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'Brànwacht' lJlst in actie
Rondom 20 keer rukken ze minimaal op jaarbasis uit om hun plicht te doen.
Valse alarmeringen er niet bij in gerekend. Twee keer per maand wordt er
geoefend. Brandweeroefeningen en persluchtoefeningen op de eerste en
tweede maandag van de maand: een brandweerkorps van vrijwilligers dat
elke keer wanneer de 'naaste burger' bedreigd wordt, zich met risico voor
eigen lijf en leden inzet voor medeburgers.

)t is maandaqavond 6 november, 18.45 uur en
V meld ." op Ékuti". Er zal langs de spoorbaan

een auto in brand slaan en via deze oefening zal
het brandweerkorps van Wymbritseradiel (aÍde-
ling lJlst) deze autobrand moeten bestrijden; kij-

ken of er slachtoÍÍers in de auto zitten en hoe de
zaak bestreden moet worden. Om 19.00 uur
meldt uw verslaggever zich in de brandweerka-
zerne. De deuren van de kazerne staan al open
en alle brandweerpersoneel staat, onwetend
van wat hen boven het hoofd hangt, klaar om in
actie te komen.
ledereen hijst zich in de kleren (hittebestendig
en gelaatsbeschermend) en wacht gespannen
aÍ wat er te gebeuren staat; ondanks het Íeit dat
het een oefening betreÍt is er toch sprake van
opwinding; de realiteit valt nooit te benaderen in

dergelijke situaties; maar toch...je weet maar
nooit.
Om kwart over zeven gaat het alarm af en

springt iedereen in de brandweerauto.
We begeven ons naar de opgegeven plek van
het 'ongeval'. Het autowrak brandt als een Íak-
kel. De slangen suizen over de grond en worden
uitgerold om vanuit de spoorput nabij lJlst water
te kunnen betrekken. Deze slangen worden in

hoog tempo aan elkaar gekoppeld. Eigenlijk
hebben de brandweermensen dit water niet di-
rect nodig; in hun brandweerwagen bevindt zich

al 800 liter water waarmee ze via de hogedruk-
spuit onmiddellijk kunnen ingrijpen, maar het be-
treft hier een oefeníng, waarbij de lagedrukspuit
ook gebruikt mag en moet woÍden. Via een tus-
senmenger kan er een schuimtapijt over de
brandende auto gelegd worden waarbij de brand
in de kiem kan worden gesmoord, doordat het
vuur door zuurstotgebrek onmiddellijk dooft.
Ër blijken geen slachtofÍers in de brandende au-
to te zitten. Via de schuimblusser wordt de
brand in luttele minuten geblust en is de situatie
onder controle; diverse brandweerlieden geven
mij echter te kennen, dat wanneer dit een echte
situatie was geweest, er voor de inzittenden van
het voertuig geen redden meer aan was ge-
weest. Hooguit een voorbijkomende automobi-
list met een brandblusapparaat had in de eerste
minuten nog kunnen helpen. De nabluswerk-
zaamheden nemen nog enige tijd in beslag,

ANNASCHRAA-VAN POPTA

GEDIPLOMEERD
PEDICU RE

Geeuwkade 1 1 - Telefoon 53'1930
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Blad na blad
ontkleedt
de natuur
zich.

J.K.

maar het uiteindelijke wrak is binnen de kortste
keren van een inferno veranderd in een stoom
opgevend, geblakerd automobiel.
Diverse situaties heb ik inmiddels mee mogen
maken met de brandweer;'het oefenen met
perslucht incluis. In een volkomen duisternis met
veel rook, waarbij amper een hand voor ogen te
zien is. oroberen te redden wat er te redden valt.
AÍhankelijk van de man oÍ vrouw die voorop
loopt. Situaties welke onvoorspelbaar zijn en
blilven. AÍhankeliikheid van de 'maatjes' waar je
de brand oÍ situatie mee in gaat.
'Team-werk' bliikt het te zijn, met blind vertrou-
wen in elkaar; een voorwaarde om daadwerke-
lijk op te kunnen treden in crisissituaties.

J.K.

S. Wiersma
pianostemmer

S. Sjaerdemalaan 53 Reparatie

8651 BA lJlst Verkoop
Tel.0sr5-533127

Oliebol lenaktie Stichting
Jeugd en Jongerenwerk
Ook dit iaar houden we onze oliebollenaktie.
Ondanks dat we momenteel zonder eigen on-
derkomen zitten willen we deze iaarlijkse aktie
niet overslaan, omdat er wel degelijk beweging
in onze stichting zit voor een nieuw onderko-
men, zodat we het geld straks hard nodig zullen
hebben.
U kunt dit jaar de oliebollen alleen teleÍonisch
bestellen omdat we elders moeten gaan bakken.
U krijgt dus wel verse oliebollen, door ons zelf
gebakken.
Op zaterdag 30 december kunt u uw bestelling
afhalen in onze stand op de overkluizing tussen
10 en 13 uur. Voor de bewoners van Nii Ylostins
geldt de bezorgservice. U kunt tot en met 20 de-
cember uw bestelling doorgeven op de volgende
teleÍoonnummers: Adema, tel. 531856; Broers-
ma, tel. 532398.
De kosten van de oliebollen zijn 10 voor I 5,--
zowel met als zonder kÍenten.
We hopen dat het weer een groot succes wordt
en danken u alvast voor uw bestelling.

Stichting Jeugd en Jongerenwerk lJlst
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Hiemstra
odministrotiekontoor

* administraties
* belastingzaken
* begeleiding
* advies
* voor bedrijven

en particulieren

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

De Pream 2,8651GA IJlst

tel.0515-531860

wat dacht u
van een
nieuw
logo...?

De Himmen 24 I 8618 NR Oosthem
ïelefoon/TeleÍax 05 1 5-53245 1

DYNAMICA
ontwerpburo
Pieter Koot

Waarom llopen...
afs a Yooïdclig
Isant haren?

De doe-het-zelver huurt bij
ons o.a.: a Ladders a Rol-
slelgers . Speciemolens
a Cirkelzagen o Decoupeer-
zagen a Boormachines
o Schuurmachlnes r parket-
sch uu rmac h ines o G rond -
of Tuinfrezen . Ketting-
zagen enz. enz.

tr
tr
tr
tr

GROND. EN VERZETWERK
WALBESCHOEIING
HEIWERK tr RIOLERING
AG RARISCHE WERKZAAMHEDEN

Galamagracht 107 8651 EE lJlst 0515-531491

M.SITPERDA

@
Voor al uw
* Nieuwbouw
* Verbouw
* Onderhoudswerk

Aan nemersbed rijf Vel I i nga-Spij ksma
HEEG / IJLST

Vraag om vrijblijvende
prijsopgave van uw bouwplannen

[ygF
IOUWBEDRIf

Telef oon 0515-42278 / 051 5-531 228
Telefax 0515-443659

" Gediplomeerde Aut orij scho ol "
Sudergoweg 36 - 8651 cN rJlst - r.'.aJ"trrl!ï#;ï*t 

en autobus

r Lestijden 60 minuten

o Opfriscursus voor de niet regelmatige rijders
o Voortgezette opleiding op groot materieel

o Het leren en durven rijden in Amsterdam

r Theoriecursus... ook voor 17% jarigen

r Hoog slagi

vooÍ meer informatie.

