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Ylostinsschool +
Mauritiusschool = De Twine

len vrolijke stoet ging van de Ylostinsschool
\r'aar de Mauritiusschool, vooraÍgegaan door

muziekkorps Concordia. De bruidegom zat in

een heuse koets met paard er voor en alle kleu-
ters zaten op versierde wagens. Groep 3 Vm 8
volgden in een bonte stoet met erebogen.
Bij de Mauritiusschool werd de bruid opgehaald
en door een vrolijke haag van kinderen en ere-
bogen werd ze naa( de koets gebracht en met
de Mauritiusschool-kinderen ging de stoet via
Galamagracht en Zevenpelsen naar de uitge-
breidde Ylostinsschool alwaar de bruiloft werd
gehouden.
'Ambtenaar van de burgerlijke stand' juÍ Hilly
Schat hield de'trouwrede'. Het bruidspaar kreeg
de trouwringen om en de bruidstaart werd aan-
gesneden. Daarna mocht het bruidspaar de
nieuwe naam bekend maken van de vernieuwde
school.
De Christelijke Basisschool in lJlst heet voor-
taan 'De Twine'. De naam is uit diverse inzen-
dingen gekozen en mevrouw P. Noordenbos
was de inzendster van 'De Twine'. Het woord
komt van 'twijnen'; het samenbrengen van één

. meer draden tot één geheel. Symbolisch ook:
]áerkracht + leerling., leerlingen onder elkaar;
we kunnen niet zonder elkaar, we kunnen elkaar
helpen.
Na laart + drinken konden de kinderen even
spelen, volleyballen, stoepkriiten, enz.
Intussen werden lange tafels en banken uitgezet
en om half 1 gingen kinderen, personeel en
hulpouders aan de lunch. 's Middags werden
heel veel spelen en spelletjes gedaan met de
hulp van veel ouders. De kinderen konden nog
even stoepkrijten en aan het eind van de middag
naar een video kijken. ïussen de bedrijven door
wist meester Muizelaar de stemming erin te hou-
den met liederen en gitaar.
Om half 6 werden 35 pannen(!) macaroni ge-
bracht door behulpzame ouders waarvan we
heerlijk hebben gesmuld. 's Avonds volgde de

' G e diplome e rde Aut o rij s cho o I'
In september starten wij weer met een

nieuwe theoriecursus rijbewijs BE !

Dinsdag 4 juli jl. begon het grote feest ter gelegenheid van de fusie tussen
de Ylostins- en Mauritiusschool.
's Morgens vroeg was het al een drukte van belang. Er werd een symboli-
sche bruiloft van beide scholen gehouden en Gerben van der Veen verte-
genwoordigde 'bruidegom Ylostins' en Maaike Pheifer was 'bruid Mauri-
tius'.

bonte avond waar iedere groep een bijdràge le-
veroe.
Woensdag 5 juli was er voor alle kinderen ontbijt
op school. We troÍÍen prachtig weer dus ook dit
kon buiten op het schoolplein gehouden worden.
Hierna volgden de vossenjacht van groep 1 Vm
4 en de speurtocht voor groep 5 Vm B. Na de
pauze ging iedereen naaÍ het veld naast de
school om het schoollied en de schooldans te
oeÍenen en uit te voeren. Om ongeveer 1 1 uur
werd de Íusieboom, een rose meidoorn, geplant
met behulp van alle leerkrachten die allemaal
een versierde schep hadden meegenomen.
Hierna was ook deze Íeestelijke dag voorbij.
Donderdag 6 juli werden de Mauritiusschool-kin-
deren per boot verhuisd naar de Ylostinsschool;
nu 'De Twine'. Veel bootbezitters hadden boot
en zichzelf beschikbaar gesteld en zo voeÍ een
lange rij met vlaggen en ballonnen versierde
bootjes gevuld met kinderen en stoelen door de
Dijgracht naar de Geeuwkade, . Op de Geeuw-
kade stonden de'Ylostinsers' hen op te wachten
methet schoollied.
Nadat alle stoelen en kinderen aan wal gehesen
waren, ging het in optocht naar'De Twine', waar
drinken en iets lekker hen wachtten.
Na de oÍÍicièle jaaraÍsluiting door de heer M.
Tamminga gingen we nog even naar het speel-
veld voor de schooldans en het schoollied.
Na nog wat gezellig zingen kregen de kinderen
een button met de nieuwe naam van de school
en na deze zeer geslaagde Íeestdagen was het
vakantie!

De oÍÍiciële openirig van'De Twine' is 31 au-
gustus 's middags halÍ 4.
ledereen wordt hierbij uitgenodigd tiidens
het open huis van 18.30-20.90 uur om de
school tê komen bekijken. Tevens is hier een
Íotoimpressie van de fusiefeesten.

H.V.
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't Wh*,*rhoukë
%lomskikkursussen

lZreidsboeketlen, korsages en oar

%lomwurk

Richtsje Wijnja, De Himmen 29

Easthim, til. 05 155-32607

AUTOBEDRIIT
I,OSINGA

Voor alles wat met uw auto te maken heeft
Nu ook alsemene periodiekt.rgggll$l
Nijesyl 50, lJlst Tel.05l55-32386

Wat i s voetref I exzo nem assage?
Voetreflexzonemassage is erop gericht de natuurlijke genezing te
activeren door middel van een voetmassage die bestaat uit het geven
van impulsen op zones op de voet. Die zones staan in verbinding met
organen, zenuwen, klieren en weeÍsels in het lichaam.

Door massage, druk en warmtetoevoer van de beoeÍenaar kunnen de
energie-blokkades die zich in het lichaam hebben gevormd worden
opgeheven. Wanneer deze blokkades zijn opgeheven is het lichaam
weer in staat zichzelf te genezen.

Bij herkenning van afwijkingen oÍ bij twijÍel zal de bij de bond aangesloten
reflexoloog te allen tijde adviseren een arts te raadplegen.

