Jager een
gedichtje voor van Jos Brink: 'Mijn Beer en ik'.

Door loting werd aan iedere instelling een
groepje van drie beren toegewezen en zo te
zien was iedereen ingenomen met de hem of
haar toegevallen knuffels. Een gÍoot aantal le-

den van de afdeling heeÍt zich beziggehouden
met het maken van de beren. De taÍels van het
zijde-atelier van Hawar lagen zo nu en dan be-
zaaid met bere-armen, -benen, -oren, enz. en le-
den van een speciaal ingestelde werkgroep

Taxicentrale ZUI D-WEST F R I ESLAN D

Taxi Gaasterland 05147 - 1377
Taxi Speerstra 05155 - 43400

Postbus 459, 8600 AL SNEEK

Alg.Tel.nr.: 0 5 1 50 - 3 03 00
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t. SCIIEIPSSGIIROEYÉf,
a raooÍoliG a ipo€dvcÍst€llan
r bolonccrcn . schroêÍosinslollotiês

2. SCllEEPSmOronlx
a lcvcring en inbouw a ombouw
o ondcrhoud o hooíddcolcr vón
''ÍhoÍnycÍoh" moloíên . kêcÍkoPP.

3. SCIICEPSBÊXODIGDH:DEX
.scorroschro.íostoo*tinecn ft 1 --.dlv.rr.soo4ên .l- __
o v'ur schecpsoriker". ".'. ""FliÈ

l|. YOON DE DOE IIEI ZEIYER\- -. hclling lol 1 5 lon . hog.díukrêiniging$puil
o dcskundig odvics.

tN UW KOSTEARE VAKANTIEIUD ?ROSEREN'WIJ
ZO SNEI MOGETIJK UW SIORINGEN

Te|.05155-31253

Hiemstra
odministrotiekontoor

* administraties
8 belastingzaken
* begeleiding
* advies
* voor bedrijven

en particulieren

Plein 16-18, 87 54 ER Makkum
tel. 05158-31523

De Pream 2,8651GAlJlst
tel. 05155-31860

Occasions en
N ieuw-verkoop
Goede seruice

Tel.31249
Holtropweg 5

Reparatie
Plaatwerk - Spuiten

Autorijschoot L. dg BOef
Belangrijker dan een goedkoop

lesuur is de eindrekening
na het rilexamen!
Ga daarom naar

Autorijschool L. de Boer
Popmawal 12, lJlst
Tet.05155 - 31SS3

b.g.g. (autotel.) 06 - 52975662

VOLLEDIG
GEDIPLOMEERD

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

voor leden en niet-leden
{c 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

financiële tegemoetkoming
* Door samenwerking met UBO-verzekeringen is totale dekking

van de kosten van de uitvaart - uiteraard volgens uw
wensen - mogelijk

* Bode J. Plantinga, dag en nacht bereikbaar 05141-1372.

Inlichtingen: A.A. Seinen, De Kling 11, tel. 05155 - 32558

TIMMER- EN AANNEMERSBEDRIJF

(rè

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

lJlst, Roodhemsterweg +, TeleÍoon 051 55-31 880/31 348
Postadres: Postbus 29, 8650 AA lJlst
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Afscheid dokter Sietsma
Gelukkig was het mooi weer op vrijdag g sep-
tember, toen de heer E. Sietsma aÍscheid nam
als huisarts in Ulst. De rij wachtenden die hem
de hand wilden drukken strekte zich op een ge-
geven momênt buiten de Stadsherberg uit tot
ver voorbij de belendende percelen. Door de in-
woners van onze stad was voor het aÍscheids-
cadeau een bedrag bij elkaar gebracht van on-
geveer I 4300,--. Van dit bedrag werden de fa-
milie Sietsma bloemen en een tinnen vaas met
inscriptie aangeboden. De rest van het bedrag
ontving de vertrekkende huisarts in de vorm van
een cheque. Hij is van plan dit te besteden aan
de herinrichting van zijn tuin in zijn nieuwe
woonplaats.
Wij wensen de familie Sietsma veel plezier in
hun nieuwe woonplaats en de heer Sietsma veel
succes in zijn nieuwe werkkring.

fKfuanKrmf
Collecte
Noodlijdend Armenië
De gehouden collecte voor voedsel en medica-
mentenhulp aan de noodliidende bevolking van
Armenië in de week van 27 iuni-2juli jl. heeft in
lJlst /1 245,45 opgebracht.
De Dorkas werkgroep uit Nijland die deze collec-
te organiseerde wil hierbij alle gevers hartelijk
bedanken, als ook de collectanten voor hun ge-
weldige inzet.
Mocht u meer over het Dorkas-werk willen we-
ten oÍ het gratis Dorkas Journaal willen ontuan-
gen, dan kunt u voor inlichtingen terecht bij de
Íamilie L. Bonnema, Botniastraat 20, Nijland, tel.
05156-9271 . Op dit adres is ook een kledingde-
pot waar het hele jaar door kleding, schoeisel,
speelgoed, dekens, slaapzakken, overgordijnen,
vitrage, lakens, slopen, badhanddoeken, brei-,
haakgaren en vodden gebracht kunnen worden.
Dit alles voor verschillende Dorkas-projecten in
vele noodlijdende landen.