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

Speciale drogisterij en kosmetica-aídeling

Let op onze wekelijkse folder

SPEERSTRA'S
VOORDEELMARKT
Stadslaan 2 - Telefoon 531 206
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NIJIAND.IJIST
1 dec. 17.00 - 2 dec. 23.00 uur
E.H.J.M. Drenth
S. Sjaerdemalaan 72, lJlst
Te1.0515-531263

2 dec. 23.00 - 4 dec. 8.00 uur
H. Huismans
De Syl 1 0, Heeg
Te|.0515-442292

8 dec. 17.00 - 9 dec. 23.00 uur
C.H. de Koning
Ylostinslaan 3, lJlst
Te|.0515-531263

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

15 dec. 17.00 - 16 dec. 23.00 uur
H. Huismans
De Syl 10, Heeg
Tel.0515-442292

16 dec. 23.00 - 18 dec. 8.00 uur
E.H. Mulder
Tramstraat 8, Nijland
Te1.0515-569232

22dec.l7.00'23 dec. 23.00 uur
E.H. Mulder
Tramstraat 8, Nijland
Tel.0515-569232

23 dec.23.00 - 27 dec. 8.00
C.H. de Koning
Ylostinslaan 3, lJlst
Te1.0515-531263

NS-PLAATSBEWIJZEN
Jongeren-, Rail Aktief- en

60+ seniorenkaarten

verkrijgbaar bij :

BOEKHANDEL VISSER
Galamagracht 9, tel. 53131 8

WEilIIOd
6 december
6 decernber
'l 1 december
12 december
12 december

13 december
13 december
15 december
18 december
1 8 december
20 december
21 december
23 december
24 december

Bridgeclub, Mienskipsh0s.
Pergomano, bovenzaal Mienskipsh0s.
Bridgeclub, Mienskipsh0s.
Leerhuis'Micha', 20.00 uur, ds. J. Ariesen, Schaapskooi.
Leeskring 'Algemeen BetwijÍeld Christelijk GelooÍ', 20.00 uur, ds. H.C.S. Spit,
Schaaoskooi.
Bond van Plattelandsvrouwen, gourmetten, 'De Hofnar', Sneek.
Bijbelkring 'Gelijkenissen', 9.30-11.30 uur, Eehof, ds. J. Ariesen.
Klaverjassen, Mienskipsh0s.
Amnesty International, schrijÍavond 19.00-20.30 uur in de bibliotheek.
Leerhuis'Menno Simons', ds. Van Bilderdijk uit Sneek, 19.30 uur, Eehof.
Bridgeclub, Mienskipsh0s.
Advent kerstavond, samen met christenvrouwen uit lJlst, Mienskipsh0s.
Gymnastiekvereniging Stànfries, gala-uitvoering, Utherne.
Kerstnachtdienst in de Hervormde kerk, 22.30 uur, ds. H.C.S. Spit. m.m.v.
mannenkoor'Flevosanghers' uit Makkum.

Sjoelen vanat 4 oktober, iedere maandagmid-
dag in Nil Ylostins, aanvang 14.00 uur.
Zangvereniging "Euphonia" repetitie iedere

insdaqavond 20.00-22.00 uur in het Miens-
ViosrroJ.

Muziekkorps "Concordia" repetitie iedere
maandagavond van 19.30-21.30 uur in het
Mienskiosh0s.
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
soorthal 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 dinsdagavond in Het Wapen van
lJlst.
Bejaardengymnastiek in Nij Ylostins, elke vrij-
dag vanaf 14.30 uur.

een uitgave van:

Drukkerij Visser

Galamagracht 9, lJlst
Tel.0515-531318

Redactie: A. Kuipers

Johan Keizer

Zetwerk G.Groeneveld-Kroese
Migg bv, Sneek

Opmaak Sybe Houtsma

Druk Drukkerij Visser, lJlst

Kopij en/oÍ advertenties: Inleveren vóór
de 1 5e van de voorafgaande maand bij
Drukkerii Visser. lJlst.

O Copyright Drukkêrij Visser. Niets uit deze uitgave
mag worden verveelvoudigd door middel van druk,
Íotokopie, mikrofilm of op enigeÍlei andere wijze,
zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de
uitgever.
De uitgever behoudt zichzelf het recht voor ingeleverde
kopij te wijzigen, in te korten of te weigeren.

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-
renvolleybal van 19.00-20.00 uur.
Dartclub iedere dinsdagavond vanaf 20.00 uur
bondswedstrijd en iedere donderdagavond in
Het Wapen van lJlst.
Amnesty International elke 2e donderdag van
de maand, | 9.00-21.00 uur in de bibliotheek.
Kaatsen elke woensdagavond in De Utherne.
TaÍeltennis maandag van 19.00-23.00 uur, za-
terdag van 9.00-1 3.00 uur jeugd.
Gymnastiekvereniging StenÍries: maandag
sporthal 8.45-9.45 uur, 16.00-22.30 uur; dinsdag
Dassenburg iazz 16.30-20.30 uur; woensdag
sporthal 13.00-20.00 uur; donderdag 17.00-
18.00 uur; vriidag 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 at
spraken alléén telefonisch, tel. 051 55-31 970.
Vrouwen-Advies-Team F.N.V. (VAT). Coórdi-
nator Friesland: Louise Heeringa, tel. 05155-
31 970.
Gemeente van Jezus Christus: Kinderclub 4
ïlm 7 jaar; woensdag | 3.30-14.30 uur; I Vm 1 1

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 16 jaar.

JPUMTSV\EWWJSI
GEVRAAGD:
Goed werkende naaimachines voor vluchtelin-
genwerk in voormalig Joegoslavié.
Voor inlichtingen kunt u bellen naar Hil Ypma,
0515-442913 van de werkgroep 'Vrouwen in 't
zwart', Heeg.

BEDANKT
Voor de passagiers van 'het busle'.
Heel hartelijk bedankt voor het heerlijke ontbijt,
de prachtige kaarten, aangeboden hulp en be-
zoekjes. Het was geweldig!

