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Croles
De grootste straat in het uitbreidingsplan de len-
dracht is genoemd het "Croleskwartier". Een
kwartier is namelijk een stadswijk oÍ streek. Zo is
bijvoorbeeld in Antwerpen het Schipperskwar-
lier, in Rotterdam het Scheepvaartkwartier en in
Leeuwarden het Ruiterskwartier.
De familie Croles bouwde scheoen in lJlst van
1775tot 1900. Eén van hun werven stond aan
het einde van de Zevenpelsen. De loods van
Technisch Bedrijf Bakker en de achterliggende
houtkolk zijn hiervan nog restanten. Er werden
houten kofÍen, schuiten, tjalk- en praamschepen
gebouwd.
Dê laatste "Mr" scheepsbouwer uit de familie
was Jelle Jelles Croles (1826-1900). lN 1890
richtte hij de Scheepsbouw Maatschappij vh J.J.
Crolesop. Toen liepen hier ijzeren sk0tsjes, mo-
torschepen en tjalken van stapel.
Jelle Jelles Croles was kerkvoogd van de Her-
vormde gemeente, wethouder en lid van de bur-
gerlijke Armvoogdij.

)or zover nu bekend is er nog nooit onderzoek
\edaan naar de schepen die op deze werf zijn

gebouwd. We weten ook niet of er nog werfboe-
ken zijn.
Uit het Register van inschrijving van Scheepshy-
potheken (Ryks Archief Leeuwarden) is het vol-

gende voorbeeld overgenomen: "lnschrijving op
een vaartuig ten voordele van Jan en Melis Wal-
les Oppedijk, houtkopers te lJlst en ten laste van
Meindert Lap, schipper te Harlingen. Een

Drylts...
it aldé stedsje

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

verkrijgbaar bij:

BOEKHANDEL VISSER
Galamagracht 9, 8651 EB IJLST

Telefoon 05155-31318
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Deze opname is van omstreeks 1g06. Dit is de
scheepswerf van de familie Croles. ln de toods
achter de coaster die in de kolk tigt was later
windmotoreníabriek Gebroeders Bakker. Nu
heeft Sibbele Bakker hier een bedrijf. Geheet
rechts is nog een stukje van de boerderij van
Jansma (Uilenburg) zichtbaar. De grote
scheepsbouwloodsen die later eigendom waren
van houthandel S.O. de Vries ziin in 1989 afae-
broken.

Nieuwe straatnamen in plan
De lendracht
ln de raadsvergadering van dinsdag 21 februari jl. zijn door de gemeente-
raad van Wymbritseradiel twee nieuwe straatnamen goedgekeurd. De na-
men zijn ontleend aan vroegere lJlster scheepsbouwers, te weten de fami-
lies Croles en Lantinga. Ze sluiten goed aan bij de straten in het plan
Cloostercamp, die naar scheepstypen zijn genoemd zoals de Koffe, de
Sk0te, enz. De voordracht van deze nieuwe namen is geschied door de Ver-
eniging Stadsbelang lJlst.

írj
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schuldbekentenis van / 1300,- via notaris Abr.
Waslander Nauta te lJlst, 7 juni 1856. Kosten
van de aanbouw van een vaartuig te lJlst bij J.J.
Croles nieuwgebouwd. Een kofschip De Vrouw
Elzina, volgens meetbrief 43 ton. Met deszelfs
ankers, mast, roer, zweerden, zeilen, touwen,
tuigage en gereedschappen welke daarloe be-
horen. Alles zonder enige uitzondering!"
De Íamilie Croles heeÍt nog steeds een band
met lJlst, men heeÍt hier een familieoraÍ met 7

Foto 20 juni 1978. Links de vroegere scheeps-
wert en rechts het huis Uilenburg 18 waar de
Lantinga's werkten en woonden. Op twee gevel-
stenen staat: Anno 1779. Nu is hier meubelma-
kerij Rein Galama.
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Stickerruilburo
ERWIN ZIJLSTRA

Waterkers 13
8607 ES SNEEK

tel. 05150 - 22339

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

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-makelaarsdiploma

De slager aan de gracht,

die heeft vlees dat is heel zacht.

Lekker gekruid gehan
voor u een gemak.

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

u moet maar eens een gokje wagen.

ln de winkel ontmoeten wij u graag

en leggen wij het vlees voor u op de waag.

Sf ageriiZi,ilstra
Eegracht 65, 8651 EH lJlst
Te|.05155-31309
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U KUNT HIER TEN,ECIÍT VOOR:

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

' Onderdelen ' Verkoop van Nlcuwe &
Gebruil<te euto's

Roodhemsterweg 14

IJlst
05r55-3 1436

(privé 31858)

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

TIMMER- EN AANNEMERSBEDRIJF
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Autorijschoot L, dg BOef
Belangrijker dan een goedkoop

lesuur is de eindrekening
na het rilexamen!
Ga daarom naar

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

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

VOLLEDIG
GEDIPLOMEERD

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

lJlst, Roodhemsterweg +, Telefoon 051 55-31 880/31 348
Postadres: Postbus 29, 8650 AA lJlst
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NIJTAND.IJLST
24 maart 17.00 - 25 maafi 23.00
C.H. de Koning
Ylostinslaan 3, lJlst
Te|.05155-31263
25 maart 23.00 - 27 maart 8.00
E.H. Mulder
Tramstraat 8, Nijland
Tel. 05156-9232

31 maart 17.00 - 1 april 23.00
H. Huismans
De Syl 10, Heeg
TeL05154-42292
1 april 23.00 - 3 april 8.00
E.H.J.M. Drenth
S. Sjaerdemalaan 72, lJlst
Te|.05155-31263

7 april17.00 - 8 april 23.00
E.H. Mulder
Tramstraat 8, Nijland
Tel. 05'156-9232
I april 23.00 - 10 aprll 8.00
C.H. de Koning
Ylostinslaan 3, lJlst
Tel. 05155-3'1263

13 april 17.00 - 14 april 17.00
C.H. de Koning
Ylostinslaan 3, lJlst
Tel. 05155-3'1263
14 april 17.00 - 18 april 8.00
H. Huismans
Desyl 10, Heeg
Tel.05154-42292

21 april 17.00 - 24 april 8.00
G.J. Schadenberg en J.P. Verdenius
De Skatting 40, Heeg
Te|.05154-42300

Gevraagd:

Slagwerkers
Muziekvereniging Concordia lJlst

Belangstelling?
Bel dan 051 55-32406/31 246.

OEilIIOA

25 maart
27 maarl
28 maart

29 maart
30 maart
31 maart
1 april
3 april-29 mei
4 april
5 april
5 april
7 april
7 april
10 april
12 april
17 april
19 april

\z april
26 april
27 april

iedere woe. en za. Poppentheater De Regenboog, Looxmagracht 1 1, Sneek,
Aanvang 14.30 uur. Toegang f 7,-p.p.VanaÍ 4 jaar. Voor inlichtingen en
plaatsbespreken: 051 50-21 441 .

