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Eerste paal geheid!
10 januari 1995. Een belangrijke dag
voor de Ylostinsschool en de Mauri-
tiusschool. Nadat de scholen op 1

augustus j.l. geÍuseerd zijn is nu de
bouwvergunning rond voor de extra
lokalen bij de Ylostinsschool. Op 10
januari kon de eerste paal de grond in.
Sietse de Haan, voorzitter van het
schoolbestuur, sloeg met behulp van
Kees Walinga en Nynke Tamsma de
eerste paal, versierd met ballonnen en
voorzien van alle namen van de kinde-
ren, stevig de grond in. De kinderen
hadden een toepasselijk lied in gestu-
deerd, dat ze onder leiding van "mees-
ter Muizelaar" ten gehore brachten.
Dhr. M. Tamminga, directeur van de
school, hield een korte toespraak.
Na de officiële handeling was er een
traktatie voor de kinderen.

Zeer geslaagde intocht
Sinterklaas
met allerlei activiteiten en nieuws over 1995,
zoals 50 jaar bevrijding

Op 19 november 1994 zette Sinterklaas met zijn 8 pieten voet aan wal te
lJlst. Met het vlaggeschip de Johanna Jacoba werd lJlst binnengevaren en
om precies 2 uur werd aangemeerd bij Speerstra's Voordeelmarkt.

De burgemeester stond te popelen om hem te
ontvangen, maar Sinterklaas had een trieste
mededeling: De pepernootfabriek stond in de
brand en de Pieten hadden geen pepernoten.

Tijdens zijn toelichting werd in de verte een sire-
ne gehoord en dat bleek de brandweer te zijn.
Met veel vaart werd naar de kade gereden en

daar stapien vier pieten uit de auto met de pe-
pernoten. De hoofdpiet zei dat ondanks de
brand in de fabriek toch nog genoeg pepernoten
konden worden gered.
Deze happening was voor de kinderen een hele
belevenis en sommigen droomden hier van, zo-
veel indruk had dit op hen gemaakt.
De burgemeester veruelkomde Sinterklaas in

dichtvorm en na dit alles werd de rondtoer inge-
zet met drumband Ardito en ons eigen Concor-
dia. Het weer was gelukkig redelijk en het eind-
punt van de rit was lt Mienskipsh0s. Hier trad
voor de kleintjes tot 8 jaar poppentheater Punch
uit Drachten op en de kinderen hebben met volle
tór rdÀn nênêtên
!vvvv' 
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Daarna was het de beurt aan de oudere jeugd

tlm 12 jaar en voor hen was er een bingo. Een
geweldige middag en Sinterklaas en de pieten
hebben genoten,, alsmede de jeugd. Zelfs de ou-
deren gingen uit hun bol.
19 November was ook de start voor de sinter-
klaasaktie: Bij besteding van minimaal / 5,--
kreeg men een lot voor een brngokaart. 5 Loten
gaven recht op 1 bingokaart. ln 1993 zijn we ge-
start met de bingoaktie en gezien het succes
werd dit in 1994 voortgezet. De belangstelling
was groter dan ooit tevoren. lJlst en omstreden
werd bedolven met bingoloten en 26 november
was lt Mienskipsh0s bomvol. Muzikale mede-
werking werd verleend door de boerenkapel 'De
Sombrero's' uit Exmorra, die vanaÍ het begin di-
rect de zaal op zijn kop zette.
De hoofdprijs was een vakantie naar keuze
t.w.v. I 600,-- met daarbij f 40O,-- zakgeld, be-
schikbaar gesteld door de SNS Bank
Sneek/lJlst. De verdere prijzen waren beschik-
baar gesteld door de Winkeliersvereniging lJlst.

' G e diplome e rde Auto rij sc ho o I'
Begin februari starten wij weer met een

nieuwe theoriecunus rijbewijs BE!

Met de troostprijzen erbij waren er maar lieÍst
100 prijzen en 45 rondes bingo.
De hooÍdprijs is gewonnen door mevrouw Wier-
da uit de Julianastraat te lJlst, die geheel verrast
het podium betrad. Tevens kreeg ze een bos
bloemen uitgereikt. Wij wensen haar een gezelli-
ge vakantie toe!

Na de Sinterklaasdrukte ging het weer op naar
Kerstmis en de grote kerstboom werd geplaatst

op de Overkluizing, een schitterend gezicht. Te-
vens kwam in het haventje bij de brug de Johan-
na Jacoba te liggen met de nieuwe verlichting,
een sprookje om te zien..Gezien de reacties van
de bevolking voor herhaling vatbaar.
De koopavonden met Sinterklaas en Kerst vie-
len tegen en we zullen binnenkort vergaderen
wat we dit jaar zullen doen. ln '1994 is de Onder-
nemersvereniging lJlst opgericht, waarbij ook de
winkeliers aangesloten zijn. Bovengenoemde
activiteiten werden georganiseerd door de Win-
keliersvereniging, maar de spoeling wordt dun
en wat de toekomst gaat brengen is op dit mo-
ment nog niet bekend; u wordt op de hoogte ge-
nouoen.
Ook de zomeractiviteiten moeten nog bespro-
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J,q,DE VrugS
SCHILDER- EN BEI{ÀNGERSBEDRIJF.