Marie,
busgenoot'het busje'
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AUTOBEDRTIT

I, OSINGA
Voor alles wat mel uw auto te maken heeft

Nu ook algemene periodieke keuringen (AP.K)

7 
r%h*r*rhouk6

Zlomskikkursussen

Zreidsboeketten, korsages en oar
Stomwul<

Richtsle W1n1a, De Himmen 29

Easthim, til. 05 l5-532607

Nijesyl 50, lJlst Tel. 051 5-532386
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BOEKHANDEL VISSER
Galamagracht 9, 8651 EB lJlst

tel. 0515-531318
* van negatief f I 2,95 / van dia f l 3,95

fornaat purrel ca, 20x28 cln, I l? stukies

Makelaardij
Schrale

Galamagracht 8 8651 EB IJLST Tet. 051 5-591229

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

Hypotheken en verzekeringen

Taxaties van alle onroerende goederen
binnen 48 uur geregeld

Vraagt vrijblijvend informatie.

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

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

Textiel & Kadosho
ZONNESTUDI

VOOR WONING.
EN

UTILITEITSBOUW
installatiebedrijf

UW ADRES VOOR:
. Centrale verwarmingsinstallaties
o Energiebesparende verwarmingssystemen
o Renovatie van bestaande verwarmingsinstallaties
o Elektrotechnische 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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Eens stond ik door,vol tots en fier rechtop
geplont door vele handen; ik voelde mij de koningin

zoveel belongstellin g voor mij.

Meer don 200 kinderen zegen,

hoe ik door hun meesters en juffen in de grond werd gezet.

een feest wos het, een ereploots hod ik gekregen.

De hele zomer door werd ik liefderijk verzorgd.

Elke ovond kreeg ik een emmer fris woter.
Toen de kinderen, no de vokontie,weer op school kwomen
zeiden ze: ha! onze boom doet het goed, kijk maar!

Moor op een avond, begin oktober
kreeg ik er von longs.

Geslogen werd iKgetrokken werd er aan mijn kruin
net zo,lang tot ik onthoofd wos.

Daor stond ik dan, geknokt verslagen.

Groei zot er niet meer in. bloei evenmin.

ls dit nu het lot von een boom,

geplant met liefde en heel specioal

voor leerkrochten, kinderen en ouders ollemaol.

Wie wos don die vondaal die vond

dat een holve stam beter stond?

Wie meldt zich met spijt voor zijn daod,

voor vernieling en de ondergong van mij?

"de fusieboom"

O.B.S. 'De Kogge' opent winkel
Ruim 160 kinderen keken naar de opening en stoven enthousiast 'hun' win-
kel binnen. De openbare basisschool in lJlst heeÍt in samenwerking met de
G.G.D. een winkelprojekt opgezet. De nieuwe wet op het basisonderwijs
geeft scholen een belangrijke rol bij het bevorderen van gezond gedrag.
Voeding en voedingseducatie zijn daarvan een wezenliik onderdeel. Be-
wustwording en zelfstandig leren beslissen ziin ook van groot belang voor
de kinderen van O.B.S. 'De Kogge'

Het projekt behelst in Íeite het gewone bood-
schappen doen. Er wordt gekeken naar het krij-
gen van kennis en inzicht. Daarnaast speelt de
gezondheidsfactor een grote rol.

Ook het maken van keuzes in een winkel is een
belangrijk onderdeel van dit door de G.G.D. geï-
nitieerde project.
Hoe ziet het winkelspel er in feite uit?
Bij het winkelspel horen 16 uitstalkasten, 6 toon-
bankjes en metalen boodschappenmandjes of -

wagentjes, geldkistjes en namaakgeld. Bij het
winkelspel horen ongeveer 200 verschillende
voedingsmiddelen waaronder: bÍood, andere
graanprodukten, aardappelen, groente, Íruit,
melkprodukten, vlees(waren), boter, suiker,
snoep, etc. In Íeite is de gehele opzet van deze
winkel dezelÍde als welke wii zien in de buur-
twinkel of suDermarkt-

Eigenlijk probeert deze basisschool het principe
'zien is leren' in samenwerkinq met de G.G.D. in
praktijk te brengen.

J.K.

Stickerruilburo
ERWIN ZIJLSTRA

Waterkers 13
8607ES SNEEK
tef .0515-422339

NIEUW: nu ook FLIPPO'S verkrijgbaar!

Ekskursje nei de
Ljouwerter krante

Mei in tweintigtal Íroulju binne wy nei Ljouwert
west en besochten dêr it nije 0nderkommen fan
de Ljouweder krante.
We waarden 0ntÍongen troch de P.R.-Írou yn it
saneamde Atrium (0ntÍangsthal foar besikers).
Der krigen wy koÍje mei in stikje koeke en in ko-
arte ynlieding en Íilm; sa krigen wy in yndruk wat
der sa al om en ta giet by it meitsjen Ían in kran-

By de r0nlieding seagen wy de technyske, re-
daksjonele en administraasje óÍdielingen, en net
te ferjitten de nije drukparse. Dit wie tige nijsgjir-
rich.
Dizze parse makket 70.000 kranten yn 't oere.
Dêr binne ek de h0s-oan-h0s kranten by. Troch
de kleuren liket de krante Íleuriger. Nettsjin-
steande dizze niie parse giet der noch wolris wat
mis. Wy sille mar tinke dat it noch wat yn 'e ber-
neskuon stiet!
Nei óÍrin gongen wy noch om koÍje en Ís stim-
peltsje op it treinkaartsje nei V & D. Dêrnei reiz-
gen we wer óÍ nei Drylts en koenen weromsjen
op in goed bestege middei.

Skriuwster N.C.V.B.
J. Posthuma-v.d. Boomgaard
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Bestratingsbed rijf

Zwaagman B.V.

Voor paniculíer en bedríif

Vraag vrij bl íjvend príjsopgave

Fam. Leverstraaï22
8603 EC Sneek

Tel.0515-430454

Occasions en
N ieuw-verkoop
Goede seruice

Te|.531249
Holtropweg 5

Reparatie
Plaatwerk - Spuiten

Príaé en Zakelijk
de juiste

* verzekering
* hypotheek
* pensioen

SNEEI(EN
ASSUN,ANTIEIT,ANTTX)N

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

IDE BOEN, BY
\
tl
'.\
ó

Kapsalon De Spieghel
geopend in |Jlst
Een eigen kapsalon, dat was waar Thea Jansma uit ltens en Petra Paulus-
ma (nicht van de weerman) uit Heeg, beide werkzaam bij kapsalon Wolthui-
zen in Sneek, wel eens aan gedacht hadden, maar nooit hadden kunnen re-
aliseren. Toen ze hoorden dat kapsalon Jenny in lJlst ermee ophield zagen
ze hier dan ook een kans om voor zichzelf te beginnen.