Stichting Jeugd en Jongerenwerk, Playback Show, Mienskipsh0s.
Bridgeclub, Mienskipsh0s.
Leerhuisgroep 'Heeft Jezus mijn buren nog iets te vertellen?', 20.00 uur
Schaapskooi.
Pergomanocursus, Mienskipsh0s.
Jaarvergadering'Stadsbelang', Mienskipsh0s.
Tryater'Mei De Mieu', Mienskipsh0s.
Tryater met "De Mieu", Mienskipsh0s.
Expositie gemeentehuis lJlst, lrma v.d. Veen en Sietske Bakker-Brouwer.
Leerhuisgroep "Micha", 20.00 uur, Schaapskooi.
Bijbelkring "Gelijkenissen", 9.30-1 1.30 uur, Eehof.
Bridgeclub, Mienskipsh0s.
Klaverjassen, Stadsherberg.
Stichting Jeugd en Jongerenwerk, Teake van der Meer, Mienskipsh0s.
Amnesty International, 19.00-20.30 uur, schrijÍavond in de bibliotheek.
Bridgeclub, Mienskipsh0s.
Open Deur Dienst, Hervormde kerk, 9.30 uur.
Bond van Plattelandsvrouwen in Friesland, Alie Rienks uit Leeuwarden,
"Tocht met de Abel Tasman over de Stille Oceaan", Mienskipsh0s.
Wild Power. Mienskiosh0s.
Pergomanocursus, Mienskipsh0s.
Slotavond C.P.V. en N.C.V.B., "Een lach en een traan op de Henri Dunant",
ds. Buitenhuis uit Utrecht, Mienskipsh0s.

Sjoelen vanaÍ 4 oktober, iedere maandagmid-
dag in Nij Ylostins, aanvang 14.00 uur.
Zangvereniging "Euphonia" repetitie iedere
dinsdagavond 20.00-22.00 uur in het Miens-
kipsh0s.
Muziekkorps "Concordia" repetitie iedere
maandagavond van 19.30-21.30 uur in het
Mienskiosh0s.
Jeugdkorp "Tusken de Noaten" elke dinsdag
van 17 .00-17.45 uur in de Schaapskooi.
Judo lessen, iedere dinsdag 17.00-19.00 uur in
sporthal De Utherne.
Volksdansen De Yleke Dounsers, jongeren-
groep dinsdagavond 20.00-22.00 uur, 1 keer in
de 14 dagen in het Himsterh0s te Oosthem. Ou-

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

Redactie: A. Kuipers

Johan Keizer

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

Opmaak: Sybe Houtsma

Drukkerij Visser, lJlst

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

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

deren iedere dinsdagmiddag van 13.30-15.00
uur in het Mienskipsh0s.
Schaken elke dinsdagavond in Het Wapen van
lJlst.
Dammen elke dinsdagavond in Het Wapen van
lJlst.
Bejaardengymnastiek in Nij Ylostins, elke vrij-
dag vanaÍ 14.30 uur.
Badmintonvereniging Flash elke donderdag
van 18.00-22.30 uur in De Utherne.
Volleybalvereniging StánÍries elke dinsdag
vanaf 17.00 uur.
Sportvereniging V.O.P.: vrljdagavond, heren-
zaalvoetbal van 18.00-19.00 uur; dames- en he-
renvolleybal van 19.00-20.00 uur.
Dartclub iedere dinsdagavond vanaf 20.00 uur
bondswedstrijd en iedere donderdagavond in
Het Wapen van lJlsl.
Amnesty lnternational 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, za-
terdag van 9.00-1 3.00 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 af-
spraken alléén teleÍonisch, tel. 05155-31970.
Vrouwen-Advies-Team F.N.V. (VAT). Coórdi-
nator Friesland: Louise Heerínga, tel. 05155-
31 970.
Gemeente van Jezus Christus: Kinderclub 4
llm 7 jaar; woensdag 13.30-14.30 uur; 8 Vm 1 1

jaar 14.30-15.30 uur. allebei in de even weken.
InÍo: Lippy Walinga, tel. 05155-32662. Toffe Tie-
nerclub: vrildags 19.30-21.00 uur; in de even
weken. Info: Johan Brinksma, te|.05104-1627.
't Honk: woensdagmiddag: van 14.00-15.30 uur
aktiviteiten voor kinderen van de basisschool;
vrijdagavond: kinderdisco Vm 15 jaar; zaterdag-
avond: disco voor de jeugd vanaf 16 jaar.
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Bestratingsbed riif

Zwaagman B.U,

Voor particulier en bedriif

V raag vr íi b I íj vend pr ijso pgave

Fam. Levers|raat22
8603 EC Sneek

Tel.05150 - 30454

graven. ln 1991 weÍd mr. Jelle J. Croles (1908-
1991), oud-burgemeester van Bodegraven, hier
nog ter aarde besteld.

Lantinga
De tweede nieuwe straat is genoemd "Lantin-
gawerÍ".
Drie geneÍaties Lantinga bouwden van 1835 tot
1955 houten schepen in lJlst zoals boeiers, tjot-
ters, (friese) jachten, schouwen, pramen en vis-
aken. Scheepsbouwer Otte Lantinga kocht in

1848 een scheepstimmerschuur met helling en
woning op Uilenburg.
Later nam ziin zoon Lolke de zaak over, hij
bracht de werf tot grote bloei. Veel oud lJlsters
zullen zich Feike Lantinga (1882-1960) nog wel
herinneren, hii was de laatste scheepsbouwer
van de Lantinga's. Nu is hier meubelmakerij
Rein Galama, met in de vooduin een namaak
helling.
Feike Lantinga legde in 1954 de kiel van zijn
laatste schip. Dat was het friese jacht Besteva-
er, dat af en toe nog wel eens in Heeg te bewon-
deren is bil een reunie van Ronde en Platbo-
demjachten. Het bekendste schip dat op dezeOccasions en

N ieuw-verkoop
Goede service

Te1.31249
Holtropweg 5

Reparatie
Plaatwerk - Spu iten

F0gelnijs

Vogelwacht
lJlsVOosthem e.o.,

Príaé en Zakelíjk
de juiste

* verzekering
* hypotheek
* pensioen

SNEEII'EN
A$IUNANTIEIT,ANTTXDN

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

TDE BOEN,BV

Het Baardmannetje
Een sierlijke rietacrobaat onder de talrijke kleine
vogeltjes, die zich thuis voelt in het riet. Hêt
baardmannetje wordt in het Fries burdmantsje
genoemd, ook wel beardmantsje, dekf0geltsje oÍ
bardmieske. In het Nederlands wordt hij wel
baardmees en rietmees ge-noemd, maar dat is
ten onrechte. Het baardmannetje behoort niet
tot de Íamilie der mezen, maar tot de grote Íami-
lie der timalia's, die verder allemaal buiten Euro-
pa leven. Het baardmannetje lijkt haast wel een
tropische vogel; het mannetje is van boven ka-
neelbruin, de lange staart en rug zijn fraai ver-
sierd met zwarte en witte vlekken en strepen,
een blauwgrijze kop met een gele snavel en van
onderen rose-rood met wit aan de keel. En dan
natuurlijk nog die heel bijzondere diepzwarte
baard die tussen snavel en ogen begint en uit-
loopt in iets beweeglijke punten. Het vrouwtje is

