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lJlst en de Friese elf steden
lJlst heeft volgens de kenners altijd al een ondergeschikte rol gespeeld in
het verloop van de Friese ElÍstedentocht. Niets blijkt minder waar te zijn
geweest; in de jaren waarin de tocht der tochten nog ,,om de noord', ging
speelden de wijde wymerts of de Geeuw voor scherprechter. Beslissende
streken werden hier gezet... en geleverd. In de beginjaren (igog) waren niet
plekjes als Bartlehiem en Dokkum toneel van de titanenstrijd, maar moes-
ten de van Benthems, Ruitenbergs, stam en Hulzebosch uit die tijd vanaÍ
IJlst zoeken naar een goede (ontsnappings) positie. Rijders die letterlijk en
figuurlijk zo onder de koeien wegstapten om die dag te gaan voor de hoog-
ste eer: de overwinning in die voor iedereen zo bijzondere elfstedentocht.
len overzicht:

De eerste tochten vanaf 1909 werden "om de
noord" gereden. Eerst vanuit'Leeuwarden naar
Dokkum, terug naar Leeuwarden en dan tegen
het uunverk in via Het Bildt naar Franeker en
Harlingen over de Harlinger trekvaart. Van Har-
lingen liep het traject via Arum en Hichtum naar
Bolsward. Daarna ging het de Zuidwesthoek in
over Workum, Hindeloopen en Staveren. Via de
Luts kwam men in Sloten. Daarna ging het
noordwaarts richting lJlst, de op twee na laatste
stad in de wedstrijd. De Íinish van de eerste drie
Elfstedentochten "om de noord" lag in het cen-
trum van Leeuwarden.
De eerste Elfstedentocht op zaterdag 2 januari
1909 verloopt niet geheel naaÍ wens: in de loop
van de dag loopt de temperatuur op tot 4 graden
boven nul en verandert het ijs in het weliswaar
smakelijk, maar vervelend schaatsend "fondant-
ijs". Koploper Minne Hoekstra uit Warga ver-
neemt via de telegraaÍ in Sneek, dat zijn belager
luitenant T. Rooseboom ver achter ligt. Niets is
'-inder waar! Een achterstand van ruim 15 mi-

1-:ten weet de jonge luitenant over de Wijde Wij-
meds en de Geeuw goed te maken en hij voegt
zich bij de koplopers. De hergroepering bij Ulst
mocht voor Rooseboom echter geen resultaat

. hebben; uiteindelijk werd hij derde.
Op 7 februari 1912 vond de tweede Elfsteden-
tocht plaats. (in principe is dit de EERSTE oÍfi-
ciële ElÍstedentocht; de vereniging werd name-
lijk pas op 15 januari 1909, dertien dagen na de
tocht opgericht!) Ook deze keer waren de tem-
peraturen ruim boven nul: 's middags zelÍs ruim
6 graden met een zwakke tot matige wind. Wat
dat betreft mag Piet Paulusma zich qua weers-
voorspelling op gedegener appaÍatuur beroe-
pen; heden ten dage zou een dergelijke rit niet
uitgeschreven worden. De wedstrijd zou de zo-
genaamde "rit der monarchen" worden. J. Kei-
zer en C. de Koning, tegenwoordig in het tele-
foonboek onder lJlst terug te vinden, leverden
een titanenstrijd. Keizer wint in Sloten het zilve-
ren schaatsje, maar op weg naar lJlst levert de
Koning Keizer een gigantische streek: daar waar
Keizer tientallen minuten op de Koning gewacht
heeft omdat de Koning in Workum tijden in on-
macht lag, gaat de Koning er vandoor en ver-
breekt alle aÍspraken die er tijdens de rit ge-
maakt zijn. In lJlst ligt de Koning inmiddels 4 mi-
nuten voor en hij wint de editie van 1912.
Op 27 januati 1917 wordt de derde elfsteden-

tocht gehouden. C. de Koning zal deze keer met
overmacht en overtuigend winnen. Deze keer
kon er niemand aan hem tippen. Na om 12.40
uur uit Sloten te zijn vertrokken, meldt hij zich
om 13.20 uu(zoals in die tijd gebruikelijk) in
café "Wapen van lJLst". Vervolgens wint de Ko-
ning'de tocht "met de vingers in de neus".
De vierde ElÍstedentocht van dinsdag 12 febru-
ari 1929 kent een matige wind, kracht 3, maar
het is's morgens wel 14 graden onder nul en de
temperatuur overdag komt ampeÍ boven de zes
graden onder nul uit. (Over gevoelstemperatuur
gesproken!) De rit gaat weer om de noord en
lJlst kan weer beslissend worden voor het eind-
verloop van deze tocht. Winnaar Karst Leem-
burg verspeelde veel tijd op het traject naar en
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Geeuwkade 1 1 - Telefoon 531 930

De nieuwe theoriecursus
start 4 maart a.s.

Het behaalde theorie-
examen is NU nog voor

31aar geldig

vanaf lJlst. Zijn voorsprong van 14 minuten in
Sloten slonk naar een kleine 5 minuten in lJlst.
Leemburg nam in Sloten, lJlst en Sneek ruim de
tijd zich op de "gevoelige plaat" te laten vastleg-
gen.
Zaterdag 16 december 1933 werd de vilÍde elt
stedentocht verreden. Deze keer "om de zuid".
Er stond weinig wind en de temperatuur schom-
melde overdag rond het vriespunt. Sneek zou
deze keer de eerste stad zijn die op de route
aangedaan werd en lJlst de tweede. Ook kon er
niet meer op de stadsgracht in LeeuwaÍden ge-
start worden. De industrialisatie had in Leeuwar-
den toegeslagen en Leeuwarder grachten wa-
ren door het vele koelwater onbetrouwbaar ge-
worden. Er werd voor het eerst gestart op de
Boksumerdam. In lJlsl voltrok zich het eerste
drama: een vijÍtal schaatsers vergiste zich in de
route en reed tien kilometer om; een aantal Íavo-
rieten voor de titel konden de winst in lJlst al ver-
geten. Vooral Cor Jongert, die uiteindeliik toch
nog vierde werd, kon zich dit erg aantrekken,
omdat hij een van de vijf was die bij lJlst letterlijk
en Íiguurlijk "de mist in ging". Abe de Vries en
Sipke Kastelein werden gezamenlijk winnaar
van deze rit. (veruolg op pag. 5)
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installatiebedrijÍ