Maar nu moest er opeens van alles gebeuren. In

de eerste plaats het vinden van een lokatie. De
peuterspeelzaal was een optre, maar daar kon-
den ze Das in november in terecht en bovendien
konden ze die voor niet langer dan 2 jaar huren.
Dus werd er verder gezocht en zo kwamen ze
aan het pand Uilenburg 3, dat ze konden over-
nemen van de heer De Vries van de vroegere
schaatsenÍabriek Frisia. Daarna volgden er 3

weken van koortsachtige activiteit. Met Íamilie
en vrienden werd de vroegere woning van Trui
Hettema volledig gerenoveerd. Er kwam een
nieuwe betonvloer, de muur van de gang en de
bedstee werden weggebroken, het volledige sa-
nitair moest worden vernieuwd enz. Praktisch al-
les moest in de avonduren en de weekeinden
gebeuren. Op 21 oktober was het dan zover.
Met de Johanna Jacoba kwamen de dames
aanvaren uit richting Sneek en meerden af voor
de nieuwe kapperszaak. Een symbolische han-
deling, immers, zij zelÍ hebben hun werkterrein
van Sneek naar lJlst verlegd. Na een toespraak-
je van Lammert Koster en de onthulling van het
uithangbord kon de nieuwe zaak bezichtigd wor-
den. Van 2 tot 6 uur stroomden de bezoekers
binnen.
Het resultaat van al die vriendendiensten en Ía-
miliehulp mag gezien worden. De inrichting sluit
zoveel mogelijk aan bij de stijl van het pand. De

bedsteedeuren werden verplaatst naar de zij-
wand, waar ze nu dienst doen als kast en de ou-
de gangdeur sluit nu het podaaltje aÍ. De kap-
stoelen zijn op Ílinke afstand van elkaar ge-
plaatst, zodat er voor de kapsters rondom ge-
noeg ruimte is. Voor de kinderen is er een auto-

Thea Jansma en Petra Paulusma voor hun
nieuwe kapsalon De Spieghel.

voorbank, met een 'echt' stuur. Intussen begint
de agenda van de dames zich al aardig te vul-
len. Veel lJlsters hebben waarschijnlijk met een
bezoek aan de kapper gewacht tot De Spiegl
geopend werd. '\/
Dames zowel als heren zijn van dinsdag Vm za-
terdag welkom bij Thea en Paula. Een nieuwtje
is, dat er op vrijdagavond van 19.00-21.00 uur
knippen zonder aÍspraak is. Kortom de dames
zien het wel zitten en menigeen in lJlst zal blij
zijn met deze nieuwe aanwinst.

A.K.

JPUNITS@EUWJSI
Aan de faculteit Technische Natuurkunde van
de Technische Universiteit ïwente is afgestu-
deerd Vincent Houtsma, afkomstig uit lJlst.

Taxicentrale ZUI D-WEST FRIESLAND

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

Alg. Tel.nr.: 051 5-430300
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Bond van Plattelands-
vrouwen in Friesland,
afd. lJlst

Jantien de Boer bij de Plattelandsvrouwen

Kan iedereen journalist(e) worden?
Jazeker.
Kan iedereen een goed journalist(e) worden?
Nee!
Daarvoor dien je van nature nieuwsgierig te zijn,
ie bent een voyeur, je schrijÍt graag en je hoopt
altijd op dé grote primeur.
Jantien hield er als klein meisje al van om alles
wat haar bezighield op te schrijven; op de mid-
delbare school schreef ze in de schoolkrant en
voor haar was de school voor lournalistiek (toen
nog) in Kampen dan ook een logische stap.
Ze begon bij een persbureau, maar werkt nu al
weer zo'n 5 à 6 jaar voor de Leeuwarder Cou-
rant, waaÍ zij het stadsnieuws verslaat. In de
toekomst ziet zij een baan bij een of ander vrou-
wenblad ook wel zitten, omdat dat toch weer
een heel andere aanoak vÍaaot.

lrilaar tot dusver is zï1 nog hól tevreden bij de
L.C. De ochtenden zijn daar meestal zeer hec-
tisch; je begint met het lezen van de laatste be-
richten, inÍormeert bij collega's naar gebeurte-
nissen of je krijgt een tip van iemand oÍ een be-
drijf. Dan verdeel je het werk voor die dag en
zorgt ervoor dat jouw stuk aan het eind van de
morgen geschreven en gecontroleerd is, waarna
het snel naar de drukker gaat.
's Middags zijn er vaak excursies van groepen
bij de krant, je moet ergens gaan interviewen of
je gaat iets eerder naar huis omdat je 's avonds
een lange (en vaak saaie) vergadering moet
verslaan en dan vervolgens op de redactie nog
verder uitwerken.
Je hebt om de beurt een pieper op zak, zodat je
bij nacht en ontij de eerste kan zijn bij een Íijn
brandje, een inbraak of een verkeersongeluk.
Het grote pluspunt van werken bij de L.C. vindt
ze de grote mate van vrijheid. Jantien werkt b.v.
bij het stadsnieuws, maar wil ze iets voor Sneon
en Snein schrijven, dan kan dat ook; over een
Qepaalde film oÍ theaterstuk schrijven: no pro-

t em. Bij andere kranten liggen de onderwerpenYvaak bij een vast persoon. Ook vindt ze dat
'haar' krant het nieuws wat serieuzer verslaat.
Wat ze wel erg lammer vindt is dat er nog zo
weinig vrouwelijke journalisten bil de krant wer-
ken (plm. 11 van de 83), al is er vergeleken met
zo'n 10 à 15 jaar geleden veel verbeterd. Feit
blijft dat een iournaliste met een baby, peuter of
kleuter zich nu eenmaal moeilijker verplaatst.
Toch is er iets aan het veranderen in de man-
nencultuur van de redactie. nu niet alleen de
vrouwen, maar ook enkele mannen aangepaste
werktijden willen hebben.
Jantien is niet gauw bang, maar je komt wel
eens voor gekke dingen te staan. Zo liep ze
eens met 2 agentes mee op hun ronde toen zij
via de portofoon werden opgeroepen voor assis-
tentie bij een of ander klusje. Voor ze het, goed
in de gaten had waren de agenten verdwenen.
Jantien er achteraan lot ze ze weer gevonden
had temidden van een grote knokpartii. Het
nieuws wordt je dan gemakkelijk aangeboden.
Of wat te denken van het verhaal van Sheila?
Jantien werd gevraagd of ze wat uitgebreider
wilde schrijven over dat meisje dat uiteindelijk
overleed aan zware mishandelingen. Het is in
zo'n geval moeilijk mensen te vinden die daar
met nieuwsgierige journalisten over willen pra-
ten. Uiteindelijk vond ze een ondenivijzer bereid

er met haar over te praten. Het werd een goed
stuk, maar wat misschien veel belangrijker was,
is dat mensen et zo op geattendeerd worden dat
dergelijke afschuwelijke zaken ook in hun eigen
omgeving kunnen gebeuren.
We hebben die avond kennis gemaakt met een
sympathieke iournaliste. Niet zo'n akelige pers-
muskiet die, hanqend in een pereboom het
nieuws op een vervelende manier vergaren
moet.

