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Wervelende show in lJlster sportzaal
Gala-u itvoering G.V. Stànfries
ogen en oren kwamen de bezoekers te kort. Het gala van 'De stánÍries'was
ontroerend, oogverblindend, goed opgezet, sportief en technisch hoog-
staand en recht vanuit het hart van de deelnemers en leiding. Jammer voor
een aantal bezoekers, die (zonder toegangsbewijs bij de entree aangeko-
men) met lege handen huiswaarts moesten; de zaal was tot de nok toe vol.

Aan het eind van de voorstelling een schitteren-
de, ontroerende aÍsluiting. Onder de klanken
van 'Happy New Year' kwam iedereen in de ver-
duisterde zaal binnen en schenen tientallen klei-
ne lichtjes al zwaaiend door de lucht. lmposant
om te zien en voor wie de kerstgedachte nog
niet te pakken had een leuk begin. Bestuur, lei-
ding en alle medewerkers mogen zichzelÍ Íelici-
teren met een dergelijke avond. Wanneer 'De
StànÍries' over tien jaar bij het honderdjarig be-
staan weer iets dergelijks organiseert zal er ze-
ker naar een grotere lokatie uitgeweken moeten
worden, want zoiets mag eigenlijk niemand mis-
sen.

Als openingshandeling kwam de Kerstman met
de arreslee de zaal binnen gereden waarmee de
lon van het geheel al gezet was. Vervolgens

\-rieten de meisjes (groep 1) een leuke oefening
zien in de vorm van lazz-gym.In de middagvoor-
stelling hadden de kleuters nog een toestelbaan
gedaan welke 's avonds jammer genoeg niet
weer te zien was. Vervolgens ging het progÍam-
ma verder met de schuine baan (jongens 6-9
laar). verhoogd springen van de meisjes F en
een gecombineerde kast- langemat oeÍening
door meisjes èn jongens. Kleine (levende) kerst-
boomples sprongen van weerszijden over een
'magic blok'. gevolgd door een touwen-act van
de jongens '0-12 

1aar. die er op het laatst zeer
vervaarlijk uit zag. De oudere gymnasten lieten
op diverse onderdelen het achlerste van hun
tong zien. Zo waren er de onderdelen tramplin,
.lazz, mjnitÍamp valmat, minitramp lange mat etc.
ln hoog tempo werden de zaken afgewerkt en
de toeschouwer hoeÍde zich geen seconde te
vervelen: er was voortdurend actie. Zo niet in de
zaal, dan wel achter de coulissen, waar iedere
'act zich weeÍ naarstig stond voor te bereiden
om zo snel mogelijk het volgende optÍeden te
',eÍzoÍgen. Het 'verklede' nummer van de in ab-

r__;rdistische kledij gestoken heren mag even-
eens niet onvermeld blijven; het was komisch en
op sportief niveau gezien zeer aardig.

De onderdelen 'acro-gym' en schaduwdansen
waren spectaculair te noemen. En dat alles
werd begeleid door een prachtige licht- en ge-
luidshow.

J.K

Familie-schaatstoertocht Ronde van lJlst
een geslaagd evenement
Op zaterdag 6 januari jl. organiseerde de lJsclub 'De lJlster Schaats' voor
de eerste maal een ioertocht en dit overtrof alle verwachtingen.
De weersberichten waren van dien aard dat deze zaterdag de laatste dag
was voor tochten. Vele schaatstochten in de provincie stonden op het pro-
gramma. Toch durfde de ijsclub het aan om ook een schaatstocht te orga-
niseren en wel de Ronde van lJlst over 10-20-30 kilometer.

Er werden 250 medailles besteld en de route
werd bepaald. De inschrijving was in de stads-
herberg 'Het Wapen van lJlst' en de start aan de
kade bij Speerstra's Voordeelmarkt.
Vervolgens ging het richting Nijezijl, Wijde Wy-
merts, brug OsingahÍzen (keerpunt), Wijnsloot,
Het Zouw, Oostelijke Dijgracht, Geeuw richting
Sneek, keerpunt bij brug rondweg Sneek en
weer richting Ulst. Dit traject was ongeveer 10
kilometer.

Om 1 1.00 uur begon de inschrijving en al spoe-
dig bleek dat het aantal deelnemers overweldi-
gend zou zijn. Het was een drukte van belang
en bij sluiting van de inschrijving bleek dat 525(!)
personen zich gemeld hadden, waaronder ook
veel jeugd, want de tocht was aangekondigd als
f am ilie-schaatstoertocht.
De deelnemers kwamen zelÍs uit Utrecht, HooÍd-
dorp, Harlingen, etc.
Ondanks de snerpende kou waren er toch noq

velen die het aanduÍJden om meer dan 10 kilo-
meter te schaatsen.
Met een gezellig stukje muziek op de kade bij
Speerstra en veel tevreden gezichten mag deze
tocht beschouwd worden als'voor herhaling vat-
baaf.
Er waren op het traject vier stempelposten en
vooral de jeugd vindt een stempei op de kaart
het eind. De EHBO had gelukkig een rustige
middag, want ze hoefden niet in actie te komen,
Na aÍloop bleek dat er nog veel werk te doen
was, want de enveloppen voor het veÍsturen van
de medailles werden direct geschreven. zodat
nog dezelÍde week de rest van de medailles
rondgebracht c.q. verstuurd zrjn.
Verder nog hartelijk dank aan de vele vrijwilli-
gers en nu maar hopen op nog een tweede win-
tertje.