UW ADRES VOOR:
o Centrale verwarmingsinstallaties
o Energiebesparende verwarmingssystemen
o Renovatie van bestaande verwarmingsinstallaties
o Eleklro-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

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)
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Vool alles uvat met uw auto b maken heeft
Nu ook algemene periodieke keuringen (A,P.K)
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IJTAND.IJIST
23 Íebr. 17.00 - 26 Íebr. 8.00 uur
H. Huismans
De Syl 10, Heeg
Tel.O515-442292

1 mrt. 17.00 - 2 mrt. 23.00 uur
H. Huismans
De Syl 10, Heeg
TeL0515-442292

2 mrt. 23.00'4 mrt. 8.00 uur
C.H. de Koning
Ylostinslaan 3, lJlst
Te|.0515-531263

8 mrt. 17.00 - 11 mrt. 8.00 uur
G.J. Schadenberg & J.P. Verdenius
De Skatting 40, Heeg
Te|.0515-442300

15 mrt. 17.00 - 16"mrt. 23.00 uur
E.H.J.M. Drenth
S. Sjaerdemalaan 72, lJtst
Te|.0515-531263

16 mrt.23.00 - 18 mrt. 8.00 uur
H. Huismans
De Syl 10, Heeg
Tel.0515-442292

22mrt.17.00 - 23 mrt. 23.00 uur
C.H. de Koning
Ylostinslaan 3, lJlst
Te|.0515-531263

23 mrt. 23.00 - 25 mrt. 8.00 uur
E.H. Mulder
Tramstraat 8, Nijland
Te|.0515-569232

29 mrt. 17.00 - 30 mrt. 23.00 uur
H. Huismans
De Syl 10, Heeg
Te|.0515-442292

30 mrt. 23.00 - 1 apr.8.00 uur
E.H.J.M. Drenth
S. Sjaerdemalaan 72, iJlst
Te|.0515-531263

4 apr.17.00 - 5 apr. 17.00 uur
E.H. Mulder
Tramstraat B, Nijland
Tel. 0515-569232

/AI@nil[OAI

1 maart
4 maart
6 maart
8 maart
10 maaÉ
13 maart
15 maart
16 maart
17 maart
18 maart
18 maart
18 maart
19 maart
20 maart
21 maaÍt
21 maart
22 ínaaÍt
27 maarl
27 maarl
28 maart

30 maart

Wereldgebedsdag, 19.30 uur in de Doopsgezinde kerk.
Bridgeclub, Mienskipsh0s.
Bijbelkring "Gelijkenissen", 9.30-1 1.30 u.ur, ds. J. Ariesen, Eehof.
Klaverjassen, Mienskipsh0s.
Jeugddienst, Mienskipsh0s.
Bridgeclub, Mienskipsh0s.
Uitvoering Fryske Krite "Meiinoar ien", Mienskipsh0s.
Uitvoering Fryske KrÍte "Meiinoar ien", Mienskipsh0s.
Open Deur dienst, Mienskipsh0s.
Bridgeclub, Mienskipsh0s.
Pergomanokursus, Mienskipsh0s.
Amnesty lnternational schrijfavond in de bibliotheek, 19.00-20.30 uur.
Bijbelkring, Micha, ds. J. Ariesen, 20.00 uur, Schaapskooi.
Gemeente van Jezus Christus, grote zaal Mienskipsh0s.
Bond van Plattelandsvrouwen, Eéndagsbestuur, Mienskipsh0s.
C.P.V., mevrouw Veenstra, Heeg, Mienskipsh0s.
P.V. Wymbritseradiel, Mienskipsh0s.
Bijbelkring lGelijkenissen", 9.30-11.30 uur, ds. J. Ariesen, Eehof.
Bridgeclub, Mienskipsh0s.
N.C.V.B., de heer H. Kingmans uit Leeuwarden, "Pasen en de Kunst", Miens-
kiosh0s.
Stadsherberg "Het Wapen van lJlst", Alle remmen los, m.m.v. Duo Nooitgedagt.

Sjoefen 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 Miens-
kipsh0s.
Muziekkorps'Concordia' repetitie iedere
maandagavond van 19.30-21.30 uur in het
Mienskipsh0s.
Jeugdkorps'Tusken dê Noaten' elke dinsdag
van 17.00-17.45 uur in de Schaaoskool.
Judo lessen, iedere dinsdag 17.00-19.00 uur in
sporthal De Utherne.
Volksdansen De Yleke Dounsers, jongeren-
groep dinsdagavond 20.00-22.00 uur, 1 keer in
de 14 dagen in het Himsterh0s te Oosthem. Ou-

een uitgave van:

Drukkerij Visser
Galamagracht g, lJlst
Te|.0515-531318

Redactie: A. Kuipers
Johan Keizer

Zetwerk G.Groeneveld-Kroese
Migg bv, Sneek

deren iedere dinsdagmiddag van 13.30-15.00
uur in het Mienskiosh0s.
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.
Volleybalvereniging StànÍries elke dinsdag
vanaÍ 17.00 uur.
Dartclub iedere dinsdagavond vanaf 20.00 uur
Bondswedstrijd in Het Wapen van lJlst en in lt
Dryltser Kypmantsje.
AÍhnesty 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, za-
terdag van 9.00-1 3.00 uur leugd.
GymnastÍekvereniging StánÍríes: maandag
sporthal 8.45-9.45 uur, 16.30-22.30 uur: dinsdao
Dassenburgh jazz 15.45-19.30 uur; woensda!
sporthal 13.00-19.30 uur; donderdag 17.00-
18.00 uur; vrijdag 16.30-18.00 uur; zaterdag
9.00-12.00 uur in De Utherne.
Bouw- en Houtbond F.N.V. Inschriiven W.W.,
elke maandag van 10.00-10.30 uur. Verdere af-
spraken alléén telefonisch, tel. 0515-531970.
Gemeente van Jezus.Christus: Kinderclub 4
t/m7 jaar; woensdag 13.30-14.30 uur; B Vm 11

iaar 14.30-15.30 uur. allebei in de even weken.
InÍo: Lippy Walinga, tel. 0515-532662. ToÍÍe Tie-
nerclub: vrijdags 19.30-21.00 uur; in de even
weken. InÍo: Johan Brinksma, tel.05104-1627.