Christa Greiner.

-Kfua_EKrEgfCOLLECTE NED. KANKERBESTRIJDING

De jaarlijkse collecte van de Nederlandse Kan-
kerbestrijding/Koningin Wilhelmina Fonds heeft
in lJlst / 3.159,65 opgebracht.
Het geld wordt besteed aan projecten op het ter-
rein van patiëntenbegeleiding, wetenschappelijk
kankeronderzoek en voorlichting. De organisa-
toren van de collecte bedanken iedereen heel
hartelijk voor zijn oÍ haar bijdrage. Speciale dank
gaat uit naar de collectanten voor hun geheel
belangeloze inzet voor dit goede doel.

COLLECTE NED. KANKERBESTRIJDING

De jaarlijkse collecte van de Nederlandse Kan-
kerbestrijding/Koningin Wilhelmina Fonds heeÍt
in lJlst I 3.01 4,45 opgebracht.
Het geld wordt besteed aan projecten op het ter-
rein van patiëntenbegeleiding, wetenschappelijk
kankeronderzoek en voorlichting. De organisa-
toren van de collecte bedanken iedereen heel
hartelijk voor zijn of haar bijdrage. Speciale dank
gaat uit naar de collectanten voor hun geheel
belangeloze inzet voor dit goede doel.

NATIONALE COLLECTE VERSTANDELIJK
GEHANDICAPÏEN

Van 9-14 oktober jl. werd ook in lJlst weer gecol-
lecteerd voor de Nationale Collecte Verstande-
lijk Gehandicapten. Dit iaar bracht het I
1.380,90 op. Weer een heel mooi bedrag.
ledereen weer heel erg bedankt voor alle gaven.
Ook alle collectanten voor hun inzet, heel ero
bedankt.

J. Wiebenga-Winia
A. Steenbeek-Wind
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Goldwell definition.
De haa rverzorg in g met AHA-vrL*thtzu ren.

Voor zichtbaar én voelbaar:mooier haar.
Alleen'verkrijgbaar bij uw Coldwell-kapper.

Kapsalon

,,De ópieghel"
Uilenburg 3

8651 EK lJlst
Tel.: 051 5-53331 0

Openingstijden: dinsdag Vm vrijdag: 8.30 n2.30 u.

1 3.30 - 1 8.00 u.

zaterdag: 8.30 - 10.00 u.
Knippen zonder aÍspraak: vrijdagavond: .t g.00 . 21.00 u.
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SchildersbedrijÍ J.G. DE VRIES
Galamagracht 13,8651 EB IJLST

Winterschilder!
Een zome rse :rtnrosfi'cr il huis. En dat ruet 'n

aantrekkclljke prerrie. NÍ bellen. clus. Dan is urr
zontcrse ltuis deze rvinter al klaarl

DEWINTERSCHILDER. à .
ZELFS DE PREMIE IS PRACHTrcI Èè

/75,-PERMANPERDAG, Ml
(rr,\a,1,1)ef,ir.rn,l.'!\.',,,"",,,^"',-,r,,," \

lr r lr(f , ( 1.[ r,,,r t,.ilrk"hr,.r] h, (('L,f trl'.(]il \,,il,n

. bloemen en planten

. bruids- en graÍwerk

. kado-aftikelen

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

de'zom
huis met de

Tel. 051 5-531 387

De slager aan de gracht,

die heeft vlees dat is heel zacht.

Lekker gekruid gehakt

v00r u een gemak.

Vele soorten worst
en u eet als een v1rst.

Naar vele andere sllften kunt u vragen

u moet maar eens een gokje wagen,

ln de winkelontmoeten wij u graag

en leggen wij het vlees vo1r u 0p de waag.

SlageriiZiilstra
Eegracht 65, 865'1 EH lJlst
Te|.0515-531309

R.IKRMEE
Ï] KUNT HIEN, TERECIÍT VOOR:

'Reparaties ' Grote & Klelns Beurten
, APK-Autokeurlng ' Autospulten

* Onderdelen ' Verkoop van Nleuwe &
Gebruil<tc auto's

hemsterweg 14

IJlst
05 15-53 1436

(privé 31858)

Autorijschoot L. dg BOef
Belangriiker dan een goedkoop

lesuur is de eindrekening
na het rijexamen!
Ga daarom naar

Autorijschool L. de Boer
Popmawal 12, lJlst
Te|.0515 - 531553

b-9.9. (autotel.) 06 - 52975662

VOLLEDIG
GEDIPLOMEERD

U itvaartvereniging " Laatste Eer" lJlst
Stijlvolle verzorging van begrafenissen en crematies,
voor leden en niet-leden
Opbaring in eigen aula in lJlst met onbeperkt bezoek-
gelegenheid voor nabestaanden
Indien gewenst opbaring thuis met koeling
Dienstverlening zonder winstbejag met voor leden bovendien
financiële tegemoetkoming

* Door samenwerking met UBO-verzekeringen is totale dekking
van de kosten van de uitvaad - uiteraard volgens uw
wensen - mogelijk

8 Bode J. Plantinga, dag en nacht bereikbaar 051 4-591372.

Inlichtingen: A.A. Seinen, De KIing 1 1 , tel. 0515-532558

TIMMER- EN AANNEMERSBEDRIJF

(tY

I

I

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

lJlst, Roodhemsterwg 4, Telefoon 0515-531880 /531348
Postadres: Postbus 29. 8650 AA lJlst
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puiten uit de gebieden waar ze de winter hebben
doorgebracht, o.a. tropisch AÍrika en zuideliik
Arabië. Het eerst verschiinen de mannetjes en
enige tijd later de vrouwtjes. De heren hebben
inmiddels hun territorium aÍgebakend. En dan
wordt het hoÍ gemaakt aan de dames. Dit gaat
gepaard met veel gehip, gebuig en een ruste-
loos spreiden en sluiten van de bonte staart. Als
zich een paartje heeft gevormd wordt er een
nest gebouwd. Met de plaats waar dit moet ko-
men nemen ze het niet zo nauw. Het lieÍst een
holte in de grond, maar ook wel in muurnissen,
houtmijten e.d. Heel dikwijls wordt een legsel in
een konijnenhol aangetroffen. Het legsel bestaat
over het algemeen uit vijf tot zeven eiljes. Ze zijn
licht groenig/blauw van kleur. Een enkele maal
met wat roodbruine puntjes aan de stompe pool.
De bebroeding geschiedt door het vrouwtie. dit
duurt ongeveer twee weken. Ze wordt ,o nu 

