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'De Krukas': vereniging met hart
zaterdag 27 mei zullen 'de vrienden van de Krukas', zoals ze zichzelÍ noe-
men, de lJlster bevolking tonen wat er zoal op het terrein van 'De Krukas'
gemaakt is. vanaÍ 10.00 uur's ochtends tot 16.00's middags worden diver-
se zaken, aangedreven door een krukas, tentoongesteld. Dit alles op het
terrein van de fierljepschansen in lJlst op de dag waarop de 'oldtimer-elf-
stedentocht' eveneens gehouden wordt. Tijd om eens met een aantal be-
stuursleden van deze vereniging te praten.

een keuze te maken welk toestel men het leukst
vindt. Aan diversiteit geen tekon: de bezoeker
kan er van naaimachine tot aan 8-cilinder diesel
bewonderen. De prijswinnaar (na loting) krijgt
een ballonvaart aangeboden.
ledereen die zijn oÍ haar kans waar wil nemen
en van alles met een krukas wil bewonderen
wordt dan ook op het Íierljepterrein in lJlst ver-
wacht om te kijken naar dingen gerepareerd dan
wel gerestaureerd door mensen met hart voor
hun hobby.

J.K-
Een bevlogenheid voor alles wat een krukas
heeft; zo moeten we het volgens bestuursleden
Cliff Johnson en Ronnie en Liesje Schilstra zien.
'rolgens het verenigingsblad stelt 'De vrienden

\ran de krukas' zich tot doel een club te zijn van
eigenaren van en belangstellenden voor oude of
klassieke landbouwmachines, tractoren, statio-
naire motoren, auto's, brommers, motodietsen,
fietsen, stoom, etc. Publiekelijk tentoonstellen
van het materiaal, vanwege de historische waar-
de, voor zover mogelijk in de oorspronkelijke
staat gerestaureerd of geconserveerd. Kortom
ALLES wat een KRUKAS heeÍt past binnen de
doelstelling van deze vereniging, zodat op
27 mei een bonte verzameling van materiaal
verwacht kan worden met diverse demonstra-
ties. Want daar gaat het de leden van deze ver-
eniging om: laten zien dat de machine het weer
doet. Prachtig zijn dan ook volgens de bestuurs-
leden de momenten waarop een oude motor/
machine weer tekenen van leven geeÍt en al
pruttelend kenbaar maakt nog lang niet 'op' te
zijn. 'Muziek in de oren'van de vriend(in) van de
krukas, rochels en kuchels in de oren van de
leek. Deelnemers en publiek kunnen op geheel
eigen wijze plezier beleven aan elkaars hobby.
op deze dag wordt van het publiek verwacht

THUISALARMERING,
een veilig gevoel
Een onveilig gevoel, bijvoorbeeld omdat er in de
buurt regelmatig wordt ingebroken. Vallen, niet
weer overeind kunnen komen en moeten wach-
ten tot er toevallig iemand langs komt. Je niet
goed voelen en de telefoon niet kunnen berei-
Ken.

Herkent u dit oÍ komen deze gedachten wel
eens bij u op, dan is de thuisalarmering iets voor
u.

Hoe werkt thuisalarmering?
ln uw huis wordt een alarmmelder geplaatst en
aangesloten op de telefoonlijn.
U krijgt een klein zendertje dat u op het lichaam
kunt dragen. Op dit zendertje zit een knop die u
in kunt drukken als u, om welke reden dan ook,
hulp nodig heeÍt. Via de alarmmelder wordt ver-
volgens volledig automatisch verbinding ge-
maakt met de Communicatie Centrale van de
Stichting Thuisalarmering Groningen. U heeft nu
een spreek/luisterverbinding met de verpleeg-
kundige op de Communicatie Centrale. Men kan
u horen, ook al bent u een flink aantal meters
van het apparaat verwilderd.

Op hetzelfde moment ziet men op de centrale
de teleÍoonnummers van uw contactpersoon op
het scherm. Ook wordt bijvoorbeeld belangrijke
medische infoÍmatie vermeld.
Men vraagt u wat er aan de hand is en vervol-
gens wordt de hulp georganiseerd. Al naar ge-
lang de situatie kan dat een buurman of een Ía-
milielid zijn, maar bijvoorbeeld ook een arts of
de politie. U bepaalt zelÍ met welke mensen con-
tact wordt opgenomen. Op de centrale gaat men
net zolang door tot men zeker weet dat er ie-
mand naar u toe komt.
Stel dat u niet in staat bent om met de centrale
te praten, dan woÍdt er onmiddellijk hulp naar u

toegestuurd.
De Communicatie Centrale is altijd bemand,
24 uur per dag, 7 dagen in de week. U bent dus
altijd verzekerd van hulp.
De huur voor de thuisalarmering bedraagt

f 27,50 per maand, ongeacht het aantal malen
dat u de hulo van de Communicatie Centrale in-
roept.
Indien u niet in staal bent eerder genoemd be-
drag te betalen kan een beroep worden gedaan
op de Algemene Bijstandswet. Voor de aanslui-
ting dient dan wel een sociaal-medische indica-
tie aanwezig te zijn.

Indien u gebruik wenst te maken van de thuisa-
larmering of nog nadere inÍormatie wenst kunt u
kontakt opnemen met de aÍdeling Sociale Zaken
van de gemeente Wymbritseradiel en vragen
naar mevrouw J. de Vries (telefoon 0512555-
34428) of mevrouw A. Voolstra (telefoon 05155-
34429\.

Drvlts...
it aldé stedsje

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

verkril'gbaar bij:

BOEKHANDEL VISSER
Galamagracht 9, 8651 EB IJLST

TeleÍoon 05155-31318
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DE KOEPEL
IJLST

PROGRAMMA STADSFEESTEN 1995

21 T/M 24 JUNI

woENspAG 2t luNI t99s
14.00 uur Opening kermis op de Overkluizing

poNpERpAG 22 IUNI t99s
19.00-22.00 uur Muziekspektakel op en rond het water
22.00 uur Vlootschouw met intochÍ Sfadsvrouwe en hofdames
23.00 uur Vuurwerk
23.30 uur Gezellig samenziin in feesffent

9,30 uur Koffiemorgen met lohan Feenst-ra bekend van Omrop
Fryslán Toegang f 3,50 incl. kopie koffie

13.30 uur Sportmiddag basisscholen groep 5 t/m I
14.00 uur Kinderprogramma in feesfÍent peuters en groep I Um 4
18.00-22.00 uur Avondmarkt langs de grachten
20.00 uur lllster avond

muziek: FunnY Two Toegang gratis

ZATERDAG 24 IUNI t99s
9.30 uur Allegorische optocht Sfarf Nii Ylostins

t 1.00 uur Matinee meÍ hekendmaking priizen optocht, verloting
muziek: trio Lively

14.00 uur Grote zeskamP
13,30 uur en 15.30 uur Circus Witowa in de circustent

Toegang f 3,50 in de voorverkooP
19.00 uur Herhaling Allegorische optocht sÍart westergoleane
21.00 uur Afsluiting met top'40 orkest DE KAST

Toegang f l5r- voorverkooP f l2rSA

Voorverkoop: maandag t9 iuni in kantine De Utherne van l93A'
21.00 uur

Op het sportveldencomplex De lJtherne staat een grote feesÍÍenÍ
AIle dagen een gezellige kermis op de Overkluizing.
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19 mei 17.00 - 20 mei 23.00
E.H. Mulder
Tramstraat 8, Nijland
Tel.05156-9232
20 mei 23.00 - 22 mei 8.00
C.H. de Koning
Ylostinslaan 3, lJlst
Tel.05155-31263