Voor inlichtingen of behandeling:

Maartje van Bree-van Huissteden,
Ylostinslaan 33,
8651 AR lJlst, te|.05155-32068

aangesloten bij:

Voor ovenverse bakkersprod ukten naar

GEEUWKADE 1 - 8651 AA IJLST

Dtr Dof rn'cSrmrurt(r Dil J
TELEFOON 05155-31557

uw TEXTIEL en/oÍ LUXE KADOOTJES natuurlijk naar:

Textiel & Kadoshop

Galamagracht 8 8651 EB IJLST Tel. 05155-31229

VOOR WONING.
EN

UTILITEITSBOUW
installatiebedrijf

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

Nevenvestiging lJlst,
te1.05155-32642

tel. si. wiebenga 05155-31529
Eegracht 105
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NIJTAND.IJIST
18 aug. 17.00 - 19 aug. 23.00 uur
E.H.J.M. Drenth
S. Sjaerdemalaan 72, lJlst
Te|.05155-31263
19 aug. 23.00 - 21 aug.8.00 uur
H. Huismans
De Syl 10, Heeg
Tel.05154-42292

25 aug. 17.00 - 26 aug. 23.00 uur
G.J. Schadenberg & J.P. Verdenius
De Skatting 40, Heeg
Tel.05154-42300
26 aug. 23.00 - 28 aug.8.00 uur
E.H. Mulder
Tramstraat 8, Nijland
Te|.05156-9232

1 sept. 17.00 - 2 sept. 23.00
H. Huismans
De Syl 10, Heeg
Te|.05154-42292
2 sept. 23.00 - 4 sept.8.00
E.H.J.M. Drenth
S. Sjaerdemalaan 72, lJlst
Tel.05155-31263

8 sept. í7.00 - 9 sept. 23.00
E.H. Mulder
Tramstraat 8, Nijland
Tel.05156-9232
9 sept. 23.00 - 11 sept. 8.00 uur
C.H. de Koning
S. Sjaerdemalaan 72, lJlst
Tel.05155-31263

15 sept. 17.00 - 18 sept. 8.00
G.J. Schadenberg & J.P. Verdenius
De Skatting 40, Heeg
Te1.05154-42300

22 sept. 17.00 - 23 sept. 23.00 uur
E.H.J.M. Drenth
S. Sjaerdemalaan 72, lJlst
Te|.05155-31263
23 sept. 23.00 - 25 sept. 8.00 uur
H. Huismans
De Syl 10, Heeg
Te|.05154-42292

29 sept. 17.00 - 30 sept. 23.00 uur
C.H. de Koning
S. Sjaerdemalaan 72, lJlst
Te|.05155-31263

,GiEilIIOA

23 augustus
29 augustus

6 september

7 september
11 september
13 september
17 september
18 september
18 september
18 september
19 september
21 september

Fierljep Feriening Drylts e.o., Fryslán Cup, 18.30 uur.
Fierljep Feriening Drylts e.o., Promotie/degradatiewedstrijd, ,|8.30 

uur.

N.C.V.B., kofÍiemorgen, Hans van der Meulen uit Sneek komt vertellen over
Fibrose-kinderen, Mienskipsh0s.
C. P.V., koff iemorgen, Mienskipsh0s.
Pergamano, jeugd 19.00-20.00 uur; volwassenen vanaf 20.00 uur, Mienskipsh0s.
Bridgeclub, Mienskipsh0s.
Open Deur dienst, pastoor Stiekema, Blauwhuis; tVlienskipsh0s.
Schrijfavond in de bibliotheek, Amnesty International, 19.00-20.30 uur.
Bridgeclub, Mienskipsh0s..
Leerhuis, Prof. Dr. H. Jagersma, 19.30 uur Eehof.
C.P.V. Rayon-avond in Oosthem.
Bond van Plattelandsvrouwen, Harm v.d. Meer, "Een avond vol muziek".
Mienskiosh0s.

23-24 september Raad van Kerken/Open Deur, Thema-weekend.
26september Bridgeclub,Mienskipsh0s.
2Tseptember Bridgeclub,Mienskipsh0s.
28 september N.C.V.B., mevrouw Belgrave uit Steenwijk vertelt over christenen in China,

met tilm, Mienskipsh0s.
30 september ïheaterkaravaan Keunstwurk, 14.00 op de Overkluizing.

Sjoefen vanaÍ 4 oktober, iedere maandagmid-
dag in Nij Ylostins, aanvang 14.00 uur.
Zangvereniging "Euphonia" repetitie iedere
dinsdagavond 20.AO-22.OO 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 17.00-17.45 uur in de Schaapskooi.
Judo lessen, iedere dinsdag 17.00-19.00 uur in
sporthal De Utherne.
Volksdansen De Yleke Dounsers, jongeren-
groep dinsdagavond 20.00-22.00 uur, 1 keer in
de 14 dagen in het Himsterh0s te Oosthem. Ou-
deren iedere dinsdagmiddag van 13.30-15.00
uur in het Mienskiosh0s.
Schaken elke dinsdagavond in Het Wapen van
lJlst.
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Dammen elke dinsdagavond in Het Wapen van
lJlst.
Bejaardengymnastiek in Nij 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
vanaf 17.00 uur.
Sportvereniging V.O.P.: vrildagavond, heren-
zaalvoetbal van 18.00-19.00 uur; dames- en he-
renvolleybal van 19.00-20.00 uur.
Dartclub iederê 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.
TaÍeltennis maandag van 19.00-23.00 uur, za-
terdag van 9.00-13.00 uur jeugd.
Gymnastiekvereniging StánÍries: maandag
sporthal 8.45-9.45 uur, 16.00-22.30 uur; dinsdag
Dassenburg jazz 16.30-20.30 uur; woensdag
sporthal 13.00-20.00 uur; donderdag 17.00-
18.00 uur; vrijdag 16.30-18.00 uur; zaterdag
9.00-13.00 uur in De Utherne.
Bouw- en Houtbond F.N.V. Inschrijven W.W.,
elke maandag van 10.00-10.30 uur. Verdere af-
spraken alléén teleÍonisch, tel. 05155-31 970.
Vrouwen-Advies-Team F.N.V. (VAT). Coórdi-
nator Friesland: Louise Heeringa, tel. 05155-
31 970.
Gemeente van Jezus Christus: Kinderclub 4
tlm7 jaar; woensdag 13.30-14.30 uur; 8 Vm 11
jaar 14.30-15.30 uur. allebei in de even weken.
InÍo: 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 vanaÍ 16 jaar.

