
mfuru 'QtFDt k
IEKCIWprunt
I8eJAARGANG NR.11 - DECEMBER 1994

Het "lJlster nachtleven"
Nachtsurveillance met de politie

Aanleiding vooÍ deze reportage is de wens eens te zien hoe het er 's nachts aan toe gaat, op
welke wijze de politie preventieÍ en actief optreedt tegen grote en kleine criminaliteit, hoe "vei-
lig" we ons 's nachts (maar natuurlijk ook overdag) kunnen en mogen voelen in lJlst en oms-
treken en hoe er op onze eigendommen gelet wordt.

Het is zaterdagavond, 29 oktober 1994. Een
miezerig regentje doet het wegdek voor het poli-
tiebureau in Sneek glinsteren. Exact 22.55 uur
parkeer ik mijn auto bij het politiebuÍeau en ont-
moet daar onmiddellijk mijn "maat" voor deze
nacht, Hessel ldzinga. Uw verslaggever mag
een nacht mee op surveillance. Doel is natuurlijk
om te zien wat er zoal gebeurt in de nachtelijke

, rtjes. Hoofdagent ldzinga maakt meteen ken-
Var, dat de best te bedenken politieagent zijn

werk al naar behoren doet: het miezert, dan wel
'regent en dit schijnen weertype's te wezen wel-
ke het dievengilde, vandalen. oproerkraaiers
etc. weerhouden hun ongewenste activiteiten te
ontplooien. "Maar je weet maar nooit; elke
avond is anders. Zo heb je een tijd nieis te doen
en vervolgens hagelt het meldingen." Dan is het
ondanks de hoge bezettingsgraad van het bu-
reau in Sneek bijna ondoenlijk op alle plaatsen
tegelijk te zijn.
Van de vier districten welke de politiemacht ver-
tegenwoordigt in Friesland (De Wadden, de
Wouden, Midden-Friesland en de Meren) zit ik
op het districtsbureau "de Meren". In dit district
bevinden zich de basiseenheid Bolsward e.o.
(de 31), SneekMymbritseradiel (de 32) en Jou-
relGaasterland (de 33). Deze nacht zal ik met
hoofdagent ldzinga en collega (vrijwillig) politie-
agent Sipke Oosterkamp op pad.
Allereerst word ik natuurlijk "bijgepraat" over de
nodige veranderingen binnen het landeliike en
"-rionale politieapparaat. Door de samenvoe-

\-/g van Gemeente- en Rijkspolitie is er een to-
taal nieuwe situatie ontstaan. Na 18.00 uur 's
avonds lopen alle telefoontjes bijvoorbeeld
rechtstreeks via het M.l.C. (Meld- en InÍormatie-
centrum Leeuwarden) van waaruit de diverse
politiewagens naar "de plekken des onheils" ge-
stuurd worden.
Oo het bureau in Sneek wordt voor deze nacht
een indeling gemaakt, welke agenten in welke
wagens gaan rijden. Er is namelijk sprake van
politieauto's in de eerste lijn en in de tweede lijn.
De wagens uit de eerste lijn (oproepnummers
321 1 en 3212) ziin als eerste ter plekke en wor-
den daar waar nodig op de achtergrond onder-
steund door bijvoorbeeld de 3241 , een politieau-
to in de tweede lijn. Deze eerste en tweede lijn
moeten gewoonweg gezien worden als een
soort van taakverdeling, zodat niet diversé au-
to's tegelijk op één bepaalde situatie afvliegen
(ln principe is dit trouwens ook niet mogelilk om-
dat de politiewagens vanuit het centrale punt in
Leeuwarden gestuurd worden).
Dan is het "moment suprème" aangebroken.
Met de heren ldzinga en Oosterkamp begeven
we ons naar de tweede lijns-wagen 3241 . Alvo-
rens dat gebeurt wordt er een aantal zaken
meegenomen, die in bepaalde situaties zeker
van pas kunnen komen: handboeien, wapens,

wapenstokken, blaaspijpjes, portofoons enz. In
de wagen gestapt, lijken dê voorstoelen extra
dik bekleed te ziin; het bliiken echter kogelvrije
vesten! In de wagen is eerste hulp materiaal
aanwezig. Het team van deze nacht gaat op pad
en de eerste lijnsauto 3211 rukt onmiddellijk al
uit om te bemiddelen bii een uit de hand gelopen
ruzie in de echtelijke sÍeer. Deze nacht hebben
7 agenten straatdienst en 1 bureaudienst.
Omstreeks 11.45 uur maken we onze eerste
ronde, welke via het uitgaanscentrum van
Sneek loopt. De eerstvolgende stad die we even
na twaalven aandoen is... lJlst. Langzaam rij-
dend worden de Galamagracht en EegÍacht, de
Stadslaan, enkele buitenwijken en de bedrijven-
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terreinen gecontroleerd, "stille plekjes" bekeken,
mogelijke vernielingen bekeken en plaatsen be-
zocht die inbraakgevoelig zi.jn. Het valt mij in elk
geval op dat beide surveillanten heel attent zijn
en stoppen waar vermoed wordt dat er iets aan
de hand zou kunnen zijn. Vanuit lJlst vervolgen
we onze surveillance. Er wordt gelet op Íietsers
zonder licht (buiten de bebouwde kom) en we
zijn lJlst amper uit of, ja hoor, er begeeÍt zich
een fietseÍ zonder licht in het pikkedonker naar
Sneek. Waarschijnlijk om te "stappen", maar ge-
zien de gepeperde "prent" die hij voor deze on-
bezonnen en gevaarlijke overtreding krijgt is de
lol voor hem er al behoorlijk af. Wat het overige
(auto)verkeer betreft wordt er gelet op rijstijl van
de automobilist, technische staat van auto's en
auto's welke zich op verdachte plaatsen ophou-
den.
In Íeite is lJlst deze hele nacht een "slapende
stad" te noemen, maar toch zullen we deze
nacht lJlst nog een drietal keer met een bezoek
vereren. Ook Oosthem en Nijezijl mogen zich
duideli.ik in de belangstelling van de politie ver-
heugen; ook daar wordt intensieÍ gekeken, bij
openbare gebouwen, nieuwbouwprojekten etc.
Over de bezoekjes die de andere politieauto's in
lJlst, Oosthem en Nijezijl hebben aÍgelegd heeÍt
uw verslaggever geen idee, maar u mag er
mijns inziens van uit gaan, dat ook deze dienst-
auto's langs zijn geweest.
Aangezien de inwendige mens ook gesterkt
moet worden melden we ons even op het politie-
bureau in Sneek. Dan ineens een meldino waar-
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Folders beschikbaar
---{;inte rli ner. De groene streep.
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* administraties
* belastingzaken
* begeleiding
* advies
* voor bedrijven

en particulieren

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

De Pream 2,8651GAIJlst
tel.05155-31860

Autorijschoot L, de BOef
Belangrijker dan een goedkoop

lesuur ls de elndrekening
na het rilexamen!
Ga daarom naar

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

b.g.g. (autotel.) 06 - 52975662
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K ty Uitvaartvereniging "Laatste Eer" lJlst
/ \ {< Stijlvolle verzorging van begraÍenissen en crematies,

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

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

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

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

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

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

TIMMER- EN AANNEMERSBEDRIJF

b.v. Gebr. WIERSM A I lJlst
o nieuwbouw o betonbouw a onderhoud a restauratie
r kunststoÍ kozijnen

lJlst, Roodhemsterweg +, Telefoon 051 55-31 880/31 348
Postadres: Postbus 29, 8650 AA lJlst



Utjouwer, redaksje en fierdere meiwur-
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Uitgever, redaktb en andere medewer-
kers van lt Dryltser Kypmantsje wensen
de lezers Prettige Kerstdagen en een Ge-
Iukkig Nieuwjaar.
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Sybe Houtsma

Drukkerij Visser,Druk:

Kopii en/oÍ advertenties: lnleveren vóór
de 15e van de voorafgaande maand bi!