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

26 mei 17.OO-27 mei23.00
C.H. de Koning
Ylostinslaan 3, lJlst
Te|.05155-31263
27 mei 23.00 - 29 mei 8.00
G.J. Schadenberg & J.P. Verdenius
De Skatting 40, Heeg
Te|.05154-42300

2 juni 17.00 - 6 juni 8.00
E.H. Mulder
Tramstraat 8, Nijland
Te|.05156-9232

9 juni 17.00 - 12 juni 8.00
C.H. de Koning
S. Sjaerdemalaan 72, lJlst
Te|.05155-31263

16 juni 17.00 - 17 juni 23.00 uur
E.H.J.M. Drenth
S. Sjaerdemalaan 72, lJlst
Tel.05155-31263
17 juni 23.00 - 19 juni 8.00 uur
E.H. Mulder
Tramstraat 8, Nijland
Te|.05156-9232

23 juni 17.00 - 24 juni 23.00
E.H. Mulder
Tramstraat B, Nijland
Tel.05156-9232
24 juni 23.00 - 26 juni 8.00 uur
E.H.J.M. Drenth
S. Sjaerdemalaan 72, lJlst
Te|.05155-31263

30 juni 17.00 - 1 juli 23.00
E.H. Mulder
Tramstraat 8, Nijland
Te|.05156-9232

Agendabureau

Wij verzoeken alle verenigingen en andere orga.
nisaties in lJlst zo spoedig mogelijk hun pro-
gramma voor het nieuwe seizoen door te geven
aan mevrouw Kempenaar van het agenda-
ourêau.
Uw bijeenkomsten komên dan in de agenda van
hêt Kypmantsje te staan en/oÍ in de lijst van vas-
te evenementen. Wanneer u allen uw bijeen-
komsten vóór het begin van het seizoen aan
mevrouw Kempenaar doorgeeÍt, geeft dat haar
de mogelijkheid om op te letten of er geen be-
langrijke bijeenkomsten op dezelÍde datum wor-
den gehouden en eventueel hierover kontakt
met u op te nemen. In het afgelopen seizoen zijn
toch nog weer een aantal bijeenkomsten sa-
mengevallen en dit kan nooit uw bedoeling zijn
geweest. Ook wanneer u in de loop van het sei-
zoen nog iets wilt organiseren kunt u het beste
even kontakt opnemen met mevrouw Kempe-
naar. Zij kan u dan vedellen of de door u geplan-

. le datum past in de agenda van lJlst. Het adres
Ys: mevr. W. Kempenaar-Verhoog, J. Rispens-

straat 9, 1e1.31747.

Sjoefen 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
Mienskipsh0s.
Jeugdkorp "Tusken de Noaten" elke dinsdag
van 17.0Q-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, Ulst
Te|.05155-31318

Redactie: A. Kuipers

Johan Keizer

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

Opmaak: . Sybe Houtsma

Drukkerii Visser. lJlst

Kopij en/oÍ advertenties: lnleveren vóór
de 1Se van de vooraÍgaande maand bij
Drukkeril Visser, lJlst.

O Copyright DrukkeriJ VisseÍ. Niets uit deze
uitgave mag worden verveelvoudigd door mid-
del van druk, Íotokopie, mikroÍilm oÍ op eniger-
lei andere wijze, zondeÍ voorafgaande schriÍte-
lijke toestemming van de uitgever.

IOAI
deren iedere dinsdagmiddag van 13.30-15.00
uur in het Mienskiosh0s.
Schaken elke dinsdagavond in Het Wapen van
lJlst.
Dammen elke dinsdagavond in Het Wapen van
lJlst.
Bejaardengymnastiek in Nil Ylostins, elke vrij-
dag vanaf 14.30 uur.
Badmintonvereniging Flash elke donderdag
van 18.00-22.30 uur in De Utherne.
Volleybalvereniging StànÍries elke dinsdag
vanaÍ 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 donderdag van
de maand, 19.00-21.00 uur in de bibliotheek.
Kaatsen elke woensdagavond in De Utherne.
TaÍeltennís maandag van 19.00-23.00 uur, za-
terdag van 9.00-1 3.00 uur jeugd.
Gymnastiekvereniging Stànfries: maandag
sporthal 8.45-9.45 uur, 16.00-22.30 uur; dinsdag
Dassenburg jazz 16.30-20.30 uur; woensdag
sporthal 13.00-20.00 uur; donderdag 17.00-
18.00 uur; vrijdag 16.30-18.00 uur; zaterdag
9.00-13.00 uur in De UtheÍne.
Bouw- en Houtbond F.N.V. Inschrijven W.W.,
elke maandag van 10.00-10.30 uur. Verdere af-
spraken alléén teleÍonisch, tel. 051 55-31970.
Vrouwen-Advies-Team F.N.V. (VAT). Coórdi-
nator Friesland: Louise Heeringa, tel. 05155-
31 970.
Gemeente van Jezus Christus: Kinderclub 4
tlm 7 iaar; woensdag 13.30-'14.30 uur; 8 Vm 1 1

jaar 14.30-15.30 uur. allebei in de even weken.
Info: Lippy Walinga, tel. 05155-32662. TofÍe Tie-
nerclub: vrijdags 19.30-21 .00 uur; in de even
weken. Info: Johan Brinksma, tel.05104-1627.
't Honk: woensdagmiddag: van 14.00-15.30 uur
aktiviteiten voor kinderen van de basisschool;
vrijdagavond: kinderdisco Vm 15 jaar; zaterdag-
avond: disco voor de jeugd vanaf 16 jaar.

ANNA SCHRAA.VAN POPTA

GEDIPLOMEERD
PEDICURE

Geeuwkade 11 - TeleÍoon 31930

JPUMTS@EWruJyI
Langs deze weg wil ik iedereen hartelijk bedan-
ken voor de vele kaarten, bezoeken, bloemen
en Íruit die ik heb ontvangen tijdens mijn verblijÍ
In het MCL en bij miin thuiskomst.
A. Stegenga-Keulen,
Wilhelminastraat 1 0, lJlst

JKfuAf_KrF_gf
De SIMAV|-collecte, gehouden onder het motto
'Maya kan naar de pomp lopen', heeÍt opge-
bracht I 1.418,60.
Collectanten en gevers hanelijk dankl
M. Mulder-v.d. Veen
Y. Nildam-v.d. Molen



Galamagracht 44 - lJlst
Tel. 05155-31996

Hiemstra
odministrotiekontoor

* administraties
* belastingzaken
* begeleiding
* advies
* voor bedrijven

en particulieren

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

De Pream 2,8651GAIJlst
tel. 05155-31860
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Waaromlropen-..
als a Yoordelig
hanJharen?

De doe-het-zelver huurt bij
ons o.a..' o Ladders o Rol-
steigers o Speciemolens
. Cirkelzagen a Decoupeer-
zagen a BOOrmachines
o Schuurmachines a Parket-
sch uu rmac h ines a G rond-
of Tuinfrezen . Kettino-
zagen enz. enz.

M.SIIPERI'A
Sudergoweg 54, .lJlst

tr
tr
tr
tr

GROND. EN VERZETWERK
WALBESCHOEIING
HEIWERK tr RIOLERING
AG RARISCHE WERKZAAMHEDEN

Aann*mingsbedriiÍ ï{eg- *n Ytfaterbouw

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

0651

A Aannemersbedrijf Vellinga-spijksma

Vh/HEEG/rJLsr g,#

ÍGÈ Tebfoon05154 -422781 o5155-s1228
oouïiE6ir* Telefax 05154 - 43659

" Gediplomeerde Aut orij school "
ook voor vrachtauto en autobus

Sudergoweg 36 - 8651 CN IJlst - Telefoon 05155-32009

o Lestijden 60 minuten

r Opfriscursus voor de niet regelmatige rijders

r Voortgezette opleiding op groot materieel

o Het leren en durven rijden in Amsterdam

r Theoriecursus... ook voor 17% jarigen

o Hoog

Bel of kom voor meer informatie.