Lammert Koster
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. bloemen en olanten

. bruids- en grafwerk

. kado-artikelen

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

Stickerruilburo
ERWIN ZIJLSTRA

Waterkers 13
8607ES SNEEK
te|.0515-422339

NIEUW: nu ook FLIPPO'S verkrijgbaar!

Voor verÍ en behang
doe-het-zell-,

iizer- en visarti kelen,
kfompen en laarzen,

bliift het adres

J,G,nE VruES
Galamagracht 13, lJlst

te1.0515-531387

De slager aan de gracht,

die heeft vlees dat is heel zacht.

Lekker gekruid gehakt

voor u een gemak.

Vele soorten worst
en u eet als een vorst.

Naarvele andere soorten kunt u vragen
u moet naar eens een gokje wagen.

ln de winkel ontmoeten wij u graag

en leggen wij het vlees voor u op de waag.

SlageraiZailstra
Eegracht 65, 8651 EH lJlst
Tel. 05'15-53'1309

R"IKREDEE
ÏT KUNT HIEB TERECHT VOOR:

. Reparatles ' Grote & Klefne Beurten

' APK-Autokeurlng * Autospulten

' Onderdelen 'Vetkoop van Nleuwe &
Gebrulkte auto's

hemsterweg 14

IJlst
05 15-53 1436

(privé 31858)

Autorijschoot L. dg BOef
Belangrliker dan een goedkoop

lesuur is de eindrekening
na hel rilerament
Ga daarom naar

Autorijschool L. de Boer
Popmawal 12, lJlst
Te1.0515 - 531553

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

VOLLEDIG
GEDIPLOMEERD

(rè Uitvaartvereniging "Laatste Eer" lJlst
* Stijlvolle verzorging van begrafenissen en crematies,

voor leden en niet-leden
I 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 uitvaarl - uiteraard volgens uw
wensen - mogelijk

* BodeJ. Plantinga, dag en nacht bereikbaar05l 4-591372.

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

TIMMER- EN AANNEMERSBEDRIJF

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

lJlst, Roodhemsterwg 4, Telefoon 051 5-531 880/531348
Postadres: Postbus 29, 8650 AA lJlst
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NIJTAND.IJIST
26ian.17.00 - 27 ian.23.00 uur
E.H. Mulder
Tramstraat 8, Nijland
Te|.0515-569232

27 ian.23.00 - 29 jan. 8.00 uur
C.H. de Koning
Ylostinslaan 3. lJlst
Tel.0515-531263

2febr.17.00 - 5 febr. 8.00 uur
G.J. Schadenberg & J.P. Verdenius
De Skatting 40, Heeg
TeI.0515-442300

9 febr. 17.00 - 10 Íebr. 23.00 uur
E.H.J.M. Drenth
S. Sjaerdemalaan 72, lJlst
Tel.0515-531263

10 Íebr. 23.00 - 12íebr.8.00 uur
H. Huismans
De Syl 1 0, Heeg
Tel.O515-442292

16 febr. 17.00 - 17 Íebr. 23.00 uur
C.H. de Koning
Ylostinslaan 3, lJlst
Tel. 0515-531263

17 Íebr. 23.00 - 19 Íebr. 8.00 uur
E.H. Mulder
Tramstraat 8, Nijland
Te|.0515-569232

23 febr. 17.00 - 26 febr. 8.00 uur
H. Huismans
De Syl 10, Heeg
Tel.0515-442292
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Renorutie & Nieuwbouw

VAN VLOER TOT DAKPAN
ONDERHOUDSBEDRIJF HUISMANI

DE FTNNE 6, 8651 CW |JLST, 051 5-532023

tflfrilfu'
2 februari
5 Íebruari
5 februari
6 Íebruari
7 Íebruari
7 Íebruari
9 Íebruari
14 Íebruari
15 Íebruari

15 Íebruari
17 Íebruari
1 7 Íebruari
1 7 Íebruari
1 8 Íebruari
1 9 Íebruari
1 I Íebruari
21 Íebruari

