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Requi.gm voor een aÍvalberg' Hoe 'verwerken' we ons vuil?

Vrijdagochtend kwart over zeven, IJlst. Op de
brug staat de vuilniswagen; de aÍgesproken plek
om met de mannen van de vuilnisophaaldienst
op pad te gaan. Klaas Stoker (Osingahuizen),
Gelf Bottema (Gauw) en ïjalling Haanstra
(Heeg) wachten mij op. Jelle v.d. Lei (Oudega
G.S.) is afwezig; hij heeft een goede reden: hij is
geopereerd aan ziin lies en zit in de ziektewet.
Met de drie aanwezige mannen bekijk ik deze
ochtend datgene wat de meeste mensen als het
lietrecyclebare' gedeelte van de samenleving

\<ren. Huisvuil en ander vuil. Het eindstation van
onze konsumptiemaatschappij, het uiteindelijke
resultaat van onze konsumptiedrang: duizenden
kilo's huishoudelijk aÍval 'keurig netjes' verpakt
in de 'privacy' van gÍijze containers. Zelfs de
kleurkeuze voor deze container doet uw verslag-
gever vermoeden dat de gedachtenwereld over
zaken als huisvuil eenzelfde kleur moet hebben.
Daar waar de 'groene container' doet vermoe-
den dat er nog hoop op (inmiddels aÍstervend)
leven is, geeft de grijze cóntainer weer wat er te
veMachten valt: niets, de afvalhoop, eindsta-
tion! Een poging een beetje kleur te brengen in
deze 'grijze' wereld.

lk stap in bij chaufÍeur Klaas. Hij legt me onmid-
dellijk uit dat hij maar tot tien uur in de ochtend
rijdt. Dan zal een van zijn maten het stuur van
hem over nemen. Gedrieën klaren ze de klus.
Binnen de kortste keren beginnen de tellers in
de vuilnisauto te tikken. ledere geleegde contai-
ner wordt via een telmechanisme geregistreerd.
Rinnen één uur verwerkt het binnenste van de

. ilniswagen de inhoud van ruim 250 lJlster
íontainers. Groepsgewijs staan ze: de grijze
containers met hun inhoud. Per twee worden ze
met'geopend deksel omhooggetild en de inhoud
verdwijnt naar binnen. De monitor in de cabine
registreerl feilloos het gebeuren aan de 'achter-
kant', zodat er geen ongèlukken kunnen gebeu-
ren: niet voor het bedienend personeel en niet
voor de passanten" Er wordt snel en efÍicint ge-
werkt: dankzij de gegroepeerde opstelling kan er
veel afual verwerkt worden. Honderden contai-
ners worden van stoepen, bermen en zijkanten
van de weg geplukt. Wat irriteert is de container
die 'verkeerd om' staai. Niet met de handvatten
naar de weg, maar precies andersom: met de
handvatten van je af! Eerst weer een halve slag
draaien en dan naar de vuilnisauto brengen.
'Handelingssnelheid' heet dat tegenwoordig:
een container die 'verkeerd' staat heeÍt meer tijd
nodig om veruerkt te worden. Wanneer tien con-
tainers per dag verkeerd staan valt het nog mee.
Wanneer op iedere honderd containers er tien
per dag, vijÍ dagen in de week, 250 containers
per uur, 'verkeerd' staan, dan .., dan praat je
over tijdverlies. Dit tijdverlies kunnen deze heren
zich niet permitteren. Van hen wordt verwacht
dat de klus binnen een bepaalde tijd geklaard is.
ln hoog tempo wordt doorgewerkt; daar waar de
illusie bestaat dat gemeentewerkers gemakkelij-

De drÍe betrokken vuilnismannen herkennen en
onderschrijven de teneur in het door uw redak-
teur gesch reven verhaal.

ke baantjes hebben, wordt rneteen duidelijk dat
dit ver bezijden de waarheid is.
Om half tien tijd voor een bakje koffie. Op vrij-
dagochtend is dat ten huize van de Íam. Bergs-
tra in lJlst, de rest van de week zitten de man-
nen voor hun koÍÍiepauze in het ter plaatse be-
schikbare café of restaurant. De tijd dat kofÍie en
broodmaaltijd in de cabine van de vuilnisauto
verorberd moesten worden is (naar het zich laat
aanzien) voorbij. We vervolgen onze route met
chauÍfeur Tjalling, Klaas loopt nu met GetÍ (die
vanmiddag achter het stuur kruipt) mee achter
de wagen. Ten gemeentehuize aangekomen
blijken de lJlster ambtenaren een stuk aktiever
dan hun Sneker collega's. Daar waar wij in het
Sneker Nieuwsblad vernemen dat de Sneker

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,b0

verkril'gbaar bij:

BOEKHANDE L VISSER
Galamagracht 9, 8651 EB IJLST

Telefoon 05155-31318

ambtenaren hun containers door de vuilnisman-
nen laten ophalen hebben zij hun containers ei-
genhandig buiten gezet !

Even later zitten we.'vol'. De wagen zal in Oude-
haske geleegd moeten worden.

Klaas en GelÍ begeven zich naar de 'reserve-
vuilniswagen' die bij de Utherne staat. Zij zullen
gedurende de tijd die wij nodig hebben onze
vuilniswagen te legen met deze wagen doorwer-
ken: één erachter en één achter het stuur. Wii
melden ons bij 'AÍvalsturing Friesland N.V., i;
Oudehaske. Talloze andere vuilnis- en contai-
neruagens melden zich er eveneens. Bij bin-
nenkomst meldt de weegbrug ons totaalgewicht:
22.780 kilogram en daarna rijden we naar het lo-
sperron, een grijze (!) betonkolos met 12 ver-
schillende plaatsen om afval te lossen. Tijdens
de loswerkzaamheden wordt uw verslaggever
de reden waarom chaufÍeur Tjalling in de cabine
van de wagen blijft, duidelijk: een penetrante
geur stijgt op uit de gigantische betonnen bak,
een soort afgrond, waarin tienduizenden kilo's
huisvuil zich bevinden. Grote hydraulische grijp-
armen gaan als in een kermisspelletje heen en
weer en gÍaaien hun 'prijs' op, om deze in grote
bakken te deponeren. Deze bakken worden dan
naar de 'stort' gebracht. De tijd dat de vuilniswa-
gen zelÍ de vuilnisbelt opreed is voorbij; zelÍs
wat dat betreft lijken we het laatste kontakt met
'ons' aÍval verloren te hebben. Bijna 10.000 kilo
'vuil' lossen we er. Uit de 'aÍgrond' rijst een enor-
me berg vuil. Het geluid van rinkelend glas (!) en
het opdwarrelende papier (!) zal mij nog lang bij-
blijven. De gescheiden afvalinzamelingsgedach-
te leeÍt bij lang nog niet ledereen. We keren te-

(vervolg op pag 5)
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Galamagracht 44 - lJlst
Te|.05155-31996

Hiemstra
odministrotiekontoor

* administraties
* belastingzaken
x begeleiding
x advies
* voor bedrijven

en particulieren

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

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

Waaromkopen...
afs a Yoordelig
lsanJ huren?

De doe-het-zelver huurt bij
ons o.a..' a Ladders a Rol-
stelgers . Speciemolens
o Cirkelzagen . DecoupeeF
zagen a.Boormachines
o Schuurmachines a parket-
sch uu rmac h i nes o G rond -
of Tuinfrezen . Kettina-
zagen enz. enz.