Voor al uw
" Nieuwbouw
* Verbouw
* Onderhoudswerk

Vraag om vriiblijvende
prijsopgave van uw bouwplannen

ffi
a;

Voor al uw:
o Kruidenierswaren o Groenten en Íruit
o Vers vlees en vleeSwaren o BrOOd en
gebak o Diepvries enz. enz.

Speciale drogisterij en kosmetica-aÍdeling

Let op onze wekeliikse folder

SPEERSTRA'S
VOORDEELMARKT
Stadslaan 2 - TeleÍoon 31206
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M|JN HoBBI UW GEMAK...!
Het vertrouwde adres voor al uw slijpwerk,
zoals: scharen, messen, tuin- en hobby-
gereedschap. Ook vakkundig slijpen van
ELECTR. HEGGESCHAREN.
Nog diverse geslepen 2e-hands grasmaaiers
te koop v.a. f 30,-
Waarschuwing: geef nooit iets mee aan
een onbekende aan de deur.
Uw slijper: Henk de Vries
Bockamastraat 27
Tel,31782

Hoe werR de bijdrageregeling?
Aanvraag- en declaratieformulieren zijn verkrijg-
baar bij de hooÍdaÍdeling Welzijn, bureau Socia-
le Zaken en moeten aldaar ook weer worden in-
geleverd.
De kosien kunnen twee keer per jaaÍ, te weten
in de maanden april en november (voor 1995 de
maanden mei en november), worden gedecla-
reerd.
Als inkomen wordt aangemerkt de inkomsten
over de voorliggende maand waarin het Íormu-
lier moet worden ingeleverd. Betalingsbewijzen
moeten worden overgelegd. Van de gemaakte
kosten vindt eerst tot een bedrag van / 80.00
volledige vergoeding plaats. Vervolgens wordt
een bijdrage van 50% verleend in de resterende
kosten, totdat het maximumbedrag van / 160,00
op jaarbasis is bereikt.
De uitbetaling van de bijdrage gebeurt - zo mo-
gelijk - steeds in de maand volgend op die waar-
in de declaratie is ingediend.

Welke voorzieningen vallen onder de bijdra-
geregeling?
Burgemeester en Wethouders hebben een be-
sluit genomen over wat er onder sociaal-culture-
le-, sport-, recreatieve- en educatieve voorzie-
ningen binnen de gemeente Wymbritseradiel
moet worden verstaan.
Het gaat hier om kosten die gemaakt worden
wegens:
- entreekaarten voor culturele uitvoeringen;
- entreekaarten en seizoenkaarten voor sporte-

venementen;
- contributie voor spodverenigingen, wijkvereni-

gingen, koren, korpsen, muziekgroepen, dans-
groepen, toneelverenigingen, jeugdclubs/-ver-
enigingen, speeltuinverenigingen, verenigin-
gen oÍ organisaties van etnische minderheden,
hobby- en creativiteitsclubs;

- bijdragen voor cursussen en activiteiten in de
gemeente Wymbritseradiel georganiseerd
door wijkverenigingen en welzijnsinstellingen,
taalcursussen, hobby- en creativiteitscurssu-
sen, EHBO-cursussen, kinderopvang, peuter-
speelzalen, speel-o-theek;

- lesgelden voor muziekschool, zwemmen;
- abonnementen zwembad, bibliotheek.
Het vorenstaande is alleen van toepassing voor-
zover eÍ geen sprake is van een voorliggende
voorziening.
N.B.: Aan het bovenstaande kunnen qeen rech-
ten worden ontleend.

Nadere inÍormatie kunt u verkrijgen bij de aÍ-
def ing Sociale Zaken, Stadslaan 75 te lJlst,
teleÍoonnummer 051 55-34444.

Huis-aan-hu is collecte voor
Mozambique
Nijland - De werkgroep Nijland van de Christelij-
ke Hulporganisatie Dorkas Hulp houdt van 4 tot
en met 10 juni in de gemeente Wymbritseradiel
een huis-aan-huis collecte voor Mozambique.
Van de opbÍengst zullen waterputten worden
geboord.
In Mozambique is een groot gebrek aan schoon
en drinkbaar water. Vele ziekten heeft dit tot ge-
volg. Duizenden mensen sterven door het drin-
ken van slecht drinkwater. Door de aanschaÍ
van een waterboor, die de bevolking van goed
drinkwater voorziet, kan hierin verandering wor-
den gebracht. Ook kunnen dan irrigatieprojecten
worden opgezet, zodat landbouwactiviteiten
kunnen worden ontwikkeld in gebieden waar
nog geen water was.
Dorkas zal in eerste instantie waterputten boren
in gebieden waar de nood hêt grootste is: in In-
haminga, Chibutu, Vilanculos en Dondo. ln een
later stadium zal er verder geboord worden in

andere gebieden. Dorkas wil bil het boren van
de putten de lokale bevolking zoveel mogelijk
van werk en expertise voorzien.

-lorkas 
heeft ruim zestig werkgroepen en meer

dan 220 depots in Nederland, waar hulpgoede-
ren worden ingezameld. Die hulpgoederen ziin
bestemd voor meer dan 60 proiecten in 24 lan-
den in OosÈEuropa, Midden-Oosten en AÍrika.

Brillenactie Kèrnic Polen
Tot op heden kon ik 72 brillen verzenden, dat
brengt het totaal verzonden brillen op 1 643, plus
de nodige losse glazen.
Ook mocht ik dozen met overhemden. truien.
schoenen, rubber laarzen, dames- en herenkle-
ding, leren damestassen, dameshandschoenen
en een schrijfmachine ontvangen. Inmiddels
staan de bovengenoemde artikelen al in het ge-
meentehuis te wachten oo vervoer.
Ook een enorm aantal postzegels en prachtige
kaarten kon ik verzenden voor de Íibrosis-
patiënten.
Hadelijk dank voor al deze gaven.

J. Mostaert

Yleveradres: Kantoorboekhandel Visser, lJlst.

Bond van Plattelandsvrou-
wen in Friesland, afd. lJlst
Op 19 april, de laatste avond van dit seizoen,
was bij ons op bezoek Alie Rienks uit Leeirwar-
den. Ter gelegenheid van de eeuwÍeesten in

Australië maakte een Nederlands zeilschip, de
Abel Tasman, een wereldreis, waarbij o.a. Aus-
tralië werd aangedaan. Alie Rienks was een van
de gelukkigen die een etappe van deze reis mee
mochten zeilen. Uit duizenden sollicitanten
moesten er voor elke etappe I opstappers geko-
zen worden en de etappe waar zij aan mocht
deelnemen leidde van Tahiti in de Stille Oceaan
naar Panama.
Het werd een onvergetelijke tocht. Aan de hand
van een groot aantal dia's die ze tijdens de reis
had gemaakt nam ze ons mee van Tahiti, een
prachtig vakantie-eiland, naaÍ een aantal beken-
de en minder bekende eilanden. Zo keken we
rond op Pitcairn, waar de afstammelingen wo-
nên van de muiterij op de Bounty. Van een
spannend veÍhaal werd deze geschiedenis op-
eens werkelijkheid. De meeste bewoners van
Pitcairn waren echteÍ op dat moment op een

verder gelegen, onbewoond en ook praktisch
onbewoonbaar eiland om een soeciale houf
sood te halen. Ook aan dat eiland werd door de
groep een bezoek gebracht. Het is Boudewijn
Buch nooit gelukt dit eiland te bezoeken en in
ziin laatste boek vermeldt hii dan ook dat hij ja-
loers is op Alie Rienks, die hem aanbood hem
over haar ervaringen te schrijven. Ook het Paas-
eiland met zijn geweldig grote beelden werd be-
zocht en de Galapagos archipel met zijn bijzon-
dere diersoorten. Uiteindelijk arriveerden we dan
weer in de 'gewone' bewoonde wereld, in Pana-
ma. lk schrijÍ 'we', want Alie Rienks liet het niet
bij een opsomming van haar belevenissen; door
haar enthousiaste manieÍ van vertellen liet ze
ons allemaal meegenieten van haar reis. Zee-
ziek zijn we dan wel niet geworden, maar we
kregen wel een beetje het gevoel op al die bij-
zondere plekken rond te wandelen. Een waardig
slot van het seizoen 1 994/1 995.
Graag zien we op 21 september a.s. al onze le-
den en eventuele belangstellenden weer ver-
schijnen in het Mienskipsh0s.