22lebruari

23 Íebruari
, 4 Íebruari

27 tebruari
28 Íebruari

Klaverjassen, Mienskipsh0s.
Bridgeclub, Mienskipsh0s.
Pergomano, Mienskipsh0s.
Michaclub, ds. J. Ariesen, 20.00 uur, Schaapskooi.
Zangfestival, 20.00 uur, Gereformeerde kerk.
Buurtvereniging'De Rat, Mienskipsh0s.
Concert'Di Gojim', 20.00 uur, Mienskipsh0s.
Biibelkring Gelijkenissen, 9.30-11.30 uur, ds. J. Ariesen, Eehof.
Bond van Plattelandsvrouwen, een medewerker van Zwetteflora uit
Scharnegoutum vertelt over tuinen en tuinarchitectuur, Mienskipsh0s.
C.P.V. Piet Paulusma, Mienskipsh0s.
Open oeÍenavond Shantykoor in Het Wapen van lJlst, 21.00 uur.
Solistenconcours, GereÍormeerde kerk.
Stánfries rayonwedstrijden jongens/heren, De Utherne.
Open Deur dienst, Mienskipsh0s.
Bridgeclub, Mienskipsh0s.
Amnesty International, schrijÍavond in de bibliotheek, 1900-20.30 uur.
Bond van Plattelandsvrouwen, bezoek aan Leopack, Franeker,
'wat gebeurt er met ons oud papier?', vertrek 18.30 uur
N.C.V.B., mw. N. Zijlstra-de Boer uit Koudum, N.C.V.B.-project Teminabuan op
lrian Jaya, Mienskipsh0s.
Klaverjassen, Mienskipsh0s.
Stadsherberg Het Wapen van lJlst, dansavond voor gehuwden-/echtparen
m.m.v. dansorkest 'Funny two', 21.30 uur.
Bijbelkring Micha, ds. J. Ariesen, 20.00 uur, Schaapskooi.
Bridgeclub, Mienskipsh0s.

Sjoelen vanaÍ 4 oktober, iedere maandagmid-
dag in Nij Ylostins, aanvang 14.00 uur.
Zangvereniging'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
Mienskiosh0s.
Jeugdkorp'ïusken de Noaten' elke dinsdag
van 17.00-17.45 uur in de Schaapskooi.
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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 Mienskipsh0s.
Schaken elke dinsdagavond in Het Wapen van
lJlst.
Dammen elke maandagavond in Het Wapen
van lJlst.
Bejaardengymnastiek in Nij Ylostins, elke vrij-
dag vanaf 14.30 uur.
Badmintonvereniging Flash elke donderdag
van 18.00-22.30 uur in De Utherne.
Dartclub iedere dinsdagavond vanaf 20.00 uur
bondswedstrijd en iedere donderdagavond in

Het Waoen van lJlst.
Volleybalvereniging StánÍries elke dinsdag
vanaf 17.00 uur.
Amnesty International elke 3e maandag van
de maand, 19.00-20.30 uur in de bibliotheek.
Kaatsen elke woensdagavond in De Utherne.
TaÍeltennis maandag van 19.00-23.00 uur,
zaterdag van 9.00-1 3.00 uur jeugd.

Gymnastiekvereniging StánÍries: maandag
sporthal 8.45-9.45 uur, 16.00-22.30 uur; dinsdag
Dassenburgh jazz 16.30-19.30 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.
Bouw- en Houtbond F.N.V. Inschrijven W.W.,
elke maandag van 10.00-10.30 uur. Verdere aÍ-
soraken alléén teleÍonisch. tel. 0515-531970.
Gemeente van Jezus Christus: Kinderclub 4
llm7 jaar', woensdag 13.30-14.30 uur; 8 Vm 11

jaar 14.30-15.30 uur. allebei in de even weken.
InÍo: Lippy Walinga, tel. 0515-532662. TofÍe Tie-
nerclub: vrijdags 19.30-21.00 uur; in de even
weken. Info: Johan Brinksma, tel. 05104-1627.
't Honk: woensdagmiddag: van 14.00-15.30 uur
aktiviteiten voor kindêren van de basisschool;
vrijdagavond: kinderdisco t/m 15 jaar;
zaterdagavond: disco voor de jeugd vanaf 16
taar.

I
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Uw bakker heeít een nieuw brnn L pnbra .

paLr^ heeft n.g meer gezrrndc plussen dan brrxrd n.r-
maal al heeÍt, Pphr^ bevat 5 maal zoveel calcium als

volkorenbrrxxl (v<xrr stcrke txrtten), 707r meer magnesirrm
(het anti-stress mineraal) en 507 míndet natrium dan vol-

korenbro<xl ttet*iil prchrn t<rh le'kkcr pittig smaakt),
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Lippenwalde 2, 8622 DD Hommerts

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

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

ln het bezit van SvM-makelaandiploma

NijesylS0, lJlst Tel. 051 5-532386

lEt
l-ï:33,ïïH'l

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

Sehilders- en tr(lusbedriif

ïIaítze Os íng a ïe' 0515 ss226s

PikesylS
86171H ABBEGA

F
Ë

V)

NIET ALLEEN
VRIENDELIJK ...,.t tI. O O,'O OO

MAAR OOK
DEKSELS
VOORDELIG !