ANNA SCHRAA-VAN POPTA
vakantie van 10 juli tot 28 augustus.

GEDIPLOMEERD
PED I CU RE

Geeuwkade 11 - Telefoon 3.| 930
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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 stad'

Plí.vondcr

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 noet maar eens een gokie wagen.

ln de winkelontmoeten wii u graag

en leggen wij het vlees voor u op de wng

SlageriiZailstra
Eegracht 65, 8651 EH lJlst
TeI.05155-31309

R.IKRSE€
U KUNT IIIER TENECITT VOOR:

* Reparatles ' Grote & Klelne Eeurten

' APK-Autokeurlng * Autospulten

' Onderdelen ' VerkooP van Nleuwo &
Gebrulktc auto's

Roodhemsterweg 14

IJlst
05155-3 1436

(privé 31858)

Autorijschool L. dg BOef
Belangrijker dan een goedkoop

lesuur is de eindrekening
na het riiexamen!
Ga daarom naar

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

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

VOLLEDIG
GEDIPLOMEERD

(tY tvaartvereniging " Laatste Eer" lJlst
Stijlvolle verzorging van begraÍenissen en crematies,
voor leden en niet-leden
Opbaring in eigen aula in lJlst met onbeperkt bezoek-
gelegenheid voor nabestaanden
Indien gewenst opbaring thuis met koeling
Dienstverlening zonder winstbejag met voor leden bovendien
f inanciële tegemoetkoming
Door samenwerking met UBO-verzekeringen is totale dekking
van de kosten van de uitvaart - uiteraard volgens uw
wensen - mogelijk
Bode J. Plantinga, dag en nacht bereikbaar 05141'1372-

Inlichtingen: A.A. Seinen, De Kling 11, te1.05155 - 32558

TIMMER- EN AANNEMERSBEDRIJF

Ui
*
*
{<

*
{<

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

lJlst, Roodhemsterweg +, Telefoon 051 55-31 880/31 348
Postadres: Postbus 29. 8650 AA lJlst
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Nederlandse Lever Darm
Stichting
In de week van 25 juni Vm 1 juli jl. vond de jaar-
lijkse collecte plaats voor de Nederlandse Lever
Darm Stichting. Die week had als thema: 'Voe-
ding en spiisverteringsziekten'.
De opbrengst in lJlst bedroeg Í 1426,35.
Namens alle patiênten dankt de NedeÍlandse
Lever Darm Stichting gulle gevers en collectan-
ten heel haftelijk. HeeÍt u de collectant niet ge-
zien en wilt u alsnog een bijdrage leveren, dan
kunt u dat doen op giro2737 oÍ op bankrekening
nummer 70.70.70.538 t.n.v. de Nederlandse Le-
ver Darm Stichting te Nieuwegein.
Door uw gift en het goede werk van de collec-
tanten wordt de stichting in staat gesteld het on-
derzoek naar aandoeningen aan het spijsverte-
ringsstelsel een Ílinke Íinanciële steun in de rug
re geven.
Wilt u overigens meer inÍormatie, dan kunt u

contact oonemen met het bureau van de Neder-
landse Lever Darm Stichting. Telefoon 03402-
55881. Voor medische informatie kunt u oo het-
zelÍde nummer telefonisch teÍecht van maandag
Vm donderdao van 15.00-17.00 uur.

Nationale collecte
epilepsiebestrijding
De collecte van het Nationaal Epilepsie Fonds-
De Macht van het Kleine, die van 29 mei Vm 3
juni 1995 plaatsvond, heeÍt in de gemeente lJlst

I 1908,50 opgebracht.
Met de opbrengst van deze collecte kan daad-
werkelilk aan de toekomst van kinderen met epi-
lepsie worden gewerkt. Op wetenschappelijk ge-
bied kunnen zaken nader worden onderzocht.
Extra voorlichtingsmateriaal, speciaal gericht op
kinderen, kan worden ontwikkeld en bilgedragen
kan worden aan zaken als ontspanning en re-
creatie, kindervakanties en speciaal onderwijs.
Namens deze kinderen, hartelijk dank aan alle
gevers en collectanten!

Nationale Collecte AVO
De nationale collecte van AVO Integratie Ge-
handicapten ligt weer achter ons.
ln lJlst werd f 1448,20 opgehaald.
AVO dankt de vele collectanten die zich hebben
ingezet voor de jaarlijkse AVO-collecte. Ook
gaat onze dank uit naar alle gevers in lJlst die
met hun bijdrage gehandicapte mensen helpen.

mevrouw Spijksma
mevrouw T. Hijnberg

NS.PLAATSBEWIJZEN
Jongeren-, Rail Aktief- en

60* seniorenkaarten

verkrijgbaar bij :

BOEKHANDEL VISSER
Galamagracht 9, tel. 31318

Ned. Christen
Vrouwenbond
De volgende programma's staan ons te wachten
nu wij weer een nieuw vergaderseizoen tege-
moet gaan:
Woensdag 6 september: kofÍiemorgen. De
heer Hans van der Meulen vertelt ons over fibro-
sekinderen. Aanvang 9.30 uur in het Miens-
kiosh0s.
Donderdag 28 septembeÍ: mevrouw Belgrave
uit Steenwijk vertelt ons over'Christenen in Chi-
na' (met film).
Donderdag 26 oktober: 'Vrouwen zien toe-
komst'. Het aandachtsveld van de N.C.V.B.
'Wikken en wegen'onder leiding van onze beide
oresidentes.
Donderdag 23 november: 'Creatieve avond',
met medewerking van zijde- en schilderatelier
'Hawar'.
Donderdag 21 december: Advent-Kerstavond:
deze vieren we gezamenlijk als christenvrouwen
uit lJlst. De organisatie is in handen van de
C,P.V.