Het bestuur,
tel. 32121 oÍ 31 866.

Bijdrageregeling minima
De gemeenteraad is onlangs akkoord gegaan
met het in het leven roepen van een Bijdragere-
geling Minima. Hieronder treft u over deze rege-
ling nadere informatie aan.

Wat is het doel van de bijdrageregeling?
De bijdrageregeling heeft tot doel de inwoners
van Wymbritseradiel met een relatief laag inko-
men te stimuleren gebruik te maken van sociaal-
culturele-, sport-, recreatieve- en educatieve
voorzieningen binnen de gemeente Wymbritse-
radiel. Daaftoe kan aan die groep van inwoners
een bijdrage worden verstrekt in de daarmee
gemoeide kosten.

Voor wie geldt de bijdrage?
Alleen inwoners van de gemeente Wymbritsera-
diel, voorzover het betreÍt gezinnen zonder en
met kinderen tot 18 jaar en alleenstaanden van-
af 18 jaar, kunnen een beroep doen op de bii-
drageregeling. De bijdrage wordt per persoon oÍ
gezinslid toegekend. Als regel zal iemand die
slechts beschikt over een inkomen van niet
meer dan 105% van de van toepassing zijnde
bijstandsnorm voor een vergoeding in aanmer-
king kunnen komen. Voor een echtpaar is dit
momenteel / 1.894,00 per maand, voor een
één-oudergezin f 1.704,00 en voor een alleen-
staande f 1.326,00. Het betreÍt hier netto bedra-
gen. Daarnaast mag het vermogen niet meer
bedragen als genoemd in de Algemene Bij-
standswet.

NS-PLAATSBEWIJZEN
Jongeren-, Rail Aktief- en

601 seniorenkaarten

verkrijgbaar bij:

BOEKHANDEL VISSER
Galamagracht 9, tel. 31318
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Bestratingsbed rijf

Zwaagman B.U,

Voor particulíer en bedríjf
V raag vr ij b I ij vend pri jso pgave

Fam. Leversïraat 22
8603 EC Sneek

Tel. 05150 - 30454

Occasions en
Nieuw-verkoop
Goede service

Tel.31249

Reparatie
Plaatwerk - Spuiten

Priué en Zakelijk
de juíste

* verzekering
* hypotheek
r pensioen

SNEET(EN
ASSUNANTIEI(ANXX)N

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

IDE BOEN,BI{

lJlster Allerlei
Historische'Eerste Stenen'

Oude molen
Het pand Zevenpelsen 8 is nu eigendom van
klokkenrestauratie-atelier Hans Visser. Daar-
voor was het vele jaren het kantoor van de houf
handel v/h De Weduwe W.J. Oppedijk. Dit ka-
rakteristieke huis is in 1859 gebouwd naar een
ontwerp van de Sneeker architect A. Breunis-
sen-ïroost.
Visser zit hier al weer ruim 13 jaar als restaura-
teur. Een bezoekje aan zijn atelier maakt deel uit
van de lJlster stadswandeling. Hij merkte dat
's zomers de toeristen vaak even de vestibule
binnen gingen om de 'eerste stenen' te bewon-
deren. Daarom ziin ze nu voor een ieder zichf
baar in de voorgevel geplaatst. Dat was nog
geen gemakkelijke klus want het gewicht van de
bovenste steen word op 100 kg. geschat en hij
zat verankerd in de muur.
Op deze bovenste steen is de zogenaamde 'ou-
de molen' aÍgebeeld. Hij stond vroeger aan het
Wijddraai op de plaats waar nu de bedrijÍsge-
bouwen van houthandel Eecen-Oppedijk bv
staan. Uit oude belastingkohieren valt op te ma-
ken dat deze molen omstreeks 1800 in handen
van de Íamilie Oppedijk kwam. In het RyksarchyÍ
te Leeuwarden is het zaagmolenboek van de
oude molen.
De ondeÍste steen geeÍt aan dat er iets is ver-
bouwd in '|871. Dat zou op een verbouwing van
de oude molen kunnen slaan maar het zou ook
betrekking op het pand Zevenpelsen 6 oÍ 8 kun-
nen hebben.
De oude molen brandt af in _1873. In een adver-
tentie in de Leeuwarder Courant en in de Stan-

Walle Melis Oppedijk (18344e%) houthande-
laar en politicus. Hij was gehuwd met Titia Cat-
harina Tjebbes. (Foto-archief F.S.M., Sneek)

In juni 1994 zijn in de voorgevel van het pand Zevenpelsen I twee fraaie
'eerste stenen' geplaatst. Daarvoor waren deze stenen ingemetseld in de
vestibule van dit huis. De eigenaar vond dat ze eigenlijk wat te veel ver-
stopt zaten. Met het plaatsen van deze gedenkstenen is voor iedereen een
aardig stukje lJlster historie zichtbaar geworden.

Het lijkt één, maar in werkelijkheid zijn het twee
gedenkstenen. Op de bovenste is de 'oude mo-
len' afgebeeld. In 1994 zijn ze in de voorgevel
van het pand Zevenpelsen I geplaatst. (Foto-ar-
chief F.S.M., Sneek).

daard betuigt de firma Oppedijk haar dank voor
hulp en belangstelling:
'Aan allen die verleden Maandagavond en nac
bij de ramp, onze Firma getroffen, zoo krachtdà-
dig hebben meegewerkt ter blussching en bewa-
ring. En aan hen, die toen en later ons persoon-
lijk bewijzen van hartelijke belangstelling gaven,
betuigen wij door dezen onzen innigen dank.
lJlst 12 maart 1873, Wed. W.J. Oppedijk'.
Er worden ook collega's aangeschreven met het
verzoek om hulp te bieden bij het zagen en wel
de heer Pieter Gonggrijp te Sneek en de heer
Eerdmans te Woudsend: 'Naar aanleiding van
de ramp door het afbranden van een onzer mo-
lens, ons getrofÍen, vragen wij Uw-edele ons te
gerijven met het zagen. Uw antwoord inwach-
tende verblijven wij met alle achting, Wed.
W.J. Oppedijk'.
ln 1874 wordt er voor bijna 25.000 gulden een
nieuwe stoomzagerij gebouwd. Er wordt een
stoommachine van 12 pk geplaatst die een snel-
zaagtaam en een schaaÍmachine aandriiÍt. Dit
comolex brand weer af in 1928. Daarna wordt
de huidige zagerij-schaverij van Oppedijk aan
de Holtropweg gebouwd.
ln de lJlster volksmond wordt deze houtzagerij
nog steeds 'het Stoom'genoemd.

Oppedijk
De eerste Oppedijk in lJlst is Walle Jacobszoon,
afkomstig uit Akkrum. Hij huwt op 21 januari
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Het Wijddraai gezien Richting Nijesyl.
Links is Uilenburg (boerderij Jansma) en rechts
zien we de 'oude molen'van houthandel Oppe-
dijk. Deze houtzaagmolen is in 1873 afgebrand.
(Foto-archief Fries Scheepvaaft Museum).

