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Kleurrijk was de 'optocht' door lJlst te noemen:
een bonte stoet van peuters, vaders en moe-
'iers, vrijwilligers, bestuursleden en clowns trok-

\-(en door de lJlster straten. ln het oude klaslo-
kaal vertelde juÍ Tony aan de kinderen dat de
verhuizers onderweg allerlei spullen verloren
hadden. De kinderen moesten op weg naar het
nieuwe gebouw hun ogen goed de kost geven
en de verloren spullen meenemen. De vaders
en moeders op hun versierde Íietsen lieten zich
ooK-niet onbetuigd in de zoektocht. Na een klein
uur onderweg te zijn geweest, kwam het gezel-
schap aan op de plek waar het in Íeite de hele
tijd om draaide: de nieuwe peuterspeelzaal.
Juf Corry knipte als openingshandeling een lint
door, waarna de peuters en hun juÍfen het
prachtig ingerichte lokaal konden betreden. De
ouders keken buiten, met de neuzen tegen de
ramen, toe hoe hun kroost bezit nam van hun
nieuwe domein. SÍeervol en Íunctioneel inge-
richt en afgestemd op de behoeften en bele-
vingswereld van de peuters.
Wanneer in 1997 de lJlster peuterspeelzaal
haar 25-jarig jubileum viert is ze van één ding
zeker: de huisvesting is optimaal en zal geruime

tijd meegaan. Aan het bestuur, personeel en
vrijwilligers zal het in de komende tijd ook niet
liggen: zij staan eÍ zoals altijd voor!

J.K.

ANNASCHRAA-VAN POPTA

GEDIPLOMEERD
PEDICURE

Geeuwkade 11 - Telefoon 531930

Biljartcentrum opent ziin
deuren

Stadsherberg 'Het Wapen van lJlst'
heeft een uitbreiding ondergaan.
Aan de biljartliefhebbers uit lJIst en
omstreken was dit natuurlijk niet
voorbijgegaan.
Burgemeester M.F. Koopmans en
echtgenote gaven op zaterdag
10 februari 1996 'acte de présence'
door het nieuwe biljartcentrum met
twee wedstrijdbiljarts en een
snookertafel officieel te openen.

Volgens Jelle Schreur en Arie Hulst hebben di-
verse biljadclubs al gekozen, of kiezen binnen-
kort hun domicilie in het schitterend ingerichte
en over prachtige biljarttafels beschikkende bil-
jartcentrum. ln de demonstratiepartijen, door
'prof'biljarters gespeeld leek het alsoÍ een sim-
pele stoot met de keu al een carambole oo zou
leveren. Als doorgewinterde biljarter moet ik de
beginner dan ook teleurstellen: prima materiaal
levert niet per definitie dikke series op. 'Oefening
baart kunst'.
Zoals reeds gezegd staan er in het biljartcen.
trum 2 biljart-tafels van 115 x 230 cm. en een
snookertaÍel. Het centrum is geopend van

lJlster peuters naar nieuw pand
Peuterspeelzaal 'Lyts Yleke' is verhuisd van de W. M. Oppedijkstraat naar
een nieuw onderkomen (de voormalige Mauritiusschool) aan de Sudergo-
weg. ln dit gebouw kunnen de peuters en hun juÍÍen jaren vooruit.

(vervolg op pag. 5)
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'tWh*rr*-e,ukê
./lomskikkursussen

.4reidsboeketten, konages en oar

/Rlomwur*

Richtsje Wrlnia, De Hrmmen 29

Easthim, til 05 l 5-532607

N GROND- EN VERZETWERK
D WALBESCHOEIING
tr HEIWERK tr RIOLERING
D AGRARISCHE WERKZAAMHEDEN

AannemingsbedriiÍ l,Veg- en ïltíaterbouw

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

Jongeren-, Raíl Aktief- en
60+ seniorenkaarten

verkrijgbaar bij:

BOEKHANDEL VISSER
Galamagracht 9, tel. 53í 318

rijÍ Vellinga-Spij ksma

verb(ottlní-
interieur -
en kleur -
adviezen

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

DYNAMICA
ontwerpburo

rí--\ Aannemersbed
,f tllt tl

\I,IÍ )/ HEEG / IJLST
\la^z.t[[

Voor al uw
" Nieuwbouw
* Verbouw
* Onderhoudswerk

ltv0B

t hnllow&eÍile Auto(yíchoot t

D. von

Tef efoon 051 5-42278 / 051 5-531 228
TeleÍax 05í5-443659

. Lestijden 60 minuten

. Opfriscursus voor de niet regelmatige rijders

. Theoriecursus

. Hoog slagingspercentage

lei - lJlst

Sudergoweg 3ó,8ó51 il lJlst, bl.05l5-532009

Vraag om vrijblijvende

Uaaromhopen...
als a Yoordelig
hanJharen?

De doe-het-zelver huurt bii
ons o.a.: a Ladders a Rol-
steigers o Spec ie molens
. Ci*elzagen o Decoupeer-
zagen a Boormachines
a Schuurmachlnes a Parket-
schuu rmac h ines c Q rcncl -
oí Tuinfrezen . Ketting-
zagen enz. enz.