Wat is de N.C.V.B.?
v De Nederlandse Christen Vrouwenbond is een

maatschappeliike organisatie waarbil ruim
50.000 vrouwen zijn aangesloten. Vrouwen met
verschillende kerkelijke achtergronden en van
alle leeÍtijden.
De N.C.V.B. bezint zich vanuit het evangelie op
actuele ontwikkelingen in de samenleving.
- De doelstelling is het geven van voorlichting op
politiek, maatschappeliik en cultureel gebied om
participatie van vrouwen in de maatschappij en
politiek te bevorderen. Elk lid ontvangt het
maandblad 'lnformatie'. Een tijdschriÍt met actu-
ele artikelen over alle zaken waar de N.C.V.B.
zich voor inzet.
Graag nodigen wij niet-leden uit eens een avond
onze gast te zijn om zo kennis te maken met het
werk van onze N.C.V.B. U bent van harte wel-
KOm.

De avonden worden in het Mienskipsh0s gehou-
den en beginnen om 20.00 uur.
Nadere inlichtingen bij onze secretaÍesse me-
vrouw J. Posthuma-v.d. Boomgaard. S. Sjaerde-
nalaan 15, tel. 05155-31215.

\' 
Het bestuur

Taxicentrale ZUID-WEST FRIESLAND

Taxi Gaasterland05147 - 1377
Taxi Speerstra 05155 - 43400

Postbus 459, 8600 AL SNEEK

Alg.Tel.nr.: 05 1 50 - 3 03 00

Raad van Kerken/OPen
Deur Themaweekend
Op initiatief van de Raad van Kerken lJlst wordt

in het weekend van 23 en 24 september a.s.

een themaweekend gehouden met als onder-

werp'De vreemdeling in ons midden'.
Een werkgroep bestaande uit leden van cle

Doopsgezinde gemeente, de Rooms Katholieke

kerk, de Gereformeerde en Hervormde kerk

houdt zich bezig met de organisatie van dit

weekend.
Het woord vreemdeling kan verschillende bete-

kenissen hebben, bijvoorbeeld een asielzoeker

of iemand die door verhuizing zich nog vreemd
voelt in de nieuwe woonomgeving. Ook in het
samengaan van kerken kun je vreemd zijn voor
elkaar, en ga zo maar door
Aan al deze aspecten zal in dat weekend aan-
dacht worden beteed door middel van een inter-
kerkelijke dienst, workshops, een muzikale
avond, een kennismakingsmiddag, etc.
Alle inwoners van lJlst en omgeving, jong en
oud, worden van harte uitgenodigd om aan dit
weekend mee te doen. In de maanden augustus
en september zullen wij u verder informeren
over het totale programma.
Namens de werkgroep,

G.J. Ankersmit, lel. 327 24

Jaarmarkt 27 juli 1995
Langs deze weg willen we graag onze hartelijke
dank overbrengen aan de inwoners van lJlst en
wijde omgeving, alle dagjesmensen, een ieder
die onze stand in de kerk heeÍt bezocht of op
welke wilze dan ook heeÍt meegewerkt, hetzij
kopen van artikelen, invullen van lootjes of ko-
pen van losse lootjes om een prachtig resultaat
voor "Artsen zonder grenzen" te beweÍkstelli-
gen.
Deze mensen die vaak onder zeer moeilijke om-
standigheden moeten werken, moeten niet allen
gewonden en zieken veÍzorgen, maar hebben
ook de zorg voor de vele vluchtelingen die bij
hen hulp en steun zoeken.
De pop was 23 mei iarig en ging naar een klein
meisje in Oldemarkt. Het poppenhuis ging naar
Wommels naar de familie Van der Spoel (oud-
postkantoorhouder in lJlst). het bloemstuk en e
aap gingen naar leeuwarden en de mand met le-
vensmiddelen bleef in lJlst.
Nogmaals dank voor uw belangstelling en me-
dewerking om zoveel mogelijk voor "Aftsen zon-
der grenzen" te kunnen doen.
Voor alle niet-prijswinnaars, we hopen het vol-
gende jaar als alles goed gaat weeÍ mee te
doen aan de jaarmarkt en heeft u een nieuwe
kans!
Wij kunnen een mooi bedÍag aan "Artsen zonder
grenzen" overmaken.

Doopsgezinde Zusterkring
"Rixt Heyne", lJlst

Pergamano-nieuws
seizoen '95-'96
Onze pergamanoclub draait nu 2 seizoenen en

met veel plezier wordt er gewerkt aan peÍga-

manokaarten, -mandjes, e.d.

Onze groep bestaat uit enkele vrouwen en 1

man en kan nog best wat nieuwe leden gebrui-

ken.
Wilt u eens zien wat pergamano is en hoe gezel-
lig het is, kom dan op 11 seplember om 20.00
uur maar eens langs in het Mienskipsh0s.
Ook door de jeugd is al vaak gevraagd om meer
van pergamano te leren. We zijn van plan om
een jeugdcursus te starten voor de .ieugd van +

I tot 15 jaar. Deze cursus wordt gehouden voor-
aÍgaande aan de clubavond (zie voor data club-
avonden de agenda in het Kypmantsje).
Voel je hier iets voor, geeÍ je dan vóór 3 sep-
tember a.s. op bij Boekhandel Visser te lJlsl.
Ook voor alle informatie omtrent pergamano
kunt u oo dat adres terecht.