M.SIIPERDA
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n
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GROND- EN VERZETWERK
WALBESCHOEIING
HEIWERK tr RIOLERING
AGRARISCHE WERKZAAMH EDEN

ffiiiïiiïi,iffiiiiïi
Galamagracht 107 8651 EE lJlst 05155-31491

Sudergoweg 54, lJlst

A Aannemersbedrijf Vettinga-spijksma
\lt )) neec / ulsr iË \\t I'FN/ulllL ''rv-Y' 

ffit fu
Voor al uw
* Nieuwbouw
" Verbouw
* Onderhoudswerk

{ULB
BOUWBTORTT

Telefoon 05154 - 42278 | 05155-31228
Telefax 05154 - 43659

Vraag om vrijblijvende
prijsopgave van uw bouwplannen

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

Lestijden 60 minuten

Opfriscursus voor de niet regelmatige rijders
Voortgezette opleiding op groot materieel

Het leren en durven rijden in Amsterdam

Theoriecursus,.. ook voor lTYz jarigen

voor meer informatie.

a

o

a

a

o

o

Sudergoweg 36 - 8651 CN IJlst - Telefoon 05155-32009

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

Speciale drogisterij en kosmetica-aÍdeling

Let op onze wekeliikse folder

SPEERSTRA'S
VOORDEELMARKT
Stadslaan 2 - TeleÍoon 31206
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30 juni 17.00 - 1 juli 23.00
E.H. Mulder
Tramstraat 8, Nijland
Te|.05156-9232
1juli23.00-3 juli8.00
C.H. de Koning
Ylostinslaan 3. lJlst
Tel.05155-31263

7 juli 17.00 - 10 juli 8.00
G.J. Schadenberg & J.P. Verdenius
De Skatting 40, Heeg
Te|.05154-42300

14 juli 17.00 - 15 juli 23.00
E.H. Mulder
Tramstraat 8, Nijland
Te|.05156-9232
15 juli 23.00 - 17 juli 8.00
H. Huismans
De Syl 10, Heeg
Te|.05154-42292

21 juf i 17.00 - 22iuli23.OO
C.H. de Koning
Ylostinslaan 3, lJlst
Tel.05155-31263
22iuli 23.00 - 24 juli8.00
H. Huismans
De Syl 10, Heeg
Tel.05154-42292

28 juli 17.00 - 29 juti 23.00
H. Huismans
De Syl 10, Heeg
Tel. O5'154-42292
29 juli 23.00 - 31 juli 8.00 uur
E.H.J.M. Drenth
S. Sjaerdemalaan 72, lJlst
Tel.05155-31263

4 aug. 17.00 - 5 aug. 23.00 uur
E.H.J.M. Drenth
S. Sjaerdemalaan 72, lJlst
Te|.05155-31263
5 aug. 23.00 - 7 aug. 8.00 uur
C.H. de Koning
S. Sjaerdemalaan 72, lJlst
Te|.05155-31263

11 aug. 17.00 - 14 aug. 23.00 uur
G.J. Schadenberg & J.P. Verdenius
De Skatting 40, Heeg
Te|.05154-42300

t6iENt0A

Zomerprogramma 1995

Vrijdag 30 juni 1995:

Vrijdag 21 juli 1995:
Vrijdag 11 augustus 1995:
Vrijdag 25 augustus 1995:

Verdere mededelingen:
Donderdag2Tjuni 1995:
Zaïerdag 18 november 1995:
Zalerdag 25 november 1995:

nwililrffN
tÊJIJ1ST

touwtrekken op de Overkluizing (organisatie Stadsherberg
Het Wapen van lJlst, aanvang 19.30 uur.
drumband AÍdito uit Oppenhuizen, aanvang 19.30 uur.
drumband Concordia uit Balk, aanvang 19.30 uur.
braderie en kindermarkt op de Overkluizing met drumband
Nij Libben uit Koudum, aanvang 19.00 uur.

jaarmarkt
intocht Sinterklaas
grote bingoavond Mienskipsh0s.

Agendabureau
'fij verzoeken alle verenigingen en andere orga-

\*írsaties in lJlst zo spoedig mogelijk hun pro-
gramma voor het nieuwe seizoen door te geven
aan mevrouw Kempenaar van het agendabu-
reau.
Uw bijeenkomsten komen dan in de agenda van
het Kypmantsje te staan en/of in de lijst van vas-
te evenementen. Wanneer u allen uw bijeen-
komsten vóór het begin Van het seizoen aan
mevrouw Kempenaar doorgeeft, geeft dat haar
de mogelijkheid om op te letten of er geen be-
langrijke bijeenkomsten op dezelfde datum wor-
den gehouden en eventueel hierover kontakt
met u op te nemen. ln 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 Kemoe-
naar. Zij kan u dan vertellen oÍ de door u geplan-
de datum past in de agenda van lJlst. Het adres
is: mevr. W. Kempenaar-Verhoog, J. Rispens-
straat 9, tel. 31747.

ANNA SCHRAA-VAN POPTA
vakantie van 1 0 luli tot 28 augustus.

GEDIPLOMEERD
PEDICURE

Geeuwkade 11 - TeleÍoon 31930

-Kfua-EKrEgfOpbrengst collecte
AstmaÍonds
De collecte voor het Ned. Astmafonds, die qe-
houden is van 15 tot 20 mei jl., heeft I 1954:O
opgebracht.
Alle gevers hanelijk bedankt, ook alle ,trouwe'

collectanten voor hun tijd en inzet.
Namens het Astmafonds,

W. Kempenaar-Verhoog

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

Redactie: A. Kuipers

Johan Keizer

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

Opmaak: Sybe Houtsma

Druk: Drukkerij Visser, lJlst

Kopij en/of advertenties: Inleveren vóór
de 15e van de voorafgaande maand bij

Drukkerij Visser, lJlst.

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

DANK!
Langs deze weg wil ik iedereen bedanken
voor de vele kaarten, bezoeken, bloemen
en fruit, die ik mocht ontvangen tijdens
mijn verblijf in het Antonius- en Acade-
misch ziekenhuis en bij mijn thuiskomst.
Heel veel dank.

R. de Jong, Buséstraat 18, lJlst.

MIJN HoBBI UW GEMAK...!
Het vertrouwde adres voor al uw slijpwerk,
zoals: scharen, messen, tuin- en hobby-
gereedschap. ook vakkundig sliipen van
ELECTR. HEGGESCHAREN.
Nog diverse geslepen 2e.hands grasmaaiers
te koop v.a. f 30,-
Waarschuwing: geef nooit iets mee aan
een onbekende aan de deur.
Uw slijper: Henk de Vries
Bockamastraat 27
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4lomskikkursussen

4reidsboeketten, korsages en oar
%lomwurk

Richtsje Wijnja, De Himmen 29
Easthim, til, 05 1 55-32607

AUTOBEDRTIT
I.OSINGA

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

Nijesyl 50, lJlst ïel.05155-32386

UTSLACH FERLOTTING TONIELFER. ''MEIINOAR IEN'' DRYLTS
De priizen binne fallen op de lotnu.: 539, 1642, 1590, !764,1827,742,
1399, 181, I44t,1161, 1420, 1561,857.
Ynljochtingen: till. 05155 - 31425 en 32316.