COPIEREN tot A3
vergroten of verkleinen?

DUPLICEREN?
Snel en goedkoop

dan naar:

BoekhandeUDrukkerij V ISSE R
Galamagracht 9, tel. 53131 I

Opmaak:

Druk:

Sybe Houtsma

Drukkerij Visser, lJlst

Kopij en/oÍ advertenties: Inleveren vóór
de 1 5e van de voorafgaande maand bil
Drukkerij Visser, lJlst.

@ Copyright Drukkerij Visser. Niets uit deze uitgave
mag worden verveelvoudigd door middel van druk,
fotokopie, mikroÍilm of op enigerlei andere wijze,
zonder voorafgaandeschriftelijke toestemming van de
urrgever.

De uitgever behoudt zichzelf het recht voor ingeleverde
kopij te wijzigen, in te korten oÍ te weigeren.
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7Wh*Loukíó
4lomskikkursussen

#reidsboeketten, korsages en oar

.4lomwurk

Richtsje Wijnja De Himmen 29

Easthim, til. 05 l5-532607

E GROND- EN VERZETWERK
tr WALBESCHOEIING
tr HEIWERK tr RIOLERING
tr AGRARISCHE WERKZAAMHEDEN

Aannemingsbedriif ïrÍeg- en ï{aterbouw

Stienstra &van derWal
Galamagracht 107 8651 EE lJlst 0515-531491NS-PLAATSBEWIJZEN

Jongeren-, Rail Aktief- en
60* seniorenkaarten

verkrijgbaar bii:

BOEKHANDEL VISSER
Galamagracht 9, tel. 531 318

Vaaromlropen...
afs avoorf,ellg
hanJhnren?

De doe-het-zelver huurt bij
ons o.a.: ta Ladders a Rol-
sÍeigers o Speclerno/ens
. Cirkelzagen o Decoupeer-
zagen a BOormachines
o Schuurmachlnes o Parket-
schuurmachines o Grond-
of Tuinfrezen . Ketting-
zagen enz. enz.

M.SIIPERDA
GereedsshapveÍhuur

Sudergoweg 54, lJlst
051 5-426020/051 5-531 260

" Gediplomeerde Autorij school "
ook voor vrachtauto en autobus

Sudergoweg 36 - 865 I CN IJlst - Telefoon 0515-532009

r Lestijden 60 minuten

r Opfriscursus voor de niet regelmatige rijders
. VooÍtgezette opleiding op groot materieel

o Het leren en durven rijden in Amsterdam

o Theoriecursus... ook voor 17% jarigen

a

Bel of kom lanqs voor meer informatie.

verb(oLtw-
interieur -
en kleur -
adviezen

De Himmen 24 18618 NR Oosthem
Telefoon/TeleÍax 051 5-532451

DYNAMICA
ontwe:pburo

@
Voor al uw
* Nieuwbouw
* Verbouw
* Onderhoudswerk

[IA9
BOUUEEORlT

Aannemersbedrijf Vellinga-Spij ksma
HEEG / IJLST

TeleÍoon 051 5-42278 / 051 5-531 228
Telefax 05í5-'143659

Vraag om vrijblijvende
prijsopgave van uw bouwplannen

€ffi
Voor al uw:
. Kruidenaerswaren 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 wekeliikse folder

SPEERSTRA'S
VOORDEELMARKT
Stadslaan 2 - Telefoon 531 206
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(veruolgvanpag. 1)

De zesde elÍstedentocht, dinsdag 30 janua.ri

1940, ging wederom "om de zuid". Het vroor
matig en er stond ongeveer windkracht 6. Deze
keer werd het ook gezien de barre omstandighe-
den een íustige tocht; veel wedstrijdrijders ble-
ven dicht bii elkaar en uiteindelijk kende deze
tocht vijÍ winnaars.
De zevende ElÍstedentocht ging op donderdag 6
februari 1941 (het eerste oorlogsjaar) weer om
de noord. Matige vorst en matige wind kenmerk-
ten deze tocht. Winnaar Auke Adema plaatst

zijn beslissende demarrage op weg naar... lJlst!.
Over de Wijde Wijmerts pakt hij het verschil dat
hij nodig heeft om de tocht zegevierend te vol-
brengen. Om exact 14.00 uur laat Adema ziin
stempel zetten op zijn contrólekaart in "Hotel
Wapen van lJlst".
Op donderdag 22 ianuari'1942 wordt de achtste
ElÍstedentocht uitgeschreven. De rit loopt deze
keer weer om de zuid, het vriest streng en er
staat een zwakke wind. Voor de zoveelste keer
blijkt lJlst, oÍ het nou om de noord of om de zuid
is, scherprechter te zijn. Een klein drama speelt
zich al voor een groot aantal favorieten: In
.laats van linksaf de Wijde Wijmerts richting

r-:singahuizen te koersen kiest de kopgroep de
verkeerde route. De kopgroep schaatst via Nii-
ezill richting Bolsward. Wanneer de (dan inmid-
dels ex-kop)groep vlak voor Bolsward achter de
gigantische blunder komt keren ze om; het is
echter al te laat. Na ongeveer een uur schaat-
sen weten de absolute Íavorieten zich geheel
kansloos. Sietse de Groot uit Weidum wordt win-
naar van deze rit. De favorieten rijden door;
maar het debàcle van lJlst zullen zê van hun le-
vensdagen niet vergeten.
De negende elÍstedentocht van zaterdag I Íe-
bruari 1947 staat in de boeken als koud, zeer
koud, dan wel bar. De route is dit jaar om de
zuid. Volgens de annalen worden de eerste
plaagstootjes in lJlst uitgedeeld. Later zal blijken
dat vooral veel toerrijders zich later op het traiect
schuldig zullen maken aan Íraude, list en be-
drog. In alle elf steden werd er in dit iaar name-
lijk gestart. Volgens de annalen staítten er in
lJlst 20 rijders in deze barre tocht. Negen van
hen voltooiden deze tocht vanuit lJlst. Op zich
liikt een dergeliik resultaat niet erg opvallend,

iar wanneer er van uit gegaan wordt dat van
Ylle starters in Ulst bijna 50 procent de finish ge-

haald hèeÍt en alle andere plaatsen niet hoger
kwamen dan 0 (nihill) tot 22 procent, mag de
prestatie van de lJlster deelnemers wel biizon-
der genoemd worden.
De Elfstedentocht van woensdag 3 februari
1954, zijnde de tiende gaat weer om de zuid.