H. Visser-Hoogland
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H istorische Schepen route
Wymbritseradiel

Doelstelling en Voorwaarden
Zo'n vier jaar geleden is Hobma (eigenaar-
schipper van het sk0tsje Dankbaarheid) begon-
nen met het schrijven van brieven naar de frac-
tievoorzitters van de politieke partijen. Zijn plan

was om bij zoveel mogelijk loswallen permanent
historische schepen afgemeerd te krijgen.
Zijn schrijven resulteerde uiteindelijk in een on-
derhoud met wethouder Jan de Vries. De ge-
meente stond meteen positief achter het initiatief
van Hobma.
Er werd een werkgroep ingesteld waarin hij zit-
ting kreeg, samen met de heer Wijnzen de Vries
en Arend Zijlstra, de laatste tweê namens de ge-
meente Wymbritseradiel. De werkgroep begon
inÍormatie in te winnen en kwam na veel wikken
en wegen tot de volgende stelling en voorwaar-
0en:
a. Doelstelling.
- het benadrukken van een kenmerkend stukje
cultuur van de gemeente
- het profileÍen van Wymbritseradiel als water-
sportgemeente
- stimulering van het toerisrne
- vèrfraàiing stads- en doÍpsgezichten.
b. Selectiecriteria
- het schip moet (aantoonbaaO minstens 60 iaar
oud zijn
- het moet in originele staat zijn (het silhouet
moet identiek zijn aan vroeger)
- het moet een historische binding met de ge-

meente hebben (wanneer het aanbod te klein is
kan dit criterium worden verruimd)
- het moet voldoen aan de eisen van de schouw-
commissie van het betreffende scheepstype.

MIJN HOBBY, 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.130,-
Waarschuwing: geef nooit iets mee aan
een onbekende aan de deur.
Uw slijper: Henk de Vries
Bockamastraat 27
Tel. 31782

In ons land zijn verschillende verenigingen en instanties actief om oude
schepen zoveel mogelijk in hun oude staat te bewaren. Zo is er biivoor-
beeld de Landelijke Vereniging tot behoud van het zeilend bedriiÍsvaartuig
en er is een Nationaal Register Varende Monumenten.
Om aan dit streven, het behoud van historische schepen, ook in onze ge-
meente gestalte te geven heeft de heer Johannes Hobma uit Niiesyl in 1991
het initiatief genomen tot oprichting van de Historische Schepenroute
Wymbritseradiel. Dit in navolging van steden als Gouda, Haarlem en Am-
sterdam.
Momenteel liggen er in Wymbrits in 6 plaatsen voor de vroegere loswallen
evenzoveel historische schepen. Dit zijn: Gaastmeer, Heeg, Niiesyl, Oude-
ga-W., Woudsend en lJlst. Hierdoor is een mooi stukie maritieme geschie-
denis zichtbaar geworden.

c. Vooruvaarden van toewijzing
Wanneer een schip aan deze eisen voldoet wor-
den, voordat het een gratis ligplaats krijgt, de
volgende voorwaarden gesteld:
- de toewijzing geldt voor 1 jaar, verlenging is

mogelijk (geeft de mogelijkheid om ook andere
scheoen aan de beurt te laten komen oÍ te roule-
ren)
- de eigenaar moet inwoner zijn van onze ge-
meenle
- de eigenaar dient bereid te zijn om in nader te
omschrijven gevallen het schip voor representa-
tieve doeleinden beschikbaar te stellen.
(De 6 genoemde schepen hebben meegedaan
aan de lJlster vlootschouw op 22 juni jl.).
d. Ligplaats
Per woonkern kunnen 1 oÍ meer ligplaatsen voor
historische schepen worden toegewezen als er
voldoende geschikte lokaties aanwezig zijn.
e. lnÍormatieborden
Bij de ligplaatsen dienen inÍormatieborden te
worden geplaatst; dit accentueert het toeristi-
sche aspect en verbreidt_ de bekendheid be-
treÍfende historische vaartuigen.

Oude schepen aan loswal
Vorig jaar rond Pinksteren kregen in onze ge-
meente 6 oude schepen een vaste plek aan een
loswal. De gegevens over deze historische vaar-
tuigen zijn ontleend aan de bijbehorende inÍor-
matieborden die op de wal staan. Hier volgen de
omschrijvingen in alÍabetische volgorde van lig-
olaats:
1. Gaastmeer, loswal aan de Jan Jelles Hofstriit
te, scheepstype: palingklipper (zgn. bunschip),
naam: Voorwaarts, in 1907 gebouwd, vermoe-
delijk op de werf Duivendijk te Lekkerkerk. De
lengte is 13.74, de breedte 2.55 en de diepte
0.95 meter. Het laadvermogen is 6.4 ton en de
huidige schipper is Ti. van Netten uit Gaast-
meer. Voor 1930 was het schip eigendom van
de firma W. Visser & Zoon die palinghandel op
Engeland dreef. De Voorwaarts werd gebruikt
voor binnenlands transpprt van paling.
2. Heeg, de opslag aan de Koaldyk naast Tal'
mahiem, scheepstype: Friese tjalk, naam: De
Twee Gebroeders, in 1905 gebouwd op de werÍ
van Gebrs. de Boer te Lemmer. De lengte is
19.96 meter en het laadvermogen 80 ton. Dit
schip is gebouwd voor de wekelijkse beudvaart
van Heerenveen op Amsterdam. In 1969 is de
tjalk weer onder zeil gebracht. Schipper Ries de
Bruin uit Heeg vaart er nu mee in de charter-
vaan.
3. Niiesyl. Naast de draaibrug aan de losplaats,

Het skitsje Dankbaarheid van Johs. Hobma a -
de loswal te Nijesyl.