ook wel sierlijk, maar de kleuren en de tekenin-
gen zijn veel fletser en natuurlijk heeÍt ze ook
geen zwarte baardstreep, dat hoort niet bij de
vrouw. De lange staarten vallen wel op, maar
verwarring met de staartmees is haast niet mo-
gelijk, want die komt eigenlijk niet voor in de riet-

werf van stapel liep is de boeier Catharina. In

1904 werd hij gebouwd voor Jonkheer van Smi-
nia uit Oudkerk. Na omzwervingen in Turkije(!)
en Engeland (opleidingsschip van zeekadetten)
raakte het schip danig in verval. In 1984 is de
Catharina door dhr. G.J. Hofstede uit Lekkum
gekocht en van top tot teen gerestaureerd. Nu is
het weer een pronkstuk op de friese wateren.
Wie meer wil weten over de familie Lanlinga, de
scheepstimmerschuur met helling en de sche-
pen kan ik venruijzen naar het iaarboek 1 979 van
het Fries Scheepvaart Museum te Sneek. Hierin
is uitgebreid aandacht besteed aan de wed.
In 1980 kwamen nog 20 Lantingaschepen voor
op de lijst van de Stichting Ronde en Platbo-
demjachten.

Met de namen Croleskwartier en Lantingawert
is ook voor het nageslacht m.i. terecht de aan-
dacht gevestigd op twee bekende lJlster
scheepsbouw families. Elk op hun eigen wijze
hebben zij een bijdrage geleverd aan de historie
van de stad lJlst.

Frits Boschma

velden. Het baardmannetle ziet u ook niet 1 -
veel in de broedtijd, maar meer tegen de nerÍf
als ze zich in groepen verzamelen en boven het
riet vliegen. Het is ook in die tijd in hun eerste
herÍst, dat de jonge baardmannetjes hun partner

voor het leven zoeken, want het ringonderzoek
wijst heel sterk in die richting, zoals men daaruit
ook een vrij grote plaatstrouw van de oudere
vogels heeÍt afgeleid. De iongen zwerven in het
najaar uit en bevolken weer andere gebieden.
Vooral als er een winter geweest is met sneeuw
en ijs, want dan wordt de baardmannetiesfamilie
zwaar uitgedund, vooral in zo'n winter als die
van 1963. Maar er kan ook weer een geboorte-
golf komen in een mooie zomer (1965-1966).
Het burdmantsje bÍoedt vaak twee à drie keer.
Een enkele keer komt het voor dat ze vier keer
broeden, maar dat zijn uitzonderingen. Het nest
ligt vrij dicht bij de grond, Beide partners bouwen
het nest, ze broeden om de beurt en met z'n
tweeën brengen ze viif tot zeven iongen per keer
groot. De iongen verlaten heel vaak al na een
dag of tien, twaalÍ het nest, dus nog voor ze kun-
nen vliegen, maar het ziln dan ook kleine ac
baten en dus klimmen ze zo in het riet. l\.2
baardmannetie is ook goed te herkennen aan
ziin roep, een vrij zacht tsie-tsie en een snorrend
tsrr en een pieperig tsjie-uu, maar het meest
kenmerkend is wel het tjigelend ping-ping, net of
er even op een strak gespannen metalen snaar
wordt getokkeld, ping, ping, helder, zuiveÍ en
mooi. De baardmannetjes komen erg verspreid
voor in Europa, in Nederland en Belgiê zijn ze

talrijk, en verder langs de Engelse Oost- en
Zuidkust en in Noordwest Frankrilk en Noord

Duitsland en Oostenriik. Het aantal broedparen
in Nederland wordt geschat tussen de 700 en
1500 stuks. Vroeger waren de aantallen veel
gÍoter; toen was het leefgebied ook veel groter,

er waÍen veel meer rietvelden en ruige begroei-
ingen. Vroeger werden de burdmantsjes gevan-
gen en in kleine kooities gezet en verkocht.
Tachtig jaar geleden kostten ze twee gulden per

vogel en dat was een mooie bijverdienste voor
een arbeidersgezin. Gelukkig is die tild voorbij.
Het baardmannetje heeft nu alleen nog last van
het verdwijnen van de rietvelden en eventueel
van een sneeuw- oÍ ijzelwinter.
De kleine acrobaat.
Meldingen gaarne bij Sj. Landman, tel. 32046.

Vogelwacht lJlst-Oosthem e.o.
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Oproep Oproep Oproep
Oproep Oproep Oproep
Zoals u weet worden dit jaar weer stadsÍees-
ten gehouden. Ook zal de zeskamp weer
plaatsvinden en wel op zaterdag 24 juni 1995.
Dit keer wordt de zeskamp uitgebreid met de
vrijdagavond in de tent aanwezig zijn voor
theorieronden en een playbacknummer moe-
ten zingen. Na opgave volgt er een compleet
programma.
Opgave voor 1 april 1995 bii Yvonne Toon-
stra, De Pream 2, tel. 31860.
Bij opgave graag het volgende vermelden:
- kleur tenues
- captain
- adres ínaam)
- welk playbacknummer.

Ook zal de optocht weer worden gehouden en
wel op zaterdag 24 juni 's morgens om 9.30
uur; de herhaling's avond om 19.00 uur. Het
onderwerp is vrij. Het startgeld voor de wa-
gens is dit jaar / 100,-.
De prijzen voor de optocht zijn als volgt ver-
deeld:
Scholen één prijs van / 100,-. Rest: 1e prijs

/ 100,-; 2e prijs f 75,- en 3e prijs I 50,-.
Voor de loopgroepen zijn de prijzen:
1e prijs Í50,-; 2e prijs / 25,- en 3e priJs

r tc.-.-Opg"u" 
voor 1 april bij Yvonne Toonstra,

De Pream 2, tel. 31860 onder vermelding
van het onderwerp.

Ook zal er dit jaar weer een prijs komen voor
de mooiste straatversiering, deze prijs is

Í 75,-.

Zweeds wittebrood na 50 jaar
even terug bii de warme
bakker
Bij bakker De Boer, gevestigd aan de Geeuwkade is vanaf 27 tebruari
Zweeds Wittebrood te verkrijgen. Deze bijzondere aktie loopt tot 5 mei 1995
(Bevrijdingsdag) en is landelijk opgezet ter herdenking van het feit dat pre-
cies vijftig jaar geleden, tijdens de hongerwinter van 194411945, Zweeds
Wittebrood verkrijgbaar was bij de Nederlandse Warme Bakker.