Levering en plaatsing van alle soorÍen glas.
Verkoop van: verf, behang, klompen,

werksch oenen, Ioarsen, etc.

Nu ooh hengelsport artikelen en visaas.

UW WINTERSCHILDER

Voor particulieren per dag
Í 75,- voordeel.

Bedrijven f 35,-- per dag.

Galamagracht 13, lJlst
te1.05155-31387

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

OOK UW ZAKELIJK
DRUKWERK
,S B'J ONS 

'NGOEDE HANDEN.

Galamagracht 9, IJIst, 051 55-3131 I

Voor ovenverse bakkersprodukten naar

Dtr tbof rn eSrnnruilrDilJ
TELEFOON 05155-31557GEEUWKADE 1 .8651 AA IJLST

Makelaardij
Schrale

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

Hypotheken en verzekeringen

Taxaties van alle onroerende goederen
binnen 48 uur geregeld

Vraagt vrijbli jvend inÍormatie.

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

F
Ë
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NIET ALLEEN
VRIENDELIJK

MAAR OOK
DEKSELS
VOORDELIG !

MEER pLEztER vAN rE GULDEN EOIfr _@
GAIAMAGRACHT U IJLST
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ND.IJIST
20 januari 17.00 - 21 januari 23.00
H. Huismans
De Syl 10, Heeg
Tel.05154-42292
21 januari 23.00 - 23 januari 8.00
E.H.J.M. Drenth
S. Sjaerdemalaan 72, lJlst
Tel.05155-31263
27 ianuari 17.00 - 28 januari 23.00
E.H. Mulder
Tramstraat 8, Nijland
Tel.05156-9232
28 januari 23.00 - 30 januari 8.00
H. Huismans
De Syl 10, Heeg
Te|.05154-42292

3 Íebruari 17.00 - 6 Íebruari 8.00
G.J. Schadenberg & J.P. Verdenius
De Skatting 40, Heeg
Tel.05154-42300

10 Íebruari 17.00 - 11 Íebruari 23.00
E.H.J.M. Drenth
S. Sjaerdemalaan 72, lJlst
Te|.05155-31263
11 februari 23.00 - 13 februari 8.00
C.H. de Koning 

.

Ylostinslaan 3. lJlst
Te|.05155-31263

17 Íebruari 17.00 - 18 februari 23.00
C.H. de Koning
Ylostinslaan 3, lJlst
Te|.05155-31263
18 februari 23.00 - 20 Íebruari 8.00
E.H. Mulder
Tramstraat 8, Nijland
Te|.05156-9232

24tebruari 17.00 - 25 februari 23.00
H.Huismans
De Syl 1 0, Heeg
Te|.05154-42292

VOGELWACHT IJLST E.O.

LEDENVERGADERING

9 februari a.s., 20.00 uur
in het Mienskipsh0s

Een ieder is van harte welkom

Infrlo,

22 januati

22 januari
23 januari
26 januari
28 lanuari
30 januari

1 Íebruari
1 februari
3 februari
3 íebruari
4 februari
6 februari-3 april

7 Íebruari
9 februari
11 Íebruari
14 februari

1 6 februari

1 6 februari

1 7 februari

1 9 februari
20 Íebruari
22Íebruari
23 Íebruari
24 Íebruari
25 februari
28 Íebruari

ledere woe. en za. Poppentheater De Regenboog, Looxmagracht 1 1, Sneek,
Aanvang 14.30 uur. Toegang Í 7,-- p.p. Vanaf 4 jaar. Voor inlichtingen en plaats-
besoreken: 051 50-21 441.

Stadsherberg "Het Wapen van lJlst", 16.00 uur, Sweet cookies, Close harmonv
groep, Barbershop singing.
Open Deur dienst, Mienskipsh0s.
Bridgeclub, Mienskipsh0s.
N.C.V. B. Jaarvergadering, Eéndagsbestuur, Mienskipsh0s.
De Koepel, Wiegel's Wjukkel Masjine, Mienskipsh0s.
Bridgeclub, Mienskipsh0s"

