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Windmolens in lJlst
Landschapsbepalend?
Als leek wordt ie gek van het lezen van het boekwerk 'Bedieningsvoor-
schriften & Logboek'. Diverse voorschriften, aanzichten, alarminstructies,
technische gegevens en schema's. In geval van calamiteiten blijkt er één
troost: 'als knop F1 bediend wordt, zal de molen zichzelf uit de wind kruien
en uit de wind houden en de levering stoppen'.

ledereen vraagt zich af waar we nu over praten.
In elk geval geen koren-, rogge- of watermolen.
Nee, twee moderne windmolens.
Tientallen zo niet honderden keren werd Cees

\-Zilsting door de pers benaderd over 'zijn' Kyp-
mantsje, de imposante trekker waarmee hij di-
verse kampioenschappen heeft veroverd. Aan-
gezien uw verslaggever geen verstand heeft van
al dit motorisch en mechanisch geweld 'iets an-
ders'.
Landschapsbepalend mag het zeker genoemd
worden. Gestaag, zoals de wieken van 'de Rat'
hun energie overbrengen, zo doen dit ook de
wieken van de windmolens, die Cees met'zijn'
Wiepie (Oppedijk) bij zijn schitterende 'pleats'
geplaatst heeÍt. Zeer imposant en daarnaast ook
biina geruisloos wordt elektriciteit opgewekt.
In één jaar tijd heeft Cees aan de lendrachtswei
4 iets voor elkaar getimmerd dat menig plaats-
genoot met verbazing heeft kunnen aanzien.
Over het landschapsbepalende van de molens
wil Cees in elk geval al kwijt, dat in vorige eeu-
wen ook allerlei molens 'zo maar' in het veld
werden neergeplant. Molens welke we heden
ten dage koesteren als monumenten. De vraag
oÍ dit ook als een monument voor de toekomst
heschouwd moet worden kan alleen maar in het

1_. ridden gelaten worden.
Eerst had Cees het plan één molen met drie
wieken neer te zetten. Deze was echter niet in
het elektriciteitsnet inpasbaar, zodat hij de keu-
ze maakte om er twee met twee wieken neer te
zetten. Milieufreak is Cees in dit geval niet; hij

ziet hierin ook een leuke cent voor de oude dag.
Ondanks het Íeit dat de installatie door de aan-
loopkosten voorlopig weinig rendabel is. leder-
een weet natuurlijk dat er eeÍst geÏnvesteerd
moet worden en de kosten er later (hopenlijk)
weer uit komen.
Natuurlijk is Cees een man die niet over één dag
ijs gaat en heeÍt hii, met ondermeer Dirk v.d.
Ham uit Oudega, diverse zaken uitgedokterd. Er
werden kostenplaatjes gemaakt, de gemeente
moest benaderd worden, ontheÍfingen aange-
vraagd, in eigen beheer gebouwd worden, wind-
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opbrengsten berekend worden; kortom een hele
puzzel en een stap 'ins blaue hinein'.
Uiteindelijk kwam vorig naiaar het Íiat van de ge-
meente Wymbritseradiel en kon er begonnen
worden met de bouw van de markante woning
en de enorme windmolens.
Op heipalen van 19 meter lengte, gestort in tien-
tallen kubieke meters beton voor een sokkel,
werd een mast met een totale ashoogte van 34
meter gezet. Daaraan twee bladen van 9 meter.
De rotordiameter is daardoor maar lieÍst 18 me-
ter!
Per molen is er sprake van 196.000 KW. Van
deze 2 molens kunnen 120 huishoudens stroom
afnemen. Wat betreÍt de bediening hoeÍt Cees
zich helemaal geen zorgen te maken, want alles
loopt automatisch, zeg maar computergestuurd.
Veel vragen kreeg Cees over 'wat doe le met al
deze elektriciteit?' Glimlachend, bijna grijnzend
vertelt hij, dat ook hij niet had verwacht dat er
zoveel onbegrip zou heersen. Datgene wat hij
over heeÍt gaat gewoon naar het elektriciteits-
net. Wanneer U dus uw licht aan doet, oÍ de
wasmachine aanzet, kan het best wezen dat er
een stukje 'Cees-power' in zit.
De vraag wat Cees doet wanneer de wind weg-
valt, de molen stil valt en hij geen stroom meer

heeft, wordt ook eenvoudig afgedaan: dan is er
altijd nog zoiets als een elektriciteitsnet, waar-
aan hii niet alleen levert, maar ook van kan afne-
men.
Het moge duidelijk zijn: Cees Zijsting heeÍt niet
alleen kracht in zijn 'Kypmantsje', maar ook
kracht in zijn windmolens.

J.K.

COPIEREN tot A3
vergroten of verkleinen?

DUPLICEREN?
Snel en goedkoop

dan naar:

Boekhandel/Drukkerij V ISSE R

Galamagracht 9, Tel. 31318

Wederom een priis voor
Van Houten Textiel- en
kadoshop
ln een door de TriumphJabrieken (Sloggi) uitge-
schreven landelijke etalagewedstrijd is Janneke
van Houten voor de tweede achtereenvolgende
keer in de prijzen gevallen.
Was het in 1993 nog een 9e prils, dit jaar werd
met haar badkleding-presentatie de 2e prijs be-
haaid.
Een uitstekende stimulans de nieuwe collectie
zo mogelijk nóg Íraaier uit te stallen.
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, BestratingsbedrijÍ

Á Zwaagman B.U,

Voor partículier en bedrijf
Vraag vríj bl íjvend príjsopgave

Fam. Leverstraat 22
8603 EC Sneek

Tel. 05150 - 30454

VOOR WONING.
EN

UTILITEITSBOUW
installatiebedrijf

UW ADRES VOOR:
o Centrale verwarmingsinstallaties
o Energiebesparende verwarmingssystemen
o Renovatie van bestaande verwarmingsinstallaties
o Elektro{echnische 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

Voor (aspi rant)kopers van

een kavel/woning in het plan

"de lendracht" te lJlst

ligt op ons kantoor een

(gratis) informatiemap en

een praktische attentie klaar,

(extra lage projectrente)

Galamagracht 1, I

V e elzij dige v e nstermo de.

FilIJTEITE$EEIRIJF

R.IKRtrDEE
ïI KUNT HIEB TERECIIT VOOR;

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

' Onderdelen ' Verkoop van Nleuwe &
Gebrufl<tr auto's

Roodhemsterwee 14
IJlst

05155-3 t436
(privé 31858)

Priaé en Zakelijh
de juíste

* verzekering
* hypotheek
* pensioen

SNEEI(EN
A$IUN.A NTIEIT, ANTTX'N

IDE BOEN.BY

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

\
\.
-\
ó

feikje sybrandy - vakfotografe

geeuwkade 4. 8651 aa ijlst, tel. 05155-32222

Voortaan kunt u ook bij ons terecht voor Íilms,
Íotocamera's, flitsmateriaal en lijsten. Tevens
zijn wij er voor het ontwikkelen van UW Íilms
en Íoto's. Ons advies is gratis.

VVV en De Kykkast zijn geopend van:
maandag Vm vrijdag 9.00-12.00 / 14.00-18.00 u. Zaterdag 9.00-.12.00 u.
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't Honk: woensdagmiddag:van 14.00-1 5.30 akti-
viteiten voor kinderen van de basisschool: vrii-
dagavond: kinderdisco Vm 1b jaar; zaterdag-
avond: disco voor de jeugd vanaÍ 16 jaar.

Stichting Jeugd en
Jongerenwerk
Op 31 december houden wij weer onze gebrui-
kelijke oliebollenaktie.

SCHOEN OPZETTEN

kunnen kinderen hun schoen, voorzien
van naam, inleveren bij de Stadsherberg.
Zaterdag 3 december je schoen zoeken bij
de lJlster winkeliers,

GEVONDEN VOORWERPEN
1 bruin sleuteletui met sleutels
1 beurs, groen met paars
1 sleutel met blauw label
AÍ te halen bij de brugwachten.
1 kinderringetje, aÍ te halen Zevenpelsen 5

Tank!

