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Kees de Koning;
plattelandsarts.
Kees de Koning, huisarts, tweede zoon uit een gezin met 4 zoons, blaikt bii
aanvang van ons gesprek Íamilie te zijn van Coen de Koning, de legendari-
sche schaatsenrijder, die de Elfstedentocht in 1912 en 1917 heeft gewon-
nen. Het begin van deze eeuw, wanneer precies weet Kees de Koning niet.
Daar uw verslaggever diverse naslagwerkjes over de Elfsteden heeft,
moest eerst deze 'zaak' maar eens tot op de bodem uitgezocht worden.

Drvlts...
it aldé stedsje

foto- en verhalenboek over lJlst
176 pag. met meer dan 260 foto's, form. A4
gebonden met stevig omslag. prijs f 42,50

verkrijgbaar bij:

BOEKHANDEL VISSER
Galamagracht g, 8651 EB IJLST

Telefoon 05155-31318

geeft aan lieÍst naast de mensen (patiënten) te
willen staan. Toch klinkt er ook in door dat hij
wel vindt dat hij vanuit zi.in positie wel proÍessio-
neel moet handelen en daar waar nodig een be-
paalde aÍstand moet blijven houden en zaken
moet kunnen Íelativeren.
Plattelandsads noemt hij zichzelÍ, een rol waarin
hij zichzelf wel ziet zitten en waarbij je in tegen-
stelling tot de stadsarts in Íeite de mensen van
de wieg tot het graÍ bij je hebt. Hij werkt in een
relatieÍ kleine gemeenschap en de lijnen zijn
kort. Het directe contact met zijn patiènten er-
vaart hij als preltig tiidens het spreekuur, en bij
de dagelijkse visites. Plichtmatigheid is een
woord dat in zijn woordenboek in elk geval niet
voorkomt.
Zeilen (hij was nog een tijdje zeilinstrukteur bij
'Krekt oer't wetter') en schaatsen (het zit in de
Íamilie) zijn grote hobby's van hem en zijn echt-
genote Esther de Meijer. Wat dit betreÍt heeÍt hij
het ook op dit gebied precies gevonden; een
combinatie van beroep en ontspanning.
Al zijn er mensen die nooit ziek zijn, de meeste
mensen uit lJlst e.o. zullen ooit een keer met
dokter de Koning te maken krijgen.

In het wedstrijdverslag van de Elfstedentocht 7
, {ebruari 1912 staat te lezen: 'Ferwerda en

1-jwierstra maken de afspraak gezamenlijk jacht
te maken op De Koning en Keizer, maar wie
schetst hun verbazing als zij na Franeker plotse-
ling worden ingehaald door De Koning. Dus al-
leen Keizer blijkt nog maaÍ aan kop te liggen! '

'Achter hen zetten Fêrwerda en Swierstra de
achtervolging in. In Bolsward , waat 4,5 centime-
ter watêr op het iis staat, is hun achterstand ze-
ven minuten, maar bij de controle in Workum
zien zij tot hun vreugde de Koning en Keizer in
de gelagkamer. 'Wij hebben ze te pakken', juicht
Swierstra uitbundig'.
Tijd voor mij om maar eens niet naar de gelag-
maar de spreekkamer te gaan en te praten met
De Koning.
Tijdens zijn studie in Nijmegen ging hij in het ka-
der van een uitwisselingsprogramma als tropen-
arts naar AÍrika, alwaar hij in Lesotho als tropen-
assistent werkzaam was. Na zijn artseneyamen
heeft hij nog een tijd in Engeland gewerkt. Daar-
na was hij werkzaam als arts assistent in Sneek
op de Eerste Opvang (EHBO) en de afdeling
verloskunde Vervolgens nog anderhalf jaar op

, lelánen als aÍdelinqsarls.
\íegenouer me zit uw Jmijn) huisarts, geen mens

die op een voetstuk geplaatst wil worden. Hij

J.K

25 iaar Speerstra's
Voordeelmarkt
Op 21 januari 1995 werd een heuglijk Íeit gevierd, want Siep en Joke Speer-
stra waren 25 iaar in lJlst en wie kent niet de supermarkt op het mooiste
punt van lJlst, bij het water.
Reden om eens een praatje te maken met deze beide mensen over hoe die
25 jaren zijn verlopen en wat er alzo veranderd is.

Een ieder kon zien dat Speerstra's Voordeel-
markt iets te vieren had. De hele week wapper-
de de Friese vlag en de winkel was feestelijk
versierd. Als je met vele aanbiedingen zo'n Íees-
tweek inzet krijg je ook veel klanten. Het was
een drukte van belang en als klap op de vuurpiil
werden op de heuglijke dag ook nog eens 10
manden met boodschappen verloot onder de
klanten die meer dan f 25.- besteed hadden en

hun kassabon voorzien van naam en adres in de
bus hadden gedeponeerd.
Siep Speerstra had reeds 6 jaar gewerkt in de
winkel van zijn vader te Harlingen, maar toen
deze stopte wilde Siep de winkel niet overne-
men, want die was hem te groot. Hij ging op
zoek naar iets kleinschaligers en belandde zo in
lJlst. Samen met zijn vrouw Joke waagde hij de
stap om de vroegere Centra winkel van de fami-
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./.llomskikkursussen

./Jreidsboeketten, korsages en oar

.'llomwuk

Richtsje Wijnja, De Himmen 29

Easthim, til. 05 155-32607

Stickerruilburo
ERWIN ZIJLSTRA

Waterkers 13
8607 ES SNEEK

tet. 05150 - 22339

Galamagracht 44 - lJlst
Tel. 05155-31996

M.SIIPERDA
Sudergoweg 54, lJlst
0651 50-26020/051 55-31 260

Waaromlropen...
als a voordelig
hnnJharen?

De doe-het-zelver huurt bii
ons o.a.: a Ladders a Rol-
sÍeigers o Speciemolehs
. Cirkelzagen . Decoupeer-
zagen a BOOrmachines
a schuurmachines a Parket-
schuurmachines o G rond-
of Tuinfrezen . Ketting-
zagen enz. enz.

tr
tr
tr
tr

GROND- EN VERZETWERK
WALBESCHOEIING
HEIWERK tr RIOLERING
AG RARISCHE WERKZAAMHEDEN

&,altnerxi*Ushedrijf Weg- *n ïtVaterbcuw

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

Voor al uw TEXTIEL enloÍ LUXE KADOOTJES natuurliik naar:

Textiel & Kadoshop

Galamagracht 8 8651 EB IJLST Tel. 05155-31229

" Gediplomeerde Aut orij scho ol "
Sudergoweg 36 - 8651 cN rJlst - trrr.3Ïuoïïïi-;;ffiltuoto 

en autobus

o Lestijden 60 minuten

r 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

r Hoog slagi

Bel of kom langs voor meer informatie.