Bridge club, Mienskipsh0s.
Bijbelkring'Gelijkenissen', 9.30-11.30 uur, Eehof.
Stadsherberg, klaverjassen.
Kypmantsje Drive, Mienskipsh0s.
Gymnastiekvereniging StànÍries, onderlinge wedstrijden, Utherne.
Expositie, gemeentehuis lJlst, Han van Duuren, Truus de Weger, Atie Teensma,
Ellie Hoenders.
Leerhuisgroep'Micha', 20.00 uur, Schaapskooi.
Jaarvergadering Vogelwacht, Mienskipsh0s.
Beat-avond. Mienskiosh0s.
Leerhuisgroep 'Heeft Jezus mijn buren nog iets te vertellen?', 20.00 uur,
Schaapskooi.
Bond van Plattelandsvrouwen in Friesland, lezing weerman Piet Paulusma,
Mienskipsh0s.
C.P.V., de heer Jeen van de Berg vertelt over schaatssport-evenementen,
Mienskipsh0s.
Stadsherberg Het Wapen van lJlst, 21 .00 uur'Willehuske', levensliederen en
shanties.
Open Deur dienst met het Leger des Heils, Mienskipsh0s.
Leerhuis 'Van Adam tot Noach', prof. dr. H. Jagersma, 19.30 uur, EehoÍ.
Bijbelkring'Geliikenissen', 19.30 uur, EehoÍ.
N.C.V.B. Fysiotherapie, Lies Meijer, Mienskipsh0s.
Stadsherberg, klaverjassen.
Shanty-koren, Mienskipsh0s.
Leerhuisgroep 'HeeÍt Jezus mijn buren nog iets te vertellen?', 20.00 uur,
Schaaoskooi.

Sjoelen vanaf 4 oktober, iedere maandagmiddag
' NijYlostins, aanvang 14.00 uur.

\-"ngvereniging'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, 1 keer in de 14 da-
gen in het Himsterh0s te Oosthem. Ouderen ie-
dere dinsdagmiddag van 13.30-15.00 uur in het
Mienskiosh0s.
Schaken elke dinsdagavond in Het Wapen van
lJlst.
Dammen elke maandagavond in Het Wapen van
lJlst.
Bejaardengymnastiek in Nij Ylostins, elke
vrijdag vanaÍ 14.30 uur,
Badmintonvereniging Flash elke donderdag van
18.00-22.30 uur in De Utherne.
Volleybalvereniging Stànfries elke dinsdag
vanaf 17.00 uur.

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

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

Amnesty International elke 2e donderdag van de
maand, 19.00-21.00 uur in de bibliotheek.
Kaatsen elke woensdagavond in De Utherne.
Tafeltennis maandag van 19.00-23.00 uur, zater-
dag van 9.00-13.00 uurjeugd.
Gymnastiekvereniging Stànfries: maandag
sporthal 8.45-9.45 uur, 16.00-22.30 uur; dinsdag
Dassenburg jazz 16.30-20.30 uur; woensdag
sporthal 13.00-20.00 uur; donderdag 17.00-
18.00 uur; vrijdag 16.30-18.00 uur; zaterdag
9.00-13.00 uur in De Utherne.
FNV info-team: bel 05155-31970, Louise Hee-
ringa voor informatie op het gebied van Sociale
Voorzieningen, StudieÍinanciering, invullen belas-
tingbiljetten, individuele huursubsidie e.d.
Bouw- en Houtbond FNVWW inschrijven elke
maandagavond van 19.00-20.00 uur, Douwe Hee-
ringa, Westergoleane 45, lJlst, tel. 05155-31970.
Gemeentq van Jêzus Christus: Kinderclub 4
tJm 7 jaar: 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. TofÍe Tie-
nerclub: vrijdags 19.30-21.00 uur; in de even
weken. Info: Johan Brinksma, tel. 05104-1627.

't Honk: woensdagmiddag:van 14.00-15.30 akti-
viteiten voor kinderen van de basisschool; vrij-
dagavond: kinderdisco Um 15 jaar; zaterdag-
avond: disco voor de jeugd vanaf 16 jaar.
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,4lomskikkursussen

r'llreidsboeketten, korsages en oar

,,/]lomwur{

Richtsle Wi1n1a, De Himmen 29

Easthim, til 05 155-32607

Stickerruilburo
ERWIN ZIJLSTRA

Waterkers 13
8607 ES SNEEK

tef.05150 -22339

Galamagracht 44 - Ulst
Tel. 05155-31996

M.SIIPERDA
Sudergoweg 54, lJ lst

051 55-

Yaaromhopen...
afs a Yoordelig
Isant haren?

De doe-het-zelver huurt bij
ons o.a.: a Ladders a Rol-
sÍelgers a Speciemolens
la cifuelzagen O Decoupeer-
zagen a Boormachines
o Schuurmachines a Parket-
schu u rmac h i nes o G rond -
of Tuinfrezen . Ketting-
zagen enz. enz.

tr
n
!
tr

GROND- EN VERZETWERK
WALBESCHOEIING
HEIWERK tr RIOLERING
AG RARISCH E WERKZAAMHEDEN

Aa*ercmingsb*drilf lS*9" ** ïffaterhcuw

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

Voor al uw TEXTIEL enloÍ LUXE KADOOTJES natuurliik naar:

Textiel & Kadoshop
ZONNESTUDI

Galamagracht 8 8651 EB IJLST Tel. 05155-31229

" Gediplomeerde Autorij school"
ook voor vrachtauto en autobus

Sudergoweg 36 - 8651 CN Ulst - Telefoon 05155-32009

r Lestijden 60 minuten

o Opfriscursus voor de niet regelmatige rijders

o Voortgezette opleiding op groot materieel

o Het leren en durven rijden in Amsterdam

o Theoriecursus... ook voor 17% jarigen

o Hoog slagi

Bel of kom vooÍ meer informatie.