GALAMAGRACHT U IJLST
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ANNASCHRAA.VAN POPTA

GEDIPLOMEERD
PEDICURE

Geeuwkade 1 1 - Telefoon 531930

Huldiging
sportkampioenen 1995

Op zaterdag 16 maart 1996 zal in de sportzaal
'De Utherne'te lJlst de huldiging van de sport-
kampioenen 1995 plaatsvinden. Het geheel zal
weer met een feestelijk programma worden om-
lijst en de aanvang is om 19.30 uur.
Alle in de gemeente woonachtige sporters die in
1995 kampioen zijn geworden op provinciaal oÍ
hoger nivo komen hiervoor in aanmerking.
Wii verzoeken u dan ook om telefonisch oÍ
schriftelijk opgave te doen van bij u bekende
sporters die voor een huldiging in aanmerking
komen. Wel duidelijk vermelden welke sport het
betreÍt en in welke categorie.
Mogen wij op uw medewerking rekenen. De op-
gaven dienen voor 17 Íebruari 1996 in ons bezit
te zijn.
Uw opgave zenden aan: gemeente Wymbritse-
radiel, aÍdeling sportzaken, Postbus 14, 8650
AA Ulst of teleÍonisch 0515-534422.

Kerstvieri ng gezamen lijke
Chr. vrouwenveren igi ngen
Op donderdag 21 december 1995 mochten we
met elkaar de geboorte van Christus onze Ver-
losser vieren.
Deze avond werd verzorgd door de C.P.V.-da-
mes.
De dames Jacobi, Hoekstra en Weiland lazen
ons de bijbelteksten, meditatie en gedichten
voor, afgewisseld met samenzang.
We mogen terugzien op een fijne kerstviering.

Gez. Christen Vrouwengroepen

Christelijke Plattelands-
vrouwen lJlst
We ziin weer met zijn allen naar Sneek gegaan
om in Amicitia de nieuwjaarsshow'Ahoy 96'te
zien.
Dit jaar speelde 'Ahoy 96' zich af rond het drop-
winkeltje van Wiep en Aal Daaldersma.
Het ging over de kleine winkelman van tegen-
woordig. Ze brachten dit zo mooi naar voren. De
balletgroep en het koor van Bob Pruiksma
speelden ook goed. De kindergroep was ook
leuk.
Het was een fantastische voorstellino.

Taxicentrale ZUID-WEST FRIESLAND

Taxi Gaasterland O51 4-57 1 37 7
Taxi Speerstra 051 5-543400
Postbus 459, 8600 AL SNEEK

Alg. Tel.nr.: 051 5-430300

Shantykoor 't Skip S0nder Roer

Het lJlster shantykoor 't Skip S0nder Roer, opgericht op 30 april 1993,
houdt op zaterdag 17 Íebruari a.s. een OPEN OEFENAVOND in café Het
Wapen van lJlst. De aanvang is 21.00 uur en de toegang is gratis.

Deze oefenavond is bedoeld om toekomstige le-
den eens te laten kennismaken met het koor; u

mag vrijblijvend meezingen.
Ook mensen die het leuk vinden om naar shan-
ties (zeemansliederen) te luisteren zijn hartelijk
welkom.
Het aÍgelopen jaar heeft't Skip S0nder Roer aan
diverse muzikale activiteiten deelgenomen, zo-
als het Shantyfestival in het Mienskipsh0s, het
Shantycircuit in Sneek (optreden op Wippodi-
um), de vlootschouw in juni en het grote Friese
Shantyfestival in Woudsend. Er was een kort
optreden in lJlst voor de Bond van Plattelands-
vrouwen.
Het koor staat onder leiding van 1e Shantyman
Harm van der lvleer. De begeleiding op trekhar-
monika is in handen van Conny de Vries, Thea
Engelen en Marco Rijpma. Er zijn doorgaans

zo'n 25 zangers, maar daar kunnen nog best
een paar bij. De repetiiies, die gekenmerkt wor-
den door een ontspannen sÍeer, zijn 1 keer per
maand op vrijdagavond in het caÍé.
Hebt u belangstelling om eens mee te zingen, of
wilt u alleen maar toehoren, kom dan oD zater-
dag 17 Íebruari even langs in Het Wapen van
lJlst.

Deze foto van het shantykoor't Skip Shnder
Roer is genomen tijdens een repetitie-avond in
café-restaurant Het Wapen van lJlst van de fa-
milie Jelle Schreur.

V.l.n.r.: Stef Verburgh, Conny de Vries met trek-
harmonika, Gerrit de Jong met boek in de hand,
Fritsch Boschma, Henk Eiling en Bart Steenstra
met baard.

Klezmer orkest Di Gojim
in lJlst
Op vrijdag 9 februari om 20.00 uur in lt Miens-
kipsh0s te Ulst zal het klezmer orkest Di Gojim
optreden.
Klezmer is over het algemeen vrolijke muziek,
getrouw aan de aÍkomst als bruiloftsmuziek. Het
is muziek als het leven zelÍ. Een breed scala
aan gemoedstoestanden, variërend van diepe
droefenis tot uitgelaten vrolijkheid, passeert de
revue in de Jiddische muziek die deze groep
speelt.
Di Gojim heeÍt al drie CD's gemaakt en is bezig
met de vierde. Overal wordt gespeeld voor uit-
verkochte zalen en ook in het buitenland is de
groep zeer bekend. Verder treedt de groep re-
gelmatig op in radioprogramma's en bij het NOS
jaaroverzicht.
ln een humoristische en immer uitgebalanceer-
de presentatie speelt Di Gojim de Oosteuropese
Jiddische dans- en bruiloftsmuziek.
De bezetting van de groep is:

