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lJlster Coen Makelaar
bii 'Vakantieman'

Gezamenlijk stonden ze op het vliegveld, maar
het duurde nogal lang om door de douane te ko-
men. De reis verliep via Curagao en vervolgens
naar Havanna. Visa bleken ook niet te kloppen,
(dankjewel vakantieman) waardoor het opont-''oud groot werd en de ruim 9-uurse reis even

\í'/at langer duurde.
Volgens het reisverslag verliep het eerste deel
van de reis voorspoedig, terwijl het laatste ge-
deelte in een zeer oud vliegtuig dramatisch
slecht verliep. Bagage raakte zoek, maar na het
aÍwachten van een 'gouden tip' kwam alles weer
op z'n pootjes teÍecht. In het reisverslag staat
vervolgens: 'We gingen naar buiten en daar
stonden onze gids en chauÍÍeur. Een schattige
vrouw, die ons in tien minuten alles over Cuba
wilde vedellen'.
Donderdag 15 juni is iedereen volgens het dag-
boek fit wakker geworden. Na een bezoek aan
een koffiewinkel met extra sterke koÍÍie en een
rumwinkel werd Havanna pas echt bezocht.
Op 16 juni wordt een bezoek gebracht aan het
Hemingway museum, een enigszins koloniaal
huis. Ook wordt eÍ een bezoek gebracht aan
een 'grand caÍé' waar Hemingway altijd zijn
'daguiri' plachi te drinken.
Het einde van het reisverslag luidt als volgt: 'De

op 14 juni 1995 begint het eindetijk door te dringen. De reis naar cuba kan
gemaakt worden. lJlster coen Makelaar heeft zijn welverdiende prijs bin-
nen! Door een medekandidaat werd hij gewogen en zwaar genoeg bevon-
den. via de 'vakantieman' Frits Bom mocht coen op pad met een partner.

reis naar huis kan beginnen. Vol indrukken en
ineens ook zeei vermoeid, maar met een gewel-
dige ervaring, die we niet snel zullen vergeten'.
'Vakantiemanpartner' Hannie Klaasen en Coen
Makelaar spreken elkaar nog regelmatig. De
hoofdprijs zat er niet in. AÍ en toe moet je met de
kleinere prijzen genoegen nemen. Een echte
'Makelaar'kent zijn eigen prijs.

J,K.

Sï}., \"

aazar GereÍormeerde kerk
Op vrijdag 10 november a.s. organiseren de ac-
tiviteitencommissie en de vrouwengespreks-
groep van de GereÍormeerde kerk een bazar in
het Mienskipsh0s.
De bazar begint om 15.00 uur. Er is voor ieder-
een wel iets te doen oÍ te kooen.
Er zijn raad- en behendigheidsspelletjes, de
sjoelbakken staan klaar, buksschieten, draaiend
rad, verkooptafels met o.a. handwerk, snoep,
kaarten en bloemstukjes.
Er is natuurlijk koÍfie met koek of iets anders en
we sluiten de avond aÍ met een Amerikaanse
verloting.
U ziet er is genoeg om voor langs te komen!

AÍscheid van kapsalon
Jenny

In het vorige nummer van dit blad kondigde Jen-
ny Weerstra de sluiting van haar kapsalon aan
per 1 oktober.
Haar vaste klanten wilden deze datum niet zon-
der meer voorbij laten gaan. Op vrijdag 29 sep-
tember verzamelde zich een schare dames voor
de kapsalon op de Galamagracht en hieven een

lied aan, waarin de kwaliteiten van Jenny en
haar assistentes geroemd werden en waarin de
dames bedankt werden voor hun altijd zo plezie-
rige behandeling.
Nadat Jenny verrast de deur had geopend en de
groep had binnen genodigd, werd hèt lied nog
eens herhaald en werden de meegebrachte gla-
zen geneven.
Van het door Lies Meijer ingezamelde geld wa-
ren kadobonnen en bloemen voor de dames ge-
kocht en voor Jenny bovendien nog een vogel-
bad voor in haar tuin. In die tuin zal ze in de toe-
komst zekeÍ heel wat meer uurtjes zal kunnen
doorbrengen dan tot nu toe het geval was.

NS-PLAATSBEWIJZEN
Jongeren-, Rail Aktief- en

60* seníorenkaarten

verkrijgbaar bij:

BOEKHANDEL VISSER
Galamagracht 9, tel. 531 318

Taxicentrale ZUID-WEST FRI ESLAND

Taxi Gaasterland O51 4 - 57 1 377
Taxi Speerstra 051 5-543400
Postbus 459, 8600 AL SNEEK

Alg. Tel.nr.: 051 5-430300

Jantje Beton
In de week van 5 Vm 11 november'1995 wordt
de Nationaal Jeugd Fonds collecte gehouden.
De helft van de opbrengst blijÍt in lJlst en is dit
jaar bestemd voor de jongste lJlstenaartjes.
Dit jaar collecteren alleen de peuterspeelzalen
in Ulst (Lyts Yleke) en in Oosthem (de Himster
Hummels).
De lopers van Lyts Yleke hopen zeker op een
Ílinke opbrengst in verband met extra kosten
van verhuizing en herinrichting school en
schoololein.
Wij hopen altijd weer op gulle gevers, want met
elkaar kunnen we onze peuters een mooi en
bruikbaar verhuiskado schenken.
Bedanktl

M.C. Vos-Alkema
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Renorutic & Nisuwbouw

VAN VLOER TOT DAKPAN
ONDERHOUDSBEDRIJF HUISI/IANI

DE FTNNE 6, 8651 CW IJLST, 051 5-532023

Lippenwalde 2, 8622 DD Hommerts

Voor taxaties en bemiddeling bíj
verkoop/aankoop van:
- woningen
- recreatiewoningen
- landeriien etc.

Tef .051 5-443567
(Ook's avonds en zaterdags)

ln het bezit van SVM-makelaarcdiploma

Voor ovenverse bakkersprodukten naar

DrDofirn'eSrnnuunDilJ
GEEUWKADE1-8651M|JLST-TELEFooN0515-53.l557

Galamagracbt 20, 8651 EB IJkt, nl. 05fi-532372/531450

Ve elzij dig e v e nstermo de.