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
r 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

Voor ovenverse bakkersprodukten naar

Dtr tbotr rn'eSnnuur Dil J
GEEUWKADE 1 - 865,I AA IJLST TELEFOON 05155-31557

ffi"ilben in de vrije tijd?
ln kortetijd examen doen in één of meer vakken?

o Nederlands o fries o Frans

! Duits . Engels . RussiÍh
o gpSns rgeschiedenis
r aardriikskunde r economie
reconomie I oeconomie ll
. handelswetenschàppen
. biologie onatuurkunde
r scheikunde rwiskuode
.wiskunde A owiskunde I
. tekenen

Cursusplaatsen: Leeuwarden, Sneek, Harlingen, Dokkum, 5t. Annaparochie, 8alk, Joure

en Bolsward

InÍormatie/aanmelding: Friesland College, VAVO Kanaalstraat 15 8933 AL Leeuwarden

tel. (058) 33 61 71 fax (058) I 5 59 52

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

Textiel & Kadosho

Galamagracht 8 8651 EB IJLST Tel. 05155-31229
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rug naar de weegbrug. 13.340 kilo wegen we
nog, hetgeen inhoudt dat we lJlst van 9440 kilo
huisvuil 'verlost' hebben. Vanmiddag zal dezelí-
de auto met weer ongeveer hetzelÍde gewicht
en dito inhoud zich nogmaals in Oudehaske bij
'De Wierde' melden. Veertien dagen doet de lJl-
ster bevolking erover om een kleine 20.000 kilo
huishoudelijk afval te produceren.
Daar waar de schoonmaakster'interieurverzorg-
ster' werd, blijven Klaas, Tjalling, Gelf en Jelle
gewoon vuilnismannen, bezig met een 'produkt'
dat in onze wegwerpmaatschappij nog maar één
bestemming kent. Vijf dagen per week van 7 tot
4 uur in de gemeente Wymbritseradiel. De be-
stemming waarbii de onderkant boven komt.
Datgene waar we allemaal in Íeite geen weet
meer van willen hebben. Huishoudelijk afval ?
Het gaat in die grijze zak, in die grijze container,
naar die grijze overslag, in die grijze bak, naar
die grote grauwe bult. Later gooit men daar een
grote laag tuinaarde overheen. Daar zaait men
dan gras, kruiden en bloemen op. Zo lijkt deze
laatste rustplaats na alle grauwe grijsheid toch
nog een beetje Íleurig. 'Opgeruimd staat netjes'.
\A/e keren terug naar lJlst om met de oÍficièle

g-.tagen de route te vervolgen. We pikken GelÍ en
Klaas weer op en tegen de middag.
Op de Popmawal, mijn 'thuisbasis', aangeko-
men, neem ik afscheid van de mannen. Zij.heb-
ben deze dag nog een 'bult' werk. Mijn aanvan-
kelijke scepsis over de inzet van deze mensen is
omgeslagen in respekt. Ze hebben hard gewerkt
en hebben er echt geen tandje bij gezet om te
dben alsof. lk kan het weten: normaal zijn ze
plusminus 11.30 uur op de Popmawal. Deze
keer ook I Dus er wordt elke week net zo hard
geweíkt als ik met eigen ogen heb kunnen zien.
Vanmiddag rijdt de 'lJlster' vuilniswagen mini-
maal nog één keer naar Oudehaske, samen met
nog vele andere vuilniswagens en containerwa-
gens uit andere gemeenten. Naar een immense
afualberg, de 'Mont Oudehaske'. Zichtbaar en
ruikbaar resultaat; symbool van onze konsump-
tiedrang en -dwang.

J.K.

1 dit artíkel kwam van gemeentewege de vol-
\rende reactie:

Het artikel lezend kreeg een woordvoerder de
indruk dat het dumpen van glas, papier, etc.
door de gemeente Wymbrits als zodanig ged-
oogd werd. Dit wensen zij te ontkennen. Even-
eens wensen zíj te benadrukken dat het op de
juiste wijze groeperen van afualcontainers van
wezenlijk belang is (zie arÍikel!).

Snabbeltje Nieuws
Het winkeltje hangt weer vol met nieuw inge-
brachte zomerkleding.
Vooral de babyhoek is voorzien van leuke kle-
ding en artikelen.
U kunt nog steeds zomerkleding en speelgoed
bij ons inbrengen.
De zomermaanden zijn wij als volgt geopend:
- Tot 15 juli normaal geopend (woensdagoch-

tend en -middag en vrijdagochtend);
- de 2e helft van juli zijn wij gesloten;
- in augustus tijdens de grote vakantie alleen

open op woensdagochtend en vrijdagochtend;
- na de grole vakantie zijn wij weer als vanouds

ooen.

Altijd hartelijk welkom,
Anita en Wilma

Bevrijd i ngsfeest 1 945-1 995
Vijftig jaar geleden kwamen ze niet verder dan Sneek maar nu ziin de Cana-
dese oud-bevriiders daadwerkelijk door lJlst gereden. Ze werden vervoerd
in oude legervoertuigen van de Friese afdeling 'Keep Them Rolling'.

Op vriidag 5 mei trokken in totaal zo'n 750 Ca-
nadezen langs vier verschillende routes door
Friesland. Dat geschiedde in oud rollend mate-
rieel (300 stuks!) zoals GMC's, Dodges, Jeeps,
Dingo's en andere trucks en pantseÍvoertuigen.
Volgens de planning zou de stoet op bevrij-
dingsdag 's morgens omstreeks elf uur lJlst pas-
seren. Dit was de zogenaamde Route Zuid, die
startte en eindigde in Leeuwarden via Sneek,
lJlst, Balk, sloten, Joure en Akkrum. Het werd,
zoals te verwachten viel, ietsje later maar het
enthousiasme was er niet minder om.
Honderden lJlsters verwelkomden de Canadese
bevrijders van 50 jaar geleden met applaus en
handgezwaai. Dat het ook voor deze oud-skij-
ders een emotioneel gebeuren was blijkt uit een
ingezonden stuk in de Leeuwarder Courant: 'Be-
dankt Friesland. De gastvrijheid die wij hier ont-
vingen hadden we nooit kunnen vermoeden. Al-
les heeft een geweldige indruk op ons gemaakt.
Er vloeiden veel tranen toen wij weer naar ons
vaderland Canada vertrokken, maar onze herin-
nering aan deze S0-jarige herdenking van de
bevrijding zal ons altijd bijblijven. Moge jullie blij-
vend genieten van de vrede van de aÍgelopen
vijÍtig jaren, ook voor de toekomstige generatie!
God zii met u tot we elkaar weer ontmoeten.

Darmouth, Nova Scotia, Canada. Beverlv en
Weldon Dignan'.

Van de festiviieiten in verband met de so-jarige
bevrijding viel vooral het BevrijdingsÍestival bij
het publiek in de smaak. Sportzaal De Utherne
was tjokvol op zalerdagavond 6 mei en de stem-
ming was opperbest. Verschillende koren en
koÍpsen verleenden hun medewerking, de Snit-
ser Skotsploech was present en het lJlster
Shantykoor zorgde Voor de afsluiting. Daarna
was er op het vroegere hoofdspoftveld een wer-
kelijk Íantastisch vuurwerk. Als er weer zo'n
mooie gekleurde steÍrenregen neerdaalde klonk
het uit verschillende monden: 'Oooh, wat mooi!'
Een waardige afsluiting van het bevrijdingsfeest-
programma. De jeugd ging in de feesttent nog
wel even door want daar trad met veel succes
het top-40 orkest Example op.

Canadese veteranen met hun familieleden rij-
den als echte bevrijders door lJlst. Het kruispunt
bij het gemeentehuis (op de achtergrond) was
gedeeltelijk opgebroken maar er was voor ge-
zorgd dat de oude legeNoertuigen toch konden
passeren.