Dorkas werkgroep Nijland

COLLECTE NED. KANKERBESTRIJDING
De jaarlijkse collecte van de Nederlandse Kan-
kerbestrijding/Koningin Wilhelmina Fonds heeÍt
in lJlst / 3.159,65 opgebracht.
Het geld wordt besteed aan projecten op het ter
rein van patintenbegeleiding, wetenschappelijk
kankeronderzoek en voorlichting. De organisa-
toren van de collecte bedanken iedereen heel
hartelijk voor zijn oÍ haar bijdrage. Speciale dank
gaat uit naar de collectanten voor hun geheel
belangeloze inzet voor dit goede doel.
Wie meer wil weten over preventie, vroege ont-
dekking, behandeling oÍ begeleiding bij kanker,
kan bellen met de gratis hulp- en informatielijn
van de Nederlandse KankerbestÍijding: 06-0
226622. De voorlichters zijn bereikbaar op werk-
dagen van 10.00-12.00 uur en van 13.30-16.00
uur.
Bij de Nieuwe Kerk op de Dam in Amsterdam
heeft de Nederlandse Kankerbestrijding een
Kanker InÍormatie Centrum. ledereen kan daar
zonder afspraak binnenlopen. Het centrum is op
werkdagen open van 12.00-18.00 uur, donder-
dags tot 21.00 uur en op zaterdag van 11.00-
17.00 uur.

VVV Wymbrits
magazine 1995
De WV Wymbrits treÍt op het moment voorbe-
reidingen voor het WV Wymbrits magazine
1995. Dit magazine zal in januari 1995 verschij-
nen en zal worden versoreid oo de VW kanto-
ren en WV agentschappen in de gemeente.
Daarnaast wordt de gids verspreid op water-
sportbeurzen en vakantiebeurzen in binnen- en
buitenland.
Van deze prachtige gids wordt vaak gedacht dat
alleen grote bedrijven in deze uitgave genoemd
worden. Grote bedrijven worden ook genoemd,
maar vooÍ de kleinere recreatieve bedrijven
wordt ook plaats ingeruimd. Zo worden ook
kleinschalige bedrijven als fietsverhuurders, lo-
gies en ontbijt, kanoverhuurders en campings bij
de boer in de gids opgenomen. Wymbrits is im-
mers groots in kleinschaligheid.
Daarnaast is de VW Wymbrits momenteel druk
doende om arrangementen samen te stellen
waarbij niet alleen gedoeld wordt op de water-
sporter, maar waarin ook fietsroutes. kanoroutes
en cultuur-historische gebouwen worden opge-

\ )men. Kleinschalige bedrilven en bezienswaar-
\ígheden kunnen in deze arrangementen wor-

oen opgenomen.
Zoals u al merkt wil de WV Wymbrits ook het
niet- watersportdeel van onze gemeente in
beeld brengen. Een vermelding in onze gids van
1995 is voorbehouden aan leden van de WV
Wymbrits. Voor aanvullende inÍormatie kunt u

contact opnemen met ons kantoor in Woudsend:
tel. 05141 -'1446 (fax: 05141 -1775).

Drvlts...
it aldé stedsje

foto- en verhalenboek over lJlst
1 76 pag. met meer dan 260 foto's, form. A 4
gebonden met stevig omslag, prijs f 42,50

verkril'gbaar bij:

WOEKHANDEL VISSER
Galamagracht g, 8651 EB IJLST

Telefoon 05155-31318

C.P.V. lJlst
Rayon-avond van C.P.V. Oudega-W., Oosthem
en lJlst op 15/09/1994, 's avonds I uur in het.

Mienskipsh0s te Ulst.
Mevrouw Jacobi opende deze avond door ons
allemaal hartelijk welkom te heten en in het bij-
zonder de heer Miedema van Ureterp. Zij las
ons voor Gen. 2-13. Daarna de meditatie. Me-
vrouw Hoekstra ging ons voor in gebed.
De heer Miedema zal ons deze avond vertellen
over'De Fugelhelling'. Hij is 20 jaar geleden be-
gonnen in Ureterp. Het waren eerst maar een
paar vogels of andere dieren die hij hielp. Maar
nu is het een stichting geworden en komen er
veel dieren bij hen om op te knappen.
De L.T.S. en M.T.S. helpen hem nog steeds met
het vernieuwen van de gebouwen en de aanleg
van de vijvers, etc. De jongens en meisjes vin-
den dat wel leuk werk.
Hii liet ons hele mooie dia's zien. De dieren die
bij hen worden gebracht zijn allemaal ziek oÍ zit-
ten onder de olie. Wij vervuilen het hier zo met
elkaar, du5 alle beesten hebben daar last van.