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

QOK UW ZAKELIJK
DRUKWERK
/S B'J ONS 

'NQOEDE HANDEN.

Galamagracht g, lJlst, 1St S-Sgt gt g

NIET ALLEEN
VRIENDELIJK

MAAR OOK
DEKSELS
VOORDELIG !

M EER PLEZI ER VAN J E G U LDEN EOTtr,M
GALAMAGRACHT U IJLST
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IJtAND.IJIST
27 okt.17.00-28 okt.23.00 uur
H. Huismans
De Syl 10, Heeg
Te|.0515-442292

28 okt 23.00 - 30 okt. 8.00 uur
E.H.J.M. Drenth
S. Sjaerdemalaan 72, lJlst
Tel. 0515-531263

3 nov. 17.00 - 4 nov. 23.00 uur
C.H. de Koning
Ylostinslaan 3, lJlst
Te|.0515-531263

4 nov. 23.00 - 6 nov. 8.00 uur
E.H. Mulder
Tramstraat 8, Nijland
Tel. 0515-569232

10 nov. 17.00 - 11 nov. 23.00 uur
H. Huismans
De Syl 10, Heeg
Tel.O515-442292

11 nov. 23.00 - 13 nov. 8.00 uur
E.H.J.M. Drenth
S. Sjaerdemalaan 72, lJlst
Te|.0515-531263

17 nov. 17.00 - 18 nov.23.00 uur
E.H. Mulder
Tramstraat B, Nijland
Te|.0515-569232

18 nov. 23.00 - 20 nov. 8.00 uur
C.H. de Koning
Ylostinslaan 3, lJlst
Tel. 0515-531263

24 nov.17.00 - 27 nov.8.00 uur
G.J. Schadenberg & J.P. Verdenius
De Skatting 40, Heeg
Te|.0515-442300

ANNASCHRAA-VAN POPTA

GEDIPLOMEERD
PEDICURE

Geeuwkade 1 1 - TeleÍoon 531 930

-AIOEilIIOA

30 oktober

30 oktober
31 oktober
31 október

1 november
1 november
1 november
4 november
7 november

I november
10 november
13 november
13 november
14 november
14 november
14 november
15 november
16 november
{6 november

1-zZ november
18 noVember
18 november
19 november

20 november
21 november
21 novembêr

22 november
22 november
23 november
23 november

24 november
25 november
25 november
27 november
28 november
29 november

Leeskring'Algemeen BetwijÍeld Christelijk GelooÍ', 20.00 uur, Schaapskooi,
ds. H.C.S. Spit.
Bridgeclub, Mienskipsh0s.
Gespreksgroep GelooÍsopvoeding, 20.00 uur, Schaapskooi, ds. H.C.S. Spit.
Bridgeclub, Mienskipsh0s.

Bridgeclub, Mienskipsh0s.
Bijbelkring'Gelijkenissen', 9.30 uur EehoÍ, ds. J. Ariesen.
Dankstond, GereÍormeerde kerk, 20.30 uur, ds. H.C.S. Spit.
Buurtvereniging'De Rat', Íeestavond, Mienskipsh0s.
Bond van Plattelandsvrouwen, bezoek aan de Leeuwarder Courant,
vertrek 13.15 uur.
Bridgeclub, Mienskipsh0s.
Bazar GereÍormeerde kerk, Mienskipsh0s.
Bridgeclub, Mienskipsh0s.
Pergomano, Mienskipsh0s (bovenzaal).
Bijbelkring'Micha', 20.00 uur, Schaapskooi, ds. J. Ariesen.
Bridgeclub, Mienskipsh0s.
Gespreksgroep'GelooÍsopvoeding', 20.00 uur, Schaapskooi, ds. H.C.S. Spit.
Nil Ylostins, 'Sechtich Plus en Dus', 14.00 uur.
C.P.V., mevrouw Lies Meijer, Mienskipsh0s.
Buurtvereniging'De Tromp', Mienskipsh0s.
Uitvoering Fryske Krite'Meiinoar len', Mienskipsh0s.
Uitvoering Fryske Krite'Meiinoar len', Mienskipsh0s.
Intocht Sinterklaasl!!
Open Deur dienst, ds. Westerneng, ldskenhuizen, koor'Terra Nova' Nijland,
1 9.30 uur, Mienskipsh0s.
SchrijÍavond'Amnesty International' 1 9.00-20.30 uur in de bibliotheek.
Leerhuis 'Verhalen uit het oude testament', prof . Jagersma, 19.30 uur, Eehof .

Leeskring 'Algemeen BetwijÍeld Christelilk Geloof', Schaapskooi, 20.00 uur,
ds. H.C.S. Spit.
Bridgeclub, Mienskipsh0s.
Bijbelkring 'Gelijkenissen', 9.30-1 1.30 uur, ds. J. Ariesen, Eehof.
N.C.V.B. Creatieve avond m.m.v. Zijdeatelier Hawar, Mienskipsh0s.
Bond van Plattelandsvrouwen, mevrouw Anna Krikke, psychiater in het Antonius
Ziekenhuis, Stadsherberg.
Klaverjassen, Mienskipsh0s.
Sinterklaasmiddag, buurtvereniging'De Rat', Mienskipsh0s.
Bingoavond Winkeliersvereniging, Mienskipsh0s.
Bridgeclub, Mienskipsh0s.
Gespreksgroep 'GelooÍsopvoeding', 20 uur Schaapskooi, ds. H.C.S. Spit.
Jeugdvoorstelling'De Koning van Paprika', 14.00 uur, Miens(ipsh0s.