It ófskie fan de praktykyn "Het
Wapen van lJlst" wie foar ás lnfer-
jiilik.
Safolle goede wurden en kado's,
lefter noch brieven en kaaften.
Tige tank dertoar!
Foar it'lild" hawwe wy in hobby-kas
kocht. We hawwe op dizze manier
in protte niget oan És planten en
kaktussen.
Mei groetnis fanát Werkhoven.

Fam. Sietsma

,@EilIIOA

1 8 november
1 I november
20 november
21 november
23 november
24 november

24 november
25 november
26 november
28 november
30 november

30 november
2 december

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

Bazar, Mienskipsh0s.
Intocht Sinterklaasl ! !

Open Deur dienst, Mienskipsh0s.
Amnesty International, schrijfavond in de bibliotheek, 19.00-20.30 uur.
Bridgeclub, Mienskipsh0s.
N.C.V.B. Boekbespreking'De ogen van Roosje', mevr. Krikke-Zuidhof uit Goutum
Mienskiosh0s.
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.
Stadsherberg "Het Wapên van lJlst", schoen voorzien van naam inleveren
van 19.00-21 .00 uur, ouderwetse Sinterklaasavond, met allerhande aktiviteiten,
20.00 uur.

Bridgeclub, Mienskipsh0s.
Stadsherberg "Het Wapen van lJlst", 21.00 uur, Rem'Oly, folkgroep (5 personen).
Bridgeclub, Mienskipsh0s.
Bijbelkring "Micha", Schaapskooi (leerhuisgroep).
Bijbelkring rond de gelijkenissen, Eehof (leerhuisgroep).
Bond van Plattelandsvrouwen, Kerstfeest in Scandinavië, de heer R. Leenheer
over kerstgebruiken in Noordelijke landen, Mienskipsh0s.
Gezamenlijke Advent en Kerstavond met Christenvrouwen uit lJlst, Mienskipsh0s.
Stadsherberg, klaverjassen.
Back to the Sixties-avond, Mienskipsh0s.
Concordia, kerstconcert, GereÍ. Kerk, 20.00 uur.
Amnesty International, schrijfavond in de bibliotheek, 19.00-20.30 uur.
Bridgeclub, Mienskipsh0s.
KerstÍeestviering Dassenburgh, Mienskipsh0s.
Kerstnachtdienst, 22.30 uur, ds. J. Ariesen, m.m.v. Concordia, Hervormde Kerk.
Kerstdienst met de Zondagsschool, 9.30 uur, Herv. Kerk, ds. M.N. Ariesen-
Holwerda.
Zangdienst, Geref. Kerk, 9.30 uuÍ, ds. J. Ariesen.
Oudejaarsdienst, Herv. Kerk, 19.30 uur, ds. H. Spit.
Nieuwjaarsdienst, GereÍ. Kerk, 10.00 uur, ds. M.N. Ariesen-Holwerda.

3 december Je schoen zoeken bij de lJlster Winkeliers
5 dec-6 febr. Expositie Gemeentehuis Ulst, Hoel Luis, Chris Jansen, Bert Reintjes,

\, Jan Hoenders.
7 december
I december
12 december
1 3 december
14 december
14 december

15 december
16 december
17 december
18 december
19 december
21 december
23 december
24 december
25 december

26 december
31 december
1 januari '95

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'Goncordia' repetitie iedere maan-
dagavond van 19.30-21.30 uur in het Mienskips-
h0s.
Judo lessen, iedere dinsdag '17.00-19.00 uur in
soorthal De Utherne.
Volksdansen De Yleke Dounsers, jongerengroep
dinsdagavond 20.00 -22.00 uur, "l keer in de 1 4 da-
gen in het Himsterh0s te Oosthem. Ouderen ie-
dere dinsdagmiddag van 13.30-15.00 uur in het
Mienskipsh0s.
Schaken elke dinsdagavond in Het Wapen van
lJlst.
Dammen elke maandagavond in HetWapen van
lJlst.
Bejaardengymnastiek in Nij Ylostins, elke
vrijdag vanaf 14.30 uur.
Badmintonvereniging Flash elke donderdag van
18.00-22.30 uur in De Utherne.
Volleybalvereniging Stánfries elke dinsdag
vanaÍ 17.00 uur.

Sportvereniging V.O.P.: vrildagavond, 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.
Amnesty lnternationalelke 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 StánÍries: maandag
sporthal 8.45-9.45 uur, 16.00-22.30 uur; dinsdag
Dassenburg iazz 16.30-20.30 uur; woensdag.
sporthal 13.00-20.00 uur; donderdag 17.00-
18.00 uur; vriidag 16.30-18.00 uur; zaterdag
9.00-13.00 uur in De Utherne.
FNV info-team: bel 05155-31970, Louise Hee-
ringa voor informatie op het gebied van Sociale
Voorzieningen, Studiefinanciering, invullen belas-
tingbiljetten, individuele huursubsidie e.d.
Bouw- en Houtbond FNVWW inschrijven elke
maandagavond van 19.00-20.00 uur, Douwe Hee-
ringa, Westergoleane 45, lJlst, tel. 05155-31970.
Gemeente van Jezus Ghristus Kinderbijbelclub:
woensdags eens per 14 dagen, even weken,
13.30-14.30 uur 4tlm7 iaar;14.30-15.30 uur 8 Vm
12 jaar in het Mienskipsh0s. Info: 05150-14353.
Toffe-Tienerclub: vrijdags eens per 14 dagen, one-
ven weken, 19.30-21.00 uur,12t/m 15 jaar in het
Mienskiosh0s. InÍo: 05104-1627

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

Redactie: Kuipers
Keizer

Opmaak:

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

Sybe Houtsma

Drukkerij Visser, lJlst

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

, . Copyright Drukkerij Visser. Niets uit deze
uitgave mag worden verveelvoudigd door mid-
de! van druk, fotokopie, mikrofilm oÍ op eniger-
lei andere wijze, zonder vooraÍgaande schriÍte-
liJke toestemming van de uitgever.
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Hiemstra
odministrotiekontoor

* administraties
* belastingzaken
x begeleiding
* advies
* voor bedrijven

en partículieren

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

De Pream 2,8651GAIJlst
tel. 05155-31860

Occasions en
N ieuw-verkoop
Goede service

ïel.31249
Holtropweg 5

Reparatie
Plaatwerk - Spuiten

MAAK EEN IVEITSI(AART
VN TITV TEUKSTE FOTO

V00R STECHTS 79 ct.*

VISSER - IJLST
BOEK-ENFOTOHANDEL

Galêmagracht 9, tel. 05 | 55-3 | 820

vooR stEcHTs F 12,9I
EEN PUZZET VAN IE

' v.n n.€iti.Íí l2,ttlv.r dh í ll,9t
íoh..t Drul o. 2or2tcE.. I lt $rli6 

-E.1 .Il-

fÉ tffi.Ff,'cl, 
vtssER tJLsT

; Bo.t-, tant@7èel-.n totohandal
1- M.drhatoo.d

Autorijschool L. de BOgf
Belangrilker dan een goedkoop

lesuur is de eindrekening
na hel rilexament
Ga daarom naar

Autorijschool L. de Boer
Popmawal 12, lJlst
Te1.05155 - 31SS3

b.g.g. (autotel.) 06 - 529Z5662

VOLLEDIG
GEDIPLOMEERD

K ,y Uitvaartvereniging "Laatste Eer" lJlst
/' \ * Stijlvolle verzorging van begraÍenissen en crematies,

voor leden en niet-leden
X< Opbaring in eigen aula in lJlsl 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.