M.SIIPERDA
Sudergoweg 54, lJlst
051 5-426020/051 5-531

GereedschapveÍhuur

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

Speciale drogisterii en kosmetiea-aÍdeling

Let op onze wekelijkse folder

SPEERSTRA'S
VOORDEELMARKT
Stadslaan 2 - Telefoon 531 206



3 IT DRYLTSER KYPMANTSJE

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

5 apr. 17.00 - 9 apr.8.00 uur
E.H.J.M. Drenth
S. Sjaerdemalaan 72, lJlst
Tel.0515-531263

12apr.17.00 - 13. apr.23.00 uur
E.H. Mulder
Tramstraat B, Nijland
Te|.0515-569232

13 apr. 23.00 - 15 apr.8.00 uur
C.H. de Koning
Ylostinslaan 3, lJlst
Tel. 0515-531263

19 apr. 17.00 - 22apr. 8.00 uur
G.J. Schadenberg & J.P. Verdenius
De Skatting 40, Heeg
Tel.0515-442300

26 apr. 17.00 - 27 apr.23.00 uur
C.H. de Koning
Ylostinslaan 3. iJlst
Te|.0515-531263

Kynologenclub Sneek e.o.
Op zaterdag 11 mei 1996 organiseert K.C.
Sneek en omstreken haar zesde Open kwalifica-
tie Behendigheidswedstriid voor de titel 'Fries
Kampioen'.
Er worden zo'n 2OO honden veruacht.
De wedstrijden beginnen om 9.00 uur op het
sportterrein 'De Utherne', Dassenboarch 25 te
lJlst. De toegang is gratis.

Renorqtic & Nieuwbouw

VAN VLOER TOT DAKPAN
ONDERHOUDSBEDRIJF HUISIIANI

DE FTNNE 6, 8651 CW |JLSï, 0515-532023

IEMO,

Sjoelen vanat 4 oktober, iedere maandagmid-
dag in Nij Ylostins, aanvang 14.00 uur.

. Zangvereniging 'Euphonia' repetitie iedere
dinsdagavond 20.00-22.00 uur in het Miens-
kiosh0s.
Muziekkorps'Concordia' repetitie iedere
maandagavond van 19.30-21.30 uur in het
Mienskipsh0s.
Jeugdkorps'Tusken de Noaten' elke dinsdag
van 17.QQ-17.45 uur in de Schaapskooi.
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 hei Himsterh0s te Oosthem. Ou-
deren iedere dinsdagmiddag van 13-30-15.00
uur in het Mienskipsh0s.
Schaken elke dinsdagavond in Het Wapen van
lJlst.
Dammen elke maandagavond in Het Wapen
van lJlst.

een uitgave van:

DrukkerijVisser
Galqmagracht 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 enlof advertenlies: Inleveren vóór
de 15e van de voorafgaande maand bij
Drukkerii Visser. lJlst.

O CopyrightDrukkerij Visser. Niets uit deze uitgave
mag woÍden verveelvoudigd door middel van druk,
fotokopie, mikroÍilm oÍ op enigerlei andere wijze,
zonder voorafgaande schÍiftelijke toestemming van de
uitgever.
De uitgever behoudt zichzelf het recht voor ingeleverde
kopij te wijzigen, in te korten of te weigeren.

1 april Bridgeclub, Mienskipsh0s.
3 april P.C.O.B., 14.00 uur, Mienskipsh0s.
5april Klaverjassen,Mienskipsh0s.
10 april Bridgeclub, Mienskipsh0s
15 april Leerhuis 'Kinderen van Abraham', 20.00 uur, Schaapskooi, ds. H.C.S. Spit.
l5april Bridgeclub,Mienskipsh0s.
15 april Amnesty InteÍnational, schrijÍavond in de bibliotheek, 19.00-20.00 uur.
17 april Bond van Plattelandsvrouwen, de heer Karsten en mevrouw Bazuin met een verslag

over een fietstocht door Azië, Mienskipsh0s.
17 april Bijbelkring 'Gelijkenissen', 9.30-1 1.30 Eehof, ds. J. Ariesen.
18 april Slotavond N.C.V.B.-C.P.V., de heer Jongsma uit Burgum vertelt over kloosiers in Fries-

land, Mienskipsh0s.
20 april Boot-klaverjassen, opgave Íamilie Holwerda.
22april Bridgeclub,Mienskipsh0s.
24april Bridgeclub, MienskipshOs.
26 april Start lJ.V.C.Jeesten.
29 april Leerhuis'Kinderen van Abraham', 20.00 uurr, Schaapskooi, ds. H.C.S. Spit.

Bejaardengymnastiek in Nii 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
vanaf 17.00 uur.
Dartclub iedere dinsdagavond vanaf 20.00 uur
Bondswedstrijd in Het Wapen van lJlst en in lt
Dryltser Kypmantsje.
Amnêsty InteÍnational elke 3e maandag van
de maand, 19.00-20.30 uur in de bibliotheek.
Kaatsen elke woensdagavond in De Utherne.
TaÍeftennis maandag van 19.00-23.0O uur, za-
teÍdag van 9.00-13.00 uurjeugd.
Gymnastiekvereniging StánÍries: maandag
sporthal 8.45-9.45 uur, 16.30-22.30 uur; dinsdag
Dassenburgh iazz 15.45-19.30 uur; woensdag
sporthal 13.00-19.30 uur; donderdag 17.00-
18.00 uur; vrijdag 16.30-18.00 uur; zateÍdag
9.00-12.00 uur in De Utherne.
Bouw- en Houtbond F.N.V. Inschrijven W.W.,
elke maandag van 10.00-10.30 uur. Verdere aÍ-
spraken alléén teleÍonisch, tel. 0515-531 970.
Gemeente van Jezus Chrjstus: Kinderclub 4
tlm7 jaar; woenêdag 13.30-14.30 uur; 8 Vm 11
jaar 14.30-15.30 uur. allebei in de even weken.
Info: Lippy Walinga, tel. 0515-532662. Toffe Tie-
nerclub: vrijdags 19.30-21 .00 uur; in de even
weken. Info: Johan Brinksma, tel.0S104-1627.