Ook het verkeer eist veel slachtoffers onder de
vogers.
Bij 'de Fugelhelling' werken veel vrijwilligers.
Ook de veeartsen helpen hen van alle kanten. In

de winter voederen ze ook veel dieren. Er gaat
4,5 ton voer door. De vogels die daar ziin opge-
knapt komen soms jaren later toch weer terug.
Want zij merken alle vogels en andere dieren
om na te gaan hoe hun verdere leven verloopt.
De heer Miedema werd bedankt voor deze
mooie avond.
Mevrouw Hoekstra las ons nog een gedicht voor
en bedankte iedereen voor het komen en wens-
te ons allen wel thuis.

Bloemencorso Aalsmeer
Op 3 september zijn wij naar het Bloemencorso
van Aalsmeer geweest. Zaterdagmorgen om 8
uur werden wil opgehaald door Concordia Rei-
zen.
In Heerenveen werden er nog een paar opge-
haald, in Zwolle stond een hele groep.
De koÍÍie was al gezet door de chauffeur. Je kon
zoveel koftie of thee krijgen als je maar wou. Wil
hadden een goede reisgids want hij vertelde
veel over waar wij langs reden.
Om 10.30 uur waren wij al op de plaats waar de
praalwagens en versierde auto's langs kwamen"
Zoiets is fantastisch en zo mooi. Om dat Bloe-
mencorso van dichtbii te aanschouwen, daar
moet je zo'n reis voor over hebben. Later zijn wil
richting Amsterdam gegaan, want daar kon je 's
middags om 4 uur nog een keer kijken en wel op
de Dam.
Om 14.30 uur gingen wij met elkaar op de rond-
vaartboot om AmsteÍdam vanaf het water te
zien. Dat was ook een leuke tocht. Wij ziln even
wezen winkelen maar hadden daar niet veel tijd
voor.
De praalwagens waren al in aantocht. Wij heb-
ben het toen nog een keer gezien. 's Morgens
had je andere corpsen en majorettes die de wa-
gens begeleiden dan die wij 's middags in Am-
sterdam zagen. Die kunnen die aÍstanden niet
allemaal lopen, want de praalwagens rijden van
's morgens I uur tot's avonds 11 uur. Maar er
lopen ook mensen bij zo'n praalwagen en dat is
erg vermoeiend.
De buschautfeur kwam ons weer ophalen bil de
Dam. Toen ging het richting Flevopolder. Daar
wachtte ons een diner. Het was door Concordia
Reizen goed verzorgd. We waren om 11 uur
weer in lJlst met de bus.
Het was een fijne dag voor ons allemaal.

T. Wind-Wiersma

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

Wereldwinkel werkgroep

| 2 november a.s.

huís aan huis verkoop
's morgens 9.30 - 12.00 uur

1n1.32257 - 32455

Stickerruilburo
ERWIN ZIJLSTRA

Waterkers 13
8607 ES SNEEK

tel. 05150 - 22339

Ned. Chr. Vrouwenbond
Mevrouw Postma-Broersma heette allen wel-
kom deze eerste avond van het nieuwe seizoen.
Na het gebruikelijke gedeelte waren onze gas-
ten de heer en mevrouw Van Amstel uit Zwaag-
westeinde aan het woord.
Ze hielden een reisverslag over Roemenië aan
de hand van dia's.
Mevrouw Van Amstel hield de korte inleiding
hoe ze tot deze reis was gekomen.
'De reis ging uit van de Vrije Baptisten, maar alle
gezindten waren welkom. Het programma was
uitstekend en de leiding prima. Er werd gebe-
den, gezongen in de bus en elke dag was er een
bijbeloverdenking.
De eerste overnachting was in Grenzenhausen
bij de Diakonessen. Grenzenhausen ligt niet ver
van Neurenberg. De grenzen van Oostenrijk en
Hongarije stellen niets vooÍ.
De tweede pleisterplaats was Gyór in Hongarije
en overnachten gebeurde in een studentente-
huis. Het passeren van de grens naar Roemenië
kon problemen geven. Een paar kilometer voor
de grens werd gebeden voor een goede over-
gang. Het was warm in.de bus en urenlang stil-
staan in de zon zou niet bepaald aangenaam
zijn. De jeugd achter in de bus zong liederen bij
de gitaar en de leiding ging met 47 paspoorten
naar de douane om een visum te verkrijgen.
De totale wachttijd was 5 kwartieÍ, zonder verde-
re controle. Dat viel dus mee!
Einddoel van de reis was de Baptistenkerk in
Clii-Napoca. We kwamen er 's avonds aan en
werden ondergebracht in gastgezinnen. De vol-
gende dag reden we mêt eên Vw-transporter
naar Sibin en mij brachten ze bij ds. Sebe in
Birghisky. Daar kreeg ik thee aangebodeir, de
koffie er is namelijk zeer schaars. Ook geld be-
zat ds. Sebe erg weinig. En warm water was niet
aanwezig. Het leven speelt zich zomeÍs af in de
tuin, heerlijk onder een prieel van druiven. Ook
kwamen er steêds mensen die de dominee
vroegen om levensmiddelen.
De huizen zijn er niet best in Roemenië. De taal
die door Íamilie Sebe werd gesproken was
Duits-Hongaars en Roemeens.
Zeer merkwaardig was de lijst met lezingen en

