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Gymnastiekvereniging Stànfries 90 iaar iong (l)
Op 23 december a.s. hoopt gymnastiekvereniging Stánfries met een gran-
dioze uitvoering het Íeit te gedenken dat de vereniging op 21 december
1905 werd opgericht. 90 Jaar is een respectabele leeftijd, ook voor een ver-
eniging. Maar Stánfries is nog steeds springlevend, met zo'n 250leden, die
verschillende disciplines van de turnsport beoefenen en een selectieteam
dat op regionale en provinciale wedstrijden goed voor de dag komt. Dat het
destijds echter een moeizaam begin is geweest blijkt uit het onderstaande
relaas. Uw verslaggever neusde in oude notulenboeken en verslagen uit de
periode voor 1945.

Enigszins onder de indruk van de handgeschre-
ven jaarverslagen lees ik in sierlijk schrift: 'Be-
stuursvergadering van De StànÍries 4 Íebruari
1906. Bij de heer E. Berghuis.' Roerige tijden
moeten het tussen 21 decembeÍ 1905 en eind
mei 1910 geweest zijn. De ene na de andere se-
cretaris, voorzitter etc. volgt elkaar op. In deze
beginjaren lijkt 'De StánÍries' door interne strub-
belingen en conÍlicten een vroege dood te zullen
sterven. Een secretaris presteêrt het zelÍs 5 juni
1907 in Íunctie te komen en er 23 augustus van
hetzelfde jaar het bijltje weer bij neer te gooien.
Gelukkig is dus alles op schriÍt gesteld en kan ik
via de sierlijke krullen in een muf ruikend, ver-
geeld cahier iets vertellen over die roerige be-
ginjaren.
De eerste jaarvergadering kon niet slechter be-
ginnen. De reglementen blijken niet correct te
zijn. Ze worden zittende de vergadering gecorri-
geerd. We schriiven 4 februari 1906.
Het jaar 1906 zelÍ wordt zo mogelijk nog roeri-
ger. De voorzitter, secretaris en algemeen be-
stuurslid stappen op en er moet een noodbe-
stuur aantreden. Een jaar later is de stoelen-
dans weer volledig en treedt het interim bestuur
aÍ ten gunste van het opgestapte bestuur. In zijn
jaarverslag over 1907 schrijÍt secretaris W. Fiel-
stra: 'Het zal mij naar ik hoop niet kwalijk geno-
men woÍden dat ik niets of tenminste weinig van
betekenis in het midden kan brengen..........lk
ben reeds de derde secr. in 1907 gekozen.
Nummer een heeft bedankt wegens ruzie en
nummer 2 wegens.vertrek.... Over een oÍ ande-
re reden, mij niet geheel onbekend, doch die ik
maar niet opnoemen zal, ontstond er een twist
tusschen de Heeren Romke de Jong en de Se-
cretaris Willem Visser, die zoo hoog opliep, dat
de laatstgenoemde de stembrieÍjes over de
grond wierp en direct bedankte als Secr.' Aldus
de nieuwe secretaris. De volgende jaren blijven
roerig. De diverse secretarissen roepen in hun
respectievelijke slotwoorden voortduÍend op om
'mee te strijden' en 'eendrachtig' 'gezamenlijk'
etc. te zijn. In 1910 heeÍt 'De Stànfries' nog maar
zes leden. Namen als Jelle Nooitgedagt, Wiebe
Cnossen, Y. Ruardi, G. Brekeveld, Willem Vis-
ser, Romke de Jong en S.J. Groenveld zien we
met de regelmaat van de klok komen en gaan.
In het jaarverslag van B november 1915 staat
het volgende: 'De G.V. StánÍries heeÍt besloten
de zaak tijdelijk op te schorten de Ieden zijn als
volgt.......' Pas op 21 september i923 wordt voor
het eerst weer een jaarverslag geschreven. Ver-
moedelijk stonden de activiteiten van de gehele
vereniging op een zeer laag pitje. De Eerste We-
reldoorlog (1914-1918) bleek een te gÍote aan-
slag te doen op de 'jonge mannen' die onder de
wapenen moesten. In de loop der jaren stijgt
het ledental van de vereniging en in 1935 zijn er
67 leden. In 1936 wordt door de secr. J. Visser

(vervolg op pag. 5)

Van links naar rechts:
Peter Spies, Lieuwe Bergstra, Alex Kaspers,
Bob Pruiksma (voorzitter), Mieke Bergstra.
lnzet: lngrid Stoepker
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o bloemen
. planten
. bloemsierkunst
o tuincentrum
o tuinarchitectuur
Dlt alles in uw 'eigen stad'

Stickerruilburo
ERWIN ZIJLSTRA

Waterkers 13
8607ES SNEEK
tel. 0515-422339

NIEUW: nu ook FLIPPO'S verkrijgbaar!

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)

In 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 sooften worst
en u eet als een vorst.

Naar vele andere soarten 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.

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

R.IKREDE€
TI KUNT TIIEN TERECIIT VOOR:

* Reparatles * Grote & Klelne Beurten

" APK-Autokeurlng * Autospulten
' Onderdelen ' Verkoop van Nlcuwc &

Gebrulktc auto's

Roodhemsterweg 14

!Eo51s5-3iiï;
(privé 31858)

Autorijschoot L. dg BOef
Belangrljker dan een goedkoop

lesuur is de elndrekening
na het rilexament
Ga daarom naar

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

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

VOLLEDIG
GEDIPLOMEERD

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.

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

TIMMER- EN AANNEMERSBEDRIJF

Qpu*
{<

*
*
*

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

lJlst, Roodhemsterweg 4, TeleÍoon 051 55-31 880/31 348
Postadres: Postbus 29, 8650 AA lJlst
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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
H. Huismans
De Syl 10, Heeg
Te|.05154-42292

29 sept. 17.00-30 sept. 23.00
C.H. de Koning
Ylostinslaan 3, lJlst
Te|.05155-31263

30 sept. 23.00 - 2 okt. 8.00
E.H. Mulder
ïramstraat B, Nijland
ïe|.05156-9232

6 okt. 17.00 - 7 okt. 23.00
H. Huismáns
De Syl 10, Heeg
Tel. 05154-42292

7 okt. 23.00 - 9 okt. 8.00 uur
E.H.J.M. Drenth
S. Sjaerdemalaan 72, lJlst
Te1.05155-31263

13 okt. 17.00 - 14okt.23.00 uur
E.H. Mulder
Tramstraat 8, Nijland
Tel. 05'156-9232

14 okt. 23.00 - 16 okt. 8.00 uur
C.H. de Koning
S. Sjaerdemalaan 72, lJlst
Tel. 05'155-31263

20 okt. 17.00 - 23 okt. 8.00 uur
G.J. Schadenberg & J.P. Verdenius
De Skatting 40, Heeg
Tel. 05154-42300

ANNA SCHRAA.VAN POPTA

GEDIPLOMEERD
PED I CU RE

Geeuwkade 11 - TeleÍoon 31930

IEilIIOA
23-24 september
26 september
27 september
28 september

30 september

2 oktober
2 oktober
3 oktober
3 oktober
4 oktober
5 oktober
6 oktober
10 oktober

1 1 oktober
1 1 oktober
15 oktober
1 6 oktober
1 6 oktober
17 oktober
r8 oktober

\-<9 oktober
19 oktober

20 oktober
23 -27 oklobeÍ
23 oktober
24 oktober
26 oktober

30 oktober
31 oktober

Raad van Kerken/Open Deur, Thema-weekend.
Bridgeclub, Mienskipsh0s.
Bridgeclub, Mienskipsh0s.
N.C.V.B., mevrouw Belgrave uit Steenwijk vertelt over christenen in China, met
Íilm, Mienskipsh0s.
Theaterkaravaan Keunstwurk, 14.00 uur op de Overkluizing.