Voor al uw:
o Kruidenierswaren o Groenten en Íruit
a VerS vlees en vleeswaren o 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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D.IJIST
17 Íebruari 17.00 - 18 februari 23.00
C.H. de Koning
Ylostinslaan 3. lJlst
Te|.05155-31263
18 februari 23.00 - 20 februari 8.00
E.H. Mulder
Tramstraat 8, Nijland
Tel.05156-9232

24 Íebruari 17.00 - 25 februari 23.00
H. Huismans
De Syl 1 0, Heeg
Tel.05154-42292
25 februari 23.00 - 27 februari 8.00
E.H.J.M. Drenth
S. Sjaerdemalaan 72, lJlst
Te|.05155-31263

3 maart 17.00 - 4 maart 23.00
H. Huismans
De Syl 10, Heeg
Tel.05154-42292
4 maart 23.00 - 6 maart 8.00
C.H. de Koning
Ylostinslaan 3, lJlst
Tel.05155-31263

10 maart 17.00 - 13 maart 8.00
G.J. Schadenberg & J.P. Verdenius
De Skatting 40, Heeg
ïe|.05154-42300

17 maart 17.00 - 18 maart 23.00
E.H.J.M. Drenth
S. Sjaerdemalaan 72, lJlst
Te1.05155-31263
18 maart 23.00 - 20 maart 8.00
H. Huismans
De Syl 1 0, Heeg
Te|.05154-42292

24maart 17.00 - 25 maart 23.00
C.H. de Koning
Ylostinslaan 3, lJlst
Te|.05155-31263
25 maaÉ 23.00 - 27 maart 8.00
E.H. Mulder
Tramstraat B, Nijland
Te|.05156-9232

u@Eilttmd

1 I februari
20 februari
22Íebruari
23 Íebruari
24 lebíuari
24 tebruari
25 februari
28 Íebruari

1 maart
3 maart
6 maart
7 maaft
11 maart

14 maart
kooi.
'5 maart

\-d maart
16 maart
17 maart
17 maart
18 maart
'18 maart
19 maart
20 maart
20 maart
22 maarl
23 maart

25 maaíï
27 maart
28 maart

29 maan
30 maaÍt
31 maart

iedere woe. en za. Poppentheater De Regenboog, Looxmagracht 11, Sneek,
Aanvang 14.30 uur. Toegang f 7 ,- p.p.VanaÍ 4 jaar. Voor inlichtingen en plaats-
bespreken: 051 50-21 441.

Open Deur dienst met het Leger des Heils, Mienskipsh0s.
Leerhuis'Van Adam tot Noach', proÍ. dr. H. Jagersma, 19.30 uur, EehoÍ.
Bijbelkring'Gelijkenissen', 19.30 uur, EehoÍ.
N.C.V.B. Fysiotherapie, Lies Meijer, Mienskipsh0s.
Volksdansmiddag, Mienskipsh0s.
Stadsherberg, klaverjassen
Shanty-koren, Mienskipsh0s, 20.30 uur.
Leerhuisgroep 'Heeft Jezus mijn buren nog iets te vertellen?', 20.00 uur,
Schaapskooi.

Bridgeclub, Mienskipsh0s.
Wereldgebedsdag, Doopsgezinde kerk, 19.30 uur.
Bridgeclub, Mienskipsh0s.
Leerhuis Micha bij ds. J. Ariesen.
Stadsherberg 'Het Wapen van lJlst', 21 .00 uur, Duo Nooitgedacht met
o.a. bandparodie'Die komische Tiroler'.
Leerhuisgroep 'Heeft Jezus mijn buren nog iets te vertellen?', 20.00 uur Schaaps-

Bijbelkring, gelijkenissen, 19.30 uur EehoÍ.
Bond van Plattelandsvrouwen, Eéndagsbgestuur, Mienskipsh0s, 20.00 uur.
C.P.V.-avond verzorgd door de Hartstichting, Mienskipsh0s, 20.00 uur.
Klaverjassen, Stadsherberg.
Uitvoering Fryske Krite'Meiinoar len', Mienskipsh0s.
Huldiging Sportkampioenen Wymbritseradiel.
Uitvoering Fryske Krite 'Meiinoar len', Mienskipsh0s.
Open Deur Dienst, Mienskipsh0s..
Leerhuis 'Van Adam tot Noach', ProÍ. Dr. H. Jagersma, 19.30 uur EehoÍ.
Amnesty lnternational, schrijÍavond, 19.30-20.30 uur in de bibliotheek.
Bridgeclub, Mienskipsh0s.
N.C.V.B. 'De vrouw in de zending en werelddiakonaat'. Mevr. J. Wyma-Swart
uit Woudsend. Mienskiosh0s.
Stichting Jeugd en Jongerenwerk, Playback Show, Mienskipsh0s.
Bridgeclub, Mienskipsh0s.
Leerhuisgroep 'Heeft Jezus mijn buren nog iets te vedellen?', 20.00 uur
Schaaoskooi.
Pergomanocursus, Mienskipsh0s.
Jaarvergadering'Stadsbelang', Mienskipsh0s.
Tryater'Mei De Mieu', Mienskipsh0s.

Amnesty International elke 2e donderdag van de
maand, 19.00-21.00 uur in de bibliotheek.
Kaatsen elke woensdagavond in De Utherne.
TaÍeltennis maandag van 19.00-23.00 uur, zater-
dag van 9.00-13.00 uur jeugd.
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.
Bouw- en Houtbond F.N.V. Inschrijven W.W.,
elke maandag van 10.00-10.30 uur. Verdere aÍ-
spraken alléén teleÍonisch, tel. 05155-31970.
Vrouwen-Advies-Team F.N.V. (VAT). Coórdi-
nator Friesland: Louise Heeringa, tel. 05155-
31 970.
.Gemeente van Jezus Christus: Kinderclub 4
Ilm 7 jaar: woensdag 13.30-14.30 uur; B Vm 1 1

jaar 14.30-15.30 uur. Allebei in de even weken.
Info: Lippy Walinga, tel. 05155-32662. ToÍÍe ïie-
nerclub: vrijdags 19.30-21.00 uur; in de even
weken. InÍo: Johan Brinksma, tel. 05104-1627.
't Honk: woensdagmiddag:van 14.00-15.30 akti-
viteiten voor kinderen van de basisschool; vrij-
dagavond: kinderdisco Vm 15 jaar; zaterdag-
avond: disco voor de jeugd vanaÍ 16 iaar.

Sjoelen vanaÍ 4 oktober, iedere maandagmiddag
\ijYlostins, aanvang '14.00 uur.

\ángvereniging'Euphonia' repetitie iedere dins-
dagavond 20.00-22.00 uur in het Mienskipshos.
Muziekkorps'Concordia' repetitie iedere maan-
dagavond van 19.30-21.30 uur in het Mienskips-
h0s.
Judo lessen, iedere dinsdag 17.00-19.00 uur in
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
Mienskipsh0s.
Schaken elke dinsdagavond in Het Wapen van
lJlst.
Dammen elke maandagavond in HetWapen 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 Stánfries elke dinsdag
vanaf 17.00 uur.

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

Dartclub iedere dinsdagavond vanaÍ 20.00 uur
Bondswedstrijd en iedere donderdagavond in Het
Waoen van lJlst.
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Hiemstra
od ministrotieko ntoor

x administraties
x belastingzaken
* begeleiding
* advies
* voor bedrijven

en particulieren

Plein L6-18, 8754 ER Makkum
tel. 05158-31523

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

De slager aan de gracht,

die heeft vlees dat is heel zacht.

Lekker gekruid gehakt

voor u een gemak.

Vele soorten worst
en u eet als een vorst.
Naar vele andere sllrten kunt u vragen

u moet naar eens een gokje wagen.

ln de winkel ontmoeten w| u graag

en leggen wij het vlees voor u op de waag.