terugbetalingen onder elkaar. Zo moetên deze
arme mensen zich daar zien te redden. De do-
minee is aÍhankelijk van de gemeenteleden wat
betreft z'n traktement. Ds. Sebe reed in een Tra-
bant die hij had gekocht van een Oost-Duitse
student in Heidelberg voor 200 DM. Voorheen
deed hij alles op de fiets! Ook een geschenk uit
de Bondsrepubliek. Ds. Sebe staat al 15 iaar in
Birghisky. Zijn voorgangers hielden het er maar
2 jaar uit! Onvoorstelbaar hoe deze mensen zich
daar moeten redden'.
Dê presidente bedankt Íamilie Van Amstel voor
dit boeiende betoog.
Mevrouw Postma eindigt deze avond met een
gedicht over de herÍst en wenst iedereen wel
thuis.

J. Posthuma-v.d. Boomgaard

Op.7 september hielden we onze jaarlijkse koÍ-
Íiemorgen. De opkomst was goed. Onder het
genot van een kopje koffie werden we welkom
geheten door mevrouw Postma, onze presiden-
te. Ze had nog enkele mededelingen over onze
jubileumteestdag 8 november a.s.
Hierna werd ons nieuwe programmaboekje
even doorgenomen en besproken.
Toen was het de beurt van mevrouw Meinsma.
Ze deed dit namens het Diensten Centrum
Menaldum. Hier worden ma rden bereid voor
ouderen of hen die zelÍ niet in staat zijn eten
klaar te makên. De maaltijden worden na de be-
reiding direct gekoeld tot + 3 graden. Dit duurt
ongeveer anderhalÍ uur. Hierna brengt de
chauÍfeur de maaltijden rond en zet ze eventu-
eel in de koelkast bij de mensen thuis. Men kan
dan zelÍ de tijd kiezen om de maaltijd te gebrui-
ken.
Er wordt ook een oventje bijgeleverd en indien
nodig zelfs een koelkast. De maaltijd kost

I 10,50. Indien men dit niet kan betalen wordt eÍ
door het Diensten Centrum contact opgenomen
met de Sociale Dienst en kan dit via de A.B.W.
betaald worden (mits men hiervoor in aanmer-
king komt!).
Na de pauze zagen we nog een videoÍilm en
werden enkele vragen gesteld. Een gezellige en
geslaagde koffiemorgen.
Mevrouw Postma las toen nog een gedicht voor
ter bemoediging voor al het werk wat staat te
wachten en dat we oo ons hebben oenomen!

J. Posthuma-v.d. Boomgaard

Jaarverslag ï 993 Open-
bare Bibliotheek
Wi! ontvingen het jaarverslag over 1993 van de
Openbare Bibliotheek Wymbritseradiel. Hoewel
intussen het iaar.1994 al weer voor een groot
deel verstreken is, hebben we toch voor u uit dit
verslag een aantal wetenswaardigheden be-
treÍfende de bibliotheek in Ulst gehaald.
De personeelsbezetting van "onze" bibliotheek
bleeÍ in 1993 gelijk, t.w. 1 bibliotheekhooÍd, 1 bi-
bliothecaresse, 1 administratief medewerkster
en 3 vrijwilligsters.
Het aantal leden van de bibliotheek was in 1993:
375 volwassenen (1 992 358) en 61 6 jeugdleden
(1992 566). Het aantal uitleningen bedroeg in
1 993 56.229 tegenover 51 .045 in 1 992.
Het boekenbezit van de bibliotheek bedroeq in