íffi
Qr;t

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

Speciale drogisterii en kosmetica-aÍdeling

Let op onze wekeliikse folder

SPEERSTRA'S
VOORDEELMARKT
Stadslaan 2 - Telefoon 31206

1
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Brillenactie Kornic Polen
Beste mensen,
Met vreugde kan ik u melden dat tot op heden
éénduizend vierhonderd en vijÍ brillen zijn ont-
vangen.
Begin september kon ik op verzoek van Folkert
Boersma uit Heeg 25 brillen meegeven voor
Roemenië en daarna ontving ik tot op heden
215 brillen voor Kórnic (plus een hoorapparaat).
En niet te vergeten al die postzegels en kaarten,
geweldig.
14 November jl. bezocht ik de Poolse ambassa-
de te 's Gravenhage. Eén der medewerksters
belde voor mij naar Kórnic en vernam van de so-
ciale dienst aldaar de goede aankomst van kle-
ding, schoeisel, speelgoed en de brillen. Het
speelgoed was inmiddels al aan de kinderen uit-
gereikt.
Nu heb ik de volgende vraag aan u: 'Wie kan
voor mij een in het Nederlands geschreven brief
in het Pools vertalen?'
lk dank u voor de medewerking en ik wens u
een goed nieuwjaar.

J.M. Mostaert

De inleveradressen zijn:
Heeg: Boekwinkel van Floor, WinkelbedrijÍ van
Jelle Visser, Voordeelmarkt van Íamilie Gerrits-
ma.
Hommerts: mevrouw L. Visser-Leenstra.
Oudega (W): Casperwinkel van Abe Valkema,
Postzegels, kapsalon'Laurentia'.
Blauwhuis: mevrouw N. Popma, Atsmar 4.
Woudsend: Meermarkt fam. Noorman, installa-
tiebedrijf B. Reekers.
lJlst: Kantoorboekhandel Visser.
Sneek: DA-drogist Meindersma, Oosterdijk; An-
tonius Ziekenhuis, aÍd. Oogheelkunde.
Nijland: mevrouw L. de Jong, Camstrastraat 19.
Oppenhuizen/Uitwellingerga: Meermarkt Íamilie
Van der Goot.
Gaastmeer: J. Mostaert, Hellingpaed 21, 861 '|

JR, tel. 05154-69757.

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

Redactie: A. Kuipers

G. Groeneveld-Kroese
Migg b.v., Sneer'

Sybe Houtsma

Drukkerij Visser, lJlst

Kopij en/oÍ advertenties: Inleveren vóór
de 15e van de voorafgaande maand bij
Drukkerii Visser. lJlst.

t.r Copyright Drukkerij Visser. Niets uit deze
uitgave mag worden verveelvoudigd door mid-
del van druk, fotokopie, mikrofilm oÍ op eniger-
lei andere wijze, zonder vooraÍgaande schriÍte-
lijke toestemming van de uitgever.

ken worden en u zult begrijpen dat alles mogelijk
is, maar dat geld een grote rol speelt.
Op 5 en 6 mei 1995 worden de Íestiviteiten 50
jaar bevrijding gehouden en de Winkeliersver-
eniging heeft gemeend ook in lJlst een groots
'opgezet feesi te houden. Het programma is als
volgt:
vrijdag 5 mei 1995:
10.30 uur bevrijdingsconcert door Concordia
14.00 uur groot kinderprogramma met sterke
man Johannes de Wit
21.00 uur Battle of de Bands (ootreden van 3
bands).
zaterdag 6 mei 1995:
9.30 uur spellencircuit kinderen basisscholen
13.30 uur groie zeskamp met ploegen uit alle
dorpen van Wymbritseradiel. In de tent is een
stripÍigurenband; die danst, zingt en swingt de
tent uit, met diverse spelletjes. Een middag voor
jong en oud.
21 .00 uur afsluiting met Top 40 orkest 'Examp-
te"
Alle Íestiviteiten vinden plaats in de grote fees!
tent (Aluhal) van 35 x 20 meter op het sportvel-
dencomplex De Utherne.
De Winkeliersvereniging wenst u nog een heel

ezond 1995 en veel plezier bij de festiviteiten
\a0 jaar bevrijding.

Voor de goede orde vermelden wij nog dat de
Stadsfeesten (organisatie De Koepel) gehouden
worden van 22 Vm 24 juni 1 995.

Namens bestuur Winkeliersvereniging lJlst,
Lammer Koster, vooÍzitter

28 desimber 1994 wiene
J. Wiersma en
H. Wiersma-Lageveen
yn 'e J. Rispensstrjitte 14
55 jier troud.
Wy betankje elkenien
dy'ldizze deifoar Ís ta in
feestdei makke hawwe.