Drukkerii Visser, lJlst.

,.r Copyright Drukkerij Visser. Niets uit deze
uitgave mag worden verveelvoudigd door mid-
de! van druk, Íotokopie, mikroÍilm of op eniger-
lei andere wijze, zonder vooraígaande schrifte-
lijke toestemming van de uitgever.

Lippenwalde 2, 8622 DD Hommerts

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

Tel. 05154 - 4.3567
(Ook 's avonds en zaterdags)

ln het bezit van. SVM-makelaarcdiploma
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26 december
31 december
1 januari
1 januari
4 januari
9 januari
10 januari
11 januari
11 januari
11 januari

13 januari

14 januari
1 6 januari
i 6 ianuari

1-J ianuari
19 januari
22ianuari

22 januari
23 januari
26 januari
27 januari
28 januari
30 januari

iedere woe. en za. Poppentheater De Regenboog, Looxmagracht 1 1, Sneek, Aan-
vang 14.30 uur. Toegang f 7,-- p.p. VanaÍ 4 jaar. Voor inlichtingen en plaatsbe-
soreken: O515O-21441.

23december KerstÍeestviering Dassenburgh, Mienskipsh0s.
24 december Kerstnachtdienst. 22.30 uur. ds. J. Ariesen, m.m.v. Concordia. Hervormde Kerk.
25 december Kersldienst met de Zondaosschool. 9.30 uur. Herv. Kerk.

ds. M.N. Ariesen-Holwerda.
Zangdienst, GereÍ. Kerk, 9.30 uur, ds. J. Ariesen.
Oudejaarsdienst, Herv. Kerk, 19.30 uur, ds. H. Spit.
Oudejaarsviering om 1.00 uur, Mienskipsh0s.
Nieuwjaarsdienst, Geref . Kerk, 10.00 uur, ds. M.N. Ariesen-Holwerda.
Bridgeclub, Mienskipsh0s.
Bridgeclub, Mienskipsh0s.
Leerhuis "Micha", Schaapskooi, 20.00 uur.
Bijbelkring "Gelijkenissen", 9.30 tot 11.30 uur in de EehoÍ.
N.C.V.B. Nieuwjaars koffiemorgen, Mienskipsh0s.
Bond van Plattelandsvrouwen, jaarvergadering, schilder Olav van Overbeek vertelt
over zijn werk, Mienskipsh0s.
Stadsherberg "Het Wapen van lJlst", klaverjassen.
Uiivoering Fryske Krite "Meiinoar len", Mienskipsh0s.
Amnesty International, schrijfavond van 19.00-20.30 uur in de bibliotheek.
Leerhuis "Van Adam tot Noach", 19.30 tot 21 .30 uur in de EehoÍ, Prof . Jagersma.
Bridgeclub, Mienskipsh0s.
C.P.V. Jaarvergadering, Mienskipsh0s.
Stadsherberg "Het Wapen van lJlst", 16.00 uur, Sweet cookies, Close harmony
groep, Barbershop singing.
Open Deur dienst, Mienskipsh0s.
Bridgeclub, Mienskipsh0s.
N.C.V.B. Jaarvergadering, Eéndagsbestuur, Mienskipsh0s.
Kypmantsje Drive, Mienskipsh0s.
De Koepel, Wiegel's Wjukkel Masjine, Mienskipsh0s.
Bridgeclub, Mienskipsh0s.

Sjoelen vanaf 4 oktober, iedere maandagmiddag
in NijYlostins, aanvang 14.00 uur.
Zangvereniging'Euphonia' repetitie iedere dins-
dagavond 20.00-22.00 uur in het Mienskipsh0s.
Muziekkorps'Concordia' repetitie iedere maan-
dagavond van 19.30-2.1.30 uur in het Mienskips-
h0s.
Judo lessen, iedere dinsdag 17.00- 19.00 uur in
sDorthal De Utherne.
Volksdansen De Yleke Dounsers, jongerengroep

, rsdagavond 20.00-22.00 uur, 1 keer in de 14 da-
Yen in het Himsterh0s te Oosthem. Ouderen ie-

dere dinsdagmiddag van 13.30-15.00 uur in het
Mienskiosh0s.
Schaken elke dinsdagavond in HetWapen van
Ulst.
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 StánÍries elke dinsdag
vanaf 17.00 uur.

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

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

Amnesty International elke 2e donderdag van de
maand, 19.00-2'1.00 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 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.
FNVinfo-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 Christus: Kinderclub 4
t/m7 iaar: woensdag 13.30-14.30 uur; I Vm 11

jaar 14.30-15.30 uur. Allebei in de even weken.
InÍo: Lippy Walinga, tel. 05155-32662. Toffe ïie-
nerclub: vrijdags 19.30-21 .00 uur; in de even
weken. Info: Johan Brinksma, te|.05104-1627.
't Honk: woensdagmiddag:van 14.00-15.30 akti-
viteiten vooÍ kinderen van de basisschool; vrij-
dagavond: kinderdisco Vm 15 jaar; zaterdag-
avond: disco voor de jeugd vanaf 16 jaar.

ZINGEN OP KERSTMORGEN

U bent aan barte a)elkom orn rnetelkaar als cbristenen
te zingen in lflst op kerstmorgen 25 december.
Aanaang 5.45 uur in bet Mienskipsbíts, slot plus minus
8.00 uur biiNii Ylostins.
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SCIIILDES- EJ',I BEHANGERSBEDRIJF.

Levering en plaatsíng van alle soorten glas.
Verkoop ,-an: verf, behang, klompen,

werhsch oenen, Iaarsen, ete
Nu ooh hengelsport artikelen en visaas,

UW WINTERSCHILDER

Voor particulieren per dag
t 75,-- voordeel.

Bedrijven f 35,-- per dag.

Galamagracht 13, lJlst
tel.05155-31387

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

OOK UW ZAKELIJK
DRUKWERK
/s 8/J ONS 

'NGOEDE HANDEN.

Galamagracht 9, lJlst, 051 55-31 31 I

Voor ovenverse bakkersprodukten naar

DtrDotrrneSrnnilunDilJ
GEEUWKADE 1 .8651 AA IJLST TELEFOON 05155-31557

Makelaardii
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 inÍormatie.

Stadslaan 42, 8651 AG lJlst, tel.'05155-32211
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MAAR OOK
DEKSELS
VOORDELIG !