A.A. Seinen, De Kling 1 1, tel. 05155 - 32558

TIMMER- EN AANNEMERSBEDRIJF

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

lJlst, Roodhemsterweg +, TeleÍoon 051 55-31 880/31 348
Postadres: Postbus 29, 8650 AA lJlst
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Snabbeltje nieuws
Het winteÍseizoen is begonnen met twee nieuwe
gezichten in de winkel. Hotske de Vries heeÍt
besloten na 12 jaat Snabbeltje ermee te stop-
pen.

Anita Oosterhuis en Wilma Eisma zullen probe-

ren het Snabbeltje met veel enthousiasme voort
te zetten.
Wij brengen onder uw aandacht dat:
. wij op vrijdagochiend van 9-11 uur open ziin
i.p.v. vrijdagmiddag. De openingstijden op
woensdag blijven van 9-11 en van 13.30-15.30
uur;
. er handgemaakte babykleertjes te koop zijn;
. wij 2e hands speelgoed willen verkopen
. wij via een prikbord bemiddelen in baby- en
peuterartikelen:
. wii de kerstvakantie gesloten ziin;
. er nog steeds kleding, speelgoed etc. in te
brengen is;
* de koÍÍie klaar blijft staan.
Tot ziens in het Snabbeltje: Anita Oosterhuis,
tel. 31911; Wilma Eisma, ïel. 32226.

Bij deze wil ik graag alle inbrengers en klanten

, edanken voor het vertrouwen dat ze in de afge-
Yop"n 12 jaar in het Snabbeltje hebben gesteld.

Anita en Wilma wens ik veel succes en vooral
veel olezier toe.

vriendelijke groeten,
Hotske de Vries

Taxicentrale ZUID-WEST FR IESLAND

Taxi Gaasterland 05147 - 1377
Taxi Speerstra 05155 - 43400

Postbus 459, 8600 AL SNEEK

Alg.Tel.nr.: 0 5 1 5 0 - 3 0 3 0 0

#fiiiïl['filï'o*o,
lproep...

In september is Amnesty lnternational een inter-
nationale actie gestart tegen de mishandeling en
marteling waaraan Albanezen in de provincie
Kosovo blootgesteld staan.
Kosovo is een provincie in het zuiden van het
voormalig Joegoslaviê. Deze provincie heeft
vanat 1974 een zelfstandig bestaan geleid tot
'1990 toen de Serven een nieuwe grondwet uit-
riepen. VanaÍ die tijd zijn de Albanezen stelsel-
matig onderdrukt.
Deze bevolkingsgroep is verreweg de grootste
groep in Kosovo. 90% is Albanees op een bevol-
king van 2 miljoen. Na 1990 worden Albanese
leiders regelmatig op politiebureaus ontboden
en daar mishandeld en gemadeld.
Ook leerkrachten staan onder grote druk. Er
worden invallen in scholen gedaan door Servi-
sche autoriteiten, leraren worden gearresteerd,
ondervraagd, lessen worden herhaaldelijk on-
derbroken en zelÍs leerlingen worden stelselma-
tig lastig gevallen.
Het verzet van de Albanezen is tot nu toe vreed-
zaam geweest. De voor het overgrote deel uit
Serviërs bestaande politie treedt zeer geweldda-
dig en willekeurig op tegen de Albanese bevol-
kino. Vooral mannen hebben het zwaar te ver-

duren. De situatie in Kosovo krijgt weinig aan-
dacht. Veel aandacht is gericht op Bosnié.
Amnesty International wil nu in deze Kosovo-ac-
tie de Servische autonteiten duidelijk maken dat
hun optreden in Kosovo wel degelijk internatio-
nale aandacht krijgt. Amnesty International vindt
dat men beter preventieÍ kan werken, dan het op
een oorlog te laten aankomen.
Wat kunnen we in lJlst doen?
We roepen u op een voorbedrukte kaari te stu-
ren naar de auioriteiten in Kosovo. Er zijn 4 ver-
schillende kaarten, waar de situatie van Albane-
se mensen op beschreven staat, die mishandeld
en/of gemarteld zijn door Servische autoriteiten.
U kunt de kaarten individueel of in club/vereni-
gingsverband versturen. De kaarten kunt u ha-
len bij de Openbare bibliotheek op 21 november
en 19 december a.s. tijdens de schrijÍavond, oÍ
bij Lies de Jong, Stadslaan 38; Geeske lJkema,
Fjtirslach 25 oÍ Pytsje Noordenbos, Feanràne 5.

PH.vondcr

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

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

ln het bezit van SVM-makelaarsdiploma

Groot feest in de
Sikko Sjaerdemalaan 54
Hendrik en Willemke Kooistra zijn op 2.august
50 jaar getrouwd geweest. Hun kinderen zijn
speziel voor deze dag uit de hele wereld naar
lJlst gekomen. Het was niet te verweg om uit
Kanada, Duitsland, Leerdam, Alkmaar oder
Arum naar de ouders, schoonouders oÍ pake en
beppe te komen.
In de nacht op 2.auguslus werd de tuin door de
kinderen versiert" Het was niet eenvoudig, want
de ouders mochten niet wakker worden. Oo
2.august 's morgens om 9.00 uur troÍÍen zich de
kinderen op het hoekje van de Sikko Sjaerde-
malaan. Daar begon de optocht met versierde
kinderwagen en een liedje op de lippen tot het
feesthuis.
Dit was een groote verrassing voor de ouders,
want zij hadden dit niet verwacht. Door het
mooie weer was het mogelijk om de hele dag
buiten te zillen. 2. augustus was een dubbele
trouwdag, want 25 jaar terug trouwden Pietje en
Helmut hier in lJlst.
Op zaterdag 6.augustus hebben Hendrik en Wil-
lemke alle Kinderen met man en muis uitgeno-
digt om met de Johanna Jakoba op de Íriese
meeren naar Sloten te vaaren. Hier werden wij
ontvangen door de stadsomÍoeper van Sloten.

De familie had stiiletjes in de nacht de tuin van
het 50-jarig bruidspaar versierd.

Hij vertelde ons iets over de bezienswaardighe-
den van het mooie stadje. Naar deze prachtige
koÍfievaart met de Johanna Jakoba kwamen wij
naar 4 uuren terug naar lJlst.
Met een gezellige koÍÍietaÍel in de Schaapskooi
van de ger. Kerk te lJlst werd deze dag geslo-
ten.

BieleÍeld den 29./09.94
Bericht: Helmut List

Foto: Helmut List.

Als jongen nam de heer List deel aan een kamp
voor Duitse jongeren op het hotelschip de Baltic,
dat destijds bij molen De Rat lag. Om in aanra-
king te komen met de lJlster bevolking gingen
de jongeren op visite bij gezinnen in Ulst. Op de-
ze wijze maakte Helmuth kennis met zijn huidige
vrouw Pietje Kooistra.
Uit bovenstaand stukje blijkt dat het paar 25 jaar
geleden is getrouwd en in Duitsland ging wonen.
Toch heeft de heer List zich de Nederlandse taal
aardig eigen gemaakt. Wij hebben gemeend zo
weinig mogelijk aan zijn relaas te moeten veran-
deren. De redaktie.



IT DRYLTSER KYPMANISJE 6

AUTOBEDRIIF
I,OSINGA

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

Nilesyl 50, lJlst Tel. 051 55 - 32386

lllJl{ |{OBBY, UW GElulAK,..!
Het vertrouwde adres voor al uw slilp-
werk, zoals: scharen, messen, tuin- en
hobbygereedschap.

SCHILDER. BEHANGERSBEDRIJF
DOE.HET.ZELF ARTIKELEN

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

wormen, maden enz.

J.G.DEVRIES -IJLST
sclrllder. en behongersbecbllt

cfu.IrcLrelÍ-aol<
Galamagracht 13 - Tel. 05155-31387

Renowtie & Nieuwbouw

VAN VLOER TOT DAKPAN
ONDERHOUDSBEDRIJF HUISMANI

DE FINNE 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.
Te|.31782

,,EKIKERí

Eegracht 67 in 1908
Deze prentbrieÍkaart is omstreeks 1908 uitgegeven, waarschijnlijk in op-
dracht van de eigenaar van het pand Eegracht 62, Rimmer de Jong.
De Jong had hier een winkeltje waar kruidenierswaren, groenten en snoep
werden verkocht. Er werd 'onder de toonbank' ook bier en sterke drank
verhandeld. In 1914 is links van dit huis de Gereformeerde Lagere school
gebouwd.