Bridgeclub, Mienskipsh0s.
Pergomano, bovenzaal Mienskipsh0s.
Leerhuis: bijbelkring 'Micha', 20.00 uur, de Schaapskooi, ds. J. Ariesen.
Leerhuis: 'Geloofsopvoeding', 20.00 uur, de Schaapskooi, ds. H.C.S. Spit.
Elfstedentocht theatergroep De Sphinx, Mienskipsh0s.
lJ.V.C. jaarvergadering, Mienskipsh0s.
Klaverjassen, Mienskipsh0s.
Leerhuis: leeskring 'Algemeen Betwilfeld Christeliik GelooÍ', 20.00 uur,
de Schaapskooi, ds. H.C.S. Spit.
Leerhuis: bijbelkring 'Gelijkenissen over Paulus', 9.30 uur, Eehof.
Bridgeclub. Mienskipsh0s.
Open Deur dienst, Mienskipsh0s.
Leerhuis: verhalen uit het Oude Testament, prof. Jagersma, 19.30 uur, Eehof.
Amnesty International, schrijfavond in de bibliotheek, 19.00-20.30 uur.
Ontmoeting jonge gemeenteleden, 20.00 uur, Eehof.
Bridgeclub, Mienskipsh0s.
C. P.V. Tupperware, Mienskipsh0s.
Bond van Plattelandsvrouwen, mw. Jantien de Boer,.iournaliste van de Leeuwar-
der Courant, Mienskipsh0s.
Klaverjassen, Mienskipsh0s.
HerÍstuakantie!
Pergomano, bovenzaal Mienskipsh0s.
Leerhuis: bijbelkring 'Micha', de Schaapskooi, ds. J. Ariesen.
N.C.V.B.-vrouwen zien toekomst, wikken en wegen, aandachtsveld van de
N.C.V.B.. Mienskiosh0s.
Bridgeclub, Mienskipsh0s.
Bridgeclub, Mienskipsh0s.

Sjoelen vanaf 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-
kiosh0s.
Muziekkorps "Concordia" repetitie iedere
maandagavond van 19.30-21.30 uur in het
Mienskipsh0s.

. >ugdkorp "Tusken de Noaten" elke dinsdag\ran 17.00-17.45 uur in de Schaaoskooi.
Judo lessen, iedere dinsdag 17.00-19.00 uur in
sporthal De Utherne.
Volksdansen De Yleke Dounsers, jongeren-
groep dinsdagavond 20.00-22.00 uur, 1 keer in
de 14 dagen in het Himsterh0s te Oosthem. Ou-
deren iedere dinsdagmiddag van 13.30-15.00
uur in het Mienskipsh0s.
Schaken elke dinsdagavond in Het Wapen van
lJlst.
Dammen elke maandagavond in Het Wapen
van lJlst. Aanvang 20.00 uur. Het damseizoen
omvat de periode september Vm april.
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 StánÍries elke dinsdag
vanaÍ 17.00 uur.
Sportvereniging V.O.P.: vrijdagavond, heren-
zaalvoetbal van 18.00-19.00 uur; dames- en he-
renvollevbal van 19.00-20.00 uur.
Dartclub iedere dinsdagavond vanaÍ 20.00 uur
bondswedstrijd en iedere donderdagavond in
Het Wapen van lJlst.
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 16.30-19.30 uur; woensdag
sporthal 13.00-20.00 uur; donderdag 17.00-
18.00 uur; vrijdag 16.30-18.00 uur; zaterdag
9.00-13.00 uur in De Utherne.
Bouw- en Houtbond F.N.V. Inschrijven W.W.,
elke maandag van 10.00-10.30 uur. Verdere af-
spraken alléén teleÍonisch, tel. 05155-31970.
Vrouwen-Advies-Team F.N.V. (VAT). Coórdi-
nator Friesland: Louise Heeringa, tel. 05155-
31 970.
Gemeente van Jezus Christus: Kinderclub 4
Ilm7 jaar; woensdag 13.30-14.30 uur; B Vm 11
jaar 14.30-15.30 uur. allebei in de even weken.
InÍo: Lippy Walinga, tel. 05155-32662. ToÍÍe Tie-
nerclub: vrijdags 19.30-21.00 uur; in de even
weken. Info: Johan Brinksma, tel. 05104-1627.
't Honk: woensdagmiddag: van 14.00-15.30 uur
aktiviteiten voor kinderen van de basisschool;
vrijdagavond: kinderdisco Vm 15 jaar; zaterdag-
avond: disco voor de jeugd vanaÍ 1 6 jaar.

Bibliotheek: maandag van 14.30-18.00 en
18.30-20.30 uur; woensdag van 14.30-18.00 uur
en vrijdag van 14.30-18.00 uur.

tMtNfuFwt[Jyl
KAPSALON JENNY
Galamagracht 44, 8651 EC lJlst gaat per 1 okto-
ber 1995 haar werkzaamheden beëindigen.
Graag willen wij alle clièntele bedanken voor het
vertrouwen dat zij in al die jaren aan ons hebben
gescnonKen.

ZOEKGERAAKT:
Zomerjas; geel met 2 pinguins op de rug.
Xeryus Stokkel, tel. 32587.
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Renorutic &Niauwbouw

VAN VLOER TOT DAKPAN
ONDERHOUDSBEDRIJF HUISMANI

DE FTNNE 6, 8651 CW IJLST,05155-32023

d,@,D,f, VrugS
SCI{ILDER- EN BSHÁNGERSBE.DRIJF.

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

wer hsclt oen en, Ia a rsen, etc.
Nu ook hengelsport artíhelen en visaas.

Makelaardij
Schrale

Bemiddeling bij:
Aan- en verkoop 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

WONINGINRIC}ITING

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

Altijd kwaliteit over de vloer.

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

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

g
Galamagracht 9, lJlst, 051 55-31 31 I

F
F

(0

NIET ALLEEN
VRIENDELIJK aaaaaaoaaaaaaaaa

MAAR OOK
DEKSELS
VOORDELIG !

MEER PLEZTER vAN JE GTJLDEN EOffr_

rau
{:}

GALAMAGRACHT U IJLST
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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, f 30,-
Waarschuwing: geef nooit iets mee aan
een onbekende aan de deur.
Uw slijper: Henk de Vries
Bockamastraat 27
ïe|.31782

Modeshow
Op vriidag 29 september a.s: zal door bruidsmo-
de 'Lindrey Look'te Sneek een modeshow wor-
den gehouden van gedragen bruidskleding.
ïijdens deze show zijn een kapster en een cou-
peuse aanwezig.
"t Blommehoekje' uit Oosthem is er met een
stand om adviezen en demonstraties te geven
over bruidsbloemwerk.
Deze modeshow vindt plaats in 'de Schutse',
Jachthavenstraat 1 te Sneek, aanvang 19.30
uur. Kaarten à I 5,-- per persoon te bestellen bij
de organisatie, tel. 05150-11409/11848. Een
kopje kofÍie staat voor u klaar.