'Turdus'
Turdus betekent zanglijster en heeft dus met
zingen te maken.
Wij zijn een gospelkoor uit Oosthem/lJlst e.o.
Het ledental is momenteel 32 personen.
Het koor is in 1984 opgericht en bestond vorig
iaar 10 jaar. Dit willen we niet ongemerkt voorbij
laten gaan en we geven daarom 10 februaÍi a.s.
een jubileumconcert in de Hervormde kerk in
Oosthem.
ledereen is van harte welkom om dit met ons te
vieren. Een gospelduo zal ook medewerking
aan deze avond verlenen en er zijn ook plannen
om iets te doen met een kinderkoor. De avond
begint om 20.00 uur. Graag tot ziens.

NS.PLAATSBEWIJZEN
Jongeren-, Rail AktÍef- en

60* seniorenkaarten

verkrijgbaar bij :

BOEKHANDEL VISSER
Galamagracht 9, tel. 31318

flPUWTS'6\F-ULM8a
Wil degene die mijn pot met geraniums ,geleend'

heeÍt deze $aag zo spoedig mogelijk na de
kerst terugbêzorgen? Galamagracht 40.

Langs deze weg willen wij een ieder bedanken
voor het bezoek, de goede woorden, kaarten,
etc. tijdens mijn verblijf in het ziekenhuis.
R. Bijlsma en fam., S. Sjaerdemalaan 48.

Verloren op 8 januari j.l.:
Mohair sjaal, donk ergrij s

omgeving politiebureau

J. Jansma, Galamagracht 64
tel. 31713

Rectificatie
Onder de bespreking van het boek Friese
Schaatsenmakers is de naam van de schrijver
weggevallen. De schrijver van dit artikel, tevens
de auteur van het hooÍdstuk 'lJlst' in dit boek is -
zoals velen wel begrepen zullen hebben - de
heer Frits Boschma.

KerstÍeest Nii Ylostins
Ook in Nij Ylostins werd dit jaaÍ net als andere
jaren het Kerstfeest gevierd op 19 december om
halÍ 7 in de grote zaal. Alles was weer versierd
en overal door het huis brandden de kerstbo-
men. Met de bewoners en de gasten van de ker-
ken uit de Ring lJlst kon de heer Van Slooten
dan ook een volle zaal welkom heten.
We hielden eerst een Kersiliturgie. We zongen
de mooie bekende kerstversjes, afgewisseld
door het lezen van Lucas 2 door drie bewoners.
Ook was er een vierstemmig koortje dat mooie
oude kerstliederen zong. Na de liturgie hielden
wij met elkaar een broodmaaltijd, van tevoren
klaargemaakt door de familie Van Slooten en
hun medewerkers. We hebben heerlijk met el-
Kaar gegeten en konden tussendoor gezellig wat
met elkaar praten. Nou, het smaakte allemaal
heerlijk.
Aan het eind bedankte mevrouw Van Slooten al-
len voor hun aanwezigheid en wenste ons geze-
gende kerstdagen.
Ook ds. Ariessen, die als gast in ons midden
was, maar niks mocht zeggen zo hij zelÍ zei, wou
toch de familie Van Slooten en allen die meege-
werkt hadden bedanken voor deze mooie avond
en het heerlijke eten.
We zongen nog met elkaar Ere zij God en zo
waren we om half g na een gezellige avond
weer in huis.

Volkstuinver. lJlst e.o.

Nog enige percelen à 1OO m'
te huur.
Inlichtingen: tel. 31301 of 31376.

G.B.T.
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I. SCHEEPSSCHROEYET
a r.porolic . lpoêdvêrslêllcn
. boloncaren . schÍoêíosinslolloiies
oD moor

2. SCH!EP3mOTOnEil
a lêv.ring ên inbouw a ombou*
. ondcrhoud . hooÍddêolêr vdn
"Íhorny.roÍi" moloíên o kccrkoPpclinlen en reporotie

3. SCIIEFSAEXODIGDHEDEX
. S<otro s(hroêíosloooetingên /G À a;:fff:"'"ïJ- EffEI-

.. YOON DE DOE HET IITYENT --
. h.lling ioi l5 ton.. hogedrukreinigingsipuil
o deskundig odvic:.

IN UW KOSIBARE VAKANTIETIJD PROEÉREN-WIJ
ZO SNEI MOGEI.IJK UW SÍORINGEN

Hiernstra
odministrotiekontoor

x administraties
* belastingzaken
* begeleiding
* advies
* voor bedrijven

en particulieren

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

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

Rabobank

Samen sta ie sterker

mtJTEITEilEEDRIJF

R.IKRME€
ïI KUNT 1IIER TERECIÍT VOOR:

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

, Onderdelen ' Verkoop van Nleuwe &
Gebrufl<te auto's

Roodhemsterweg 14

IJlst
0s 1 s5-3 1436

(privé 31858)

Autorijschoot L. dg BOgf
Belangrijker dan een goedkoop

lesuur is de eindrekenlng
na het rilexamen!
Ga daarom naar

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

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

VOLLEDIG
GEDIPLOMEERD

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

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

gelegenheid voor nabestaanden
* lndien gewenst opbaring thuis met koeling
* Dienstverlening zonder winstbejag met voor leden bovendien

Íinanciële tegemoetkoming
{< Door samenwerking met UBO-verzekeringen is totale dekking