M EER PLEZI ER VAN JE GULDEN EOTff @
GALAMAGRACHT U IJLST
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deze maand kunt u
ze weer bestellen

SnackbaÍ "De Witte Kat"
lJlst, tel. 051 55-31 388

5,00 ot f 27,50

meewerken aan rechtvaardige beslissingen. ln
1994 - 75 jaar na de oprichting - is de instelling
van de N.C.V.B. onveranderd positieÍ "Vrouwen
zien toekomstl"

24 november - boekbespreking
Mevrouw Postma heette ons allen welkom deze
avond. In het bijzonder onze spreekster me-
vrouw Krikke-ZuidhoÍ uit Goutum. Ze houdt een
boekbespreking over "De ogen van Roosje". De
schrijÍster, Clara Lennart, is geboren in 1899 en
opgegroeid op de Veluwe. Haar echte naam
was Claartie Klaver.
Verdere boeken van haar waren o.a. "De Malle-
molen" en "Pluk een roos".
De hoofdpersonen in het boek "De ogen van
Roosje" zijn Paula en Nini Hazelaar. Verder
speelden Paula's vrienden, Tom Landaal, Taco
Zijlstra en Rutger Eslander, waar ze later ook
mee gaat trouwen, een rol in haar leven.
De ogen van Roosje zijn die van haar pop. Op B-
jarige leeftijd gaan op onverklaarbare wijze, tij-
dens een spel, deze ogen eruit. Paula is on-
troostbaar, en ze verdenkt Nini ervan. De ver-
houding met haar zus was altijd al erg koel ge-
weest, maar deze gebeurtenis heeft ze Nini
nooit kunnen vergeven. Het hele boek door blijft
de verhouding van de twee zusters afstandelijk
en koel. Op het eind krijgt het een tragisch ver-
loop. Door een ongeluk wordt Nini door haar zus
Paula aangereden, wat tot haar dood leidt.
Schuldgevoelens overheersen Paula's leven.
ïotdat een vroegere vriend, Tom Landaal terug-
keert, die Paula tot een ander inzicht brengt,
door met haar te praten. Zo keert het toch nog
tot een goed einde.
Mevrouw Postma bedankt de sDreekster en
leest nog een gedichl voor van Nel Benschop
over Advent. Ze wenst dan allen een ooede reis
naar huis toe.

J. Posthuma-v.d. Boomgaard

Bond van Plattelands-
vrouwen in Friesland.
aÍd. lJlst
Op donderdag 17 november werd in het Miens-
kipsh0s voor de plattelandsvrouwen een show
gehouden van kleding gemaakt in ontwikke-
lingslanden. Er was een keur van kleren aanwe-
zig, afkomstig uit Guatamala, Peru, India, Thai-
land. Sri Lanka. Kenia en Tanzania. ln veel van
deze landen is men nog niet in staat zelÍ dié kle-
ding te maken die past bij de westerse maten en
bij de westerse smaak. Daarom koopt Werk-
plaats Sari in Oene veel stoÍfen aan, die ze dan
hier verwerken tot overhemden, bloeses, jasjes,

bij er sprake zou zijn van "bedreiging met een
vuuruapen". Aangezien de andere wagens met
andere zaken bezig waren was onze auto de
aangewezene erheen te gaan. Het bleek een
storm in een glas water, maar je weet maar nooit
en behoedzaam en bedachtzaam wikkelen de
collega's ldzinga en Oosterkamp de zaak at.
Wanneer ze de aulo uit stappen hebben ze trou-
wens beide de porlofoon bij zich om zodoende
in contact te kunnen blijven met de basis.
Om 02.35 uur doen we Nijezijl/lJlst en Oosthem
weeÍ aan.
Waar we niet omheen kunnen zijn natuurlijk
plaatsen als Sneek, Heeg en Woudsend. Vooral
in Sneek (met veel Ulster jeugd) en Heeg (idem)
wordt nu extra toezicht gehouden. De discothe-
ken lopen leeg, patatzaken zitten stampvol en
menig iongere begeeft zich al dan niet vast ter
been naar huis. Toch blijven er tientallen in
Sneek ondanks behoorlijke plensbuien tot een
uur of half zes buiten "hangen". In Heeg staan
de taxibusjes al voor de deur van de lokale dis-
cotheek en keefi de rust terug.
Terug in Sneek moeten êen aantal administra-
tieve taken worden verricht en processen veÍ-
baal opgemaakt worden. Gelukkig heeft het
'omputertijdperk ook in Sneek toegeslagen.

\-y'anaÍ 04.00 uur gaat uw verslaggever mee met
de eerste lijns-wagen 321 1. Vrijwillig agent Oos-
terkamp mag ziin bed opzoeken en wij vervol-
gen onze weg met hoofdagent ldzinga en Brou-
wer. Onvermoeibaar wordt er gepatrouilleerd,
maar het zal een vrij rustige nacht blijven. Er
worden auto's gecontroleerd, kentekens nage-
trokken, stille plekken en dorps- en stadskernen
bekeken.
HooÍdagent Hessel ldzinga had gelijk toen hij
mij aan het begin van zijn dienst zei, dat elke si-
tuatie anders is, er steeds op een andere manie-
ren gereageerd wordt en moet worden, akkefiet-
jes heel groot kunnen zijn en crisissen soms
weinig tot niets voorstellen. Elke avond, nacht
en dag is anders. lk heb deze nacht mensen
aan het werk gezien die op welke situatie dan
ook probeerden in te spelen.
Dat er tussen 01.00 en 03.00 uur iets meer in
Sneek en Heeg wordt opgelet is logisch. De
aandacht welke aan lJlst en omstreken besteed
werd was mijns inziens voldoende; je kan op el-
Le hoek van de straat geen politieagent neerzet-

. r. In het bestrijden van criminaliteit (gÍoot oÍ
klein), vandalisme etc. is wel degelijk een taak
weggelegd voor de burger persoonlijk. Zonder
meldingen van de burgerij kan de politie, ook in
de situatie lJlst e.o., alleen maar achter de feiten
aanlopen. In Íeite heeft iedere burger het recht
bij ontdekking van een strafbaar Íeit op heter-
daad, de verdachte aan te houden en over te
dragen aan de politie.

Stichting Jeugd & Jongerenwerk

9lïeíollennctïe
0udejaarsdag 31 december

Verkooppunten:
Overkluizing
Jeugdhonk

van 9.00-16.00 uur

l0 voor f 7,00

Inbraken, inbraakjes, conflicten, vechtpartijen;
ze maken ook deel uit van de hedendaagse sa-
menleving. In lJlst e.o. valt het nogal mee en de
aanhoudende regen is zeker een hele beste po-
litieagenl geweest voor ons.
Het is 07.00 uur in de ochtend, de aflossing
komt binnen en neemt de zaken die er zich in de
aÍgelopen nacht hebben voorgedaan, door.
Voor ons zit het er op. lk ben een ervaring rilker
en geen illusies armer, want voor situaties als in
"Miami Vice" moet je bij Veronica zijn.

Chr. Plattelandsvrouwen
lJlst
De Christelijke Plattelandsvrouwen uit lJlst hiel-
den op 17 november 1994's avonds om 20.00
uur vergadering in het Mienskipsh0s.
Mevrouw Jacobi had deze avond de leiding. Ze
heette ons allemaal van harte welkom, in het bij-
zonder de heer Eiling en mevrouw Visser uit
lJlst. Zij zouden ons deze avond bezig houden
en leren om met pergomano om te gaan.
Ze hadden voor ons allemaal al een pakketje
klaarliggen. De heer Eiling heett ons eerst ver-
teld hoe pergomano is ontdekt. Een mevrouw uit
Columbia is er mee begonnen.
Hii had ook eerst een pakket geprobeerd en
vond het wel leuk werk. Dat was ook het geval
met mevrouw Visser. Het is als hobby begon-
nen. De heer Eiling en mevrouw Visser geven
nu les aan pergomano-liefhebbers. Ze hebben
een peÍgomano-club opgericht voor alle leeftil-
den; dus wij kunnen het ook leren.
Je kunt er van alles van maken: schilderijen,
doosjes, kaarten, enz.
Wij hebben een mooie kerstkaart gemaakt en
mee naar huis genomen.
Mevrouw Jacobi bedankte hen en wenste hun
nog veel succes met dit werk. Verder sloot ze de
avond aÍ door ons een gedicht voor te lezen en
ze wenste ons allemaal wel thuis.