Leerhuisgroep lJlst
Regelmatig zult u in de agenda activiteiten zien
staan van de Leerhuisgroep lJlst. Wat is en wil
dat Leerhuis?
Het is een initiatieÍ van de Gereformeerde en
Hervormde kerk, in samenwerking met de Raad
van Kerken van lJlst om met een aanbod van
gesprekskringen en studiegroepen te komen.
Met heel verschillende onderwerpen. Er zijn bij-
belkringen, gesprekskringen voor ouders van

ionge kinderen, van jong-volwassenen, kringen
over o.a. Menno Simons en het jodendom.
We hopen een zo breed mogeli.ik publiek te be-
reiken. Omdat we denken dat er binnen die krin-
gen over hele wezenlijke dingen wordt gespro-
ken. En omdat we denken dat we heel veel van
elkaar kunnen leren.
We hopen dat we u op één van onze kringen
mogen ontmoeten. De toegang is gratis, en er is
geen aanmelding van tevoren verplicht. De ver-
schillende leerhuisactiviteiten, tijd en plaats
vindt u in de agenda van 'lt Dryltser Kypmantsje'
en in de kerkelijke bladen.

Leerhuisgroep lJlst

NS-PLAATSBEWIJZEN
Jongeren-, Rail Aktief- en

601 seniorenkaarten

verkrijgbaar bij :

BOEKHANDEL VISSER
Galamagracht 9, tel. 31318

(vervolg van pag. 1)

besloten met een gedicht van C.P. Woensd-
recht: 'Gymnast te zijn laaddê plichten op de
mensch, hij moet bereid ziin zwakkeren te
schragen, met woord en daad te steunen die
versagen, wie neerbuigt op te richten naar zijn
wensch. Gymnast te zijn
strekt ieder mensch tot eer, Het duidt op door-
zicht, wilskracht, zelfvertrouwen. Gymnasten
willen mede helpen bouwen; zij gaan verwording
en verwilding to keer. Gymnast te zijn baart blijd-
schap. Het doet de levenswaarden klaar beseÍ-
fen. Genoegens smaken die het hart verheffen.
Te leven als gymnasten leidt tot deugd!'
Enkele jaren later brak de Tweede Wereldoorlog
uit. Daar waar in het begin het verenigingsleven
nog redelijk voortgang kon vinden begint zich in
het tweede en deÍde oorlogsjaar steeds meer
stagnatie te vertonen in het bezoek van uituoe-
ringen, het houden van trainingen etc.

Volgende keer meer over de historie van deze
vereniging met het verhaal van na de Tweede
Wereldoorlog tot heden.

J.K..SKOA.EKtrffif
Collecte Dorkas Hulp
Van 6-10 juni jl. werd er in de gemeente Wym-
britseradiel gecollecteerd t.b.v. waterputten in
Mozambique, een project van de Christelijke
Stichting Dorkas Hulp in Andiik.
In lJlst bracht dit het prachtige bedrag op van

Í 1465,25.
Namens de Dorkaswerkgroep uit Nijland die de-
ze collecte organiseerde harteliik dank voor al
uw gaven.
In het bijzonder een woord van dank aan de vele
collectanten die bij regen en wind die week ons

. zo geweldig hebben geholpen.

Dorkas Werkgroep Nijland

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

Redactie: A. Kuipers

Johan Keizer

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

Opmaak: Sybe Houtsma

Drukkerij Visser, lJlsl

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

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

De uitgever behoudt zichzelÍ het recht voor in-
geleverde kopij te wijzigen, in te korten oÍ te

weigeren.

lJlster haan kraait in
Heeg victorie
In tegenstelling tot de lJlster Voetbalclub kon
buurtvereniging de Rat wel met vlag en wimpel
boven iedereen uittorenen.
Volgens Mintje Posthuma op ludieke wijze be-
doeld. De toren in Heeg werd er in elk geval wel
tiidelijk mee versierd. De ereprijs die er in de op-
tocht mee verdiend werd was zekeÍ terecht.
ïwee weken intensief bouwen aan 'de kar'werd
beloond en de haan van buurtvereniging 'De
Rat' kraaide nog enkele weken vrolijk voort op
de Hegemer toren.
J.K.

Taxicentrale ZUI D-WEST F R I ESLAND

Taxi Gaasterland 05147 . 1377
Taxi Speerstra 05155 - 43400

Postbus 459, 8600 AL SNEEK

Alg.Tel.nr.: 0 51 5 0 - 3 0 3 0 0

Doe-dag en cursussen
Doe-dag van 9.15-+15.45 uur.
Donderdag 28 september:
mandala-anders in Heeg;
maandag l6 oktober:
randstof verwerking in Workum;
donderdag 16 november:
zeshoekige pineapple-ster in Oudega-W.
Kosten / 35,-- inclusief soep, kotÍie en thee,
exclusief materiaal.

Donderdagmiddag 29 februari 1995 van 13.00-t
16.30 uur: snelle methode van de flying geese
en de driehoeken. Kosten / 20,--.

Opgeven: 10 dagen voor de datum een aan u

zelÍ gerichte enveloppe sturen naar onderstaand
adres. U krijgt dan zo spoedig mogelijk bericht
terug wat u voor die dag mee moet nemen.

Cursus: 4 à 5 lessen, ieder jaar een nieuw the-
ma. Start september-oktober'1 995.

Inlichtingen bij: Rinske de Jager-Cnossen, De
Campen 1, 8621 CG Heeg, tel. 05154-42380 oÍ
bij Hiltje Jagersma-de Boer, Breksdyk 3, 8614
AM Oudega-W, tel. 051 54-69683.
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hairstyling
voor hem en haar

COME BACK!
De permanent is weer helemaal
lerug! Logrsch ook, want er zijn
nu permanenten die jouw haar
soeDel in model houden en
bovendien ootimaal verzorqen.
De nieuwe nbrm op dit gebied
is Perform met ABIL@ Plus-
Formule. Deze revolutionaire
Wella-permanent Íegelt de krul-
intensiteit aan de aanzet en de
punten, geeÍt je haar extra
bescherming en glans en biedt
gerichte verzorging op die plek-
ken waar het nodiÍg is. Kom
eens langs bij ons in de salon
en we vertellen je er alles over!

mariëtte keppel

j.w. Írisostraat 12

8608 cv sneek
tel.05150-14878

F
WEIIA
Pc rfcct ly You

wat dacht u
van een
nieuw
logo...?