Vooral de oudere generatie zal zich het Zweeds
Wittebrood uit 1945 nog herinneren. Eindelijk
was eÍ weer lekker vers brood in een lange pe-
riode van voedselschaarste. Het Zweeds Witte-
brood smaakte dan ook heerlijk en werd be-
schouwd als een Íeestmaal. Maar ook de jonge-
re generatie kan nu proeven hoe lekker een
Zweeds Wittebrood smaakt. Gemaakt van een
geselecteerde tarwe-melange. Daarom is een
Zweeds Wittebrood ook zo hoog. Het riist de
pan uitl

. amp voorkomen

-it laar is het precies vijftig jaar geleden dat Ne-
derland werd bevrijd van de Duitse bezetting tij-
dens de Tweede Wereldoorlog. Het zuiden van
Nederland werd eerder bevrijd dan het westen.
Doordat de transportmiddelen uitvielen, bleven
vooral de steden in het westen steeds meer ver-
stoken van voedsel, brandstoÍíen en grondstof-
Íen. En toen kwam ook nog de strenge winter
van 194411945. De bevolking in het westen leed
steeds meer honger. Koningin Wilhelmina en de

Nederlandse regering in ballingschap (Londen)
drongen er bij de geallieerde bevelhebbers op
aan actie te ondernemen. Anders zou het Ne-
derlandse volk een ramp overkomen. Het neu-
trale Zweden stelde vervolgens via het Zweedse
Rode Kruis bloem ter beschikking, dat met
goedvinden van de Duitse bezetter per schip
naar Delfzijl werd vervoerd. Daarna werd het
Zweedse meel verspreid onder de warme bak-
kers in Nederland en kregen de inwoners van
bezet Nederland via hun voedselbonnen einde-
lijk weer vers brood te eten. Overheerlijk
Zweeds Wittebrood!
In tegenstelling tot wat veel mensen nog steeds
geloven is het Zweedse Wittebrood nooit in
'1945 uit vliegtuigen gegooid. Dit wordt verward
met de voedseldroppings van april/mei 1945.

Vol trots waren de warme bakkers toen ze in
1945 het eerste Zweedse Wittebrood hadden
gebakken. Met z'n allen op de foto zoals hier bij
Bakker Landsaat in Zaandam.
Een historische foto uit maart 1945.

JPUNITS'OEWruJfiI

Langs deze weg willen wij iedereen bedanken
voor de kaarten, bloemen en kado's die wij kre-
gen voor de geboorte van onze dochter lda Pau-
lien.

Bij mijn vertrek urt lJlst bedank ik langs deze
weg voor alle lidmaatschappen en donateurs.

T. Portena, Hendrik Huizengastraat 17

KWIJTGERAAKT
Op 4 februari jl. bij de onderlinge wedstri.jden
van gymnastiekvereniging StánÍries, een licht-
blauw/wit turnpakje, + maat 140. Gaarne reac-
ties tel. 3131 1.Watze en Maria de Vries Organisatie De Koepel
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VAN VLOER TOT DAKPAN
ONDERHOUDSBEDRIJF HUISMANI

DE FTNNE 6,8651 CW IJLST,05155-32023

d,@,Dfl VrugS
SCHILDES- EllI BEHÀNGERSBEDRIJF.

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

wer ksch oenen, Ia arsen, ete
Nu ook hengelsport artikelen en visaas,

Makelaardij
Schrale

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

Hypotheken en verzekeringen

Taxaties van alle onroerende goederen
binnen 48 uur geregeld

Vraagt vrijblijvend inÍormatie.

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

POET:ÏVONINGINRIC}TTING

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

Altijd kwaliteit over de vloer.

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

OOK UW ZAKELIJK
DRUKWERK
/s 8,J O^/S /^/
GOEDE HANDEN.

Galamagracht 9, lJlst, 051 55-3131 I

F
Ë

U)

NIET ALLEEI{
VRIENDELIJK

MAAR OOK
DEKSELS
VOORDELIG !

M EER PLEZT EH vAN rE G|LDEN EOIff ffi
GAIAMAGRACHT U IJLST
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De "Himsterhummels"
Als uw peuter 2 jaar en 7 maanden oud is mag
hij/zij gerust eens een kijkje nemen bil ons in de
peuterspeelzaal.
Dit is in de bovenzaal van hel "Himsterh0s" in
Oosthem.
Samen met vader of moeder zien hoe we hier
met z'n allen bezig zijn. Het kind leert allerhande
materialen kennen, b.v. zand, water, klei en pa-
pier. Ook is er duplo en er zijn boekjes, muziek-
instrumenten, enz.
Wilt u meer inÍormatie, dan kunt u bellen met
Ania Witteveen. tel. 05155-32129.

Het bestuur

NS-PLAATSBEWIJZEN
Jongeren-, Raíl Aktief- en

60+ seníorenkaarten

verkrijgbaar bij :

BOEKHANDEL VISSER
Galamagracht 9, tel. 31318

Christel ijke Plattelands-
vrouwen lJlst
Op donderdag 16 Íebruari waren wij weer een
avond bij elkaar in het Mienskipsh0s.
Mevrouw Hoekstra verwelkomde de heer
Jeen v.d. Berg uit Heerenveen in het bijzon-
oer.
Na het gebed en de meditatie gaÍ ze het
woord aan Jeen v.d. Berg. Hij zou ons deze
avond vertellen over zijn schaatsevenemen-
ten. Hij gaat elk jaar nog met de veteranen in
Finland schaatsen. De afstanden zijn 20O,
150 en 100 km. Dan doet hij meestal 200 km.
Ze reizen nu al 20 jaar naar Finland. Verder
rijdt hij ook nog veel op de Thialfbaan. Hij wil
graag nog een keer naar Canada voor de ve-
teranenkampioenschappen. Hij vertelde ons
ook over de ElÍstedentochten. Het zijn prachti-
ge tochten. ln 1954 heeft hii die tocht gewon-
nen. In 1956 gingen er 5 mannen over de
streep, maar die werden gediskwalificeerd.
Want dat gaat meestal met schaatsen zo; de
voorsten worden moe en nummer 4 gaat als
eerste over de streep. Dus hadden ze beslo-
ten om met z'n vijven over de streep te gaan.

1-J963. Een vreselijke ElÍstedentocht. Het vroor
gemiddeld 20-25 graden overdag. Het ijs was
ook slecht. Er zijn toen veel ongelukken ge-
beurd en ook veel mensen hadden bevroren
ledematen. Er waren 10.000 bevroren ogen.
Jeen v.d. Berg had ook bevroren ogen. Hij zei:
"Ook ik kwam als een grote bevroren sneeuw-
man binnen". Rainier Paping won deze Elfste-
dentocht.
Toen moesten wij 22 jaar wachten voordat er
weer een ElÍstedentocht werd gereden. Dat
was in 1985. Die tocht heeÍt Evert van Bent-
hem gewonnen. In 1986 heeÍt hij hem weer
gewonnen. Dat waren prachtige tochten. En
nu maar hopen dat er weer eens een ElÍste-
dentocht komt.
Er is een plein in Oentsjerk naar Jeen v.d.
Berg genoemd, waar hij wel trots op is.
Mevrouw Hoekstra bedankte Jeen v.d. Berg
voor deze geslaagde avond en wenste ons al-
lemaal wel thuis.