T. Wind-Wiersma

Ned. Chr. Vrouwenbond
Op 8 november vierden wij het 7s-jarig bestaan
van onze N.C.V.B.
Als gewest Friesland-West kwamen we (1200
vrouwen) samen in de Sneker Sporthal. De
voorzitster van het gewest, mevrouw H. v.d.
Meer, deed de opening en hield een welkomst-
woord. De Hervormde emeritus predikant da.
Aukje Elsinga uit Hardegarijp leidde de liturgi-
sche opening.
Hierna was er een terugblik op 75 jaar N.C.V.B..
De lezing door professor dr. H. Galjaard, hoogle-
raar genetica uit Rotterdam, "Gezondheid kent
geen grenzen", was zeer boeiend. Hij zei o.a.:
"Als je niet bereid bent normen en waaÍden aan
te passen, leg je het aÍ". Hij pleitte voor ruimhar-
tigheid bij het oplossen van ethische vragen.
"GeeÍ mensen ruimte om verschillende keuzen
te maken", aldus professor Galjaard.
Na de pauze volgde het muzikale gedeelte. Het
ooerettekoor "Noord-Oost Friesland" en salonor-
kest "Plumeau" traden samen op.
Een mooie feestdag van de N.C.V.B. die we niel
gauw zullen vergeten.
Hierna sprak de voorzitster, H. v.d. Meer, een
dankwoord uit aan allen die meegewerkt hadden
om deze dag te doen slagen.
Vanuit hun geloof en maatschappelijke betrok-
kenheid willen N.C.V.B.-vrouwen meedenken en
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./Zlomskikkursussen

.rZreidsboeketten, korsages en oar

.JZlomwurk

Richtsje Wijnja De Himmen 29

Easthim, til, 05 I 55-32607

Stickerruilburo
ERWIN ZIJLSTRA

Waterkers 13
8607 ES SNEEK

tel. 05150 - 22339

Galamagracht 44 - lJlst
Tel. 05155-31996

M.SIIPERDA
Sudergoweg 54, lJlst

Vaaromhopen...
afs a voordelig
hantharen?

De doe-het-zelver huurt bij
ons o.a.: a Ladders a Rol-
sÍelgers a Speciemolens
o Cirkelzagen o Decoupeer-
zagen a Boormachines
. Schuurmachines o Parket-
sch u u rmac h i nes o Q;9a4-
of Tuinfrezen . Ketting-
zagen enz. enz.

tr
tr
n
n

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

&as'effi *rsïift gsbedr[!f

Stienstra
r[]f ïV*9" e* ïilaterbouw

&vanderWal
Galamagracht 107 8651 EE lJlst 05155-31491

1 50-26020/051

Voor al uw TEXTIEL enlof LUXE KADOOTJES natuurlijk naar:

Textiel & Kadosho

Galamagracht 8 8651 EB IJLST Tel. 05155-31229

" Gediplomeerde Autorij school "
sudergoweg 36 - 8651 CN lJlst - tr"t.3Ïu0Ïïii-vrachtauto 

en autobus

r Lestijden 60 minuten

r Opfriscursus voor de niet regelmatige rijders
. Voortgezette opleiding op gÍoot materieel

o Het leren en durven rijden in Amsterdam

I Theoriecursus... ook voor 17% jarigen

Bel of kom voor meer informatie.

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

Speciale drogisterij en kosmetica-aídeling

Let op onze wekeliikse folder

SPEERSTRA'S
VOORDEELMARKT
Stadslaan 2 - Telefoon 31206



gilets,'enz. Wereldwinkel Roden verzorgde deze
avond, met kleding gemaakt door Sari. Niet min-
der dan 7 mannequins en 2 dressmen, deels le-
den, deels familieleden, verschenen in groepjes
van 2 op het toneel van het Mienskipsh0s om
vervolgens de zaal in te lopen, zodat de aanwe-
zige dames ook even aan de stofjes konden
voelen en de prachtige weefpatronen en gebor-
duurde stofÍen van dichtbij konden bekijken. De
mannequins en vooral ook de dressman kregen
een daverend applaus. Na de show was er gele-
genheid de getoonde en ook andere meege-
brachte kleding te kopen. Er lagen ook prachtige
lappen stoÍ te koop en verschillende creatieve
en minder creatieve vrouwen gingen met een
lap stof, respectievelijk eên kant en klaar kle-
dingstuk naar huis. Voor het zover was werd
echter nog een serie dia's getoond over de ver-
schillende coóperaties in de ontwikkelingslan-
den waar de stoffen gemaakt waren. Er wordt
hier hetzelfde systeem toegepast als bij Max
Havelaar. Een gegarandeerde prijs voor de pro-
ducent en de tussenhandel zoveel mogelijk uit-
schakelen. Wie een kledingstuk gemaakt van
deze stoÍÍen aantrekt weet dat hij oÍ zij niet al-
leen een pÍachtig stukie handwerk draagt, maak
rk een aantal mensen in de derde wereld een

Vlein beetie welvaart bezorgr.

De naaicursus gaat weer
beginnen
Nog even en dan liggen de eerste voorjaarsstot
fen alweer in de winkels. Krijgt u dan ook zo'n
zin om weer wat nieuws te maken voor u zelf of
voor uw gezinsleden? Want uw eigen kleding
maken, dat is toch een leuke en praktische hob-
oy.
Dit is echter niet altijd voor iedereen even ge-
makkelijk, maar met de juiste begeleiding zal het
u zeker lukken.
Hebt u nog nooit zelÍ kleding gemaakt, kom het
dan beslist leren" Maar ook degene die de be-
ginselen al onder de knie hebben kunnen de fij-
ne kneepjes op de naaicursus leren.
De volgende cursus begint half januari en be-
staat weer uit 12 lessen van 1 ,5 uur.

-" werken in kleine groepjes zodat u volop indi-
\rduele aandacht krijgt. Bovendien bepaalt u zelf

wat u wilt maken en in welk tempo.
De kosten voor 12 lessen zijn I 130,--. De les-
avonden worden in overleg bepaald. Inlichtingen
en opgave bij Betty Oppewal, de Fj0rslach 3, tel.
ózzcó-

MlJll HoBBY, UW GEllAK...!
Het vertrouwde adres voor al uw slijp-
werk, zoals: scharen, messen, tuin- en
hobbygereedschap.
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 Vri
Bockamastraat 27.
Tel.3'1782

ff
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Sikma en v.d. Woude.
Hoe zit dat nou?

Daar waar vroeger Oeds of Suze paraat waren,
is er nu sprake van een nieuwe situatie.
De klant zal de deur wat vaker gesloten vinden.
Toch is er volgens Hans Sikma (en natuurlijk
Bauke) weinig tot niets veranderd. ledereen die
het nummer van V.d. Woude draait (dan wel in-
toetst) wordt, wanneer eÍ op teleÍoonnummer
31416 in lJlst gebeld wordt en daar niemand
aanwezig is, automatisch doorgeschakeld naar
het centrale nummer in Sneek.

