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lJ.V.C.-Íestiviteiten in lJlst

Vrijdag 26 april wordt om 20.30 uur in de Íeest-
tent op het parkeerterrein bij de Utherne de (mu-
zikale) spits afgebeten door muziekvereniging
'Concordia'. Het belooft een gezellige avond
voor jong en oud te worden. Entree /. 2,5O. Za-
terdag 27 april is er om 14.00 uur voor de jeugd
kindertheater'TuÍfie & Joke'. Deze mensen heb-
ben al 35 jaar ervaring op het gebied van kinder-

. rogramma's. Voor de kinderen van 4 tot 12 iaar
\-rtebben ze een uitgebreid programma met de

vermaarde clown Tuffie en zijn assistente Joke.
Ze weten de kinderen deze middag in hun circa
90 minuten durende show bezig te houden met
hun doldwaze acts, goocheltrucs etc. voor maar
één knaak. 's Avonds treedt de Volendamse top-
formatie 'Friends' op. Dat ze in Volendam muzi-
kaal zijn weet iedereen onderhand wel, maar dat
er niet alleen 'palingpop' vandaan komt bewijst
'Friends'. Een topgroep zonder eigen hits maar
met een repertoire van pop tot dance en van Ne-
derlandstalig tot 'gouwe ouwe'. De groep be-
staat uit zes personen, waaronder een 'dijk'van
een zangeres. De vijf musici hebben allen een
jarenlange ervaring en stammen uit groepen als:
'Vike', 'Double Trouble' en 'Jen-Rog'. Sinds kort
werkt'Friends' met een splinternieuwe geluidsin-
stallatie en een uitgebreide lichtshow. Een band
waar in feite niemand meer in 1996 omheen
kan. De entree bedraagt aan de kassa van de
feesttent 15 gulden en in de voorverkoop op 24
april in de kantine van de Utherne van 19.00 tot
t0.00 uur slechts / 12,50.

1-laandag 29 april woÍdt er om 19.00 uur een
sponsorloop voor alle lJ.V.C.-leden ten bate van
de jeugdafdeling georganiseerd. Het belooÍt in
elk geval een groot deelnemersveld te worden
met start en Íinish in de feesttent.
Dinsdag 30 april, koninginnedag, staat van 's
morgens vroeg iot's avonds laat bol van de acti-
viteiten. Om 10.00 uur wordt er begonnen met
een Oranjeconcert uitgevoerd door'Concordia'.
Om 11.00 uur vindt de trekking van de grote ver-
loting plaats met aansluitend om 11.30 uur de
bekendmaking van de 'Voetballer van het sei-
zoen 1995-1996'voor senioren, junioren en pu-
pillen. Tevens wordt de uitslag van de verkiezing

COPIEREN tot A3
vergroten of verkleinen?

DUPLICEREN?
Snel en goedkoop

dan naar:

Boekhandel/Drukkerij V ISSE R
Galamagracht 9, tel. 531 318

Van 26 tot en met 30 April organiseefi de voetbalvereniging |J.V.C. weder-
om haar feesten. Er is weer gezorgd voor een wervelend programma met
activiteiten voor iedereen.

'lJlster van het jaa/ bekend gemaakt. Onder
voorbehoud, wordt om 13.00 uur een aanvang
gemaakt met een onderling toernooi van de V.V.
|J.V.C.. Om 14.00 uur is er een prachtige puz-
zeltocht, waaraan jong en oud kunnen deelne-
men, uitgezet door lJlst. De inleg (één gulden)
kan geen probleem vormen. Er wordt dan ook

Taxicentrale ZU I D-WEST FRI ESLAN D

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

Alg. Tel.nr.: 051 5-430300

veel deelname verwacht, zodat het advies luidt
vroegtildig in te schrijven. De aÍsluiting van het
vierdaagse spektakel vormt om 20.00 uur'Moni-
que's Karaoke'. Een fenomeen dat eigenlijk
geen toelichting meer behoeft. Er zijn deze
avond Íantastische prijzen te verdienen en de
entree bedraagt slechts 5 gulden.

J.K.

Pinkstermaandag
Fiets-ElÍstedentocht IJ lst...
gezellig!!!
Onder dit motto zal dit jaar getracht worden ons stedeke lJlst bij de deelne-
mers aan de ElÍstedentocht en de begeleiders, uit de anonimiteit te halen.
De ondernemersvereniging in lJlst nam hiertoe het initiatieÍ en stelde een
commissie samen om het centrum van lJlst in 1996 'onvergetelijk'te doen
zijn voor de doorgaande fietskaravaan.

De gehele route door lJlst wordt in samenwer-
king met de buurtverenigingen Íeestelijk ver-
sierd.
Op de Galamagracht wordt een grand terras ge-
creëerd, lopend vanaf de Rabo-bank tot boek-
handel Visser, en er is 'live muziek' op de over-
kluizing aan de Uilenburg-kant.