T. Wind-Wiersma

ANNA SCHRAA.VAN POPTA

GEDIPLOMEERD
PED I CURE

Geeuwkade 11 - TeleÍoon 31930

Ned. Ghristenvrouwen-
bond
Mevrouw M. Joustra-Veenstra had deze avond
de leiding. Ze heette allen welkom, waarondeÍ
twee gasten en in het bijzonder de spreekster
van deze avond, Lies Meijer. Ze is fysiothera-
peute en zal vertellen over haar beroep.
Ze begon met een korte inleiding over haar aÍ-
komst en hoe ze had besloten dit werk te gaan
doen. Er is de laatste 20 jaar veel veranderd.
Vroeger werd de patiënl met bijvoorbeeld rug-
en nekklachten doorverwezen door de huisarts
met de opdracht hoe de massage moest plaats
hebbenl

De Íysiotherapeut is nu zelÍ verantwoordelijk.
Wel moet men een verwijsbrieÍ van de huisarts
hebben. Men komt in de eerste plaats voor piin-
vermindering. Te gebruiken bij preventieve
hulp: warmte (niet bij ontstekingen). Men kan
het masseren op verschillen wijzen doen: bij-
voorbeeld kloppend, trillend, knijpend oÍ at-
leen met de duim. Bij longklachten waarbij
geen hoestkracht bestaat doet men dit klop-
oeno.
OeÍentherapie: bij rugklachten door bijv. ver-
keerde houding of slechte conditie.
Houdingscorrigerende oeÍeningen worden
veel gedaan bij opgroeiende kinderen.
Elêktrotherapie: Pijnvermindering en een bete-
re doorbloeding van het weefsel. Er zijn gevallen
waar tijdelijk door de behandeling verlichting op-
treedt, maar de kwaal is blijvend (bijvoorbeeld
asthma en reuma).
Ook kinderfysiotherapie wordt door Lies ge-
daan. We denken dan aan het testen van de
motoriek. Er worden diverse handelingen ge-
daan, aangepast bij de leeÍtijd. Bijvoorbeeld bal-
spelen, loopÍiets, hinkelen, papierpropje knij-
pen in de hand etc. Hierbij worden de ouders
ook ingeschakeld. De fysiotherapeut houdt ge-
regeld contact met de huisarts over het verloop
van de behandeling. Er werden schriÍtelijke vra-
gen uit de zaal beantwoord. Wat is bijvoorbeeld
een zweepslag? Een verrekking of scheurtje in
een spier, vaak een gevolg van geen goede trai-
ning, vermoeidheid oÍ slechte conditie.
Zwemmen werkt bij de een verlichtend, bij de
anderen werkt het negatieÍ bij reumaklachten.
Dat is een persoonlijke zaak!
Er kan gesteld worden dat het nodig is, om zo-
veel mogelijk in beweging te blijven!!
Psychologie is ook nodig

N.C.V.B. afd. lJlst
Donderdag 26 januari jl. hield de N.C.V.B. haar
jaarvergadering.
Mevrouw K. Postma-Broersma had deze avond
de leiding. ZÍj heette ons allen hartelijk welkom,
maar gaf de leiding over aan het eendagsbe-
stuur, dat deze avond zal verzorgen.
Mevrouw Landman stelde de andere dames van
het eendagsbestuur voor, het waren de dames
A. Hoekstra-Rijpma, Sj. Lubberls en H. de Vries.
Een speciaal welkom voor de heer Boschma die
deze avond muzikaal zal omlijsten.
Na het zingen, meditatie en gebed, nam me-
vrouw Postma het ofÍicièle gedeelte over. Na het
lezen van verschillende notulen, jaarverslagen
en commissieverslagen, was het pauze.
Na de koÍÍie was het de beurt aan het eendags-
bestuur. Zij verzorgden de avond op muzikale
wijze. Als eerste brachten zij het lied "Catootje"
op de planken. Hierin werden zij bijgestaan door
enkele heren, om het geheel compleet te ma-
ken.
Mevrouw Landman deed nog een eenakter over
een oude man die verdwaald was en in een zaal
met vrouwen terecht kwam. Na dit stukje kwa-
men er enkele chaufÍeurs binnen- Zij waren van
de "Dryltser Busmaatschappij". Alle dames na-
men plaats in de bus en de chauffeurs reden
met ons door het hele land. We bezochten ver-
schillende plaatsen en zongen daar een lied. Na
een lange reis kwamen we weer in lJlst aan.
Mevrouw Poslma bedankte de dames voor de
mooie en gezellige avond.
Mevrouw De Vries besloot de avond mel gebed
en wenste ons allen wel thuis.

2e secr. P. Heuveling-Buitenhuis
N.C.V.B.
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Triatlon Wymbrits 1995 in
Woudsend

Wij hebben een paaÍ enthousiaste mensen uit
Woudsend gevonden, die ons dit iaar willen hel-
pen met de organisatie. Er is een prachtig par-
cours uitgezet in en om Woudsend. Ook zijn er
weer twee aÍstanden: Een minitriatlon, die be-
staat uit 250 meteÍ zwemmen, l0 km. fietsen en
2.5 km. loDen.
Deze aÍstand is voor iedereen vanat 10 jaar met
een zwemdiploma, dus niet alleen voor de
jeugd, maar ook voor ouderen die wel eens wil-
len voelen hoe het is om drie verschillende spor-
tieve onderdelen achter elkaar te doen. Het is
een prima manier om sportief bezig te zijn en

kennis te maken met deze spoft, maaÍ vooÍal
om mee te doen met een gezellig evenement. Er
zullen ook dit jaar weer veel mensen langs de
kant staan en zeggen: "had ik maar meegedaan,
want het is toch wel heel leuk".
Voorkom dit en schrijf u gewoon in. Doenl!!
Verder organiseren wij een sprint triatlon rnet de
afstanden: 750 meter zwemmen, 20 km. fietsen
en 5 km. looen.
Ook deze aÍstand is voor een grote groep men-
sen makkelijk te doen. Wij hopen natuurliik dat
onze Friese toppers er dit jaar weer bij zullen
zijn en zeker de plaatselijke topper Yvonne Ats-
rna, die in haar categorie tot de besten behoort.
Maar het overgrote deel van de deelnemers
moet toch uit Wymbritseradiel (en zeker Woud-
send e.o.) komen.

Ook dit jaar heeft de Sportraad Wymbitseradiel weer besloten om een triat-
lon te organiseren. Om wat meer mensen te kunnen laten genieten van de-
ze mooie sport en om de sporters te laten zien hoe mooi Wymbritseradiel
is gaan we dit jaar naar Woudsend.
Dit grootse gebeuren vindt plaats op woensdag 28 iuni 1995.

Taxicentrale ZUID-WEST F R I ESLAND

Taxi GaasterlandOSl4T - 1377
Taxi Speerstra 05155 - 43400

Postbus 459, 8600 AL SNEEK

Alg.ïel.nr.: 0 5 1 5 0 - 3 0 3 0 0

Een ieder die een beetje conditie heeft, ouder
dan 16 jaar is en een beetje kan zwemmen (dit

onderdeel valt iedereen achteraf ontzettend
mee) kan hier aan mee doen en voor iedeÍeen
ligt aan het einde van het paÍcours een leuke
herinnering te wachten en wat belangrijk is: een
voldaan gevoel. Verder zijn er natuurliik mensen
nodig die helpen met de organisatie om het par-

cours veilig te maken.
Vrijwilligers kunnen zich opgeven bij lds Osinga,
Leegwar 16, Woudsend, telefoon 05141-1324.
Ook kunnen wij nog sponsors gebruiken (Íinan-
cieel en materieel). Aan het veilig maken van het
traject ziin nogal veel kosten verbonden.
Opgaven en inlichtingen kunt u krijgen bij de
spodraad Wymbritseradiel :

Koos Jacobsen, Nessenwei 16d,8618 NM
Oosthem, tel. 05155-32193 oÍ Lammed Koster,
gemeentehuis lJlst, tel. 05155-34422.
Hopeliik tot ziens bij de stad op 28 juni 1995.