De Himmen 24 I 8618 NR Oosthem
Telefoon/TeleÍax 05 1 5-532451

DYNAMICA
ontwerpburo
Pieter Koot

Hiemstra
odministrotiekontoor

* administraties
x belastingzaken
* begeleiding
* advies
* voor bedríjven

en particulieren

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

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

('de tÍnman Ían 'e Rat')
in de VUT

Symen Groenveld

Symen is geboren in oud lJlst op 1 september
1932. Zijn vader was bakkersknecht en ging met
de bakkerskar van lJlst naar Sneek omdat ljlst
toen te klein was om een bestaan te hebben.
Symen begon als jongen bij Nooitgedagt in lJlst,
maar hij zag ze vliegen; de muÍen kwamen op
hem af. Toen zei zijn zuster: 'Ga toch naar de
boer'. Zodoende werd Symen boerenknecht.
Dat was zijn lust en zijn leven. Hij nam daar tus-
sendoor nog een uitstapje, want Symen had

toch nog wel wat wilde hare-n en werd paarden-

knecht bij circus Boltini. Dat vond hii een prachti-
ge baan, maar daar kwam ook weer een eind
aan en hii ging weer bij de boer werken. Ïoen
trof hij ziln Fetsje en ging trouwen.
Hij kwam toen bij boer Landman (de vader van
Auke Landman) in Oosthem waar hij nu nog het
vee telt. Maar door de laatste boer uit Folsgare
ging het niet goed meer met Symen; daar moest
hii haÍd werken en verdiende te weinig. Hii raak-
te zonder werk en kwam ongeveer 181/2 iaar
geleden bij het werkvoorzieningschap Waghen-
brugghe en moest naar Bolsward. Daar moest

hij maaien en polderdijken slechten, wasgele-
genheid en wc schoonmaken op het sportveld
bij opzichter Tigchelaar.
Op een dag zei Tigchelaar dat Symen overge-
plaatst moest worden en zodoende kwam hij in
lJlst te werken. Daar begon hij bii Dotinga in

lJlst; hij moest diverse werken uitvoeren op de
voetbalvelden en de tennisbanen. Daarna kwam
hij bij Menno Wagenaar in de maaiploeg en ging

door heel Wymbritseradiel, 's morgens moest hij

maaien en's middags schoÍfelen op de Rat in de
plantsoenen. Daarna kwam hij voor vast in de

Rat bij Klaas Venema en Eise Amsterdam. Dat
vond hij leuk en daar beleeÍde hij de hele op-
bouw van plan de Rat, de Utherne, de nieuwe
school de Kogge en sporlcomplex de Utherne.
Symen verzorgde met Willem van der Velde de
Utherne, plan de Rat, de scholen in lJlst en het
Mienskipsh0s. Hij was een man, als je hem niet
zag dan hoorde je hem wel. Met zijn stem kon je

hem op de hele Rat horen. Als je hééé hoorde
was Symen in de buurt en vooral als er dames
langs kwamen. Hii mocht ook graag met de
buurtbewoners praten, dan kreeg de schoffel
even rust. Een jaar oÍ 5 geleden kwam Clooster-
camp erbij en werd het wat te veel, toen kwam
P. Boonstra erbit en deden ze samen met de
jongens het werk. Drie iaar geleden ging zijn ou-
we baas met de VUT en nam Tigchelaar het
weer over.
Maar Eise Amsterdam bleeÍ ook met zijn maai-
ploeg in lJlst en Wymbritseradiel.
Na 1B jaar trouwe dienst ging Symen dus in de
VUT en kan hij met Fetsje bekvechten. Op 31

augustus ging hij nog op de kar door heel lJlr
Zodoende had hij nog een leuke morgen. l\í
kreeg een mooi pakket tuingereedschap van de
jongens en van opzichter Tigchelaar en de jon-
gens van Eise Amsterdam aangeboden en Fets-
je kreeg een mooie plant.
Wij wensen Symen en Fetsje een flink aantal ja-

ren, flink wat geluk en plezier. Wij zullen hem
missen; het wordt vrijwat stiller op de Rat.

Namens de jongens van de Rat en Eise Amster-

oam,

Pieter

Snabbeltje Nieuws
Woensdagochtend 27 september a.s. van 9-1 1

uur is er uitveÍkoop. Alle tweedehands kinder-
kleding wordt verkocht voor 1 ,2,3 oÍ 4 gulden.

Op woensdag 4 oktober is het Snabbeltje weer
open met de nieuw ingebrachte wintercollectie.
Je kunt winterkleding alvast bij ons thuis afleve-
ren voor de verkoop. Na 4 oktober kan dat ook
in het Snabbeltje.
Tijdens schoolvakanties zijn wij gesloten.

Altijd van harte welkom,

Anita Oosterhuis, tel. 3191 1

Wilma Êisma, iel.32226
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gesticht in eigen beheer, waar jongeren zich
kunnen bekwamen in eenvoudige technie-
ken, die hen in staat stellen binnen de mooe-
lijkheden van het land een toekomst oite
bouwen.Ook in Zanatapec wil men een der-
gelijke instelling van de grond krijgen. De
daartoe benodigde grond, 5 hectare, is al
aangekocht en vrijwilligers zijn druk doende
het terrein bouwklaar te maken. Het is de
bedoeling hierop een aantal eenvoudige
gebouwen te doen verrijzen: leslokalen,
werkplaatsen, een keuken, slaapzalen voor
Jongens en meisjes (de afstanden ziin zo
groot dat een internaat noodzakeliik is).
Op school zullen enige volwassenen'en ion-
geren. die hun kennis en vaardighedeá al
verworyen hebben, hun lotgenoten allerlei
eenvoudige technieken bijbrengen: landbouw
en veeteelt, tuinbouw, bemesting, watervoor-
ziening, brood bakken, koken, houtbewer-
kíng, naaien, administratie, leerbewerking,
autotechniek, electrische installatie.
Begin 1994 heeft een vertegenwoordiging
van Solidaridad (belast met de porteteuitté
Mexico) een bezoek gebracht aan deze
school en besprekingen gevoerd met de ini-
tiatieÍnemers. Zij was zeer onder de indruk
van doelstelling en realisatie.
De bouw van het scholingscentrum, kosten /
25.000,-, wordt door Solidaridad financieel
gesteund. De Raad voor de Zending is één
van de deelnemers in Solidaridad.

Als zelf lezen
een probleem wordt...
laat u dan voorlezen

Van 27 september tot 17 oktober staat in de lJl-
ster bibliotheek de tentoonstellingsset over ge-
sproken lectuur'Luisterlezen' opgesteld.
Voor blinde en slechtziende mensen is gespro-
ken lectuur een uitkomst. Maar niet alleen voor
hen. Ook patiènten die lijden aan reuma, de
ziekte van Parkinson oÍ multiple sclerose. men-
sen met aÍasie oÍ dyslexie en zij voor wie het le-
zen van een boek te vermoeiend is geworden,
kunnen gebruik maken van de dienstverlening
van de Nederlandse Luister- en Braille Biblio-
theek (NLBB).

