
mfuwwrnWprunwrwa
19e JAARGANG NR. 4 - APRIL 1995

BevriidingsÍeesten in IJlst
Twee dagen vermaak

Zoals inmiddels niemand ontgaan kan zijn
herdenkt ook lJlst het Íeit dat Nederland 50
iaar geleden bevrijd is van de Duitse bezetter
en het oorlogsgeweld. Op vrijdag 5 mei zal
het Íeestgedruis losbarsten. Voordat er ech-
ter geÍeest wordt, zal de dag ervoor (4 mei)
een dag van bezinning zijn. (even) In gedach-
ten stil staan bij de slachtoÍÍers. Stilstaan bij
de graven van de oorlogsvliegers R.O. Bull
en B.M. Leach, de verzetsstrijders Rinnert
Anema, Hendrik Huizinga en Jurjen Hoom-
ens, soldaat Gerrit Kaspersma en in gedach-

1-;n het zeemansgraÍ van Marineman Jan
Ypes Nooitgedagt. Stil staan bii de (geestelij-
ke) wonden die voor vele mensen weer open
gehaald worden. Eerbetoon aan niet alleen
de'helden' maar ook aan de mensen die des-
tijds datgene deden wat ze als hun plicht be-
schouwden en dit in alle stilte en bescheide-
nheid deden, zodat we de volgende dag (5
mei) in elk geval weten waarom er uitbundig
geÍeest kan en mag worden,
Elders in deze editie treft u het volledige pro-
gramma van deze twee 'dolle dagen' aan,
welke door de lJlster winkeliers en het ge-
meenteliik bevrijdingscommitee georgani-
seerd worden. Een aantal activiteiten, welke
plaats vinden op en bij sportcomplex 'De Ut-
herne' (Aluhal), wil ik eruit lichten.

In de nacht van 4 op 5 mei zullen 16looers uit
lJlst, Oosthem en (grotendeels) Nijezijl in esta-
Íette het bevrijdingsvuur uit Wageningen opha-
len. Tussen 14.00 en 16.00 uur hopen de lopers
bij het stadhuis aan te komen.' niddels zijn dan de laatste klanken van het

\revrijdingsconcert uitgevoerd door muziekvere-
ninging Concordia verstomd.(Aanvang 09.30
uu0
Om 1 1 uur maken we ons op voor een colonne
legervoertuigen uit de Tweede Wereldoorlog.
Deze colonne zal in lJlst ongeveer 20 minuten
halt houden (vermoedelijk plan 'de Rat'), zodat
door iedereen het legermaterieel dat in de oor-
log gebruikt werd om Nederland te bevrijden be-
keken kan worden. Voor de mensen die de oor-
log meegemaakt hebben waarschijnlijk vele blik-
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ken van herkenning van deze voertuigen en
voor de (hooÍdzakelijk) jongeren een prachtige
gelegenheid dit authentieke materieel te bewon-
oeren.
Het kinderprogramma (al jaren een succesnum-
mer bij diverse andere activiteiten in lJlst e.o.)
behoeÍt geen nadere toelichting: aanvang 14.00
uur en 'sterke man' Johannes de Wit uit Sneek
geeÍt acte de presence.
Om 18.00 uur zal het bevrijQingsvuur bij het ge-
meentehuis ontstoken worden. Het vuur,dat
vanuit Wageningen komt, wordt door estafette-
lopers verspreid over de diverse plaatsen in de
gemeente Wymbritseradiel
's Avonds om 21.00 uur een compleet nieuw
fenomeen: 'Battle of the Bands'. 'Al met al biedt
The Battle OÍ The Bands het publiek een leuke.
gevarieerde avond op 5 mei in de feesttent te
lJIst' volgens het persbericht.Tijd om even ver-
der te kijken dan mijn (journalistieke) neus van
Íormaat is. Drie bands zullen op het lJlster podi-
um optreden om een gooi te doen naar landelij-
ke bekendheid. In deze voorronde die in lJlst ge-
speeld zal worden zullen deze bands, 'Pick Up
The Pieces', 'Soul Deep' en 'Not Even Close'
aan de hand van bekend repertoire hun muzika-
le kunsten vertonen. De winnaar van deze
avond wordt door een deskundrge jury uitgeko-
zen. Deze jury let op repertoirkeuze, contact met
het publiek, muzikaal-technische uitvoering en
algehele presentatie. De nummer één van deze
avond gaat door naar de grote landeli.jke finale,
waarbij deze bands dan zelÍgeschreven num-
mers moeten brengen. De winnaar van deze
avond valt in elk geval te beluisteren op CD. De-
ze wordt in het najaar van '95 uitgebracht en be-
vat nummers van alle Íinalisten.
Op 6 mei zijn er weer tal van activiteiten. In de
gehele gemeente Wymbritseradiel zijn plaatse-
lijk tentoonstellingen geopend van 09.00 tot
17.00 uur. In lJlst is een tentoonstelling over de
oorlog met documentatiemateriaal, oude foto's

etc. in het oude stadhuis. Hieraan gekoppeld
vindt er een slagzinwedstrijd plaats. leder pro-
ject in de diverse plaalsen heeÍt een letteÍ; daar-
van kan een slagzin gemaakt worden. De win-
naar wordt 's avonds op het bevrijdingsfestival
bekend gemaakt. Naar verluidt zijn er zeer
mooie prijzen te winnen met deze wedstrijd.
Voor wie het gezellig samenzijn, aanvang 10.00
uur's ochtends in de Íeesttent qemrst heeÍt is er
's middags de grote zeskamp met teams uit alle
plaatsen uit de gemeente Wymbritseradiel. Er
zullen 10 teams verschijnen zijnde: combinatie
Abbega/Folsgare/Oosthem, Gaastmeer, combi-
natie Gauw/Gonga, Heeg, combinatie Hom-
merts/Jutrijp/Smallebrugge, combinatie Nij-
land/TirnsiTjalhuizum, Oppenhuizen/Uitwelling-
erga, combinatie Oudega/ldzega/SandÍirden,
combinatie
Woudsend/KouÍurderigge/Yndyk/Ypecolsga en
Ulst. Zij zullen de strijd aanbinden op diverse
spektaculaire onderdelen.
's Middags is er voor de jeugd een groot spring-
kussen en een stripÍigurenband. Deze band
zorgt voor een 3 x 40 minuten durende show
met goochelen, dansen en een stripfigurenquiz.
Onder leiding van een proÍessionele presentator
zijn eÍ tussen de optredens door allerlei spelle-
tjes waaraan de kinderen mee kunnen doen. Dit
alles begint om 13.30 uur en iedereen is (gratis)
van harte welkom in de feesttent.
Om 19.30 uur begint het grote bevrijdingsfestival
in sportzaal 'De Utherne'. Dit evenement, dat om
19.30 uur begint is gratis toegankelijk en biedt
een scala van optredens. Onder meer zal het
shantykooÍ (zeemansliederen) uit lJlst optreden.
Ook het zangkoor 'Nije Moed' uit Oosthem, het
muziekkorps Concordia uit lJlst, de Snitser
Skotsploech en nog 5 korpsen en zangkoren
zullen er optreden.
Deze avond duurt tot ongeveor 2{.00 uurizodat
iedereen kan meegenieten ván een Íantastisch

(vervolg op pag. S)
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VAN VLOER TOT DAKPAN
ONDERHOUDSBEDRIJF HUISMANI

DE FTNNE 6, 8651 CW IJLST, 05155-32023

J,@,D-,8 VrugS
SCHILDER. gN BEHAI]GER5BEDRIJF.

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

werksch oenen, Io arsen, etc.
Nu ook hengelsport arÍikelen en visaas.

Makelaardij
Schrale

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

Hypotheken en verzekeringen

Taxaties van alle onroerende goederen
binnen 48 uur geregeld

Vraagt vrijblijvend informatie.

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

rnrrnHntlfAà)/ry
Galarnagracht 20, 865l EB IJIst, TeI.05I55-32372/31450

V e elzij dig e v e nstermo de.

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

OOK UW ZAKELIJK
DRUKWERK
,s 8,J ONS 

'A/GOEDE HANDEN.

Galamagracht 9, lJlst, 051 55-31 31 I
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MAAR OOK
DEKSELS
VOORDELIG !

GALAMAGBACHT U IJLST
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14 april 17.00 -Í8 aprit 8.00
H. Huismans
De Syl 10, Heeg
ïe|.05154-42292

21 april17.00 - 24 aprit 8.00
G.J. Schadenberg & J.P. Verdenius
De Skatting 40, Heeg
Te|.05154-42300

28 april 17.00 - 29 april 23.00
E.H.J.M. Drenth
S. Sjaerdemalaan 72, lJlst
Tel.05155-31263
29 april 23.00 - 1 mei 8.00
H. Huismans
De Syl 1 0, Heeg
TeL05154-42292
1 mei 8.00 - 2 mei 8.00 uur
E.H.J.M. Drenth
S. Sjaerdemalaan 72, lJlst
Te|.05155-31263

5 mei 17.00 - 6 mei 23.00
H. Huismans
De Syl 10, Heeg
Tel.05154-42292
6 mei 23.00 - 8 mei 8.00
E.H. Mulder
Tramstraat 8, Nijland
Te|.05156-9232

12 mei 17.00 - 13 mei23.00
E.H. Mulder
Tramstraat 8, Nijland
Te|.05156-9232
13 mei23.00 - 15 mei8.00
C.H. de Koning
Ylostinslaan 3, lJlst
Te|.05155-31263

19 mei 17.00 - 20 mei23.00
E.H. Mulder
Tramstraat 8, Nijland
Te|.05156-9232
20 mei 23.00 - 22 mei 8.00
C.H. de Koning
Ylostinslaan 3, lJlst
Te|.05155-31263

24mei17.00-26 mei8.00
C.H. de Koning
Ylostinslaan 3, lJlst
Tel.05155-31263

,OENII

3 april - 29 mei
22 april
26 april
27 april

29 april

4 mei
5 mei
6 mei
Vm 5 mei
9 mei
9 mei
13 mei
14 mei
14 mei

15-20 mei
15 mei

\J mei
21 mei
23 mei
27 mei

iedere woe. en za. Poppentheater De Regenboog, Looxmagracht 1 1, Sneek,
Aanvang 14.30 uur. Toegang Í 7 ,- p.p.VanaÍ 4 jaar. Voor inlichtingen en plaats-
bespreken: 05150-21441.