HooÍdsponsor van het geheel: de SNS-bank aan
de Stadslaan. De organisatie verwacht veel pu-
bliek, zodat de ElÍstedentocht-deelnemers nooit
meer kunnen zeggen: 'lJlst, waar ligt dat?'
Doortocht door lJlst van de fietsers vanaf + 11

uur.
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Z^ Bestratingsbedrijf

.4 Zwaagman B.U.

Voor particulier en bedriif
Vraag vrij b t ijvend prijsopgave

Fam. Leverslraa't22
8603 EC Sneek

Te|.0515-430454

Occasions en
Nieuw-verkoop
Goede seÍvice

Te|.531249
Holtropweg 5

Reparatie
Plaatwerk - Spuiten

Priaé en Zakelijh
de juiste

* verzekering
* hypotheek
* pensioen

SNEErt'EN
ASSUN.ANTIDrtANXX)N

Zwadeweg 4, Sneek
tel.: 051 5-41 6825
P. Hiemstra
tel.: 051 5-532 1 64

IDE BODNB:U

olkert 4e V>íe

Busestraat26,865l 8K YIst. telefaon / fax:0515-532453

Voor binnelt- en
buit enechil àerwerk

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

OOK UW ZAKELIJK
DRUKWERK
,S B'J ONS 

'NGOEDE HANDEN.

Galamagracht 9, lJlst, 051 5-531gt B

Voor ovenverse bakkersprodukten naar

GEEUWKADE 1 - 8651 AA IJLST TELEFOON 0515-53'1557

Makelaardij
Schrale

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

Hypotheken en verzekeringen

Taxaties van alle onroerende goederen
binnen 48 uur geregeld

Vraagt vrijblijvend informatie.

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

v

Dtr tbotr rn'e8nnurun Dil J

rWONINGINRIC}IÏING

Galamagracht 20, 8651 EB IJIst, Tel. 05155-32372/31450

Altijd h,yaliteit over de vloer,
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NIJTAND.IJIST
26 apr. 17.00 - 27 apr.23.00 uur
E.H.J.M. Drenth
S. Sjaerdemalaan 72, iJlst
Tel.0515-531263

27 apr.23.00 - 29 apr.8.00 uur
H. Huismans
De Syl 10, Heeg
Tel.0515-442292

30 apr. 8.00 - 1 mei8.00 uur
E.H. Mulder
Tramstraat 8, Nijland
Te|.0515-569232

3 mei ï7.00 -4 mei 23.00 uur
H. Huismans
De Syl 10, Heeg
Tel.0515-442292

4 mei23.00 - 6 mei 8.00 uur
E.H. Mulder
Tramstraat 8, Nijland
Te|.0515-569232

1 0 mei 17.00 - 1 1 mei 23.00 uur
C.H. de Koning'
Ylostinslaan 3, lJlst
Te|.0515-531263

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

15 mei 17.00 - 17 mei8.00 uur
E.H. Mulder
Tramstraat 8, Nijland
Te|.0515-569232

17 mei 17.00 - 18 mei23.00 uur
E.H. Mulder
Tramstraat 8, Nijland
Te|.0515-569232

18 mei 23.00 - 20 mei 8.00 uur
C.H. de Koning
Ylostinslaan 3, lJlst
Te|.0515-531263

24 mei 17.00 - 28 mei 8.00 uur
H. Huismans
De Syl 10, Heeg
Tel.O515-442292

U@EMfu'
24 april
26 april

6 mei

8 mei
10 mei
11 mei
13 mei

14 mei
19 mei
20 mei
20 mei

20-25 mei
27 mei

Sjoelen vanaÍ 4 oktober, iedere maandagmid-

. ag in Nij Ylostins, aanvang 14.00 uur.
-Tangvereniging'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 de Noaten' elke dinsdag
van 17.OO-17.45 uur in de Schaapskooi.
Judo lessen, iedere dinsdag 17.00-19.00 uur in
spodhal De Utherne.
Volksdansen De Yleke Dounsers, jongeren-
groep dinsdagavond 20.00-22.00 uur, 1 keer in
de 14 dagen in het Himsterh0s te Oosthem. Ou-
deren iedere dinsdagmiddag van 13.30-15.00
uur in het Mienskipsh0s.
Schaken elke dinsdagavond in Het Wapen van
lJlst.
Dammen elke maandagavond in Het Wapen
van lJlst.

een uitgave van:

DrukkerijVisser
Galamagracht 9, lJlst
Te|.0515-531318

Redactie: A. Kuipers

Johan Keizer

Zetwerk G. Groeneveld-Kroese
Migg bv, Sneek

Opmaak Sybe Houtsma

Druk Drukkeril Visser, lJlst

Kopij en/oÍ advertenties: Inleveren vóór
de 15e van de voorafgaande maand bij

Drukkerij Visser, lJlst.