Bond van Plattelands-
vrouwen in Friesland,
aÍd. lJlst

Op 16 maart jl. was weerman Piet Paulusma op
bezoek bij de lJlster plattelandsvrouwen. Leuk
om deze man, die we vrijwel allemaal van de ra-
dio kennen, nu ook eens in levende li.ive te zien.
Hij begon met de vraag "waarom hebben we
weer?" Niet om de mensen stof tot praten te ge-
ven, maar door de invloed van de zon, was zijn
eigen antwoord. Aan de hand van dia's en weer-
kaarten probeerde hij ons iets bij te brengen
over de vorming van depressies en hogedrukge-
bieden en over de oorzaak van de verschillende
klimaatzónes in Eurooa. Voor hem was het na-
tuurlijk allemaal gesneden koek, maar voor ons
als leken viel het niet mêe een en ander te vol-
gen. Het schijnt voor het KNMI in De Bilt moeilijk
te zijn het weer voor Friesland te voorspellen,
maar tot die ontdekking waren we zelf eigenlijk
ook al gekomen. Er volgde nog een aantal
prachtige dia's die het geweld van de natuur en
van het weer illustreerden, o.a. prachtige beel-
oen van onweer en van een storm op zee, g(
zien vanaf een coaster. Tenslotte was er nof
gelegenheid tot het stellen van vragen, waaryan
gretig gebruik werd gemaakt. "Waarom heb ik
tijdens miin vakantie alti.id regen, wat zijn de
hondsdagen precies en komt er echt een kli-
maatsverandering", waren enkele ervan. En zo-
als een goed weerman betaamd waren de ant-
woorden meestal heel diolomatiek en vaak voor
meerdere uitleg vatbaar. Het was een gezellige
en boeiende avond, maar ik denk toch niet dat
de olattelandsvrouwen nu beter in staat zullen
zijn om hun vakantie te kiezen in een gunstige
weersperiode. Maar misschien kijken we toch in
het vervolg met iets meer belangstelling naar de
lucht?

7Wh*ho*ë
lZlomskikkursussen

lZreidsboeketten, konsages en oar

!frlomwurk

Richtsje Wilnja De Himmen 29

Easthim, t | 05 | 55-32607

AUTOBEDRIIT
I.OSINGA

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

Nijesyl 50, lJlst Te|.05155-32386

Voor al uw ïEXTIEL en/oÍ LUXE KADOOïJES natuurlijk naar:

Textiel & Kadosho

Galamagracht I8651 EB IJLST Tel. 05155-31229

VOOR WONING.
EN

UTILITEITSBOUW
installatiebedrijf

UW ADRES VOOR:
r 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
e Eigen storings-, onderhouds- en servicedienst

Nevenvestiging lJIst,
tel.05155-32642

tel. Si. Wiebenga 05155-31529
Eegracht 105

BROUWER
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COPIEREN tot A3
vergroten of verkleinen?

DUPLICEREN?
Snel en goedkoop

dan naar:

BoekhandeUDrukkerij V ISSE R

Galamagracht 9, Tel. 31318

Oppas-service voor
dementerenden en
chronisch zieken
Ontstaan
Sinds 1980 bestaat er een oppascentrale voor
gehandicapten. De laatste jaren komen er ech-
ter steeds meer aanvragen binnen voor demen-
lerenden en chronisch zieken. Vanaf 1 januari
1995 zijn in heel Z.W.-Friesland de oppasmoge-
lijkheden uitgebreid voor dementerenden en ch-
ronisch zieken. Dit initiatieÍ is lot stand gekomen
door samenwerking tussen vrijwilligersorganisa-
ties en proÍessionele organisaties in de zorg in
Zuid-West Friesland.

Doelstelling
De oppas-service wil de taak van de mantelzorg
enigszins verlichten en eigen vÍijetijdsbesteding
mogelijk maken door het bieden van hulp in de
vorm van oppas bij dementerenden en chro-
nisch zieken.

Uitvoering
De werkzaamheden worden verricht door vrijwil-
ligers. Zij ziin er teÍ ondersteuning van de man-
telzorg en zij venichten geen taken die door pro-
fessionele krachten worden uitgevoerd. De vrij-
willigers hebben allen een kortdurende scholing
gehad.

Aktiviteiten
De vrijwilligers bieden oppas. Vriiwilligers ver-
richten geen werkzaamheden van huishoudelij-
ke, verzorgende oÍ verpleegkundige aard.

Tijdsduur
De vrijwilliger wordt maximaal 4 uur per week
per kliéntsituatie ingezet. De tijden worden in
overleg vastgesteld.

Aanmelding/inÍormatie
Voor inÍormatie oÍ aanmelding kunt u terecht bij
de meldpunten voor vri.jwillige thuishulp. Het
meldpunt zorgt ervoor dat u in contact komt met
de contactpersoon van de oppas-service. Deze
contactpersoon pÍobeert een geschikte vrijwilli-
ger te zoeken. Als het klikt, kan deze vrijwilliger
de vaste oppas worden.
Meldpunt SneekÁlVymbritseradiel: tel. 05150-
22330114162. Bereikbaar op kantooruren op alle
werkdagen.
Voor inlichtingen en Íoldermateriaal over de op-
pas-service kunt u ook contact opnemen met
coórdinator praktische thuishulp, Ery Sloots, tel.
051 86-1 741 .

Organisatie
De oppas-service is ondergebracht bij de oppas.
centrale voor gehandicapten. In Sneek is de op-
pas-service ondergebracht bi1 de Stichting Wel-
ziin Ouderen.

Shantykoren zingen in het
Mienskipsh0s
Op zaterdag 25 februari jl. was het 's avonds een drukte van belang in het
Mienskipsh0s. Maar liefst drie shantykoren brachten er hun zeemansliede-
ren ten gehore. Uit het applaus van het talrijke publiek kon worden opge-
maakt dat zo'n meeting zeker voor herhaling vatbaar is.

Als eerste kwam het lJlster shantykoor "'t Skip
S0nder Roef'aan bod (25 man) met Conny de
Vries als vaste begeleidster op haar trekharmo-
nika. Onder de bezielende leiding van 1e stuur-
man HaÍm van der Meer zongen de Kypmants-
jes o.a.: My Bonny is over the Ocean, Al die wil-
len te kaperen varen (in canon), Curagao en
Plovi, plovi. Hans van Bree was solist in het aan-
grijpende lied Whisky Johnny.
Daarna betraden de Póllesjongers uit Woud-
send (50 man) de Btlhne. Vol overgave brach-
ten zij liedjes als Haallijntje Boelijntje, Paddy lay
back, lt lot Ían de Íisker ïea en de Farewell
Shanty.