Bedankt
"Dank. Héél veel dank aan allen die oo zater-
dagavond I maart j.l. hebben helpen zoeken
naar Porky, onze kleine Malthezer. Meer dan 35
mensen, jong en oud, waren aan het zoeken
met auto, fiets en benenwagen.
Porky was op de vlucht geslagen door een aan-
val van een grote zwarte hond.
Meer dam twee uren werd er gezocht, in plan
De Rat, in het nieuwe plan De iendracht, tot aan
Sneek toe. Echter, zonder resultaat. Baas en
bazin van Porky zochten tot halÍ vijf 's morgens
elk half uur olan De Rat aÍ.
Om halÍ vijf drukte de buurvrouw op de bel,
Porky zat bij haar in de tuin. toch nog een happy
end voor een hondje, dat 5 dagen eerder getrof-
Íen was door een verlamming als gevolg van
vermoedelijk een hernia.

We wisten niet dat Porky zoveel vrienden
had!
Nogmaals, héél veel dank voor steun en saam-
horigheid.

Greetje en Pim Zwier
De Kling 20, Ulst.
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Z Bestratingsbedrijf

.+ Zwaagman B.U,

Voor particulier en bedrijf
Vraag vrij b I iivend prijsopgave

Fam. Leverstraaï22
8603 EC Sneek

Tel.051S-4304S4

Occasions en
Nieuw-verkoop
Goede service

Tel.531249
Holtropweg 5

Reparatie
Plaatwerk - Spuiten

hiaé en Zakelijh
de juiste

* verzekering
* hypothcek
* pensioen

SNEEf,'EN
A$IUNANTIEIIANfiX)N,

TDE B(DENB':I{

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

Busestraat26,865l BK Ylst. telefaon / fax: 0515-532453

Voor binnen- en
builenechil àerwerk

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

OOK UW ZAKELIJK
DRUKWERK
,S 8'J ONS 

'NGOEDE HANDEN.

Galamagracht 9, lJlst, 0Sl S-SSI Sl I

Makelaardij

Bemiddeling bij:
Aan- en verkocip van woningen, bedrijË-
panden, boerderijen enz.

Hypotheken en verzekeringen

Taxaties van alle onroerende goederen
blnnen rl8 uur geregeld

Vraagt vrijblijvend inÍormatie.

Stadslaan 42,8651AG lJlst, tet. 051S-S32211

Voor ovenverse bakkersprod ukten naar

DrDorp'n8nmnnpilJ
GEEUWKADE 1 - 8651 MIJLST TELEFOON 051s-531557

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

Wilt u uw slaapproblemen opgelost?
Kom dan vrijblijvend informeren bij Post!
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'Schaatsnomade' in lJlst
Arnofd van Dijk laat zich op vrijwel iedere (ijs)piste ter weretd zien. ziin
revolutionaire schaatsenn volgens eigen ontwerp, zouden geen schaatser
of schaatster misstaan. 'KlÍnen' is dan een woord dat niet meer voor komt
in het woordenboek van de echte schaatser.
Namen als die van Hans van Helden en sandra Zwolle klinken hem bekend
in de oren: hij levert deze coryfeeën zelÍs zijn 'eigen' schaats.

Volgens Arnold van Dijk is het 'klÉnwerk' met
ziin schaats verleden tijd. Eén klik en het ijzer
venrvijdert zich onder de schoen en op een soort
van ski-schoen draaft de schaatser tijdens welke
tocht dan ook het'klóntrajekt' af. Met een weder-
om lekker in het gehooÍ liggende klik worden de
ijzers in luttele seconden weer ondergebonden
om het parcouÍs verder te kunnen vervolgen.
Ook is er volgens Arnold nooit meer angst voor
botte schaatsen met zijn produkt. Deze klap-
schaats is volgens hem zelfslijpend, rank en
aërodynamisch. Het schijnt ook een totaal ande-
re 'schaatsbeleving' met zich mee te brengen.
t-ieÍde, passie en bezetenheid kenmerken deze

. "tan die overal in Europa te vinden is: zo zithij
met zijn 'mobiele huis' in lJlsl, dan weer op de
Weissensee om vervolgens weer in Kiel oÍ Oslo
te belanden.
Schaatsnomade noemt hij zichzelÍ; met revolu-
iionaire en aparte ideeën over hoe de schaats-
sport nog sneller, beter en gestroomlijnder kan.
De schaatsen ogen gedegen, het principe zieï er
goed uit: voor de mensen die een poging willen

wagen zeker de moeite waard. Arnold van Dijk
houdt zich'mobiel' beschikbaar (06-53348392).
Een bijzondere schaatsenmaker annex schaats-
proÍeet.

J.K.

(vervolg van pag. 1)

10.00-24.00 uur, behalve op woensdag en zon-
dag van 16.00-24.00 uur. Twee verenigingen in
het centrum zijn gericht op het recreatieve bil-
jartspel. Een nieuwe vereniging is in oprichting,
híerbij wordt gedacht aan een vereniging die on-
der auspiciên van de Koninklijke Nederlandse
Biljartbond zal uitkomen. Aan de oudere biljar-
ters zal ook worden gedacht middels een zoge-
naamde '55+ club'. Tevens worden er voor be-
ginners en mensen welke de biljartkunst enigs-
zins 'vedeerd'zijn de mogelijkheid gegeven bil-
'.rtlessen te nemen. Ook bij een deÍect aan de

viu kan er voor repaÍatie gezorgd worden.
Verder bestaan er in de Stadsherberg plannen
(bonds)wedstrijden naar lJlst te halen, maat-
schappelijk gezien er een 'socièteit' in op te rich-
ten, kortom lJlst meer te bekekken bij de biljart-
sDon.

J.K.