Yangvereniging "Euphonia" repetitie iedere
dinsdagavond 20.00-22.00 uur in het Mien-
skipsh0s.
Muziekkorps "Concordia" repetitie iedere
maandagavond van'19.30-21.30 uur in het
Mienskipsh0s.
Jeugdkorp "Tusken de Noaten" elke dinsdag
van 17 .OO-17.45 uur in dé Schaapskooi.
Sjoelen vanaf 4 oktober, iedere maandagmid-
dag in Nii Ylostins, aanvang 14.00 uur.
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.
Ouderen iedere dinsdagmiddag van 13.30-
15.00 uur in het Mienskipshos.
Schaken elke dinsdagavond in Het Wapen van
lJlst.
Dammen elke maandagavond in Het Wapen
van lJlst.
Bejaardengymnastiek in Nij Yloslins, elke vril-
dag vanaf 14.30 uur.
Badmintonvereniging Flash elke donderdag
van 18.00-22.30 uur in De Utherne.
Volleybalvereniging StánÍries elke dinsdag
vanaf 17.00 uur.
Kaatsen elke woensdagavond in De Utherne.

TaÍeltennis maandag van 19.00-23.00 uur,
zaterdag van 9.00-13.00 uurjeugd.
Dartclub iedere dinsdagavond vanaÍ 20.00 uur
bondswedstrijd en iedere donderdagavond in
Het Wapen van lJlst.
Gymnastiekvereniging StánÍries: maandag
sporthal 8.45-9.45 uur, 16.00-22.30 uur; dinsdag
Dassenburg jazz 16.30-20.30 uur; woensdag
sporthal 13.00-19.30 uur; donderdag 17.00-
18.00 uur; vrijdag 16.30-18.00 uur; zaterdag
9.00-13.00 uur in De Utherne.
Amnesty International elke 3e maandag van
de maand, 19.00-20.30 uur in de bibliotheek.
Bouw- en Houtbond F.N.V. Inschrijven W.W.,
élke maandag van 10.00-10.30 uur. Verdere af-
spraken alléén telefonisch, tel. 05155-31 970.
Vrouwen-Advies-Team F.N.V. (VAT).
Coórdinator Friesland: Louise Heeringa,
tel. 051 55-31 970.
Gemeente van Jezus Christus: Kinderclub 4
Um7 jaar; woensdag 13.30-14.30 uur; 8 Vm 11

iaar 14.30-'15.30 uur. allebei in de even weken.
InÍo: Lippy Walinga, tel. 05155-32662. ToÍfe Tie-
nerclub: vrijdags 19.30-21.00 uur; in de even
weken. InÍo: Johan Brinksma, te|.05104-1627.
't Honk: woensdagmiddag: van 14.00-15.30 uur
aktiviteiten voor kinderen van de basisschool;
vrijdagavond: kinderdisco Vm 15 jaar;
zaterdagavond: disco voor de jeugd vanaÍ 16

laar.
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We ztjn net zo
thuis in
de buurt
als u

Galomagrocht I , 8ó51 EB lllst

telefoon (05 I 5) 53 I 4 2ó, telefox (05 I 5) 53 I 2 S0

Wij zijn telefonisch bereikbaaÍ tot 17.30

Vaaromhopeill...
afs a Yoordelig
hanthuren?

De doe-het-zelver huurt bij
ons o.a..' a Ladders a Rol-
stelgers a S pec iem o le ns
a Cirkelzagen a DecoupeeF
zagen a BOOrmachines
o Schuurmachines c parket-
schuurmachines o ercn6-
of Tuinfrezen . Kettino-
zagen enz. enz.

M.SIIPERDA
Sudergoweg 54, lJlst

vnat dacht u
van een
nieuw
logo...?

De Himmen 24 18618 NR Oosthem
TeleÍoonffeleÍax 05 1 5-532451

DYNAMICA
ontwerpbu:o
Pieter Koot

n
tr
tr
tr

GROND. EN VERZETWERK
WALBESCHOEIING
HEIWERK tr RIOLERING
AGRARISCHE WERKZAAMHEDEN

&annemingebedriiÍ 1iÍeg- *n ïVaterbouw

Stienstra &van derWal
Galamagracht 1 07 8651 EE lJlst 0515-531491

1

@
Voor al uw
* Nieuwbouw
* Verbouw
* Onderhoudswerk

Aannemersbedrijf Vel I i nga-Spij ksma
HEEG / IJLST

Vraag om vrijblijvende
prijsopgave van uw bouwplannen

lfV0B TeleÍoon 0515-442278/0515-531228
rouFronr* Telefax 0S1 5-440659

" Gediplomeerde Aut orij scho ol "
sudergoweg 36 - 8651 cN rJlst - 

'.'.a"ïtIrÏïïffiï** 
en autobus

r Lestijden 60 minuten

r Opfriscursus voor de niet regelmatige rijders
o Voortgezette opleiding op groot materieel
I Het leren en durven rijden in Amsterdam
o Theoriecursus... ook voor l7% jarigen

r Hoog slagingspercentage!

Bel of kom langs voor meef informatie.

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

Speciale drogisterii en kosmetica-aÍdeling

Let op onze wekeliikse folder

SPEERSTRA'S
VOORDEELMARKT
Stadslaan 2 - Telefoon 531 206
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Gymnastiekvereniging
Stànfries 90 jaar iong (ll)
In het tweede deel van dit drieluik over de gymnastiekvereniging 'De Stàn-
fries' kijken we naar de gebeurtenissen na de Tweede Wereldoorlog. Uit de
diverse jaarverslagen tijdens de oorlog gemaakt, blijkt dat deze Wereldoor-
log duidelijk zijn invloed heeft gehad op de sportbeleving van deze vereni-
ging.