Gemeentehuis, expositie lrma v.d. Veen en Sietske Bakker-Brouwer.
Wild Power, Mienskipsh0s.
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.
Klaverjaswedstrijd te water. MS Tourist vanaf Popmawal, 11.00 uur.

Dodenherdenking (zie elders in dit blad).
BevriidingsÍeest (zie elders in dit blad).
Vervolg bevrijdingsfeest (zie elders in dit blad).
Tentoonstelling 'Lezen in de oorlog', bibliotheek.
Ledenvergadering'Fryske Krite', Mienskipsh0s.
Kindervoorstelling'Keunst Wurk', Mienskipsh0s.
Vm 5 juni Sandfirden, Heeg, Oudega. Patchwork quilts, zie elders in dit blad.
Moederdag!!!
Stadsherberg 'Het Wapen van lJlst'. VanaÍ 16.30 uur optreden van amateurband
'So What' met het koor'The Swingers'.
Collecte Ned. Astmafonds.
Amnesty International, schrijfavond in de bibliotheek van 19.00-20.30 uur.
Kindervoorstelling'Keunst Wurk', Mienskipsh0s.
Open Deur dienst, Mienskipsh0s.
Elfsteden Wandeltocht.
Feestavond lJ.V.C., Mienskipsh0s.

Sjoefen vanaÍ 4 oktobeÍ, iedere maandagmid-
dag in Nlj Ylostins, aanvang 14.00 uur.
Zangvereniging "Euphonia" repetitie iedere
dinsdagavond 20.00-22.00 uur in het Miens-
kiosh0s.
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 Schaaoskooi.
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 l4 dagen in het Himsterh0s te Oosthem. Ou-

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.: vrijdagavond, heren-
zaalvoetbal van 18.00-19.00 uur; dames- en he-
renvolleybal van 19.00-20.00 uur.
Dartclub iedere dinsdagavond vanaf 20.00 uur
bondswedstrijd en iedere donderdagavond in
Het Wapen van lJlst.
Amnesty International elke 2e donderdao van
de maand, 19.00-21 .00 uur in de bibliotheei.
Kaatsen elke woensdagavond in De Utherne.
TaÍeltennis maandag van '19.00-23.00 uur, za-
terdag van 9.00-13.00 uurjeugd.
Gymnastiekvereniging StánÍries: maandag
sporthal 8.45-9.45 uur, 16.00-22.30 uur; dinsdag
Dassenburg iazz 16.30-20.30 uur; woensdag
sporthal 13.00-20.00 uur; donderdag 17.00-
18.00 uur; 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 al
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
Ilm7 jaar; woensdag 13.30-14.30 uur;8 Vm 11

;aar 14.30-15.30 uur. allebei in de even weken.
InÍo: Lippy Walinga, tel. 05155-32662. ToÍÍe Tie-
nerclub: vrijdags 19.30-21.00 uur; in de even
weken. Info: Johan Brinksma, tel.05104-1627.
't Honk: woensdagmiddag: van 14.00-15.30 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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10.00 uur GEZELLTG SAMENZIJN lN FEESTTENT

13.30 uur GEMEENTELIJKÊ ZESKAMP
met alle stad/dorpen uit de gemeente
VOOR DE JEUGD:
STRIPFIGURENBAND EN GROOT SPRINGKUSSEN

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

1 s.3o uur BEVRIJDINGSFESTIVAL
met korpsen, koren, shantykoor en SniÍser Skotsploech
Plaats: Sportzaal De Utherne lJlst
Toegang gratis

org. Bevriidingscomité gem. Wymbr.diel

22.30 uur GROOT VUURWERK
SportcomPlex De Utherne
org. Bevriidingscomité gem. Wymbr-diel

NA AFLOOP DAVEREND SLOTFEEST MET

TOP4O ORKEST EXAMPLE
entree f 15,- voorverkooP f 12,50 (muziek tot 02-00 uur)

9.30 uur BEVRIJDINGSCONCERT
Muziekvereniging Concordia
met gratis verloting

11'00 uur DooRKoMST KEEP THEM ROLLING vanaf sudersoweg (Geen stoplt)

colonne legervoertuigen 2e wereldoorlog
14.00 uur GROOTS KINDERPROGRAMMA

met sterke man Johannes de Wit
entree alle leeftijden Í 2,50 v

18.00 uur ONTSTEKING BEVRIJDINGSVUUR Gemeentehuis UIst)

21.00 uur BATTLE OF THE BANDS
optreden 3 bands
enÍree í 12150 voorverkooP f 10r-

/'qtG\
n(nÍiu{E1r'l
l**&*"1

vooRvERKooP BII
Boekhandel Visser, Illst -"9"
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vuuMerk dat om 22.30 uur op het sportkomplex
ontstoken zal worden. Insiders zeggen dat het
vuurwerk dat een paar jaar geleden te zien was
in lJlst (en wijde omtrek) niet kan tippen aan dat-
gene wat de bevolking deze avond 'voorgeto-
verd' krijgt. Kosten nog moeite zijn gespaard om
dit tot een absoluut succes te maken voor jong
en ouo.
AÍsluitend is er een tooorkest in de feesttent:
'Example'. In feite heeft deze band geen nadere
toelichting nodig en staat de naam van deze
band garant voor een prachtavond met veel
dans- en luisterplezier. De voorverkoop voor dit
evenement vindt plaats bij boekhandel Visser (fl.
12,50). Aan de tent zijn ook kaarten verkrijgbaar
(Í1.15,00), maar gezien de veMachte grote toe-
loop is kopen in de voorverkoop niet onverstan-
dig. (En het scheelt weer'n.....)
Al met al gaan er in lJlst e.o. twee prachtige
Íeestdagen aan komen met vermaak voor ieder-
een. Zoals reeds eerder gememoreerd: we moe-
ten de aanleiding voor deze feesten onder ogen
blijven zien. Op 4 mei wordt er een stille omgang
gehouden! 

J.K.

Damesvoetbal in Heeg?
Op dit moment kent de voetbalvereniging Heeg
geen speciale afdeling voor damesvoetbal.
Maar misschien dat daar binnenkort verandering
in gaat komen.
Bij voldoende belangstelling zal er namelijk vol-
gend seizoen een damesteam van de v.v. Heeg
aan de competitie deelnemen. Een aantal da-
mes hebben zich reeds opgegeven maar de se-
lectie moet nog met een aantal personen wor-
den uitgebreid.
Heb jij belangstelling voor de voetbalsport en wil
je na de zomervakantie wedstrijden spelen?
Neem dan voor verdere inÍormatie contact op
met: Siepie van Netten, Harinxmastrjitte 71,
Heeg,tel. 051 54-43448.
Belangstellenden dienen zich voor 1 mei a.s. op
te geven bij laatsgenoemde persoon.
ledereen is van harte welkom! Ook diegene die
niet iedere zaleÍdag beschikbaar is.

tz4

/á íaiÀW;?ai!
VERKRIJGBAAR BIJ:

Ott EutD'óO DAldrfUJ

-GEEUWKADE 1 .8651 AA IJLST
TELEFOON 05.1s5-31557

Voetbalvereniging Heeg

A.M.S

In mei 1970 stond in lt Dryltser Kypmantsie (ia, dat bestond toen ook al!)
een artikel van de hand van de lJlster bakker A.M. schilstra over zijn bele-
venissen als bakker in de Tweede wereldoorlog. In het licht van het stuk
over het zweedse wittebrood in het vorige nummer van dit blad leek het
ons aardig dit relaas nogmaals te publiceren.

1 940-1 945
'Al in jiermannich bin ik gjin Dryltser mear mar
dochs heuge my folle dingen Ít dy tiid noch as
de dei fan juster. Wy waerden dy nacht wekker
fan in skriklik geraes yn 'e loÍt fan fleantÍgen,
mar wy hiene nea gjin tinken oer hwat dat wêze
koe. lk wie gewoan om fiif t)re oan it wurk gien
yn 'e bakkerij s0nder der oer nei to tinken, mar
om sawn t]re doe't Jappie Stienstra, myn feint
kaem, doe sei hy, der is oarloch. Och jonge sei
ik, do moast net raerder. lk helle de radio (doe
noch distributie) ót de keamer mei in lange trie
nei de bakkerij en ja, doe hearden wy it al, it wie
sa. Fuot siet de spanning der yn. Greater Onk
koe us net barre en dit wie hwat dat rÍs allegear
trof, gjin ien Íts0ndere.
It wie freed, mar sneons kaem de boargemaster
mei de polysje der by làns dat alle dranberichtk-
spullen forneatige wurde moasten, hwant dy
DÍtskers dy s0pten har dronken en dan makken
hja raer wurk.
lk seach dat de boargemaster de Ílessen wyn en
sa Íuorthinne Ían de winkelmàn oan 'e oare kant
fan de le de halsen der óÍ sl0gen en yn 'e Íeart
lege. Doe't de DÉtskers wier kaemen, ha hja der
nea nei om sjoen; hja binne de stêd troch gien
en wer Ít gien. Faeks sille hja wol oarders joun
ha, dat wit ik net, mar lokkich genóch krigen wy
gjin besetting.
Alderhanne forhaelen diene de rounte; in Íreseli-
ke slag wie geande 0nder Wons en op Pinkster
Snein bolderden de kanonnen op de óÍshitdyk
en de moandeis hearden wy dat it oerjoun wie;
dat berjocht gyng jin troch alles hinne. Us lytse
jonges Íounen dat wol moai, dat bolderjen Ían 'e
kanonnen; hja roppen de hiele dei mar fan boem
boem, mar doe't hja jouns op bêd leinen doe wie
it net bêst.
Mar hjirmei kaem de ellinde Íoar eltsen ien, yn
jins iten en de bránje en de grounstoÍfen en it
ark om mei to wurkjen. Wy wiene mei Ís seizen
as bakkers yn Drylts en doe mochten Ían dy seis
mar twa bakke en dan allinne de bakkers mei in
turf oven omdat de turÍ noch it makkelykst to krij-
en wie. Wassenaar en Sijtsma waerden oanwe-
zen, de oare fjouwer moasten it dêr wei helje.
Der waerd allinne mar tarwe bakt. hwer in heao
rogge troch wie. lt wie sa klef as de pest, it wie
sa weak fan binnen, as men it tsjin de solder oan
sloech dan bleauw it sitten. En dan de distributie
en de bonnen, och hwat in feest. Elke bakker
waerd wol sa Íolle mogelyk selstannich hàlden,
dat wol sizze mei tawizing Ían syn bonnen om
wer grounstofÍen yn to keapjen.
Letter kaem der berjocht Ían 'e voedsel commis-
saris Ít Ljouwert dat der mar ien bakker bakke