Bazar Talma State Heeg
Op woensdagmiddag 17 april is er een fantas-
tische bazar met o.a. de verkoop van zelÍge-
maakte handwerk- en handenarbeidartikelen,
mel diverse verlotingen en een draaiend rad etc.
De bazar wordt gehouden in het wooncentrum
Talma State, Tollewei 33 te Heeg van 13.00-
18.00 uur.
De opbrengst is bestemd vooÍ het aanschaÍÍen
van nieuw handwerkmateriaal en het organise-
ren van activiteiten voor de bewoners van Talma
State.
ledereen is van harte welkom op deze gezellige
dag voor zowel bewoners als bezoekers!
Doel u mee?
InÍormatie bij: mevrouw G. Teppema-Struik,
Tollewei 199,8621 Heeg, tel. 0515-443262.

Shantykoor
't Skip sOnder Roer

De open oefenavond op zaterdag-
avond 17 februari jl. is een gezellige
happening geworden. Het sfeervolle
zaaltie van caÍé Het lllÍapen van lJlst
was tot de laatste stoel bezet.

Omdat dirigent Harm van der Meer vanwege
een kwetsuur was verhinderd, had voorzitter Jo-
hannes van der Werf deze avond de leiding.
De leden van 't Skip s0nder Roer zongen met
verve hun shanties in het Nederlands, Frans,
Duits, Engels en Fries.
Als meezingers voor het publiek werden o.a.
'WesFzuid-West van Ameland', 'Allen die willen
te kaperen varen' en 'My Bonny is over the
ocean' ten gehore gebracht.
In de pauze werd door penningmeester Bart
Steenstra gecollecteerd voor de stichting World
Servants (wereld-dienaars). Deze stichting orga-
niseert proiecten in arme landen voor jongeren
en volwassenen. Elk jaar gaan zo'n 500 jonge-
ren mee met World Servants. Er wordt geen
geld naar deze landen gestuurd.
De deelnemers helpen ter plekke daadwerke-
lijk mee met het bouwen van scholen, klinieken,
buurthuizen, kerken en boerderijen.
De opbrengst van de collecte was ruim f 12O,--.
Die werd samen met een giÍt van / 250,-- van
't Skip s0nder Roer aangeboden aan mevrouw
Lisa Laanstra, Olde Ee 5 uit Sneek. Zij is in deze
omgeving de contactpersoon van World Ser-
vants; waarvan het hooÍdkantoor is gevestigd in
Wolvega.
Lisa was heel blij met deze spontane giÍten. Zij
bracht dit tot uitdrukking door Johannes van der
Werf een dikke zoen te geven.

COPIEREN tot A3
vergroten of verkleinen?

DUPLICEREN?
Snel en goedkoop

dan naar:

Boekhandel/Drukkerij V ISSE R
Galamagracht 9, tel. 531318

Nieuwe eigenaresse
"Textiel-kadoshop"
Veel reacties kreeg Jenny v.d. Wal bij de over-
name van de textiel- en kadoshop (tot voor kort
eigendom van de fam. van Houten). Sinds 1

Íebruari is ze op de bekende tilden open voor de
lJlster bevolking met een breed assortiment aan
kleding, kleinvak, onderkleding, kado-artlkelen
en diversen.

"Dit is altijd mijn ideaal geweest" zegt Jenny, die
stralend in haar winkel staat; tevreden met het
aanbod en de kwaliteit die ze levert. Haar oplei-
ding aan de Sneeker vakschool (mode en kle-
ding) staat verder borg voor zorg en degelijk-
heid.
Jenny weet van aanpakken, dat is in haar Íami-
lie niet vreemd en zal zij het zeker "op eigen
wieken" redden.
De fam. van Houten wil zij nog hartelijk bedan-
ken voor de hulp tijdens de periode van overna-
me. Ook vond ze het prachtig zoveel attenties
en bloemen te mogen ontvangen uit de lJlster
gemeenschap. De nieuwe voorjaarscollectie is
binnen; kom eens langs bij kado{extiel-bouti-
oue JENNY.

J.K.
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We zijn net zo
thuis in
de buurt
als u

Colomogrocht I ,8ó5 I EB lllst
telefoon (0515) 53 142ó,telefox (0515) 53 1250

Wij zijn telefonisch bereikbaar tot 17.30

F0gelnijs

Vogelwacht
lJlsVOosthem e.o,

Een kleine zwaan (kloekswan) bij AbbegaasteÊ
ketting op 12-12-1995, gezien door H. Postma.
Twee kramsvogels (fiildlyster) op 13-12-11995
bij de Westergoleane, gezien door S. Houtsma.
Ook waren er twee kramsvogels bij de Íamilie
Schuurmans, 't Zouw op 17-12-1995.
Een watersnip (waarlamke) ondanks de vorst
nog aanwezig bij Sj. Odolphi aan de Rige op 16-
12-1996. Ook werd er nog een houtsnip (wáld-
snip) gezien bij de Íamilie Schuurmans, 't Zouw,
maar dan in de boerderij. Hij kreeg de vrijheid
weer en kon zo de reis naar het zuiden vervol-
gen.
Een slechtvalk (noardske Íalk) gezien op de
Rige op 24-12-1995 door H. Postma.
Grote bonte specht (eksterspjocht) regelmatig
gezien op 23-12-1995 doorJ. v.d. Wal, Galama-
gracht en in de Dassenboarch op 30-12-1995
door mevrouw Wiersma. Ook werd de gÍote
bonte specht gezien door mevrouw Bonnema op
1-1- 1996 bij haar in de tuin
Een ijsvogeltje (iisf0gel) gezien in de Hommerts
24-1 2-1 995 door Aagje Schuurmans-Landman.
Negen kuiÍleeuwerikken (tÍÍljurk) langs het nieu-
we Íietspad naar Oudega-W. gezien op 27-12-
'1995 door S. Wassenaar, lJlst.
De goudhaantjes (goudtÍfke) zijn ook nog aan-
wezig in lJlst, o.a. bij de Íamilie Schuurmans,
't Zouw op 31-12-1995 en bij de familie Bonne-
ma op 1-1-1996 in de tuin aan de Stadslaan.
Acht putters in Oosthem op 16-12-'1995 gezien
door H. Postma, lJlst. Ondanks de winter wer-
den er nog meeÍ putters gezien, o.a. in de Ha-
rinxmaweg en bij de Íamilie Bonnema, Stads-
laan 7 stuks op 2-1-1996. Ook werden ze weer
gezien op 24-1-1996, misschien dezelfde
zwerm.