Rimmer de Jong die in de lJlster volksmond al-
tijd Rimmer Poep werd genoemd, was gehuwd
met Akke de Haas. Hij had niet alleen klanten in
lJlst maar ging ook wel met een roeiboot met
winkelwaren naar Hommerts/Jutrijp. Een aantal
jaren geleden heb ik enkele lJlsters gevraagd
om eens iets te vertellen over deze winkelier.
Ruurdtje Feenstra-Hoomans, woonde in haar
jeugd in de steeg naast Siep Walsweer. Zij
moest vaak voor haar mem (Simons-Berber)
boodschappen halen bij Rimmerts-Akke, o.a.:
droog spek waar de katten soms bovenop za-
ten, bokkings, groenten en grutterswaren. Bier
en sterke drank waren in de woonkamer opge-
slagen in verband met de clandestiene verkoop.
Abe de Jong: ging vroêger naar de Gerefor-
meerde lagere school. Het winkeltje van Rimmer
Poep was naast die school. 'Wij kregen op
maandagmorgen altijd een paar centen mee
voor de zending. Die moesten dan in de zen-
dingsbus met het knikkende Soendaneesje wor-
den gedeponeerd. Maar wij_kochten voor onze
'zendingscenten' ook wel eens stiekem wal
snoep bij Rimmer de Jong!
Jan Jentjes Nooitgedagt: 'Rimmer verkocht
ook 'tem0k' bier en sterke drank. Hij lustte het
zelf ook wel... Meester T.E. Holtrop (de bekende
Friese schrijver, die leefde van 1865 tot 1925)
was ook klant bij Rimmer de Jong. Hij kwam
vaak's avonds tegen zessên even langs om de
lege drankÍles om te wisselen voor een volle.'
Tot zover enkele lJlsters over winkelman Rim-
mer de Jong. Later woonde in dit huis de familie
Zweitse Planting (gehuwd met Elisabeth Snij-
der).

Drvlts...
it aldé stedsje

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

verkril'gbaar bij:

BOEKHANDEL VISSER
Galamagracht 9, 8651 EB IJLST

Telefoon 05155-31318

Geheel rechts: Rimmer de Jong, naast hem
staat zijn vrouw Akke de Haas. Tweede van
links met pet: de eigenaar van de bierwagen uit
Heeg. Andere personen onbekend.

o bloemen
. planten
c bloemsierkunst
o tuincentrum
. tuinarchitectuur
Dit alles in uw 'eigen stad'
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De Koepel DE KOEPELIJLST

De StadsÍeesten 1995 worden gehouden van 21

llm 24 juni. Het (voorlopige) programma is als
volgt:
Woensdag 21 juni í995:
14.00 uur opening kermis op de Overkluizing.
Donderdag 22 juni 1995:
19.00-22.00 uur muziekspektakel op en rond het
waler
22.00 uur vlootschouw met intocht Stadsvrouwe
en hofdames
23.00 uur grandioos vuurwerk
23.30 uur gezellig samenzijn
Vriidag 23 juni 1995:
9.30 uur koÍÍiemorgen met Dames Dubbel
1 3.30 uur sportmiddag basisscholen
16.00-21.00 uur avondmarkt lanos de orachten
21.00 uur levende muziek
Zaterdag 24 juni 1995:
9.30 uur allegorische optocht (vrije onderwer-
pen)

11.00 uur matinee met bekendmaking prijzen
optocht en trekking grote verloting
13.30 uur grote Zeskamp
14.00 en 16.00 uur Circus Witowa in de circus-
tent
19.00 uur herhaling allegorische optocht
21.00 uur aÍsluiting met top-40 orkest "De Kast"
Op het sportcomplex "De Utherne" staat weer
een orote Íeesttent.

Ned. Christen
Vrouwenbond
Mevrouw Joustra had deze avond de leiding. Ze
heette iedereen welkom en in het bijzonder onze
spreekster mevrouw Stulp-van Delden.
Ze heeÍt gesproken'over "Het gezin vandaag de
dag". "De tijd van het ideale gezin is voorbij", al-
dus het Friesch Dagblad.
Het gezin is voortdurend aan veranderingen on-
derhevig. In het gezin gaan de waarden en nor-
men achteruit. Ook op de scholen doet deze
problematiek zich voor. Er zijn spanningen in het
gezin, waarin ook emancipatie een rol speelt.
Vroeger bestonden de gezinnen uit ouders,
grootouders en kinderen. Men trouwde niet altijd
uit lieÍde. Het was noodzakelijk dat ook de kin-
deren thuis meewerkten. samen met de oude-
ren.
Tegenwoordig is het gezin een vormingscen-
trum. De ouders vormen de kinderen, maar ook
omgekeerd. Ook zijn er kinderloze gezinnen oÍ
gezinnen waar bewust wordt gekozen voor een
kinderloos huwelijk. Het bewust géén kinderen
nemen, is een vaak gehoord gezegde in dezen.
De kinderen zijn mondiger maar willen ook
graag trouw en warmte ontvangen thuis in het
gezin. Hier is nu gelukkig een leerplicht en geen
kinderarbeid, zoals in vele andere landen nog
wel het geval is. Daarentegen kent men veel
drugs- en alcoholproblemen in het gezin. Ook is
de geloofsbeleving veranderd. Men woont eer-
der zelfstandig, de levensstijl is anders. Het sa-
menwonen speelt een grote rol. De scholen wor-
den langer bezocht ener zijn ook spanningen:
"krijgen we een baan, oÍ blijven we lang werk-
loos?"
Vroeger had moeder haar taak thuis en de vader
een baan buitenshuis. Nu werken beiden oÍ ziin

Hoort,
zeqt het voort

Zo, dan eindelijk weer eens een stukje van uw
omroeper. Het is alweer een hele tijd geleden
dat er een artikel in lt Dryltser Kypmantsje stond.
lk zal u in dit epistel een overzicht geven van de
activiteiten van het aÍgelopen jaar.
10 januari: Op de maandagavond na het Euro-
pees kampioenschap schaatsen, samen met
nog 5 andere omroepers naar de huldiging van
Rintje Ritsma in Lemmer. Vanwege onze mooie
kostuums en de luidruchtigheid waarmee wij ons
aandienden mochten we vooraan staan om de
kampioen enkele bemoedigende woorden toe te
spreKen.
Op de Vakantiebeurs, 15 januari in Utrecht heb

\/,i namens de WV Friesland en Wymbrits de
aanwezige beursbezoekers geattendeerd op het
mooie Friese land en de recreatiemogelijkhe-
den. lk heb daar ook een aantal omroepers uit
Engeland ontmoet en we hebben onze ervarin-
gen uitgewisseld.
26 januari: samen met de omroeper van Woud-
send Hans van Veen naar "Boot DusseldorÍ om
daar Zuid-West Friesland onder de aandacht te
brengen. Dus in het Duits omroepen, wat weer
een hele andere dimensie aan het omroep-vak
geeft.
We waren te gast bii het Samenwerkings Ver-
band ZW Friesland, en alle hoogwaardigheids-
bekledeÍs uit deze regio waren aanwezig. De
WV Wymbrits trok daar speciaal de aandacht
door in de stand de zogenaamde "Woudsender
koÍÍie" te serveren, hetgeen bij de gasten en de
eerder genoemde hoogwaardigheidsbekleders
goed in de smaak viel.
De Stichting Jeugd en Jongerenwerk wilde dat
ik op 16 april hun rommelmarkt bij de lJlsters on-
der de aandacht zou brengen, dit heb ik dus ook

roaan.