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

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

Inlichtingen: A.A. Seinen, De Kling 11, te1.05155'32558

TIMMER- EN AANNEMERSBEDRIJF

b.v. Gebr. WIERSMA / lJlst
o nieuwbouw a betonbouw o onderhoud o rêstauratie
a kunststoÍ kozilnen

lJlst, Roodhemsterweg +, Telefoon 051 55-31 880/31 348
Postadres: Postbus 29, 8650 AA lJlst
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Occasions en
N ieuw-verkoop
Goede seruice

Tel.31249
Holtropweg 5

Reparatie
Plaatwerk - Spuiten

Lippenwalde 2, 8622 DD Hommerts

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-makelaarcdiploma

MIJN HOBBï UW GEMAK...!
Het vertrouwde adres voor al uw slijpwerk,
zoals: scharen, messen, tuin- en hobby-
gereedschap.

Ook voor het vakkundig slijpen van uw

WONiNGINRIC}ilING

schaatsenl!!
Waarschuwing: geef nooiï iets
mee aan een onbekende
aan de deur.

Uw slijper: Henk de Vries

Bockamastraat 27

Te|.31782

Ned. Christen
Vrouwenbond
Het reisje naar Home Center te Wolvega op 23
november 1994.
Om 9.15 uur vertrokken we met vijftien personen
in auto's naar Wolvega. Om r 10.15 uur kwa-
men we daar aan en werden ontvangen met koÍ-
Íie en koek. We kregen enige voorlichting wat
betreft kwaliteit en materiaal van banken, ma-
trassen etc. Hierna volgde een rondleiding. On-
ze gids deed dit op zeer humoristische wijze.
Om t 13.00 uur kregen we een goed verzorgde
lunch aangeboden. Hierna was er nog gelegen-
heid inkooen te doen en wat rond te neuzen.
Om 15.30 uur gingen we weer richting lJlst. We
waren allen zeer tevreden en vonden het een
gezellige en geslaagde dag!

J. Posthuma-v.d. Boomoaard

AdvintsÍiering
As kristenÍroulju Ít Drylts fierden wy mei inoar it
Advint. De lieding wie yn hannen Ían de Herfoar-
me Hantwurkgroep.
Frou E. Dijk hjitte Ís wolkom en hie in koarte ie-

. aning. Fierder folgen wy dizze jOn de liturgy.
\le lêzingen wurden hàlden Ét u.a. Ruth, Jona,

Daniél en Ester. Dizze wurden óÍwiksele mei ge-
arsang en gedichten. Yn it skoft wie der koÍje
mei krystbóle.
Ek waard der noch in kearse-spul opfierd. Frou
E. Osinga winske ós as óÍsluting fan dizze j0n
Goede Krystdagen en in wol thób ta.

J. Posthuma-v.d. Boomoaard
(skriuwster N-CVB)

Programma 1995
Ook in 1995 hoopt de N.C.V.B. weer paraat te
zijn en hieronder volgt het programma voor de
eerste vier maanden.
Woensdag 11 januari 1995: Nieuwjaars-kofÍie-
morgen.
Donderdag 26 januari: jaarvergadering met me-
dewerking van ons'Eendagsbestuur'.
Donderdag 23 februari: Lies Meijer uit lJlst praat
met ons over haar beroep: 'Fysiotherapie'.

Vrijdag 3 maart: 19.30 uur Wereldgebedsdag in
''1 Doopsgezinde kerk. Samen bidden we voor

Vêde en gerechtigheid.
Donderdag 23 maart: mw. J. Wijnia-Swart uit
Woudsend: 'De vrouw in de Zending en Wereld-
diakonaat, hier en in de Derde Wereld'.
Donderdag 27 april:'Een lach en een traan', op
de Henri Dunant, de Rode Kruis vakantieboot.
Ds. Buitenhuis uit Utrecht vertelt zijn belevenis-
sen.
De avonden worden gehouden in het Miens-
kipsh0s en beginnen om 20.00 uur. U bent van
harte welkom! Neemt u gerust eens een vriendin
of buurvrouw mee, dan kunnen ze ook eens
kennismaken met de N.C.V.B.
Wy winskje jo lok, seine en s0nens ta yn 1995 Ét
namme Ían de N.C.V.B.

Taxicentrale ZU I D-WEST F R I ES LAN D

Taxi Gaasterland 05147 - 1377
Taxi Speerstra 05155 - 43400

Postbus 459, 8600 AL SNEEK

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

Poppencursus
Bij voldoende deelname (maximaal 6 personen
per keer) zou ik het wel leuk vinden om een cur-
sus te geven.
Het is dan de bedoeling om een karakterpop te
maken van Fimo-klei. Het meeste materiaal is bij
de prijs inbegrepen. Alleen haar en stoÍ voor kle-
ding niet. De cursus duurt 5 avonden oÍ midda-
gen, dit naar voorkeur, het lieÍst op dinsdag.
Kosten zijn / 60,--.
Opgeven bij Anneke Folkerts, Skerwald 15,

Oosthem, tel. 05155-331 13.

COPIEREN tot A3
vergroten of verkleinen?