In het .jaarverslag van 1945 schrijft secretaris
Stallinga: 'En dan eindelijk worden wij bevrijd in
Mei. Alles herademt. Ook ons verenigingsleven
begint weeÍ... De 21ste dec. 1945 heeft de Stán-
Íries 40 jaar bestaan, dit moet Íeestelijk worden
herdacht en plannen worden gemaakt om dit zo
goed mogeliik te doen'. In deze jaren blijkt uit de
jaarverslagen dat het ledental langzamerhand
toeneemt hoewel menig secretaris in het jaar-
verslag verzuchtend opmerkt dat de groei in Íei-
te toch wat tegen viel. In het jaarverslag van
1955 lezen we: 'Op 21 dec.1955 bestond onze
vereniging 50 jaar, het welk wij niet ongemerkt

. .,orbij konden laten gaan. 's Middags werd er
Yen receptie van 4-5.30 gehouden op bovehzaal

Jelsma... de opkomst van belangstellenden, on-
geveer 60 personen, was groot'.
In 1965 verheugt de vereniging zich in de ope-
ning van het 'Mienskipsh0s'. Op 23-10-1965
opent zich de deur voor de turners en tuÍnsters
uit lJlst. ledere dinsdag en woensdag werd er
getraind. Ook waren er diverse activiteiten om
het 60-jarig jubileum te vieren.
ln 1977 wordt er in het jaarverslag plechtig aan-
gekondigd dal dit jaar'voor onze vereniging een
jaar van grote verandeÍingen geweest' is. De
sportzaal is gereed gekomen en StànÍries noemt
zich nu 'OmniveÍeniging'. Er besiaat nu de afde-
ling gymnastiek, badminton en volleybal. Ook is
er in dat jaar geprobeerd de tennisclub in deze
vereniging tê betrekken, maar deze zag be-
zwaar omdat het meer een buitensooÍt betroÍ. ln
'1977 had de omnivereniging 330 leden waarvan
alleen al 170 van de gymnastiekaÍdeling.
In 1983 sterft de omnivereniging in wezen een
zachte dood, want er wordt na diverse vergade-

?en besloten 'dat elke aÍdeling, onder een ei-
\.n bestuur en eigen verantwoording' verder

gaat. StànÍries blijft in de jaren hierna doorgroei-
en en we naderen langzamerhand de tegen-
woordige tijd. Daarover in deel lll meer.

J.K.

Brillenactie
Kórnic - Polen
Ondanks de vakantie en het warme weer bleef
de belangstelling voor onze zustergemeente
Kórnic groeien. Honderden kilo's aan textiel en
schoenen (ook kinderkleding) mocht ik van u
onvangen.
Het aantal brillen is nu gekomen op 1954, een
geweldig getal.
Voor de fibrosis-patiènten ontving ik duizenden
postzegels en verder prachtige kaarten en tijd-
schriÍten.
Namens Polen heel veel dank en ontvano een
hartelijke groet van

J. Mostaert.

Inleveradres in lJlst: Boekhandel Visser.

TRAINER/STER GEZOCHT

De badmintonclub uit Oosthem zoektzo
spoedig mogelijk een trainer/ster voor

de jeugd vanaf zeven jaar.
Er wordt getraind iedere Woensdag-
avond in het Himsterh0s in Oosthem.

lnl. Gonda Feenstra
tel. 0515-532195

NIEUW IN IJLST

Kapsalon

Uilenburg 3 - 8651 EK lJlst
Tel.: 051 5-53331 0

Kom eens langs voor een behandeling!
openingstijden: ma-vr: 8.30-t2.30u.

13.30 - 18.00 u.

Knippen zonder afspraak: vr: 1 9.00 - 2l .00 u.

za:8.30-13.00u.

Petra Paulusma & Thea Jansma

behaald. Opvallend detail was, dat de altiid aan-
wijzingen gevende Jippe op dat momeni afwe-
zig was (meestal lopen keuringen uit; deze liep
ca. 1 uur voor op het schema).
De heer Jippe Holwerda was na afloop niet voor
commentaar bereikbaar.

een urrgave van:

Drukkerij Visser
Galamagracht 9, lJlst
Tel. 051 5-531 31 8

Friesland Expocentrum
Zaterdag 30 september
Op de onlangs in Leeuwarden gehouden pro-
vinciale lammerenkeuring hebben de gezusters
Alies en Afke Holwerda een 1e en een 2e oriis

Redactie:

Zetwerk:

Opmaak;

Druk:

A. Kuipers
Johan Keizer

G. Groeneveld-Kroese
Migg bv, Sneek

Srrho l-lnr ricma

Drukkerij Visser, lJlst

Àgr1)-á#={
lrrre v,r,rll

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

O Copyright Drukkerij Vtsser. Niets uit deze uitgave
mag worden veÍveelvoudigd door middel van druk,
fotokopie. mikroÍilm of op enigerlei andere wijze,
zonder vooraÍgaande schriÍtelijke toesiemming van de
uitgever.
De uitgever behoudt zichzelÍ het recht voor ingeleverde
\op j te wijzrgen. r1 re konen of te weigeren.
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DE KOEPEL
IJLST

Op zaterdag 11 november is er weer
de jaarlijkse

KI NDERMARKT

in Nij Ylostins.
Vanaf 13.00 uur kunnen kinderen
een plaatsje uitzoeken voor de ver-
koop van tweedehands speelgoed.
De verkoop begint om 1.3.30 uur
tot 15.30 uur. Ook weer met een
kleine verloting.

Zaterdag 11 november

SINT MAARTEN

Verzamelen op het parkeerter-
rein achter de Golff Supermarkt.
Alle kinderen van lJlst zijn van
harte welkom.
We vertrekken om 18.30 uur met
voorop een draaiorgel.
De route wordt nader bepaald.
Het eindpunt is Nij Ylostins.
Voor iedere deelnemer een gratis
verrassi ng.

Organisatie "De Kopel"

Hiemstra
odministrotiekqntoor

*
*
*
*
$

Plein 16-18, 8754 ER Makkum
tel.0515-231523

De Pream 2,865I GA IJlst
tel.0515-531860

administraties
belastingzaken
begeleiding
aidvies

voor bedrijven
en particulieren

Snabbeltje Nieuws
Er hangt weer volop ingebracht kinderkleding
voor het winterseizoen in het winkeltje.
De openingstijden zijn veranderd, namelijk:
woensdag van 9-1 1 uur
donderdag van halÍ 2-3 uur
vrijdag van 9.11 uur.
Tiidens de schoolvakanties zijn wij gesloten.
Je kunt nog steeds winterkleding en/oÍ speel-
goed inbrengen.
Ken je het Snabbeltje nog niet?
Wij verkopen goed uitgesorteerde tweedehands
kinderkleding en speelgoed.
Wil je zelÍ kleding inbrengen, kom gerust en wij
leggen je de spelregels uit. Je kunt ons vinden
tegênover de parkeerplaats van hêt voormalig
stadhuis.
Tot ziens in het Snabbeltje.