De NLBB, met haar hoofdvestiging in Den Haag,
heeÍt in de loop der jaren een Ílinke collectie ge-
sproken boeken opgebouwd. Dat zijn boeken,
die op cassette ziln ingesproken en met een ge-
wone cassetterecorder kunnen worden beluis-
terd. Naast romans, waaronder boeken in het
Fries, inÍormatieve en jeugdboeken, zijn er ook
ongeveeÍ 200 kranten en tijdschriften in gespro-
ken vorm beschikbaar, biivoorbeeld de Leeuw-

VOOR AL UW ONDERHOUD,
KUNSTSTOF RAMEN

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

VERBOUW, NIEUWBOUW,
EN DAKKAPELLEN

BOUWBEDRIJ F

VISSER
IJLST

Themaweekend
'De vreemdeling
in ons midden'
Zoals eerder aangekondigd wordt dit thema-
weekend gehouden op 23 en 24 september a.s.
Het thema geeft aan dat het om de vreemdeling
gaat. Deze vreemdeling is iemand die voor ons
vreemd is, vanwege geloof, huidskleur, maar
ook vanwege bepaalde gewoontes. Zo kunnen
ook wij vreemden zijn voor elkaar en voor de an-
der.
Het programma van het weekend ziet er als
volgt uit:
Zaterdag 23 september:
15.00-17.00 uur: ledereen die zich in lJlst nog
een vreemde voelt omdat men net is komen wo-
nen in lJlst, maar ook mensen die al wat langer
in lJlst wonen, maar zich toch nog een vreemde
voelen, zijn van harte welkom in de Doopsgezin-
de kerk. Men kan daar nader kennis met elkaar
maken en tevens wordt er informatie verstrekt
vanuit de Hervormde, de Gereformeerde, de
Doopsgezinde en de Rooms Katholieke kerk. Dit
elles onder het genot van een kopje koffie oÍ

\/ee.
20.00 uur: In herberg 'Het Wapen van lJst, is
een gratis optreden van de Zuidamerikaanse.
muziekgroep Chasqui. Tevens wordt u geïnfor-
meerd over de betekenis van de muziek en over
het leven in Zuid-Amerika.
Zondag 24 september:
9.30 uur: Hervormde Kerk: kerkdienst onder lei-
ding van ds. M. Ariesen-Holwerda met mede-
werking van het koor Euphonia onder leiding
van F. van Tuinen, vedegenwoordigers vanuit
Zerbst en pastoor Stiekema van de R.K.-kerk.
14.00 uur: GereÍormeerde kerk: opening van
het middagprogramma bestaande uit 4 works-
hops met de volgende inhoud:
1. Een workshop waarin asielzoekers zullen ver-

tellen over hun ervaringen als vreemdeling in
Nederland.

2. Een workshop waarin de heer Tj. de Boer uit
Oegstgeest zal vertellen over zijn ervaringen
in Chili waar hij als uitgezondene namens de
kerken heeft gewerkt en gewoond.

3. Een workshop van vertegenwoordigers uit

. Zerbst en Jan Ankersmit over het vreemd zijnVvoor elkaar in het verenigde Duitsland en in
IJlst.

4. Een workshop waarin gezongen wordt. Onder
leiding van de heer F. van Tuinen worden lie-
deren aangeleerd en gezongen over het the-
ma.

Voor de jeugd van 4-12 jaar wordt er een pro-
gramma georganiseerd door de Kinderdienst-
commissie. Voor de jeugd vanaÍ '12 jaar is er
een programma in het bovenzaaltje van de her-
berg 'Het Wapen van lJlst', aanvang 14.30 uur.
16.30 uur: Gereformeerde kerk: afsluitende ve-
sperviering onder leiding van ds. H.T. Buiteveld
met medewerking van verschillende werkgroe-
oen.
In de weken voorafgaande zullen verscheidene
verenigingen aandacht besteden aan het thema
middels een (extra) bijeenkomst.
Daarnaast zal er in de aanloop naar en tijdens
het themaweekend aandacht zijn voor een Íi-
nanciêle actie. Met deze actie willen we bijdra-
gen aan het bouwen van een scholencentrum in
Zanatepec in Mèxico. Als dit scholencentrum er
komt betekent dat, dat er een toekomst komt
voor mensen die nu nauwelijks mogelijkheden
hebben en als vreemden worden behandeld in
hun eigen land. InÍormatie over deze actie treft u
o.a. aan in de kerkgebouwen.

Wij nodigen u allen van harte uit om met elkaar
in dit weekend ons te bezinnen over de vraag:
Wie is die vreemdeling in ons midden?

Namens de werkgroep,
G.J. Ankersmit, tel. 32724

S. Wiersma
pianostemmer

S. Sjaerdemalaan 53 Reparatie

16:r^91__ul,-l Veikoop
Tel. 05155 - 33127

"De vreemdeling
in ons midden"
lnÍormatie over de aktie "ZANATAPEC,'
die gehouden wordt tijdens het thema-
weekend van23 en 24 september 1 995.

Het dorp Zanatapec vormt het centrum van
de parochie Santo Domingo in het meest
zuidoostelijke deel van de staat Oaxaca in
Mexico. Zanatapec behoort tot de minst wel-
varende delen van mexico. Weinig inÍrastruc-
tuur, slechte wegen, teleÍoon bijna helemaal
afwezig. Schoolgebouwen verkeren vaak in
een slechte staat en zijn te klein zodat de
klassen de schooldagen moeten delen.
Kinderen moeten thuis meewerken, dat gaat
voor de school en bovendien moet er een
schooluniform aangeschaÍt worden: het
schoolverzuim is groot. Voor gezondheids-
zorg kan men hier en daar naar een dure arts
gaan, die onbetaalbare medicijnen voor-
schrijÍt en het dichtstbijzijnde ziekenhuis ligt
1 20 km verderop.
De garnalenvissers in het zuiden, aan de kust
van de GolÍ van Tehuantepec, kunnen niet
tegen de vissers uit andere gebieden met
betere boten op en hebben geen nabij afzet-
gebied voor hun vangst. Twee grotere dor-
pen, Tapanatepec en Chaihuites zijn wat wel-
varender door de aanwezigheid van grote
mangoplantages. De beste grons is in han-
den van grootgronsbezitters en het kwart van
de bevolking dat geen inkomen heeft leeft
van de opbrengst van gepachte stukjes
grono.
De toekomstverwachting voor jongeren is
bedroevend. Sommigen lukt het, na de plaat-
selijke scholen bezocht te hebben, met steun
van wat beter gesitueerde ouders te veftrek-
ken naar de verweg gelegen grote steden.
Maar de meeste moeten blijven. Deze situ-
atie is voor het gemeentebestuur, de school-
leiding en het pastoraal team een grote zorg.
In de hooÍdstad van het naburige Chiapas,
San Christóbal de las Casas, heeft men
onder gelijke omstandigheden een school



IT DRYLTSER KYPMANTSJE 8

We zijn net zo
thuis in
de buurt
als u

Rabobank
Sneek-Joure-Lemmer

Colamagrocht l, 865 | FB |,lst,

telefoon Q5 I 55) 3 | 4 26, telefox (05 I 55) 3 I 2 50

Wij zijn telefonisch berelkbaar tot '17.30

Waaromhopen...
afs a voordelig
hantharen?

De doe-het-zelver huurt bij
ons o.a.: a Ladders a Rol-
steigers a Speciemolens
o Cirkelzagen o Decoupeer-
zAgen a BOOrmachineS
o Schuurmachines o parket-
scn u u rmac h i nes o Q 76n6 -
of Tuinfrezen . Kettino-
zagen enz. enz.