DUPLICEREN?
Snel en goedkoop

dan naar:

Boekhandel/Drukkerii V ISSE R

Galamagracht 9, Tel. 31318

Bond van Plattelands-
vrouwen in Friesland.
aÍd. lJlst
De laatste avond in 1994 werd op 14 december
verzorgd door de heer en mevrouw Leenheer uit
Veenwouden. KerstÍeest in Scandinavische
sfeer was de titel van deze bijeenkomst. Er was
een 'echte' kerstman aanwezig op deze avond,
in de persoon van de heer Leenheer. Hij vertel-
de over het ontstaan van de kerstman in ver-
schillende landen en verder liet hij aan de hand
van een aantal dia's zien hoe men in Noorwegen
het kerstÍeest viert.
Het is daar naast een kerkelijk Íeest ook een
vrolijk Íeest met heel veel versieringen en ca-
deautjes. De voorbereidingen beginnen al vroeg
in de maand december en op 23 december
moet het hele huis van onder tot boven schoon-
gemaakt worden. Op de avond van 24 decem-
ber wordt het kerstboomfeest gehouden en wor-
den de cadeautjes uitgepakt. Op 25 december
gaat men naar de kerk en tweede kerstdag
wordt besteed aan het aÍleggen van Íamiliebe-
zoeKles.
Mevrouw Leenheer had een pepperkakehus
(peperkoekhuis) gebakken, dat wel een beetje
deed denken aan het huisje van de heks van
Hans en Grietje. Verder kon men snoepen van
Zweedse waÍelties en waren er allerlei Scandi-
navische voorwerpen uitgestald, deels meege-
bracht door de leden van de aÍdeling. Het ge-

heel werd opgeluisterd met het zingen van
kerstliedjes uit Scandinavië door een gelegen-
heidskoortje en later ook door alle aanwezigen.

Galamagraclxt 20, 8651 EB IJIst, Tel.05I55-32372/31450

Het bestuur

Ve elzij dige v e nstermo de.
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AUTOBEDRIIT
I.OSINGA

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

Nijesyl 50, lJlst Tel.05'155-32386

FRIESE SCHAATSENMAKERS
van ambacht tot industrie

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

Frits Boschma

verkriigbaar bíi:
BOEKHANDEL VISSER

tel. 31318

Renorutie &Niauwbouw

VAN VLOER TOT DAKPAN
ONDERHOUDSBEDRIJF HUISMANI

DE FTNNE 6,8651 CW IJLST,05155-32023

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

ftr\
+UUË\-7
B'[og'l

Zaterdag 28 januari 1995 in het Mienskipsh0s

,' WI EGELS WJUKKEL MASINE"

Aanvang: 21.30 uur

Entree: aan de kassa f 12,50
in de voorverkoop f 10,00
(deze wordt gehouden op woensdag 25 januari 1995
van 19.00 - 20.00 uur in de kantine van de sporthal)

Organisatie: "De Koepel"

Folders beschikbaar

---!i i nterli ner. De g roe.re st re e p.

Nu ook
I NTE R Ll N E R-plaatskaarten
verkrijgbaar bij

BOEKHANDEL VISSER

IIIIIIIIITIIIII-TIII-

Ir lf-T-7 VERENIGING
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; Openbaar onderwijs is voor alle kinderen.

; Het leert ze samen leren, samen spelen, samen leven.

I
i Goed openbaar ondenruijs bereidt kinderen voor op het leven

! in een open en veelvormige samenleving.
I Het kweekt begrip voor andere opvattingen, andere
I gedachten.

I ln fret openbaar onderwijs zijn kinderen gelijk.

I
I VOO komt op voor onderwijs dat recht doet aan ieders

; belevingswereld.

i VOO is een grote vereniging met afdelingen over het hele land.

i Ook afdeling Wymbritseradielwil inhoud geven aan het begrip

I "Niet a-p-a-r-t, maar samen".
I
I Ueeft u interesse of vragen, bestuursleden zijn:
I Vevr. Grytsje Dijkstra, te|.05155-31754
I Mevr. Margriet Regeling, tel. 05155-31768

L-IIII-IIIIIII-I-IIII
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ANNA SCHRAA.VAN POPTA