"ndan aÍgelost door het mannetje. Beide ouders
brengen het kroost groot. Het voedsel bestaat
hooÍdzakelijk uit insekten, die de ouders van
vroeg tot laat vangen, op de grond, in de lucht
en soms op de vliegevangers-manier, dus vanaf
een vaste standplaats. Maar dit houdt niet in dat
ze sptnnen, wormen, duizendpoten en slakjes
met rust laten. Oh nee, ook die worden met alle
graagte geconsumeerd. In de zomer en herfst
eten zowel jong als oud bessen en andere
vruchten.
De tapuit verblijft hier ongeveer van maart tot
oktober. Het aantal broedparen in Nederland be-
draagt ongeveer 1900 tot 2500 paren en dat ís
sinds 1977 teruggelopen. De oorzaak is dat de
heide kleiner wordt en veel uitbreiding van de
woningbouw plaatsvindt.
De heidehipper is de veel gebruikte naam van
dit prachtige vogeltje, maar het heeÍt nog meer
namen zoals fitop, kwikkert, stienf0geltsje en
stienbikker, kwid (Ametand) en kwijts (Schier-
monnikoog). Buiten Friesland zijn er ook namen
zoals de duinduiker, sleensluiper, wijntapper,
Holsmakker, waltak, stoag, tapier, steenbikier,
walduker en witstaart. Vooral het laatste, de wit-
te stuit, is typerend, want er zijn maar weinig vo_
gels die dat hebben. U moet er het voloend
voorjaar in maatl maar eens goed op letten, als
ze weer naar het noorden trekken. U ziet ze vast
wel, bijvoorbeeld langs de Eendrachtsweg, de
Rige oÍ langs het nieuwe fietspad naar Oudega.
Het is een prachtig vogeltie de heidehipper.
Vogelnieuws bij Sj. Landman, de Kearnstien .16.

lJlst.

Vogelwacht lJlst-Oosthem e.o.

Wat is de ware straatnaam?
Sikko Sjaerdemalaan
oÍ
Sikko Sjaerdamalaan.
Inzender: J. Rudolphi, Sikko Sjaerdemalaan 51 ,

lJlst.

Muziekvereniging
Concordia 100 jaar!
Onze christelijke muziekvereniging Concordia
lJlst bestaat in 1997 precies 100 jaar. Een mijl-
paal waar we uiteraard niet aan kunnen en wil-
len vooóij gaan.
Aan de voorbereidingen van het jubileum wordt
nu al gewerkt. ln samenwerking met de midden-
standsvereniging van lJlst zal er in het laatste
weekend van april 1997 een Íeestelijk program-
ma worden opgezet. Onderdelen van dit Íeeste-
lijke programma zullen in ieder geval zijn: een
reunie voor oud-leden, een expositie over Con-
cordia, het uitgeven en presenteren van een ju-
bileumboek en natuurlijk een groot jublileumcon-
cen.
In het 100-jarig bestaan van Concordia heeÍt
zich natuurlijk heel wat afgespeeld. Hiervan wil-
len we dus in een expositie en een jubileumboek
een interessante samenvatting geven.
In verband hiermee willen wij alle lezers van dit
stukje, maar met name de oud-leden van Con-
cordia (of bijvoorbeeld de kinderen of andere fa-
milie hiervan) oproepen materiaal of inÍormatie

. lver de vroegere jaren van Concordia (tijdelijk)
vbeschikbaar te stellen. Wij denken hierbij aan fo-

to's, krantenartikelen, programma's juryversla-
gen, (delen van) vorige uniÍormen van Concor-
dia, enz., enz., maar ook anekdotes, verhalen.
enz.
U kunt hierover contact opnemen met iemand
van de jubileumcommissie. Alvast hartelijk dank
voor uw medewerking!
Jubileumcommissie christelijke muziekvereni-
ging Concordia lJlst: Lonnie Hibma; tel. 531819;
Cees Lanting, tel. 532151 en Wop Schat, tel.
532655.

StichtingKruiswerk r.l
Zuid-West Friesland !L-

Reorganisatie Kruiswerk
Zuid-West Friesland
Per 1 november jl. rondt de Stichting Kruiswerk
Zuid-West Friesland haar interne reorganisatie
af. Het Kruiswerk heeft ervoor gekozen om te
'aan werken in drie divisies, nameliik: de divi-

\ies Thuisverpleging, Ouder & Kindzórg en Ser-

De belangrijkste verandering binnen de wijkver-
pleging is dat het werk gesplitst wordt in thuis-
verpleging en jeugdgezondheidszorg.
Hierbij bestaat de mogelijkheid dat de zorg na 1

november verleend wordt door een andere wijk-
verpleegkundige oÍ wijkziekenverzorgende. De

MIJN HOBBY, UW GEMAK...!
Het vertrouwde adres voor al uw sliipwerk,
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: geeÍ nooit iets mee aan
een onbekende aan de deur.
Uw slijper: Henk de Vries

Bockamastraat 27

Tel. 531 782

teleÍonisch bereikbaarheid zal in enkele qeval_
len ook veranderen.

" Kwaliteit
Om kwalitatief verantwoorde zorg te kunnen blij-
ven bieden is de Stichting Kruiswerk Zuid-West
Friesland begin dit jaar gestart met de voorberei-
dingen voor een interne reorganisatie. per 1 no-
vember zal deze reorganisatie een feit zijn.
Dit houdt in dat vanaf 1 november wijkverpleeg-
kundigen werkzaam zijn in de divisies thuisver-
pleging of jeugdgezondheidszorg.

Verwachting
Het kruiswerk Zuid-West Friesland veruacht
door deze vorm van specialisatie nog beter in te
kunnen spelen op zorgvragen en hoopt op een
plezierige voortzetting van haar relaties.

TeleÍonische bereikbaarheid
In enkele gevallen treedt er een wijziging op in
de telefonische bereikbaarheid. Hieronder vindt
u de telefoonnummers, die voor u van belano
kunnen zijn.
Jeugdgezondheidszorg: op werkdagen van
13.00-14.00 uur, Sneek 0S15-417757, Balk
051 4-6041 01 .

Thuisverpleging: op werkdagen van 1 3.00-14.00
uur, Sneek/Wymbrits Noord O515-426112,
SneekMymbrits Zuid 0515-412430, Koudum
051 4-521 460, Witmarsum 05't 7-531 387, Joure
051 3-41 2354.
Voor nieuwe hulpaanvragen is op werkdagen
van 9.00-12.00 uur het Buro Zorgtoewijzing
(BZT) bereikbaar, telefoonnummer BZï: 0515-
426276.
Voor dringende hulpaanvragen kunt u ons berei-
ken via ons alarmnummer: OSl5-424111.
Tijdens kantooruren kunt u ons bereiken via het
centrale teleÍoonnummer: 051 5-481 gl g.