Christelijk zangkoor 'De LoÍstem, lJlst
Deze Íoto is omstreeks 1918 gemaakt tijdens
een bootreisje van het koor naar Stavoren.
Meesler Hageman, hoofd der christelijke school
van 1909-.1937, was de dirigent. De heer Hage-
man is in 1959 te Sneek overleden en is alhier

naast zijn vrouw begraven. Dit koor was een
voorloper van het koor Euphonia dat op 6 okto-
ber 1932 is opgericht. Frans Bakker, op de Íoto
vooraan derde van rechts, was een van de
mede-oprichters van Euphonia.

Achter v.l.n.r.: Triintie Groenveld (later gehuwd met meester Renema), meester Hageman dirigent,
Anne en Jikke Visser (zusters van Gorrit Visser, ? (pteegdochter van Hokwerda), Gelfke Troejstrai,
Fokje ten Kate (later gehuwd met Minne Fijlstra), sieuwke stapersma en Ktaske...
2e rij: ?, ... Buma, Aaltje scheltes westerdijk, ?, Anneke Bakker, Fim Twijnstra, Geertje Bakker en
Foekje Twijnstra (later gehuwd met Abe postma)
Voor: Theunis Wyma schilder, Síbbele Bakker windmotorenfabrikant, Hidde van Benen, Everl Sch,
tes Westerdiik, daaruoor Sibbele Siersma, Frans Bakker windmotorenfabrikant (tater gehuwd meí
Fim Twijnstra), Bouke Minkema melkboer en Ate Minkema.

Sijsjes (syske) werden er gezien bij de Harinx-
maweg, begin januari en 3 stuks op de Stads-
laan, Nij Ylostins.
Ringmussen (fjildmosk) op de voerptank bij de
Íamilie Bonnema, Stadslaan op 1-1-1996. Ook
was eÍ een melding van J. v.d. Wal, Galama-
gracht. En de ringmussen meldden zich op de
voerplank bij R. Schraa, Eegracht. De ringmus is
ietsje kleiner dan de huismus en heeft een mooi
bruin kruintje dat afgescheiden wordt door een
wit ringetje.
Ongeveer 200 kieviten (liep, ljip) langs de Sker-
dyk gezien door E. Adema, lJlst. Een dag voor
het begon te dooien op 6-1.1 996. VijÍ stuks wer-
den eÍ gezien langs het schelpenpad naar
Sneek op B-1-1996. R. Abma zag 30-40 kieviten
bij Pikesyl. Ook zag R. Abma een blauwe reiger
met een muskusrat in zijn bek. Het is niet be-
kend of hij hem naar binnen heeÍt gewerkt.
Meldingen van de boomkruiper (beamkr0per).
Eén op de Galamagracht op 16-12-1995 gezien
door H: Postma. Eén in de Jonker Rispensstraat
door M. de Jong op 8-1-1996. ïwee bij de
Stadslaan gezien door mevrouw Bonnema op
9-1 -1 996.

S. Wiersma
pianostemmer

S,Sjaerdemalaan53 Reparatie

S65lBAUlst Verkoop
Te|.0515-533127

De baltsroep van de ransuil (hoarn0le) gehoord
bij de passantenhaven in lJlst op 9-1-1996 door
R. Schraa. Ook werd hij nog gezien door familie
Brouwer, Galamagracht.
Acht wilde zwanen (kloekswan) gezien langs de
Skatting op 14-1-1996 door R. Schraa. Deze
werden ook gemeld door M. en Joh. de Jong,
lJlst.
Een roerdomp (reitdomp) op het weiland langs
de Krimwei te Hommeds, zat achter de muizen
aan, gezien door H. Postma en Íamilie De Jong
oo 14-1-1996.
Acht staartmezen (sturtmies) langs de rondweg
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MIJN HOBBY UW GEMAK...!
Het vertrouwde adres voor al uw slijpwerk zoals:

schaÍen, messen, tuin- en hobbygereedschap.

Shlpen van alle sooden grasmaaiers. Ook de mes-

sen van uw motor- of elektromaaier moeten

geregeld geslepen + gebalanceerd worden.

Te koop: schepe + nagekeken 2e hands

grasmaarers

Ook shlpen van eleKr, heggescharen.

Uw tuin heeft recht op scherp gereedschap.

Uw slijper: Henk de Vries

Bockamastraat 27

Te|.531782

van Sneek gezien op 1 5-1 -1 996 door R. Schraa,
lJlst.
Veel meldingen van de grote zaagbek (great
h0nte d0kein). Deze zaten in de wakken rond

\ .st en Oosthem, meest manneties en een en-\íel 
vrouwtje. In de Jutrijpervaart in het wak on-

der de brug van de lendrachtswei zaten 5
vrouwtjes en 2 mannetjes. Ook hebben er lang
in de wakken bij de Uílenburg een taÍeleend
(karein) en een brilduiker (rinkelein) rondge-
zwommen.
Een record aan merels (swarte lysters) in de tuin
bij de Íamilie A. Osinga, Eegracht, a 50 stuks op
21 -1 -1 996.
Een keep (kwekÍink) en 2 vinken (skelfink) op de
voertaÍel bij S.K. Abma, Nijesyl.
Een scholekster (stránljip) bij de Pikedyk. Een
verdwaalde of vroege vogel op 25-1-1996 ge-
zien door C. Witteveen en H. Osinga, Pikesyl.
Knobbelzwanen (knobbelswan) tussen de 40 en
50 stuks bij Folsgare, gezien door J. Beers,
Folsgare.
Een sneeuwgans (sniegoes) op de Rige tussen
de kolganzen op 27-1-1996 gezien door
H. Postma.
Een notekraker (nÍtekreaker) bij de Stadslaan
gezien door Martin de Jong, Ulst op 28-1-1996.