mocht en no de koalenoven en ek foar Easthim
en doe waerd ik de bakkende bakker en moast
ik foar acht bakkers bakke. Dat wie in hiele op-
jêfte. lk hierde de feinten fan 'e oare bakkers óf
om to helpen en dy woene wol graeg hwant hja
hiene neat to dwaen en waerden benauwd dat
hja nei DÉtsklàn ta moasten lo wurkjen.
Us evacué Wittekamp waerd magasynmasteÍ en
dy soarge der foar dat alles sa goed en earlik
mooglik fordielt waerd, dat gyng allegear knap
mar it moal dat wie Íreselik, hok Íaerd guod as
dat wie; taMe, rogge en grienejetten it wie giin
iten mear már oars wie der ek net. Oalje om de
bóllebussen mei to smarren wie der ek net, wy
diene dat mei talkpoeier. Dat stoude sa ófgrise-
lik, it fleach it hiele hos troch, sels boppe op 'e
sliepkeamerkes.
Honger en gebrek, leed en rouw wie der
genóch, de minske socht treast en stipe yn 'e
tsjerke sneins, de tsjerken wiene sneins grótfol
yn tsjinstelling mei hjoed, no't der oerfloed is kin
elk himsels wol rêde mient men.
Och hwat hat dat in striid wesl mei die bÍanje. As
ik mei myn boatsje de Geeuw làns gong nei de
boeren to suteljen dan roeide ik de wálskanten
láns en alle hout en prikkeguod dat oanspield
wie, wie Íoar my, ik droege dat nachts yn 'e oven
en dan stookte ik dat moarns wer mei op. Doe
rekke myn stienkoal en seachmoal op en doe
krige ik Ían myn sweager, die wie kapitein op in
Stánfriesboot, twa sekken mei stienkoal. Dat hie
hy op 'e steiger del smiten, ik wie wêr in wike 0n-
der dak. Mar ek dat rekke op, doe op in Ton-
gersdei hie ik de moarns it lêste opstookt. lk
gyng nei Tinegea mei myn bóllen en doe lei der
yn 'e Geeuw wer ik altiid oan lei, in skip mei
stienkoal foar in fabriek yn Boalsert. lk frege dy
Írou om hwat branje to ruiljen tsjin bóllen en
brea. Hja doarst il net dwaen hwant har man wie
nei de boer om mólke. lk praette mei hjar óÍ dat
rk werom, wer oankomme soe. Doe't ik werom
kaem stiene der al twa sekken mei stienkoal ré
yn myn boat, ik wie wer in wike rêdden.
De oare wike wer op Tongersdei wie it wer op, ik
wie die deis ek noch wol jierdei, doe kaem der in
man Ían 'e brànjecommisje yn Fryslàn, dat ik
moast slÍte en myn bóllen Ían Wassenaar helje.
lk sei tsjin dy man: jo bisoargje my in moaie
jierdei. lk miende it, ik ha noch nea sa bliid west.
In mich flucht sa lang by de glêzen op tadat hy
him Íange lit.'
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DE BOENBY

In VRIJHEID gedenken...
Eigenlijk realiseer ik me nauwelijks wat deze woorden werkelijk betekenen.
Het is zo gemakkelijk opgeschreven... Maar dan beseÍ ik, dat ik die woor-
den mag opschrijven zonder gevaar te lopen te worden opgepakt. Zonder
gevaar te lopen te moeten werken in een straÍkamp, zonder gevaar te lopen
uit wraak te worden doodgeschoten. Zonder... welnu, vult u zelf verder
maar in.

Dit in vrijheid mogen opschrijven is een grond-
recht. Er zijn zoveel grondrechten dat we die op
één hand, zelfs op twee handen niet kunnen tel-
len. De praktijk heeft uitgewezen, dat het be-
schrijven van grondrechten bittere noodzaak is.
Het is kennelijk toch niet zo vanzelfsprekend,
dat we:
- gelijk als ieder ander behandeld behoren te
worden;
- niet gediscrimineerd mogen worden;
- vrij voor onze mening mogen uitkomen;
- naar een kerk mogen gaan die we zelf verkie-
zeni
- vrij mogen vergaderen en demonstreren;
- een goed onderwiissysteem hebben;
- recht hebben op een leefbare woonomgeving.
Daarmee wil ik niet gezegd hebben, dat we in
een perfecte samenleving wonen. lk geef graag
toe, dat er nog wel het een en ander te verbete-
ren valt. Maar als we deze grondrechten aÍzet-
ten tegen de organisatie én de gruweldaden van
de bezetter in de Tweede Wereldoorlog, dan
moeten we constateren dat de grondrechten
toen letteÍliik en figuurlijk aan de laars werden
gelapt... Mensen die de oorlog bewust hebben
meegemaakt, hetzij in eigen omgeving, het ver-
zet, het leger, oÍ in het concentratiekamp (voor-
zover de ontberingen daarvan zijn overleefd)
weten daarover mee te praten. En nog wordt er
niet zover bij ons vandaan vandaag de dag nog
steeds oorlog gevoerd. Nederlandse soldaten,
waaronder zelÍs een inwoner van lJlst, helpen
mee de vrede elders te bevorderen.
De aanstaande dodenherdenking op 4 mei
a.s., die dit jaar in het tekein zal staan van 50
jaar bevrijding, zal bij velen de oorlogsherinne-
ringen weer haarscherp doen herleven. Maar
ook mensen die de ervaringen niet hebben, mo-
gen stilstaan bij wat anderen voor de generaties
van ná de Tweede Wereldoorlog hebben ge-
daan.
Graag roep ik de inwoners van lJlst op zich zo-
veel mogelijk bij de 'stille tocht' naar de algeme-
ne begraafplaats in lJlst aan te sluiten om te ge-
denken en stil te staan bij hen die vielen voor
onze VRIJHEID!.

U bent van harte uitgenodigd van uw deelne-
ming blijk te geven. Onderstaand de organisatie
van de Dodenherdenking:

1. Vanaf 18.00 uur tot zonsondergang wordt er
vanaÍ de openbare gebouwen halfstok gevlagd.
Ook de kerken, scholen en de bevolking wordt
verzocht de vlaggen haltstok uit te steken;
2. 19.30 uur aanvang 'stille tocht' bij het ge-
mêentêhuis naar de algemene begraafplaats,
alwaar op de oorlogsgraven namens het ge-
meentebestuur kransen worden gelegd. Ook
deelnemers aan de 'stille tocht' kunnen bloemen
leggen. De muziekvereniging 'Concordia' ve-
zorgt de muzikale omlijsting; \-,
3. vanaf 19.45 uur tot 30 seconden vóór 20.00
uur worden de lJlster klokken geluid;
4. vanaÍ 20.00 uur wordt een ieder verzocht 2
minuten stilte in acht te nemen;
5. de plaatselijke horeca wordt verzocht tussen
18.00 en 21 .00 uur op gepaste wijze met de do-
denherdenking rekening te houden.

lJlst, april 1995
De burgemeesteÍ van Wymbritseradiel

M.F, Koopmans

IJLSÏ
VOOR AL UW ONDERHOUD,

KUNSTSTOF RAMEN

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

VERBOUW, NIEUWBOUW,
EN DAKKAPELLEN

BOUWBEDRIJ F

VISSER
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Persoonsbewijs nr. 0073 t.n.u. S.H. Boschma
uitgereikt op 27 juni 1941 . De bezitter moest dit
bewijs te allen tijde bij zich dragen en kunnen
tonen!

genaamde 'Operatie Market-Garden'. Op die-
zelfde dag gelast de regering in ballingschap in
Londen de spoorwegstaking. De stakingsoproep
wordt met de geheime code: 'De kinderen van
Versteeg moeten onder de wol' doorgegeven.
De spoormensen worden overal door de Duit-
sers gezocht en moeten daarom onderduiken.
Landelijk gezien vallen er heel wat slachtofÍers
onder het spoorwegpersoneel.
Bij Nijesyl rijdt op 22 september '1944 een
StoomlocomotieÍ in de Bolswardervaart. Dat
kwam omdat de spoorbrug een klein eindje
open stond. Drie Duitsers komen hierbij om het
leven. De Nijesylsters verwachten tegenmaatre-
gelen van de Duitsers en vluchten massaal weg.
Naar verluidt heeÍt de lJlster huisarts dokter T.S.
Goïnga de Duitse instanties kunnen doen gelo-
ven dat het een on$eval betrof. Maar er was na-
tuurlijk wel degelijk sprake van opzet! Ongeveer
een jaar na deze gebeurtenis is de locomotief
met een grote kraan weer uit het water gehaald.
De laatste grote aanval van de Duitsers - het Ar-
dennenoÍÍensieÍ in België - begint op 16 decem-
beÍ 1944 en eindigt op 1 2 januari 1 945.

De Luchtbeschermingsdienst
Het volgende verhaal is opgeschreven door mijn
vader Sijtze Hilbrand Boschma (1908-1984) en
past goed in de aanloop naar de bevrijding.
'ln de oorlog 1940-'45 werd op last van de Duit-
sers de Luchtbeschermingsdienst ingesteld.
Meestal werd dit kortweg Luchtwacht genoemd.
Eerst waren dat Tjipke Post, Reinder Zijlstra en
Tjipke Wijma. Dezen moesten dan van I uur 's
avonds tot 7 uur 's morgens in de toren zitten
van de Ned. Hervormde kerk alhier. Toen het
kouder werd bleek dit, ook mede door de harde
wind ondoenlijk te zijn. Er werd een vierde man
gevraagd en bij de sollicitatie werd ik de gelukki-
ge. Deze Íunctie had het voordeel dat 1e niet
naar Duitsland werd gestuurd voor de Arbeits-
einsatzl
Wi.j moesten 's nachts in de secretarie van het
gemeentehuis aan de Galamagracht zitten met
twee man. Als we vliegtuigen hoorden moesten
we op de stoep gaan staan en bezien in welke
richting ze gingen. Dit moest, met de tijd, op
speciale kaarten worden vermeld en onderte-
kend. Er was brandstoÍ in overvloed op het ge-
meentehuis, zodoende konden we lekker warm

Herinneringen aan de Tweede
Wereldoorlog 1 940-1 945

Deze maand is het 50 jaar geleden dat onze contreien van de Duitse over-
heersing werden bevrijd.
In dit artikel worden een aantal feiten aangehaald die zich eind 1944 en in
1945 vlak voor en na de bevrijding hebben voorgedaan. Terwille van de
duidelijkheid moest de opsomming beperkt blijven.
De Tweede Wereldoorlog en de daarop volgende bevrijding hebben op hen
die het hebben meegemaakt een onuitwisbare indruk achtergelaten.