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

FilIJTE}E$EE}RIJF

R"IKRCIEE
U KUNT HIER TERECITT VOOR:

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

' Onderdelen ' Verkoop van Nleuwe &
Gebrulktc auto's

Roodhemsterweg 14

IJlst
05 155-3 1436

(privé 31858)

Autorijschoot L. dg BOef
Belangrijker dan een goedkoop

lesuur ls de eindrekening
na het rilexament
Ga daarom naar

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

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 lJlst met onbeperkt bezoek-

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

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

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

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

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

TIMMER- EN AANNEMERSBEDRIJF

(rè

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

lJlst, Roodhemsterweg 4, Telefoon 051 55-31 880/31 348
Postadres: Postbus 29, 8650 AA lJlst
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Yn in programm mei gedichten, lieten en koarte
Íerhalen, ek Ían oare skriuwers, sille se besykje
wat ta te ljochtsjen oer hoe't harren wurk ta stán
komt.
De literêre jOn fan de lepenbiere Bibleteken fan
Snits en Drylts yn de bibleteek te Snits, Wide
Noarderhoarne 1, begjint om 19.45 oere. De ta-
gong is Írij. Kaarten Íoar dizze jOn binne te krijen
yn de bibleteken Drylts en Snits. De nijste boe-
ken dy't Íoar de boekewike Ítkamen en it wurk
Ían de skriuwster binne dan te keap. lt Fryske
Boekewikegeskink is ek te kriien, Íergees by
oankeap fan op syn minsl / '19,50 oan Fryske
boeken oÍ los Íoar / 9,90.

Shanty meeting
Op 25 februari a.s. treÍfen de koren van St. Nico-
laasga, Woudsend en lJlst elkaar in het Miens-
kipsh0s te lJlst. De bedoeling is dat alle koren
een aantal van hun mooiste shanty's laten ho-
ren. West Zuid West van Ameland, Daar was
eens een Meisje loos, Fiddlersgreen, Al die wil-
len te kaperen varen, Goodnight ladies, The wild
Íover en nog vele andere liedjes zullen naar vo-
ren worden gebracht. Het shantykoor De
Headammers uit St. Nicolaasga bestaat uit on-
geveer 20 man en is ruim 5 jaar actief met vele
optredens, ook in het buitenland. Ze hebben een
zeer ruim, bijna professioneel uitgewerkt reper-
toir. De Pólle Sjongers uit Woudsend komen
met ongeveer 40 man sterk. Ze ziin nog wat
minder ervaren maar daarom niet minder en-
thousiast. Ook zij brengen enkele schitterende
zeemansliederen op de planken. En last but not
least ons eigen Skip s0nder roer onder leiding
van Harm van der Meer. De lJlster ploeg bestaat
inlussen uit 28 man en een vrouw (verstekeling
die moet blijven, omdat ze zo voodreffelijk trek-
harmonika soeelt).
Kortom een avond om niet te missen!

Het programma ziet er als volgt uit:
20.30 uur muzikale warming-up onder leiding
van Harm v.d. Meer. Optreden lJlst 20.45-21.15
uur, optreden Woudsend 21 .50-22.20 uur, pau-
ze tot 22.45 uur, optreden St. Nicolaasga 22.45-

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

Redactie: A. Kuipers

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

Sybe Houtsma

Drukkerij Visser, l..ltst

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

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

lie Tel over te nemen. De winkel was toen nog
eigendom van de familie Kooistra en na 6 jaren
huren werd besloten om de winkel te kooen.
Een hele investering, maar naar later bleek een
terechte keus. Toen jachtwed WoudstÍa opge-
heven werd en de steeg achter de winkel vrij-
kwam, was dit de kans voor de familie Speerstra
om uit te breiden. In 1992 werd de tweede Íase
uitgevoerd door aankoop van de woning van de
familie Speerstra (geen Íamilie). De winkel, in
het begin met een oppervlakte van 100 m2,
werd vergroot tot 300 m2. Een volwaardige su-
permarkt en de band met de vaste klantenkring
werd nog verstevigd. Als niet tot vergroting was
besloten, dan hadden wij thans geen Speer-
stra's Voordeelmarkt meer. Je moet met de tijd
mee en de klanten iets kunnen bieden. De bood-
schappenmandjes werden dan ook al lang gele-
den vervangen door winkelwagentjes.
Speerstra is aangesloten bij de winkelketen 'On-
der Ons' en deze telt 80 winkeliers. Toch is hij
geheel zelfstandig in zijn doen en laten. ledere
week komt hij met een eigen Íolder en ook de
acties kan hij zelf bepalen.
Ondanks de vergroting van de supermarkt is de
sfeer niet veranderd. Altijd kun je een praatje

aken en het contact met de klanten is belano-
Vr. ook het bezorgen van de boodscnappen 6i1

de klanten wil Siep niet missen, want op deze
manier wordt de band verstevigd en de mensen
kunnen hun problemen soms ook even kwijt.
Siep 48 jaar en Joke 44 jaar willen graag nog
vele jaren doorgaan, maar een opvolger is er
niet. Toch maken ze zich geen zorgen daarover,
want mocht de tiid komen dan kunnen ze gega-
randeerd het pand goed verkopen. Door de lig-
ging aan het water hebben ze 's zomers veel
watersporters die komen winkelen. Er zijn zelfs
watersporters die al 25 jaar langskomen en alle
veranderingen hebben meegemaakt.
Door een enorme persoonlijke inzet van Siep en
Joke met hun medewerkers kunnen ze de toe-
komst zonnig tegemoet zien, maar tijd voor va-
kantie is er niet.
Siep en Joke hebben de viering van het 25-jarig
jubileum als hartverwarmend ervaren. Vele her-
inneringen kwamen boven en uit de vele atten-
ties van klanten blijkt wel dat Siep en Joke een
warme plaats hebben veroverd in de harten van
'. lJlsters.

\_-ngs deze weg willen ze dan ook graag een ie-
der bedanken voor de belangstelling en de ca-
deaus, het heeft hen bijzonder goed gedaan.
U bent dan ook nog vele jaren van harte welkom
in Speerstra's Voordeelmarkt.

L. Koster

MIJN HOBBY, UW GEMAK...!
Het vertrouwde adres voor al uw sliipwerk,
zoals: scharen, messen, tuin- en hobby-
gereedschap.
Ook voor het vakkundig slijpen van uw

Waarschuwing: geeÍ nooit iets

mee aan een onbekende

Uw slijper: Henk de Vries

Bockamastraat 27

ANNA SCHRAA.VAN POPTA

GEDIPLOMEERD
PED I CU RE

Geeuwkade 11 - Telefoon 31930

Wereldgebedsdag
ledere eerste vrijdag in de maand maart wordt in
steden en dorpen in 170 landen door miljoenen
mannen en vrouwen de liturgie van de weield-
gebedsdag gevierd.
Elk jaar komt de liturgie uit een ander land. Dit
jaar is de liturgie samengesteld door Ghanese
christenvrouwen, met als thema: 'De aarde, wo-
ning voor alle mensen'.
Op 3 maart a.s., 's avonds om halÍ acht zal in de
Doopsgezinde kerk alhier de dienst van Wereld-
gebedsdag worden gehouden.
Als er mensen zijn die gehaald en thuisgebracht
willen. worden per auto, dan kan daarvoor wor-
den gezorgd.
Opgave hiervoor bij mevrouw Diepenveen,
Geeuwkade 20, lel. 31479.