Anita Oosterhuis, tel. 53191 1

Wilma Eisma, lel. 532226

,.À

** teatskehos
Bazar en verkoop hand-
werkarti kelen Teatskeh 0s

Op woensdag 1 november 1995 is weer de jaar-
lijkse verkoop van handwerkartikelen in het ïe-
atskeh0s te Blauwhuis.
De bewoners en de afdeling Welfare van Blauw-
huis zijn het hele jaar weer creatief bezig ge-
weest, waardoor weer mooie dingen te koop
zijn. Ook worden er tweedehands boeken ver-
kocht, waaronder grootletterboeken.
Er zijn spelletjes voor jong en oud, een draaiend
rad en een verloting rnet hele mooie prijzen. Het
is zeker de moeite waard om een kijkje te komen
nemen op woensdagmiddag 1 november van
halÍ 2 tot 5 uur in Blauwhuis.
Na 5 uur worden de prijzen bekend gemaakt.

Activiteitenafdeling en Welfare'Teatskeh0s'

Berichtje van Turdu$
Er is de laatste maanden nogal wat gebeurd
rond onze zanggroep.
Kort voor de zomerstop heeft Jan Hibma te ken-
nen gegeven te willen stoppen met het dirigeren
van ïurdus om redenen waar wii begrip voor
hebben en die we respecterên. Desalniettemin
vinden we het jammer. De samenwerking ver-
liep van beide kanten altijd prima. We hebben in
10 jaar heel wat beleeÍd, veel optredens ver-
zorgd en heel wat aÍgelachen.
Op de jaarvergadering in juni bleek dat de leden
liever niet meer op zondagavond willen oeÍenen.
Bij meerderheid van stemmen werd gekozen
voor de donderdagavond als oefenavond.
Het bestuur is tijdens de zomerstop naarstig op
zoek gegaan naar een nieuwe dirigent. Die werd
gevonden in Heerenveen. Echter toen we na de
vakantie weer bij elkaar kwamen op 7 septem-
ber, bleek dat er nog enkele leden hadden afge-
haakt, c.q. hadden moeten aÍhaken. Ook kon
niet iedereen zich vinden in de als gevolg hier-
van noodzakelijke contributieverhoging, met an-
dere woorden we konden het financièle plaatje
niet rond krijgen.
Tja, en dan sta le voor de beslissing: doorzoe-
ken of opdoeken? Als je samen nog eens me-

S. \Viersma
pianostemmer

S.Sjaerdemalaan53 Reparatie
865184 UIst Verkoop
Te|.0515-533127

moreert wat je in 10 jaar hebt opgebouwd, kom
je tot de conclusie dat het toch jammer zou ziin
als dat allemaal voorbij zou zijn.
In de daaropvolgende week hebben verschillen-
de mensen nog eens geprobeerd om een nieu-
we dirigent voor Turdus te vinden. Het doet je
als bestuur goed als je van verschillende leden
nog eens 6 tips kri.igt om bepaalde personen te
benaderen. Als je dan in die week ook nog eens
twee aanvragen kriigt om op te treden, wordt je
gesterkt in de pogingen de zanggroep weer
draaiende te krijgen.
Op 14 september kwamen we opnieuw bij el-
kaar. Het bestuur deed verslag van haar werk-
zaamheden.
Samengevat is de situatie nu als volgt: Alle be-
naderde personen hebben negatieÍ gereagee(
met uitzondering van één. Deze persoon noopÏ-
de komende maanden aÍ te studeren aan het
conservatorium en wil in januari met ons om de
taÍel.
Voorlopig staat zanggroep Turdus op non-actieÍ.
In januari valt de definitieve beslissing oÍ we
stoppen of doorgaan. Mochten we er voor die
tijd onverwacht toch nog in slagen een mogelijke
dirigent te vinden, dan belegt het bestuur tus-
sentitds een vergadering.
Namens het bestuur,

Akkie Hiemstra

Bond van Plattelands-
vrouwen in Friesland,
afd. lJlst
Traditiegetrouw was voor de eerste avond van
het seizoen een plaatsgenoot uitgenodigd. In dit
geval was dit Harm v.d. Meer, muziekleraar en
dirigent, dit laatste o.a. van ons eigen Shan'
koor lt Skip s0nder Roer. Omdat de heer Vàru
der Meer eerst nog andere verplichtingen had
werd de tiid tot de pauze gevuld met het in
groepjes bêantwoorden van vragen uit het cam-
pagnespel Kritisch consumeren, duurzaam pro-
duceren. De puzzle van 8 kaartjes die in de juis-
te volgorde de kringloop in de natuur moesten
uitbeelden, gaf nog wel enkele problemen, maar
de andere vragen, het samenstellen van een
vers en een vlugklaaÍ menu en het maken van
een reclameboodschap gaven veel stoÍ tot pra-
ten en tot lachen.
Na de pauze zette Harm v.d. Meer zich achter
de piano; hij vertelde van zijn ervaringen met en
zijn liefde voor de muziek. Een paar klassieke
componisten passeerden de revue en De Mol-
dau van Smetana werd na een duidelijke inlei-
ding onder doodse stilte in zijn geheel gedraaid.
Groot was de verrassing toen na het zingen van
enkele liedjes plotseling de schuifwand opzij
werd geschoven en het Shantykoor naar binnen
stapte. Onder grote bijval werd een vijftal shan-
ty's ten gehore gebracht, waarbij we ook nog
een solist konden beluisteren. Na hun vertrek
werden de laatste liedjes die Harm v.d. Meer
voor ons in petto had met nog meer enthousias-
me gezongen. Een vrolijk en interessant begin
van het verenigingsjaar.
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SINTERKTAAS 1995