scheepstype: Fries sk0tsje, naam: Dankbaar-
heid, gebouwd in 1909 bij de Gebrs. J. en G.
Barkemeijer te Sneek. Dit schip is 16.82 m. lang
en 3.62 m. breed, het zeiloppervlak is 102 m2.
Schipper: Johannes Hobma Nijesyl. Een sk0tsje
werd vroeger gebruikt voor het vervoer van turÍ,
kolen, terpaarde, zand en mest. Het vaargebied
was de provincie Friesland, maaÍ er werd ook
wel naar Groningen en Drenthe gevaren om turÍ
te halen. Op dit type schip woonde destijds een
heel schippersgezin. Dit vaartuig is in 1978 ge-
kocht, het werd toen als woonark gebruikt en in
de oorspronkelijke staat teruggebracht. De mast
heeft de originele lengte. Hierdoor kan men op
dit sk0tsje, net zoals vroeger, nog met twee
mensen zeilen.
4. Oudega-W. Aahlegplaats in het dorp naast
restaurant de StoutjeshoÍ, scheepstype: beurt-

Skltsjeschipper Johannes Hobma aan het
helmhout van de Dankbaarheid. Hobma deed
10 keer mee aan de strontrace Workum-War-
mond (bij Leiden) vice-versa.
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Bestratin gs bed riiÍ

Zwaagman B.lí.

Voor partículier en bedríif

Vraag vrii bl íjvend prijsopgave

Fam. Leverstraat 22
8603 EC Sneek

Tel. 05150 - 30454

Occasions en
N ieuw-verkoop
Goede seruice

Tel.31249
Holtropweg 5

Reparatie
Plaatwerk - Spuiten

Priué en Zakelijk
de juiste

* verzekering
* hypotheek

. * pensioen

SNEEI(EN
ASSUNANTIEIT.ANT(X)N

Zwarleweg 4, Sneek
tel.: 05,|50-16825
P. Hiemstra
tel.: 05155-32164

IDE DOENBI4
\
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.\
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scheepje, naam: Alberdina. In 1917 gebouwd op
de werf van de Gebrs. Zwolsman te lJlst. De
lengte is 14.95 m. en de breedte 2.92 m. en de
huidige schipper is D. Wijnja uit Oudega. De Al-
berdina werd vroeger elke dinsdag gebruikt voor
de beurtvaad Oudega-Gaastmeer op Sneek.
Eerst werd dat gedaan door H. Valkema en later
door D. Wijnja die ook fouragehandel had. Er
werden ook wel schapen en koeien mee ver-
voero.
5. Woudsend. Aan de lewàl bij houtzaagmolen
de jager, type: visaak (tentaak), waarschijnlijk in
1903 gebouwd bij J.O. van der WerfÍ te Buitenst-
vallaat bij Drachten.
Dit typisch Fries vissersvaaduig is 9.15 m. lang
en 3.40 m. breed, het zeiloppervlak is 51 m2.
Deze aak werd vroeger door visserman Jentje
van Es uit Akkrum gebruikt voor bewoning bij
een 'tichtset'. In de bun kon de gevangen vis
worden bewaard of vervoerd. De huidige eige-
naar is Jouke Osinga uit Woudsend.

17.80 m. breed, 3.43 m. en diepgang 1.40 m.,
motoÍvermogen aanvankelijk stoom, na 1950
een Kromhout dieselmotor. Het laadvermogen is
ruim 21 ton. Met dit schip werd van 1909 tot
1929 een vracht- en passagiersdienst gevaren
tussen Workum en Bolsward (eigenaar F. Fa-
ber). Van 1929 tot 1956 voer de Johanna Jaco-
ba als beurtschip tussen lJlst en Sneek, eige-
naar Pieter Sybesma. In 1992 werd dit karakte-
ristieke vaartuig door de gemeente Wymbritse-
radiel gered van de sloop. Het schip is in 1993
gerestaureerd door de eigenaresse, de Stichting
Johanna Jacoba. OP 30 april 1993 maakte ko-
ningin Beatrix met haar gezin een vaartochtje
met deze voormalige stoomboot door de grach-
ten van Sneek. Momenteel wordt de Johahna
Jacoba ingezet voor toeristische beurtvaart-
tochten.

Vroeger had bijna iedere plaats een officiële los-
wal waar goederen werden over- en opgeslagen

ne Johanna Jacoba aígemeerd in het lJlster ha-

ivntje. Op de achtergrond de oude fabriek van
Nooitgedagt.

Johanna Jacoba
En als nummer 6 en tevens als laatste in deze rij

oude schepen: Ulst. In het haventje tussen het
begin van de Ee- en Galamagracht, tegenover
café Het Wapen van lJlst. Naam: Johanna Jaco-
ba, scheepstype: beurtschip, zowel vracht als
passagiers, bouwjaar 1909 op de werÍ van Botje
Ensing en Co. te Groningen, aÍmetingen: lengte

Bij miin vertrek uit lJlst groet ik alle bekenden en

zeg ik tevens mijn lidmaat- en donateurschap-
pen op.

mw. N. Ravesteyn
(v/h Feanrànne 26)

Gevraagd per 30 aug. a.s. goede oppas
voor 2 jongens van 7 en 5 jaar op
woensdagmiddag vanaf 12.00 uur.

Tevens accu rate schoonmaakster voor
een paar uur in de week.

Fam. van Schepen, De Smak 6, tel. 33139

en waar vee kon worden gelost en geladen. In

lJlst was dat de zogenaamde 'steiger' op Uilen-
burg tegenover het huis van de familie Johnson.
Ook nu zijn er nog loswallen in bijvoorbeeld
Blauwhuis, Oosthem, Tirns, Abbega en Niiland.
Johannes Hobma: 'Ek op dizze álde oanlizplak-
ken koene noch wol wat histoaryske skippen in
Iizplakje krije. Ik tink bygelyks oan in deagewo-
ane swarte iizeren pream, in opdrukker, in
sleepboat, in tjotter of Frysk iacht of in moai no-
tarisboatsje'.
Nieuwkomers kunnen een aanvraag indienen bii
de gemeente. De adviescommissie gaat dan op

onderzoek uit en brengt verslag uit aan burge'
meester en wethouders.