Cursus bloemschikken
In de tweede week van januari beginnen er weer
basiscursussen bloemschikken.
Het is niet nodig om al "goed" te zijn als u begint.
Plezier in het bezig zijn met bloemen en groen is

het belangriikste" We bespreken welke bloemen
en planten (ook uit eigen tuin) we kunnen ge-
bruiken en leren hoe ze te verweÍken in bloem-
stukjes.
De basiscursus bestaat uit 6 lessen die steeds
om de 14 dagen gegeven worden in "'t Blomme-
hoekje" in Oosthem. De laatste les bestaat uit
het maken van een bloemstuk oÍ mand voor Pa-
sen.
U bent welkom op maandagavond, dinsdagoch-
tend of -avond of woensdagochtend.
Voor vragen en aanmelding kunt u terecht bii
Richtje Wijnja, de Himmen 29, Oosthem, tel.
051 55-32607.

aKfuaÊ_KrT_gf
Diabetes Fonds Nederland
De collecte "GeeÍ 's voor diabetes" die van 13

Vm 19 november in lJlst is gehouden heeÍt

I 1 565,75(!) opgebracht.
Met de opbrengst financiert het Diabetes Fonds
Nederland wetenschappelijk onderzoek rond
diabetes mellitus (ook wel bekend als suiker-
ziekte).
Het Diabetes Fonds Nederland Íinanciert 85%
van het wetenschappelijk onderzoek naar diabe-
tes in Nederland, dankzij giÍten en donaties.
Heeft u de collectant gemist, dan kunt u uw bij-
drage ook overmaken op giro 5766 of op bank-
nummer 70.70.70.805 t.n.v. Diabetes fonds Ne-
derland in Amersfoort.
Op dit moment heeÍt 1 op de 40 Nederlanders
diabetes, dat zijn 400.000 Nederlanders. Diabe-
tes is een aandoening die iedereen kan treÍfen.
Met tabletten oÍ door het spuiten van insuline is
de ziekte beheersbaar, maar genezing is niet
mogelijk. De ziekte gaat ook vaak gepaard met
complicaties zoals hart- en vaatziekten, nieraan-
doeningen, oogaandoeningen en zenuwaan-
doeningen.
Voor inÍormatie over de plaatselijke collecte kunt
u contact opnemen met Betty Oppewal, tel.
051 55-32253

Per 1 januari "zitten" zeer al één jaar; mensen van de derde generatie uit
eenzelfde vak. (Hoe was het alweer over de appel en de overbekende
stam?)
Sinds Hans en Bouke Sikma zich in het pand van Oeds v.d. Woude geves-
tigd hebben, schijnt er nogalwat verwarring te heersen onder de lJlster be-
volking.

Ondanks het feit, dat alle personeelsleden zo
dicht mogelijk bij de lJlster bevolking (e.o.) willen
blijven staan, is er, gezien hun aard van werk-
zaamheden geen andere keus. Want "de klant is
koning" en wil de klus zo snel mogelijk geklaard
zien.
In het verleden kon je aan de deur terecht. Nu
kun je heel snel geholpen worden via het (nog
steeds) zelÍde telefoonnummer. (05155-31416)
J.K.

OPBRENGST COLLECTE JANTJE BETON 1994
De collecte van Jantje Beton in lJlst en Oosthem
leverde een opbrengst op van maar liefst /
1374,50. De nationale jeugdcollecte voor leeÍ-
en speelruimte voor de jeugd vond plaats in de
week van 7 to| 12 november jl.
De helÍt van de plaatselijke opbrengst komt di-
rect ten goede aan het jeugdwerk in deze ge-
meente. De collecterende verenigingen en groe-
pen ontvangen namelijk de helÍt van de op-
brengst voor het eigen jeugdwerk. Met de ande-
re helÍt van de opbrengst Íinanciert het Natio-
naal Jeugd Fonds (het Íonds van Jantje Beton)
waardevolle jeugdprojecten in het hele land. Zo-
als speelvoorzieningen, speelotheken, kinder-
boerderijen, speeltuinen, jeugdcircussen, peu-
terspeelzalen en jeugdaccommodaties.
Peuterspeelzalen besteden het aan spel- en
handenarbeidmateriaal en hel jeugd- en jonge-
renwerk aan discohoek-inrichting en handenar-
beidmateriaal.
Alle lopers worden weer hartelijk bedankt voor
het bijeenbrengen van zo'n Ílink bedrag! Verder
onze dank aan de "gulle gevers" die ook dit jaar
de zovéélste collecte wilden soekken.
We rekenen volgend jaar weer op u!

M.C. Vos-AIkema,
Westergoleane 37

JPUMTS'OEWruJhI
BEDANKT
Langs deze weg wil ik een ieder hartelijk bedan-
ken voor de vele kaarten, bloemen, Íruit en tele-
foontjes in het ziekenhuis en thuis.

B. de Jong-Hoekstra

Graag willen wij iedereen harteli.ik bedanken
voor de warme belangstelling, die we steeds
weer mochten ondervinden tijdens de soms wel
moeilijke periode, welke wij het aÍgelopen jaar
hebben meeoemaakt.

Fam. Hoomans, Nij Ylostins 39
Fam. Hoomans, Mientlàn 43
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AUTOBEDRITT
I.OSINGA

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

Niiesyl 50, lJlst Tel.05155-32386

FRIESE SCHAATSENMAKERS
van ambacht tot industrie

Drs. Wiebe Blauw
m.m.v. Jelmer Kuipers en

Frits Boschma

verkriigbaar bíi:
BOEKHANDEL VISSER

te1.31318

Ranovatie &Nieuwbouw

VAN VLOER TOT DAKPAN
ONDERHOUDSBEDRIJF HUISMANI

DE FTNNE 6, 8651 CW IJLST,05155-32023

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

Friese schaatsen makers
Op donderdag 17 november reikte de heer Wiebe Wijnja, voorzitter van de
Stichting De Fryske Winter, het eerste exemplaar .van het boek Friese
Schaatsenmakers uit aan "hurdrydster" Atje Keulen-Deelstra. Dit ge-
schiedde in het Fries Scheepvaart Museum te Sneek. Wijnja sprak over een
historisch document. De schrijver is drs. Wiebe Blauw uit Oegstgeest
(Fries om Ítens), met medewerking van museumassistent Jelmer Kuipers
uit Sneek. Ondergetekende nam het hoofdstuk "lJlst" voor zijn rekening.
Dit boek, dat verlucht is met ruim 100 illustraties, is uitgegeven door uitge-
verij Van Wijnen uit Franeker onder toezicht van de Vereniging Fries
Scheepvaart Museum en Stichting Museum De Fryske Winter.

lnhoud
Het boek Friese Schaatsenmakers bevat negen
hoofdstukken en 80 pagina's tellend overzicht
van schaatsenmakers. In hooÍdstuk 2 geeft
Blauw een samenvatting van de schaatsmodel-
len zoals die onlwikkeld zijn tussen 1850 en
1 950,
HooÍdstuk 3, geschreven door Jelmer Kuipers,
is ook "lige nijsgjirrich". Hierin wordt behandeld
het maken van schaatshouten (handmatig en
machinaal), schaatsijzers, (hoge) noren en leer-
werk. Op bladzijde 39 wordt het maken van no-
ren bij Zweitse en Bouke Planting uit lJlst be-
schreven.
Daarna volgen hoofdstukken over de concentra-
tie van schaatsenmakers naar plaats en tijd,
produktie-aantallen en personeel, economische
betekenis en prijzen van schaatsen en de laat-
ste ontwikkelingen op het gebied van de schaat-
senÍabricage.
Hoofdstuk 9 gaat over de schaatsenmakerij in

lJlst. Hierin worden de "Dryltser reedmakkers"
beschreven aan de hand van gegevens uit ar-
chieven, documenten, overlevering en medede-
lingen van (oud-)schaatsenmakers.
Tenslotte is er nog in de vorm van een mini-en-
cyclopedie het "Overzicht van schaatsenmakers
in Friesland 1850-1950". Per plaatsnaam (van
Akkrum Vm lJlst) wordt aangegeven welke
schaatsenmakers in de desbetreffende plaats
actieÍ waren.
Wiebe Blauw heeft vastgesleld dat in 64 Friese
plaatsen "reedmakkers" zijn geweest. lnteres-
sant is dat de schrijver ook de stempels die de