M.SIIPERDA

Iíapsalon

IÁT]R'DNITA
Behandeling volgens afspraak

Ook
L\V
kapsalon
Voor het
betere was-

en knipwelk

Verder verkrijgbaar:

Kleine presentjes en
NLI ook kadobonnen
om uw vrienden en
kennissen eens te

veffassen met een
origineel kado

Hagenadyk 1 Oudega (w) s 0515-469425

Open:

Di tm Vr
8.30-12.30 en
13.30-18.00

ZateÍdag
8.30-14.00

Vrijdag
koopavond
19.00-21 .00

tr
n
n
E

GROND- EN VERZETWERK
WALBESCHOEIING
HEIWERK tr RIOLERING
AG RARISCH E WERKZAAMHEDEN

ïffii?inii,.ïffiiihïtr
Galamagracht 107 8651 EE lJlst 05155-31491

Sudergoweg 54, Ulst

A Aannemersbedrijf Vellinga-Spij ksma

\h/ HEEc/rJLsr 
,Ét #

ÍGÈ Telefoon0s1s4 -4227srOslss-slz2s
aouïÍ-atonr* Telefax 05154 - 43659

" Gediplomeerde Autorij scho ol "
Sudergoweg 36 - 8651 cN rJlst - tr*.3Ïuoïïii-#ffiBtt"" 

en autobus

. Lestiiden 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 l7/z jarigen

r Hoog slagi

voor meer informatie.

Voor al uw
* Nieuwbouw
" Verbouw
* Onderhoudswerk

Vraag om vrijblijvende
prijsopgave van uw bouwplannen

Voor al uw:
o Kruidenierswarên o Groenten en Íruit
o Vers vlees en vleeswaren a Brood en
gebak o Diepvries enz. enz.

Speciale drogisterij en kosmetica-aÍdeling

Let op onze wekelijkse folder

SPEERSTRA'S
VOORDEELMARKT
Stadslaan 2 - TeleÍoon 31206
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arder Courant, Trouw, de Consumentengids,
Margriet, Story, enz.
Gebruikers krijgen de door hen gewenste mate-
rialen per post thuis gestuurd en sturen ze gratis
per post terug.
Bent u niet in de gelegenheid de bibliotheek te
bezoeken gedurende de periode dat 'Luisterle-
zen' staat opgesteld en wilt u toch meer informa-
tie over deze vorm van lezen of over de dienst-
verlening van de NLBB in het algemeen, neemt
u dan contact op met het lnformatiecentrum
NLBB Noordelijke Provincies, tel. 050-683648.
Op verzoek wordt een uitgebreid inÍormatiepak-
ket toegestuurd.
Het informatiecentrum NLBB is elke morgen van
9.00-12.00 uur telefonisch bereikbaar om al uw
vragen te beantwoorden en verder op afspraak.
De tentoonstelling 'Luisterlezen' is te bezichtigen
tijdens de openingsuren van de Ulster biblio-
theek, H. Huizengastraat 10, ma. van 14.30-
18.00 en 18.30-20.30 uur, woe. 14.30-18.00 uur,
vrij. 14.30-18.00 uur.

Bloemschikken
\'de laatste septembeMeek, als de herfst weer

is begonnen, begint in Oosthem een nieuwe ba-
siscursus bloemschikken.
In 6 lessen, steeds om de 14 dagen, oeÍenen we
verschillende technieken en diversen soorten
bloemsiukjes. We gebruiken daarbij veel tuin-
materiaal (mos, blad, vÍuchten, stronkies, enz.)
en daarnaast ook bloemen.
Het is niet nodig om vooraÍ al veel van planten te
weten. Als je van bloemen en groen houdt zul je
verrast zijn hoeveel je daar zelÍ mee kunt doen.
Elke les ga je met een 'creatie' naar huis. We
sluiten de cursus af met het maken van een
kerststuk.
Samengevat: 6 lessen van 9.15-1 1.15 uur 's
ochtends of van 20.00-22.00 uur 's avonds. Data
in overleg, om de 14 dagen. Groepen van 6-8
peÍsonen. Cursusgeld I 65,-- exclusief bloe-
men, inclusieÍ oasis, draad en koffie.
Wie eerder een bloemschikcursus gevolgd heeft
kan meedoen aan een groep voor gevorderden.
Bij voldoende deelname komt deze 1 x per
maand bij elkaar.

)r vragen en opqave: Richtje Wijnja, de Him-
\llén 29. óosthem. ïel. 05155-32607.

len fan 'e 100?
Sa'n 100 minsken, ferdield oer in lytse 90 kur-
sussen (foarich winterskoÍt ek 2 yn Easthim),
folgje alle jierren in Fryske kursus Ían de
A.F.U.K. Se dogge al of net eksamen (hoecht
net), mar leare yn alle gefallen in hiel soad. Dog-
ge jo mei?
Noch even de mooglikheden op in rychje:

Leargong A
Op dizze kursus leare jo hoe't jo ienÍáldige tek-
sten, lykas Ítnoegings, advertinsjes, briefkes en
Íerslaggen skriuwe kinne. Fierder krije de krekte
stavering, de wurdskat, taalregels, oersetten en
lêzen omtinken. Foar amtners binne der spesja-
le opdrachten, oanpast oan de deistige berop-
spraktyk. Jo kinne de kursus óÍslute mei it eksa-
men foar it Fryslàn-diploma A.
Tíid: fan oktober oant april 2 oeren wyks mei
thÍsoodrachten.
Kursusjild: f 145,--. Basispakket learmiddels:
! í 75,--.
Wolle jo mear witte fan de Fryske skiednis en li-
teratuer? Jou jo dan op Íoar:

Ile Geeurv
.l)''/u I7.í -t?4<.'d-{ /i

ï.IitS. t. àta*, S4ehlrqudel

Geeuwzicht omstreeks 1 902
De Geeuw gezien vanaÍ de 'grutte brêge' richting Sneek. Links aan de
Geeuwkade staat de Trompmolen die omstreeks 1922 is aÍgebroken. De
molen kreeg deze naam omdat hij lange tijd in het bezit was van de hout-
zaagmolenaar Jan Jans Tromp, afkomstig uit Woudsend. Rechts aan de
Popmawa! ligt een tialk afgemeerd en de stoomboot Piet Hein ll. Met dit
schip werd een veerdienst tussen lJlst en Sneek onderhouden. Eerst was
dat voor de lJlster Stoomboot Maatschappij, later werd Hans van der Zee
(1 867-1 951 ) kapitein/eigenaar.
J. Abma, de uitgever van deze prentbriefkaart, was onderwijzer in lJlst. Als
bijverdienste had hij een boekwinkeltje.

Leargong B
As jo de stavering al aardich yn 'e macht hawwe
en meaÍ witte wolle Ían taal, skiednis en litera-
tuer, kinne jo fierder gean mei leargong B. Wat
de taal oangiet komme de Íolgjende 0nderdielen
oan 'e oarder: it skriuwen Ían Íerskillende tek-
sten (0.o. Íerslaggen, brieven en Íerhalen), sta-
vering, taalregels, taaleigen, oersetten, tiidwur-
den en ynteÍerinsjes. By literatuer giet it om it
tiidrek 1945 oant hjoed de dei, by skiednis om
ynsjoch yn de 0ntwikkeling Ían Fryslàn oant
1 581.
Tiid: fan oktober oant maaie 2 oeren wyks mei
thusopdrachten.
Kursusjild: / 165,--. Basispakket learmiddels:
! f 140,-- (as jo leargong A al Íolge hawwe
! Í 112,50).
Foar opjeÍte en mear ynÍormaasje, ek oer lear-
gong C, koarte kursus stavering, literatuer oÍ ski-
ednis, kinne jo kontakt opnimme mei: Anke
Steenaart, Easthim, 05155-32176 oÍ A.F.U.K.
Ljouwert, 058-1 38045.