Walle Melis was van 1865-1893 A.R.Statenlid
en in 1889 werd hij lid van de Tweede Kamer.
Verder was hij mede-oprichter van de Antiflor-
eenbond, pleitte voor versterking van de zeedijk
en streed voor het Nationaal Christelijk Onder-
wijs. In Hardegarijp is een school naar hem ge-
noemd. Walle Melis stierÍ als Kamerlid. Sjoerdi-
na Amelia Oppedijk is geboren in 1867, op
29 mei van dat laar wordt ze in de Hervormde
kerk gedoopt. Zij trouM op 19 juli 1888 met de
Deen Vilhelm Hans SoÍus Cartens, een kleurrijk
Íiguur die van 1891 tot ongeveer 1906 med-
evennoot is van de houthandêl Oppedijk.
Catharina Oppedijk is geboren op 14 juli 1868.
Zii trouwt met dokter Ysbrandus Annëus van
Popta die later arts in Den Haag was.
Toen op 11 mei 1871 deze eerste steen werd
gelegd was Sjoerdina 4 jaar en Catharina nog
geen 3 jaar. Zii zullen dus wel enige hulp gehad
hebben bii deze oÍÍicièle venichting.
In dat zelÍde jaar wordt op 27 februari nog een
derde dochter geboren die de naam krijgt: Jean-
nette Elisabeth. Zij trouwt later met Mr. Rienk
van Veen, advocaat en procureur te Groningen.
De meeste leden van de familie Oppedijk zijn in
lJlst begraven in het grote 'FamiliegraÍ Oppe-
dijk.

T.C. Tjebbes (1 833-1919)
De heer Bart Steenstra die in het pand Eegracht
95 woont (in de steeg die vroeger naar de Rui-
terpolder leidde) heeÍt in zijn tuin ook een inte-
ressante 'eerste steen'gevonden. Hij lag met de
tekst naar beneden in de grond. Steenstra heeft
hem schoongemaakt en de letters zwart ge-
verfd. De aÍmeting is ongeveer 25x40 cm. en de
tekst luidt: 'De eerste steen is gelegd den 17 den
Mei 1859 door ïlTlA CAïHARINA ïJEBBES'.
Dit is de vrouw van de hiervoor reeds vermelde
Walle Melis Oppedijk.
De gevels van de panden Zevenpelsen 6 (nu
Johns v.d. Werf) en 8 (v/h kantoor Oppediik, nu
restauratie-atelier Hans Visser) waren tot 1959
identiek. In dat jaar kwam burgemeester J.C.
Cavalier hier en hij betrok het pand Zevenpelsen
6. De voorgevel is toen verbouwd (verhoogd)
door het lJlster aannemersbedrijÍ Spijksma.
Het is bekend dat deze huizen in 1859 ziin ge-
bouwd. De ontwerpen van de Sneeker architecl
A. Breunissen-ïroost van februari 1859 worden
in het archief van het Fries Scheeovaart Muse-
um te Sneek bewaard.
Dat de 'steen'van Steenstra hiermee iets te ma-
ken heeÍt is duidelijk. Tot nu toe is nog niet kun-
nen worden vastgesteld uit welk huis hij aÍkom-
stig is.

Frits Boschma

COPIEREN tot A3
vergroten of verkleinen?

DUPLICEREN?
Snel en goedkoop

dan naar:

Boekhandel/Drukkerij V ISSE R

Galamagracht 9, Tel. 31318

1663 met Antje Melisdochter en vestigt zich hier-
na meteen als Mr. groÍsmid bij de Zill te lJlst.
Op 31-1-1664 woÍdt hij volwassen gedoopt en
hij overlijdt in 1688. De 'stadsmajoor'Jan Wal-
leszoon Oppedijk (1734-1796) gehuwd met
Tjeerdtje Sybrens Jorritsma is de eerste hout-
handelaar in de familie. Na het overlijden van
zijn zwager, de houthandelaar Melle Jentjes
Schaafsma op 2 augustus 1778, neemt Jan
Walles zijn bedrijÍ over.
De verdeling van diens boedel neemt geruime
tijd in beslag en daarom kan eerst in 1779 ge-
sproken worden van de houthandel Oppedijk.
Sinds 1780 is Jan Walles Oppedijk eigenaar van
een deftig huis, twee houtstekken en een kalk-
hok, alles op de zogenaamde 'Popmaburen'.
Dat is ongeveer de plek waar de houthandel nu
nog is gevestigd. Op één van de houtloodsen
wordt deze plek met een officieel straatnaam-

. )rdje aangeduid als 'Ekemawal'. Deze naam is
Yfgeleid van de eek- of runmolen die hier vroe-

ger stond.
De letters W,J.O. op de bovenste steen zijn van
Walle Jans Oppedijk (zoon van de hierboven
genoemde Jan Walles). Hij leefde van 1770 tot
1811 en was hieÍ burgemeester, houtkoopman
en eigenaar van de eerder genoemde oude mo-
len aan het Wijddraai. In 1801 krijgt lJlst ingevol-
ge de nieuwe staatsregeling voor de Bataafse
Reoubliek een nieuw stadsbestuur. Als hoofd
wordt benoemd B.W. van Welderen Rengers.
Tot leden van het Gemeêntebestuur worden be-
noemd Pieter ten Cate, Lammert Geerts van
Dijk en Walle Jans Oppedijk. Op 28 luni 1795
trouwt hij met Akke Symensdochter de Jager uit
Jutrijp. Zij leefde van 1770 tot 1845. Van haar
zijn de letters A.S.J. op de bovenste steen.
Walle Jans overlijdt in de ouderdom van bijna
42 jaar. Zijn rouwadvertentie in de Leeuwarder
Courant luidt als volgt: 'Op 22 December 181 1

overleed W.J. Oppedijk, in leven Maire van lJlst
na een pleuringsziekte van 8 dagen.
Nalatende weduwe Akke Symens de Jager en
4 kinderen.
P.S. De affaires zullen door de weduwe worden
gecontinueerd'.
Akke Symensdochter Oppedijk-de Jager zet dus
de zaak van haar man voort. Zii is dus de wedu-

we die het bedrijf de nog steeds zo bekende
naam gaf: Houthandel (v/h) de Weduwe
W.J. Oppedijk te lJlst.
Hun kinderen waren: Jan Walles, de pake van
oud-burgemeester Jan Oppediik, Tjeerdtje,
Symen (jong overleden) en Melis Walles, hieruit
is de familie Oppedijk-van Veen ontstaan.
Het verhaal gaat dat als er klanten naar 'de
baas'vroegen, zij werden verwezen naar Jan en
Melis Walles, die zij dan verdiept in hun knikker-
spel aantroffen...
De onderste steen is op 11 mei 1871 gelegd
door Sjoerdina Amelia en Catharina Oppedijk.
Zij waren dochters van Walle Melis Oppedijk
(1834-1893) en ïitia Catharina Tjebbes aÍkom-
stig uit Hindeloopen (geh_uwd op 9 oktober
1859). Naar hem is de W.M. Oppedijkstraat ge-
noemd.