Fb
Fryske Boekewike
Yn de Fryske Boekewike Ían 22 Íebrewaris oant
en mei 4 maart binne wer tal Ían aktiviteiten te
Íerwachtsjen. Op tongersdei 16 febrewaris is der
al in earste priuwke te heaÍren op Omrop
Fryslán. Yn it kultureel program 'De Koperen
TÍn' sille skriuwers, dichteÍs, resinsinten, Ítjou-
wers en minsken Ían de parse meielkoar diskus-
searje. Boppedat wurdt it_ Boekewikegeskink
'Sniebalfokstrot', skrean troch piter Boersma,
oanoean.
De Stichting lt Fryske boek organisearret yn 'e
mande mei bibleteken, kriten ensfh. ferskate li-
terêre j0nen dêft skriuwers oan meiwurkje. Op
íreed 24 Íebrewaris komme Riek Landman en
Anne Oosterhaven nei de bibleteek vn Snits.
Riek Landman en Anne Oosterhaven komme
beide Ít Snits en se wolle op dizze boekej0n mei
it publyk prate oer harren ynspiraasje. Anne
Oosterhaven spilet op ferskate muzykynstrumin-
ten. Hy is lieder Ían de Bogerman Bigband, spi-
let yn tal Ían lytsere orkesties en won yn 1993 it
festival 'LIET '93'. soms skriuwt er sels teksten,
noch faker set er wurden Ían in oar op muzyk.
Riek Landman is bekend Ían har toanielspyljen
by it Selskip ïetman de Vries en letter hat se be-
lutsen west by de opriochting fan Tryater. Noch
altyd is se aktyf mei produksjes as 'Wa is bang
foar Virginia Woolf'en yn Snits en omkriten haw-
we se nocht oan har rol yn de Íerneamde ni.j-
jiersfoarstelling'Sneek Ahoy'.
Har ferskinen op de boekej0n hat lykwols te krij-
en mei it skriuwen Ían spannende ferhalen oer
twa Íammen, dy't yn brike silewaasjes belànje.
'Fuotprinten yn it Sàn', 'Skaden oer de Snie,,
'Rots yn 'e Dize' en 'De Bolleman Brieven'haw-
we in soad lêzers oansprutsen.
De beide minsken hawwe mien dat se har
dwaande hàlde mei ferskillende foarmen fan
ekspresje. lt is nijsgjirrich te witten wat harren
ynspirearret ta dy keunstutings.
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Bestratingsbed riif

Zwaagman B.lf.

Voor particulier en bedrijf
V raag vr íj b I ij vend p ri jso pgave

Fam. Leverstraat22
8603 EC Sneek

Tel. 05150 - 30454

Occasions en
N ieuw-verkoop
Goede service

Holtropweg 5

Reparatie
Plaatwerk - Spuiten

Príaé en Zakelijk
de juiste

* verzekering
* hypotheek
* pensioen

SNEEIT,EN
ASSUNANTIEIT.ANTOON

Zwarteweg 4, Sneek
tel.: 051 50-1 6825
P. Hiemstra
tel.:05155-32164

I'D BOENBY
\
b
.\
ó

23.15 uur, gezamenlijk slot ofticiële gedeelte
23.30 uur.
De entree is / 7,50 voor volwassenen en / 3,50
voor de jeugd. Voorverkoop bij Bart Steenstra,
Eegracht 95, lJlst.

Met vakantie naar Polen?
Van harte aanbevolen!

In Blazejewko, in de gemeente Kórnik, op ca. 25
km. van Poznan in westelijk Polen, ligt midden in
de natuur, aan een meer, een 65 ha. groot re-
creatiecentrum. Zowel voor gezinsvakanties als
groepsverblijven zeer geschikt. Huur van appar-
tementen, zomerhuizen en staanplaatsen in mo-
gelijk voor caravans is mogelijk.
Het recreatiecentrum heeft veel vrijetijdsvoorzie-
ningen: voetbalvelden, 4 tennisbanen, athletiek-
baan, sportzaal, sauna, verhuur roeiboten,
kano's en waterÍietsen, rêstaurant, cafetaria, en-
kele winkeltjes, en een disco.
Het water in het meer is goed zwem- en viswa-
ter. Polen heeft een landklimaat (gemiddeld 35
graden C.) men een lage vochtigheidsgraad.
Voor meer informatie kunt u tijdens kantooruren
(ma. Vm vr. tussen 9.00-12.00 en 13.00-16.30
uur) bellen naar het bedrijvencentrum 'De Draai'
in Heeg, teleÍoon 05154-42442.
Polen ontdekken is de moeite waard!!!

Brillenactie Kórnik Polen
Tot op heden mocht ik met uw hulp 1492 brillen
inzamelen. Vooral de laatste weken van het ou-
de laar kwamen de brillen met tientallen bii mij
binnen.
Vanochtend mocht ik een brief van de burge-
meester van Kórnik ontuangen waarin hij zijn
dank uitsprak en een wenskaart van de sociale
dienst te Kórnik.

John M. Mostaert

Inleveradres in lJlst: Kantoorboekhandel Visser.

Snabbeltje Nieuws
Woensdagochlend 22 maart a.s. van I tot 11

uur is er uitverkoop.
Alle 2e hands kinderkleding en speelgoed wordt
verkocht voor 1,2,3 of 4 gulden.
Op woensdag 29 maart is het Snabbeltje weer
open vanaf I uur met de nieuw ingebrachte zo-
merkollektie.
Je kunt zomerkleding alvast bij ons thuis afleve-
ren voor de verkoop. VanaÍ 29 maart kan dat
ook in het Snabbeltle.
Goede vrijdag (14 april) en de meivakantie
(1 Vm 5 mei) zijn wij ook geoPend.

Altijd van harte welkom,
Anita Oosterhuis, tel. 3191 1

Wilma Eisma, tel. 32226.

Bond van Plattelands-
vrouwen in Friesland,
aÍd. lJlst
Op 11 lanuari hield de afdeling lJlst haar jaarver-
gadering. Zoals gebruikelijk werden het jaarver-
slag en het Íinanciële verslag aan de vergade-
ring voorgelegd en na enkele vragen goedge-
keurd. Verder werden de contactdames en nog
enkele andere leden die zich het afgelopen iaar
voor de aÍdeling hadden ingespannen verrast

met een klein cadeautje. De secretaresse, Aukje
Rudolphi, was aftredend en niet herkiesbaar.
Ook zij ontving een blijk van waardering. ln haar
plaats werd benoemd Japke Redschaad.
Na de pauze vertelde de schilder Olav van
Overbeek uit Oosthem over zijn werk. De heer
van Overbeek heeÍt zich gespecialiseerd in stil-
levens. Geen overdadige stukken met veel bloe-
men of fruit, maar een enkele schaal oÍ vaas,
met een of twee vruchten. De lichtval op ziln
schilderstukken is prachtig. Zo langzamerhand
zou hij ook wel eens wat abstracter willen schil-
deren, vertelde hij, maar tot nu toe is dat bij een
paar stukken uit lieÍhebberij gebleven, want de
galeriehouder in Amsterdam die zijn schilderijen
verkoopt is hier niet erg enthousiast over. Toch
is hij bezig langzaam aan zijn stijl van schilderen
te veranderen. Naast een goed schilder is de
heer Van Overbeek ook een uitstekend foto-
graaÍ; de dia's die hi, vertoonde van zijn werk
waren Íonduit prachtig. Behalve olieverfschilde-
rijen maakt hil ook steendrukken. Hiervan had
hij een paar meegebÍacht om te kunnen tonen
hoe zijn werk er'in natura' uitzag. Deze steen-
drukken worden gemaakt bij een speciale steen-
drukkerij in Zwitserland, waar hij zo nu en dan
een week naar toe gaat om te werken. Het wt
een inteÍessante kennismaking met het goàz
aansprekende werk van een heel biizonder
mens.

Gh ristel ij ke Plattelands-
vrouwen lJlst
Wij zijn met z'n allen naar de Sneker Nieuw-
jaarsshow 'Ahoy 95' geweest in Amicitia. Dit jaar
speelde 'Ahoy 95' zich af in twee gezinnen. Het
ene was rijk en het andere gewoon.
Zij brachten dit zo mooi naar voren; Riek Land-
man speelde Íantastisch. De balletgroep en het
koor van Bob Pruiksma speelden ook goed. De
kindergroep was ook leuk. Wij hebben die avond
ook veel gelachen.
Je moet zoiets zien en horen voordat je het be-
grijpt. Het speelt zich alleen in Sneek af. Het
Sneker dialect en de Hollandse taal kruisten el-
Kaar.
We vonden het allemaal een fijne avond.