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

schareni messen, tuin- en hobbygereedschap'

ZOMERVOORBIJ!!!

Laat dan uw tuingereedschap slijpen/onderhou-

den, zoals alle soorten grasmaaiers. Belangrijk is

het slijpen + balanceren van de maaimessel,

zowel van motor- als electromaaiersl

Ook sllpen van electr. heggescharen.

Ook slijpen van alle soorten schaatsen

Uw slijper: Henk de Vries

Bockamastraat 27

Tel. 531 782

Het is mooi winterweer en de ijsconditie is zeer
goed. In de annalen van deze Elfstedentocht
wordt lJlst hoofdzakelijk gememoreerd als de
stad die de elÍstedenrijders met de stoomÍluit
verwelkomt. Alle Íavorieten zalen eí tiidens de
passage van lJlst nog bii. De inmiddels, bij le-
ven, legendarische Jeen van den Ber$ won de
wedstrijd in 7 uur 35 minuten.
Op dinsdag 14 februari 1956 wordt de elfde elÍ-
stedentocht geboren. Carnavalesk was het in
elk geval niet. Het vroor de hele dag ongeveer 7
graden en de wind was (variabel) matig. In en
om lJlsl ligt er een prima ijsvloer en hebben der-
tig rijders zich in een kopgroep gevestigd. Een
dreigende donkere lucht lijkt en blijkt later voor
sneeuw te zorgen. Uiteindelijk kent de tocht van
'56 5 winnaars.
De twaalfde ElÍstedentocht vrijdag 18 januari

1963 staat bekend als een barre tocht: matige
tot strenge vorst, variabele wind, slecht ijs en
weinig mensen die de tocht- volbracht hebben:
van de wedstrijdrijders maar 10 7o en van de
toertochtrijders maat 0,7"k1 lJlst was (deels)
weer scherprechter. Tientallen wedstrijdrijders
kwamen voor, of vlak na lJlst erachter dat verder
rijden niet meer mogelijk was. Een groot aantal
had last van bevroren ogen. SneeuwbÍillen zo-
als we ze heden ten dage kennen waren in die
dagen nog niet bekend. Bar en boos was deze
legendarische tocht. Over de tochten van 1985
en 1986 hoeft niet verder verteld worden: deze
tochten ziln bij de meeste lezers wel bekend.
Ook de winnaar en de diverse kanshebbers zijn
genoemd en vernoemd. De laatste tocht is in-
middels tien jaar geleden; nu terug naar het he-

den.
Vandaag 4 februari 1996 zit ik voor mijn tvtoe-
stel. lk zie op Studio-sport Rintje Ritsma wereld-
kampioen worden op de schaats en Adrie van
der Poel wereldkampioen veldrijden worden. lk
zit te wachten op het verlossende woord van
Henk KÍoes, voorzitter van de vereniging Friese
ElÍsteden. Groot is mijn teleurstelling op het mo-
menl dat het niet "heve sil". Realiteitsbesef (het
kan hier in lJlst nog niet) en het zou eigenlijk
moeten (ik en velen zitten te wachten op de
"tocht der tochten") gaan door mij heen. De hele
week heb ik rayonhoofd Oeds van der Woude
c.s. gevolgd. Ze hebben gedaan wat ze konden;

veel meer en vooral niet minder. lJstransplanta-
tie, aÍdekfolie, veeg- en afbikwerk, het mocht
niet baten. Voorlopig kan de tocht nog niet gere-
den worden. lk leg me er bii neer; ik hoop op

een lange, voortzettende, lange steenkoude
winter. Wanneer er weer over de zuid gereden
wordt zal het weer bar worden: de ijsomstandig-
heden zijn zwaar: op weg naar lJlst kan (zal)
menig favoriet weer vroegtijdig kunnen(gaan)
sneuvelen.

S. \Miersma
pianostemmer

S.Sjaerdemalaan53 Reparatie

8651 BA Ulst VerkooP
Te1.0515-533127

Nationale Vereniging
De Zonnebloem

De nationale vereniging De Zonnebloem houdt
ledenwerÍactie in lJlst en omstreken.
Op 29 Íebruari en 1 maart a.s. krijgen alle inwo-

,ders van lJlst, Oosthem, Nijezill, Abbega en
Folsgare een brief van de nationale vereniging
De Zonnebloem in de bus. Daarin kondigt deze
vrijwilligersorganisatie een grote ledenwerfactie
in bovengenoemde plaatsen aan. Tussen 4 en
10 maart worden aÍle inwoners die nog geen lid
zijn gebeld met de vraag of ze voor I 15,- per
jaar ondersteunend lid willen worden.
De Zonnebloem zet zich in voor langdurig zie-
ken, lichamelijk gehandicapten en hulpbehoe-
vende ouderen, ongeacht hun levensbeschou-
wing. De Zonnebloem zorgt voor regelmatig be-
zoek en organiseert onder andere ontspan-
ningsbijeenkomsten, dagboottochten en vakan-
ties.
Het lidmaatschap is de belangrilkste vaste in-

komstenbron van de vereniging; een groot deel
is bestemd voor het plaatseliike Zonnebloem
WETK.

Wij hopen van harte dat de ledenwerÍactie een
oroot succes zal worden.

Vereniging De Zonnebloem
aÍdeling lJlst en omstreken

J.K.
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Verhuizing bibliotheek

Zoals bekend verruilt de bibliotheek binnenkort
ziin oude onderkomen aan de H. HuizengastÍaat
voor de inmiddels verbouwde Mauritiusschool.
Na ruim 12 jaar verlaten we met een beetie wee-
moed het oude gebouw, maar... beginnen met
Írisse moed op de nieuwe stek.
De voorbereidingen voor de verhuizing en alles
wat daarbij hoort zijn in volle gang. Het echte
verhuizen van meubilair, apparatuur en niet te
vergeten de boeken, is gepland van 4 Vm 16

maart. Dat betekent dat de bibliotheek dus lwee
weken gesloten is en op maandag 18 maart om
14.30 uur haar deuren weer voor het publiek
opent op de Sudergowei 1a.