(Schaatsenfabriek) Nooitgedag en & Zonen in
1925 aan de Eegracht-

schaatsenmakers in hun ijzers sloegen heefi op-
genomen. Meestal staat in een stempel de (fir-
ma)naam en de woonplaats van de maker.
Aan de hand van die gegevens kan men vaak
nog nagaan wie de makers oÍ verkopers van be-
paalde schaatsen waren. Enkele voorbeelden:
RB is Reinder Boorsma uit Wartena, ARMADA
is van Batavus Heerenveen en MADIJN is Nij-
dam uil Oranjewoud.
Niet alle "reedmakkers' merkten hun schaati
ijzers met een stempel. \/
Bekende namen in het overzicht zijn: Ruiter en
de Nijdams (oud-lJlsters) uit Akkrum; de Ham-
stra's uit Oudkerk; Faber Beetsterzwaag; Ruiter
Bolsward; Nauta Heeg; Batavus en Pier Bos uit
Heerenveen; Minkema Oosterlittens; Egbert
Vonk Oudeschoot; Faber Oranjewoud en
Sneek; Westra, HoeksÍa, Zondervan, Pool en
Lantinga uit Warga en Nooitgedagt, Nauta, Fri-
sia en Faber uit Ulst.
Het aardige van dit overzicht is dat er plaatsen
worden genoemd waarvan vrijwel onbekend
was dat er ooit schaatsen zijn gemaakt. Te den-
ken valt aan: Hieslum, Pier Herres van der Goot
(produktie 1935 tot 1940), Hemelum, Sytse Kos-
ter (1935-'40) - de heit Ían Lammert Koster Ít
Drylts -, Hommeds, Henk Rein Ferwerda (1890-
1910) en Baard, Jelle Reids de Jong (1902-
1922).

lJlst
In het hoofdstuk "De Schaatsenmakerij in lJlst"
wordt eerst getÍacht een antwoord te vinden on
de vraag waarom hier zoveel schaatsenmak(.
waren. Onderzoekers van het Geografisch Insií
tuut van de Rijksuniversiteit te Groningen heb-
ben vastgesteld dat er een binding is tussen de
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Ychaatsenfabriek Frisia, Uilenburg 1, gesloten

in 1991.

In dit pand dat in 1929 is gebouwd hadden Rink
en Heero (j0 Nauta hun (schaatsen)smederii.

vroegere houten scheepsbouw in lJlst en de
schaatsenmakerij. Kennis van hout- en ijzerbe-
werking was hier immers in ruime mate aanwe-
zig. Ook het Íeit dat lJlst omgeven was met wa-
ter en daardoor goede aan- en aÍvoerwegen had
speelde een rol. Het begrip "lJlster Schaats"
wordt voor het eerst genoemd in een Leeuwar-
der Courant ui| 1822.
Nooitgedagt, de grootste en bekendste schaat-
senfabrikant in Nederland krijgt uiteraard de
meeste aandacht.
Maar ook over de hierna vermelde bedriiven en
personen worden, voor zover het mogelijk was
ze te achterhalen, allerlei bijzonderheden ver-
telt.
Jelmer Kuipers tekende een plattegrond waarop
de volgende "reedmakkers" zijn gesitueerd: Sy-
bolt Okke de Vries sr., Christoffel van der Goot
en Klaas Eeltsjes de Vries (Frisia) allemaal op
Uilenburg, de Koninklijke fabrieken Jan Nooitge-
dagt & Zonen, Gerben Pool en Zweitse en Bou-
ke Planting op de Eegracht, gebroeders Planting
(de Valk) in de KerkhoÍsteeg, Cornelis Faber
Galamagracht 18, Joh's Visser, Thomas J. Fa-
ber en Thomas Sjoerds Faber Popmawal,
Sjoerd Lanting, Cornelis Faber en Gerben
Groenveld Geeuwkade 9, Douwe Douma Stad-
slaan 9, Joh's Douma, Rink en Heero (jr) Nauta
Zevenpelsen 1, Sjoerd Thomas Faber en Heero
Nauta (s0 Zevenpelsen 11. Na 1960 stoppen
Nooitgedagt, Nauta, de Valk en Bouke Planting
de schaatsenÍabricage. Frisia houdt het nog wat
langer vol maar in 1991 doet Eeltje de Vries
Wzn. de "reedmakkerij" over aan de sociale
werkplaats Finkenburgh in Koudum. Daarmee
kwam een einde aan dê eens zo bloeiende en
bekende schaatsenmakerij in lJlst, die bijna
twee eeuwen heeft bestaan.

Anekdote uit het boek Friese Schaatsenmakers:
"ln 1905 brachten koningin Wilhelmina en prins

Hendrik een bezoek aan Friesland. Op de terug-
reis stond de trein hier 5 minuten stil en werd

aan het paar een lJlster Schaats met daarop
een bloemstuk en Iint aangeboden.
Dit zorgde later in de gemeenteraad voor enige
opschudding want er S\onLNOOITGEDAGT op
de schaats! De schaats was namelijk door "de
Firma" gratis aangeboden. De schaatsfabrikan-
ten Nauta. Pool. Douma en Faber schreven
hierover in een brief naat de gemeenteraad dat
Nooitgedagt hierdoor werd bevoorrecht. Na een
lange discussie zei raadslid Schelte van der
Goot (S.D.A.P.) - de blauferuer -: "Er had beter
op kunnen staan Van de lJlster lndustrie"."

Schaatsetiket van Stoffel van der Goot,
Uilenburg 3.

Het bekende schaatsetiket van Nooitgedagt

-)
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De Smient
Onze Íluitende winterklant, de smient komt eind
september, oktober en november weer in onze
provincie. Ze komen uit het noorden, uit hun
broedgebied. Dat ligt vrij dichtbij, in Schotland,
Noorwegen en Zweden en strekt zich verder uit
naar het noorden en oosten tot en met Noord-
Azië. Ook op lJsland broeden de smienten. In

Friesland zijn de broedgevallen een hoge uit-
zondering. Er zijn maar enkele broedgevallen

bekend: bii de Makkumerwaard een wiiÍie met

vijf jongen gezien door de opzichter van lt Frys-

ke Gea. Bil het Sneekermeer zwom een wijÍjes-

smient heel zenuwachtig heen en weer, maar
jongen werden er niet gezien.

Het hoge doordringende fluitende "pieuw-pieuw-
pieuw" is de roep van de mannetjes. U kunt het

's avonds als het mooi rustig weer is duidelijk

horen. Het vrouwtje laat meer een brommend

orrr-orrr horen, dat dus veel minder opvalt' In de

kleurige verenpakles van de beide smienten zit

veel verschil. Het eerste wat bij de mannetjes

opvalt is de mooie warme kastanje-bruine kop

met over de kruin een brede roomkleurige

streep. De borst is zacht rossig-bruin, wat bij

een zwemmende vogel bijna niet te zien is. De

hele onderkant is spierwit met uitzondering van

het achterste driehoekie bij de onderstaart dek-

veren, dat gitzwart is. De rug is grijs met donke-

re en lichte dwarslopende watergolfjes. Op de

vleugel bevindt zich een donkergroene spiegel'

maar veel opvallender, vooÍal tijdens de vlucht,
is de grote witte vlek op het voorste gedeelte

van de wieken . Deze lraai uitgedoste mannetjes
steken Íel aÍ tegenover de vrouwtjes. Zij moeten
zich tevreden stellen met een stemmig bruin
kleedje met veel donkere streepjes. Maar bij bei-
de seksen is de snavel grijsblauw met aan de
punt een zwarte nagel.
De smient wordt verder nog Íluiteend genoemd:

dat komt door de roep van het mannetje. In het
Fries wordt hij smunt genoemd, verder smjeont,
smeent (it Amelàn) en smónt (Skylge). Deze
kleine grondeleend (hij is kleiner dan een wilde
eend) zoekt zijn voedsel het lieÍst op ondergelo-
pen land, zoals het natuurreservaat langs het
schelpenpad of bij de Witte en Zwarte Brekken.
Zo ziln er in Friesland veel meer plaatsen om
Íouragerende smienten te zien. Ook lust hij

graag het malse gras van de weilanden, net als
de ganzen. Als er een laagje sneeuw ligt gaan

ze het lieïst in de buurt van de ganzen voedsel

F0gelnijs

Vogelwacht
lJlsVOosthem e.o.
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qL Zwaagman B.U-