Sjaak v.d. Reijden, trompet; Jaap Mulder, klari-
nei, saxoÍoon, zang; Tseard Nauta, trombone,

banjo, viool, zang; Vincent Knaven, drums; Eric
Roelofsen, bastuba; Jaap Sijtsma, accordeon.
Wij verwachten een gÍote belangstelling en van-
daar dat er voorverkoop is. Tot 7 Íebruari 1996
kunt u kaarten aÍhalen in het gemeentehuis te
lJlst, aÍdeling Welzijn (Lammert Koster). De
kaarten voor deze onvergetelijke avond kosten
slechts / 10,-- per persoon. Voor telefonische
inlichtingen kunt u bellen 0515-534422.

Tot ziens 9 Íebruari 1996 in lt Mienskiosh0s te
lJlst.

't Wh*r*"houkê
!Zlomskikkursussen

4reidsboeketten, korsages en oar

%lomwurk

Richtsje Wijnla, De Himmen 29

Easthim, til. 05 l 5-532607

De reiscommissie
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Hiemstra
odministrotieko ntoor

* administraties
* belastingzaken
x begeleiding
x advies
* voor bedrijven

en particulieren

Plein 16-18. 8754 ER Makkum

tel. 05 l5-23 1523

De Pream 2. 8651 GA IJlst

tel.0515-531860

verb(otttftí-
interieur -
en klerrÍ -
adviezen

De Himmen 24 I 8618 NR Oosthem
Telefoon/TeleÍax 051 5-532451

DYNAMICA
ontwerpburo
Pieter Koot

Waaromhopen...
afs a Yoordelig
Irunthuren?

De doe-het-zelver huurt bii
ons o.a.. a Ladders a Rol-
stelgers a Speciemole ns
a Cirkelzagen a Decoupeer-
zagen a Boormachines
o Schuurmachines a Parket-
schu u rmac h ines o G rond -
of Tuinfrezen . Ketting-
zagen enz. enz.

M.SIIPERDA
Gereedsshapverhuur

tr
I
tr
tr

GROND- EN VERZETWERK
WALBESCHOEIING
HEIWERK tr RIOLERING
AGRAR ISCH E WER KZAAMHEDEN

ffiiï?ffnffiffiiïÏfiïï
Galamagracht 107 8651 EE lJlst 0515-531491

Sudergoweg 54, lJlst
0515-426020/051 5-531

lA) AannemersbedrijI t\\t tl
\I,il )/ HEEG/ TJLST

.ll'A

Voor al uw
* Nieuwbouw
* Verbouw
* Onderhoudswerk

f Vellinga-Spijksma

Vraag om vrijblijvende
prijsopgave van uw bouwplannen

lfV0B Telefoon 0515-442278 | 0515-531228
gouïÍiitnur Telefax 051 5-449659

" pediplomeerde Autoyii school"
ook voor vrachtauto en autobus

Sudergoweg 36 - 86i 1 CN IJlst - Telefoon 0515-532009

r Lestijden 60 minuten

r Opfriscursus voor de niet regelmatige rijders

. Voortgezette opleiding op gr00t materieel

r Het leren en durven rijden in Amsterdam

r Theoriecursus... ook voor 17% jarigen

o Hoog slagi

Bel of kom voor meer informatie.

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

Speciale drogisterij en kosmetica-aÍdeling

Let op onze wekelijkse folder

SPEERSTRA'S
VOORDEELMARKT
Stadslaan 2 - Telefoon 531 206



TEXTIEL & KADOSHOP

VAN HOUTEN

Aan de inwoners van lJlst e.o.

In verband met de ziekte van onze doch-
ter en de daarmee gepaard gaande perso-
nele problemen in onze winkel in Grou,
moeten wij zeer tot onze spijt onze win-
kelaktiviteiten in lJlst beëindigen.
Per 1 februari 1996 wordt de winkel over-
geclragen aan Jenny van der Wal. Zij zal
de textiel & kadoshop op dezelfde manier
voortzetten als u van ons gewend was.
Wij danken u voor uw vertrouwen in ons
gesteld de afgelopen 4 jaar en wensen on-
ze opvolgster vanaf deze plaats veel sukses
toe!

Janneke & Wietze van Houren.

MIJN HOBBY, UW GEMAK...!
Het vertrouwde adres voor al uw slijpwerk zoals:

scharen, messen, tuin- en hobbygereedschap.
ZOMERVOORBIJ!!!