Wehrmachtberichten
Belangrijke bronnen voor historische inÍormatie
zijn doorgaans de krantenverslagen die van be-
paalde gebeurtenissen zi.in gemaakt. Dat viel
deze keer echter wat tegen.
Het Sneeker Nieuwsblad hield op 15 september
1944 op en startte weer met een krant op vrijdag
25 mei 1945. Een aantal berichten uit deze kran-
ten, aanwezig in het onvolprezen archieÍ van het
Fries Scheepvaart Museum te Sneek, worden

. ier vermeld.

-Sneeker Nieuwsblad 15 september 1944.
'Wehrmachtberichten vanuit hel hoofdkwartier
van de Fuhrer (Adolf Hitle0" Er is hevige strijd in
het Oosten en in het Westen. Aan het front in

het Westen zijn de Geallieerde aanvallen op
Brugge, Gent en Antwerpen mislukt.
Ten zuiden van Nancy (Frankrijk) werden bij een
succesvolle tegenaanval honderden krijgsge-
vangenen gemaakt. Aan de Adriatische kust
hebben onze troepen de overmachtige vijand
steeds de zwaarste verliezen toegebracht. Ten
Oosten van Warschau bieden onze divisies te-
gen de hevige aanvallen der Bolsiewisten (Rus-
sen) taai verzet. Door aanvallen van Amerikaan-
se vliegtuigen werden vooral de steden Han-
nover, Maagdenburg en Eisenach getrofÍen. In
den nacht vormde Darmstadt het doel van een
Britsche terreuraanval! Enkele vijandelijke vlieg-
tuigen wierpen bommen op Berlijn.'
Tot zover de Wehrmachtberichten. De Duitsers
moesten zich bijna overal terugtrekken maar
hun 'Propaganda' in de pers ging rustig door.

?t Duitse Rijkscommissariaat had ook nog een
\-nededeling: 'Er bestaat aanleiding er op te wij-

zen dat het bezit en gebruik van radiotoestel-

len zonder daartoe een schriftelijke verklaring
hebbende ten strengste verboden is. Dergelijke
toestellen moeten direct op het naaste politiebu-
reau worden ingeleverd.'
Veel Nederlanders hadden hun radio niet ingele-
verd. Zij konden zodoende naar berichten luiste-
ren van Radio Oranje die in Londen uitzendin-
gen voor ons land verzorgde.
Deze begonnen steevast met de aanheÍ: 'Hier is
radio Oranje, de stem van strijdend Nederland
op de golÍlengten 1500 en 307 meter en in de 49
meter band. Goedenmiddag luisteraars in Ne-
derland, in oost en west, op zee of waar ook ter
wereld.' Daarna volgden berichten van de ne-
derlandse regering, die naar Londen was ge-
vlucht.

StoomlocomotieÍ
Dat er in 1944 veel schaarste was blijkt uit zoge-
naamde'ruiladvertenties'.'Een nieuwe overall
ruilen tegen een beste winterjas maat 54. Blau-
we schoenen met houten zool M 39, ruilen tegen
M 40. Blauwe werkbroek z.g.a.n. ruilen tegen
een grijze manchester broek.'
De Sneeker winkeliers blijven ondanks alles ad-
verteren. 'De Firma Sybren Potma, Grootzand, -

De Stad Parijs- biedt aan gezelschapsspelen
voor de lange avonden. Opticien S. de Jong kan
prima breukbanden leveren en A. Verwer heeÍt
een reparatie-afdeling voor blauwe- en andere
werkmanskleding. De GeitenÍokvereniging voor
Sneek en omstreken 'Ons Belang' deelt mede
dat hun bok bij P. Coers ter dekking staat.'
Tot zover de Sneeker courant.
Op 17 september 1944 vinden luchtlandingen bij
Arnhem, Grave en Nijmegen plaats. Dit is de zo-

Vooriaar 1946. De stoomlocomotief die op 22 september 1944 bij de spoorbrug te Nijesyl in de Bols-
warderuaart stortte wordt gelicht.
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zitten. ledere nacht hadden we een politieagent
bij ons, die kwamen uit verschillende dorpen. In
de regel werd er tot 12.00 uur's nachts gewaakt
en gekaart. Dan wat eten en dan... slapen. Har-
men van DalÍsen was er ook vaak, die was hier
toen 'plysje'. Op zekere nacht stonden Tjipke
Post en ik op de stoep van het gemeentehuis.
We hoorden vanuit het zuiden een zware bom-
menwerper aankomen" Van hier aÍ gezien za-
gen we dat het gevaarte door Duitse jagers tij-
dens een luchtgevecht in brand werd geschoten.
We hielden ons hart vast want het leek er veel
op dat het brandende toestel op lJlst neer zou
KOmen.

Toen er een groot stuk vuur naar beneden viel
(waarschijnlijk een vleugel) nam het overige ge-
deelte van het vliegtuig een hele draai en is toen
in de buurt van Woudsend neergekomen.
Het lijkt er veel op dat dit de Engelse Stirling
bommenwerpet - 149e Squadron R.A.F. - is ge-
weest die in de nacht van 4 op 5 mei 1943 na
een luchtgevecht brandend neerstortte bij de
Jelteslootsbrug onder Hommerts. De B-koppige
bemanning kwam om het leven en is te Ypecols-
ga begraven. (Zie het boek 'De Luchtoorlog bo-
ven Z.W.-Friesland' van Jan v.d. Veer. blz. 172-
'74, Ft.8.)

Wachtwoord
Het laatste jaar, midden 1944 tot april 1945 be-
hoeÍden we geen dienst meer te verrichten, het
loon werd wel doorbetaald.
De laatste nachten voor de bevrijding (15 april
1945) moesten we weer opkomen. De eerste
nacht dat we daar zalen zaI'plysje' De Jong uit
Heeg bij ons. Omstreeks middernacht kwam
Cees van der Meulen uit de ark OZO (Oranje Zal
Overwinnen) bij ons binnen. Hij trakteerde ons
op Engelse sigaretten en zei: 'Zo jonges, nu is
het spoedig gebeurd!'
Van der Meulen was bij de Ondergrondse Strijd-
krachten. Zij hadden hun onderkomen in het
kaaspakhuis van Jan de Jong aan de Geeuwka-
de (nu de fam. K. Koopman). Kaashandelaar De
Jong was oud-ofÍicier en aanvoerder van de On-
dergrondse.
Tjipke Wijma en ik moesten daar 's nachts be-
richlen heen brengen.
In geval we werden aangehouden (wat ook in-
.terdaad gebeurde) hadden we een wacht-

,ord. Dat was 'Vrede', we hadden ook een
Ypeciale band om de arm
Onze laatste opdracht van de Luchtwacht was
een speciaal karweitje. Jan Reitsma die toen
Spar-winkelier was in de winkel waar nu Wiebe
Cnossen in zit deed zo erg in zwarte handel dat
alles van hogerhand in beslag genomen werd.
Met z'n vieren hebben we 2 sleeperswagens
van Rink Minkema vol met winkelwaren qela-

Beroepsvisser Cornelis van der Meulen (Cees-

e-Hennie), in de oorlog lid van de Ondergrondse
Verzetsbeweging, bezig met zijn netten in het
Zouw.
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den. Alles is naar de raadszaal in het gemeente-
huis gebracht. Later zijn deze spullen verdeeld
onder de toenmalige lJlster winkeliers.'

Duitse terreur
In het jaar 1945 komt tenslotte een einde aan de
Duitse bezetting. Toch zal er voor het zover was
zowel internationaal als lokaal nog heel wat ge-
beuren. Tot praktisch aan de bevrijdingsdag zijn
er helaas nog mensen om het leven gekomen.
Roosevelt, Churchil en Stalin confereren op 4
februari te Jalta over de bezetting van Duitsland.
Koningin Wilhelmina komt op 13 maart vanuit
Engeland weer teÍug in ons land en op 2 april
beginnen de capitulatiebesprekingen in Neder-
land.
Maar nog steeds hebben de Duitsers het hier
voor het zeggen.
In lJlst willen de moÍÍen opheldering van burge-
meester H.J. Langman hebben waarom hij toe-
stemming heeft gegeven om de linden en iepen
hier te kappen voor brandstof.
Langman woonde toen in het pand Zevenpelsen
20 (nu de Íamilie S. Postma) en vluchtte naar de
woning van Nolke en Wiep Bergstra-Meintema
in de W.M. Oppedijkstraat. Hij kroop onder hun
bed! Op 21 maarl is het huisraad van de familie
Langman door de Ondergrondse naar het schip
'De Stad lJlst' van Gerben Meintema overge-
bracht. Op een avond ziet een stel Duitsers de
boot in de houtkolk van S.O. de Vries liggen en

ontdekken het huisraad van de familie Lang-
man. Waardevolle spullen worden door hen ge-
stolen en daarna steken ze de zaak tn brand. Na
de oorlog is 'De Stad lJlst' bij Boomsma in
Sneek weer opgetimmerd.
Twee leden van de lJlster illegaliteit, te weten
Jurjen Hoomans en Hendrik Huizenga worden
op 5 april gearresteerd door Duitse militairen. Zij
worden met enkele anderen overgebracht naar
de oude gevangenis in Sneek. Later zou blijken
dat deze twee verzetsstrijders met nog 3 andere
mannen op 6 april aan het lJsselmeer onder Ni1-

emirdum (Zandvoorderhoek) zijn geÍusilleerd.
Ter plekke is later een monument opgericht en
in lJlst ziln straten naar hen genoemd.
In april is ook om het leven gekomen in het duit-
se concentratiekamp Bergen-Belsen de Doops-
oezinde oredikant ds. Andree du Croix. Ds. du
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Legitimatie bewijs van de Luchtbeschermingsdienst, ondertekend door burgemeester H.J. Langman.