Frits Boschma.

,UNITh'OEWWJ,

S. Wiersma
pianostemmer

S. Sjaerdemalaan 53 Reparatie
q6fL94 Il{ veikoop
Tel.05l55-33127
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Renovstie &Nieuwbouw

VAN VLOER TOT DAKPAN
ONDERHOUDSBEDRIJF HUISMANI

DE FrNNE 6. 8651 CW lJLST.05155-32023

J,@,D'f, VrugS
SCHILDER- gN BEHANGSRSBS.DRIJF.

Leveríng en plaatsing van alle soorten glas,
í;erhoop van: verf, behang, klompen,

werksch o en en, la arsen, etc.
!\tu ook hengelsport artihelen en visaas.

nvlF*****.*;.,,

Makelaardij
Schrale

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

Hypotheken en verzekeringen

Taxaties van alle onroerende goederen
binnen 48 uur geregeld

Vraagt vrijblijvend informatie.

Stadslaan 42.8651 AG lJlst. tel. 05155-32211

w4asz
Galamagracht 20, 8651 EB lJlst, TeI. 05155-32372/31450

Wilt u uw slaapproblemen opgelostT
Kom dan vrijblijvend informeren btj Post!

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

OOK UW ZAKELIJK
DRUKWERK
IS BIJ ONS 

'NGOEDE HANDEN.

Galamagracht g, lJlst, 051 SS-gt gl g

g
F
Yq
s

$
v)

NIET ALLEEN
VRIENDELIJK

MAAR OOK
DEKSELS
VOORDELIG !

MEER PLE1TER VAN JE GILDEN EOIff _
GALAMAGRACHT 34 IJLST
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F0gelnijs

Vogelwacht
lJlsUOosthem e.o.

Vogelnieuws

Twee vleermuizen gezien boven plantsoen de
Kearnstien-Sudergowei op 2-5-95 door S.

Houtsma.
Koekoek gehoord en gezien door E. Schuur-
mans op 5-5-95 bij Hommerts. En boven lJlst
werden er 2 koekoeken gezien waarvan 1 luid
roepend, gezien door A. Roskam op 7-5-95. De-
ze twee werden ook gezien door J.v.d. Sluis.
Twee vlaamse gaaien (houtekster, Fr.) gezien
door L. Koopmans bij de Stadslaan op 15-5-95.
Een paapie (paapke, FÍ.) op doortrek naar het
noorden werd gepakt door een kat op 15-5-95
"i Oosthem. Mevrouw Damstra ontfermde zich

\íer net paapje en bracht hem naar de Kearn-
stien 16, maar helaas heeft hij het niet overleeÍd.
De huiszwaluw (wytgatswel) kwam op 16-5-95
weer terug bij de familie De Boer, R. Anema-
straat. Deze huiszwaluw was aan de late kant,
want op 1-5-95 melddê hij zich al in de Hendrik
Huizingastraat en werd het nest geïnspecteerd.
De parelduiker was ook nog aanwezig op 16-5-
95, gezien door Sj. Landman in de Kerksloot bij
de ijsbaan. De parelduiker meldde zich zo nu en
dan bij de familie Brouwer, Galamagracht en
klauterde wat onhandig op de wal, het is zijn al-
ledaagse werk niet. Het is een echte watervogel;
bovendien had hij allang in het hoge noorden
moeten zijn
Vier lepelaars (leppelbekken) gezien bij Oost-
hem door J. Nooitgedagt op 20-5-95. Verder
werden er nog 3 lepelaars gezien bij Oosthem
door H. Postma en Erik Adema, waarschijnlijk
dezelfden. S.K. Abma zag er één bij Oosthem.
Ook werden er nog 6 lepelaars waargenomen
langs de Skatting op 26-5-95 door B. Bouma,

3zien tijdens de nazorg.

1-.,brzwaluw (Toerswel of piperswel) hangend
aan een dunne nylondraad langs de dakgoot
van de woning op de Zevenpelsen van S. Ryp-
ma. De gierzwaluw werd belaagd door een
kauwtje (ka). Hij is door de heer S. Rypma be-
vrijd. Hij kon op dat moment niet meer vliegen.
Hij is naar de Kearnstien 16 gebracht en na een
paar uurtjes rust kon hij de vrijheid weer krijgen.
Als de gierzwaluw op de grond komt is hij verlo-
ren. Dus als u een gierzwaluw op de grond vindt
en hij leeft nog, gooi hem dan in de lucht. als hij

sterk genoeg is vliegt hij zo weg.
Vier ooievaars (earrebarre) gezien boven lJlst, 's

morgens op 26-5-95; 's avonds liepen er 2 ooie-
vaars bij de rondweg van Sneek op de voormali-
ge vuilstortplaats, gemeld door Íamilie Brouwer,
Galamagracht lJlst.
Scholekster (strànljip, Fr.) broedde weer op het
dak van Nij Ylostins. Eerst werd er op het hoog-
ste dak gebroed, dat was geen succes (ver-
stoord door kraaien of kauwtjes?). Maar op het
laagste dak hadden ze meer succes. Nu hebben
ze drie longen. Nu maar hopen dat het beter
gaat dan vorig jaar. Toen bleef er maar een
over.
Vogelmeldingen bij Sj. Landman, de Kearnstien
16, te|.05155-32046.

Vooelwacht lJlst-Oosthem e.o.