VOOR AL UW ONDERHOUD,
KUNSTSTOF RAMEN

ROODHEMSTERWEG
8651 CV TJLST
TEL.05155-31214
FAX 05155-32600

VERBOUW, NIEUWBOUW,
EN DAKKAPELLEN

BOUWBEDRIJ F

VISSER
IJLST

12
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Stickerruilburo
ERWIN ZIJLSTRA

Waterkers 13
8607 ES SNEEK

tel. 05150 - 22339

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

Lippenwalde 2, 8622 DD Hommerts

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

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

ln het bezit van SVM-makelaarsdiploma

De slager aan de gracht,

die heeft vlees dat is heel zacht.

Lekker gekruid gehakt

voor u een gemak.

Vele soorten worst
en u eet als een v,rst.
Naar vele andere soorten kunt u vragen

u moet maar eens een gokje wagen.

ln de winkel ontmoeten wij u graag

en leggen wij het vlees voor u op de waag.

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

R.IKRtrDEE
Ï] KUNT ÍIIEB TERECIIT VOOR:

'Reparatles 'Grotê & Klelns Eeurten
, l[PK-Autokeurlng * Autospulten

. Onderdelen ' Verkoop van Nleuwe &
Gebrufl<tr auto's

Roodhemsterweg 14

IJlst
05155-3 1436

(privé 31858)

Autorijschoot L. dg BOgf
Belangrijker dan een goedkoop

lesuur is de eindrekening
na hel rilexamen!
Ga daarom naar

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

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

VOLLEDIG
GEDIPLOMEERD

K ,V Uitvaartvereniging "Laatste Eer" lJlst
// \ {< Stijlvolle verzorging van begrafenissen 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
o nieuwbouw o betonbouw a onderhoud I restauratie
a kunststoÍ kozijnen

lJlst, Roodhemsterweg +, Telefoon 051 55-31 880/31 348
Postadres: Postbus 29. 8650 AA lJlst
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Foto- en illustratiestudio
Cees Kaspersma
Op 1 januarijl. heeft de heer Cees Kaspersma uit Oudega-W. het Íotobedrijf
van Feikje Sybrandy-Meijer overgenomen.
Deze zaak is gevestigd in het pand Geeuwkade 4. Een deel hiervan wordt
gebruikt als WV-kantoor.

Kaspersma is van oorsprong tekenleraar. Daar-
na had hij bij een groot concern een public rela-
tionsÍunctie waarbij hij ook de bedrijfsÍotograÍie
voor zijn rekening nam.
Toen Feikje Sybrandy met haar 'business' op-
hield kreeg Kaspersma de kans om vooftaan
zelÍstandig een foto- en illustratiestudio te run-
nen. Hij heeÍi inmiddels ook al met goed gevolg
de opleiding aan de Fotovakschool in Apeldoorn
aÍgerond.

U kunt bij hem terecht voor totorolletjes, batterij-
en en lijsten. Een volgeschoten Íotorol kan hier

. teraard ontwikkeld en aÍgedrukt worden. Enke-
\1é activiteiten zijn: reclame- en productfotograÍie,

(trouw) reportages, podretf otograf ie, pasÍoto's en
het verzoÍgen van illustraties.
Hierbij hebben twee elementen zijn speciale
aandacht, namelijk'mensen' (portret, sport, ac-
tie) en'boten'.
Kaspersma - zelf een actieve watersporter -

heeft al een aantal leuke foto-opdrachten gehad
op het gebied van botenverhuur en botenbouw.
Hij heeft ook altijd een mini-kleinbeeldcamera bij
zich om een Íoto te kunnen maken van soeciale
(onverwachte) gebeurtenissen.
De bedoeling is dat er met ingang van de zomer
in deze zaak ook Íototoestellen worden ver-
kocht. Het gaat hier om camera's die gemakke-
lijk te bedienen zijn uit de populaire markt (tot
circa f 20O,--).
Tot slot is Kaspersma ook nog vrijwilliger in het
lJlster VVV-kantoor. Omdat dit in hetzelfde oand
is gevestigd (Geeuwkade 4) kan men hier nu het
gehele jaar terecht voor inÍormatie, VVV-kado-
bonnen en Íolders.

Yieuwe straatverl ichting
fn de aÍgelopen 20 iaar zijn in lJlst veel hui-
zen gerestaureerd. Zo langzamerhand viel de
openbare straatverlichting daarbij wat uit de
toon,

Om hierin verandering te brengen is men in mei
in opdracht van de gemeente Wymbritseradiel
begonnen met het plaatsen van nieuwe stÍaat-
lantaarns van oud model. Het werk wordt uitge-
voerd door een gespecialiseerd bedrijÍ, te weten
Gebroeders Verkley uit Drachten. In het be-
schermd stadsgezicht van lJlst, dat zijn de stra-
ten Eegracht en Galamagracht, Popmawal,
Geeuwkade , Zevenpelsen en Uilenburg, wor-
den 90 monumentale lichtmasten geplaatst.
Elke lantaarn op zich bevat twee energie-zuinige
lamoen waarvan er één 's nachis om twaalÍ uur
automatisch wordt uitgeschakeld. Dit heeft het
voordeel dat nu alle lantaarns in Íeite nachtbran-
ders zijn.
De nu geplaatste groengeverÍde ouderwetse
straatverlichting past veel beter bij oud-lJlst dan
de vorige hoge grijze lichtmasten. Ook 's

avonds, als de lampen branden, draagt de nieu-
we verlichting bij tot versiering van het oude
stadsoedeelte.

LEKKER LEZEN IN DE
VAKANTIE?

Neem een tijdelijk abonnement
voor een tientje in de
lJlster bibliotheek!
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Taxicentrale ZU lD-WEST F R I ESLAN D

Taxi Gaasterland 05147 - 1377
Taxi Speerstra 05155 - 43400

Postbus 459, 8600 AL SNEEK

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

F0gelnijs

Vogelwacht
lJlsUOosthem e.o.