14.00 uur Spektakulaire ontvangst Sinterklaas op kade
SpeersÍra's Voordeelmarkt
Daarna rondtour met Concordia en
Ardito

drumband

14.45 uur MIENSKIPSHUS
CARLO LANZA FAMILY
voor de leeftijd J Um | 2 jaar
humor, span nin g, sensaÍie
een geweldige show die je moet meemaken
traktatie bij de uitgang

18 Um 25 november í995

SINTERKLAASAKTIE
Bij aankoop van f 5r- een bingolot. S loten geven recht op
één bingokaart. Hoe meer loten hoe meer kans!!!!l!
Winkeliers herkenbaar aan groene vignet.

zaterdag 25 november 1995

20.00 uur MIENSKIPSHUS GRorE BINGO (VANAF tJ IAAR)
45 RONDES BINGO met schitterende prijzen
hoofdprijs weekend of midweek t.w.v. f 500,-
beschikbaar gesfe ld door de s.N.s. bank sneel</tJtst
extra prijs dekbed t.w.v. f 2S0r-
beschikbaar gesÍeld door post woninginrichting IIIst
muzikale omlijsting; R & B Duo wang-Dang-Dóodte
Pen meenemen. Eventuele hingoloten aan de zaal f sr-
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#reidsboeketten, korsages en oar
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Richtsje Wijnja, De Himmen 29

Easthim til. 05 l 5-532607

AUTOBEDRITF

I.OSINGA
Voor alles wat met uw auto te maken heeft

Nu ook algemene periodieke keuringen {A"P.K)

Nijesyl 50, lJlst Tel. 051 5-532386

EEN PI'T,,T,NI VAN IE TEUKSTE FOTO!
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Makelaardij
Schrale

BOEKHANDEL VISSER
Galamagracht 9, 8651 EB lJlst

tel. 0515-5313í 8

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

Hypotheken en verzekeringen

Taxaties van alle onroerende goederen
binnen 48 uur geregeld

Vraagt v rijbl ijvend informatie.

Stadslaan 42,8651AG lJlst, tel. 0515-53221 1

Voor al uw TEXTIEL en/oÍ LUXE KADOOïJES natuurlijk naar:

Textiel & Kadosho

Galamagracht I8651 EB IJLST Tel. 051 5-531229

VOOR WONING.
EN

UTILITEITSBOUW
installatiebedrijf

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

Nevenvestiging lJlst,
tel. 051 5-532642

tel. Sj. Wiebenga 0515-531529
Eegracht 1 05

BROUWER
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een onbekende aan de deur.
Uw slijper: Henk de Vries
Bockamastraat 27

ren.vakantiekampen, uitstapjês e.d. te organise-

Bij de aÍsluiting van de lezlng geeÍt de heer
Hans van der Meulen nog enkeie inlichtingen
omtrent het verzamelen van materiaal. Mevrouw
Joustra bedankt de heer Van der Meulen en
wenst hem sterkte en succes toe bij deze actie.
Na nog een bakje koffie wenst mevrouw Joustra
iedereen wel thuis en tot ziens op 2g september.

J. Posthuma-v.d. Boomgaard

Hartelijk dank voor alle bloemen.
attenties en de zanghutde bij het stuiten

van kapsalon Jenny.

Jenny, Nêeltje en Hendrika

Ned. Christen Vrouwenbond
Mevrouw Postma had deze avond de leiding. Ze
begon met een welkom aan onze gasten uit
Steenwijk, de Íamilie Belgrave, de leden en een
aantal gasten.
Ook konden we vijf nieuwe leden introduceren;
ze wercten met een w4rm applaus begroet.
Na de meditatie van mevrouw postma, het zin-
gen en gebed, waren er nog enkele mededelin-
gen. HieÍna begon onze spreekster mevrouw
Belgrave, met haar verhaal over "Christênen in
China".
Nog steeds leeÍt bijna de helÍt van de wereldbe-
volking in "gesloten landen". Zoals China, Viet-
nam, Noord Korea en de strenge moslimlanden.
De stichting "Open Doors" legt zich al 40 jaar toe
op hulp aan deze "lijdende kerk".
Ze doet dit door het brengen van bijbels en goe-
de christelijke boeken, maar ook door het geven
van cursussen, bijvoorbeeld aan lekepredikers
die nooit een opleiding konden volgen vanwege
de vervolging.
Er worden veel oÍfers gebracht om het gelooÍ.
Met een film wordi ons enigszins de situatie ge-
schetst hoe het daar toe gaat. Een zeer aangril-
pende en soms gewelddadige Íilm, met ook ont-
roerende momenten. Daarna is er nog gelegen-
heid tot het stellen van vragen.
Mevrouw Postma bedankt de spreekster voor
haar betoog. De avond wordt besloten met een
gedicht van Toon Hermans.

J. Posthuma-v.d. Boomgaard

F0gelnijs

Vogelwacht
lJlsUOosthem e.o.

Vogelmeldingen
Een niet alledaagse bezoeker rond lJlst, een
hop (h0pe, Fries) werd gezien in mei door me-
vrouw Keulen bij 't Zouw.
Een lepelaar gezien bij de Scherdijk op 13-6-95
door S. Wassenaar. Op 20-6-95 werd er noo
een gezien bij Heeg door K. v.d. Sluis en tweó
stuks werden er boven lJlst gszien op 12-7-95
door H. Postma.
Een witte aalscholver (ielgoes) gezien door K.
v.d. Sluis bij het OosthemmeÍmeer op 21-6-95.
De parelduiker werd nog eens gezien rond lJlst
op 28-6-95.
Ransuilen (hoarn0le) gezien rond lJlst op 6-7-95