GEDIPLOMEERD
PEDICURE

Geeuwkade 11 - TeleÍoon 31930

In de schemeravond een uil gezien, vliegend
langs en boven de kant van de spoorlijn, duide-
lijk zoekend naar een prooi. Het was tussen Nij-
esyl en de spoorwegoveÍgang in de Pikedyk,
S.K. Abma.
Grote bonte specht gezien in de tuin van de Ía-
milie Hobma, Niiesyl 2. Ook werd de grote bonte
specht gezien aan de Harinxmaweg lJlst op 21-
1 1 -1994 door mevrouw Osinga, Harinxmaweg.
Fazantenechtpaar gezien op 8-11-1994 in de
singel tussen Ten Woude en de volkstuinen, ge-
meld door mevrouw Ten Woude, Sudergowei.
Mevrouw Frieswijk zag op 3-12-1994 eenlazan-
tehaan in de tuin rustig rond -stappend en eten
zoekend. Hij was wel wat uit de koers, want hii
houdt meer van land met stÍuiken oÍ bosjes en
riet- en bouwland.
Blauwe kiekendief boven de Geeuw oo 9-11-
1994 gezien door J. Groenveld, lJlst. Ook werd
de blauwe kiekendief gezien bij 't Anewiel, Hom-
merts op 3-12-1994 door J. v.d. Sluis.
Sperwer gezien bij hun huis aan de Rige onder
Abbega op 10-11-1994 door Elske Adema. Ook
een sperwer in de J. Rispensstraat op 6-12-
1994. Die deed een aanval op een merel (zwar-
te lijste| maar schrok van mevrouw Dijkstra, S.
Sjaerdemalaan en verdween; de merel kwam
met de schrik vrij.
Goudhaantje gezien door K. v.d. Sluis, S. Slaer-
demalaan op 17-11-1994. Het goudhaantje was
niet bang, want hij kon hem op een meter at
stand benaderen. Het is een prachtig vogeltie.
Tien putteÍs in het gras bij de Westergoleane op
23-1 1 -1994 gezien door S. Houtsma, Westergo-
leane.
Rotgans liep tussen de kleine rietganzen bij
Hommerts op 20-11-1994 gezien door J. v.d.
Sluis.
Een havik liep en vloog tussen de ganzen door
bij Zijsling aan de lendrachtswei op 3-12-1994,
gezien door J. v.d. Sluis, lJlst.
Een late vlinder, schoenlapper (dagpauwoog),
gezien op 5-12-1994 door mevrouw Lubberts,
Dassenboarch 14.
Vogelmeldingen gaarne bij S.l. Landman, de Ke-
arnstien 16, tel. 05.155-32046.

Vogelwacht lJlsl-Oosthem e.o.

VOOR WONING.
EN

UTILITEITSBOUW
installatiebedrijÍ

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,
tel.05155-32642

tel. Sj. Wiebenga 05155-31529
Eegracht 105

BROUWER

Z Bestratingsbedrijf

,À Zwaagman B.lf.

Voor particulier en bedrijf
Vraag vr ij b I ij ven d p ri jso pgave

Fam. Leverstraat 22
8603 EC Sneek

Tel.05150 - 30454

De slager aan de gracht,

die heeft vlees dat is heel zacht.

Lekker gekruid gehakt

v00r u een gemak.

Vele soorten worst
en u eet als een v1rst.

Naar vele andere soorten kunt u vragen
u moet maar eens een g1kie wagen.

ln de winkelontmoeten wij u graag

en leggen wii het vlees voor u 0p de waag.

SlageniZiilstra
Eegracht 65, 8651 EH lJlst
Tel.05155-31309

Príué en Zakelíjk
de juiste

* verzekering
* hypotheek
* pensioen

SNEEII'EN
ff|sUNANTIDIs,ANTIX)N

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

F0gelnijs

Vogelwacht
lJlsVOosthem e.o.

Twee dodaars gezien bij de vogelhut te Jutrijp
op 2-10-1 994 door J. v.d. Sluis.
Staartmezen in lJlst gezien door H. Postma op
8-1 0-1 994.
Een grutto gezien bij Pikesyl op 10-10-1994
door H. Osinga, Pikesyl. Een laat exemplaar; de
meeste grutto's zijn misschien al in Afrika.
Twee ijsvogeltjes gezien bij de Horsebrug op
12-10-1994 door S. en H. Wassenaar, lJlst.
Koereiger gezien bij Abbega op 16-10-1994
door H. Postma, lJlst.
Twee vlaamse gaaien gezien op 16-10-1994
door Th. Hobma bij zijn huis in Nijesyl en ook
werd de vlaamse gaai gezien bij Troelstra en de
Vries op 17-11-1994 door J. v.d. Sluis.
Zelden zoveel eenden en smienten gezien op
het Pikemeer nabij de Stoaterske tille; het gehe-
le meer was een waar eenden- en smientenbas-
sin. Gezien door S.K. Abma op 21-10-1994.
Houtsnip vloog zich dood tegen het raam op 22-
10-1994 bij familie De Jager, de Kearnstien,
lJlst. Ook bij de familie Tj. Hoekstra, Galama-
gracht vloog zich een houtsnip dood tegen het

raam op 25-10-1994. Drie stuks werden nog ge-
zien op de ijsbaan op 5-11-1994 door H. Postma
en op 1 0-1 1 -1 994 één op de Kearnstien door Sj.
Landman.
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KLEURENFOTO'S
SUPERVOORDELIG!

6F* t 0,59. 10x15 cm' / 0'69'

VISSER-IJLST
BOEK-EN FOTOHANDEL
Galamagracht 9
Telefoon 05155 - 31318 GOEDKOPERVOOR

AL UW KLEURENFOTO'S

VANDAAG GEBRACHT . OVERMORGEN KLAAR

'ffm'r.":"i"fr. ffi4

)fuv,

-r:ï*:=]r={