. ,e slotact was voor het zeemanskoor de
\Éeadammers (25 man) uit Sint Nicolaasga. Dit

koor was het meest geroutineerde van de drie
en bestaat ook het langst, namelijk Íuim 5 jaaÍ.
De muziek van de Sint Nyksters is ook op CD en
muziekcassette opgenomen. Vaste nummers uit
hun repertoire zijn: Sailing sailing, Fire in the
galley, Sloop John B. en Rum aus Jamaica.
Aan het einde van deze gezellige avond zongen
de drie koren samen met het publiek Rolling Ho-
me, De Zilvervloot van Piet Hein en West Zuid
West van Ameland.
De organisatie van dit gebeuren was in goede
handen bij het bestuur van 't Skip S0nder Roer,
te weten Johannes van der Werf voorzitter, Bart
Steenstra penningmeester en Hans van Bree
bestuurslid. Alles was keurig geregeld, ook de
publiciteit. De lJlster stadsomroeper Harmen de
Vries werd ook nog ingeschakeld om de Drylt-
sers van deze muzikale happening op de hoogte
te brengen.

ln de pauze werd gecollecteerd voor Paul, een
Roemeens jongetje. Hij heeft een hartafwijking
en moet daarom in Boekarest geopereerd wor-
den. Maar dat kunnen zijn zigeunerouders niet
betalen! Vandaat deze financiële hulp. De con-
tacten met Paul lopen via dirigent Harm van der
Meer en de Stichting "Skarsterlàn Hulp aan
Roemenië" uit Joure.
De opbrengst van de collecte was t f 400,-.
De Headammers uit St. Nicolaasga schonken
hun recette van de vorige avond aan dit project
dat tot doel heeft om Paul te laten opereren.
Penningmeester Bart Steenstra mocht 300 gul-
den van hen in ontvangst nemen, geweldig!

MIJN HOBBY, UW GEMAK...!
Het vertrouwde adres voor al uw slijpwerk,
zoals: scharen, messen, tuin- en hobby-
gereedschap. Ook vakkundig sliipen van
ELECTR. HEGGESCHAREN.
Nog diverse geslepen 2e-hands grasmaaiers
te koop v.a. f 30,-
Waarschuwing: geeÍ nooit iets mee aan
een onbekende aan de deur.
Uw slijper: Henk de Vries
Bockamastraat 27
ïe|.31782

.ïí;.ti
:;-ri; ï:
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Sneeker Assurantiekantoor De Boer B.V. zet
lJ.V.C. D1 in het nieuw
Staand van links naar rechts: sponsor G.F. de Boer, leider G.T. de Jong, Alderd Jansma, Elco Gols,
Nico Wiersma, Pascal Labrie, Anne Alma, leider J. de Boer.
Zittend van links naar rechts: Daniël Visser, Jurjen Post, Lars Walta, Pieter Bari de Jong, Nico Pietel
Wíersma. Arien Cnossen.



Galamagracht 44 - lJlst
Te|.05155-31996

Hiemstra
odministrotiekontoor

x administraties
* belastingzaken
x begeleiding
* advies
* voor bedrijven

en particulieren

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

De Pream 2,865L GAlJlst
tel. 05155-31860
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Waarom lropcn...
afs a Yoordelig
hantharen?

De doe-het-zelver huurt bij
ons o.a.. a Ladders. Rol-
steigers a Speciemolens
c Cirkelzagen a Decoupeer-
zagen a Boormachines
c Schuurmachines a Parket-
sc h uu rm ac h i nes o Q rcncl -
ot Tuinf rezen . Kettina-
zagen enz. enz.

M.SIIPERDA
Sudergoweg 54, lJlst

I GROND. EN VERZETWERK
tr WALBESCHOEIING
tr HEIWERK tr RIOLERING
! AGRARISCHE WERKZAAMHEDEN

&mncterltímgsbedrí!$ Weg- s* Wat*rhcuvy

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

1 50-26020/051 55

@
Voor al uw
* Nieuwbouw
* Verbouw
* Onderhoudswerk

Aannemersbed rijÍ Vel I i nga-Spij ksma
HEEG / IJLST

Vraag om vrijblijvende
prijsopgave van uw bouwplannen

TeleÍoon 05154 - 42278 | 05155-31 228
TeleÍax 05154 - 43659

" Gediplomeerde Aut orij scho ol "
ook voor vrachtauto en autobus

Sudergoweg 36 - 8651 CN lJlst - Telefoon 05155-32009

r Lestijden 60 minuten

r Opfriscursus voor de niet regelmatige rijders

r Voortgezette opleiding op groot materieel

o Het leren en durven rijden in Amsterdam

o Theoriecursus... ook voor l7% jarigen

r Hoog slagingspercen

Bel of kom lanss voor meer informatie.

tffi
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 f older

SPEERSTRA'S
VOORDEELMARKT
Stadslaan 2 - Telefoon 31206
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Dertig i aar rijinstructeur!
Lammert de Boer iubileert
"We stoppen hier zodadelijk en proberen dan zonder achteruit te rijden
weer op te trekken". Veel verkeersdeelnemers herkennen deze woorden
wel en denken terug aan de periode waarin de hellingproef hun ook het
angstzweet bezorgde. Of het beÍaamde "bochtje achteruit". De tijd van de
eerste rijlessen, het klamme zweet in de handen, het leren van je eigen fou-
ten door er vooral (in het begin) veel te maken, de examenvrees. De wilde
verhalen na het examen over de examinator die niet deugde of dat ene mo-
ment van onoplettendheid waardoor je net niet slaagde. Theorielessen die
tijdens het examen "vergeten" werden en het ene puntje tekort om te sla-
gen voor de theorie. Tijd voor een gesprek met Lammert de Boer rijinstruc-
teur van het eerste uur.

Al defiig jaar zit hij in het vak en werd daar on-
langs via zijn collega's voor in de bloemeties ge-
zet. Op 1 Íebruari 1965 begon hij met autorijles
geven in Leeuwarden bij "De Centrale" in een
tijd dat iedereen met een rijbewijs twee pedaal-
'-.s in de auto kon monteren om zo anderen de