Zwarte roodsiaart (swart readsturtsje) gezien op
3-4-95 bij Troelstra de Vries door J.v.d. Sluis.
Grote lijster (d0bele lyster) gezien achter bij de
familie Roskam, Ylostinslaan op 3-4-95.
Gekraagde roodstaart (readsturtsje) gezien op
3-4-95 bij Troelstra de Vries door J.v.d. Sluis.
Boerenzwaluw (sweltsje) gezien door R. Schraa
op 5-4-95 boven lJlst. Verder werd hij gezien
boven de Rige door Aagje Schuurmans-Land-
man op 9-4-95. En de boerenzwaluw meldde
zich weer op 21-4-95 in de boerderij van R.K.
Abma, Pikesyl.
Drie Vlaamse gaaien maken de kust onveilig in
de S. Sjaerdemalaan. Ze houden de kleinere vo-
gels goed in de gaten. Ze lusten de jongen en
de eieren wel rauw meldde K. v.d. Sluis. Deze
werden ook gezien door H. Elzinga. Ook werd
de Vlaamse gaai nog gezien bij de ijsbaan door
D. Osinga op 9-4-95.
Een eend met 14 iongen bij Westhem op 8-4-95
gezien door Joop Lageveen. Ook werd een
eend met jongen gezien langs de Skerdyk op
12-4-95, maar deze kleintjes waren minsten een
week oud volgens deskundige S.K. Abma. En in
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de Bolswardervaad bij Nijesyl werd een eend
met 15 jongen (wat blijft er van over?) gezien
door R. Bijlsma, lJlst en S.K. Abma.
Jonge futen werden gezien bij Sneek op 10-4-
95. Ze liÍtten mooi mee op de rug van hun ou-
ders, gezien door H. Posthuma, Sneek.
Koolwitje gezien op de Kearnstien op 11-4-95
door Sj. Landman.
Meerkoet-verhuizing door Joh. Faber: meerkoet
had achter bij de kruiser van Johan een nest ge-
bouwd en 6 eieren gelegd. De kruiser werd van
de steiger aan de Eegracht naar ziin huis achter
in de westelijke Dijgracht gebracht. De boot
meerde aan. De meerkoet kwam er mooi achter-
aan en betrok zijn nest weer. Toch ging het
broeden niet door, waarschijnlijk kwam het nest
nu te dicht bij de wal. Een poes kon nu mooi
dichtbij komen.
Parelduiker (b0nte iisd0ker) gezien op 15-4-95
in de Kerksloot bij de Eendrachtsweg door J.
v.d. Schuit en H. Postma. En op 1 en 2-5-95
werd de parelduiker weer gezien in het haventje
bij de KofÍe door familie J. Matien, de Smak.
Jonge meerkoeten werden daar ook gezien,2
stuks met hun moeder?, door J. Matien op 1-5-
95.
Bij de familie Zwaagman, Schanszicht was een
meerkoet die daar broedde, er kwamen zeven
jongen.
Wespendief (hunichfalk) boven lJlst gezien door
H. Postma op 15-5-95.
Mevrouw Roskam zag een eend met een plastic
ring om zijn bek bij de lJsbaan. Het arme dier
had waarschijnlijk de ring al een tiidie om zijn
bek gehad. Met behulp van Heeringa en een
schepnet werd hij gevangen en verlost van de
ring. Hil werd van een wisse dood gered.
ln één en dezelÍde struik zitten een heggemus
(graupiper) en een winterkoninkle (tomke) vlak
bij elkaar te broeden bij mevrouw Snijder, Nijesyl
op 21 -4-95.
Eén gierzwaluw (toerswel oÍ piperswel) boven
het wachtgebied tussen spoorbaan en Geeuw
van Joh. de Jong op 21-4-95. En op 1-5-95 werd
de gierzwaluw boven lJlst gezien door J. v.d.
Sluis.
Koekoek gehoord bij Ulst op 4-5-95 door Sj.
Landman.
De (Wytgatswel) huiszwaluw werd op 22-4-95
boven de Oostelijke Dijgracht gezien door S.
Houtsma. En op 1-5-95 kon de familie Poelstra
de huiszwaluw begroeten bij de gevel van hun
huis in de H. Huizingastraat.
ln het wachtgebied van Joh. de Jong tussen
spoorbaan en Geeuw zaten op 30-4-95 120
kemphaantjes (hoants).
Zingende braamsluiper (toarnhipperke) gehoord
bij de Ylostinsschool op 24-4-95 door J.v.d.
Sluis.
Visdiefje (wytstirns) gezien boven de Geeuw op
21-4-95 door Joh. de Jong. En een dag later op

LEKKER LEZEN IN DE
VAKANTI E?

Ook in de vakantieperiode
blijft de bibliotheek open.
Van 17 juli tot 14 augustus

is de bibliotheek alleen
geopend'op maandagm iddag

en maandagavond

22-4-95 werd het visdiefle gezien door Sj. Land-
man.
Een lepelaar (leppelgoes) liep tussen de scha-
pen op 23-4-95. Een dag later liepen er 2 lepe-
laars tussen de schapen bij de Pytsjepólle, ge-
zien door de familie Visser. Bij de familie A. Vis-
ser, Pytsepólle, zit een zanglijster (b0nte lyster)
op een wonderlijke plaats te broeden en wel in
een doosje met slangklemmen. Hoe vinden ze
het?
ïapuit (heidehipper) gezien langs het nieuwe
Íietspad naar Oudega-W. op 30-4-95 door Joh.
de Jong. Ook werden een vijftal tapuitjes gezien
door H. Postma op het geploegde land langs de
Sudergowei.
Komisch gezicht, dat piepkleine jonge kieviten
kunnen zwemmen. Dat werd gezien door Han-
nie Landman, Hommerts, op 7-5-95 langs de
weg van Hommerts naar Osingahuizen. De ou-
ders gaan naar een ander stuk land en roepen
dan net zolang tot ze er zijn. De kleintjes laten
zich in het water vallen en zwemmen over de
sloot, kruipen de wal weer op en volgen de ou-
oers.
Vogelmeldingen gaarne bij Sj. Landman, tel.
051 55-32046.

Vogelwacht lJlst-Oosthem e.o.

De Nederlandse. Lever
Darm Stichting
KUNT U ALLES ETEN?
Lia niet. Zij is één van de mensen die nooit ge-
woon kunnen eten. Geen ontbijt, geen appel,
geen broodje, niks. Zij is totaal afhankelijk van
voeding via een infuus. Zonder deze kunstmati-
ge voeding kan ze niet leven. Vroeger lag ze
hiervoor in het ziekenhuis. Dankzij veel weten-
schappelijk onderzoek en een nieuwe uitvinding
kan ze nu haar infuusvoeding in een speciale
tas met zich mee dragen. Na jaren tobben woont
Lia weer gewoon thuis en kan ze eindelijk naar
buiten.

De Nederlandse Lever Darm Stichting (NLDS)
helpt mensen zoals Lia en de 2 miljoen andere
Nederlanders met een maag-, darm- of lever-
ziekte. Tussen 25 juni en 1 juli gaan daarom
meer dan 15.000 vrijwilligers op pad voor de na-
tionale collecte.
Met de opbrengst betaalt de NLDS nieuw onder-
zoek naar de oorzaak van dieziekten en de mo-
gelijke behandeling.
Verder geeÍt de NLDS steun aan patiënten(o.
ganisaties) en geeft ze voorlichting aan iedereeà-
die meer wil weten over maag-, darm- en lever-
problemen. De NLDS heeÍt ook uw steun nodig.
Met uw bijdrage op giro 2737 oÍ uw gift aan één
van de collectanten, helpt u mensen die nooit
gewoon kunnen eten.

Lia op tv
Wilt u meer weten over Lia? Kijk dan op zondag
25 juni om 18.25 uur naar Nederland 1 of op
woensdag 28 juni om 20.30 uur op Nederland 2.

JPUNtrfS@EWtttJSl
Verloren:
Gouden oorbel (rond), Buséstraat 16.

Nieuws van de Vereniging
Stadsbelang lJlst

v
Donderdag 30 maart jl. hebben we de jaarvergadering 1995 gehouden. Met
de uitslag van de door Stadsbelang georganiseerde enquête op de agenda,
was de opkomst groter dan normaal, waar we als bestuur blij mee zijn.
Want u weet het wel, iaarvergaderingen worden veelal door een vaste kern
leden bezocht. maar het aantal mensen is meestal zeer klein,

Met dit verslag willen we niet de gehele verga-
dering voor u verslaan meer even een aantal
punten aanstippen en natuurlijk even stilstaan
bij de uitslag van de enquête.

Enquête
VooreeÍst moeten wij alle burgers van lJlst be-
danken voor de geweldige ondersteuning van
onze vragen. Van de + 1050 aÍgegeven vragen-
lijsten zijn maar liefst 652 ingevuld. Dat percen-
tage van ruim 60% is een absoluut record op het
gebied van enquêtes. Onze eerste conclusie is
dan ook dat de inhoud van de vragen bij u leeft
en dat u eigenlijk graag mee wilt denken met
'Stadsbelang', maar ook met de Gemeente aan-
gaande zaken die aan de orde zijn gesteld en
waar we in Íeite allemaal belang bij hebben.