Croix is ook verbonden geweest aan de Doops-
gezinde gemeente van lJlst. Rinnert Gerrit Ane-
ma uit Nijesyl, lid van de Ned. Binnenlandse
Strijdkrachten, komt op 17 april om het leven in
een vuurgevecht met de Duitsers bij Makkum.
lJlst was toen al bevrijdl Naar hem is de Rinnerl
Anemastraat genoemd. De Amerikaanse presi-
dent Franklin D. Rooseveld overlijdt op 12 april.
Mussolini wordt op 28 april vermoord en Hitler
pleegt zelÍmoord op 30 april.

Bevrijding
Het hing al lang in de lucht en Nederland bereid-
de zich voor op de komende verlossing. De ont-
binding van het Duitse Rijk (das dritte Reich...)
voltrok zich al geruime tijd, de totale instorting
was elk uur te verwachten-
De eerste Canadese lanks van het Perth-Regi-
ment rollen op zondagavond 15 april om 8 uur
Sneek binnen. Eindelijk! Als laatste wandaad
steken de Duitsers nog even vlug het oude
Sneeker waaggebouw aan de Marktstraat in
brand.
Het dringt ook in lJlst door dat de bevrijding een
Íeit geworden is. Een wonderlijk gevoel door-
stroomt de mensen nu zij als vrije Nederlanders
na een onderdrukking van 5 jaar weer overal
mogen gaan en staan waaÍ ze willen. Dan blilkt

MIJN HOBBY, UW GEMAK...!
Het vertrouwde adres voor al uw sliipwerk,
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gereedschap. ook vakkundig slijpen van
ELECTR. HEGGESCHAREN.

- tÏi{,lt*$,
.) i

S *';il& d,i; F*
,d.* ^

i u**à+*rr,t*jrrlirrysif i, r,,#; :rw
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Nog diverse geslepen 2e-hands grasmaaiers
te koop v.a.130,-
Waarschuwing: geef nooit iets mee aan
een onbekende aan de deur
Uw slijper: Henk de Vries

Bockamastraal 27
Tel. 31 782



IT DRYLTSEB KYPMANTSJE 1O

Nautisch kaartleggen
Klaverjaswedstrijd
te water
Zaterdagochtend 29 april een uniek gebeuren in
lJlst e.o. Een evenement dat de 'betere' klaver-
jasser niet missen mag. Om 11.00 uur 's och-
tends gooit M.S. 'ïourist lV' de trossen los voor
een voor lJlster begrippen unieke klaverjaswed-
strijd op de Friese wateren. Er wordt vertrokken
vanaÍ de Popmawal ter hoogte van snackbar'De
Witte Kat'. Aangezien vele lJlsters met het feno-
meen klaverjassen bekend zijn, wordt er grote
belangstelling verwacht voor dit gebeuren.
Vroegtijdige opgave is dan ook zeker gewenst,
omdat het aantal deelnemers tot 40 personen
beperkt is. Voor het luttele bedrag van / 30,00
wordt er de hele dag gevaren, gekaart, gegeten
en gedÍonken. Inbegrepen in deze prijs is een
bakje koffie als welkom en tussen de middag
snen.
Wie een onvergetelijke klaverjasdag wil meema-
ken, een soort'klaverjas-apart', kan zich opge-
ven bij de volgende personen: Jippe Holwerda
tel. 32424, Sjoerd Nooitgedagt tel. 33101 , Eddie
de Jong, bar'lt Kypmantsje'. r.

Bevrijdingsfeest 1 945.
V.l.n.r.: Tiitze Huitema, Pieter Huitema, Sipkje Labordus, Annie Stapersma, Pier Speelman, Sjoukje
Huitema, Jan Wassenaar, Aaltje Hoomans, Aafje Bijlsma en Jaap..., een evacué uit Alkmaar. Het op-
schrift boven de wagen luidde: Eerste hulp aan onze N.B.S. Pier en Jaap speelden gewonde leden
van de Ned. Binnenlandse Striidkrachten.

ook dat op dat moment in lJtst bijna 70 joden en
jodinnen ondergedoken zijn.
Veel Dryltsers gaan in die week naar Sneek om
de Canadese bevrijders te bewonderen. Hun
tanks stonden o.a. op het Martiniplein opgesteld.
Net als in andere plaatsen worden in lJlst bevrij-
dingsÍeesten georganiseerd met kerkdiensten,
volksspelen op het oude sportterrein en een gÍo-
te optocht. Aan die optocht werken ook veel
evacués (veelal aÍkomstig uit het Land van
Maas en Waal) mee.
De DuÍtse legers geven zich op 4 mei over en op
5 meí 1945 wordt de capitulatie-overeenkomst
getekend in hotel De Wereld in Wageningen.
Het Sneeker Nieuwsblad komt op vrijdag 25 mei
ook weer uit met een krant van 1 bladzijde. De
berichten gaan over reisvergunningen, zuivering
van gemeentepersoneel, stroomverbruik in
woonhuizen i.v.m. de beperkte kolentoevoer en
arrestaties van Nederlanders die sympathiseer-
den met de Duitsers.
Het eerste verslag van de lJlster gemeenteraad
in de krant is dat van de vergadering op 10 dec.
1945. Punten van bespreking: De jaarwedde
van de wethouders wordt vastgesteld op /
150,-. De gemeentebegroting voor 1946 wordt
vastgesteld: aan ontvangsten f 64.875,77, ui|-
gaven / 81 .875,77, tekort / 17.000. Het grasge-
was van het Mientlán wordt verhuurd aan Jisk
Boschma en de kosten van het Ooenbaar on-
derwijs voor 1946 worden geraamd op / 8,50
per leerling.

Het gewone teven begint langzamerhand weer
op gang te komen. Geen verduistering meer,
geen persoonsbewijs meer, geen angst meer
voor razzia's. Het is natuuiljk eerst wel even
wennen. En iedereen is het er mee eens: dit
mag nooit weer gebeuren. Men is blij dat er na S
jaar overheersing eindelijk weer een nieuwe tijd
van vrijheid is aangebroker,.
Maar bij velen wordt de blijheid getemperd door
het verdriet van het verlies van venaanten of
kenn issen in Tweede lrllereldoorlog 1 940- 1 945.

BelastingvrU'sparen'
ligt nu in

ieders vermogen.
Sparen is een prettige manier om uw stelling, de dividendvrijstelling met Rabo

vermogen te taten gÍoeien. MindeÍ prettig Dividend Sparen.

isdatubelastinggaatbetalenbijmeerdan Hebt u nog meer spaargeld, dan

Í 1000 rente perjaar. (Gehuwden Í 2000). maakt u gebruik van stap drie met Rabo

Daarom heeft de Rabobank twee Groeisparen.Uontvangtdangeenrenteof

nieuwe produkten ontwikkeld, waarbij dividend. De opbrengst wordt simpelweg

uw opbrengst belastingvrij is. Een slim bij uw tegoed opgeteld. Die is voor u

concept in drie stappen. Daarmee profi- geheel belastingvrij. En uw tegoed kunt

teert u eerst volledig van de rente- ualtijddirectopvragen,zonderkosten.

vrijstelling, bijvoorbeeld met de reeds Wiltumeerweten?Loopdaneensbinnen

bestaande Rabo Rendement Rekening. 
À 

bij de Rabobank en haal de brochure

De tweede stap is dat u gebruik í ll over Rabo Dividend Sparen en Rabo

maaktvaneenanderefiscatevrii 

Eh& 
Groeisparen. RabObank

Rabo Dividend Sparen en Rabo Groei Sparen.
Belastingvrij, de hoogste opbrengst.

Colomogrocht I, 865 | EB iJlst,

telefoon (05 | 55) 3 | 4 26, telefox (05 | 55) 3l2 50

Frits Boschma.
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ANNA SCHRAA.VAN POPTA

GEDIPLOMEERD
PEDICURE

Geeuwkade 11 - Telefoon 31930

de 'check' te scoren. Edwin & Bart wonnen met
2-1 en mochten zich zodoende de gelukkigsten
noemen.
De daarop volgende laatste dubbelpartij tussen
Anne & Jurjen en Sjoerd & Sietse was van groot
belang voor de spelers van het Wapen, wilden
ze, gezien de tussenstand (3-5 in het voordeel
van SsR), hun kans op bekerwinst behouden.
Anne & Jurjen voldeden aan de verwachtingen
van hun medespelers en deden wat er verlangd
werd: 2-0 winst.
De laatste partij op het programma was cruciaal:
bij winst van Skip s0nder Roer was het pleit be-
slecht en keerde deze ploeg met de wisselbeker
huiswaarts. Bij winst van hel Wapen van lJlst
zou er nog een beslissende partij gespeeld
moeten worden.
Deze teamgame (4 tegen 4) werd uiteindelijk
toch gewonnen door het Skip s0nder RoeÍ, dat
zich nu weer een halÍ laar kampioen van lJlst
mag noemen. Alle deelnemers zien nu al weer
uit naar de volgende onderlinge conÍrontatie die,
net als deze keer weer, met een gezond stuk ri-
valiteit en een hoop lol gespeeld zal worden.

Biljartcentrum in lJlst
U itbreiding Stadsherberg

Jelle Schreur en Arie Hulst zien een wens in vervulling gaan. Naast café
restaurant 'Het Wapen van lJlst' in het pand Galamagracht 4 komt een bil-
jartcentrum, dat in het voorjaar van 1996 zijn poorten zal openen voor bil-
jartliefhebbend lJlst en omstreken. Arie Hulst, biljartend een bedreven ka-
derspeler en groot pleitbezorger van het edele biljartspel, had altijd al het
idee dat lJlst op het gebied van 'zijn'sport iets miste.