Laat dan uw tuingereedschap slilpen/onderhou-

den, zoals alle soorten grasmaaiers, Belangrijk is

het slijpen + balanceren van de maaimessen,

--)uurtvereniging'Ald Drylts'

Vrijdag 5 januari j.l. hield buurtvereniging 'Ald
Drylts' na vier jaar een schaatswedstrijd voor de
Jeugd op natuurijs.
Er werd geschaatst op het ijs bij slager Zijlstra.
Ruim 20 kinderen deden erg hun best en wer-
den door de toeschouwers Ílink aangemoedigd.
Er werd flink gestreden met soms een glij- en
valpartij, maar dat mocht de pret niet drukken.
Tussendoor kregen de kinderen chocolademelk
met koek, wat er wel inging.
De winnaars in de drie categorieën waren als
volgt:
5 - 6 jaar: 1. Aukje Corbee,

2. Jantje Rijpma,
3. Hilbert Jan Steenbeek.

7 -B -9 jaar: 1. HannyVisser,
2. Geert Raadsveld

10 - 11 - 12 jaar: 1. Pieter BartdeJong,
2. Sanne Feenstra,
3. Reinder Steenbeek.

Aan de winnaars werd een geschenkbon over-
handigd namens het bestuur.

Secr. buurtvereniging'Ald Drylts,
Hittje Dotinga

zowel van motor- als electromaaiersi

Ook slijpen van electr. heggescharen.

Ook sliipen van alle soorten schaatsen.

Uw slijper: Henk de Vries

Bockamastraat 27

Tel. 531 782
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Nijesyl rond 1930
Deze twee prentbriefkaarten van Niiesyl zijn rond 1930 uitgegeven. Het zijn
eigenlijk'Íotokaarten' die vroeger in kleine hoeveelheden gemaakt en afgl-
drukt werden door amateurfotograÍen.
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Op deze fotokaarten is ook duidelijk te zien dal
de ÍotograaÍ de plaatsnaam eigenhandig bij-
schreef. Het skOtsje op de bovenste kaart was
eigendom van Klaas Foekema uit Blauwhuis.
Het vaartuig stond bekend als een snelle zeiler.
De oude draaibrug is omstreeks 1981 vervan-
gen door een nieuwe brug.

Op de onderste kaart staat links het bruqwach-
tershujs dat lange tijd werd bewoond dooide fa-
milie Taeke Mulder. Dit karakterístieke huis is in
1982 aÍgebroken, Rechts is nog een gedeelte
van het boerderijtje van Hendrik van Zanten
zichtbaar.
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Bestratingsbed rijf

Zwaagman B.l[

Voor particulier en bedriif

V raa g vríi b I ii vend p ri jso pgave

Fam, Leversïraat22
8603 EC Sneek

Te|.0515-430454

Occasions" en
N ieuw-verkoop
Goede service

Tel.531249
Holtropweg 5

Reparatie
Plaatwerk - Spuiten

Priué en Zakelíjh
de juíste

* verzekering
* hypotheek
* pensioen

SNEEIt'EN
A$SUNANTIEIt'

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

DE BOENB:g

/át lr... ;tglc

gezíj/zbzzt,

Ji*lA*Zgf "$,f. /z"*;to" b, oaan/:td.' rub à,, Ázoalteb fs"línze, mtuzr LNZttl lza/ztn,

ílata1/a'g2nlzhátrí':grautaenlr/,4ÁryelarzA.

"íf.* t gn/A, oan lanzzn; lllfr:o /z nzntn ,aanlt d a nfuUzn/,edpf 'gollzlt /z
ítn;a," . fiokzt't' l"t-í"n oílayavotoa/e.r. tad a:od azía:n/z anzt 

'Lu /Át erz ontb€Áa"

a/ ccrz' lafua/e tzaztn a/a' aa'4rnztz'/tcrí,rb*. \.

"Mnzrrfu onsbtah, t79o Áann'.fa.Jarz íz?n;wrycJout n ry6&,ir;frruu, naar /Át 
v

c.?/ u,a6' 'aaoa' ettgrhzctuna'1a? . &,í zb oroazt &hÁ. @zi"r, 4/tÍ/o sbnd te /oaL

a/o9atznrlz".
-(a, zoo;Aarht*, za9o/lzolz,zzez11rrr"/raxlztaátrbooolt Snat,&{o/a8n;a,
/oen Ázonuanlruttgcrazn, mzarloa/en'contadnz&u/oo*/írt&Èr-"raruan'aan'/e
a)rLéil.

%olLzoSuzzae:/e:natadriL/enLl1Vf on/*lenna'rz.r,h;1bildal''9"áotlu
í)rr*', nzo Ázo /g/2- aÁ, loírtt, lzzz l$antgzlrarit^
;frn l€/anÁt/zl/nná;zrbttoo*lcz;uuetlatgLaríz:rye*rhb oet{toattetr ua /clrab
fr./12:toan'ÁarteQ)u'aatz'. &l'adztoaéonnnloa,4nntustzpÁoo5zrzríztoazn/d
.tazt.
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'lfri orauzl:/glryrocz

Sna'&b/./r*a
9o/1sx en Tunle /z í/rit*.

POETWONINGINRICHTING

EB IJIst, Tel. 05155-32372/31450

Altijd kwaliteit over de vloer.
Galamagracht 20, 8651

BOUWBEDRIJ F

VISSER
IJLST

ROODHEMSTERWEG 
,12

8651 CV IJLST

TE1.0515-531214
FAX 051 5-532600

VOOR AL UW ONDERHOUD, VERBOUW, NIEUWBOUW,
KUNSTSTOF RAMEN EN DAKKAPELLEN
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Oo f februari aanstaande
opent Gonda Bakker haar
dames- en herenkapsalon.