Voordat we echt met cijÍers beginnen moet u

eerst iets weten. Er zijn nogal wat cijfers die per

straat oÍ wijk flink verschillen. Bijvoorbeeld: vér-
keersveiligheid wordt in de ene buurt gemiddeld
als voldoende aangemerkt (6) terwijl in een an-
dere buurt verkeersveiligheid gemiddeld vols-
trekt onvoldoende scoorl (4). Dit betekent direct
dat een gemiddeld cijÍer voor lJlst bij dit soort
vragen altijd ergens rond de vijf of zes uitkomt.
Er waren 3 vragen die eigenlijk voor elke straat
of wijk op hetzelÍde gemiddelde zaten. Boven-
dien zijn deze cijfers op zich zell bezien zeel
sorekend.

Vraag R10: Hoe waardeert u de recreatieve
voorzieningen voor de toerist?
Antwoord burgers lJlst: Het gemiddelde was 5,8.
Reactie Stadsbelang: Je zou kunnen stellen dat
men redelijk tevreden is.

Vraag Rl 1: Hoe waardeert u de huidige zwem-
gelegenheid in lJlst?
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Z Bestratingsbedrijf

^Zwaagman 

B.U,

Voor partículier en bedrijf
Vraag vrij b I ii vend prijsopgave

Fam. Leverstraat22
8603 EC Sneek

Te|.05150 - 30454

Occasions en
N ieuw-verkoop
Goede service

Te|.31249
Holtropweg 5

Reparatie
Plaatwerk - Spuiten

Príaé en
de juiste

Zakelijk

* verzekering
* hypotheek
* pensioen

SNEEI(EN
ASSUN,ANTIDTÍ,ANÏX)N,

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

IDE BOENBY
\t
'.\
ó

Antwoord burgers lJlst: 2.6!
Reactie Stadsbelang: Hier moet dus wat gebeu-
ren Gemeente! Het is Stadsbelang geweest die
inmiddels bijna 2 jaar geleden een concreet plan
heeft ingediend bij de Gemeente.
Reactie Gemeente: Het plan zoals is ingediend
is niet haalbaar: a. te duur; b. vervuiling grond
valt tegen; c. water is niet altijd schoon, moet
nader worden onderzocht. Wel was de Gemeen-
te het met Stadsbelang eens: 'zwemplekje moet
er komen'.
Reactie Stadsbelang: We houden u op de hoog-
te.

Vraag R12: Hoe waardeert u de bestaande
sportvoorzieningen in lJlst?
Antwoord burgers lJlst: Gemiddeld 5,3.
Reactie Stadsbelang: Er valt nog het nodige te
verbeteren. Ons plan is e.e.a. nader te onder-
zoeken en met voorstellen te komen.

Overige vragen:
Zoals gezegd, de andere vragen gaan meer
over de buurt- oÍ straatvoorzieningen. Omdat
het een enorme klus is deze gegevens per
rtraat oÍ buurt op een rij te zetten en daarbij ook

\,Jg per leeftijdsgroep, houdt u die tegoed. Daar-
om eerst de gemiddelden voor geheel lJlst. Hoe
waardeert u:

W2 Speelmogelijkheden: U zei: 5,3
W3 Groenvoorzieningen: U zei: 6,9
W4 Onderhoud groenvoorzieningen: U zet.6,4
W5 Parkeervoorzieningen: U zer.6,4
W6 Onderhoud bestrating: U zei: 6
W7 Verkeersveiligheid: U zei: 5,8
W8 Sociale veiligheid: U zei:6,2
W9 Openbare verlichting: U zei: 6,6

Vraag 13 is natuurlijk een hele speciale. Name-
lijk: 'Vindt u dat het pand van Nooitgedagt moet
blijven bestaan?' Als we de Structuurvisie lJlst
er bij halen, zien we een woonomgeving met
een doorgetrokken gracht. Uit de enquête blijkt
dat we in lJlst daar zeer genuanceerd over den-
ken. De meeste burgers maakt hêt niet uit wat er
gebeurt, namelijk ruim 45"/o. Ruim 35% van u

zegt: 'Weg ermee'. Daarentegen zegt 20o/o dat
het pand Nooitgedagt moet blijven bestaan.
Op de invulvragen zullen we in de uitgebreide

)portaqe teruqkomen.\/'
Wat verder aan de orde kwam
Zoals al aangegeven in het jaarboekje, het voor-
stel voor de bestuurssamenstelling is zonder
hoofdelijke stemming aangenomen. Omdat
Homme Joustra te kennen heeft gegeven het
bestuurslidmaatschap te beëindigen, bestaat
het bestuur (voorlopig) uit 7 personen. We willen
hierbij Homme bedanken voor zijn inzet als be-
stuurslid.
De A7 kwam natuurlijk ook aan de orde. Met na-
druk werd gevraagd naar een bestuursstand-
punt van de vereniging. Dat is kort en helder:
Welke oplossing ook wordt gekozen, de ver-

LEKKER LEZEN IN DE
VAKANTI E?

"Oude boekenverkoop"
Bibliotheek lJlst
25 t/m 30 juni

keerssituatie per auto/fiets mag niet wijzigen!
D.w.z. Íietsroutes moeten blijven bestaan (krui-
singvrij). Ontsluiting industrieterrein moet via de
Zuidwesthoekweg blijven. De verkeersstroom
lJlst-Sneek mag niet fundamenteel veranderen
vanwege verkeerstoename in Oud lJlst. Ook is
gewezen op natuurgebieden die moeten blijven
bestaan oÍ gecompenseerd. Genoemde punten
zijn per brief bij de directie Noord-Nederland van
Rijkswaterstaat ingediend.
We hopen u over enige tijd verder uitgebreid te
informeren over de enquête en andere actuele
zaken.

Bestuur Vereniging Stadsbelang lJlst
Voorzitter: P.J.M. Hoogeveen,

tel. 32215
Secretaris: C.J.H.M. Smit, Ylostinslaan 47

lJlst, tel. 32377.
Penningmeester:J. Frankena, tel. 32692.

Gezamen I ij ke slotavond
C.P.V. en N.C.V.B. op 27
april 1995
Mevrouw M. Joustra van de N.C.V.B. opende
met een welkom aan de leden. Dit gold ook ds.
Buitenhuis uit Utecht, die het deze avond zal
hebben over: 'Een lach en een tÍaan op de Hen-
ri Dunant'.
We zongen psalm 130: 2 en 3. Mevrouw Joustra
las uit 'Groot Nieuws' psalm 125: 1-7 en hield
een meditatie over'Hoop'. Na het gebed zongen
we nog psalm 130: 4.
Hierna was de beurt aan de spreker. Hii hield
eerst een korte inleiding. Ds. Buitenhuis heeft 30
jaar gewerkt in het ziekenhuis als stervensbege-
leider van kankerpatiênten. Hij is nu geêsteliik
verzorger op de Henri Dunant en gaat ook als
afwisseling voor de zending naar Indonesiè om
te werken in de rimboe van Zuid Sumatra. De
opbrengsten van zijn lezingen zijn ook voor dit
doel. Hieruit kan voedsel, medicijnen etc. beko-
stigd worden. Er is een ge-itenproject opgezet
om de mensen daar te voorzien van melk.
Hij schreef een proeÍschÍiÍt over de aard van de
Nederlanders en promoveerde hierop. Hij vertel-
de over de belevenissen op de Henri Dunant,
zowel de gasten als de verzorgers vragen zijn
aandacht.
Het is zwaar werk, geestelijk zowel als lichame-
lijk. Men begint's morgens om 6 uur met medi-
cijnen geven en de lichaamsverzorging en hier-
bij helpt iedereen mee. Dan komt het ontbijt en
velen moeten geholpen worden.
Als pastor moet je luisteren en spreken! Velen
zijn erg eenzaam en men kan nu het verdriet de-
len met anderen. Door de afleiding is men niet
zo met zichzelÍ bezig.
Er worden avonden georganiseerd door het Ro-
de Kruis in de plaats waar men die dag ligt.