Stichting Kruiswerk Zuid-West Friesland
contactpersoon: dhr. J. van Zundert
telefoon: 051 5-481 81 8.

F0gelnijs

Vogelwacht
lJlsVOosthem e.o.

Tapuit
Heidehipper heet hij in het Fries en dat zegt al
heel wat over de plaats, waar we de tapuit o.a.
kunnen aantreffen, nl. op de heide en in de dui-
nen en in mindere mate langs de kust.
Ze broeden des te meer op de Waddeneilanden,
waar ze soms in kolonievorm broeden. ïaoui-
ten, zowel mannetjes als wijfjes, hebben een op-
vallende witte stuit, die vooral bij het wegvliegen
sterk de aandacht trekt en nog zichtbaar blijft als
het vogeltje zelÍ in de verte al vervaagt. Het
mannetje heeÍt een grijze kruin en dito rug en
een brede zwarte vlek door en onder het oog,
die verder doorloopt. De vleugels zijn zwart en
de staart heeÍt een brede zwarte eindband,
waardoor de juist genoemde helder witte stuit zo
opvalt. De onderzijde is bleek oranjebruin en
wordt naar achteren steeds lichter. Het wijÍje is
meer bruinachtig, mist de zwarte oogvlek en dito
vleugels, maar heefl wel de zwarte eindband
aan de staad.
Ongeveer eind maarl begin april arriveren de ta-
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Christelijke Plattelands-
vrouwen lJlst
Op 5 september hield de aÍdeling een koÍfie-
ochtend, waar een terugblik werd geworpen op
het afgelopen seizoen en vooruit werd gekeken
naar de komende winter.
Op 21 september bezochten de dames de ray-
on-avond in Oosthem, waar de heer Veenstra,
die ook al eens in lJlsi op bezoek was geweest,
zijn verhalen vertelde.
Op 19 oktober werd de eerste afdelingsavond
gehouden in het Mienskipsh0s. Mevrouw Jacobi
opende deze avond door voor te gaan in gebed
en las een meditatie.
Allen werden welkom geheten, in het bijzonder
mevrouw Toonstra met haar collega.

We hadden deze avond een Tupperware-de-
monstratie van de nieuwste artikelen. Ze had-
den het leuk uitgestald op de tafels in de hoek.
Er ziln weer veel nieuwe dingen biigekomen. Zij
gaÍ ons ook goede voorlichting over het gebruik
ervan. Er was ook kinderspeelgoed bij; zo was
er een autobus waarvan je ook een kleuterklas
kunt maken. Het is wel even wat duurder, maar
het gaat wel langer mee. Er is die avond toch
nog leuk verkocht door de dames.
Mevrouw Jacobi bedankte hen hartelijk voor de-
ze avond. Nadat ze ons een gedicht voor had
gelezen wenste ze alle leden een wel thuis en

tot de volgende C.P.V.-avond op 16 november

T. Wind-Wiersma

Drylts...
it aldé stedsje

foto- en verhalenboek over lJlst
176 pag. met meer dan 260 foto's, form. A4
gebonden met stevig omslag, prijs f 42,50

verkril'gbaar bij:

BOEKHANDE L VISSER
Galamagracht 9, IJlst, 05 1 5- 53 1 3 1 I

Rabobank

Het Rabobank Overbruggingsplan
Een vaste bodem onder uw hypotheek

'War gebcun er met uw hypotheek als u

ziek wordr of arbeidsongeschikt? Of als u uw

baan verliest? Liever niet aan denken! Toch

*'orden iaarliiks duizenden huiseigenaren

geconfronreerd met zulke problemen. Ineens

heeft u minder te besteden, terwijl de maande-

lijkse lasten gewoon doorlopen.

Met een hypotheek van de Rabobank

hoeft dat niet meteen rampzalig te zijn.

Want bij de Rabobank kunt u nu voor een

gering bedrag het Interpolis Overbruggingsplan

afsluiten.

Bij war tegenslag beraalt het Overbrug-

gingsplan u een of rwee jaar lang her afgespro-

ken maandbedrag uir. Zodat uw hypotheek

niet in gevaar komt. Dat berekent een zorg min-

der in situaties die al ellende genoeg mer zich

meebrengen. Veilig idee.

't
Met de Rabobank sta je er niet alleen voor. @

Golomagracht 1,8651 EB lJlst

telefoon (05 I 5) 53 I 426, telefox (05 I 5) 53 1250

De Zysling
Bag g e r- n acht kaats pa rt ii
Op 8 september jl. was het weer zover; de Íeestcommissie van KV Niie
Moed had weer een nachtkaatspartij georganiseerd.
Deze keer was de hoofdsponsor de Íirma Zysling. Daar deze mensen veel
op het water zitten, moest er bij deze nacht ook veel water (regen). Maar
ondanks de erbarmelijke omstandigheden toch veertien enthousiaste par-
turen op de lijst.

De eerste omloop verliep zeer vlot met veel een-
zijdige partijen, op één partij na; die tussen de
parturen van Douwe van Slooten en Wout Zijls-
tra. Het partuur van Douwe van Slooten vond
ziin Waterloo op vijÍ eersten gelilk zes niks.

Na deze eerste omloop was het al rond midder-
nacht geworden en op een paar lieÍhebbers na
zochten de meesten het warme café op waar
een band voor genoeg kabaal zorgde.

In de tweede omloop van de baggerpartij werd
wel sirijd gevoerd tussen de parturen van Marco
Damstra en Brant Miedema. Het was goed dat
Lolke de blokjes hanteerde en zodoende de
kaatsers in bedwang kon houden. Op de stand
5-4 en 6-2 voor partuur Brant Miedema werden
de handen geschud en na een borreltje was de
rust weergekeerd.
Nummer 13 had een staand nummer en ging zo

door naar de halve finale en trof daar partuur 3.

Dit eerste partuur was een partuur uit Nijland en
toevallig bij elkaar geloot. Maar een uur stil zit-
ten in een café en daarna weer kaatsen valt niet
mee; vandaar dat ze de halve Íinale met 5-2 en

6-4 verloren van het partuur Brant Miedema-Jip-
pe Holwerda en het nieuwe lid Rink Zysling.
De andere halve Íinale ging tussen het partuur
van Willem de Vries en dat van Wout Zijlstra.
Het waren Willem de Vries en ziin maten die het
heft in handen namen maar door wat tactische
veranderingen en een beetje vocaal verbaal ge-
weld van Wout Zijlstra liet onze Willem zijn
hoofd hangen en verloor de partij met 5-4 en 6-
o.