Aan de gebruikers van de bibliotheek nog het
volgende verzoek:
Leen zoveel mogelijk boeken en andere media
in de weken vooraÍgaande aan de verhuizing en
lever alles weer in op het nieuwe adres. Dat

scheelt ons een hooo werk.
Wij zien u graag vanaÍ 18 maart (terug) in de
nieuwe bibliotheek; Sudergowei 1 a.

Personeel bibliotheek lJlst

Bibliotheek
Huizengastraat 10 te lJlst

,'OUDE.BOEKEN.VERKOOP"

26febr.-l maart
(voorjaarsvakantie)

Kapsalon 'Gonda'opent
zijn deur
Op 1 Íebruari iongstlèden werd op het Mientlàn
43 de kapsalon van Gonda Bakker geopend. In

de sfeervol ingerichte salon is veel blank hout
verwerkt. In de salon, die van dinsdag tot en met
donderdag open is van 8.30 uur tot 18.00 uur,

op vrijdag van 8.30 tot 21.00 uur en op zaterdag

van 8.30 tot 12.00 uur kunnen dames en heren"
terecht om te worden geknipt, gepermanent of
voor een (kleur)spoe[ing.
Gonda zit al ruim twaalÍ laar in het kappersvak
en heeft haar sporen verdiend bij kapsalon
"Femmie" in Sneek en bij kapsalon Zwart, even-
eens in Sneek. Nu werd het tiid voor haar in het
pand dat zii samen bewoont met haar levensge-
zel Alex v.d. Veen (van het voormalige lJlster
Warenhuis) in de voetsporen van haar grootva-

der (Steven de Bruin) te treden. De naam van
deze Sneker kapper zal menig oudere lJlster
nog bekend in de oren klinken. Gonda's moeder
was ook kapster, maar heeft nooit een eigen
zaak gehad. Voor Gonda is nu een grote wèns
in vervulling gegaan: haar motto luidt dan ook:
"Kiik eens in de spiegel van kapsalon Gonda".
Om een aÍspraak te maken kan er gebeld wor-
den met tel. 532950 oÍ kan men langs komen op
het Mientlàn 43, alwaar ruimschoots parkeerge-
legenheid voor de deur aanwezig is.

Snabbeltje Nieuws
Woensdagochtend 13 maart a.s. van 9-1 1 uur is
er uitverkoop.
Alle tweedehands kinderkleding en speelgoed
wordt verkocht voor 1 ,2,3 oÍ 4 gulden.

Op woensdag 27 maart is het Snabbeltie vanaÍ
9 uur weer open met de nieuw ingebrachte zo-
mercollectie.
Je kunt zomerkleding voor de verkoop alvast bij

onsthuis inleveren.
Tiidens schoolvakanties ziin wij gesloten.
Altijd van harte welkom,

Anita Oosterhuis, De Sánhorst 16, tel. 53191 1

Wilma Eisma. De Pream 8,1e1.532226

Ch ristel ij ke Plattelands-
vrouwen lJlst

De Christeliike Plattelandsvrouwen uit lJlst hiel-
den hun laarvergadering op 18 januari 1 996
's avonds acht uur in het Mienskipsh0s te lJlst.
Na het welkomstwoord, gebed en meditatie door
mevrouw Jacobi las de notuliste mevrouw Wind
de notulen van het afgelopen jaar voor. Me-
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vrouw Weiland, penningmeesteresse had ook
alles op papier gezet. De dames de Jong en
Koster hadden de kas gecontroleerd. Dit was dik
in orde aldus de dames. Wij hadden dit jaar be-
stuursverkiezing, want mevrouw Jacobi verlaFr
het bestuur.
Na een paar keer stemmen kwam mevrouw Hl
Vlieger bij ons in het bestuur voor een Íunctie.
Dit werd door het bestuur en leden in dank aan-
genomen.
Verder hadden wii een gezellige spelavond met
veel verschillende spelen. De verloting was ook
een grool succes.
Mevrouw Hoekstra sloot deze avond af door

eerst mevrouw Jacobi te bedanken voor haar
werk. Er werd haar een mooi bloemstuk aange-

boden.
Mevrouw Hoekstra ging ons nog voor in dankge-
bed en wenste ons allemaal wel thuis.
Wil hebben er ook nieuwe leden bij, maar er mo-
gen wel meer dames bii. U bent van harte wel-
kom op onze vergaderavonden op 15 Íebruari,
21 maart en 18 april 1996.

Taxicentrale ZUID-WEST FRIESLAND

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

Alg. Tel.nr.: 051 5-430300

T. Wind-Wiersma
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met een optreden van onze "Yleke Dounsers"
onder leiding van Lies Keulen. Ook de leden
hebben nog even de voeties van de vloerl
Het is een gezellige en sfeervolle jaarvergade-
ring.
Tot slot zingen we nog Gezang 383: 1 en 2. Me-
vrouw Joustra bedankt iedereen voor hun bijdra-
ge en wenst allen wel thuis.

J. Posthuma-v.d. Boomgaard

GEPROLONGEERD
Evenals vorig jaar is het ook dit jaar mogelijk
gebleken om een grote PRAISE-&SAMEN-
ZANGAVOND te organiseren.
Hoewel de voorbereidingen voor deze avon-
den nog in volle gang zijn, staan ze gepland

op D.V. zaterdag 2 maart. a.s. in de Martini-
kerk te Sneek en zaterdagavond 23 maart
a.s. in de Martinikerk te Bolsward, aanvang
van beide avonden om 19.30 uur.
Opnieuw wist Foppe Wiersma weer een
groot gemengd koor samen te stellen van
enthousiaste zangers en zangeressen.
Aan de hand van de voorbespeelde muziek-
cassette voor sopraan, alt, tenor of bas zijn
de koorleden in staat geweest om hun par-

tij thuis in te studeren.
Daarnaast werden een drietal repetitie-avon-
den belegd om zo de te zingen liederen vol-
doende te kunnen instuderen.
Het zangrepertoire wordt gevormd door zo-
wel liederen uit de traditionele sfeer als uit
opwekking. Men vindt er echter ook het
bekende Bijbellied 'Verblijdt in de Heer,
verblijdt' van de componist G. Rathbone.
Dit is een muzikale weergave van het gelijk-
namige Bijbelgedeelte uit Philipenzen 4.
Uiteraard is de samenzang het belangrijk-
ste onderdeel van deze avonden. Hiervoor
werden de liederen gezocht uit het Lied-
boek voor de Kerken, de bundel Opwek-
king en de bundel van Joh. de Heer.
De algehele leiding van de Praise en Sa-

menzang in Sneek ligt in handen van ds
Wim M. van Schuylenburg terwijl de
zangleiding bij Foppe Wiersma berust.
De koor- en samenzang zal enerzijds wor-
den begeleid door Balt R. de Vries op het
orgel en anderzijds door een samengestelde
Praiseband.