Een cursus Fries,iets voor u?
Via uw buren, kennissenkring oÍ werk zult u re-
gelmatig in aanraking komen met de Friese taal.
Wilt u zelÍ Fries leren verstaan. lezen oÍ sore-

it
Dry

eldé
Its. . .

stedsje
foto- en verhalenboek over lJlst

176 pag. met meer dan 260 foto's, form. A 4
gebonden met stevig omslag, prijs f 42,S0

verkrijgbaar bij:

BOEKHANDEL VISSER
Galamagracht 9, 8651 EB IJLST

Telefoon 05155-31318
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Bestratingsbed rijf

Zwaagman B.U,

Voor particulier en bedríif

V raa g v r ij b | íj vend prí jso pgave

Fam. Leverstraat 22
8603 EC Sneek

Te|.05150 - 30454

ken? In een groep oÍ door zelÍstudie? Dan bent
u bij de A.F.U.K. aan het juiste adres. leder jaar
volgen zo'n 1000 cursisten een van de cursus-
sen van de A.F.U.K. Ook bii u in de buurt.

Fries verstaan en lezen
Op deze cursus leert u Fries verstaan en lezen
en enigszins spreken. De cursus is zeer ge-
schikt als u nog maar kort in Friesland woont of
er zult gaan wonen. Het belangrijkste onderdeel
van de cursus zijn de luisterteksten (over dage-
lijkse onderwerpen). De andere onderdelen zijn:
lezen, uitspraak, uitbreiding van woordenschat
en kennis van werkwoorden en grammatica.
Tijd: van oktober tot april wekelijks 2 uren.
Cursusgeld: Í 145,-. Basispakket leermiddelen:
1/ s5,--.

Fries spreken
Als u al langer in Friesland woont oÍ de cursus
verstaan en lezen al hebt gevolgd kunt u de cur-
sus Fries spreken volgen. In deze cursus staan
spreekoeÍeningen centraal. Daarnaast komt ult-
gebreide kennis van werkwoorden en grammati-
ca aan de orde als hulpmiddel bij het vlot leren
soreken. Aan het eind van de cursus kunt u een
gesprek in hel Fries voeren.
Tijd: van oktobeÍ tot april wekelijks 2 uren.
Cursusgeld: Í 145,--. Basispakket leermiddelen:
! Í 45,--.
Verder zijn er nog: intensieve cursus; spoedcur-
sus (op Terschelling) en conversatiecursus.
Voor aanmeldingen en inlichtingen kunt u bellen
met: Anke Steenaart, Oosthem, 05155-32176 oÍ
A. F.U.K. Leeuwarden, 058-1 38045.

5th seotember 1995

Aan onze vrienden in lJlst
Wij komen aan het einde van onze derde mooie
zomer in Nederland. Wij hebben zelfs zes we-
ken in België gevaren dit jaar. Wij danken jullie
voor de gasivrijheid en de vriendelijkheid en het
warme welkom tijdens ons verblijf in lJlst.
Wij willen ook bedanken de kapiteins van de'Jo-
hanna Jacoba' en de 'Mozart' en de twee politie-
agenten op de politieboot WP2 die zo bezorgd

COPIEREN tot A3
vergroten of verkleinen?

DUPLICEREN?
Snel en goedkoop

dan naar:

BoekhandeUDrukkerij V ISSE R

Galamagracht 9, Tel. 31318

waren over ons welzijn op 1 en 2 septembeÍ. Tot
volgend jaar.
Met hartelijke groeten,

Jim en Doreen Hardy
Engelse narrow boat'Kindly Light'

Damclub lJ.D.C.
M.i.v. september is onze damcompetitie weer
gestart. Wij zitten met smart te wachten op nieu-
we leden.
Kom vrijblijvend op maandag eens langs. Wà;
licht ga je je dan aanmelden als lid van onze ver-
eniging. Voor eventuele inlichtingen kun je je
ook in verbinding stellen met N. Boersma, Nij-
esyl 60, tel. 31797.

Schaakclub
lJlst-Oosthem
Op dinsdag 19 september wordt het schaaksei-
zoen geopend met een ledenvergadering in de
bovenzaal van caÍé 'Het Wapen van lJlst' om
20.00 uur.
Daar het ledental een dieptepunt heeÍt bereikt,
hangt het bestaan van de club aan een zijden
draadje.
Schakers van lJlst en omstreken helot ons de
club in stand te houden en wordt lid!

Het bestuur

Occasions en
N ieuw-verkoop
Goede service

Te|.31249
Holtropweg 5

Reparatie
Plaatwerk - Spuiten

Príaé en Zakelijh
de juíste

* verzekering
* hypotheek
* pensioen

SNEEII,EN
A$IUN,ANTIEN(AN:IOON

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

DE BOENBT
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Kaatssport in lJlst groeiende
De kaatsvereniging Nije Moed in lJlst kent de laatste tijd een aardige aan-
was van nieuwe leden. Steeds meer inwoners van lJlst en Oosthem leren
de kaatssport zo langzamerhand wat kennen en dit heeft tot gevolg gehad
dat zo'n 15 nieuwe leden bijgeschreven konden worden in het aÍgelopen
iaar.

Postma. Postma c.s kregen maar 2 eersten.
De Íinale was echter om van te smullen. Het oar-
tuur van Jurjen Sweering, Jelle Bangma en Je-
anet Sweering nam daarin al gauw een voor-
sprong van 3- 1.

De ommekeer moest komen doordat Johan

In de winter wordt er gekaatst in de Utherne en
in mei komt daar het veldkaatsen bij. Elke
woensdagavond is er competitie om 19.00 uur
op de velden bij de Utherne en zo nu en dan is
er op zaterdag een ledenwedsÍijd, waar fel ge-
streden wordt om de kransen"
In dit artikel een beschrijving van twee door de
kaatsvereniging gehouden ledenwedstriiden in
lJlst, te weten de Sikmapartij en het Straatkaat-
sen op de Overkluizing.

Sikmapartij
Deze partij, gesponsord door het aan de Pop-
mawal gevestigde bedrijf Sikma, is voor de
rureede keer in successie gehouden. Voor het

V.st werd deze partij op twee avonden gehou-
den en gelet op de opkomst, maar liefst 11 par-
turen, is dit zeker voor herhaling vatbaar.
Omdat er op de avond gekaatst werd konden de
leden die zaterdags in de winkel werken mee-
doen en dit was te merken in de uitslagen.
Nadat op dinsdagavond twee omlopen veÍkaatsi
waren, kon op woensdagavond begonnen wor-
den met de finale wedstrijden.
In de verliezersronde kon het partuur van Chris
de Groot cs in de halve finale het oafiuur van
Douwe Zijlstra verslaan en moest men in de fi-
nale tegen het partuur van Cees Witteveen cs.
Na een gelijk opgaande strijd werd het 5 eersten
gelijk en kon met name Piet Tuinman door goed
op te slaan het laatste eerst beslissen in het
voordeel van het partuur Chris de Groot en voor-
inse Age Koudenburg. De tweede prijs was voor
Cees Witteveen, Oane Bootsma en Age Jansen.
Ludiek was de 'le prijs in de verliezersronde
zeer zeker. Uit handen van Hans Sikma moch-
ten de prijswinnaars als wisselprijs een wc-bril
om de hals ontvangen in plaats van een krans.