Tijdens een van zijn bezoekjes aan ons lokale
etablissement raakte hij in gesprek met ex-win-
kelman, nu café-baas in hart en nieren, Jelle
Schreur. Het idee om in de biljartsÍeer iets te
doen en de sport in lJlst te promoten was snel
geboren en de lokaliteit letterlijk en Íiguurlijk bin-
nen handbereik.
Een gelegenheid waar 'caÍésport' biljarten be-
dreven kan worden zonder in het caÍé te hoeven
zijn, tenzij men naar het toilet moet. Via een in-
gang gesitueerd tussen stadsherberg en biljart-
centrum zijn beide gedeelten bereikbaar. In de

r )orstê ruimte, die onqeveer 100 vierkante me-
\6r groot is, komen z Oltlarts te staan. Ongeveer

35 zitplaatsen bieden voldoende plaats voor de
spelers en eventuele toeschouwers. Een kleine
bar zit eveneens in de voorzaal, maar deze
wordt alleen gebruikt bij speciale gelegenheden.
Tevens is er een achterzaal van 45 vierkante
meter; een ruimte die voorlopig vrij blijft. Jelle,

Elly en Arie lopen over van ideeén en het ziet er
naar uit dat biljartliefhebbers van jong tot oud
aan hun trekken kunnen komen. Er wordt onder-
meer over gedacht een junioren-, senioren- en
60+-club op te richten. In de toekomst bestaat er
de mogelijkheid via lessen de kneepjes van het
'biljartvak' onder de knie te krijgen. Ook zijn er
ideeën om op de woensdagen een 'onderne-
mersavond'te organiseren, zodat eÍ tijdens een
gezellige avond, daar waar mogelijk, ook 'zaken'
gedaan kunnen worden.
ln september van dit iaar zal de verbouwing
starten welke dan eind maart 1996 voltooid zal
zijn. Wat betreÍt de exploitatie staat de Íamilie
Schreur eÍvoor, wat betreÍt de biljartlessen en
verdere begeleiding Arie Hulst. De bevolking
van lJlst en omstreken zal, mede hierdoor, zeker
voor dit prachtige initiatieÍ gaan.

J.K.

lJlster darttweekamp
gehouden
'Skip shnder Roer' wint.

Al enkele jaren is het lJlster traditie dat de twee dartverenigingen die lJlst
rijk is (het Wapen van lJlst en 'Skip sOnder Roer', dat uit komt voor bar 'lt
Kypmantsje') de darts opnemen om in een onderlinge confrontatie te bepa-
len wie zich de beste van lJlst mag noemen.

\é eerste partij ging tussen Anne Stilma (WvlJ)
en Albertus de Vries (SsR). Het werd een span-
nende partij met winstmogelijkheden voor beide
spelers. Albertus wist de noodzakelijke (beslis-
sende) vijfde partij naar zijn hand te zetten en
oakte de 2-3 winst.
Partij nummer twee gaÍ de onderlinge striid tus-
sen Bart Schuurmans (WvlJ) en Sietse Koster
(SsR). Opvallend in deze partij was dat Bart
punten voldoende scoorde, maar zijn'finish' te-
kod schoot, zodat Sietse vrij simpel op een 1-3
overwinning kwam.
De derde single was tussen Edwin Hibma
(WvlJ) en Douwe Reitsma (SsR). Een op zich
interessante partij waarin Douwe er geen duide-
lijkheid over liet bestaan wie op dat moment de
betere speler was (1-3).
Jurjen v.d. Wal (WvlJ) en Sjoerd Nooitgedagt
(SsR) kruisten de daÍts in single nummer 4.
Sjoerd, regelmatig in wedstrijden prutsend met
zijn finish bleek nu ineens een vervaarlijke uit-
gooier. Hij liet z'n tegenstander maar 1 keer de
eer en won zodoende met 1-3.
Anne Stilma (WvlJ) betrad voor de tweede keer
de arena omdat Piet de Boer afwezig was. Hij
speelde tegen de kersverse vader Feiko van
Sinderen (SsR). Waarschijnlijk was Feiko het
vaderschap niet in de kouwe kleren gaan zitten,

Taxicentrale ZU I D-WEST F R I ESLAND

Taxi Gaasterland 05147 - 1377
Taxi Speerstra 05155 - 43400

Postbus 459, 8600 AL SNEEK

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

want Anne scoorde het eeÍste wedstrijdpunt
voor het'Wapen'. De'single' (enkel)-partilen wa-
ren achter de rug en 'Skip s0nder Roer' had een
comÍortabele 1-4 voorsprong (wedstrijdpunten
onderlinge partijen). ledereen maakte zich op
voor de dubbels (twee tegen twee).
Gestart werd er door Edwin & Bart tegen Douwe
& Feiko. Een hoogstaande partij, schitterende
160Jinish van Edwin Hibman (Triple 20-triple
20-dubbel 20). Verdiend ging de winst dan ook
naar Edwin & Bart. (2-1)

De tweede dubbel ging tussen Anne & Jurjen en
Douwe & Albertus. Laatstgenoemden lietener in
deze partij geen gras over groeien en wonnen
aÍgetekend met 0-2.
De dubbel tussen enerzijds Edwin & Bart en
Sjoerd & Sietse anderzijds werd gekenmerkt
door de moeite van beide koppels de beslissen-

Gollecte Astma Fonds
Van 15-20 mei a.s. wordt er in lJlst weer een
collecte gehouden voor het Ned. Astma Fonds.
Deze jaarlijkse collecte is van groot belang voor
de voortzetting van hun werk, daarom hoop ik
dat u net als vorige jaren de zakjes die van te
voren worden rondgebracht met uw gift wilt
klaarleggen voor de collectant.
U bij voorbaat hartelijk dankend, namens het
Astma Fonds,

W. Kempenaar-Verhoog

Nationaal Reumàfonds
De actie voor het Nationaal ReumaÍonds in het
kader van de landelijke inzameling in de week
van 13 Vm 1B maart jl. heeÍt in lJlst een bedrag
opgebracht van / 1858,50.
Het geld wordt o.m. besteed aan wetenschappe-
lijk onderzoek, individuele hulp aan reumapa-
tiènten, aangepaste vakanties, subsidie aan
reumapatiënten, aangepaste vakanties, subsi-
die aan reumapatiêntenorganisaties en vereni-
grngen.
Het plaatselijk comité richt zijn welgemeende
dank tot de collectanten en tot ieder die door
een Íinanciéle ondersteuning tot het welslagen
van de collecte heeft bilgedragen.
Mocht u door omstandigheden de collectant ge-
mist hebben, dan kunt u alsnog uw bijdrage stor-
ten op poslgiro 324 oÍ banknummer 707070848
t.n.v. Het Nationaal ReumaÍonds te 's Gravenha-

Wilt u meer weten over het werk van het Natio-
naal ReumaÍonds?
Bel oÍ schrijÍ naar: Statenlaan 128, 2585 GW
Den Haag, tel. 070-3503231.

Christa Meinsma, Tineke Rijpma
en Jannie Gebben
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TELEFOON 05155-31557

VERENIGING HET GROENE KRIIS IJTST
tot het bijwonen van de Algemene Ledenvergadering van de Groene Kruisvereniging lJlst,

die gehouden zal worden op
DONDERDAG 1í MEI í995

om 20.00 uur in het Wooncentrum Nii ylostins te lJlst.

AGENDA:
1. Opening door de voorzitter,
2. Notulen ledenvergadering 2 mei 1 994.
3. Jaarverslag 1994.
4. Verslag kascommissie en vaststelling jaanekening 1g94.
5. Bestuursverkiezing.

Periodiek aftredend: Mevr. G. Dijkstra, herkjesbaar
Mevr. T. post, herkiesbaar

Tegenkandidaten kunnen worden gesteld door middel van ondertekende brieÍjes en
onder overlegging van een schrifterijke bereidverkraring van de tegenkandidatèn.
De indiening van eventuele tegenkandidaten kan plaativinden bij de secretaris tot
uiteíijk donderdag 1 1 mei 1 995, een half uur voor de veroaderino.

6. Rondvraag.
7. Sluiting.

Door ieder belangstellend lid kunnen de financiële stukken worden ingezien bij de penningmeester.
U kunt hiervoor een afspraak maken bij de heer c.s. van der Kooij op lelefoonnummer 31dg0.
Aangezien er ten opzichte van 1 994 vrijwel geen veranderingen zijn heeft het bestuur besloten geen
nieuwjaarboekje uittegeven.Ukuntdusvoorinformatiehetjaarboekjelgg3-'lgg4blijvengebiuiken.
Bij twijfel kunt u contact opnemen met de secretaris, mevr. G. Dijkstra-oosterhof, tebfóon 31754.

Galamagracht 8 8651 EB IJLST Tel. 05155-31229

AUTOBEDRIIT
I.OSINGA

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

't Wh*r**houkd
Zlomskikkur^sussen

Zreidsboeketten, korsages en oar
iBlomwurk

Richtsje Wijnja, De Himmen 29
Easthim, til, 05 155-32607

Voor al uw TEXTIEL enlof LUXE KADOOïJES natuurliik naat:

Textiel & Kadosho

VOOR WONING.
EN

UTILITEITSBOUW
installatiebedrijf

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

Nevenvestiging lJlst,
te1.05155-32642

rel. si. wiebenga 05155-31529
Eegracht 105

BROUWER

Nijesyl 50, lJlst TeI.05155-32386
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Een bladkoninkje (lytse borksjonger) op de Ha-
rinxmaweg gezien op 19-2-1995 door mevrouw
Feenstra, ze kon dit kleine vogeltje tot op een
meter aÍstand benaderen, zo kon ze hem goed
zien want dit is niet een alledaagse verschijning.
VijÍ lepelaars (leppelbek, Fries) in de potder
langs het schelpenpad op 23-2-1995 gezien
door S. Houtsma en H. Postma en op 25-2-1995
waren er weer twee stuks, gezien door mevrouw
Heeringa.
Een rietgors (reidmosk) bij het baken langs de
Geeuw en vier witte kwikstaarten (boumantsje)
in het reservaat langs het schelpenpad gezien
door S. Houtsma op 27-2-1995.
Meldingen gaarne bij Sj. Landman, tel. 0S155-
32046.

Vogelwacht lJlst-Oosthem e.o.