Vaar Hans van Veen een tijdje problemen met
z'n stem heeft gehad ben ik het aÍgelopen jaar
een paar maal in Woudsend aan het omÍoepen
geweest; een mooi maar wel bewerkelijk dorp
met al die steegjes en stÍaaties. Maar met liefde
gedaan voor Hans en dus de inwoners van
Woudsend.
13 mei: bij de lJlsters bekend maken dat de vol-
gende dag de oÍÍiciële ingebruikname van de
wandelroute door lJlst door burgemeester
Koopmans zal plaatsvinden. Op 14 mei mocht ik
als genodigde de eerste wandeling meemaken.
lk mag wel stellen dat dit een enorme aanwinst
is voor onze stad en niet alleen voor de toeris-
ten, maaÍ zeet zeket voor ons allen als inwoners
van deze historische stad. lk beveel dan ook van
haÍte deze wandelroute bij u allen aan.
De volgende dag stond het 1e concours op de
kalender nl. het Gelders kampioenschap in Al-
phen a/d Maas. Er waren 10 deelnemers en na
een vermoeiende dag was er een achtste plaats
voor mij.
Dat de meimaand een drukke maand was blijkt
wel uit het feit dat op 1B mei de aankondigin'g
van de heropening van de Stadsherberg "Het
Wapen van Ulst" op 19 mei in de agenda stond.
Op 19 mei kon ik helaas de ofÍicièle opening niet
meemaken maar 's avonds - tijdens het open

huis - heb ik toch het echtpaar Schreur met een
korte tekst veel sterkte mogen toewensen.
De roep voor de rommelmarkt van de Gerefor-
meerde kerk viel oo
vrijdag 3 juni letterlijk en Íiguurlijk in het water.
De aankondiging op 16 juni, dat in de Stadsher-
berg alle wedstrijden van het wereldkampioen-
schap voetbal op een groot beeldscherm te vol-
gen zouden zijn kreeg voldoende bijval, want
het was alle keren een goed gevulde "huiska-
mer'daar.
23 juni de roep voor de feesten van de Johanna
Jacoba in de tent op het terrein van Baerveldt.
In juli en augustus ben ik voor de Eerste Vereni-
ging van Stads- en Dorpsomroepers in Neder-
land nog een paaÍ keer op pad geweest om hier
en daar in den lande bepaalde evenementen
aan te kondigen.
Dan op 1 I augustus weer een concours en deze
keer het Nederlands kampioenschap in Enkhui-
zen. Dit was een kampioenschap met veel om-
roepers (17 man) en onder betere weersom-
standigheden dan vorig jaar gehouden. Voor de
al eerder genoemde Hans van Veen een bijzon-
der geslaagd concours, want hij werd namelijk
Nederlands kampioen, voor mij wederom een 8e
plaats.
De Winkeliers Vereniging had het aÍgelopen jaar
diverse zomeÍ-activiteiten en op 25 augustus
mocht ik de laatste aankondigen.
9 september: het aÍscheid van dr. Sietsma en
zijn gezin tijdens een open huis in het Wapen
van lJlst. Hier heb ik de gelegenheid gepakt om
dr. Sietsma en zijn vrouw te bedanken voor wat
ze voor lJlst hebben gedaan.
Dan op 10 september het Fries kampioenschap
in Woudsend, De dag begon met een fikse re-
genbui, maar tijdens het roepen vanaÍ een pon-
ton bij houtzaagmolen "de Jager" was het prach-
tig weer. Een goed georganiseerd concours,
waaraan de lokale radio- en tv-zender Markant
veel aandacht besteedde. Er waren 13 deelne-
mers en één buiten mededinging, nl. de omroe-
per van lrnsum, welke zich ook bij de vereniging
heeÍt aangesloten (van de 22 georganiseerde
omroepers komen er maar lieÍst 7 uit Friesland).
De jury - waarvan onze burgemeester ook lid
was - kwam na rijp beraad terecht tot de conclu-
sie dat Rein Kok uit Marrum zich Fries kamoioen
mochl noemen. Hans van Veen werd derde en
ondergetekende mocht met de 4e prijs naar
huis, een resultaat waar ik erg blij mee was.
Tot zover de activiteiten van mij in het aÍgelopen
jaar. Wat er in de loop van dit en volgend jaar
nog staat te gebeuren is nog niet helemaal be-
kend. Wel weten we dat het Nederlands kam-
pioenschap in Zwolle zal worden gehouden, en
de geruchten doen de ronde dat de strijd om de
Friesche eer in het Noorden van onze provincie,

in Marrum zal worden gehouden. Afwachten dus
maar.
lk sluit af met de bekende regel:

Hoort en zegt het voort!
Uw omroeper Harmen de Vries

Stickerruilburo
ERWIN ZIJLSTRA

Waterkers 13
8607 ES SNEEK

tel. 05150 - 22339
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BronortHorru
Bouwaronrnrruc
TerrNwrnr

TE1.05155-31592

8ó50 AA,IJLST

Geboortekaartjes, T rouw- en Gelegenheidskaarten worden
bij ons vakkundig gedrukt. Boeken ter inzage!

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

Galamagracht 9, lJlst, 051 55-31 31 I

Voor ovenverse bakkersprodukten naar

Dtrtbotrrn'eEnnunDilJ
.EEUWKADE 1 - 86s1 AA rJlsr 

-

TELEFOON 05155-31557

A
M

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

a
a
o
a
o
a
o
a
a

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

Makelaardij
Schrale

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

Hypotheken en verzekeringen

Taxaties van alle onroerende goederen
binnen 48 uur geregeld

Vraagt vrijblijvend informatie.

Stadslaan 42.8651 AG lJlst. tel. 05155-32211

F
Ë

a0

NIET ALLEEN
VRIENDELIJK

MAAR OOK
DEKSELS
VOORDELIG !

MEER PLEZIERVANJEGULDEN 
EOTff -M
GATAMAGRACHT U IJLST
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NS-PLAATSBEWIJZEN
Jongeren-, Rail Aktief- en

60+ seniorenkaarten

verkrijgbaar bij:

BOEKHANDEL VISSER
Galamagracht 9, tel. 31318

deerde stukken, al dan niet begeleid door de
piano, te beluisteren.
Wellicht leest u in een volgend Kypmantsje een
impressie van deze avond.

Oud papier
Omdat dit iaar het Sint NicolaasÍeest op maan-
dag 5 december valt, hebben we de eerstvol-
gende woensdag hierna gepland voor het opha-
len van het oud papier, dus op 7 december. Zo
kan iedereen de papieren overblijfselen van het
heerlijk avondjes weer milieubewust kwijt en wij
zijn ermee geholpen, nietwaar? Alvast bedankt!

Kerstconcert
TraditiegeÍouw geeft Concordia in samenwer-
king met het koor Euphonia dit jaar ook weer
een Kerstconced. Op 18 december vanaÍ 20.00
uur kunt u in de Gereformeerde Kerk weer van
een aantal Kerstbewerkingen genieten. Komt al-
len!
Het zal dus gedurende het Jaar van de Toe-
komst zeker de moeite waard zijn om een extra
bezoek aan de bibliotheek te brenoen.

Bestuur Chr. Muziekver. Concordia

F0gelnijs

Vogelwacht
lJlsUOosthem e.o.