rrJ. Matien. lJlst.
\íaterhoentje (reidhintsle) met drie longen in de

opvaart tussên Stoaterske Tille en de overweg
bij Van der Zee op 13-7-95 gezien door S.K. Ab-
ma. Over het algemeen leven de waterhoentjes
verscholen tussen de waterplanten en komen ze
pas in de herÍst weer tevoorschijn. Meestal
broedt het waterhoentje meerdere keren en dan
helpen de grote jongen hun ouders bij het groot
brengen van de kleintjes.
Grutto's (skries) nog gezien aan de Oude Schat-
ting op 16-7-95 door S.K. Abma. De meeste
grutto's zijn al weer onderweg naar het zuiden.
Ooievaar (earrebarre) gezien op 16.7-95 langs
de Zuidwesthoekweg bij Nauta, door Íamilie
M.P. ten Woude, lJlst.
Veel vlinders in de laatste weken van juli. Zo za-
ten er op 23-7-95 dertig dagpauwogen, vijÍ ata-
lanta's, vier distelvlinders, één koolwitje en één
citroenvlinder op de vlinderstruik bij Sj. Land-
man. Nog niet eerder zoveel vlinders oo een
plant gehad, misschien door de warme zomer?
Twee boerezwaluwen vlogen tegen het raam bij
r- -vrouw Feenstra, Harinxmaweg. Jammer ge-
1,zg allebei dood. Een winterkoninkje (tomke)
nam bij mevrouw Feenstra een nest van de
huiszwaluw in beslag (brutaal). Kwam hij even
gemakkelijk aan een nest!
Een laat broedende eend bij familie p. Spoel-
stra. De eend zat op zes eieren te broeden,
maar eÍ kwam op 23-7-gS maar één klein jong
uit. Mevrouw Spoelstra lette goed op dit kleintje
maar na een week was hij verdwenen, zoals
veel jonge eendjes rond lJlst.
Een wespendief (huningfalk) boven lJlst gezien
op 8-8-95 door H. Postma, lJlst.
Een ooievaar zweefde een lange tijd boven lJlst
op 7-8-95, gezien door B. de Vries.
Gierzwaluwen (toerswel) boven lJlst, weer ver-
trokken naar het zuiden. Ook zijn de mêeste
kokmeeuwen (kob) weer in het winterkleed, dan

Stickerruilburo
ERWIN ZIJLSTRA

Waterkers 13
8607ES SNEEK
te|.0515-422399

NIEUW: nu ook FLIPPO'S verkrijgbaar!

is de zwarte kop weer verdwenen, alleen blijft er
clan een zwarte stip achter de ogen over, g_g_95,
gezien door Sj. Landman.
Een bijzondere waarneming, een waterhoentie
(reidhintsje) zat op het dak van een woning in de
Hommerts op '16-8-95. Hij hoort in het water
thuis in een rustig smal slootje, gezien door Jo_
hanna Landman, Hommeris.
Boomvalk (blauwe wikel) met een prooi in zijn
klauwen bij de lendrachtswei vloog richting
Sneek, gezien op 16-8-95 door J. v.d. 

-Sluis.

Boomvalk plukte een boerenzwaluw uit de lucht
en ging er met de prooi vandoor, gezien door H.
Postma op 19-8-95 bij M. ten Woude boven de
volkstuinen. Misschien wel dezelfde boomvalk
die J. v.d. Sluis ook waargenomen heeft.
Nog zeer kleine jonge Íuten (hjerringslynder),
die voeren nog mêe op de rug van de ouders op
19-8-95 in de Zootsloot bii Jutrijp gezien door d.
Wassenaar.
Vink met jongen in de bomen bij Nijesyl. Soms
zaten de jongen op de grond en werden dan
door hun ouders gevoerd. Gezien door S.K. Ab-
ma.
Een tapuit (heidehipper) gezien op 1B-8-9S bij
Folsgare door Joh. de Jong, Ulst.
Nog jonge holenduiven (blaudoke) in een nest-
kast bij de Ned. Hervormde kerk op 2-9-95. Wel
laat, maar de holenduiven broeden meestal drie
keer. Nu maaÍ hopen dat, voor het slechte weer
komt de jongen groot en sterk genoeg zijn om
de winter te overleven.
Vogelmeldingen gaarne bij:
Sj. Landman, De Kearnstien l6, lJlst, tel.05155-
32046.
Vogelwacht lJlst-Oosthem e.o.

Koffiemorgen Ned. Chris-
ten Vrouwenbond

Op 6 september jl. hielden we onze kofÍiemor-
gen, de start voor het komende seizoen. De op-
komst was prima.
Mevrouw Joustra, onze presidente, heette ieder-
een welkom, waaronder ook vier gasten en onze
spreker Hans van der Meulen uit Sneek.
Eerst waren er enkele mededelingen en werd
het nieuwe programmaboekje uitgereikt en be-
sproken. ïoen was het de beurt aan de heer
Van der Meulen. Hij zal ons vertellen over de
ziekte Cystic Fibrosis, de engelse naam voor
taaislijmziekte.
Het is een erÍelijke ziekte, waar in Nederland 1

op de 3.500 kinderen mee geboren wordt en
waar 1 op de 30 mensen dragervan is.
Cystic Fibrosis is een ziekte waarbij de klieren
een taaie substantie uitscheiden. Zo scheiden
de klieren in dê luchtwegen slijm aÍ dat zo taai
kan zijn, dat de luchtwegen erdoor verstopt ra-
ken, waardoor regelmatig inÍecties in de longen
ontstaan.
De kinderen moeten om dit zo goed mogelijk te
voorkomen elke dag enige malen medicijnen in-
ademen om het slijm dunner te maken en bo-
vendien moeten ze enkele malen beklopt wor-
den om het slijm uit de luchtwegen omhoog te
brengen. Veelal verrichten de ouders zelÍ de be-
handeling met hulp van een Íysiotherapeut. On-
danks de beste behandeling zullen de kinderen
regelmatig in het ziekenhuis opgenomen moe-
ten worden.
Cystic Fibrosis vormt voor de kinderen zelf en
de gezinnen een zeer gÍote belasting met veel
tegenslagen. Maar dankzij de actie van een per-
manente inzameling van verzamelwaaÍdig ma-
teÍiaal zoals postzegels, ansichtkaarten, suiker-
zakjes e.a. is het mogelijk om voor deze kinde-
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schitdersbe;ffiiï"i n. DE vRt ES
Galamagracht 13,8651 EB IJLST

Tel. 0515-53'1387

Winterschilder!
Een zomerse atmosfeer in huis. En dat met 'n

, aaltrekkelijke premie. NÍ bellen, clus. Dan is uw
i zomerse huis deze winter al klmr!