Ontwerp uit februari 1859 van de panden Ze"
venpelsen 6 en I door architect A. Breunissen-
Troost. (Foto-archief F. 5.M., Sneek)
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't Wh*r**houkíó
4lomskikkursussen

ÍZreidsboeketten, korsages en oar
%lomwurk

Richtsje Wijnja, De Himmen 29
Easthim, tll 05 I 55-32607

AUTOBEDRIIT
I.OSINGA

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

Nijesyl 50, lJlst Tel.05l55-32386

Belastingvnj'sparen'
ligt nu in

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

vermogen te laten gfoeien. MindeÍ prettig Dividend Sparen.

isdatubelastinggaatbetalenbijmeerdan Hebt u nog meer spaargeld, dan

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

Daarom heeft de Rabobank twee GroeiSparen.Uonwangtdangeenrenteof

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 proÍi- 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 Rekenino. r bii de Rabobank en haal de brochure

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

maaktvaneenanderefiscatevrij- qffi Groeisparen. RabObank

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

Golomogrocht I , 8651 EB lJlst,

tclefnnn /n5 /55.| ?14 )Á talcfnv /O\i55) ? /7 5n

Voor ovenverse bakkersprodukten naar

Dtr tbotr rn eSrnnftur DilJ
GEEUWKADE 1 - 8651 AA IJLST TELEFOON 05155-31557

VOOR WONING-
EN

UTILITEITSBOUW
installatiebedrijf

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

Nevenvestiging lJlst,
tel. 05155-32642

tel. Si. Wiebenga 05155-31529
Eegracht 105

BROUWER
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een individueel klassement bijgehouden en hier
was Menno Postma wel de sterkste met uit
6 wedstrijden het voortreffelijke resultaat van
10 punten. De prestaties van S. de Haan vielen
hier een beetie tegen. De lJlster Dam Club ein-
digde in de Z.W.H.-competitie overigens met
7 punten uit 6 wedstriiden in de middenmoot,
kamoioen werden de dammers uit Balk.
De eindstand individueel van lJ.D.C. voor de
Z.W.H.-competitie:
1. M. Postma 10 pnt; 2. Si. Fijlstra I pnt;
3. D Heeringa 9 pnt; 4. P. de Boer 8 pnt;
5. N. Boersma 8 pnt; 6. H. Nijland 7 pnt;
7. J. Hoomans 7 pnt; 8. W. v.d. Zee 7 pnt;
9. J. Heeringa 5 pnt; 10. C. Broersma 4 pnt;
11. J. de Jong 4 pnt; '12. S. Heeringa 4 pnt;
13. S. de Haan 3 pnt; 14. J. Jorritsma 2 pnt.
De eersle maandag van september begint de
nieuwe competitie weer in de bovenzaal van Het
Wapen van lJlst. ledereen een prettige vakantie
en graag toi dan.

Sj. Fijlstra, tel. 32107

Schaakclub lJlst-Oosthem

Het schaakseizoen is weer voorbij. Hoewel we
maar een klein clubje zijn, maar 10 man, is het
toch weer een goed seizoen geweest. Er werd
fel om de punten gestreden en vooral aan het
eind was het spannend wie er kampioen zou
woroen.
S. van Scheltinga leek op het kampioenschap af
te stevenen, maar een paar misstappen aan het
eind van de rit gaven de in Sneek wonende Boe-
lens de kans om langszii te komen. Er moest
dus een beslissingswedstrijd aan te pas komen
en hierin trok Van Scheltinga aan het langste
eind en werd dus kampioen.
Na 20 ronden zag de ranglijst er als volgt uit:
1. S. van Scheltinga 15 pnt; 2. H. Boelens
15 pnt; 3. R. Schraa 13,5 pnt; 4. G.B. Hageman
'1 1,5 pnt; 5. H. Zijlstra 10,5 pnt; 6. P. Tioelker
10 pnt; 7. R. Abma 9,5 pnt; L S. Visser sr. I pnt;
9. A. Visser jr. 7,5 pht; 10. E. Bos 6 pnt.

Op 4 april werd het seizoen aÍgesloten met een
avond snelschaken. Na 9 ronden was de eerste
prijs voor P. Tjoelker met 7,5 pnt. De tweede
prijs was voor S. van Scheltinga met 7 pnt.
In september hopen we weer te beginnen met
graag wat nieuwe leden erbil.

Vacatures bii lJ.V.C.

De voetbalvereniging is de laatste jaren uitge-
groeid tot een bloeiende vereniging met meer
dan 100 jeugdleden.
Wekelijks zijn er ruim 60 vrilwilligers actief bezig
met de jeugd.
Bij de senioren gaat het de laatste jaren wat

Voor al uw TEXTIEL en/oÍ LUXE KADOOTJES natuurliik naar:

Textiel & Kadosho
ZONNESTUDI

F0gelnijs

Vogelwacht
lJlsVOosthem e.o.

De zanglijster (b0nte lyster, Fr.) zong zijn eerste
lied weer op 08-02-1995 in de Ylostinslaan, ge-
hoord door J. v.d. Sluis en op de Harinxmaweg
werd hij gehoord op 25-02-1995 door R. Schraa.
De zang van de merel (swarte lyster) werd ge-
hoord op 1 4-02-1 995 in de J. Rispensstraat door
R. Schraa.
Een paartje roodborstjes (readboarstke) in de
tuin bij J. v.d. Sluis op 19-02-1995. Dat komt niet
zo vaak vooÍ om deze tijd. Meestal is er maar
één roodborst, want ieder heeft zijn eigen tuin-
tje, ze maken veel ruzie onder elkaar.
Kokmeeuw (kob, Fr.) in zomerkleed met een
zwartbruine kop met een zwart vlekje achter het
oog. Gezien op 23-02-1995 langs het Schelpen-

ad lJlst-Sneek door Si. Landman.
\4reemde eendesoort in de spoorputten; het was

geen smient, ook geen wintertaling. Een kruising
misschien??.De soort is dus onbekend. Gezien
doorJ. Nooitgedagt, Oosthem op 09-03-1995.
Zes aalscholvers zaten lekker te drogen op het
gele bord van de waterleiding dat staat langs de
Geeuw op 08-03-1995. In het reservaat langs
het Schelpenpad is weer een waterral gezien op
08-03-1995 en er waren vijÍ paartjes bergeen-
den aanwezig, allen gezien door S. Houtsma.
Witte kwikstaart (bouwmantsje) gezien bij lJlst
door R. Schraa op 09-0-3-1995. O. Adema zag
de witte kwikstaart op 10-03-1995 bij Van der
Gaast, lendrachtswei.
De eerste vlinder werd weer gezien, een kleine
vos op 1 1 -03-1995 in lJlst door R. Schraa, en de
citroenvlinder werd gezien op 12-03-1995 in de
tuin Kearnstien 16 door mevrouw Landman.
Tjif tjaf (tsjiftsjaÍ) werd op 14-03-1995 gezien
door Sj. Landman achter de N.H. kerk te lJlst.
Het eerste kievitsei van lJlst werd gevonden
door H. Douma, 's morgens op 17-03-1995.
'" Middags vond J. de Vries, Galamagracht, het