BestratingsbedrijÍ

Voor particulier en bedrijf
V raa g vr ij b I ij vend prijso pga ve

Fam. Leverstraat 22
8603 EC Sneek

Tel.05150 - 30454

Voor (aspirant)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,

Príué en Zakelijk
de juiste

* verzekering
* hypotheek
* pensioen

SNEEI(EN
ASSUN,ANTIDIÍ,ANTTXDN

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

IDE BOENB:g

VOOR WONING.
EN

UTILITEITSBOUW
installatiebedrijf

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

Nevenvestiging lJlst,
tel. 05155-32642

tel. Si. Wiebenga 05155-31529
Eegracht 105

BROUWER

tiltttt il(uH:líadíw
Galamagracht 20, 8651 EB IJlst, Tel. 05155-32372/31450

Altijd kwaliteit over de vloer.

R.IKRtrDE€

Roodhemsterweg 14

|Eo5r55-3iiï;
(privé 31858)

ROODHEMSTERWEG 12
86s1 CV TJLST
TEL. 05155-31214
FAX 05155-32600

VOOR AL UW ONDERHOUD, VERBOUW, NIEUWBOUW,
KUNSTSTOF RAMEN EN DAKKAPELLEN

BOUWBEDRIJ F

VISSER
IJLST
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Een toevallige ontmoeting, zo maar een dag in oktober, op een toevallig
tijdstip, in een toevallig wegrestaurant, aan een daar niet toevallig liggende
snelweg was de aanleiding voor dit artikel. "Big boss" majoor W. Broeke-
ma had zojuist zijn "big mac" verorberd toen uw verslaggever met hem
"aan de praat" raakte, in gezelschap van kapitein E. Buskens, soldaat eer-
ste klasse J. Roza en soldaat M. Klerkx (geen familie van de meubelboule-
vard naar hij mij verzekerde). We keken hoe de colonnes van het honderd-
zesde verbindingsbataljon zich richting Zuidwesthoek verplaatsten, met
onder meer als doel een standplaats in lJlst. De lokatie was gepland achter
het gemeentehuis.

taal). Eerste zorg is om vanuit lJlst de juiste
coórdinaten le vinden om contact te krijgen met
de post in Bolsward. Verder zijn er nog posten in
Mirns en OfÍingawier. Binnen een halÍ uur nadat
ze aangekomen zijn is de klu's geklaard . Van-
wege eventuele problemen met geluidsoverlast
mogen de militairen Jan van Nieuwehoven (ser-
geant), Michêl Werneri (dpl) en John v.d. Veen
(dpl) hun dieselaggregaat niet gebruiken en
"gaan" op het lichtnet. (Gesponsord door de ge-
meente?) In principe zijn ze geheel self-suppor-
ting, maar het slaapcomÍort kan niet met "Cen-
teÍparcs" vergeleken worden. Voor deze man-
nen is het écht beheloen.
Woensdagochtend wil ik ze nog even bezoeken:
helaas, ze zijn voor dag en dauw al weer op pad
naar de volgende lokatie ergens in Nederland.
Tot ziens 106 VBD BAï.

J.K

De slager aan de gracht,

die heeft vlees dat is heel zacht.

Lekker gekruid gehakt

v00r u een gemak.

Vele sooften worst
en u eet als een v1rst.

Naar vele andere slorten kunt u vragen

u moet maar eens een g1kie wagen.

ln de winkelontmoeten wii u graag

en leggen wijhetvleesvo1r u 0p de waag.

Alvast willen wij u
f ijne feestdagen toewensen.

SlageniZailstra
Eegracht 65, 8651 EH lJlst
Te|.05155-31309

-+rff

zoeken, want deze hebben wat grotere en ster-
kere poten om de sneeuw weg te schrapen. Zo
kunnen ze wat beter bii het gras komen om zo
de winter door te komen.
Ze vertrekken in het voorjaar weer naar het
broedgebied. Net als de andere eendensoorten
heeft de smient vaak vrii grote legsels, zo van
zeven tot tien eieren, die ongeveer drie weken
door het vrouwtje worden bebroed. Eén broed-
sel per laar is regel, de paarvorming vindt al
plaats in het overwinteringsgebied. Als de
smienten in het voorjaar weer noordwaarts tÍek-
ken, dan zijn ze helemaal in bruidskleed. Van de
baltskunsten merk je overigens niet veel bij de
smienten. De jongen die geboren worden ziin na
een laar alweer geslachtsrijp. De smient is een

rndensoort die zich over het algemeen goed
\,ran handhaven.

Vogelmeldingen gaarne bij Sj. Landman, tel.
051 55-32046.

Vogelwacht lJlst-Oosthem e.o.

Taxicentrale ZUID-WEST FRIESLAND

Taxi Gaasterland 05147 - 1377
Taxi Speerstra 05155 - 43400

Postbus 459, 8600 AL SNEEK

Alg.Tel.nr.: 0 5 1 5 0 - 3 03 00

TafeltennisinstuiÍ
Effect '78
Op 24 oktober organiseerde tafeltennisvereni-
-^ing Etfect '78 een instuiÍ voor de inwoners van

1-at, Oosthem en Nijezijl. Door middel van een
huis aan huisJolder was iedereen op de hoogte
gebracht van deze instuiÍ. Het doel van de
avond was om de mensen kennis te laten ma-
ken met de taÍeltennissport. De avond was op-
gesplitst in 2 stukken nl. een jeugd- en een seni-
orengedeelte. Om 18.30 begon de ieugd en de
opkomst was groot. Door middel van een een-
voudige training en kleine wedstrijdles werd de

ieugd tot 20.00 uur beziggehouden.
Daarna waren de senioren aan de beurt. Ook
hierbij was de opkomst goed. Na de warming-up
en de training werden de deelnemers in poules

ingedeeld om een klein toernooitje te spelen.
Om 22.15 was iedereen uitgespeeld en kon het
zweet worden aÍgespoeld.
Al met al een geslaagde avond en hopelijk heeft
deze instuif enkele nieuwe leden voor EÍÍect '78
opgeleverd.
Ben jij nog steeds zoekende naar een leuke, ge-

zellige sport voor zowel jeugd als senioren, kom
dan gerust langs op de maandagavond vanaf
18.30 uur of de zaterdagmorgen vanaÍ 9.00 uur
in sporthal "De Utherne" en speel vrijblijvend de
avond of morgen mee.
Alvast tot kijk,

l;sè

,Nf,

EfÍect'78

Leger op weg naar lJlst e.o.
OeÍening voor rampsituaties

Praten over verbindingen in crisistijd. Wat te
doen wanneer de eeuwig "veilige" PTT centrales
de geest geven en in "onze" polders de dilken
doorbreken, in oorlogssituaties teleÍoonverbin-
dingen verstoord raken, oÍ teleÍonisch verkeer
niet eens meer mogelijk is?
Dan hebben we altijd nog het 106 VBD BAT
hoofdsectie 213. Het klinkt heel ingewikkeld,
maar deze leuke eenvoudige mannen weten het
prima uil te leggen in het donker achter het stad-
huis in lJlst. Hun verbindingen zijn uitstekend;
het kost uw veÍslaggever meer moeite hun su-
oerieuren te bereiken via PTï-Telecom!
Hun hoofdtaak is om in crisissituaties ervoor te
zorgen dat de verbindingen met belangrijke in-
stanties (bijvoorbeeld B&W, politie, overheid,
medici, brandweer) in stand gehouden worden.
Daarvoor is een netwerk van straalzenders op-
gesteld. De imposante mast steekt 12 meter in
de lucht en heeft 2 verschillende antennes. Per
zender zijn er 8 aansluitingen (analoog en digi-