Grote bonte specht op 28-5-94 bij Íamilie Hob-
ma, Nijesyl 2.
Kwartelkoning gehoord bij de Skatting (zwarte
hok) door J. v.d. Sluis op 4-6-94.
ïeapert (kwartelkoning) gezien bij Folsgare door
G. Rijpma in juni 94.
Koereiger gezien op 17-6-94 bij het beton-brugje
in de Skerdyk tussen lJlst en Sneek door G.
Mulder, Oosthem.
Twee ooievaars gezien bij de tunnel van Uitwel-
lingerga door J.v.d. Sluis op 20-6-94. Chris de
Jong zag een van de ooievaars op 22-8-94 ook
bij de tunnel. Verder werd de ooievaar nog ge-
zien bij de Lemmerweg bij Sneek op 12-9-94
door mevrouw Dijk, Dassenboarch lJlst en op
16-9-4 werd hij ook gezien door H. Postma, lJlst.
Bij de boerderij van Nico v.d. WerÍ, Pikedyk had
de giertank een korte tijd stilgestaan. Die gele-
genheid had een witte kwikstaart (boumantsje)
aangegrepen om in de sproeimond haar nest te
bouwen en daarin haar eieren te leggen, maar
door het gebruik van de giertank waren de in-
spanningen van het bouwmantsje tevergeeÍs.
Grote bonte specht in de tuin bij J. Brekeveld,

de taken omgekeerd. De toekomst van de ou-
ders is gelijkwaardig en men is samen verant-
woordelijk! Men kent vele soorten gezinnen: ge-
sloten- of open gezin, kosthuis gezin (men komt
alleen thuis om te eten en slapen), één-ouder-
gezin, gezinnen waarin de vader door z'n be-
roep vaak lang van huis is. Verder nog de woon-
groepen, BOM-vrouwen, LAT-relaties of het sa-
menwonen.
Het is zaak om te blijven praten en open te
staan voor vragen en meningenl Men moet re-
spect hebben voor elkaar. Er moeten duidelijke
normen en waarden zijn. Het kind moet z'n ge-
voelens kwijt kunnen en de warmte voelen op de
plaats die z'n "thuis" is! Zie ook psalm 78.
Na de pauze werd er gediscussieerd over de
vragen gesteld door mevrouw Stulp en ze las
tenslotte een gedicht voor van lJskes-Kooiker
"Wees maar niet bang".
Mevrouw Joustra bedankte de spreekster en
wenste iedereen wel thuis.

J. Posthuma-v.d. Boomgaard

Bond van Plattelands-
\-'rouwen in Friesland,

afd. lJlst
Voor de bijeenkomst van 20 oktober hadden de
plattelandsvrouwen de fysiotherapeute Lies Me-
ijer uitgenodigd. In haar openingswoord citeeÍde
de pÍesidente enkele krante-artikelen die betrek-
king hadden op het milieu. Dit in het kader van
de campagne Kritisch consumeren, duurzaam
produceren. Ook gingen er enkele intekenliisten
rond voor excursies en cursussen. Daarna was
het woord aan Lies Meijer. Ze begon met een
kort overzicht van de geschiedenis van de fysio-
therapie. Vroeger lag de nadruk vooral op mas-
sage. Tegenwoordig staan de fysiotherapeut al-
lerlei apparaten ten dienste, teruiil aan de ande-
re kant ook veel meer aandacht wordt besteed
aan de oorzaak van de klachten. Wanneer deze
niet wordt weggenomen, of in elk geval gesigna-
leerd, heeft een behandeling minder efÍect. Van-
daar dat mevrouw Meiier zich ook heeft toege-
legd op ontspanningstherapie. Een ander as-
pect van haar werk is de kindertheraoie. Wan-

1er bij kinderen b.v. een (aanleg voor een) mo-
\lsche storing wordt gesignaleerd, worden ze

al in een vroeg stadium naar de therapeut ge-
stuurd. Ook functionele klachten kwamen aan
de orde. Klachten veroorzaakt door een steeds
herhaalde beweging of door een verkeerde hou-
ding; klachten, veroorzaak door een bepaalde
Íunctie dus. Maar er zijn ook klachten die een
"functie" hebben. Soms komt het goed uit om
rugpijn te hebben wanneer men voor een on-
aangename taak staat. Dit soort klachten ont-
wikkelt men vaak onbewust. Door al deze ont-
wikkelingen is het werk van de Íysiotherapeut er
in de loop van de jaren niet eenvoudiger op ge-
worden, vindt Lies Meijer, maar wel boeiender.
Heel belangrijk is dat mensen leren hoe met hun
eigen lichaam om te gaan, zodal ze niet aÍhan-
kelijk blijven van hun therapeut.

Chr. Plattelandsvrouwen
lJlst
De Christelijke Plattelandsvrouwen uit lJlst hiel-
den vergadering op 20 oktober 1994's avonds
om 20 uur in het Mienskipsh0s.
Mevr. Hoekstra heette ons allemaal van harte
welkom; in het bijzonder mevrouw Hielkje Goin-
ga uit lJsbrechtum.

Mevrouw Hoekstra ging ons voor in gebed.
Daarna las zij ons een meditatie voor van De
Troost, "De Flapuit".
Mevrouw Goinga kreeg daarna het woord. Zij
kende nog veel vrouwen van onze vereniging,
dus werd er eerst even leuk bijgepraat.
Daarna ging ze ons vertellen uit haar eigen
werk. Zij noemt zich in haar verhalen "Mafiha";
dat vond ze vroeger een mooie naam. Ze schrijÍt
veel korte verhalen, maar heeft ook wel boeken
geschreven, die veel van ons in de boekenkast
hebben staan.
Zij las ons voor over de "Muis" en een verhaal
over "asielzoekers". Verder nog een paar verha-
Ien die ook goed in de smaak vielen. Als me-
vrouw Goinga zo'n verhaal vertelt dan beleeÍ je
het gewoon mee.
Mevrouw Hoekstra bedankte mevrouw Goinga
voor deze mooie avond. Verder ging ze ons voor
in gebed en wenste ons allemaal wel thuis.

Nieuws van Concordia
Korps
Zoals elk iaar ziin we na de vakantie met een
andere bezetting begonnen dan waar we in juli
mee waÍen geéindigd. Zo hebben we afscheid
genomen van Bastiaan, lngrid D., Sietse van D.

en Tryntsje, die om studieredenen hun lidmaat-
schap op moesten zeggen. Daarentegen heb-
ben we veÍsterking gekregen van Janna, Fokke-
lien, Ingrid H., Alies, Jeltsje, Hedser, Ane, Mari-
ne en Nyncke, die allemaal al goed hun partijtje
meeblazen.

Jeugdkorps
Ook het jeugdkorps is weer van start gegaan.
Hoewel het eerst moeilijk leek een geschikte
plaats en tijd te vinden om te repeteren, is een
goede oplossing gevonden aan het eind van de
dinsdagmiddag in de Schaapskooi. Samen met
een aantal jeugdleden van het korps van OosÈ
hem is eÍ een leuke ploeg ontstaan, waar we
waarschijnlijk nog veel van zullen horen.
Om met elkaar kennis te maken zijn de jeugdle-
den op vrijdag 21 oktober in Joure wezen zwem-
men. Onder aanvoering van het bestuur zijn alle
hoeken van het zwembad uifuoerig aan een on-
derzoek onderworpen en werd ook de "eet-
hoek", waar de patat te koop was, niet vergeten!
Aan het eind van de avond was iedereen het
eÍover eens dat dit beslist voor herhaling vat-
baar is en dan niet alleen voor de jeugd.

Koekactie
Omdat we vorig jaar geen actie hebben gehou-
den om de kas te spekken, was het weer de
hoogste tijd om iets dergeli.iks te organiseren.
Besloten is om dit keer een koekactie te houden.
Op donderdagavond, vrildagavond en zaterdag-
ochtend waren weer veel leden bereid hun vrije
tijd op te oÍÍeren en werden de meeste koeken
vlot van de hand gedaan. De laatste dozen zijn
later nog door een aantal zeer Íanatieke leden
verkocht, zodat we uiteindelijk een netto-op-
brengst van rond de tweeduizend gulden naar
de bank konden brenger. Alle kopers weer har-
telijk dank voor uw steun en we hopen dat het
heeft gesmaakt.