1-,eede kievitsei van lJlst. Het êerste broedsje
bij lJlst werd gevonden op 19-03-1995 door
Douwe Osinga. De eerste jeugdige eierzoeker
die zich meldde was de 9-jarige Tjitse Osinga uit
Pikesyl, Abbega, die twee kievitseieren vond op
06-06- t 995.
Vlinder, dagpauwoog, gezien op 23-03-1995 bii
de N.H. kerk lJlst door Sj. Landman.
Baardmannetje?? gezien in de Julianastraat
door C. van Diik op 28-03-1995. Wel heel iets
bijzonders, want hij komt alleen voor in grote
rietvelden.
Roerdomp gezien bij de Westelijke Dijgracht-
Ruiterpolder door Sj. Wiebenga op 29-03-1995,
lJlst.
Zes lepelaars (leppelbek) bij de Alde Skatting-
Kromme Jelte gezien door P. Veldman en D. Sil-
vius op 30-03-1 995.
Eerste boerenzwaluw (boereswel) gezien bij
Oosthem door H. Postma, lJlst op 30-03-1995.
Ook werd de boerenzwaluw gezien langs het
Schelpenpad op 02-04-1995 door Sj. Landman.
Vleermuis hing aan de boom bij het haventje
van Van der Goot op 04-04-1995, gezien door
dhr. Boomsma uit Sneek, chef postkantoor bil
GolÍÍ.
Meldingen gaarne bij Si. Landman, tel. 05155-
32046.
Vogelwacht lJlst-Oosthem

agyP0R,
Nautisch kaartleggen succes
Een groot aantal deelnemers wisten de klaver-
jasboot, afgemeerd aan de Popmawal, te vinden
voor het eerste klaverjasspektakel te water. Om
11.00 uur werd er van wal gestoken. Gezellig-
heid was deze ochtend en middag letterlijk en Íi-
guurlijk 'troeÍ' zodat voor wie dan ook over het
eindresultaat geen klagen was. Wel bestond er
tussen de deelnemers soms verschil van me-
ning of het nu om het kaarten oÍ om het varen
ging. Sommige 'nautische kaartleggers' waren
dermate vergevorderd'nautisch kaartlegger' dat
ze tijdens het soms verwoede spel aan mede-
spelers wisten uit te leggen op welk binnen-
meertje dan wel poel de rondvaartboot zich nu
weer bevond. Aan het eind van de middag
mocht Wietske zich winnaar noemen met 7300
punten. Het aantal (zee)mijlen dat ze aÍgelegd
heeft waren haar niet bekend. ledereen die van
boord af stapte was hêt over één zaak roerend
eens: een herhaling volgend jaar moet er abso-
luut komen. Voor de lezers die er belang in stel-
len: uw verslaggever eindigde in de midden-
moot!

J.K.

lJlster damclub lJ.D.C.

Sietse de Haan opnieuw kampioen van de lJl-
ster Damclub
Het seizoen '94-'95 bracht dammer Sietse de
Haan voor de tweede opeenvolgende keer het
kampioenschap van lJ.D.C. Zijn grootste con-
current Menno Postma kon hem ook dit jaar niet
bijbenen in de slotÍase van de competitie. Hoe-
wel er onderling geen groot krachtsverschil was
mag toch gezegd worden dat Sietse de Haan
deze jaargang net iets meer bracht dan veelvou-
dig kampioen Menno Postma.
De kompetitie werd begonnen met '14 spelers,
een diepterecord qua aantal deelnemers, en
halveMege werden er twee groepen gevormd,
een eerste en een tweede klas.
In die tweede klas stak Henk Nijland er met kop
en schouders boven uit en werd zeer verdien-
stelijk de winnaar met een voorsprong van maar
liefst 6 punten op de nummers 2: S. Heeringa en
J. Hoomans.

De standen:
Klas 1: 1. S. de Haan 17-27;2. M. Postma 17-
25; 3. J. de Jong 17-21; 4. Si. Fijlstra 17-19;
5. J. Heeringa 17-18;6. D. Heeringa 17-16.
Klas 2: 1. H. Nijland 18-21',2. S. Heeringa 18-

16;3. J. Hoomans 18-16;4. N. Boersma 18-15;
5. P. de Boer 18-15; 6. J. Jonitsma 8-12(!!!!);
7. W. v.d. Zee 18-11i 8. C. Broersma 18-9.
Voor de Z.W.H.-competitie wordt jaarlijks ook

,rï[a,

Galamagracht I 8651 EB IJLST Tel. 05155-31229
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Stickerruilburo
ERWIN ZIJLSTRA

Waterkers 13
8607 ES SNEEK

tel. 05150 - 22339

a bloemen
. planten
o 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-makelaarcdiploma

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 soorten kunt u vragen

u moet maar eens een gokje wagen.

ln de winkelontmoeten wij u graag

en leggen wij het vlees voor u op de waag.

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

Autorijschool L. de 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. (autotet.) 06 - 52925662

VOLLEDIG
GEDIPLOMEERD

rY/ Nr ,..-
V, ,V Uitvaartvereniging "Laatste Eer" lJls

/ \ 
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 05141-1372.

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

TIMMER- EN AANNEMERSBEDRIJF

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

Ulst, Roodhemsterweg +, Telefoon 051 55-31 880/31 348
Postadres: Postbus 29, 8650 AA lJlst
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minder goed, maar we hopen dat we het diepte-
punt bereikt hebben.
Daarbij is het belangrijk dat er voldoende kadêr
aanwezig is.
Bij de jeugd zijn de kaderÍuncties momenteel
goed ingevuld, dit in tegenstelling tot die bil de
senioren.
Het eerste elftal heeft het gehele seizoen al
geen vaste grensrechter en het derde elftal
moet het doen zonder leider.
Dit is natuurlijk geen goede zaak. Voor het vol-
gende seizoen hebben wij dan ook dringend een
vaste grensrechter nodig voor zowel het eerste
als het tweede elÍtal en een leider bij het derde
elftal.
Een ieder die zich geroepen voelt om een van
deze taken oo zich te nemen oÍ iets anders wil
doen voor IJ.V.C. kan contact opnemen met de
secretaris van voetbalvereniging lJ.V.C., t.w.
Sjouke Fijlstra, Ylostinslaan 6, tel. 05155-32107.

EHBO aÍdeling lJlst en Oost-
hem
Om u wat nader bekend te maken met de
EHBO-aÍdeling lJlst willen we ons graag aan u
voorstellen.
De EHBO afdeling lJlst bestaat uit een groep
van ongeveer 50 vrijwilligers. Verenigingen or-
ganiseren regelmatig activiteitên waarbij een
verhoogd risico van blessures aanwezig is. Zij
vragen dan of er 1 of meerdere personen van de
EHBO aanwezig kunnen zijn. Vaak is het zelÍs
zo dat er EHBO aanwezig moet zijn. Wanneer
er toch iets gebeurt waarbij iemand letsel op-
loopt dan is er altijd deskundige hulp aanwezig.
Maar ook thuis kan er van alles mis gaan. Als u
dan snel en op de juiste manier hulp kunt bieden
kan verder leed veelal voorkomen worden.
Deskundige EHBO-er kun je worden als je een

\ ,'sr.Is volqt. Deze cursus voor het eenheidsdi-
Yóm" besiaat uit 16 lessen van 2 uur. De cur-

sus wordt gegeven door een arts, samen met
een kaderinstructeur. Bij de opleiding ligt de na-
druk op de praktijk. De cursisten moeten leren
wat zij moeten doen als zii te maken krijgen met
een slachtoffer, hoe ze dat moeten doen en
waarom. Dit betekent, dat tijdens de cursus
vaak concrete ongevalssituaties worden ge-
speeld. Dit kunnen de cursisten zelÍ doen, maar
er is ook een groep vrijwilligers, de zogenaamde
'lotus'-mensen die situaties zeer realistisch kun-
nen spelen. Om het diploma geldig te houden
moeten er ieder jaar herhalingslessen gevolgd
worden. Deze herhalingslessen worden op
6 avonden van'elk 2 uur gegeven.
Als men het EHBO-diploma heêft kan men een
aantekening krijgen voor reanimatie. Dezg cur-
sus bestaat uit 3 lessen van 2 uur en ieder jaar
2 herhalingslessen om dit onderdeel geldig te la-
ten blijven.
Zoals reeds in het begin genoemd, wordt de
EHBO ingeschakeld bij een aantal activiteiten.
Voor 1995 ziin dat o.a.: BevrijdingsÍeest Wym-
britseradiel, Jeugddag te Nijland, Promotieavon-
den zakenvereniging lJlst, Fietselfstedentocht,
Kynologenclubdagen, Gym. Ver. Stànfries, Fier-
ljeppen te lJlst, Avondvierdaagse lJlsvOosthem,
StadsÍeesten lJlst, WielerÍonde lJlst.