DEWINTERSCHILDER. rh I
ZELFS DE PR.EMIE IS PRACHTIGz ffi

/75,-PERMANPF,RDAG. ë/
{,'l'tr'c'd't'ernril.'rdnr.!,i,r".d'F, lr'. lir"fil 

(

l)c/r prrmn.g.lt \,nil prni.trlir,rtr bij è.n opdfachtrin pinlnaal J phndagcn.

. bloemen en planten

. bruids- en grafwerk

. kado-artikelen

. tuinplanten
verder alles wat met'groen'
te maken heeÍt.

huis met de

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 sllften kunt u vragen

u moet naar eens een gokie wagen.

ln de winkelontmoeten wij u graag

en leggen wij het vlees voor u op de waag.

SlageraiZtilstra
Eegracht 65, 8651 EH lJlst
Tel. 0515-531309

FilUTtr,EEE}RIJF
R"IKREIEE
ÏI KUNT IIIER TEN,ECIIT VOORI

'Reparatles 'Grot€ & Klelne Beurten
. APK-Autokeurtrg * Autospulten

' Onderdelen ' Verkoop van Nlcuwe &
Gebru[<tc auto's

Roodhemsterweg 14

IJlst
0s 15-53 1436

(privé 31858)

Autorijschoot L. dg BOgf
Belangrllker dan een goedkoop

lesuur ls de elndrekenlng
na het rllexamenl
Ga daarom naar

Autorijschool L. de Boer
Popmawal í2, lJlst
Tel.0515 - 531553

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

VOLLEDIG
GEDIPLOMEERD

(raV Uitvaartvereniging "Laatste Eer" lJlst
I Stijlvolle veaorging 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
* Dienstvqrlening 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

* BodeJ. Plantinga, dag en nacht bereikbaar0514-591372.

Inlichtingen: A.A. Seinen, De Kling 11 , tel. 0515-532558

TIMMER- EN AANNEMERSBEDRIJF

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

lJlst, Roodhemsterwg 4, Telefoon 051 5-531 880/531 348
Postadres: Postbus 29. 8650 AA lJlst
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Bestratingsbed rijÍ

Zwaagman B.U,

Voor parciculier en bedrijf
V raa g vr ij b I ij vend pr i jso pgave

Fam. Leversïraat22
8603 EC Sneek

Tel.0515-430454

Occasions en
Nieuw-verkoop
Goede service

Te|.531249
Holtropweg 5

Reparatie
Plaatwerk - Spuiten

Priué en Zakeliik
de juíste

* verzekering
* hypotheek
* pensioen

SNEEI[EN
ASSUNANTIEIT.AN,IO()N

Zwarteweg 4, Sneek
tel.: 051 5-41 6825
P. Hiemstra
tel.: 051 5-5321 64

IDE B()ENBY

Mogen we ons even
voorstellen:
De nieuwe loot in de Y.V.C.{amilie. Het zaal-
voetbalteam professioneel in de kleren gezet
door de SNS bank Friesland kantoor lJlst.

Van links naar rechts staande: Siebren de Jono.
Simon Haringa, Luco Koopman, Klaas Westeí
beek, Klaas Piet Ypma en Swerus ypma, ma-
nager van het SN9-kantoor lJlst.
Zittend: Roelof de Boer, Jacob de Boer en Baft
Bouma. Afwezig: Wim Kramer.

Vol leybal lers gevraagd !

pnastiekvereniging Stànfries zoekt nog een
*írtal spelers voor recreatieÍ volleybal.
Tijdstip: maandagavond 21 .00-Z2.gO uur. Het
eerste half uur techniektraining, daarna spelen.
Geen competitie.
Inlichtingen G. Mulder, tel. 531796.

JKAAÉ_Krffif
lruuehxotlerre

De Anjerkollekte die in juni in lJlst gehouden is,
heett f 1.226,60 opgebracht.
Alle gevers en kollektanten harteliik dank.

Aukje Hoomans
Jantine Hemstra

JPUMTS'OEUWIJSI
OPPAS
Wij zoeken voor onze baby per januari/Íebruari
1996 een niet-rokende oppas aan huis voor 2 tot
3 dagen per week.
Indien u hiervoor belangstelling heeÍt kunt u ons
schrijven of bellen.

Anita ten Velde,
Ruurt Alle van der Sluis,

Ylostinslaan 23, 8651 AR lJlst tel.32625

STADSHERBERC
HET WAPEN VAN IJTST

BINGOAVONDEN

.maandag

6 november en lt december l99S

l5 rondes bingo met prachtige prijzen

inleg f 5,--

aanvang 20.00 uur
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STADSHERBERG
HET WAPEN VAN IJLST

WINTERPROGRAMMA 1 995/1 996

maandag
6 november en íí december í995
GROTE FAMILIE BINGO

| 5 rondes bingo met prachtige prijzen
inleg f 5,-

aanvang 20.00 uur
vrijdag 13 oktober í 995

MOPPENTOPPERS
iedereen kan meedoen

Ieuke prijzen met wisselheker
aanvang 21.30 uur

vrijdag í0 november í995
STARHUNTER KARAOKE SHOW

de grote sensaÍie
aanvang 21.30 uur

vrijdag í9 januari í996
DE SOMBRERO'S

de sfeermakers uit Exmoma
aanvang 21.30 uur

zaterdag 24 februari í996
DANSAVOND VOOR GEHUWDEN EN ECHTPAREN

m.m.v. dansorkest FUNNY TWO
wintertijd =danstiid

entree f 5r- per persoon
aanvang 21.30 uur

zaterdag 30 maaÉ í 996
ALLE REMMEN LOS

M.M.V. Duo Nooitgedacht
entree f 5r- per persoon

aanvang 21,30 uur
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DE STADSHERBERG WAAR MUZIEK IN ZIT