Jaarvergadering
Wij hielden op 19 januari jl. 's avonds om I r}v
in het Mienskipsh0s jaarvergadering. Mevrouw
Jacobi opende deze avond door ons allemaal
welkom te heten.
Na gebed en meditatie kreeg de notuliste het
woord. Die had heel wat te vertellen oveÍ het at
gelopen jaar. Ook werden de reizen even ge-
noemd die de dames met elkaar hadden ge-
maakt.
De penningmeesteresse gaÍ op het bord een uit-
eenzetting van het Íinanciële gedeelte.
Mevrouw de Jong en mevrouw Beintema had-
dên dit jaar de kascontrole voor hun rekening
genomen. De boekhouding was dik in orde.
Wij hadden dit jaar bestuursverkiezing, want
mevrouw Nauta verlaat het bestuur. Na een
oaar keer stemmen kwam mevrouw S. v.d.
Woude met de meeste stemmen naar voren.
Mévrouw Van der Woude nam de bestuursÍunc-
tie aan. Dat werd door het bestuur en leden in
dank aangenomen.
In de pauze werd er koÍÍie met gebak rondge-
bracht. Daarna hebben wij er nog een gezellige
avond van gemaakt door spellen te doen. Ook
hadden wij er een verloting bij. Bij de verloting
en spellen waren leuke priizen te winnen.
Mevrouw Jacobi sloot deze avond af door ons
allemaal wel thuis te wensen.
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Vriesland
Het reisverslag begint in de stad Groningen. De
tekst is zoveel mogelijk letterlijk overgenomen
met hier en daar een kleine aanpassing om de
leesbaarheid te bevorderen. De Nederlandse
taal is immers in de 222 jaar na de uitgave van
deze atlas ook nogal wat veranderd.
'Te vooren hebben wy den Duitsche Reisiger
drie byzondere Wegen naar Amsterdam aange-
weezen. Thans zullen wy dezelven nog langs
eenen andere Weg door het midden van de Pro-
vincie Vriesland geleiden. Die is minder kost-

\,/aar en niet ongemakkelijkl
Men begeve zich dan buiten de Aa-pood te Gro-
ningen in de Snik, zynde een Trek Schuil. Daar-
mede vaart men tot aan Stroobosch, op de
Grenspalen tusschen de Provinciën Groningen
en Vriesland. De Reisigers gelieven er verdacht
op te zyn, dat ze hier Commisen zullen vinden,
welke Kisten, KoÍÍers, Valiesen en dergelijke
gaarne doen opensluiten, om te zien of daar iets
in is dat vertold moet worden.
(Te Stroobos op de grens tussen Groningen en
Friesland was dus toen een douaneoost waar
'commiezen' tol hieven op de in- en doorvoer
van goederen, Fr.B.)
Van Stroobosch gaat men weder in een andeÍ
Vaartuig zitten, 't welk meest zeilende over de
Meren op de Stad Sneek aanlegt.
Wil men in 't voorbyvaren de Stad bezichtigen,
het zal der moeite wel waard zvn.

Sneek
SNEEK is wel niet groot, het is echter een wel-
bevolkte Stad, met schoone (= mooie) Huisen,':rke 

Wallen en diepe Grachten. Zy is thans
\íermaard wegens den Koophandel in Vriesche

Boter. Zomtijds worden daar veele duisend Pon-
den op eene Marktdag verhandeld. De Stad
heeft een aanzienlyk en fraai Stadhuis met een
schoone groote Kerk, genaamd Sint Maarten.
Daarin is begraven de beruchte Staate Soldaat
en Krygsheld Groote of Lange Pier, overleden
binnen deze Stad Anno 1520. Hy noemde zig
Koning van Vriesland, Hertog van Sneek, Grave
van Sloten, Vryheer van Hindelopen en Opper-
Admiraal van de Zuiderzee.
De Latynsche school is hier vry bloeijende, en
heeÍt van tyd tot tyd verscheidene jongelingen
voortgekweekt, welke zeer geleerde Mannen
geworoen zyn.
Sneek legt ruim vier uuren van Leeuwarden,
twee uuren van Bolswert, drie van Sloten, een
uur gaans van Ylst en acht uuren van
Stroobosch.
Rondom zyn moerassige Landen, die geenszins
tot Koornakkers dienen, maar meest tot Weiden
voor het Vee.
Daar benevens ziet men aan de Oostkant veele
Meeren en Poelen, die zomtyds zo hoog wor-
den, dat men de Stad met de nodige Dyken daar
tegen moet beschermen
Hier zyn vier aanzienlyke HeeÍen Logementen,
namelyk: 't Hooge Huis, de Gekroonde Witte

Rechts de Eegracht met het huis de Messing-
klopper. Links staat het stadltuis waaruan alleen
twee vlaggen zichtbaar zijn. In het midden ligt de
Ee.

Arend, de Stads Waag en de Drie Vriesen, men
wordt in alle zeer wel getracteerd.

Ylst en Slooten
Het vorige Schip verlaaten hebbende, gaat men
in een ander, dat van Sneek's Morgens ten 6 en
B uuren over Ylst en Sloten naar Lemmer zeild.
Van Sneek naar Ylst vaart men in een groot half
uur.
YLST is een kleine open Stad, en bestaat maar
uit een lange Gracht (de Ee) van het Oosten
naar het Westen gestrekt, en aan iedere zyde
met Huizen en Boomen bezel Zy is slechts om-
ringt met een Gracht van builen, zonder Wallen
oÍ Muuren. Het Scheepstimmeren en de Vee-
hoedery geven hier een goed Bestaan. Men wil,
dat binnen deze Plaats alle Jaaren doorgaans
zoo veel Scheepen en Schuiten gemaakt wor-
den als er Dagen in 't Jaar zyn.
Dit zal lemand niet onwaarschynlyk voorkomen,
zoo draa hy aldaar voor de Wallen eene over-
groote Menigte van Schepen ziet leggen. Van
Ylst vaart alle Zaterdagen 's Morgens vroeg een
Schip over Workum naar Amsterdam en alle
Vrydagen een Marktschuit op Leeuwarden. Op
Sneek alle Morgens -den Zondag uitgezonderd-
een schip ten 6 en 10 uuren.
De Heeren Logementen zyn hier de Pinas, de
Rosenobel enz.

NS.PLAATSBEWIJZEN
Jongeren-, Raíl Aktief- en

60+ senÍorenkaarten

verkrijgbaar bij :

BOEKHANDEL VISSER
Galamagracht 9, tel. 31318

Van Ylst vaad men over de Slootermeer en
komt men in de Staà SLOOTEN, die de kleinste
is van alle 11 Steden in Vriesland. Maar met
zeer hooge aarden Wallen omringd in den Oor-
log tegen Spanje. Slooten is 2 1/2 uur van Ylst
gelegen rn een zeer waterryk Land. Zy is zeer
volkryk, en met een Íraai Stadhuis en eene
groote Kerk, ook met eenige schoone Heeren-
huisen vercierd, die haar bezienswaardig maak-
en.
Verder met de Schuit van Slooten voodvarende,
komt men aan het Dorp Lemmer, op den Oever
van de Zuiderzee, van waar men met een Schip
regelregt langs de Eilandjes Emmeloort en Urk
oversteekt naar de Stad Amsterdam. Dit is aldus
de naaste en kortste Reise
Nog een andere mogelykheid is om zig des Zo-
mers te Groningen op den Postwagen te zetten,
die van de groote Markt afryd en gewoonlyk in

eenen Dag den Weg aÍlegd.
Men komt dus des Avonds in de Lemmer aan,
en voorts zig in 't Veerschip begevende, kan
men in 24 uuren te Amsterdam zyn. Op deze
Reise zal men kunnen bezichtigen het groote en
vermaarde Vriesche Dorp 's Heerenveen, het-
welk wegens zyn lraaije Gebouwen en Ligging
de Vriesche Haag genoemd word.