U ziet dat er veel moet gebeuren. Hierbij is de
hulp van een groot aantal EHBO-ers nodig.
Meestal zijn per evenement 2 of 3 mensen no-
dig, maar bij de fietselfstedentocht en de wieler-
ronde zijn dat er zelfs 10!

Ook de jeugd wordt niet vergeten. Op de basis-
scholen wordt ook een cursus EHBO gegeven.
lndien u na het lêzen van dit verhaal tot de con-
clusie komt dat de EHBO ook wat voor u is, dan
kunt u contact oonemen met een van de be-
stuursleden.

TAX|CENITAIE ZUI D.WEST F R I ESLAN D

Taxi Gaasterlad05147 - 1377
Taxi Speerstra 05155 - 43400

Postbus 459, 8600 AL SNEEK

Alg.Tel.nr.: 05 1 5 0 - 3 0 3 0 0

LEDENLIJST E.H.B.O. AFDELING IJLST

1. mw. P. Adema S. Sjaerdemalaan 57
2; dhr. H. Baudet Pinksterbloem 16
3. mw. B. v. Berkum De Himmen'19
4. mw. J. de Boer Galamagracht 92
5. dhr. G. Boersma Bockamastraat 19

6. mw. A. Boschma Pytsjepolle 3
7. mw. l. v. Bruggen Hollandiastraat 126
8. mw. J. Douma R. Anemastraat 10
9. dhr. A. Dijkstra Bockamastraat 48
10. mej. L. Dijkstra Julianastraat 34
11. dhr. M. Engbers Nessenwei 16c
12. mw. R. Feenstra Wartentero 3
13. dhr. J. Frankena Ylostinslaan 59
14. mw. A.G. Frieswijk De Pream 12
15. mw. N. Galama Tollewei 7
16. mw. L. Gerlofsma Ylostinslaan 52
17. dhr. W. Grob Zevenpelsen 10
18. mw. Y. Haagsma Stadslaan 71

19. dhr. G. Hofstra De Himmen 20
20. mw. M. Hoomans W.M.Oppedijkstr. 15
21 . mej. S. lnia De Tsjalk 12
22. mw. F. de Jager Piekezijlstraat 46
23. dhr. H. de Jong De Tsjalk 19
24. dhr. M. Jonitsma Nessenwei 168
25. dhr. H. Joustra Sudergoweg 32
26. mw. M. Joustra Ylostinslaan 53
27. mw. G. Kieft De Dassenboarch 14
28. dhr. D. v.d. Lei Sudergoweg 36
29. mw. Sj. Lubberts De Dassenboarch '14

30. dhr. H. v.d. Meulen _De Fjurslach 18
31 . dhr. A. v.d. Molen Kamille 29
32. dhr. A. Oosterhuis De Sànhorst 16
33. dhr. M. Posthuma De Kearnstiên 5
34. dhr. H. Postma De Sk0te 4
35. dhr. W. Reen Uilenburg 43
36. dhr. F. Schotanus J. Rispensstr.23
37. mw. A. Schraa Geeuwkade 11

38. dhr. P. van Slooten J. Rispensstr. 13
39. mw. G. v.d. Sluis J. Rispensstr. 21

40. mw. J. v.d. Sluis S. Sjaerdemalaan 67
41 . mw. A. Smit Ylostinslaan 47
42. dhr. J. Steenbeek Eegracht 67
43. dhr. E. Stienstra W.M.Oppedijkstr.20
44. dhr. R. Verstraaten Dr.G.A.Wumkesstr.64
45. mw. M. Vos Westergoleanê 37
46. dhr. J. Wagenaar De Fl0rslach 4
47. mw. T. WesterhoÍ Harinxmaweg 6
48. mw. M. Wiersma Meerkoetlaan 7
49. dhr. J. Wijnja De Cingel 26
50. mw. A. v.d. Zee De Feanránne 19
51 . dhr. A. Zijlstra Galamagracht 21

8651 BA lJlst
8607 DV Sneek
8618 NP Oosthem
865'1 EE lJlst
8651 BD lJlst
8618 NL Oosthem
8517 HK Scharsterbrug
8651 AA lJlst
8651 BG lJlst
8651 BG Ulst
8618 NM Oosthem
8617 LD Abbega
8651 AS Ulst
8651 GA lJlst
8621 CX Heeg
8651 AV Ulst
8651 BT lJlst
8651 AC lJlst
8618 NR Oosthem
8651 BP Ulst
8651 CZ lJlst
8608 CR Sneek
865'l CZ lJlst
8618 NM Oosthem
8651 CN lJlst
8651 AS lJlst
8651 CB lJlst
8651 CN lJlst
8651 BW lJlst
8651 CE lJlst
8607 DE Sneek
8651 CM lJlst
8651 BX lJlst
8651 CS lJlst
8651 EL lJlst
8651 BJ lJlst
8651 AA lJlst
8651 BJ lJlst
8651 BJ Ulst
8651 BA Ulst
8651 AV lJlst
8651 EH lJlst
8651 BP lJlst
8501 DN Joure
8651 BZ lJlst
8651 CE lJlst
8651 AX Ulst
8601 XB Sneek
8618 NK Oosthem
8651 CD lJlst
8651 EB lJlst

05155-31554 x
05150-22450 x
05155-32425 x
05155-32131 x
05155-32278 x
05155-32'1 1 1 x
05138-18860 x
05155-32935 x
051 55-31 246
051 55-31 950 x
051 55-31 501
05155-31212 x
05155-32692 x
05155-31271 x
051 54-43563
051 55-32686
05155-31233 x
051 55-32627 x
05 1 55-32303 x
051 55-32062 x
051 55-32656
05150-20623 x
05155-32698 x
05155-32791 x
051 55-32632
05155-31438 x
05155-31431 x
05155-32009 x
05155-32010 x
05155-32171 x
05150-24518 x
05155-31911 x
05155-32461 x
05155-32266 x
05155-31569 x
05155-31258 x
05155-31930 x
05155-31472 x
05155-32358 x
051 55-32056
05'155-32377 x
05155-31851 x
05155-32153 x
051 38-1 7269
05155-32584 x
051 55-32568
051 55-32520 x
05150-24035 x
05155-31756 x
05155-31643 x
05155-31683 x

- Leden met een x achter hun naam zijn in het bezit van een geldig reanimatiediploma.

Bestuur:
mw. F. de Jager
mw. A. Boschma
mw. S. Lubberts
mw. A. Frieswilk
dhr. F. Schotanus
dhr. H. Postma
dhr. A. v.d. Molen

voorzitter
vice-voorzitter
secretaresse
2e secretaresse
penningmeester
postbeheer
materiaalbeheer
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Renorutie & Nieuwbouw

VAN VLOER TOT DAKPAN
ONDERHOUDSEEDRIJF HUISMANI

DE FINNE 6,8651 cW IJLST,05155-32023

d,@,on VrugS
SCHILDER. EN BEHÀNGESSBEDRIJf"

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

, werhscltoenen, Iaarsen, etc
Nu ooh hengelsport artihelen en visaas.

74lH*-*;*,,

Makelaardij
Schrale

Bemiddeling bij:
Aan- en verkoop 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

ryPf,E@
Galamagracht 20, B65l EB lJlst, Te\.05155-32372/31450

V e elzij dige v e nstermo de .

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

OOK UW ZAKELIJK
DRUKWERK
/s B,J O^/S 

'NGOEDE HANDEN.

Galamagracht 9, lJlst, 051 55-3131 I

F
Ë

Ë

$
aD

NIET ALLEEN
VRIENDELIJK

MAAR OOK
DEKSELS
VOORDELIG !