Privatisering
tenniscomplex lJlst

Daarmee is ook de mogelilkheid gecreëerd om
het aantal banen met twee uit te breiden tot in

totaal vijf, daar door de gemeente als beleidsuit-
gangspunt werd gehanteerd dat alle tennisba-
nen in de gemeente geprivatiseerd moesten
worden en men daarom niet voornernens was
om nog extra banen aan te leggen.
Inmiddels is aan het werkvoorzieningsschap
"Waghenbrugghe" opdracht gegeven vooÍ de
aanleg van de banen 4 en 5 en als beide banen
in het voorjaar gerealiseerd zijn, is er gelukkig

r einde gekomen aan de ledenstop van de

\reniging. Er kan dan door iedereen weer vo-

lop getennist worden en er is weer de mogelijk-
heid om lid van de vereniging te worden.
Eveneens is besloten tot de bouw van een nieu-
we was- en kleedaccommodatie annex kantine,
welke gedeeltelijk in zelfwerkzaamheid zal wor-
den uitgevoerd.
Het bestuur is zeer verheugd dat de gemeente
verder de infrastructuur zodanig heeft voorbe-
reid dat de tennisvereniging tot privatisering
heeÍt kunnen overgaan en wil dan ook de inwo-
ners van lJlst en de nieuw ingekomenen in dêze
vreugde laten delen door hen in staat te stellen
ook lid van de tennisvereniging te worden, om-
dat de capaciteit daartoe nu de mogelijkheid
biedt.
Voor inlichtingen c.q. aanmeldingsformulieren
kunt u zich wenden tot de secretaris van de ver-
eniging zijnde Henk Wagenaar, Westergoleane
31 , tel. 531510.

Pond van Plattelands-
Vouwen in Friesland,
afd. lJlst

Op 24 januari hielden de plattelandsvrouwen
hun jaarvergadering. Naast de twee jaarversla-
gen, die beide werden goedgekeurd, kwamen
ook de vernieuwing in de bond en de komende
kledingcampagne aan de orde.
In het kader van het thema "Eerlijk duurt het
langst" wordt in het komende jaar onze kleding
onder de loep genomen. Welke schadelijke stof-
fen worden er wel of niet gebruikt tijdens de ver-
bouw van de vezels en de Íabricage van de stof-
Íen. En hoe zit'het met het sociale aspect tijdens
het weven van de stoffen en het vervaardigen
van de kledingstukken. Krijgt iedereen wel loon
naar werken? ls er ook sprake van kinderar-
beid?
In het aÍdelingsbestuur was één vacature en
hierin werd gekozen Mettie Wolfswinkel, die de
nieuwe secretaresse wordt.
Na de oauze was er een diaklankbeeld van Ger-
ard v.d. Hel. De prachtigste kleuren verschenen
in overvloeitechniek op het doek, op perÍecte
wijze begeleid door toepasselilke muziek. Ook
over kleuren ging de lezing van Meinie Warde-
nier van Zijde-atelier Hawar. Zij liet zien hoe

Een lang gekoesterde wens is in vervulling gegaan met de privatisering
van het tenniscomplex te lJlst.
In een buitengewone ledenvergadering welke gehouden is op 27 november
1995 heeft een meerderheid van de leden besloten om over te gaan tot pri-
vatisering van het tenniscomplex te lJlst en in de raadsvergadering van 18

december 1995 heeft de gemeenteraad daarmee ingestemd.

Rcnorntie &Nieuwbouw

VAN VLOER TOT DAKPAN
ONDERHOUDSBEDRIJF HUISIUANI

DE F|NNE 6, 8651 CW IJLST, 051 5-532023

men met textielverf, een spuitbus en een aantal
sjablonen tot prachtige resultaten kan komen.
Een zeer gevarieerde en gezien de reacties ook
zeer gewaardeerde avond"

Open koffieochtend
Woensdag 13 maart is er weer een open kofÍie-
ochtend in de grote bijzaal van de Zuiderkerk
aan de Rienck Bockemakade 6 te Sneek. Filip-
pina van der HoÍÍ zal spreken over.het thema:
Het Vaderhart van God.
De koÍÍie staat klaar om 9.00-uur en de morgen
wordt om 11.15 uur afgesloten. Er is kinderop-
vang aanwezig.
Voor meer inÍormatie kunt u bellen met:
tel.nr. 417924 of 41 5813.
Namens de Werkgroep lnterkerkeliike open koÍ-
Íieochtenden,

Anna de Vries,
Duizendblad 48, Sneek.

Ned. Christen Vrouwenbond

Onder leiding van mevrouw Joustra-Veenstra
werd op 25 januari onze jaarvergadering gehou-
den. Zoals gebruikelijk op een jaarvergadering
waren er diverse jaarverslagen.

Onze jubileumcommissie werd voorgesteld aan
de leden. Het zijn de dames A. Frankena-Hoom-
ans, J. Fijlstra-Stapersma, A. Hoekstra-Rijpma,
A. Huisman-Zandbergen, G. Nauta-Pruiksma,
B. Schuurmans-Reitsma en een lid van het be-
stuur.
Het jubileum wordt gevierd in april 1997. We be-
staan dan 60 jaar.
Mevrouw K. Postma-Broersma treedt aÍ als 1e
presidente en krijgt als dank een opgemaakte
N.C.V.B.-mok met bloemen.
Haar opvolgster, mevrouw H. de Vries-lJntema,
krijgt een roos ter bemoediging.
Na het zingen van het bondslied volgt er pauze

GEVRAAGD

VRIJWILLIGERS voor de

2&uurszorg van de vereniging

Het Groene Kruis te lJlst

Inlichtingen en opgave bij
de kontaktpersoon:

mevr. G. v.d. Poel

Ylostinslaan 5l,lJlst
Telefoon 531328
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Z Bestratingsbedrijf

ra Zwaagman B.U,

Voor particulier en hedrijf
Vraag vrij b I ijvend prijsopgave

Fam. Leverstraat22
8609 EC Sneek

Tel.0S15-430454

BILJARTVERENIGING "DE STADSHERBERG"

gaat een open middag houden op 12 maart a.s., aanvang 14.00 uur voor
biljarters vanaf 55 jaar.