Solistenconcours
leder jaar wordt er binnen onze vereniging een
onderling solistenconcours gehouden. Het zal
dit jaar plaatsvinden op 19 november in de
Stadsherberg. ledere belangstellende rs 's
avonds vanaÍ 19.30 uur van harte welkom om
onder het genot van een kopje kofÍie de ingestu-
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De enlge zelfslachtende slager in
ons stedeke, snijdt voor U het vlees
za van het stuk.

ProeÍde U al:

Ons vers gemalen

heerlijk gekruid
gehakt

en onze ecnïe

Friese droge worst?

D i nsd ags- e n vri jd ag savonds
bezorgen wii Uw bestelling!

SLAGERIJ

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

Galamagracht 44 - lJlst
Tel.05155-31996

Waaromhopcn...
afs a Yoordelig
hantharen?

De doe-het-zelver huurt bij
ons o.a.: . Ladders a Rol-
steigers o Speciemolens
. Cirkelzagen c Decoupeer-
zagen a Boormachines
o Schuurmachines o parket-
schuurmachines o Grond-
of Tuintrezen a Kettina-
zagen enz. enz.

M.STTPERDA
Gereedsshaprerhuur

tr
n
n
tr

GROND- EN VERZETWERK
WALBESCHOEIING
HEIWERK tr RIOLERING
AG RAR ISCH E WERKZAAMH EDEN

ïffiï?inïi,íffiifrii
Galamagracht 107 8651 EE lJlst 05155-31491

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

Textiel & Kadosho

Galamagracht 8 8651 EB IJLST Tel. 05155-31229

" Gediplomeerde Autorij school "
Sudergoweg 36 - 865r cN rJlsr trrrrrlÏïïÏïi-Ïffiï""t'en 

autobus

o

o

o

o

o

a

Lestijden 60 minuten

Opfriscursus voor de niet regelmatige rijders

Voortgezette opleiding op groot materieel

Het leren en durven rijden in Amsterdam

Theoriecursus... ook voor lTVz jarigen

Bel of kom vooÍ meer informatie.

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

Speciale drogisterij en kosmetica-aÍdeling

Let op onze wekeliikse folder

SPEERSTRA'S
VOORDEELMARKT
Stadslaan 2 - TeleÍoon 31206
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De Hegemer bridgeclub bestaat ook alweer 5

iaar. Zij spelen momenteel in 2 lijnen en de club
kan terecht als ontspanningsclub worden aan-
gemerkt.
Als u, als beginnend bridger, eens wil weten en
ervaren hoe leuk kompetitie-bridge is, is dit een
kans voor u! In Heeg zijn nog een paar plaatsen
vrij.
U kunt contact opnemen met: Louise Heeringa,
tel.05155-31970 oÍ ltty Nauta, tel. 05154-43430.

Minder kerkgang, meer
bijbellezen en bidden
Aan zo'n 600 mensen in lJlst werd in de afgelo-
pen maanden gevraagd mee te werken aan de
enquête over geloof en leven. Van hen hebben
ca. 200 de vragenlijst beantwoord.
De centrale vraag was hoe men denkt over Je-
zus Christus, van wie rond Pasen wordt her-
dacht dat Hij, als eerste. uit de doden is opge-
staan.
Met het aantal ingevulde formulieren is daarom-
trent een voor lJlst aardig beeld verkregen. Met
allerlei andere opiniepeilingen voor radio, tv en
andere media worden vaak niet veel meer men-
sen geïnterviewd.
Nu moeten bij dit soort enquêtes uiteraard mar-
ges worden aangehouden. Zo is het mogelijk,
dat het aantal mensen dat gewoon niets met dit
soort vragen te maken wil hebben, ook niet aan
de enquête wilde meewerken.
Voordat de peiling werd gehouden, was in de
wijken waar de vragen werden aÍgenomen - het
ging om een aantal straten in met name de wijk
De Rat, wijk Cloosterkamp, Oud lJlst en een ge-
deelte van plan Nijesyl - het ER lS HOOP maga-
zine verspreid. Bijna de helÍt van de ondervraag-
den (77) bleek in het blad te hebben gelezen.
Van de 200 geénquêteerden zeiden 138 gere-
geld over geloofs- en levensvragen na te den-
ken, 32 antwoordden "weinig" en 24 "praktisch
nooit".
Agapè, de landelijke organisatie die achter deze
actie zat, bracht die vraag in verband met drie
andere: over kerkgang, bijbellezen en bidden.
Op de vraag "Gaat u wel eens naar de kerk" ant-
woordden 71 met "nooit", 39 met "zo nu en dan",
48 met "geregeld" en 34 met "vaste gewoonte".
Die laatste twee getallen, samen (82) scoren
een kleine 40"k, een getal dat duidelijk gunstiger
is dan dat van een recent landelijk onderzoek,
dat nog zo'n 20 procent min of meer geregelde
kerkgangers registreerde. Dat kan te maken
hebben met de al eerder genoemde "niet beant-
woorders", maar evenzeer daarmee dat lJlst
toch niet echt een onkerkelijke stad kan worden
genoemo.
Het aantal mensen dat geregeld en volgens een
vaste gewoonte in de Bijbel leest ligt op respec-
tievelijk 39 en 34: 74 zeggen dat nooit te doen,
44 van de ondervraagden "zo nu en dan". Nog
hoger iigt het aantal mensen dat geregeld en
volgens een vaste gewoonte bidt: 59 en 58, sa-
men dus ruim meer dan de helÍt; 30 zeggen "zo
nu en dan" en 42 "nooit".
ln de Bijbel staat Jezus Christus centraal. Op-
merkelijk veel mensen, was het idee van de en-
quêteur, antwoordden op de vraag wie Hij was
of is "Zoon van God, Verlosser", namelijk 132
(66%), 47 zagen Hem (soms tevens) als goed
mens en voorbeeld voor anderen. Sooradisch
werd Hij een verzonnen figuur genoemd.
Tiydens Pasen herdenkt de kerk de opstanding
van Jezus uit de doden. Op de vraag of de on-
dervraagde daarin gelooÍt, zeggen 1 15 "ja"
(57%),3T "neutraal/vaag" en 31 "nee" (18%).

Harinxmaweg lJlst, gezien op 24-6-94. Aan de
Skerdyk werd nog een kuifeend (t0fein) met kui-
kens gezien door J. Brekeveld.
Nest met jongen van de kleine karekiet gevon-
den in het riet bij de Witte Brekken. Hij kwam te-
voorschijn door de harde wind maar het nest
bleef zitten. Goede bouwvakkers die kleine ka-
rekieten. Gezien door Íamilie O. v.d. Wal, lJlst
oo 9-8-94.
Begin augustus kreeg A. Osinga, Eegracht be-
zoek van een ransuil na een mooie Íoto?? en na
een paar dagen rust op de gracht verdween hij
weer stiekum.
Eerste wilsters (goudplevieren) zijn ook weer te-
rug uit het hoge Noorden. Op 10-8-94 langs de
lendrachtswei gezien door Joh. de Jong.
Tapuit ook weer op trek naar het zuiden, gezien
op 24-8-94 langs de lendrachtswei door Joh. de
Jong.
Vijf nijlganzen gezien bij Oosthem op 26-8-94
door G. Mulder uit Oosthem.
Witte boerenzwaluw (albino) vloog langs het riet
van de Wymerts bij de kijkhut te Jutrijp. Op 1 1-9-
94 gezien door Sj. Landman.
Vier nijlganzen bij Pikesyl op 12-9-94 gezien
door C. Witteveen.
'''eine vliegenvanger in de tuin van Íamilie O.