ht rotganzen (rotgoes) bij de Pytsjepóle, ge-
\,'en op 6-2-1996 door Kl. v.d. Sluis, lJlst.
ls het voorjaar? Ondanks de stÍenge vorst nes-
telde een paartje turkse tortelduiven in de coni-
teren bij Nij Ylostins, gezien door mevrouw
De Boer, Nij Ylostins.
ïoch nog veel nieuws op het gebied van de vo-
gels ondanks de kou!
Vogelmeldingen gaarne bij Sj. Landman, tel.
532046, de Kearnstien 16, lJlst.

Vogelwacht lJlst-Oosthem e.o.

Ch ristel ij ke Plattelands-
vrouwen lJlst
De Christeliike Plattelandsvrouwen uit lJlst hiel-
den op 15 februari 1996,'s avonds om 20.00 uur
vergadering in het Mienskipsh0s.
Mevrouw Hoekstra had deze avond de leiding
en ging ons voor in gebed. Na de meditatie ver-
welkomde ze ons allemaal, in het bilzonder de
heer Piet Paulusma uit Herbayum.
Wij hadden hem voor deze avond uitgenodigd.
Hij staat beter bekend als'de weerman'.
Hij heeft ons deze avond heel wat geleerd en la-
ten zien door dia's.

Piet Paulusma heeÍt ons het voor hele jaar voor-
speld wat voor weer we krijgen. Ook hebben we
natuurlijk over de Elfstedentocht gesproken.
Jammer, maar hij kon niet worden geschaatst.
Er werden hem door de dames ook veel vragen
gesleld over het weer. Piet Paulusma had voor
ons ook vragen; o.a. hoe wij met de weerberich-
ten omgaan.
Ook oude gezegden komen nog wel eens uit
werd er verteld. Zoals: "s avonds de lucht rood,
's morgens mooi weer aan boord'.
Piet Paulusma werd hartelijk bedankt voor deze
avond. Mevrouw Hoekstra ging ons voor in

dankgebed en wenste ons allemaal wel thuis.

T. Wind-Wiersma

Ned. Chr. Vrouwenbond
Onder leiding van onze presidente mevrouw
H. de Vries-Yntema vergaderde de N.C.V.B. op
22 tebruari jl.
Na het gebruikelijke gedeelte was het woord
aan onze spreekster van deze avond, mevrouw
N. Ziilstra-de Boer uil Koudum.

Taxicentrale ZU lD-WEST FRI ESLAN D

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

Alg. Tel.nr.: 051 5-430300

Ze zal ons vertellen over het N.C.V.B.-project op
lrian Jaya.
Mevrouw Zijlska is in Oegstgeest, bij het Zen-
dingshuis, opgeleid om dit project te ondersteu-
nen.
lrian betekent 'land dat uit de zee ookomt' en
Jaya betekent'glorieus'.
lrian Jaya is twaalf keer zo groot als Nederland
en er wonen slechts 1,5 miljoen mensen. In de
dorpen wordt het leven grotendeels bepaald
door de 'adat', de regels die bij de stammen be-
noren.
lrian Jaya heeft veel mineralen in de grond en er
is vis (garnalen) en tropisch hout. Wegen wor-
den er in snel tempo aangelegd, scholen en ker-
ken gebouwd en er is ook één univeÍsiteit.

ítllfrmmllar
\dJIJI.ST WINKELIERS IJLST

FEESTPROGRAMMA
7 EN 8 JUNI 1996

FEESTTE]TT(AIUHAL}
SPORTVELDEIICOMPLEX "DE UTHERNE"

vRlJpAG 7 JUilr 1996

9.30 uur

16.00 uur

19.30 uur

KOFFIEiIORGEII meE accordeonduo,' Fascination,'
in Friese klederdïachE

meÈ bandparodist Robert ÀmsÈerdam

VAt{ El{ DOOR IJLSï m. m. v .

muziekvereniging Concordia; jazzballee o.1.v.
Ingrid SÈoepker, basisschool ',De Twine,' o.I.v.
meesEer Mui.zelaar; Incerkerkelijk koor,'Eupho
niatr; 'shanÈykoor Skip S0nder Roer,' discót.heek
Music Box en als speciale gast de zeer bekende
hypnot.iseur ilr. Black
Hiervoor worden 10 vrijwilligers gevraagd,
opgave bij Lammert Koster, sikko sjaerdemalaan
35.

ZATERDAG 8 JUÍTI 1996

9.30 uur

13.00 uur

PUZZEL-ZOEKïOCHT door t.llst

SURVIVAL bij de fierljepschansen me! de volgen-
de onderdelen:
K)T)-aapt kuipjavaren, aurfplaukrocien; Èobbeva-
ren; bicrkraÈÈenrace en paardenrace (IaaÈst.e
twee onderdelen in de feesÈEent).
E1k team besEaaÈ uit, I personen (4 heren en
4 dames) aangevuld ÍireE een coach.
Er kunnen nog groepen geplaatsE. worden, opgave
hi.ervoo! bij LammerÈ Koster, Sikko Sjaerdema-
Laan 35. tel. 0515 - 53149?.
SURVIVÀL NIEI'I{ VOOR I,'IJST EN GEEF iIE OP ÀÍ'S
TEAI.I I

AFSTUITIT{C MET TOP.4O ORKEST
PIIIK PEÏTICOAT

21.00 uur

EEt{ DAVERET{D FEEST MET VOOR EtK WAT WILS.
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. bloemen en planten

. bruids- en grafwerk

. 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!