Dokkum
Nu moeten wy den Reisenden nog eenen ande-
ren weg van 't bovengemelde Stroobosch door
Vriesland aanwyzen, op welken veele Merk-
waardigheden voorkomen.
Men begeeve zig van Stroobosch weder in een

Reis- en Zak-Atlas uit 1773
Het volgende reisverslag is overgenomen uit de Nieuwe Geographische
Nederlandsche REISE- en ZAK-ATLAS. Deze atlas bevat: 'Vier en zeventig
gekleurde kaarten, mitsgaders: Eene beknopte Algemene Geographie de-
zer Provinciën, en eene Aanwyzing, hoe dezelven het gevoeglykst bereisd
kunnen worden.
Nevens een Bericht der voornaamste Logementen, Jaarmarkten en Ker-
missen, en eene korte doch zaakelyke Beschryving van alle Steden.
Te AMSTERDAM in 1773 uitgegeven by Christiaan Sepp, Boekverkoper'.
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Zo zag lJlst er uit toen de hier beschreven reis-
atlas in 1773 werd uitgegeven. Links Uilenburg
met vooraan een deel van de Lange Brêge en
rechts Zevenpelsen met een deel van de Grutte
Brêoe.

andere Snik of Trekschuit naar de Vriesche Stad
DOKKUM, eene der oudste Steden van Vries-
land. Hier nemen veele Meren dezer Provincie
hun begin, en Zuidwestwaards zig uitstrekkend,
ter zyden van Sneek, Ylst en Slooten, tot aan de
Stad Stavoren. Dokkum is niet groot, maar wel
bevolkt en bekwaam gelegen voor de Scheep-
vaan.
Van Dokkum vervolgt men de Reise naar De
Stad Leeuwarden, vier uuren gaans Zuidwest-
waarts gelegen van Dokkum'.

Tot zover dit verslag met tips over verschillende
reismogelijkheden en beschríjvingen van enkele
Friese steden. Afstanden werden uitgedrukt in
'uuren gaans'. Men kon in een uur ongeveer 5
kilometer lopen, de afstand tussen lJlst en
Sneek was dan ook één uur gaans.
Toen dit boekje uitgegeven werd waren de
spoorlijnen nog niet aangelegd. Wie destijds een
reis wilde maken met het openbaar vervoer had
drie mogelijkheden: per zeilschip (veerschip),
per postkoets of per trekschuit. Tijd speelde
toen nog geen rol...

Frits Boschma

F0gelnijs

Vogelwacht
lJlsUOosthem ê.o.:

Het goudhaantje
Europa's kleinste broedvogel is met zijn negen
centimeter maximale lengte maar een halve
centimeter korter dan het winterkoninkje dat bij
velen beter bekend is. Ook het goudhaantje is
een lichtgewicht, het weegt maar 5 à 6 gram,
dus dat brengt niet veel gewicht in de schaal.
Maar het is wel een kleine druktemaker en min-
stens zo beweeglijk als een pimpelmeesje.
Hij is niet bang of schuw; die beweeglijkheid
komt meer van het voedsel zoeken tussen de
takjes, bladeren oÍ naalden van de sparren oÍ
coniferen. Deze kleine acrobaten zijn denk ik
beter te volgen via hun geluid, want zijn hoog-Íij-
ne sie-sie-sie dat voortdurend opklinkt is goed te
volgen. Hij heeÍt een mooie schutkleur en valt
niet gemakkelijk op in de struiken. Het goud-
haantje is van boven groenachtig, van onderen
vuilwit en de vleugeltjes zijn donker met twee
witte dwaÍsstreepjes. De slagpennen ziln ge-
biesd met lichte randies, de donkerbruine staart
heeft geel-groene zomen. Het opvallendste is
echter de kruin; deze is bij het mannetje qranje-
geelachtig van kleur en begrensd door een
zwart bandje.
Bij het vrouwtje is dit streepje lang niet zo op-
zichtig, lichtgeel. Aan dit gouden streepie dan-
ken deze vogeltjes hun wetenschappelijke
naam. Regulus-regulus, dat koninkje betekent.
De goudgele streep op de kop zou dan een
kroon moeten voorstellen. De FÍiese namen zijn:
goudtÍfke, tOgelkeninkje, piperke en spjirresys-
ke. Deze naam heeft dit kleine vogeltje te dan-
ken aan de leeÍwijze, want hij broedt het liefst in

dennen en sparrebomen. Zo broedt het goud-
haantje (goudtÍfke) ook maar heel weinig in
Friesland. een klein aantal broedt in het zuid-
oosten en mogelijk in Gaasterland. Buiten de
broedtijd komt het goudttlÍke overal in de provin-
cie voor, vooral in oktober en november wan-
neer de trek op gang komt. Dit kleine vogeltje
broedt bijna overal in Europa, in bijna ieder land
waar sparrebomen staan. Het nest van het
goudhaantje is een kunstwerk dat zich niet zo
gemakkelijk laat vinden. Meestal hangt het on-
deraan het uiteinde van een aÍhangende tak van
een spar. Het is bijna kogelrond en gemaakt van
mos, haar en spinrag en van binnen gevoerd
met veertjes en wol of ander zacht materiaal. Er
worden zes tot tien eitjes in gelegd; ze zijn geel-
achtig wit tot bleek roze met geelbruine vlekjes.
Ze worden door het vrouwtje ongeveer twee we-
ken bebroed, maar na de geboorte van de kin-
dertjes helpt ook vader mee ze groot te bÍengen.
Zij verlaten na zestien tot achttien dagen hun
keurige hangwieg.

Dan volgt al gauw het tweede broedsel en soms
zelÍs nog een derde. Zo kan een goudhaantjes-
echtpaar in één zomer voor een talrijk nage-
slacht zorgen. Dat is ook wel nodig, want na één
winter is hei nageslacht al aardig uitgedund.
Vooral strenge winters maken veel slachtofÍers.
Ook vliegen tijdens de trektijd vaak tientallen
goudhaantjes (goudtÍfkes) zich dood tegen ven-
sters en windschermen. Het voedselzoeken bij
strenge vorst is vaak moeilijk, hun voedsel be-
staat uÍt kleine insekten, onder andere larven,
poppen en spinneties. De aantallen goudhaan-
tjes variëren daarom ook sterk; de laatste tellin-

gen van het Sovon waren 40.000 tot 60.000
broedoaren in 1982.
Zo ziel u maar: er zijn veel goudtrlÍkes in Neder-
land en toch zie je die kleine vogeltjes in de zo-
mer bijna niet.
Dit was dan het dwergje onder de broedvogels.