1e prijs zorgde voor zoveel hilariteit dat eÍ
\urgend jaar in de verliezersronde een strijd zal
ontstaan om de wisselprijs te verkrijgen.
De Íinale in de winnaarsronde ging tussen de
parturen van Brant Miedema en Douwe van
Slooten. Eerstgenoemden hadden in de halve fi-
nale het oartuur van Jelle Postma cs naar de
derde olaats veMezen met 5-4 en 6-4.
De finale was zeer soannend en soms moesten
de kaatsers met verbale argumenten het hard
verdiende punt onderstrepen. Op 5-4 had Branl
Miedema de partij in handen maar sloeg hij de
bal voor. Nadat zijn partuur achter kwam met
een schone 4 klauterde men toch weer tegen de
wal op en op 5-5 en 6-4 werd in een trik-trak de
bal door Siebo Zijsling kwaad geslagen. De eer-
ste prijs winnaars waren Brant Miedema, Nynke
Luinenburg en Sjoerd Nooitgedagt (voor het
eerst in de kransen). De tweede prijs was voor
Douwe van Slooten, Bauke Sikma en Siebo Zij-
sling. De prijs voor dê verste bovenslag, een
stenen kruik met beerenbuÍg, was voor Marco
Damstra die de bal vanuit het perk ver in de bo-
men sroeg.

Straatkaatsen
Eén van de jaarlijkse hoogtepunten van de
kaatsclub is het straatkaatsen op de Overklui-
zing. Elk jaar ziin er weer meer deelnemers en

Van links naar rechts: Jurjen Sweering, Jeanet
Sweering en Jelle Bangma

getuige het vele publiek is dit aparte kaatsen
midden in lJlst een gezellig evenement.
Ook uw verslaggever van het Kypmantsje is al-
tijd trouw op de banken te vinden en zal voor-
taan ook zijn geluk beproeven op de kaatsvel-
den.
Elk iaar worden de parkeerplaatsen omgetoverd
in een ware kaatsarena en in de luwte van het
mooie gebouw van Nooitgedagt is het goed toe-
ven.
ïraditie getrouw wordt er gekaatst om minitele-
graÍen die speciaal voor de kaatsvereniging ge-
maakt worden. Aan deze wedstrijden mag ook
deelgenomen worden door niet leden en leden
van de kaatsvereniging Folsgare.
Op de lijst stonden 13 parturen en daarmee was
elke avond meer dan gevuld.
ln de finale van de verliezersronde stonden de
parturen van Marco Damstra en Jeroen Haringa.
Jeroen Haringa een kaatstalent uit Folsgare be-
wees met zijn maten Fimme Folmer en nieuwe-
ling Rene Sijbrandij dat zij eigenlijk niet in de
verliezersronde thuis hoorden. Met 5-2 en 6-2
wonnen zij vrij eenvoudig van Marco Damstra,
Hans Zijlstra en Jan Bergstra.
ln de beide halve finales in de winnaarsronde
had hei partuur van Jurjen Sweering geen moei-
te met het partuur van Brant Miedema. Zonder
een eerst te krijgen en binnen 20 minLrten zaten
laatstgenoemden alweer op de bank.
ln de andere halve Íinale was het oartuur van
Douwe van Slooten te sterk voor dat van Jelle

Boorsma zijn oude schoenen uit deed en deze
rn de Geeuw gooide, maar dat bleeÍ nog uit toen
Jeanet keerde voor de kaats op 6-6 en ze daar-
door met 4-1 voor kwamen. Na 5-2 kwamen
Douwe van Slooten cs toch terug tot 5-5. In het
laatste eerst sloeg Jurjen Sweering eerst twee
keer boven, behielden beide parturen 1 kaats en
weÍd het 6-2 voor Sweering. Met daarna een zit-
bal voor Douwe en een voorbal van Jurjen
kwam alles aan de hang op 5-5 en 6-6. Het werd
muisstil op de kluis bij de laatste alles beslissen-
de bal.
Jurjen Sweering sloeg best op, maar ook Douwe
van Slooten sloeg best uit. De bal belandde ech-
ter tegen de Íabriek en dus was de eerste prijs
voor Jurjen Sweering c.s.. De tweede prijs was
voor de teleurgestelde Douwe van Slooten
(tweede keer tweede in een week), Johan Boor-
sma en Sjoerd Nooitgedagt.
De derde prijs was voor Jelle Postma, Clara Ja-
cobsen en Jan van der Wal. Na aÍloop werd
voor de prijswinnaars het Frysk Folkslied gezon-
gen en werd de Íamrlie Schreur bedankt voor het
beschikbaar stellen van de kransen. Tegen slui-
tingstijd waren de aÍgelopen partijen zo vaak
doorgesproken dat er snel een einde diende te
komen aan het nazitten om ook nog wat te be-
waren voor het nachtkaatsen op vrijdag B sep-
tember. Op 2 september is er nog de StadsÍees-
tenpartij om de zilveren kaatsbal.
HeeÍt u na het lezen van dit verslag zin gekre-
gen om ook eens een keer te willen kaatsen
kom dan gerust op woensdagavond om 19.00
op het veld en doe mee.

De pripper
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4lomskikkursussen

4reidsboeketten, korsages en oar
lBlomwurk

Richtsje Wijnja, De Himmen 29

Easihim, til. 05 155-32607

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

Nijesyl 50, lJlst ïel. 051 55 - 32386

DtrDofrn'e8nnufirDilJ
GEEUWKADE 1 .8651 AA IJLST

KUI.TURELE RIED WYMBRITSERADIEL

PRESENÍEERT

OP

zaterdag 30 september 1995

OVERKTUIZIITIG IJLST

T h eate r kar avaan Ke u nstwu rk

aanvang 14.0O uur

rneÍ:

Bogerman Bigband
Tryater mei Dach Mtnster

Dansgroep Duende
Piter Wilkens

om 13.3O uur rondtour karavaan met m.m.v,
Ardito Oppenhuizen en Concordia llst

Bij slecht weer in de SÍadsáeróerg Het Wapen van lllst

Toegang gratis

Galamagracht 8 8651 EB IJLST Tel. 05155-31229

Voor ovenverse bakkersprodukten naar

TELEFOON 05155-31557

Voor al uw TEXTIEL enloÍ LUXE KADOOTJES natuurliik naar:

Textiel & Kadosho
ZONNESTUDI

VOOR WONING.
EN

UTILITEITSBOUW
installatiebedrijf

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

Nevenvestiging lJlst,
te|.05155-32642

tel. Si. Wiebenga 05155-31529
Eegracht Í05

BROUWER