"Vermaak wanneer er ,Tijd'voor is"

Biljartvereniging "De stadsherberg" biedt mensen rond de 55 jaar en ouder
gelegenheid 2x per week, dinsdag- en donderdagmiddag van 13.30 tot
17.00 uur, in het biljartcentrum op onstspannen wijze hun liefhebberijte

beoeÍenen. ledereen is welkom, ervaring in de biljartsport is meegenomen,
maar geen vereiste.

Twee caramboletafels van 230 x 115 met alle daarbij behorende
benodigdheden staan ter uwer beschikking.

Tot ziens op 12 maart a.s.

Voor meer informatie: Jelle Schreur, tel. 0515-53191S of 53123g

Geboortekaartjes, Trouw- en Getegenheidskaarten worden
bij ons vakkundig gedrukt. Boekei ter inzage!

OOK UW ZAKELIJK
DRUKWERK
/s BrJ oNS /N
GOEDE HANDEN.

Galamagracht g, tJtst, 0515-Sgl Sl B

Voor ovenverse bakkersprodukten naar

TELEFOON 051 5_531 557

Occasions en
Nieuw-verkoop
Goede service

Tel.531249
Holtropweg 5

Reparatie
Plaatwerk - Spuiten

Dtt tbofr tuo,8bnfffiffi fDilJ
GEEUWKADE 1 - 8651 AA IJLST

Galmnagracht 20, I 65 I E B lflst, nl. 05 I S-5 3 237 2/ S 3 I 4 S0

Ve elzij dig e v e nstermo de.

Makelaardij
Schrale

Bemiddeling bij:
Aan-. en verkoóp 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. 0S1 5-53221 1

Priaé en Zakeliih
de juiste

f verzekering
* hypotheek
* pensioen

SNEEII'EN
A|XIUNANTIDltANTOON

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

DE BOENBY
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We zijn net zo
thuis in
de buurt
als u

Golomagracht I ,865J EB lllst
telefoon (0515) 53 1426,telefox (0515) 53 l,250

Wij zijn telefonisch bereikbaar t,)i 17.30

lk zou dit niet kunnen doen zonder uw steun
en... met de medewerking van de inzamelings-
punten. De familie Visser in lJlst (kantoorboek-
handel) is zo langzamerhand een depot gewor-
den en staat altijd maar weer voor mij klaar.
Mocht U nog een doos met sigarenbandjes,
speldjes, etc. voor mij hebben, even een tele-
foontle en ik kom het gaarne bij U ophalen.
Helaas moet ik deze blijde nieuwsbrief voor U
besluiten met een bericht dat mevrouw L. Vis-
ser-Leenstra uit de Hommerts/Jutrijp is overle-
den. Mevrouw Visser was niet alleen iemand
waar ik zo nu en dan een aantal brillen oohaal-
de, er was meer. Het zendingsbusje bijvoor-
beeld. Altild moest. ik even dat busje in mijn
hand wegen; hoe zwaar het in een paar weken
was geworden. Haar gelooÍ. Voor mij waren de
ontmoetingen met haar rustpuntenl
Inleveradres: Kantoorboekhandel Visser, lJlst.
Een hartelijke groet van:

John M. Mostaert, Gaastmeer

JPuMrfi',@Etiltrtt^fil
GEZOCHT
Wij zoeken zo spoedig mogelijk een oppas in
lJlst voor onze 3 kinderen (8, 5 en 1 iaar).
Het betreft twee dagen per week (maandag en
dinsdag).
Graag uw reactie naar nr. 532486.

Familie Toonstra, De Sánhorst 14

OPPAS GEZOCHT

Gezocht vanaf 1 april a.s. voor de vrijdag
oppas voor onze 2 kinderen.
Reakties richten aan:
J. Fijlstra, Bockamastraat 52,
8651 BG lJlst
Tel.0515 - 532651

F0gelnijs

Vogelwacht
lJlsUOosthem e.o.

De lJsvogel - lisf0gel
Zijn Friese naam is iisÍOgel en in Zuid Nederland
noemen ze hem ijspauwke. Ook wordt hij be-
schreven als Ílonkerend juweel.
ln een opschriÍt in een courant stond hij vermeld
als een vliegende diamant; dit zegt al heel wat.
Als le de ijsvogel ziet is het meestal een
blauw/rode Ílits en weg is hij. Een ontmoeting
met zo'n kleurig vogeltje duurt meestal niet lan-
ger dan 3 seconden.
Het ijsvogeltje dat ongeveer 15-16 cm. groot is
hoort met deze bonte kleurenpracht eigenliik
niet thuis in onze landerijen, maaÍ doet ons
-eer denken aan tropische gebieden.

!e,gehele bovenzijde is prachtig genuanceerd
glanzend kobaltblauw of smaragdgroen, al naar
gelang de lichtval. Van de mondhoek naar de
schouders loopt een emeraldkleurige streep. De
keel en kin, alsmede een duidelijke vlek op de
wangen zijn sneeuwwit. De onderkant is warm
rossig, bruin getint. Opvallend voor zo'n betrek-
kelijk klein vogeltje is de zwarte en zeer puntige
dolksnavel, die hem waarschijnlijk dê bijnaam
waterspecht heeft bezorgd. De kleine tere poof
jes zijn vermilioenrood. Het stompe staartje is
donkerblauw.
De iisf0gel zit graag op een horizontale tak of
een andere uitkijkpost boven het heldere water
van beken, kanalen, brede sloten, visvijvers e.d.
Doodstil zit hij naar beneden te koekeloeren. Als
er onder water een flitsende schitteÍing is dan
duikt hij als een meteoor loodrecht naar bene-
den en is in een ommezien weer boven. De hele
duik heeft nauwelijks een seconde geduurd,
maar de prooi heeÍt hij te pakken. Deze bestaat
voornamelijk uit visjes, maar ook kikkervisjes,
slakken en kleine kikkers lust hii graag.

, houdt er ook noo een andere manier van vis-
\t"n oo na. en wel zóals het visdietie dit doet. na-

melijk door wiekelend een tijdje ótil te staan in
de lucht, om dan ineens naar beneden te dui-
ken. Met de buit in de snavel vliegt hij terug naar
zijn uitkijkpost om daar het gevangene lekkers
te verorberen. ls het een vis dan keert hij deze
zo, dat de kop het eeÍst naar binnen glijdt.