\iema, S. Sjaerdemalaan, lJlst, gezien op 1 1-9-
94. Hij komt hier zelden voor.
Oeverloper gezien door H. Postma op de walbe-
schoeiïng van zijn tuin op 16-9-94.
lJsvogeltje boven de Kerksloot op 19-9-94 ge-
zien door H. Postma. Ook werd het ijsvogeltje
gezien in Oosthem op 22-9-94 door Sybren de
Witte.
Goudhaantje vloog tegen het raam bij Íamilie A.
Roskam, S. Sjaerdemalaan. Na enkele uren rust
kon hij zijn reis weer vervolgen, 24-9-94.
Grote bonte specht bij de Íamilie D. Feenstra op
24-9-94 te Nijesyl.
Roodborstje had geluk, hij werd door een kat ge-
pakt, maar werd al snel bevrijd uit de bek van de
kat. Hij leek verlamd, maar dat viel mee. Na een
paar dagen in een kooi was hij weer vliegvlug.
Hij werd gebracht dooÍ Íamilie J. Veenstra uit
Nijesyl op 25-9-94 en weer losgelaten door Sj.
Landman, lJlst.
ïjif tjaÍ nog gezien op 28-9-94 bij ïroelstra de
Vries lJlst door J.v.d. Sluis. Ook werd daar de
zwarte roodstaart nog gezien.

. speruer is ook weer terug in lJlst, gezien
ïíor'r"uror* Feenstra-Warmeling, Harinxma-
weg op 1-10-94. Dan kunnen de kleine zangêr-
tjes zich maar weer klaarmaken, want deze
slootvogel is zeer snel.
Twintig boerenzwaluwen gezien op 5-10-94 bij
J. Nauta, Zuidwesthoekweg, lJlst. Er zijn nog
meer late meldingen geweest, maat ze zijn niet
zo vroeg vertÍokken zoals in de Leeuwarder
Courant stond (boerenzwaluw vroeg weg).
Grote groep kleine rietganzen weer aanwezig
rond lJlst. Zo telde Joh. de Jong uit lJlst op 8-10-
94 5.500 stuks rietganzen in de Ruiterpolder.
Vogelmeldingen gaaÍne bij Sj. Landman, De Ke-
arnstien 1 6, tel. 051 55-32046.

VERMIST
sinds 5 november j.l.

een zwart-wit katertje
van 6 maanden

omgeving W.M. Oppedijkstraat
Telefoon 32691

Vooelwacht lJlst-Oosthem e.o

Het jaar van de toekomst
Van 24 oktober tot en met 14 november reed de
Bibliotheekbus van de Toekomst door Friesland
en stond op 31 oktober bij de lJlster bibliotheek.
Deze tot technocenter omgebouwde bus bevat-
te de modernste snufjes op het gebied van com-
municatie en informatie; zoals CD-i, CD-Rom,
beeldlelefoon, een hele bijzondere fax en een
kinderhoek met computers. Over de apparatuur
is al veel gezegd en geschreven. Het jonge pu-
bliek was zeer enthousiast, de ouderen kennen
nog vaak wat drempelvrees.
Overigens is de Bibliotheekbus van de Toe-
komst maar een onderdeel van een groter ge-
heel: het Jaar van de Toekomst. Van september
1994 tot en met juni 1995 zullen bibliotheken in
heel Nederland hun licht op de toekomst laten
schijnen. Er zullen tenioonstellingen zijn te zien
die met de toekomst te maken hebben. De ten-
toonstellingen zijn veelal aangeboden door het
bedrijfsleven oÍ andere organisaties. Zo zijn er
tentoonstellingen te zien van het KNMI, Chriet
Titulaer, Albert Heijn, BAS, het CBS en nog vele
andere. De tentoonstellingen die de bibliotheek
van lJlst aan zullen doen zijn: "Een kijkje in de
toekomst" en de "supermarkt van het jaar 201 0".
Er zijn veel bibliotheken in het bezit van een CD-
i speler, waarmee de kijker de baas van de buis
is. Zo kan men met de CD-i Futuropolis (ge-
maakt door de gezamenlijke bibliotheken en Ex-
plainer interactive) een reis maken door de Stad
van de Toekomst en daar verschillende instellin-
gen bezoeken: de supermarkt van de toekomst.
Ook kan men iets over het verkeer in de toe-
komst te weten komen naast nog vele andere
zaken.
Van 14 november tot 2 december kan men in de
lJlster bibliotheek kennismaken met CD-i.

-Kruuf_KrF_8fVan 1 0-15 oktober werd ook in lJlst weer de na-
tionale collecte gehouden voor mensen met een
verslandelijke handicap.
De opbrengst hiervan was / 1377,85.
Dit Íijne resultaat werd weer mogelijk gemaakt
door de belangeloze inzet van onze collectanten
en natuurlijk door de gevers en geeÍsters. Alle-
maal bedankt.

A. Steenbeek-Wind
J. Wiebenga-Winia

Bridge in
Wymbritseradiel
Zoals u uit de media hebt kunnen vernemen, is
het bridge-spel in Nederland ontzettend popu-
larr.

Het Nederlandse damespaar is zelfs wereld-
kampioen geworden.
Ook in onze gemeente wordt er veel gebridged.
lJlst heeÍt een bloeiende club en meerdere
plaatsen om ons heen hebben clubs
opgericht.

-8:P,
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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/U itwellingerga.

15.00 uur Poppentheater Punch uit Drachten in lt Mienskipsh0s n,et een speciale
Sinterklaas-voorstelling. Uitsluitend voor de leeftild van O Ilm 7 jaar.

16.00 uur Kinderbingo voor de leeftijd van 8 Vm 12 jaar.

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

Sinterklaasaktie
De bingoaktie van verleden jaar is zo'n succes geweest en daarom is besloten ook dit jaar weer deze
aktie te houden. In de week van 19 Vm 26 november 1994 ontvangt u bij aankoop van minimaal / 5,-
een lot. 5 loten geven recht op één bingokaart. De bingokaarten zijn weer verkrijgbaar in lt Mien-
skipsh0s op 26 november a.s.
De hoofdprijs is een vakantie naar keuze t.w.v. / 600,-- en daarbii Í 40o,-- zakgeld. Deze geweldige
prijs is beschikbaar gesteld door de S.N.S. Bank Sneek/lJlst. De verdere mooie priizen 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 meeÍ kaarten, hoe meer kans. Er worden weer
15 rondes bingo gespeeld en in totaal gaan er45 prijzen de deur uit. De hoofdprijs als laatste ron/^
is dus een vakantie naar keuze van / 600,- en / 400,-- zakgeld, beschikbaar gesteld door de Sa_,
Bank Sneek/lJlst.
Eventuele bingokaarten aan de zaal I 5,-- per stuk.
Muzikale omlijsting van de boerenkapel De Sombrero's.
Beleef deze Íantastische avond mee en alvast veel succes.

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

De vraag oÍ het christelijke geloof waarde heeft
voor het dagelijkse leven, werd door 130 men-
sen (65%) met "ja" beantwoord, 17 zeiden "mis-
schien" en 18 met "denkt van niet". Van de on-
dervraagden zeiden 37 meer met geloofs- en le-
vensvragen bezig te willen zijn; 31 zeiden "mis-
schien" en 93 "nee".

Gespreksgroepen
De mensen achter de enquète in lJlst - afkom-
stig uit de Evangelische Gemeente van lJlst -

wilden tevens mensen die in een gespreksgroep
wilden doorpraten over de vraag "Wie is Jezus",
daadoe in de gelegenheid stellen. Aangezien
zo'n 15 mensen zeiden daaraan te willen mee-
doen, is besloten hieÍmee te beginnen op
woensdag 26 oktober in het Mienskipsh0s aan
de Wilhelminastraat 2 te Ulst, aanvang 20.15
uur. ln totaal gaat het om 6 avonden, iedere
woensdagavond op vorengenoemde locatie en

tildstip. Uiteraard kunnen mééÍ mensen zich
(alsnog) hiervoor opgeven. Wie meer inÍormatie
wil, kan daarvoor terecht bij de heer P. Walinga,

tel. 051 50-1 4353.

Natuurlijk doet Sint Nicolaas zijn
inkopen ook in lJlst!
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Wenskaaften woÍden lnclushlenvelop[rcn geleverd.

VISSER.IJLST
BOEK- EN FOTOHANDEL

Galamag racht 9, tel. 05 1 5S-3 1 920