Vogelmeldingen
Drie grote zaagbekken gezien op 10-12-94 in de
spoorputten door Johan en Martin de Jong. Ook
werden de zaagbekken gezien door J. Nooitge-
dagt uit Oosthem, maar toen waren er zeven
stuks. oo 11-12-94.
Tijdens het wilsterflappen tussen de lendrachts-
wei en Binnenpaed (Jutrijp) zag ik een kok-
meeuw boven het land fladderen. Hij had maar
één poot en probeerde wat van de grond te pik-
ken, hij was er slecht aan toe. Dat had een
vrouwtjessperwer ook gezien en deze pakte de
kokmeeuw, vloog er honderd meter mee weg en
zou daar haar prooi oppeuzelen. Maar ze we
gestoord door vijf gezonde knapen. zwaÀy
kraaien. Ze kwamen echter te laat; de sperwer
nam toch de prooi mee naar het Binnenpaed. Dit
vrouwtje had nogal honger, want in de loop van
de middag probeerde ze het met de stelten van
het wilsterspul, maar die waren niet lekker: piep-
schuim.
Grote bonte specht bezocht de pinda's bij de
voertafel van de familie R. Schraa, S. Sjaerde-
malaan op 24-12-94. Zoiets komt niet alle dagen
voor in lJlst.
Vlaamse gaai bij de familie C. Lanting, Eegracht
in de tuin gezien op 24-12-94.
Een vreemde onbekende vogel op de Krimweg
bij de Hommerts, een kleine reigerachtige vogel,
gezien op 2-1-95 door J. HoÍstra, Nijesyl. Naar
J. de Jong van Joure gebeld en goed omschrg-
ven. Het bleek een kwak te zijn; een jong exem-
plaar. Een nachtÍeiger, want hij wordt vaak 's
nachts gezien. Hij leeft meestal in het riet of
moeras.
Ook werden er nog zwarte mezen gezien in lJlst
op de Harinxmaweg op 7-1-95,2e zijn nog meer
gezren.
Vogelmeldingen gaarne bij Sj. Landman, De Ke-
arnstien 16. tel. 05155-32046. Ulst.

Vooelwacht lJlst-Oosthem e.o
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Dagverblijf 'Dassenburgh, zoekt een werkadres
voor Anneke Hesslinga.
Anneke vindt het Íijn om huishoudelijk werk te
ooen.
Voor verdere inÍormatie kunt u contact opnemen
met Marianne of Heleen.
D.V.O. 'Dassenburgh', De Dassenboarch 32,
8651 BW lJlst, tel. 0S155-32652.

We ztjn net zo
thuis in
de buurt
als u

v

Rabobank

SNEEK Marktstraàt 8, 05150,89000. SCHARNEGOUTUM
05150-89238. HEEG 05154-42541. tJLST05l5s_3.1426
,ouRE 0s138-89000. ST.N|COLAASGAO5134-31643
LANGWEER 0s1 38-991 24

WU zijn telefonisch bereikbaar tot 17.30

Graag Gedaan
Dit is een vrijwíllige hulpdienst, het bij elkaar
brengen (via ons contactadres) van hulpverle-
ners en mensen die hulp nodig hebben.
Welke soort hulpverlening komt hiervoor in aan-
merking?
1. Autovervoer:
Voor licht gehandicapten of oudere mensen die

\ ratve veryoer ook verdere begeleiding of hulp
ïídig hebben naar bijvoorbeeld ziekenhuis, kle-
ding kopen e.d.
2. Inspringen in tijdelijke noodsituaties:
Bijvoorbeeld een moeder moet plotseling naar
het ziekenhuis en er is opvang voor de kinderen
nodig of een alleenwonende komt thuis uit het
ziekenhuis en kan zich nog niet alleen redden.
De hulp die in dergelijke gevallen geboden
wordt, is van overbruggende, tijdelijke aard, tot-
dat de geholpene na een paar dagen het zelf
weer aan kan of een beroepskracht (bijvoor-
beeld gezinshulp of bejaardenhulp) het over-
neemt.
3. Eenvoudige karweitjes:
Voor mensen die daar door ziekte, handÍcap of
ouderdom niet zelÍ toe in staat zijn, b.v. bood-
schappen doen.
Dit zijn een paar voorbeelden van de meest
voorkomende hulpverleningen.
Hebt u één van deze of een dergelijke hulp no-
dig, bel dan gerust naar onderstaand contact-
adres. Dit geldt ook voor eventuele nieuwe hulp-
veneners.
De geboden hulp is in principe gratis, alleen
voor autovervoer worden de benzinekosten ver-
goeo.
Het Graag Gedaan comité bestaat uit vier da-
mes:

íïzt;1::i

$-i.e.t$;
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mevr. V.d. Velde, Sneekerpad 6, tel. 31351;
mevr. Hoekstra, S. Sjaerdemalaan 13, tel.
31 602;
mevr. Nijdam, Eegracht 104, te|.31783.
Contactadres: mevr. R. Johnson, Uilenburg ,|4,

tel. 31568, bij afwezigheid mevr. Hoekstra, tel.
31 602.

Taxicentrale ZUID-WEST F R TESLAND

Taxi Gaasterland05147 - 1377
Taxi Speerstra 05155 - 43400

Postbus 459, 8600 AL SNEEK

Alg.Tel.nr.: 05 1 50 - 303 00

Onderl i nge wedstrijden
g.v. Stánfries lJlst
claudia Maccis en Jelly corbee trotse winnaars wissetbekers

Zaterdag 4 Íebruari jl. werd in sportzaal De utherne weer een sportieve
strijd geleverd door de leden van gymnastiekvereniging stánÍries om een
plaats op het erepodium te veroveren.

In maar liefst 15 verschillende categorieën was
eremetaal te verdienên, variërend van recreatief
F niveau tot wedstrijd C, D en E niveau. Naast
de medailles maken de 1e prijswinnaars ook
nog kans op de felbegeerde wisselbeker voor
zowel het recreatie- als wedstrijdniveau. Dege-
nen met het hoogste gemiddelde mogen deze in
ontvangst nemen.
Op F niveau behaalde Jelly Corbee een gemid-
delde van 8.65 p. en mag zich een jaar lang ei-
genaresse van de recreatie-beker noemen, ter-
wijl Claudia Maccis de wedstrijdbokaal in de
wacht sleepte met een gemiddelde van 8.75 p.
Overige uitslagen:
Meisjes 6-7 jaar F: 1. Jeltsen de Jong 34.00 p.
Meisjes 8-9 jaar F: 1. Hanny Visser 32.00 p; 2.
Janna ToonstÍa 31.90 p; 3. Elisabeth Regeling
29.20 o.
Meisjes 10-11 jaar F: 1. Jelly Corbee 34.60 p;
2. lnez Keizer 34.'l 0 p; 3. Debora Boer 33.00 p.
Meisjes 12-13 iaar F: 1. Karin Berveling 32.20
p; 1. Paula Groeneweg 32.28 p;2. Riekje Wie-
benga 31 .80 p; 3. Evelien Smit 30.40 p.
Meisjes í4-15 jaar + dames F: I. Ingrid de
Vries.
Meisjes 6-7 iaar E: 1. Esther Bootsma 34.30 p:

2. Anne Bakker 33.80 p; g. Elbrich de Jong
32.70 p.

Meisjes 8-9 jaar E: 1. JaÍna de Paauw 34.00 p:
2.Vera Vereecken 33.00 p: 3. Nathalie Terpstra
32.80 p; 4. Elies Koot 32.60 o.
Meisjes 10-12 jaar E: 1. Sanne Feenstra 32.10
p; 2. Amarins de Boer 31 .80 p; 3. Sandra v/d
Meulen 31 .00 o.
Meisjes 13-15 jaar Ë: l.Dorien ten Brink 30.60
p; 2. Renske Houtsma 30.10 p; 2. Elske Wijma
30.10 p; 3. Willemien de Leeuw 29.40 p.
Meisjes Um 12 jaar D: 1. Marrit Jansma 32.50
p; 2. lnge Rypma 32.30 p; 3. Tjitske Bakker
31 .80 p.
Meisjes 13-15 jaar D + Dames C: 1. Claudia
Maccis 35.00 p; 2. Sigrid Brink 33.00 p.
Meisjes 13 jaar + E: 1 . Paulien Overzet 33.50 p:
2. Jelly Osinga 33.00 p.