Ook ds. Buitenhuis en de dokter treden op als
duo, met cabaret, het zogenaamde'do do'(dok-
ter/dominee). Na de dagsluiting en de verzor-
ging van de gasten heeÍt ieder nog een schoon-
maaktaak op de boot.
De humoristische manier waarop alles werd ver-
teld, boeide allen en onze bewondering gaat uit
naar de mensen die het mogel|k maken deze
gasten van een fijne vakantie te laten genieten.
We sluiten de avond aÍ met het zingen van Ge-
zang 109.
Mevrouw Joustra wenst ieder een Íijne zomer
toe en hopelijk tot ziens in september.

J. Posthuma-v.d. Boomgaard
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Symbolen om te
onthouden
Door produkten te kopen belasten we onbewust
het milieu. Een produkt wordt gemaakt, het ge-
bruik ervan kost vaak energie en uiteindelijk
wordt het weggegooid. We kunnen de schade
aan het milieu wel beperken door bij onze aan-
kopen te letten op de mate waarin het produkt
het milieu belast. Er zijn allerlei symbolen die
aangeven dat een produkt weinig milieu-belas-
tend of zelÍs milieuvriendelijk zou zijn. De werke-
lijke betekenis van die symbolen is echter niet
altijd duidelijk.
In deze aflevering en de komende nummers van
dit blad zullen wij trachten u een overzicht te ge-
ven van dê meest gangbare symbolen, hun be-
tekenis en de waarde die u eraan kunt hechten.
De symbolen zijn in drie groepen ingedeeld:
a. milieukeurmerken, b. keurmerken met aan-
dacht voor het milieu en c. afdanklogo's.
We beginnen met de milieukeurmerken.

Milieukeurmerken
Milieukeurmerken stellen voornamelijk milieuei-
sen; daarnaast wordt globaal aandacht besteed
aan andere kwaliteitseisen.

Milieukeur. Als u dit keurmerk op een produkt
ziet, dan is dat één van de minst milieubelasten-
de produkten in zijn soort. U komt de Milieukeur
tegen op schrijfblokken, schriften, pennen, kat-
tebakvulling, wc-papier, schoenen en vanaf eind
1995 ook op voedingsmiddelen. De eisen kun-
nen betrekking hebben op alle levensÍasen van
het produkt, dus op de produktie, het gebruik en
het afdanken. De Milieukeur is een goede lei-
draad voor de milieubewuste consument.

Eco-label. Het Eco-label is een Eurooees mi-
lieukeurmerk. Het geeft aan dat een produkt één
van de minder milieubelastende produkten is in
zijn soort. In Nederland komt het Eco-label op dit
moment nog niet voor, maar binnenkort kan het
staan op onder meer (aÍ)wasmachines, wc-pa-
pier, keukenrollen en compost. De eisen liggen
meestal lager dan de eisen van de Nederlandse

COPIEREN tot A3
vergroten of verkleinen?

DUPLICEREN?
Snel en goedkoop

dan naar:

Boekhandèl/Drukkerij V ISSE R

Galamagracht 9, Tel. 31318

\!

Milieukeur. Het Eco-label is een goede leidraad
bij produkten waaryoor (nog) geen Nederlandse
Milieukeur bestaat.

gilr"-

Wr,,fur
De Zwaan. De Zwaan geeft aan'dat een produkt
één van de minst milieubelastende is in zijn
soort. De Zwaan is de milieukeur van Noorwe-
gen, Zweden, Finland en lJsland. In Nederland
komt de Zwaan vooral voor op papier- en auto-
reinigingsprodukten. De eisen hebben betrek-
king op de produktie, het gebruik en het afdan-
ken van het produkt. De eisen van de Zwaan
zijn meestal vergelijkbaar met die van de Neder-
landse Milieukeur. Als ze aÍwijken is dat omdat
de situatie in de Noordeliike landen anders is
dan in Nederland.

De Blauwe Engel. De Blauwe Engel is een
Duits milieukeurmerk. In Nederland zien we de
Blauwe Engel vooral op wc-papier, behang, ko-
pieerapparaten, schrijfpapier en ordners. De
Blauwe Engel op een produkt geêft aan dat het
produkt op de belangrijkste milieuaspecten min-
der milieubélastend is dan soortgelijke produk-
ten. In het symbool zelÍ staat de reden aangege-
ven waarom het produkt minder milieubelastend
is ('Umweltzeigen weil...')i Het is een goede lei-
draad bij produkten waarvoor (nog) geên Neder-
landse Milieukeur bestaat.

EKO-keurmerk. Het EKO=keurmerk op produk-
ten betekent da| ze zijn geteeld zonder chemi-
sche meststoffen en bestrijdingsmiddelen. Het
kan op alle soonen voedingsmiddelen staan, zo-
als vlees, groente, fruit en zuivel. Maar ook op
andere agrarische produkten, zoals katoen en
bloembollen. Het EKO-keurmerk is een goede
leidraad voor wie milieubewust inkooen wil
doen.

Keurmerken met aandacht voor milieu
Bij deze keurmerken ligt het accent op kwali-
teitseisen; milieueisên zijn slechts een onder-
deel hiervan en worden beperkt gesteld.

Goedgekeurd, Ned. Ver. van Huisvrouwen.
Het keurmerk 'Goedgekeurd, Ned. Ver. van
Huisvrouwen' stelt op milieugebied eisen aan
bijvoorbeeld de samenstelling en de verpakking

van het produkt. Het keurmerk kan staan oo al-
lerlei huishoudelijke produkten, zoals was- en
reinigingsmiddelen, textiel (dekbedden), matras-
sen en GFT-zakken. Het'Goedgekeurd, Ned.
Ver. van Huisvrouwen' is een leidraad voor een
kwalitatieÍ goed produkt. Het legt geen nadruk
op milieuaspecten.

Goedmerk. Produkten met het Goedmerk vol-
doen aan dezelfde kwaliteits- en milieueisen als
die met het keurmerk'Goedgekeurd, Ned. Ver.
van Huisvrouwen'. Het keurmerk is te vinden oo
produkten met een meer technisch karakter, zo-
als gereedschap, fietszitjes, rookmelders,
kofÍers en tassen. Ook voor het Goedmerk geldt
dat het een leidraad is voor kwaliteit, maaÍ dat
het geen nadruk legt op milieuaspecten.

Kiwa-laagverbruik keurmerk. Het Kiwa-laag-
verbruik keurmerk geeft aan dat het produkt aan
bepaalde kwaliteitseisen voldoet en waterbe-
sparende eigenschappen heeft in vergelijking
met soortgelijke produkten. We komen het keur-
merk tegen op douchekoppen, stortbakken,
closetpotten en kranen. Het keurmerk is een
goed hulpmiddel bij de aanschaf van sanitaire
artikelen.