1993 17.525 stuks, inclusief documentatiemap-
pen, tijdschriÍten enz.
Bijzondere activiteiten in 1993 waren o.a. een
Fryske Boekej0n i.s.m. bibliotheek Sneek, klas-
sebezoeken door groep 3 van de basisscholen,
de kinderboekenweek, een cursus peuterpren-
tenboeken voor peuterleidsters en de tentoon-
stelling "Matig Alcoholgebruik" van de GGD. In
'| 993 werd ook het nieuwe uitleen- en catalogus-
systeem in gebruik genomen, met bijbehorende
computer en verder werd er een faxapparaat
aangeschaft.
2 Medewerksters van de bibliotheek volgenden
een cuÍsus Friese Literatuur, 1 medewerkster
volgde een cursus Presentatie- en tentoonstel-
lingstechnieken en alle medewerksters volgen-
de de cursus Íunctioneringsgesprekken.
In de jeugdaÍdeling werden in 1993 3 grote nieu-
we kozijnen geplaatst en er werd schilderwerk
verricht aan muren en pilaren in de bibliotheek.
De bibliotheek verhuurde haar ruimte voor 12
ochtenden aan het emancipatiebureau uit
Leeuwarden voor een cursus voorvrouwen "Le-
ren omgaan met anderen'. Verder hield Amnesty
International haar maandetijkse schrijÍavond
voor gewetensgevangenen in de bibliotheek.
Mocht u het volledige jaarverslag willen bestr
deren, dan kunt u dit ter inzage krijgen in de blv
bliotheek, H. Huizengastraat 10, tel. 32450.'

F0gelnijs

Vogelwacht
lJlsVOosthem e.o.,

De goudplevier (wilster)
De goudplevier behoort tot het geslacht van de
pluvialis en er wordt onderscheid gemaakt tus-
sen een noordelijke en een zuidelijke soort, de
pluvialis apricaria altrifons en de pluvialis aprica-
ria. ln het Fries wordt hij wilster genoemd, dit
geldt voor beide soorten. Dan is er nog de plu-
vialis dominica oÍtewel de kleine goudplevier.
Deze soort wordt hier weinig waargenomen. F
broedgebieden van de zuidelijke soort liggen )r'z
midden Europa, Denemarken, Zweden, Noor-
wegen en lerland. Van de noordelijke soort zijn
dat de landen Finland, lJsland, Noord-Rusland,
Noord-Siberië en Scandinavië. De velden waar-
op de wilsters broeden zijn toendrals, heidevel-
den en hoogveen gebieden. Door afgraving van
de hoogveen-gebieden in Nederland is de wil-
ster hier als broedvogel verdwenen. Het laatste
broedgeval in Nederland was in 1937. Het nest
ligt op de grond en is gevoerd met verdorde hal-
men. Het legsel bestaat uit ten hoogste vier ei-
eren die een olijfgele ondergrond hebben met
daarop violetgrijze schaalvlekken en zwartbrui-
ne vlekken.
De roep van de wilster is een klagend "tjuutju-
luu', in het vooriaar kan men ze ook wel 'kraai-

Yl'i:k!:!,!;
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AUTOBEDRIIT
I.OSINGA

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

Nijesyl 50, lJlst Te|.05155-32386

ilJl{ lloBBY, UW GEJilAK...!
Het vertrouwde adres voor al uw slijp-
werk, zoals: scharen, messen, tuin- en
hobbygereedschap.

SCHILDER. BEHANGERSBEDRIJF
DOE.HET.ZELF ARTIKELEN

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

wormen, maden enz.
_,^_,
f=

EE
J.G.DEVRTES -IJLST
sclrMer- en beharyuslr,dt{f

cloe.|ne1,-relÍ-zg,ak
Galamagracht t3 - Tel. 05155-31387

L
E-at)It
=o
L
ê)Eso

Ranorqtie &Nieuwbouw

VAN VLOER TOT DAKPAN
ONDERHOUDSBEDRIJF HUISMANI

DE FTNNE 6.8651 CW IJLST,05155-32023

Mopper niet op uw botte bestek-
messen, maar laat ze vakkundig
slijpen of voorzien van een
nieuwe kartel.
Waarschuwing: geef nooit iets
mee aan een onbekende

Uw slijper: Henk de Vr
Bockamastraat 27.

end' horen. Door de wilstervanger wordt dit ge-
luid nagebootst met een fluitje, vroeger veel ge-
maakt uit schapebeen, maar ook van verschil-
lende houtsoorten zoals palmhout en ebben-
hout. Zelf bezit ik een houten Íluit, gemaakt door
O. Eenshuistra. De wilster is een snelvliegende
vogel, die vooral in de herfst gezien kan worden
tezamen met kieviten. De vogel heeft een goud-
gele rug en een lichte buik. In het voorjaar, wan-
neer de vogel ruit, kriigt hii zwarte wangen en
een zwarte buik, aÍgezet met een witte streep,
de rug wordt goudgeel en de onderkant van de
vleugels is licht van kleur. De laatste broedvo-
gels vertrekken tot half mei naar de broedgebie-
den. Eind augustus/begin september komen de
-erste wilsters terug uit hun broedgebieden.