Jongens 1: 1. Vincent Heuveling 38.40 p; 2.
Tom Groeneweg 37.00 p; 3. Job v. Overbeek
36.70 o.
Jongens 2: 1. Jelmer Lichthart 36.80 p; 2. Age
Poortinga 35.70 p.
Jongens selectie: 1. Willem Jan Spreeuwers
50.80 p; 2. Nathan Houwer 49.70 pi 3. lvo v.d.
Leeuw 47.60 o.

BOUWBEDRIJ F

VISSER
IJLST

VOOR AL UW ONDERHOUD,
KUNSTSTOF RAMEN

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

VERBOUW, NIEUWBOUW.
EN DAKKAPELLEN

ÏVONINGINRICI{IING

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

lYilt a uw slaapproblemen opgelost?
Kom dan vrtjblijvend informeren bij Postl
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AUTOBEDRIIT
I.OSINGA

Voor alles wat met uw auto te maken heeft
Nu ook algemene periodieke keuringen {A"P.K)

Nilesyl 50, lJlst Te1.05155-32386

Renorutie &Nieuwbouw

VAN VLOER TOT DAKPAN
ONDERHOUDSBEDRIJF HUISMANI

DE FrNNE 6, 8651 CW lJLST,05155-32023

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

PH.vonder

Lippenwalde 2, 8622 DD Hommerts

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

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

ln het bezit van SVM-makelaarcdiploma

Sponsor voor StànÍries 2
Na 3 jaar zoeken heeft het heren-volleybalteam
StànÍries 2 een sponsor gevonden in de hoeda-
nigheid van "Het Wapen van lJlst".

V.l.n.r. Geert bij de Weg (coach), Cyrus Kruis,
Gysbert Schraa, Derk van Veen, Bedze de
Vries, Fokke Fokkema, Jeroen Brink, Sjoerd lJs-
selstein (aanvoerder).

Wat is Aurean Yoga?
Aurean Yoga leert door middel van lichaams-
houdingen, ademhalingsoeÍeningen en gedach-
tentraining lichaam en geest in een goede har-
monie te brengen. Gezond en ontspannen.
Dit gebeurt door dynamische en statische bewe-
gingen in staande, knielende, zittende en liggen-
de houdingen.
De lessen zullen bestaan uit het leren waarne-
men, concentreren, luisteren en observeren in

aandacht en stilte, om zodoende storende en
belastende pijnsignalen, voor zover aanwezig,
op te heÍÍen. De door u naar voren gebrachte
wensen, vragen en verwachtingen worden door-
genomen in de les. Vertrouwelilke vragen wor-
den discreet behandeld, zo mogelijk na de les,
of op een ander iijdstip.
Aurean Yoga houdt zich niet bezig met enige re-
ligieuze denkwijze. Yoga is geen godsdienst
maar een Íilosofie. Uiteraard zullen we andere

denkwijzen met respect benaderen zonder te
oordelen oÍ te veroordelen.
Het in balans en evenwicht brengen en helpen
om de juiste verbindingen te zoeken om tot har-
monie te komen met jezelÍ en je omgeving, is de
doelstelling en de filosoÍie van de Aurean Yoga.
Het woord Yoga zegt het al, verbinding tussen li-
chaam en geest.
De lessen zullen + 1 uur en l5 minuten duren.
We werken in series van 10 lessen, in lJlst in het
Mienskipsh0s op maandagmorgen van 8.45-
10.00 uur.
Kleding: warme, niet knellende kleding b.v. e\-,
joggingpak. Neemt u ook een slaapzak of deken
mee. Vlak voor de yogales wordt het gebruik
van een uitgebreide maaltijd, koffie e.d. afgera-
oen.
HeeÍt u interesse, neem dan contact op met Jan
en Ineke van der Pal, Aurean Yoga, Kleine Pa-
len 11.8601 AB Sneek. te|.05150-16989.

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,
te|.05155-32642

tel. Sj. Wiebenga 05155-31529
Eegracht 105

BROUWER
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Y.V.C. A1 en G1
in het nieuw.
Al weer een tijd geleden werden het A- en C-
team in het nieuw gestoken. Wat Y.V.C. A1 be-
treft waÍen de heren K-L. Yeung van Chinees
specialiteitenrestaurant 'Lotus' en de heer W.
van Houten van de firma Van Houten bereid ge-
vonden om deze ploeg 'netjes gekleed'de groe-
ne mat te laten betreden. Aangezien 'net' gekle-
de heren zich ook altijd 'netjes' gedragen hoe-
ven we ons over gele of rode kaarten geen zor-
gen meer te maken (hoop ik).
C1 troÍ in de familie Kroes mensen die de voet-
balsport een warm hart toedragen. Zij sponsor-
den de nieuwe 'outfit'voor deze spelers. die in
deze flitsende shifis hopelijk ook flitsende acties
op de mat zullen gaan vertonen.
De sponsors worden in elk geval van harte be-
dankt en ik denk dat ik dat mede namens het
jeugdbestuur ook zeggen mag.

YVC A1 van links naar rechts:
Bovenste rij: R. Boorsma (leide0, dhr. K.L.
Yeung (sponso), B. Matien, D. de Haan, D-
Smid, E. Boorsma, B. de Boer, W. Regeling, A.
Hoekstra, R. Toonstra, M. Bergstra, dhr. W. van
Houten (sponsor), P.v.d. Berg (traine).
Onderste rij: A. Regeling, M. Hotkema, D.J. v.d.
Wert, E. Lobstein, R. v.d. Leij, J. Kuyer.

YVC Cl van links naar rechts
Bovenste rij: A. Luinenburg, fam. Kroes (spon-
sor), Freddie Kieft, Bonatd piersma, R. Boots-
ma, M. Jansen, P. v.d. Berg, S. piersma.
Onderste rij: P.P Koopmans, M. postma, B.
Trippe, A. Jansma, M. de Jong, A. Feenstra,
S.M. Kroes.

wre
ffiw
ffiw&W

Aanbieding 9eldt
Kodak Fun llini en
Fl ash, P? opnarnen.
ZoIang de voor-
raad strekt.

alIeen bij
Kodak Fun

Gratis Labello'bij Kodak Fun

VISSER-IJLST
BOEK-EN FOTOHANDEL
Galamagracht I
Telefoon 05155 - 31318
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d,@,n,fl VrugS
SCHILDER. EN BEI{ANGERSBEDRIJF.

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

wer k sclt o en en, I a a rse n, etc.
Nu ook hengelsport artikelen en visaas.

UW WINTERSCHILDER

Voor particulieren per dag
t 75,- voordeel.

Bedrijven f 35,-- per dag.

Galamagracht 13, lJlst
tel. 05155 - 31387

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

OOK UW ZAKELIJK
DRUKWERK
,S B'J ONS 

'NGOEDE HANDEN.

Galamagracht 9, lJlst, 051 55-31 31 I

Voor ovenverse bakkersprodukten naar

Dtr tbotr rn'eSnnurur Dil J
GEEUWKADE 1 - 8651 AA IJLST TELEFOON 05155-31557

Makelaardij
Schrale

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

Hypotheken en verzekeringen

Taxaties van alle onroerende goederen
binnen 48 uur geregeld

Vraagt vrijbl ijvend inÍormatie.

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

@$

H

NIET ALLEEN
VRIENDELIJK

MAAR OOK
DEKSELS
VOORDELIG !

aaaaaaaaaaoaaaaa

MEER PLE1IER vAN rE G|LDEN EOItr _@
GAUMAGBACHT 94 IJLST