Kom gerust eens langs,
maar bel eerst even voor een
afspraak. Graag tot ziens.

Openingstr.lden:
dinsdag Vm donderdag 8,30-18.00 uur
vrrldag 8.30-21.00 uur
zaterdag 8.30-12.00 uur

rffi
ffiíiÊ.W

.wÊ
W
*ffir
ffi
$#t
##
w3ffi
s#t
ffi4.

gens ook hun muzikaal gehoor te ontwikkelen.
Het cymbaalspelen is een opstapje voor hun
verdere muzikale ontwikkeling naar bijvoorbeeld
een ander muziekinstrument oÍ een vocale op-
leiding. Op de achtergrond spèelt namelijk de
gedachte om bij voldoende animo uit het aanwe-
zige talent een jongenskoor te vormen.
Een bijzonderheid is dat bij het project Martini
Koorschool zoveel mogelilk ook de moeders van
de jongens actief worden betrokken. Muziekpe-
dagoog Bouwe Dijkstra vindt dat dat een be-
langrijke stimulans voor de jongens kan zijn, om
het musiceren te ontwikkelen, al moet het er in
principe ook zonder kunnen.

We zijn net zo
thuis in
de buurt
als u

Golamagracht l ,865 I EB Ulst
telefoon (0515) 53 1426,telefox (0515) 5i 1250

Wij zijn telefonisch bereikbaar tot 17.30

De lessen worden iedere woensdagmiddag om
vijÍ uur gegeven in de voorhoÍ bij de Martinikerk
te Sneek. Alle lessen zijn openbaar; jongens en
ouders die geïnteresseerd zijn, ziin welkom om
een les bij te wonen. Bij voldoende belangstel-
ling is het de bedoeling om in januari met een
tweede groep van start te gaan.

Inlichtingen over de lessen zijn te krijgen bij
Bouwe R. Dijkstra (050-5016066) oÍ Dirk S.
Donker (0515-559352). Het adres van het se-
cretariaat van de koorschool is Frittemaleane
1 1 7, 8604 XH Sneek.

F0gelnijs

Vogelwacht
lJlsUOosthem e.o.

Een houtsnip (wàldsnip) gezien bij de Rige,
Abbega op 23-10-1995 door H. Postma, lJlst en
verder zag hii een witgatje (Poalske snip) op
24-1 0-1 995 bij Oosthem.
Ook zag hij twee beflijsters (dominylyster) op
29-10-1995 plus ongeveer twintig goudhaantjes
(goudt0fke) bij de volkstuintjes langs de len-
drachtwei.
Nog een zeer jonge Íuut fielsline| gezien in de
Jutrijpervaart op 31-10-1995 door Martin en
Joh. de Jong.
Zeven kleine zwanen boven lJlst op 14-10-1995
gezren door R. Schraa, Eegracht.
Ook zagen Joh. en Martin de Jong twee reeën
uit het riet komen, tegenover de boerderij van
ne Witte. Deze reeën werden ook nog gezien

\/tÍ E. Schuurmans uit de Hommeds terwijl hij
's morgens over de lendrachtwei fietste.
Twee boomvallen (blauwe wikel) werden op
3-11-1995 bij Folsgare gezien door H. Postma,

' lJlst.
Grote bonte specht (greate b0nte spjucht) ge-
zien op 17-11-1995 in de Ylostinslaan door mw.
Dijkstra, Ylostinslaan 17.
Elf kleine zwanen gezien op 10-11-1995 boven
lJlst door R. Schraa.
lJsvogeltje (iisÍ0geltsje) gezien op 1 1-1 1-1995
bij en door L. Geerligs boven de opvaart tussen
de boerderij en de Wijnsloot. Ook werd het ijsvo-
geltje gezien boven de westelijke Dijgracht bij de
oude Íabriek van Nooitgedagt op 13-11-199S
door J. Lageveen. Dit ijsvogeltje werd veertien
dagen regelmatig gezien. Hij zat dan op een tak
die over het water hing en dook regelmatig het
heldere water in om visjes te vangen. Ook werd
dit helder gekleurde vogeltje gezien bij de sport-
vêlden van lJ.V.C. op onder andere 16-11-1995
door Martin de Jong. En op 17-11-1995 werd hij
nog waargenomen bij de Kerksloot door

)ostma.

\ug een mooi gekleurd vogeltje gezien in de
H. Huizengastraat, maar dan een puttertje (put-
terke) op 25-11-1995 op 25-11-1995. Hij zat
zaadjes te pikken uit de bloemknoppen bij de Ía-
milie Poelstra, H. Huizengastraat.
Ransuil (hoarn0le) in lJlst gezien op 11-12-1995
door Jansen, Ylostinslaan. Ook werd hij gezien
door de heer C. de Koning.