Bevrijdingsgedicht
Na een strenge selectie en goede

voorbereidingen,
werden wij uitverkoren het bevrijdingsvuur te

halen uit Wageningen.
Na een spanning van enkele weken,
had elk van ons naar deze dag uitgekeken.
De bus, daar ging heel wat naar binnen,
fietsers, koffie, EHBO-ers, ia zelfs twee

gezinnen.
ledereen was mooi op tijd voor de bus,
alleen de burgemeester was te laat dus.
Maar zonder zijn mooie woorden zou het ook

wel gaan
en we kwamen fit in Wageningen aan.
Als was goed georganiseerd,
en dat was de moeite weeft.
ln de bus waren allemaal lekkere dingen,
zo konden wij het de hele dag wel uitzingen.
Na een consumptie in de sporthal stonden we

snel weer buiten,
en konden we ons achter de rii lopers

aansluiten.
De ríj was langer dan we dachten,
dus moesten we een tijdje wachten.
Maar 20 minuten na één uur,
liepen wij met het bevrijdingsvuur-
Nadat de vlam in de olielamp was gedaan,
kon Douwe als eerste loper van staft gaan.
Na 5 kilometer wachtte weer de bus
en moesten we wisselen dus.

Na een tijdje mocht ik miin steentie biidragen,
het ging lekker, ik mocht niet klagen.
Maar na 5 kilometer, de weg, stil en verlaten.
Ik was in paniek, de wanhoop nabii, radeloos,

het mocht niet baten.
Nog verder, wat heeft het leven nog voor zin,
gelukkig mocht ik na 10 kilometer de bus weer

tn-

Het weer was ideaal,
dat vonden wij allemaal.
En donker dat het in het begin was,

na uren zagen we het licht pas.

Het nadeel van deze estafette
we konden niet naar bedle.
Hoelang die 5 km ook duuti
Wim en Klara waren altiid in de buurt.
ln het donker waren zii het licht,
en een flinke steun bii beter zicht.
Als de één de mond dicht had, had de ander

hem weer open,
zij lekker fietsen en wii maar lopen.

Zij kennen nu elke loper dan ook goed,
bij hen moet je weten, als je wat over de loper

weten moet.
Klara zat het hele eind op de fiets,
en verder deed ze dan ook niets.
Al was de loper nog zo snel,
Wim en Klare achterhaalden hen wel.
Elke loper wist waar ie aan begon,
en liel de 5 kilometer zo snel als ie kon.

5 Kilometer is toch wel een eind,
maar iedereen bleef overeind.
5 Kilometer is ongeveer 5000 stappen
dat doet je wel even naar lucht happen.
We moesten dan ook heel wat af hijgen,
om het bevrijdingsvuur in lJlst te krijgen.
Omdat het in Hommerts te vroeg voor het warm

ercn was,
zaten wij even later in Heeg op het terras.
Daar bleken w| toch wel moe,
en vielen onze oogjes bijna toe.
Na het eten nog een wandeling,
want we hadden nog wat speling.
Eindelijk toch lJIst bereikt,
en daar werd ons een bloemetje uitgereikt.
Met de fakkel en Janco vooraan,
konden wij weer verder gaan.
Rennend door zo'n mensenmassa is een stunt,
gelukkig bereikten we allemaal het eindpunt.
En wat niet lukte in de nacht,
de burgemeester had nu wel aan ons gedacht.
Ja, een mooie dag, 5 mei,
overal feest en wij renden alles voorbii.

Nico Ebbendod

Fietsers en voetgangers
in de woonomgeving
Er zijn bij ons klachten binnengekomen over
Íietsgedrag in woonwijken.
Het blijkt dat veel mensen zich in de stegen tus-
sen de woonblokken, in vooral plan Nijesyl, min-
der veilig voelen omdat ze op hun hoede moe-
ten zijn voor Íietsers. Ook voetgangers op de
trottoirs worden regelmatig verrast door uit de
stegen schietende Íietsers. Dit levert gevaarlijke
situaties oD.

Het is natuurlijk geen nieuws, dat dit eigenlijk
nrel mag.
Wij willen daarom de oproep doen met elkaar en
met uw kinderen aÍsoraken te maken om voor-
zichtigheid in acht te nemen.
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We zijn net zo
thuis in
de buurt
als u

Rabobank

Calamogrocht l, 865 I EB ]|'lst
tetefoon P5 I 55) 3 I 4 26, telefox (05 | 55) 3 I 2 5A

Wij zijn telefonisch bereikbaar tot 17.30

Waaromhopen...
als a Yoordelig
huntharen?

De doe-het-zelver huurt bii
ons o.a..' a Ladders a Bol-
sÍeigers a Speciemolens
a Cirkelzagen a Decoupeer-
zagen a BoOrmachines
o Schuurmachines o parket-
schuu rmach ines o Q 1gn6 -
of Tuinf rezen . Kettino-
zagen enz. enz.

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

Hiemstra
odministrotiekontoor

8 administraties
* belastingzaken
* begeleiding
* advies
* voor bedrijven

en particulieren

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

De Pream 2,8651GAIJlst
tel. 05155-31860

n
r
tr
tr

GROND. EN VERZETWERK
WALBESCHOEIING
HEIWERK tr RIOLERING
AGRARISCH E WERKZAAMH EDEN

ffiiiïinïi,iffiiïiïtr
Galamagracht 107 8651 EE lJlst 05155-31491

@
Voor al uw
* Nieuwbouw
* Verbouw
* Onderhoudswerk

Aannemersbed rijf Vel I i n ga-Spij ksma
HEEG / IJLST

Vraag om vrijblijvende
prijsopgave van uw bouwplannen

[u9!
l0uwBt0RLF

Tef efoon 051 54 - 42278 / 051 55-31 228
Telefax 05154 - 43659

' I Gediplomeerde Autorij school "
ook voor vrachtauto en autobus

o Lestijden 60 minuten

o Opfriscursus voor de niet regelmatige rijders
o Voortgezette opleiding op groot materieel
o Het leren en durven rijden in Amsterdam

o Theoriecursus... ook voor lTVz jarigen

o Hoog slagingspercentagel

Bel of kom lanss voor meer informatie.

Sudergoweg 36 - 8651 CN IJI$ - Telefoon 05155-32009

Voor al uw:
a Kruidenierswaren r Groenten en Íruit
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 - Telefoon 31206