Tentoonstelling
patchwork quilts
Cursisten van Rinske de Jager-Cnossen en Hil-
tje Jagersma-de Boer tonen van 13 mei Vm 5 ju-
ni a.s. hun werk op drie verschillende plaatsen,
namelijk in Sandfirden in het kerkje, in Talmasta-
te aan de Tollewei te Heeg en in Galery Yn 'e
Bocht tussen Oudega-W. en Heeg.
Er is werk ie zien zowel van beginners als van
gevoÍderden. ln het kerkje is gekozen voor een
thema, nl. 'thee'. Er zullen behalve quilts ook
theedozen, theemutsen, een verzameling thee-
eieren enz. te zien ziin. Zeker de moeite waard.
Bij mooi weer is het een prachtig rondje om te
fietsen.
De entree is / 3,- voor alle drie lokaties en komt
t.b.v. stichting Sánfurd. Deze stichting heeÍt het
beheer over het kerkje. Het interieur is aan ver-
nieuwing toe en daar wordt voor gespaard.
Openingstijden: vrijdag, zaterdag, zondag, he-
melvaartsdag en pinkstermaandag 's middags
van 13.30-17.30 uur.
Inlichtingen 051 54-69683 of 42380.

'Vul je mand met
verstand'-actie in lJlst
De Hartstichting tÍok het land weer in om de be-
volking te attenderen op overmatig vetgebruik in
de Nederlandse huisgezinnen. Aan hand van
voorlichting wordt geprobeerd de mensen be-
wuster te maken in hun keuze met betrekking tot
hun vetconsumptie. Diètiste Afke de Boer uit
Sneek, werkzaam in 'Bloemkamp' en Íree-lance
medewerkster van de Hartstichting vertelde over
vetconsumptie en hield een quiz waarbij aan
hand van stellingen werd geprobeerd uit te vis-
sen hoe goed de bezoekers in de GolÍf-vestiging
op de hoogte waren. Vragen als 'ln halfvolle
melk zit niet alleen minder vet dan in volle melk,
maar ook minder eiwit en kalk' en 'Plantaardig
vet is beter dan dierlijk vet omdat in plantaardig
vet veel onverzadigd vet zit' moesten met juist of
onluist beantwoord worden.
Tenslotte was er een rondleiding waarbij diverse
produkten uit de schappen genomen werden en
er volgens het 'kijk en vergelijk'-principe gelet
werd op het vetgehalte van diverse artikelen als
melk, boter etc.
Eén vraag bleef voor uw verslaggever onbeant-
woord: wanneer halÍvolle produkten minder vet,
dus veel meer water bevatten, waarom het wa-
ter zo duur betaald?

FOgelnijs

Vogelwacht
lJlsUOosthem e.o.

Grote bonte specht bij de voederplank op de Ke-
arnstien, gezien door de familie de Jager op 7-1-
.1995. Verder werd hij nog gezien op de Wes-
tergoleane door P. Rijpma. Ook meldde de grote
bonte specht zich (greate eksterspocht, Fries)
bij familie ïj. Hoekstra, Galamagracht voor een
lekker hapje op de voertaÍel.
Twee boomkruipers (beamkr0per) gezien in de
J. Nooitgedagtstraat op 8-1-1995 door S. Was-
senaar.
Een smelleken (stienfalk) boven de Kearnstien
op 12-1-1995 gezien door Sj. Landman. Het is
een klein valkie, nog kleiner dan een torenvalk.
Twintig kieviten boven lJlst tussen de ganzen op
1 5- t -1 995 gezien door Joh. en Martin de Jong.
Sperwer (sparwer, Fries) op de schutting bij Ía-

r- rilie ïamsma, de Smak op 16-1-1995. Ook de
volièrevogels van J. HoÍstra, Nijezijl werden be-
laagd door een sperwer, maar het glas hield
haar tegen. De heer Hofstra had nou toch zijn
bedenkingen, oÍ was het toch een buizerd(??).
Mevrouw Feenstra van de Harinxmaweg had de
sperwer ook gezien, deze roofuogel heeft het
vaak op kleine vogeltjes voorzien.
Ganzen zijn er genoeg in de winter, maar deze
keet zat er een bijzonder exemplaar tussen. S.
Mast ontdekte op 21-1-1995 bij de Eendracht-
weg êen keizergans, een soort die hier maar
zelden wordt gezien. Zijn broedgebied ligt in
Alaska, daar zijn ongeveer 4600 broedparen. In
Noordoost Siberië broeden ongeveer 1 2.000 pa-
ren. Verder werd hij nog gezien door Joh. en
Martin de Jong op 22-1-1995. Op 3-2-1995 ble-
ken er twee keizerganzen tussen de kolganzen
te zitten.
Dertig kieviten gezien bij Pikesyl door S. Wasse-
naar op 24-'l-1995. Verder werden nog kieviten
gezien door H. Lageveen; die zag zo'n 25 stuks
langs het Schelpenpad op 29-1-1995. Twintig

. ?viten bij Sneek op 2-2-1995 Sezien door E.
\tdema, H. Huizengastraat. En op 4-2-1995 wer-

NS.PLAATSBEWIJZEN
Jongeren-, Rail Aktief- en

60* seniorenkaarten

verkrijgbaar bij:

BOEKHANDEL VISSER
Galamagracht 9, tel. 31318

den er tien stuks gezien door S.K. Abma bij Nij-
esyl. Nu op naar het eerste kievitsei en de na-
zorg.
Acht holenduiven (blau doke, Fries) gezien op
26-1 -1 995 bij Folsgare door Joh. de Jong.
Velduil (kat0le) gezien langs de spoorbaan ter
hoogte van de Pikemar op 28-1-1995 door C.
Witteveen.
Twee scholeksters (strànljip) bij de kijkhut te Ju-
trijp op 2-2-1995 gezien door Sl. Landman; op 3-
2-1995 werden drie scholeksters bij de Geeuw
gezien door J. en A. Groenveld.
W. Stienstra zag op 10-2-1995 ook vier scholek-
sters bij de Geeuw.
Vier nonnetjes (lytse d0kein) gezien in de Oude-
rijn bij de Scherdyk door S. Mast op 4-2-1995.
Een niet alledaags gezicht, maar Chris de Jong
zag op 4-2-1995 twee knobbelzwanen en een
zwarte zwaan vliegen bij Oppenhuizen-Uitwel-
lingerga.
Twee bergeenden in het reservaat langs hel
Schelpenpad op 14-2-1995 gezien door S.
Houtsma.
Veertig tureluurs (tjirken) gezien bij Oppenhui-
zen op 17-2-1995 door Chris de Jong.
Zingende zanglijster in de Ylostinslaan gehoord
op 17-2- l995 door Wiebenga.
Eerste grutto (skries) gehoord langs de Geeuw
op 18-2-1995.
Er werden ook grutto's gezien op 22-2-1995 in
de polder langs het schelpenpad; wel 60 tot 80
stuks, door S. Houtsma en Fl. Postma.
Ook werd de vlaamse gaaÍ (houtekster) weer
gezien op de Harinxmaweg op 22-2-1995. In de
Julianastraat werd hij gezien op 27-2-1995 door
O. van der Wal. Eerste eendeèi in de korÍ bii E.
Damstra, Nessenwei, Oosthem op 23-2-199S.

Christelijk Basisonderwijs lJlst

Informatie- en kennismakingsavond
voor ouders van wie de kinderen binnenkort of in de loop van het

schoouaar 1995-1996 4jaar worden

en voor nieuwe/toekomstige inwoners van lJlst met schoolgaande
kinderen.

Het doel van de avond is u te informeren over de werkwijze op onze
school.

Donderdag 11 mei a.s.. 20.00 uur.

Ylostinsschool, Wilhelminastraat 3, IJlst

J.K
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christel ij ke Plattelands-
vrouwen lJlst
Donderdag 16 maart jl. 's avonds I uur in het
Mienskipsh0s.
Wij hadden deze avond de Hartstichting uitge-
nodigd. Mevrouw Jacobi opende deze avond en
verwelkomde mevrouw Boomgaard in het bil-
zonoer.
Mevrouw Boomgaard is diëtiste en heeÍt een ei-
gen praktijk in Leek. Verder doet ze voor de
Hartstichting spreekbeunen over de gezondheid
van oe mens.
Zij vertelde ons over de hart- en vaatziekten, die
in Nederland veel voorkomen.
Het meeste gevaar zit in de procenten vet die wij
teveel krijgen. De dia's die ze ons liet zien waren
ook zeer leerzaam. Er sterven jaarlijks nog te-
veel mensen aan een harlaanval en acute hart-
stilstand.
Daarom reizen zij en haar collega's door het he-
le land om zo goed mogelilk inlichtingen te ge-
ven en te vertellen hoe wij gezond kunnen le-
ven.
Het zou ook voor onze gezondheid beter zijn als
wij meer gaan bewegen en/of sporlen.
Mevrouw Boomgaard leerde ons iets te maken
waar heel weinig vet in zat, maar dat toch lekker
was. We hebben 4 verschillende hapjes ge-
maakt. Verder adviseerde ze ons bij de berei-
ding van de maaltijden de voorkeur te geven
aan olièn, margarinesoorten en bak- en braad-
produkten rijk aan meervoudig onverzadigde
vetzuren (m.o.v.). Hierdoor wordt een belangrij-
ke bijdrage geleverd aan evenwichtige verhou-
ding van de verschillende vetsoorten in de voe-
ding.
Mevrouw Jacobi bedankte mevrouw Boomgaard
hanelijk voor deze leerzame avond en wenste
ons allemaal wel thuis.

T. Wind-Wiersma.

Nederlandse Christen
Vrouwenbond
De leiding was deze avond in maart in handen
van mevrouw Postma. Allen worden welkom ge-
heten. Onze spreekster deze avond is mevrouw
Wijnia-Swart uit Woudsend. Ze zal spreken over
'De vrouw in de zending en Werelddiakonaat;
hier en in de Derde Wereld'. Na het gebruikelijke
gedeelte is het woord aan onze spreekster.
Mevrouw Wijnia is namens de classis deputaat
in de zending en werelddiakonaat.
Ze begon met het vertellen over het bijbelse ver-
haal van Mozes. Hierin soelen drie vrouwen een
belangrijke rol. De moeder die Mozes verstopte
in een biezen mandje bij de Nijl. De zuster die
toeziet wat er gaat gebeuren. En de dochter van
Farao die het kind vond en het overgaf aan de
slavin om hem te verzorgen.
Over vrouwen in de Derde Wereld gaat het dus
deze avond o.a.: vrouwen zijn achtergesteld bij
de mannen, en ze doen het zware werk. Zo wor-
den ook in Nederland projecten opgezet (ook bij
de N.C.V.B.) om vrouwen te helpen en gelijke
rechten te geven als de man, wat betreft scho-
ling, werk etc. We kunnen ons verbonden voe-
len met de vrouwen in Latijns-Amerika (bijv.)
door te lezen over wat zich daar aÍsoeelt. De
wereldwinkel heeft ook een aandeel hierin. De
diaserie liet duidelijk legenstellingen zien tussen
rijk en arm.
Er was ook gelegenheid tot het stellen van vra-
gen. Een opmerking over vrouwenbesnijdenis,

wat ingrijpende gevolgen heeÍt bij vrouwen werd
ook gemaakt. Ook hier in Nederland is men
daarover in discussie.
Mevrouw Postma bedankte mevrouw Wijnia
voor haar lezing en las nog een gedicht voor:
'Het lied van de ander'. Ze wenste alle leden een
wel thuis en tot de volgende slotavond van 27
april die dan om 19.45 uur zal beginnen.