\rnst van het autorijden bij te brengen. Lammert
de Boer echter zorgt ervoor dat hij op 3 mei
1965 zijn papieren heeft en van de "Examen-
commissie van de C.V. Coóperatieve Bond van
Erkende Autorijschoolhouders" de weg op mag
om als erkend rijschoolhouder aan de slag te
gaan. Dat zal hij tot 1973 in dienst van de "Cen-
trale" doen (het jaar waarin de Centrale haar ac-
tiviteÍten beëindigde) en daarna als rijschoolhou-
der van een eigen rijschool. Het is inmiddels dus
al ruim 20 jaar geleden dat Lammert de Boer in
zijn eerste Volkswagen Kever van / 8.000,- in
lJlst en omstreken de eerste mensen hielp bij
hun "wankele" pogingen controle te krijgen over
"het automobiel". Het was een tijd waarin ieder-
een, jong en oud, achter het stuur kroop om het
begeerde papiertje te bemachtigen. In '1979

wordt zelfs overwogen om echtgenote Hanny
Kurpershoek in de rijschool als instructrice te la-

ten deelnemen, maar daarvan wordt in latere in-
stantie afgezien.
Velen heeft Lammed de Boer inmiddels zien ko-
men en letterlijk later (met rijbewijs) voorbij zien
gaan in de auto. Hilarische situaties waren er
ook vele met als hoogtepunten de nog in ouder-
wetse stijl geklede (kap)zusters die telkens met
hun lange rokken strijd leverden met de pedalen
en er geregeld in verstrikt raakten.
Ook de struise boerin, die wel heel lang in de
herinnering van Lammert blijft voortleven, was
een geval apart. Bij deze boerin had het woord
examinator wel een heel speciale betekenis.
Waarschijnlijk denkend aan de man van het K.1.,
die regelmatig kwam om de koeien te bevruch-
ten werd Lammert de Boer voor het examen ge-
vraagd "welke inseminator" zij die dag zou heb-
ben. Of ze de bewuste man tiidens het examen
ook zo aangesproken heeft is mij niet bekend;
laten we het beste er maar van hooen.
ïijden veranderen, zo ook de mensen die hun
rijbewijs willen halen. Heden ten dage zijn het
vooral de jongeren die al vroeg achter het stuur
klimmen om het roze papiertje te bemachtigen.
De eerste les is dan puur inÍormatief, aÍhankelijk

van de ervaring van de leerling. Een boeren-
zoon die regelmatig op de tÍekker zit hoef je bij-
voorbeeld weinig tot niets over koppeling en rem
te vertellen. Vervolgens wordt er een aantal les-
sen op aanwijzing gereden, daaÍna doet de leer-
ling mee en de laatste lessen is het een kwestie
van zelÍ doen. Veranderingen zijn er ook in de
wijze waarop geëxamineerd wordt; daar waar
vroegeÍ in het theorieëxamen volgens het "mul-
liple choicesysteem" werd gewerkt kennen we
de nu inmiddels Íoemruchte "Mag dat ??????'-
vragen. Deze vragen die alleen met "ja" oÍ "nee"
beantwoord hoeven te worden hebben inmid-
dels in het gewone dagelijks leven hun intrede
geoaan.
Volgens Lammert de Boer is de vraagstelling
nieuwe stijl in principe moeilijker dan in het oude
"multiple choicesysteem" omdat de bedenktijd in
het nieuwe systeem korter is en er relatief veel
vragen beantwoord moeten worden.
Naar aanleiding van de vraag oÍ de rijlessen van
vandaag de dag niet vreselijk duur zijn moet
Lammert even lachen. Er is namelijk verhou-
dingsgewijs weinig veranderd; de rijlessen van
Í 12,50 waren 20 jaar geleden ook al duur, om-
dat in die tijd de inkomens aanzienlijk lager wa-
ren. Wel veranderd is de mentaliteit: tegenwoor-
dig wil men nog liever gister dan vandaag achter
het stuur kunnen kruipen, waarbij velen verge-
ten dat eÍ voor het examen nog een "kleine hin-
dernis" genomen moet worden: het rijden in een
auto moet je eerst "even" leren (vervelende bij-
komstigheid !?).
Gemiddeld heeft de Nederlander 35 rijlessen en
2 examens nodig om aan zijn oÍ haar rijbewijs te
komen. Al deze mensen die vervolgens de weg
op gaan krijgen na de Íelicitaties van Lammert
de Boer één wijze raad mee: het examen was
modelrijden; het échte werk komt nu pas. In Íeite
ziln ze nu zelÍstandige verkeersdeelnemers met
hun eigen verantwoordelilkheden. Verkeers-
deelnemers waaryan Lammert de Boer vindt dat
hil ze samen met henzelf zover gekregen heeft
dat ze werkelijk volwaardig verkeersdeelnemers
genoemd kunnen worden.
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16.00-21 .00 uur avondmarkt langs de gÍachten
21.00 uur

22.OO uur
23.00 uur
23.30 uur

Vrijdag 23 juni 1995:
9.30 uur

13.30 uur

19.00 uur
21.00 uur

Zaterdag 24 juni 1995:
9.30 uur

11.00 uur
13.30 uur zeskamo
13.30 en 15.30 uur circus "Witova" in de circustent

Programma Stadsfeesten 1 995
Woensdag 21 juni 1995:
14.00 uur opening kermis op de Overkluizing

Donderdag 22 juni 1995:
19.00-22.00 uur muziekspektakel op en rond het water

vlootschouw met intocht Stadsvrouwe en hoÍdames
grandioos vuurwerk
gezellig samenzijn

koÍÍiemorgen met "Dames Dubbel"
sportmiddag basisscholen

theorieronden en playback voor de zeskampers
Muzikale omlijsting duo "Reset"

herhaling allegorische optocht
aÍsluiting met top-40 orkest "De Kast"

allegorische oplocht (vrije onderwerpen)
matinee met bekendmaking prijzen optocht en trekking grote verloting

We ztjn net zo
thuis in
de buurt
als u

Rabobank

SNEEK Marktstraat 8, 05 1 50-89000, SCHARNEGOUTUM
05 I 50 89238. HEEG O51 54-42541. TJLST 05 I 55 3 1 426
JOURE 05r 38-89000. sT. NtcoLAASGA 051 34 lt 643
LANGWEER05l38 99124

Wij zijn telefonisch bereikbaar tot 17.30
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vriidag 5 mei 1995
9.30 uur BEVRIJDINGSCONCERT

Muziekvereniging Concordia
met gratis verloting

1í.00 uur DOORKOMST KEEP ON ROLING
colonne legeruoertuigen 2e wereldoorlog

14.00 uur GROOTS KINDERPROGRAMMA
met sterke man Johannes de Wit
entree alle leeftijden Í 2,50

1 8.00 uur ONTSTEKING BEVRIJDINGSVUUR feemeentehuis lltst)

21.00 uur BATTLE OF THE BANDS
optreden 3 bands
entree f 12150 voorverkoop f l0r-

ZaterdaE 6 mei 1995
í0.00 uur GEZELLIG SAMENZIJN lN FEESTTENT
13.30 uur GEMEENTELIJKE ZESKAMP

met alle stad/dorpen uit de gemeente
VOOR DE JEUGD:
STRIPFICURENBAND EN GROOT SPRINGKUSSEN

entree gratis
i.s.m. Bevrijdingscomité gem. Wymbr.diel

1e.30 uur BEVRIJDINGSFESTIVAL
met korpsen, koren, shantykoor en SniÍser Skotsploech
Plaats: SpoÉzaal De Utherne lJlst
Toegang gratis

org. Bevrijdingscomité gem. Wymbr.diel

22.30 uur GROOT VUURWERK
Sportcomplex De Utherne
org. Bevrijdingscomité gem. Wymbr.diel

NA AFLOOP DAVEREND SLOTFEEST MET

TOP-40 ORKEST EXAMPLE
entree f 15,- voorverkoop f 12150

,'qrTn-.\
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VooRVERKOOP Brl

Boekhandel Visse r, Il Ist