De iisÍ0gel is een standvogel. Dit wil zeggen dat
hii het gehele jaar in ons land verblijft. Alleen in
strenge winters wordt hij een zwerfvogel, dan is
hij aangewezen op open water, zoals wakken,
bijten en goed stromende beken.
De sterfte onder de jonge vogels is in de winter
hoog. Acht van de tien jongen gaan dan dood.
Nog eens tien procent sterft in het tweede le-
vensjaar. Bii zeer strenge winters zoals in 1962,
'| 963, 1 979 en 1980 blijven er niet veel van deze

mooie vogels over. Maar als maart ziin staart
roeft, dan vieren de ijsvogels hun bruiloÍt en vlie-
gen de mannetjes met snelle vaart achter de
wijfjes aan en klinkt er aÍ en toe het hoge ijle ti-ti-
ti{i-ti-ti boven de beken en kanalen. Als het hu-
welijk dan gesloten is begint de nestbouw. Dat is
een heel werk, want er wordt een tunnel gegra-
ven in een steile zand- oÍ aarden wand langs het
kanaal of de beek. De doorsnee van zo'n pijp is
5 à 6 cm. en hij eindigt in een soort klein kamer-
tje van 15 cm. Hij graaft zo'n tunnel met ziln dik-
ke snavel en werkt het zand met z'n pootjes
naar buiten. Het geheel is zo'n meter diep. Het
nest wordt bekleed met wat visschubben en wat
uitgebraakte visgraatjes. Er worden 6-8 vrij ron-
de en helder witte eieren in gelegd. De eieren
worden ongeveer 3 weken bebroed, zowel door
het vrouwtje als het mannetje. Als de iongen uit
het ei zijn dan komt er een drukke tijd aan voor
de ouders. Er worden per dag ongeveer 35-40
visjes gevangen en die vind je niet zo maar in ie-
dere sloot. Schoon en voedselrijk water moet er
zijn. Er wordt meestal 2:3 keer gebroed. En dat
is maar goed ook, want na een strenge winter
worden er soms maar 30-40 broedparen geteld
in Nederland. Teruijl bij een zachte winter de
schatting 200-300 paren is.

In onze provincie zijn niet veel broedgevallen
gemeld. ln 1972 waarschijnlijk één, 1973 geen,
1974 twee zeker en twee waarschijnlilk, 1975
één zeker broedgeval en één waarschijnlijk
(meldingen uit "Vogels in Friesland"). ,.

De voorbije herfst zijn er wel meldingen geweest
van ijsvogelgasten in en rondom lJlst. Dit zijn
meestal noorderlingen, maaí ze ziln allen prach-
tig.
Dit was het iisfOgeltsje of de vliegende diamant.
Vogelmeldingen gaarne bij Sj. Landman, De Ke-
arnstien 16, tel. 532046.

Vogelwacht lJlst-Oosthem e.o.

Polen - Kórnic
onze zustergemeente
Deze keer geen inÍormatier over de gezonden
goederen vanuit de gemeente Wymbritseradiel
naar Kórnic, maar enige gegevens over onze
zustergemeente te Uwer informatie.
Kórnic heeft een oppervlakte van 18.500 ha en
er wonen ongeveer 14.000 mensen. De ge-
meente bestaat uit twee stadies en 26 dorpen.
620/o vàt} de gemeente bestaat uit land, 25%
bos, 3% watêr en 1.0% is onbenut (land). 68%
van de mensen werkt in de landbouw. Veel in-
woners van Kórnic werken in de dichtbij (20 km)
gelegen stad Poznan (500.000 -inwoners). ln
Kórnic zijn vijÍ basisscholen voor kinderen van 7-
15 jaar en er is één school voor voortgezet on-
derwijs. De gemeenteraad Íunctioneert sinds
mei 1990. Partijen zijn er weinig.
Beide gemeenten zijn qua structuur en grootte
vergelijkbaar. De samenwerking werd aange-
gaan op 7 december 1992.

John M. Mostaert

Brillen- en goederenactie Kórnic, Polen
Postzegels en kaarten voor Íibrose-kinderen
Het klinkt ongeloÍeliik maar het totaal aantal bril-
len tot op heden is 2013!

Aan goederen eindigde het oude jaar met een
grote doos spelletjes, teken- en kleurmateriaal,
schoenen en zakken met kleding.
De postzegels: in een paar weken kon ik de
heer H. v.d. Meulen te Sneek een tas met zeven
kilo kaarten en postzegels overhandigen en dat
gaat maar zo door, geweldig!
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. bloemen en planten

. bruids- en graÍwerk

. kado-artikelen

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

Stickerruilburo
ERWIN ZIJLSTRA

Waterkers 13
8607ES SNEEK
tel. 0515-422339

NIEUW: nu ook FLIPPO'S verkrijgbaar!

GEVOERDE
WINTERLAARZEN

voor
HEREN / DAMES

EN KINDEREN
NU VOOR DE HALVE PRIJS

J,@"D,f, VAIf,S
Galamagracht 13, lJlst

te|.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.
Naar vele andere soorten kunt u vragen
u moet maar eens een gokje wagen.

ln de winkelontmoeten wij u graag

en leggen wij het vlees voor u op de waag.

SlageriiZiilstra
Eegracht 65, 8651 EH lJlst
ïel.0515-531309

Fil[JTEIiEilEE}RIJF

R"IKREIE€
U KUNT HIER TERECITT VOOR:

. Reparatles ' Grote & Klelne Beurten
. APK-Autokeurlng ' Autospulten

, Onderdelen . Verkoop van Nleuwe &
Gebrulktc auto's

Roodhemsterweg 14

IJlst
05 15-53 1436

(privé 31858)

Autorijschool L. dg BOef
Belangrilker dan een goedkoop

lesuur ls de eindrekenlng
na het rilexamen!
Ga daarom naar

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

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

VOLLEDIG
GEDIPLOMEERD

("y 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 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 a betonbouw o onderhoud a restauratie
a kunststoÍ kozijnen

lJlst, Roodhemsterwg 4, Telefoon 051 5-531 880/531348
Postadres: Postbus 29. 8650 AA lJlst