\r'ok zijn er overzomeraars. Bij het vangen kan
men in het begin de jongen goed onderscheiden
van de oudere vogels.
Langzaam neemt het aantal teruggekeerde vo-
gels toe en komen ook de kieviten erbij. Dan
neemt ook het aantal vangdagen toe. Dit van-
gen wordt gedaan met een net, dat eên lengte
heeft van ongeveer 25 meter en een hoogte
heeÍt van plm. 3,5 meter. Het aantal knopen in
zo'n net is (365 x 52) x 2 = 3.796 stuks. Vroeger
werden deze netten vaak door de vanger in de
winterperiode gebreid van katoengaren. Dit had
als nadeel dalze zwaar waren en nogal aan rot
onderhevig. Tegenwoordig gebruiken we nylon-
draad. Dit net wordt met de bovenste mazen
aan een staaldraad geregen (het sim) en dan
tussen twee stokken aangebracht. Hieraan vast
komt de zweep en een treklijn van ongeveer 50
meter lengte. Op het êind daarvan zet men de
sk0le, een kleed om een beetje uit de wind te
staan. Bij het net plaatsen we stelten, dit zijn op-
gezette lokvogels, een vijftal aan de onderkant

en 25 aan de bovenwindse kant. Nu is alles
vangklaar. Daar ben ik drie kwartier zoet mee,
en nu maar wachten.
Yaak zeer lang, want je kunt ze wel zien maar
daarmee heb je ze nog niet gevangen, of zoals
de meeste vangers zeggen: 'er is altijd wel wat'.
Het is bijna windstil en dan is het vaak ook ver-
anderlijk, wat omleggen betekent en wat dan
weer een uur tijd in beslag neemt. De wind waait
uit noordelijke richting, wat meestal niet veel
goeds betekent. In de hedst gebeurt het ook wel
dat als je klaar bent, het ineens potdicht van de
mist wordt. Dan kun je wel weer naar huis gaan.
De dagen dat ze werkelijk willen ziln op één
hand te tellen, maar de wilsteílapper heeft mis-
schien een bepaalde tik. wie weet!!
Soms heb je geluk en vang je enige wilsters.
Deze worden dan gewogen, de vleugel en poot-
lengte worden gemeten, en wij kijken oÍ het een
jonge of een overjarige vogel is. Al deze gege-
vens worden genoteerd en dan wordt hij voor-
zien van een ring waarop staat geschreven vo-
gelstation Arnhem en een nummer. Daarna
wordt de vogel weer losgelaten. Soms heb je
nog meer geluk en zit eÍ tussen de gevangen
vogels één met een ring om z'n poot. Ook deze
wordt gewogen en gemeten en het ringnummer
wordt genoteerd. Ook deze gegevens worden
opgestuurd naar Arnhem waarna je na enige tijd
de gegevens van de ringer ontvangt.
Je kan ook pech hebben als er een sperwer oÍ
een torenvalk in de buurt is. Zo ging er twee
keer een speruer met een stelt vandoor (een
namaak-wilster). Hil werd weer terug gevonden.
Ook werd er door Eenshuistra en C. Monkel een
speruer gevangen, die was in een slechte con-
ditie want er lag sneeuw en er was weinig te
eten. Hij heeft een ring om z'n poot gekregen, is
een beetje tot rust gekomen en is weer vertrok-
ken. Verdere bilvangsten zijn enkele kieviten,
grutto's, turêluu rs, scholeksters, bonte strandlo-
pers en kemphaanties. Als de winter goed invalt
en de vogels zijn vertrokken, dan krijgt de wil-
sterflapper even rust, maar kijkt al weer uit naar
het voorjaar.
Vogelmeldingen gaarne bij Sj. Landman,De
Kearnstien 16, lJlst, tel. 05155-32046.

Vogelwacht lJlst-Oosthem e.o.
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Aovrs
BroRonuoEt't
Bouwaeonrnnc
Terrnwenr

TEL.05155-31592

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

OOK UW ZAKELIJK
DRUKWERK
,S B'J ONS 

'NGOEDE HANDEN.

Galamagracht 9, lJlst, 051 55-31 31 I

Voor ovenverse bakkersprodukten naar

Dtr tbotr rn'eSrnnuur Dil J
.EEUWKADE 1 - 8651 AA rJLsr 

-

TELEFOON 05155-31557

postbus 7, 8ó50 AA, IJLST.

AM

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

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

Makelaardij
Schrale

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

Hypotheken en verzekeringen

Taxaties van alle onroerende goederen
binnen 48 uur geregeld

Vraagt vrijblijvend informatie.