Toen rond drie uur de finale begon kwam er
weer publiek uit het caÍé druppelen en die kre-
gen het niet koud tijdens deze zinderende finale.
Zeer opvallend was het optreden van één van
de nieuwelingen, Johan Keizer. Hij zorgde er-
voor dat hij stond waar de bal kwam, grote klas-
se. Verder het tactisch kaatsen van Wout ZijlstÍa
die bijna alles met stuit onderhands bovensloeg.
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Je zag de deceptie bij Brant Miedema en Jippe
Holwerda op het gezicht van' hoe moeten we nu
weer opslaan'. Dit kwam in het laatste eeÍst ook
goed naaÍ voren want op 5 eersten gelijk stond
Brant aan de opslag en dat ging niet goed; op 5-
5 en 6-4 werd de bal buiten geslagen en hier-
mee wonnen Wout Zijlstra, Johan Keizer en
Marcel Wessels de eerste priis.
Tenslotte; organisatie bedankt, firma Zysling be-
dankt en café het Wapen van lJlst bedankt voor
de steun en gezelligheid. Het was ondanks de
regen weer fantastischl
De uitslag: 1. Wout Zijlstra (koning), Marcel
Wessels, Johan Keizer; 2. Btant Miedema, Rink
Zysling, Jippe Holwerda; 3. Lit Paulus Dijkstra,
Ronald Veenstra, Ale Breeuwsma; 3. Willem de
Vries, Jan Jouke Boonstra. Robert Kort.

VOOR AL UW ONDERHOUD,
KUNSTSTOF RAMEN

ROODHEMSTERWEG 12

8651 CV IJLST

TE1.0515-531214
FAX 051 5-532600

VERBOUW, NIEUWBOUW,
EN DAKKAPELLEN

BOUWBEDRIJ F

VISSER
IJLST

Gymnastiekvereniging
'Stànfries' 90 iaar iong. (lll)
Secretaresse Gea v.d. Poel kreeg in het eerste jaar (1979) dat ze in lJlst

- oonde van mevrouw Hoogland (Stadslaan) te horen dat 'wanneer je je
ècht thuis wilde voelen in lJIst, je lid moest worden van de gymnastiekver-
eniging Stànfries'. Dit typeert in feite het karakter van deze vereniging, een
vereniging die een waardevolle maatschappelijke positie inneemt.

Op visite bil Mieke Bergstra, 'omni-multifunctio-
neel-overal inzetbaar, lid-, bestuurslid en train-
ster' praten we eerst over het aantal leden dat
'StànÍries' op het heden heeft. Het bliiken eÍ on-
geveer 250 te ziin, maar in echte topjaren kun-
nen het even zo goed 280 zijn. Rond de grote
vakantie komt er 'even de klad in', waarna rich-
ting wintertijd (koud buiten; dus lekker warm bin-
nen in de zaal) het ledental gestaag oploopt. Het
ledental blijft ook constant, omdat je de recre-
atieve turners en tuÍnsters ook in de gelegen-
heid blijft stellen, zonder aan 'topsport' te doen
een uurtie in de zaal onder deskundige leiding te
trainen. Overigens wordt er in lJlst wel degelijk
op niveau geturnd en getraind. Het F-niveau is
recreatief te noemen, het E- en D-niveau zijn al
regionaal, terwill er ook nog mensen zijn die hel
t.ndelijke C-niveau bereiken. Daarmee is dan

r-,< onmiddellijk de grens getrokken; de moge-
lijkheden om in de lJlster sportzaal te trainen zijn
uitgeput. De echte Íanatiekelingen hebben ech-
ter via Nolke Jan Bergstra (lid van het Heeren-
veense WIKFïC) een 'sluiproute' ontdekt om
hun vaardigheden in het Heerenveense sport-
centrum nog te kunnen verhogen. Regelmatig
wordt er getraind en daar waar mogelijk. De
gymnastiekvereniging probeert voor haar leden
in elk geval 2 keer per jaar in deze hal een mee-
ting te organiseÍen voor eigen leden.
Een andere tak van de vereniging is de jazz-
gym. Een onderdeel waarvan miin oudste doch-
ter Inèz telkens met enthousiasme teruokeed en

COPIEREN tot A3
vergroten of verkleinen?

DUPLICEREN?
Snel en goedkoop

dan naar:

BoekhandeUDrukkerij V ISSE R
Galamagracht 9, tel. 531 318

me de danspasjes haarfijn laat zien. Vooral voor
de jeugd blijkt dit een schitterende, creatieve
vorm van ontspanning te zijn.
Een andere loot aan de 'StànÍries-stam' is de
conditie-gym. ledere maandagochtend komen
ongeveer 20 personen naar de sportzaal om
daar op muziek simpele aerobic, loop- en ge-
makkelijke oefeningen te doen. Na verloop van
tijd ligt het in de bedoeling dat er ook een 50+ at
deling komt van deze tak.

Tot besluit van dit drieluik het volgende: vanuit
de roerige beginjaren, beschreven in deel l,
heeft 'Stánfries' zich ontwikkeld tot een volwas-
sen vereniging, met mensen aan het roer die
weten waarvoor ze staan. Natuurlijk kan ik de
namen van deze mensen noemen; ik weet ech-
ter dat ze de bescheidenheid hebben zichzelÍ
daar niet op voor te laten staan: ze weten waar-
om en waarvoor zij het doen.
Alle notulen en jaarverslagen doorlezend, zou ik
het bestuur van deze prachtige vereniging willen
oproepen de naam van de vereniging weer in
ere te herstellen. Vanuit het gemak is waar-
schijnlijk het woord 'De'verdwenen, maar na on-
derzoek, mijnerzijds, is gebleken dat de vereni-
ging 'De Stánfries' heet. Op het prachtige banier
staat deze naam ook vermeld (te zien op het ju-
bileum).
23 December viert de vereniging feest; iedereen
wordt verwacht!

J.K.



IT DRYLTSER KYPMANTSJE 12

L
E&v)€
=o
Lê)€So
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VAN VLOER TOT DAKPAN
ONDERHOUDSBEDRIJF HUISMANI

DE FrNNE 6, 8651 CW TJLST, 0s 1 5-532023

Lippenwalde 2, 8622 DD Hommerts

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

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

ln het bezit van SVM-makelaarcdiploma

Voor ovenverse bakkersprodukten naar

Dtr tbotiln'eSrnnuur Dil J
GEEUWKADE 1 - 8651 AA IJLST TELEFOON 051 5-531 557

POET:WONINGINRICITIING

Galamagracht 20, 8651 EB lflst, nl. 0515-532372/531450

Ve elzij dig e v e nstermo de .

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

OOK UW ZAKELIJK
DRUKWERK
ts BtJ o^/s ,N
GOEDE HANDEN.
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