BEHANGOPRUIMING:
1/2 PRTJS

TOT 2 WEKEN
NA VERSCHIJNING VAN

DIT KYPMANTSJE

J,@,Df, VrugS
Galamagracht 13, lJlst

tel.0515-531387

De slager aan de gracht,

die heeft vlees dat is heel zacht.

Lekker gekruid gehakt

voor u een gemak.

Vele sooften worst
en u eet als een vorst.
Naar vele andere soorten kunt u vragen
u moet maar eens een gokje wagen.

ln de winkel ontmoeten wij u graag

en leggen wij het vlees voor u op de waag.

SlageriiZtilstra
Eegracht 65, 8651 EH lJlst
Te|.0515-531309

Autorijschoot L. dg BOef
Belangrijker dan een goedkoop

lesuur is de eindrekening
na het rilexamenl
Ga daarom naar

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

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

VOLLEDIG
GEDIPLOMEERD

K ,V Uitvaartvereniging "Laatste Eer" lJlst><:
* Stijlvolle verzorging van begraÍenissen en crematies,

voor leden en niet-leden
* Opbaring in eigen aula in lJlst met onbeperkt bezoek-

gelegenheid voor nabestaanden
* Indien gewenst opbaring thuis met koeling
* Dienstverlening zonder winstbejag met voor leden bovendien

f inanciële tegemoetkoming
* Door samenwerking met UBO-verzekeringen is totale dekking

van de kosten van de uitvaart - uiteraard volgens uw
wensen - mogelijk

* Bode J. Plantinga, dag en nacht bereikbaar 0514-591372.

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

TIMMER- EN AANNEMERSBEDRIJF

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

I J lst, Roodhemsterwg 4, Telefoon 051 5-53 1 880/53 1 348
Postadres: Postbus 29, 8650 AA lJlst



De ro,.':iiae ,:rr.i .-.SSen man en Vrouw iS duide-
li1k. De vrouw functloneert meer naar binnen, de
verzorging van hel gezin en daaromheen. Door
allerlei veranderingen komen de regels van de
'adal'op losse schroeven te staan. Steeds meer
vrouwen volgen onderwijs en treden naar buiten
en breken met de lraditie. Gevolg hiervan is dat
er veel spanningen ziin.
In ïeminabuan staat een 'centrum ontwikkeling
en toerusting'van vrouwen. Hier worden cursus-
sen gegeven zoals weeÍ- en naailessen en be-
werken van de moestuin. Speciale aandacht
heeft lezen en schrijven. Schaamtegevoel weer-
houdt de vrouwen echter een cursus te volgen.
Vandaar de naam'nijverheidscursus'.
Het centrum wordt in Nederland ondersteund
door Z.W.O. en de N.C.V.B.
Door middel van een diaserie kregen we nog
enige inÍormatie over het leven en de activiteiten
van de vrouwen daar.
Na de pauze was er gelegenheid tot het stellen
van vragen en discussie in groepjes.
Mevrouw ZijlsÍa werd bedankt door de presi-
dente voor haar inbreng.
Na het voorlezen van een gedicht wenste ze
iedereen wel thuis en tol ziens!

v
Ĵ. Posthuma-v.d. uoomgaard.

Bond van Plattelands-
vrouwen in Friesland,
afd. lJlst
Op 15 februari waren de heer en mevrouw Tero-
stra van ZwetteÍlora uit Scharnegoutum op be-
zoek bij de plattelandsvrouwen. De heer Terp-
stra zou ons iets vertellen over fuchsia's. kuio-
planten en kamerplanten.
Doordat een ÍuchsialieÍhebber uit Sneek bij hem
in de winter een paar grote fuchsia's kwam 'stal-
len', raakte hij zelf ook in de fuchsia geïnteres-
seerd.
Er bestaan zo'n 800 soorten van deze Íamilie,
maar die kon hij ons natuurlijk niet allemaal laten
zien. Wel vertoonde hij prachtige dia's van een
tentoonstelling op Epema State in lJsbrechtum,
gehouden door de fuchsiavereniging Sneek.- :hsia's in alle kleuren en maten verschenen

Vhet doek. In die prachtige entourage kwamen
ze natuurlijk extra goed tot hun recht.
Ook kuipplanten waren er op deze expositie en
daar kregen we ook plaatjes van te zien. Maar
hel leuke was dat de heer Terpstra tijdens zijn
vakantie in lsraël een aantal van deze door ons

DRINGEND GEVRAAGD

VRIJWILLIGERS voor de

2&uurszorg van de vereniging
Het Groene Kruis te lJlst

(erwring niet vereist)

lnlichtingen en opgave bij
de kontaktpersoon:

mevr. G. v.d. Poel

Ylostinslaan 51, lJlst
Telefoon 531328

zo zorgvuldig gekoesterde planten in het wild
had zien groeien en ook had geÍotograÍeerd.
Wat bii ons een keurig onderhouden en ge-
snoeide kuipplant is groeit daar in grote struiken
langs de kant van de weg.
Tenslotte gaf de heer Terpstra ons nog een
grooi aantal adviezen aan de hand van door
hem meegebrachte kamerplanten. Er werden
trouwens ook heel wat vragen op hem afge-
vuurd. Het blijkt niet altijd gemakkelijk te zijn je
planten luis- en ziektevrij ie houden. Het belang-
riikste is dat de plant zich goed op zijn gemak
voelt bij u, niet te warm, niet te koud, niet Íe
vochtig en niet te droog.
Maar omdat die criteria voor alle planten ver-
schillend zijn blijft er altijd werk aan de winkel.
Ook letterlijk; de meegebrachte planten en Íuch-
siastekjes gingen griÍ van de hand.