Bond van Plattelands-
vrouwen in Friesland.
aÍd. lJlst
Het eendagsbestuur van onze afdeling had op
16 maart de kapster Liesbeth Poelman uitgeno-
digd. Enkele dames waren bereid om die avond
hun haar te laten knippen. Al knippend vertelde
Liesbeth over haar werk en over haar opleiding
tot kapster. Ook beantwoordde ze een aantal
vragen uit de zaal, die vooral betrekking hadden
op de behandeling van het haar: shampoo,
kleurspoelingen, coupe soleil, permanent enz.
Na aÍloop was er gelegenheid om bij een hapje
en een drankje te luisteren naar het debuut op-
treden van stemmingsorkest 'Lively'. Groot was
de verrassing toen bleek dat onze kapster ook
de zangeres van het orkestje was. Het zingen
ging haar net zo gemakkelijk af als het knippen
en het orkest deed niet voor haar onder. Bij de
klanken van allerlei bekende evergreens bleven
de leden nog gezellig een uurlje napraten.

J. Posthuma-v.d. Boomgaard.

COPIEREN tot A3
vergroten of verkleinen?

DUPLICEREN?
Snel en goedkoop

dan naar:

Boekhandel/Drukkerij V ISSE R

Galamagracht 9, Tel. 31318

De Koepel heeft ook dit iaar weer een stadsvrouwe en twee hofdames bereid gevonden IJIst te ver-
tegenwoordigen van 22 t/m 29 juni a.s.
v.l.n.r.: hofdame Tynke Bakker, stadsvrouwe Laura Maccis en hoÍdame sonia Holkema

vlootschouw met intocht Stadsvrouwe en hofdames
grandioos vuurwerk
gezellig samenzijn

allegorische optocht (vrije onderwerpenl
matinee met bekendmaking prijzen optocht en trekking grote verloting

19.00 uur
21.00 uur

herhaling allegorische optocht
afsluiting met iop-40 orkest "De Kast"

Programma Stadsfeesten I ggs
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
22.O0 uur
23.00 uur
23.30 uur

9.30 uur
11.00 uur
13.30 uur zeskamp
13.30 en 15.30 uur circus "Witova" in de circustenl

Vrijdag 23 juni 1995:
9.30 uur koÍfiemorgen met "Dames Dubbel"

13.30 uuÍ sportmiddag basisscholen
16.00-21.00 uur avondmarkt langs de grachten
21.00 uur theorieronden en playback voor de zeskampers

Muzikale omlijsting duo "Reset"

Zarerdag 24 juni Í995:
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Voorlopige aan kondiging
Aan alle inwoners van 60 iaar en ouder
in lJlst, Oosthem en Nijezijl

Maandag 12 juni 1995 's morgens 9.00 uur ligt
De Mozart weer aan de kade bii Speerstra's
VoordeelmaÍkt te lJlst om alle inwoners van 60
jaar en ouder in lJlst, Oosthem en Nijezijl een
onvergetelijke dag te bezorgen.
De commissie is bijeen geweest en deze keer
gaan we naar Lemmer, waar we in hotel De Wil-
deman een uitstekend diner krijgen voorgescho-
teld.
Uiteraard is aan boord ook weer van alles te ver-
krijgen en ook het borreluurtje is in het schema
opgenomen.
We varen langs de mooiste plekjes van Zuid-
west Friesland en natuurlijk wordt weer op uw
deelname gerekend. Ook de oud-inwoners zijn
van harte welkom en u mag gerust een intro-
ducé meenemen. Hoe meer zielen hoe meer
vreugd!
De kosten hebben we gelijk kunnen houden aan
vorig iaar en bedragen / 50,- per persoon.
In lt DryltseÍ Kypmantsje van mei zal een inleg-
-r worden gedaan en dan kunt u zich opgeven.

\rde en waar staat daarop duidelijk vermeld.
Noteer alvast de datum. Wij rekenen op een gro-
te deelname.
Alvast veel olezier.

De commissie,
A. Nooitgedagt, J. v.d. Woude, E. de Vries

K. v.d. Sluis en L. Koster

Nathan Houwer,
Ludo Brink en Alex Loots
Fries kampioen turnen
Zaterdag 25 maart hadden de Friese kampioen-
schappen turnen op D en E niveau van de
KNGB te Veenwouden plaats. 85 jongens van
21 verenigingen streden om 3 D en 5 E titels.
7 E turners en 10 D turnen van de g.v. StànÍries

Vlst hadden zich geplaatst. Helaas moesten
*drners, waaronder Nolke Jan Bergstra als ti-
tel-kandidaat, zich met griep afmelden. Deson-
danks pakten de StànÍries jongens en heren 3 ti-
tels.
In de categorie 8-9 jaar E ging de titel naar Nat-
han Houwer (46.25\. Hier werd lvo v.d. Leeuw
derde (43.95).Thewis Hobma uit Nijezijl behaal-
de de tweede plaats bij de jongens 10-12 jaar E
(46.40). Reinder Steenbeek werd vierde (42.80).
Floris Dolkens was bil de heren E zesde (42.95).
Op D niveau jongens tlm 12 jaar werd Ludo
Brink met 46.65 de Friese kampioen. Hier haal-
de Harm Lageveen met 43.60 de zesde plaats.
Bij de jongens categorie 13-15 jaar was Alex
Loots royaal kampioen (48.10) met als beste
toestel de brug met 9.00. Verrassend (hij raakte
tijdens de wedstrijd geblesseerd) werd Willem
Jan Spreeuwers tweede met 46.15. De derde
StánÍries turner hier was Wiemer Steenbeek. Hij
behaalde een vierde plaats (42.80).
Bij de heren D waren 3 Stànfries heren van de
partij. Tweede werd Cyrus Kruis (46.55). De der-
de plaats was weggelegd voor Tjerk Bakker
(44.15) en Rudy Bosma bezette de zevende
plaats (40.70).
Trainer Lieuwe Bergstra kan met zijn pupillen op
een geslaagd kampioenschap met 3 titels, 3
tweede en 2 derde plaatsen teruq zien.

Bi bl iotheektentoonstel I i n g
'Lezen in de oorlog'
1995 staat in het teken van de vijftigste viering
van de bevrijding van Nederland.
Dit was voor de bibliotheken in de drie noordelij-
ke provincies aanleiding om het project 'De vijÍ-
tigste mei'op te zetten. Dit project is opgebouwd
íond een postertentoonstelling en een aanbod
van educatieve materialen voor de scholen.
De postertentoonstelling 'Lezen in de oorlog' is
te bekijken in de lJlster bibliotheek van 10 april
tot en met 5 mei.
Wat lazen mensen in de oorlog en vooral, wat
mochten ze oÍficieel niet lezen? De tentoonstel-
ling vertelt verder het verhaal van mensen die
de oorlog als kind hebben meegemaakt.

Voor leerlingen uit het voortgezet onderwijs is
een speciale jongerenkrant samengesteld. De
krant prikkelt en activeert jongeren om na te
denken over tolerantie, de positie van jongeren
toen en nu, het lezen van boeken en luisteren
naar muziek onder dwingende censuur. De
krant is gratis en verkriigbaar in de bibliotheek.

Ons land is als dít kabinet.
Eerst was het vrij en nu bezet.
't ls hier als in de Nederlanden.
Geen winst, doch vele offeranden-
Ook hier wacht men in stille wijding
Op het moment van de bevrijding.
Alles, en ook zoo in ons land
Komt onder zwaren druk tot stand.
Doch onder het zuchten, dat wij hooren.
Wodt er een grcote hoop geboren.
Tenslofte geldt voor allebei:
Heel spoedig zijn w| weder vrij.
Hoe opgelucht zult gij u voelen.
Als gij het vuil weer weg ziet spoelen.

(in een toilet op het Haagsche H.S.-station)

STADSHERBERG

HET WAPEN VAN IJLST

Zaterdag 29 april 1995
(vieri n g Konin gi nned ag)

P&BBluesDuo
(bekend van Gyn Gedonder en The Clitt)

Aanvang 21.30 uur
Entree f 5,-

vriidag 19 mei 1995

1 iaar Stadsherberg
Shantykoor Skip sfrnder roer

Trio Lively
Aanvang 21.00 uur

Toegang gratis
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Stickerruilburo
ERWIN ZIJLSTRA

Waterkers 13
8607 ES SNEEK

tef.05150 -22339

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 maar eens een gokje wagen.

ln de winkel ontmoeten wij u graag

en leggen wij het vlees voor u op de waag.

Slage rai Ztilstra
Eegracht 65, 8651 EH lJlst
Tel.05155-31309

. bloemen

. planten

. bloemsierkunst
o tuincentrum
. tuinarchitectuur
Dit allês 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-makelaarcdiploma

iiiii$jiiltilj

ffi
ffiïw*fu,

mtJTG}EilEtrlR[JF
R.KRtrDEE
U KUNT HIEN TERECIÍT VOOR:

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

, Onderdelen . Verkoop van NleUwe &
Gebrulkte auto's

Roodhemsterwes 14
IJlst

05 1 55-3 t436
(privé 31858)

Autorijschool L, de BOgf
Belangrijker dan een goedkoop

lesuur is de eindrekening
na het rijexamen!
Ga daarom naar

Autorijschool L. de Boer
Popmawal 12, lJlst
Tel. 08155 - 3tSS3

b.g.g. (autotet.l 06 - 529Z5662

VOLLEDIG
GEDIPLOMEERD

Uitvaartvereniging " Laatste Eer" lJlst
X< 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 05141-1972.

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

TIMMER- EN AANNEMERSBEDRIJF

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

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