VOOR WONING.
EN

UTILITEITSBOUW
installatiebedrijf

UW ADRES VOOR:
o Centrale verwarmingsinstallaties
o Energiebesparende verwarmingssystemen
o Renovatie van bestaande verwarmingsinstallaties
o Elektro-technische installaties
o Energiebesparende verlichtingssystemen
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

vooR Dnues & HeReru

Mientlán 43, 8651 DA lJlst
Tel. 051 5 - 53 29 50

Waterral (wetterh0ntsje) gezien bij het schelpen-
pad naar Sneek door H. Postma, Ulst op 12-12-
1 995.

'Bind de kat de bel aan'.
Het is weer winter als dit stukjê geschreven
woÍdt. De vogeltjes hangen weer aan de vetbal-
len en pinda's en zoeken broodkruimels en
strooivoer op de grond. Ze zijn daarom een ge-
makkelijke prooi voor onze viervoeters.
Daarom de oproep om de kat een bel om te bin-
den, oÍ hem zoveel mogelijk binnen te houden.
Dan kunt u nog wel genieten van de vogeltjes in
uw tuin, o.a. van het roodborstie, het winterko-
ninkje, de heggemus, de merels, het koolmees-
je, het pimpelmeesie, spreeuwen, huismussen,
enz., enz.
Vogelmeldingen bij Sj. Landman, de Kearnstien
16. lJlst. tel. 532046.

Vogelwacht lJlsLOosthem e.o

Martini koorschool Sneek

Muziek maken kun je niet jonggenoeg leren vin-
den ze bij de Martini Koorschool in Sneek, voor-
al niet als je er veel plezier van wilt hebben.
Spelenderwijs worden hier jongens in de leeftijd
van 7-9 jaar de basisprincipes van het samen
muziek maken duidelijk gemaakt. Naar elkaar
leren luisteren en leren lezen van eenvoudige
muzieknotatie zijn de belangrijkste ingrediènten.
Een hulpmiddel daarbij is de 'cymbaal'. Dit is
een snaarinstrument Cat de jongens met speci-
aal daarvoor gemaakte kaarten al na korte tijd
leren besoelen. Door dit instrument leren de ion-
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Vier lJlsters rijden
ofÍicieuze ElÍstedentocht

Komt ie der wel of komt ie der nlet.
Terwijl iedereen in Nederland zich
nog met die vraag bezighield, na-
men vier lJlsters het initiatief om op
eigen gelegenheid de tocht der
tochten maar vast te gaan rijden.

Op vrijdag 5 .ianuari jl. stonden Cor de Jong,
Gerrit de Jong. Janco Schraa en Bauke Weer-
stra om 6 uur's morgens klaar om de tocht langs
de Friese elf steden te beginnen.
Het werd een voorspoedige rit. Er stond een
Ílink windje. het zonnetje scheen en de stem-
ming was prima. Natuurlijk moest er wel zo hier
en daar gekluund worden, vooral in de steden.
Bi.j Harlingen ging het team even in de fout. Ze
belandden in de buurt van Midlum oo een oaar
kleine landslootjes: dat kon toch nooit het elf-
stedentraject zijn. Terug dus maar en opnieuw
geprobeerd. Die gÍap kostte de mannen een
uur. Anders hadden ze om halÍ zes weer in lJlst
terug kunnen zijn, nu werd dat halÍ zeven.
Voor de begeleiding was ook gezorgd: Gijsbert
Schraa volgde de ploeg met de auto om op tijd
voor een natje en een droogje te zorgen.
Twee dagen later stond er alweer een Ílinke laag
water op het ijs. Maar wie weet, de winter is nog
niet voorbij: misschien komt er nog een echte
ElÍstedentocht.
Onze vier lJlsters hebben de generale repetitie
dan al gehad!

Gerrit de Jong repareerÍ de scheve schaats van
Bauke Weerstra.

S. Wiersma
pianostemmer

S. Sjaerdemalaan 53 Reparatie

8651 BA IJlst Verkoop
Tel.05l5-533127

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 42,8651AG lJlst, tet. 0515-53221 1

HET
COMPLETE SCHAATSBOEK

VOOR
JONG EN OUD

door
Huub Snoep

en

Pieter Bult

Gebonden, 248 pagina's mer ruim 150 foto's.
Uit de inhoud:
. Jeugd- en schoolschaatsen
o Oefenvormen, lessen en tests
o ivlateriaal en kleding
. Beleid in de vereniging
. Organisatie van dlg.l kampen, tochren,

toernoolen en wedstrijden
. Training en blessureprevenrie
o Activiteiten buiten het seizoen
. Publiciteit en sponsoring

Kom goed beslagen ten íjs voor slechts f +S,SO.
Verkrijgbaar in de boekhandel.
ISBN 90-607638A-7

| /,; vrssER - rJLSr
t+l BoEK-ENFoToHANDEL-

U SPEELGOED

Galamagracht 9, lJlst, 051 5-531 31 8

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

Textiel & Kadosho
ZONNESTUDI

Galamagracht 8 8651 EB IJLST Tel.0515-531229