InÍormatie over vergeet-
achtigheid en dementie

Dit vooriaar zullen verschillende
activiteiten rondom het thema
'Vergeetachtigheid en dementie'
worden georganiseerd door 'Pre-
ventief'.
Dit is een samenwerkingsoverleg
van organisaties die werkzaam zain
op het terrein van de (preventieve)
ouderenzorg in Zuidwest Friesland.
De activiteiten zijn bedoeld voor
familieleden/verzorgers van demen-
terende ouderen en voor andere
belangstellenden.

Tentoonstelling
In ons land lijden ongeveer 300.000 mensen
aan een of andere vorm van vergeetachtigheid
oÍ dementie. Dat betekent dat ongeveer één op
de drie gezinnen met deze verschijnselen te ma-
ken krijgt.
Het is daarom van belang dat ouderen en hun
directe omgeving alert ziin op de eerste ver-
schijnselen van dementie. Niet iedereen die ver-
geetachtig is en zich venivard gedÍaagt, is de-
ment. Er kunnen ook andere oorzaken zijn, waar
soms wat aan te doen is.
Geïnteresseerden in dii onderwerp kunnen de
tentoonstelling 'ln de war?... Vergeetachtig?... ls
het dementie of wat anders?' bezoeken in het
gemeentehuis van Wommels van 7 Ilm 14
maart, in het gemeentehuis van Joure van 15
Vm 21 maart en in'De Poort'te Sneek van 22
Vm 28 maart a.s. Bij de tentoonstelling ligt een
gratis brochure en een wegwijzer klaar. Hierin is
inÍormatie opgenomen over de mogelijkheden
voor hulpverlening en advies.
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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

Thema-bijeenkomsten
In aansluiting op de tentoonstelling worden
thema-bijeenkomsten georganiseerd over'Ver-
geetachtigheid en dementie'. Op zo'n bijeen-
komst wordt door deskundigen verteld wat nor-
male vergeetachtigheid is en wat dementie is.
Ook is er aandacht voor het omgaan met een
dementerende. Er worden op deze bijeenkom-
sten een aantal begeleidings- en omgangs-
adviezen voor Íamilie en verzorgers van demen-
terenden besproken. Verder is er ook gelegen-
heid voor het stellen van vragen. De bijeenkom-
sten vinden plaats in hel gemeentehuis van
Wommels op 14 maart, in het gemeentehuis van
Joure op 21 maaft of in 'De Poort'te Sneek op
28 maart a.s., telkens van 14.30-16.30 uur.
Deelname is gratis. lnÍormatie bii het cursus-
bureau van de Stichling Thuiszorg Zuidwesl
Friesland, teleÍoon 0515-481834 (tijdens kan-
tooruren).

Gespreksgroep
Voor Íamilieleden en anderen die dagelijks de
zorg dragen voor een dementerende oudere is
dit vaak een zware belasting. Voor deze men-
sen kan een gespreksgroep nuttig zijn. De deel-
nemers aan zo'n gespreksgroep vinden vaak
sleun bij elkaar: praten met mensen die echt be-
grijpen en herkennen wat er in de dagelijkse
zorg speelt, omdat zij hetzelÍde doormaken. De
gespÍeksgroep is bedoeld voor parlners, familie
of andere verzorgeÍs en dementerende ouderen
die nog thuis wonen. De gespreksgroep wordt
gehouden in 'De Poort', Oud KerkhoÍ 11 in
Sneek vanaÍ donderdagmiddag 23 mei a.s.
Er zijn 6 bijeenkomsten van 2 uur. Zonodig kan
er bemiddeld worden bij het regelen van oppas
en vervoer. Deelname is gratis.
Geïnteresseerden kunnen zich opgeven tot ui-
terlijk 23 april a.s. bij het cursusbureau van de
Stichting Thuiszorg Zuidwest Friesland, teleÍoon
051 5-481 834 (tijdens kantooÍuren).
Nadere informatie over de verschillende activi-
teiten is te verkrijgen via het genoemde tele-
Íoonnummer van de Stichting Thuiszorg Zuid-
west Friesland.

Drvlts...
it aldé stedsje

foto- en verhalenboek over lJlst
1 76 pag. met meer dan 260 foto's, form. A 4
gebonden met stevig omslag, prijs f 42,50

verkrijgbaar bij:

BOEKHANDE L VISSER
Galamagracht g, lJtst, 051 S-Sg131A
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vooR woNtNG-
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
. Loodgieterswerken
o Dakbedekking
o Eigen storings-, onderhouds- en servicedienst

Nevenvestiging lJlst,
te|.0515-532642

tel. Sj. Wiebenga 0515-531529
Eegracht 1 05

BROUWER

Lippernvalde 2, 8622 DD Hommerts

Voor taxaties en bemiddeling bij
verkoop/aankoop van:
- woningen
- recreatieu/oningen
- íanderijen etc.

Tef . 0515-443567
(Ook's avonds en zaterdags)

ln het bezit van SVM-makelaandiploma

Rogmolewei I lJlst Tel. 05lb - 532996

tEl
l-ï:3i,ïïH'l

Voor alles uvat met uw auto te maken heeft
Nu ook algemene periodieke keuringen (A,P.K)

SehilderS- en trIlusbedriif

II aitze O síng a re' 0515 5s226s

F
Ë

u,

NIET ALLEEN
VRIENDELIJK

MAAR OOK
DEKSELS
VOORDELIG !

MEER PLEZI ER VAN JE GULDEN EOTtr @
GALAMAGRACHT 34 IJLST