KO
\ ,//IIIU

KOMO-keur. Huisvuilzakken met het KOilNr/
keur zijn van 80% hergebruikt kunststof. Verder
komen we het KOMO-keur tegen op produkten
voor de bouw en de doe-het-zelver. Aan de mi-
lieubelasting van deze pÍodukten wordt weinig
aandacht besteed.

Gaskeur HR en Gaskeur SV. Gaskeur Hoog
Rendement (HR) en Gaskeur Schone Verbran-
ding (SV) zijn beide keurmerken voor gasge-
stookte CV-ketels en warm water{oestellen.
Gaskeur HR geeft aan dat het toestel zuinig om-
gaat met energie; Gaskeur SV betekent dat bij

de verbranding een beperkte hoeveelheid
schadelijke stoffen vrijkomt. De keurmerken ko-
men samen voor op gasgestookte veMarmings-
apparaten. Maar het is ook mogelijk dat u

slechts één van de twee keurmerken aantreft:
Beide keurmerken vormen een goede leidraad
bij de aankoop van gasgestookte verwarmings-
appararen.
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Nieuwe sponsor |J.V.C, 2
Het tweede team van |J.V.C. heeft onlangs de
Agrarische Unie Friesland (Heerenveen), in de
persoon van directeur C.H. Jansen, bereid ge-
vonden de ploeg in piekfijne nieuwe tenues te
steken.
lJ.V.C. 2 hoopt in de nieuwe outÍit aanspreken-
de resultaten te behalen op de groene mat.

Op de foto van links naar rechts:
Bovenste ríj: Douwe Zwaagstra (voorzítter),
Cees H. Jansen (sponso), Sjoerd Visser, Jacob
de Boer, Anne Luinenburg, Jouke Hoekstra,
Rinze P. Tjoelker, Jan Zaagmans, Ronald Boor-
sma en Jurjen Frankena (eide). Onderste rij:
Marco Boorsma, Jan Feenstra, Johan Bouma,
Tsjomme E. Spoelstra, Rob Meertens en Eise
Haringa.

We zijn net zo
* thuis

de buurt
als u

Colomogrocht l, 8ó5 I EB Ulst
telefoon (45 | 55) 3 I 4 2ó, telefax (05 I 55) 3 I 2 50

wii ziin telefonisch bereikbaar tot 1 7.30

tànfries sluit succesvol
seizoen af met daverende
slotavond
Op dinsdag 30 mei jl. wêrd het volleybalseizoen
van Stánfries met een grandioze feestavond aÍ-
gesloten.
De leden van Volleybalvereniging StánÍries kwa-
men voor het laatst dit seizoen met z'n allen bij
elkaar. VooraÍgaand aan deze slothappening,
op touw gezet door de dames van het eersie
team, weÍd een ledenvergadering gehouden
waar het aÍgelopen jaar nog eens werd geëvalu-
eerd. Ook de plannen voor het komend seizoen
werden hieÍ mel elkaar besproken. Tevens wer-
den nieuw gekozen bestuursleden geïnstalleerd
en was er een roos voor de scheidende bestuur-
ders.

's Middags was er alvast een gezellige middag
voor de jeugdleden Vm 13 jaar. Deze werd afge-
sloten met een heerlijk bakje patat in de Uther-
ne.

Dat het een goed jaar was blijkt uit verschillende
dingen:
Ten eeÍste waren er de kampioenen. Het eerste

herenteam werd kampioen in de tweede klasse.
En alsof dat niet genoeg was, werd de beker-
competitie ook nog winnend afgesloten. Meer
succes was er gewoonweg niet te behalen! Trai-
ner-coach Clara Jacobsen zweeft een eindje bo-
ven de grond... Het tweede damesteam, het he-
le seizoen aangevuurd door Jelmer Kuipers,
werd kampioen in de derde klasse en mag zich
in het komende seizoen meten met teams van
hoger niveau. We zijn erg benieuwd. Het eerste
damesteam heeft zich onder leiding van trainer
Jaap Smink en coach Durkje Bouma uitstekend
geweerd in het district. Zowaar een prestatie.
gezien het feit dat ze minder kunnen trainen dan
de concurrerende teams. Bovendien moest men
herhaaldelijk speelsteÍs missen door blessures.
We hopen dat er voor het komende seizoen nóg
meer in zit.
Ten tweede was er de groei in ledenaantal. Voor
zover bij ons bekend is het ledenaantal niet eer-
der zo hoog geweest. Kort geleden konden we
ons 100ste lid verwelkomen. Een schitterende
ontwikkeling. Volleybal in Uldt zit in de liftl
Ten derde het jeugdbeleid. Een aantal enthou-
siaste leden heeft zich beziggehouden met het
opzetten van een jeugdbeleid voor de komende
tijd. Samen met onze jeugdtrainer Oane Boots-
ma werden diveÍse activiteiten georganiseerd
voor de jeugd. Een groei van het aantal jeugdle-
den was een direct gevolg. De trainingen van de
jeugd werden overvol, maar Oane heeÍt de za-
ken prima georganiseerd. Voor het bestuur be-
tekende dit wel dat er naar uitbreiding van trai-
ningsmogelijkheden moest worden gezocht. We
hebben er goede hoop op dat dit lukt.

Toch kunnen we voor het komend seizoen nog
wel wat vercterking gebruiken! Ben je 11 jaar of
ouder, dan ben je van harte welkom om eens
een paar keer (gratis) te komen mee truinen.
Wie weet word je ook enthousiast!
Ook bij de senioren kunnen we nog wel wat
sportievelingen gebruiken! Voor vragen kun je
terecht bij één van de onderstaande personen:

Reitze Sybesm a, tel. 32126;
Oane Bootsma, tel. 31 927;
Grace de Jong, te|.32015;
Alize Hinrichs, tel. 32039.

GEEF rflïÍnt?Fl
Lia kan nooit meer gewoon eten. Geen

ontbijt, geen lunch, geen diner, niks.

Zij is totaal afhankelijk van kunstmatige

v0e0rng.

De Lever Darm Stichting helpt mensen

als Lia en de 2 miljoen andere

Nederlanders met maag-. darm- en

leveftieKen. Daarbij is uw hulp onmis-
baar. Steur ons daarom met uw gift.

De Nederlandse Lever Darm Stichting,

Postbus 430, 3430 AK Nieuwegein.

NS.PLAATSBEWIJZEN
Jongeren-, Rail Aktief- en

60* seníorenkaarten

verkrijgbaar bij :

BOEKHANDEL VISSER
Galamagracht 9, tel. 31318
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Ranorqtie &Nieuwbouw

VAN VLOER TOT DAKPAN
ONDERHOUDSBEDRIJF HUISMANI

DE FTNNE 6,8651 CW |JLST,05155-32023

J,@,on VrugS
SCHILDER. EN BtrTtANGEBSBEDRIJF".

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

werksch o en en, la arsen, etc.
Nu ook hengelsport artikelen 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

íil 57-fAà)/ry
Galamagracht 20, B65I EB lJlst, Tel.05I55-32372/31450

Ve elzij dig e v e nstermo de.
Geboortekaarties, Trouw- en Gelegenheidskaarten worden
bii ons vakkundig gedrukt. Boeken ter inzage!

OOK UW ZAKELIJK
DRUKWERK
/S B/J ONS 

'NGOEDE HANDEN,

Galamagracht g, lJlst, 051 SS-gl gt I
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NIET ALLEEN
VRIENDELIJK

MAAR OOK
DEKSELS
VOORDELIG !

MEER PLEZTER vAN rE G|LDEN EOffr _M
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GALAMAGRACHT A ULST
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