Stadslaan 42.8651AG lJlst. tel. 05155-32211
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Er hebben zich een aantal nieuwe leden aange-
meld, waar we natuurlijk heel blij mee zijnl Wat
ons echter verbaast, is dat er zo weinig jeugd-
spelers op het spelletje volleybal afkomen. Tij-
dens de gymlessen op school is het één van de
Íavoriete sporten! En wij kunnen best nog wel
een aantal jongens en meisjes gebruiken...
Dus, als je volleyballen een leuke sport vindt,
kom dan eens langs op dinsdagmiddag. VanaÍ
halÍ 5 tot halÍ 7 wordt er door de jeugdteams ge-
traind. Je leert er veel en het is best plezierig om
samen Ín een team te proberen er iets moois
van te maken. Bovendien doen we mee in de
competitie. Op vrijdagavond worden regelmatig
wedstrijden gespeeld tegen andere teams in de
Zuidwesthoek. Ook daar kun je aan meedoen.
Verder worden er toernooien georganiseerd
waar je je voor op kunt geven.
Natuurlijk is er ook tijd voor andere dingen. Zo
organiseren wij in de winterperiode een gezelli-
ge middag en de gebruikelijke slotavond is zo
langzamerhand berucht. Ook hebben we sinds
vorig jaar ons eigen clubblad. Daar kun je zelf je
bijdragen aan leveren in de vgrm van spelletjes,
puzzels, moppen oÍ gewoon een geinig stukje
schrijven over je eigen team (of trainer).
Dus, alle jeugdvolleyballieÍhebbers tussen 11 en
16 jaar: Kom eens langs op de dinsdagmiddag.
Train gerust een paar keer mee en kijk hoe het
je bevalt. Na een paar weken kun je dan beslis-
sen of je lid wilt worden (of niet).
Heb je nog vragen, twijÍel je nog?
Bel gerust naar één van de mensen van de vol-
leybalclub. Een paar telefoonnummers vind je
hieronder. Doen hoor! We beloven je een hele-
boel volleybalplezier!
Oane Bootsma, trainer, tel. 31g27; Grace de
Jong, jeugdbestuuÍ, tel. 32015; Wim Wierda,
techn.commissie, tel. 32254; Reitze Sybesma,
voorzitter, tel. 32126.

COPIEREN tot A3
vergroten of verkleinen?

DUPLICEREN?
Snel en goedkoop

dan naar:

Boekhandel/Drukkerij V ISSE R

Galamagracht g, Tel. 31 318

|J.V.C. A1 in het "nieuw"
Ze stonden er letterlijk en Íiguurlijk gekleurd op.
En op de gevoelige plaat én in hun kleurige
shirls, waarin volgens bestuurslid Folkert Post-
huma de prestaties moeten worden neeÍgezet.
De man achter het idee de A-jeugd opnieuw aan
te kleden was de heer R. Boorsma, de meesten
in lJlst wel bekend. In het chinees-indisch res-
taurant LOTUS en de firma Van Houten
werden sponsors van formaat gevonden. In elk
geval oogt het allemaal prima; nu de "oogstre-
lende" prestaties nog.

J.K.

À
scHoEN oPZETTEN \ffi
Vrijdag 2 december van 19.00:21.00 uur
kunnen kinderen hun schoen, voorzien
van naam, inleveren bij de Stadsherberg.
Zaterdag 3 december je schoen zoeken bij
de lJlster winkeliers.

Bond van Plattelands-
vrouwen in Friesland,
afd. lJlst
Op 21 september hield de Bond van Platte-
landsvrouwen haar eerste bijeenkomst van dit
seizoen. Traditiegêtrouw was de gastspreker,
deze keer een gastspreekster, een inwoonster
van lJlst.
Mevrouw Kovacsek was uitgenodigd om iets te
komen vertellen over het vluchtelingenwerk in
onze gemeênte. Naar ons land komen vluchte-
lingen uit in totaal 75 landen. In Wymbritseradiel
zijn 23 opvanghuizen voor vluchtelingen, waar-
van 5 in lJlst. Mevrouw Kovacsek en haar man
nemen hiervan twee voor hun rekening. Het
werk bij de Stichting Vluchtelingenwerk wordt op
een enkele uitzondering na gedaan door vrijwilli-
gers. Deze begeleiden de asielzoekers en staan
hen met raad en daad ter zijde. Taalproblemen
oplossen, de mensen wegwijs maken in lJlst,
helpen met het lezen en schrijven van brieven,
dat alles behoort tot het werk van de vrijwilligers.
Zolang iemand geen verblijfsvergunning heeft
kan hij geen werk zoeken in Nederland. Het kan

. ' maanden. soms zelfs iaren duren voor ie-
\tánd de A-status verleená wordt en verveling
en frustraties doen zich dan gelden.
Na de pauze kreeg mevrouw Kovacsek nog een
groot aantal vragen te beantwoorden. Waarom
vluchtelingen niet dichter bij huis worden opge-
vangen, of er wel eens mensen terug naar hun
land gaan, hoe de problemen met de taal wor-
den opgelost, waren er enkele van. En hoe kij-
ken de asielzoekers tegen ons aan? De mees-
ten vinden de lJlsters vriendelijk maar wat op
een afstand.