OND E RN EME RSVE REN IG I NG

IJLST

Algemene Ledenvergadering

Op 19 januari 1995 zal om 20.00 uur in
de Stadsherberg ,,Het Wapen van lJlst" de
2e algemene ledenvergadering van de on.
dernemersveren iging worden gehouden.
Deze vergadering zal in het teken staan van
bedrilfsopvolging en bedrijfsovername.
Een belastingspecialist van de AVM-groep
en een notaris zullen als gastspreker hun
visie op dit onderwerp naar voren brengen.
Daar wij als ondernemersvereniging menen
dat dit thema ook voor een aantal niet leden
interessant zal zijn, bent u van harte wel-
kom.
Een aantal onder u zullen nu al met bran-
dende vragen rondlopen. Schrijf ze op en
stel ze die avond aan de sprekers, zodat wij
met elkaar op een geslaagde avond kunnen
terugzien.
Toch een overweging waard om zich die
avond als lid aan te melden.
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Telefoon 05155 - 31318
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KLEIN VUURWERK
...........x MorningGlory-6- . . . . . . . .

...........x Trektouwtjes

...........x Sterretjes - zilver

Bestellijst

1,25
a,25
0,50
1,25
1,20

KNALVUURWERK
...........x Kanonslag shising (10 p.p.1 . .

...........x Kanonslag shising per slof (20)

...........x Rotje (5 p.p.) . .

...........x Rotje Box - 40 - .

...........x Mitrailleurband - 60 -

...........x Zevenklapper

GROND- en SIERVUURWERK
...........x Huilsirene
...........x Grondbloem.
...........x Jumping Jack . .

...........x Welkomstgroet. . . .

...........x Butterflydancing

....,......x Phoenix fontein

...........x Panfluit

...........x Super Juwelenpot . .

...........x Knetterfontein . . . .

...........x Zilverfontein

...........x Goudfontein.

...........x Driekleurenfontein .

..,,.......x Timpani-Orkest. . .

...........x Space shuttle

...........x Starryskies

...........x SuperVulkaan

...,.......x Vriendschapsfontein

...........x Bengaalse vuurpot klein . . . .

...........x Bengaalse vuurpot groot . . . .

LICHTKOGELS
Parachute-1-..
Parachute -7 - . .

Lange Jan
Romeinsekaars- 7-
Romeinse kaars - 15
Super kaars

0,40
5,7 5
0,20
1,25
1,60
0,30

...........x Circus vuurwerk

SPECIALE PAKKET-AANBI E DI NG EN
1,00
0,25
0,50
1,75
2,50
1,80
3,95
6,25
0,45
o,75
0,80
0,80
3,95
0,60
0,95
6,00
5,70
2,60
5,75

...........x

...........x

...........x

...........x

...,'......X

...........x

...........x

,.........,x

GEMENGD PAKKET. . . . .P1 17,5O

PIJLEN PAKKET. GROOT P2 24,00

PIJLEN ASSORTIMENT . . P3 12,50

SfERPAKKET-doos. . . . .p4 12,00

SIERPAKKET-middel . . .pb 1b,00

ASSORTIMENT-doos. . . .p6 25,00

SIERPAKKËT-groot . . . .p7 32,OO

METERPAKKET . . . .. . .P8 42,00

...........x

...........x
,..........x
...........x
'......,.'.x
...........x

0,95
3,40
6,25
0,55
0,95
3,80

...........x AANSTEEKKOORD 0.70

AKTIE-prijzen
...........x Babypijl -fluit - pet 144 . . . . 6,50
...........x Babypijl - knal - per 144 . . . . S,9S

f nleveringsdatum: ....................... Kontant betaald: ja I nee

Bii bestelling (uitgezonderd kanonslagen en aktie-prijzen)
via deze bestellijst voor 29 december a.s. en kontante be-
taling 10% korting!
Bestelnul ! !
Afhalen en verkoop alleen op 30 en 3l december.

Prijs- en assaortimentswijzigingen en uitverkocht voorbe-
houden.
Voor informatie over veilig afsteken van vuurwerk, zie
de achterkant van deze bestellijst.

RAKETTEN en PIJLEN
...........x Rode sneeuwpijl . . .

...........x Fluitpijl

...........x Parachutepijl

...........x Pijl-assortiment - 6 -

...........x WildeGanspijl. . . . .

..........,x Babypijl - fluit - (12 p.p.1 . . .

...........x Babypijl -knal - (12 p.p.1 . . .

...........x Selectiepijl

...........x Verrassingspijl. . . . .

...........x Vlinderpijl

1,00
0,70
0,90
5,50
1,00
0,80
o,70
3,95
7,50
1.00

BESTELD DOOR:

Naam: ..........

Adres:

VISSER
IJLST
Galamagracht 9
8651 EB lJlst
Te|.05155 - 31318

Totaal lijst

Korting 1Oo/o van f .................

VERKOOP VANAF 16 JAAR



FEDE RATI E VUU RWE RKHANDE L NEDE R LAND ADVISEERT

I VUURWERK IS NIET GEVAARLIJK, MAAR KAN WEL

^_.Í 
DOOR U GEVAARLIJK GEBRUTKTWORDEN. 

!ql LEES ENKELE UREN VOOR GEBRUTK ZORGVULDTG DE ACHTER_6 í338 XÊi ïF,=,'.?'*="';l,tH,Ï.ï?TJ"ïïli;3i "'*
NEEM NOOIT VUURWERK IN DE HAND, LEG OF ZET HET OP
STRAAT EN STÊEK HET AAN MET BRANDENDE SIGARET OF
AANSTEEKKOORD.

GOOI NOOIT MET BRANDEND VUURWERK.
ZEKER NIET NAAR MENS EN DIER.

STEEK VUURWERK ALTIJD BUITENSHUIS AF.

STEEK "MISSEBS" NIET OPNIEUW AAN.
EXPERIMÊNTEER NOOIT MET VUURWERK.

HOUDT U ZICH A.U.B. AAN DE PLAATSELIJKE
VOORSCHRIFTEN WAT BETREFT HET AFSTEKËN VAN
VUURWERK.

$
7

UUURV/ER

(
. BEWARING

Bewaar, tijdens het afsteken
het vuurwerk op een veilige
plaats. Voorkom voortijdige

ontsteki

GEBRU IKSAANWIJZING
Lees enkele uren voor
gebruik zorgvuldig de

gebru i ksaanwijzing.

'6'W

KNAL.VUURWERK
Niet in de hánd houden.

Op de grond leggen en met
gestrekte arm aansteken.

ROMEINSE KAARSEN
en ander luchtvuurwerk.

Stevig in de grond plaatsen
en lont aansteken.

DRAADVUURWEBK
Ophangen of met gestrekte

arm vasthouden en dan
aansteken.

VUURPIJLEN
Rechtop in lege vaststaande

fles plaatsen en lont aansteken.
Eventuele beschermhuis

FONTEINEN-VULKAN EN
Op vlakke bodem plaatsen

en lont aansteken. Niet aan-
teken in de buurt van brand-

brandbare voorwerpen.

ZONNÊN
Met spijker op boom of lat

bevestigen en lont
aansteken.

Afstand bewaren.