NS-PLAATSBEWIJZEN
Jongeren-, Rail Aktief- en

60+ seniorenkaarten

verkrijgbaar bij :

BOEKHANDEL VISSER
Galamagracht 9, tel. 31318

-g:PfuR,lJlster PC zeer spannend
verkaatst
Afgelopen zaterdag, 3 september, was de iaaÊ
liikse Stadsfeestenpartij van lJlst. leder jaar is dit
weer het hoogtepunt voor de leden van kaats-
vereniging Nije Moed.
Wat de PC is voor Franeker is de StadsÍeesten-
partij voor lJlst. leder lid is al weken nerveus
over de loting en druk aan het speculeren hoe
het lot zal vallen. De hooÍdprijzen, een zilveren
kaatsbal op ware grootte, en de daarbij beho-
rende wisselbeker heeft menigeen reeds in ge-
dachten op zijn eigen schouw zien staan.
's Morgens bij het leggen van de perken was
zelÍs de voorzitter ervan overtuigd dat dit jaar de
hoogste eer voor hem en zijn maten was wegge-
legd, maar wat zou deze bedrogen uitkomen.
De loting voor deze partij was voor de B-partu-
ren zeer gunstig en via een staand nummer had-

WEt

den 4 parturen kans om na twee omlopen in de
finale te komen. Arend Zijlstra cs hadden in de
eerste omloop geloot tegen Chris de Groot cs.
Steeds liepen eerstgenoemden achter de Íeiten
aan en op 5-3 en 6-4 hadden Chris de Groot cs
de kans om de partij reeds af te maken. Deze
kans was echter niet aan hun besteed en oar-
tuur Zijlstra kroop steeds dichterbij. Op 5-5 en 6-
6 kwam alles aan de hang en wat Zijlstra niet
vaak lukt slaagde nu wel: een boppeslach. In de
tweede omloop won het partuur Zijlstra van Durk
van der Wal cs en zodoende kwam men in de Íi-
nale. Voor Arend Zijlstra de derde keer op rij.
De andere finalisten waren Douwe van Slooten,
Siebe van der Wal en Anneke Miedema. Deze
hadden in de halve Íinale het partuur van Brant
Miedema, Sjoerd van Slooten en Sjoerd Nooit-
gedagt aan de kant gezet.
De Íinale was na een gelijk opgaande striid tot 2-
2 toch voor het sterker geachte partuur van

Slooten. Regelmatig vond Douwe van Slooten
de boven en ook het goede opslaan van Anneke
Miedema bracht veel punten binnen, terwijl Sie-
be van der Wal als een raket over hêt veld vloog
om de ballen te keren. Al met al een goed uitge-
balanceerd partuur en de terechte winnaars van
de StadsÍeestenpartij.
In de verliezersronde stonden de parturen Chris
de Groot cs en Piet Tuinman cs tegenover el-
kaar. In een gelijk opgaande strijd werd het 5-5
en 6-4 toen Piet Tuinman opsloeg. Alhoewel de
bal uit zou zijn gegaan maakte Chris de Groot
toch een kleine kàats. Toen daarna Jan van der
Wal met zijn opslag Cor de Jong tot een zitbal
dwong was de partij gebeurd.
Uitslag: 1. Douwe van Slooten, Siebe van der
Wal en Anneke Miedema; 2. Arend Zijlstra, Cla-
ra Jacobsen en Harry van der Wal; 3. Brant Mie-
dema, Sjoerd van Slooten en Sjoerd Nooitge-
dagt.
Verliezersronde: 1. Chris de Groot, Jelle Bang-
ma en Jan van der Wal; 2. Piet Tuinman, Cor de
Jong en Raymond Rijpma.

Siete Groenveld draagt partuur naar overwin-
ning jeugdpartij
Siete Groenveld was de onbetwiste leider van
zijn partuur tijdens de zaterdag gehouden jeugd-
partij van de kaatsvereniging Nije Moed te lJlst.
Gesteund door voorinse Wim Zijsling en opsla-
ger ïielke de Vries was dit partuur duidelijk de
sterkste en won men alle wedstrilden.
Aan deze partij deden 4 parturen mee die in een
onderlinge competitie uitmaakte wie de Stads-
Íeesten 1994 zou winnen. Zonder tekort te doen
aan de rest van de kaatsers was Siete Groen-
veld de beste kaatser, dooÍ ziin partuur dermate
te stimuleren dat zij weinig Íouten maakten. Als
deze jongen op deze manier doorgaat dan zal
hij zeker straks de kaatsvereniging uit lJlst kun-
nen vertegenwoordigen bij de KNKB. Tweede
werd het partuur Cor Jacobsen, Watte Zijlstra en
Auke Wiersma die twee wedstrijden wonnen,
maar in de onderlinge conÍrontatie met Siete
Groenveld cs duidelijk het onderspit moesten
delven.

StánÍries Volleybal
zoekt jeugd!
Aan: alle jongens en meisjes van 11 tot 16 jaar.
Nu de vakanties weer voorbij zijn probeert ieder-
een zijnlhaar winterritme weer te pakken te krij-
gen. Zo ook Volleybalvereniging Stánfries, hier
in lJlst. We zijn dit seizoen weer gestart met de
wekelijkse trainingen en het is weer bere-gezel-
lig.
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