O Copyright Drukkerij Visser. Niets uit deze uitgave
mag worden verveelvoudigd door middel van druk,
fotokopie, mikrofilm of op enigerlei andere wijze,

zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de
uitgever.
De uitgever behoudt zichzelí het recht voor ingeleverde
kopij te wijzigen, in te korten of te weigeren.

Bridgeclub, Mienskipsh0s.
Start lJ.V.C.{eesten.

Leerhuis-avond'Kinderen van Abraham', 20.00 uur, De Schaapskooi,
ds. H.C.S. Spit.
Bijbelkring 'Gelijkenissen', 930-1 1.30 uur, De EehoÍ, ds. J. Ariesen.
Feestavond'De Kogge', Mienskipsh0s.
'De Koepel', Grote Bingo-avond, Mienskipsh0s.
Leerhuis-avond, 'Kinderen van Abraham', 20.00 uur, De Schaapskooi,
ds. H.C.S. Soit.
ElÍsteden-wandeltocht.
Open Deur-dienst, Mienskipsh0s.
Amnesty International, schrijfavond in de bibliotheek, 19.00-20.30 uur.
Leerhuis-avond, 'Kinderen van Abraham', 20.00 uur, De Schaapskooi,
ds. H.C.S. Spit.
mei Collecte Astma Fonds.
ElÍstedenJietstocht.

Bejaardengymnastiek in Nij Ylostins, elke vrij-
dag vanaf 14.30 uur.
Badmintonvereniging Flash elke donderdag
van 18.00-22.30 uur in De Utherne.
VoÍleybalvereniging StánÍries elke dinsdag
vanaÍ 17.00 uur.
Dartclub iedere dinsdagavond vanaf 20.00 uur
Bondswedskijd in Het Wapen van lJlst en in lt
Dryltser Kypmantsje.

Amnesty International elke 3e maandag van
de maand, 19.00-20.30 uur Ín de bibliotheek.
Kaatsen elke woensdagavond in De Utherne.
Taíeltennis maandag van 19.00-23.00 uur, za-
terdag van 9.00-13.00 uurjeugd.
Gymnastiekvereniging StánÍries: maandag
sporthal 8.45-9.45 uur, 16.30-22.30 uur; dinsdag
Dassenburgh jazz 15.45-19.30 uur; woensdag
sporthal 13.00-19.30 uur; donderdag 17.00-
18.00 uur; vrijdag 16.30-18.00 uur; zaterdag
9.00-12.00 uur in De Utherne.
Bouw- en Houtbond F.N.V. Inschrijven W.W.,
elke maandag van 10.00-10.30 uur. Verdere aÍ-
spraken alléen teleÍonisch, tel. 05'15-531970.
G'emeente van Jezus Christus: Kinderclub 4
tlmT jaar; woensdag 13.30-14.30 uur; 8 Vm 11
jaar 14.30-15.30 uur. allebei in de even weken.
InÍo: Lippy Wafinga, tel. 0515-532662. Totfe Tie-
nerclub: vrijdags 19.30-21.00 uur; in de even
weken. Info: Johan Brinksma. tel. 05104-1627.

GROTE GRATIS
BINGO.AVOND

Zaterdag 11 meia.s.
VELE PRIJZEN

Per ronde 1 kaartje gratis
Plaats: Mienskipsh0s
Aanvang: 20.00 uur.

Organisatie:'De Koepel'

HARTELIJK DANK
aan allen die tijdens mijn drie weken verblijÍ in
het ziekenhuis blijk gaven van hun belangstel-
ling en medeleven door mij kaarten te sturen, op
te bellen oÍ te bezoeken.
Dat heeÍt mij enorm gesteund.

Jan Snel
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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
8607 ES SNEEK
te!.0515-422339

NIEUW: nu ook FLIPPO'S verkrijgbaar!

Voor verf en behang
doe-het-ze,t-,

iizer- en visarti kelen,
klompen en laarzen,

bliift het adres

J.G. DE VAIUS
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.

Naarvele andere sooften kunt u vragen

u noet maar eens een gokje wagen.

ln de winkel ontmoeten wij u graag

en leggen wij het vlees voor u op de waag.

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

R.IKRtrIEE
U KUNT HIEB TERECIÍT VOOR:

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

. Onderdelen ' Verkoop van Nleuwe &
Gebru$<tc auto's

hemsterweg 14

IJlst
05 15-53 1436

lprive lteSS;

Autorijschool L. dg BOgf
Belangriiker dan een goedkoop

leguur is de elndrekenlng
na hel rilexamenl
Ga daarom naar

Autorijschool L. de Boer
Popmawal 12, lJlst
Tel.05'15 - 531553

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

VOLLEDIG
GEDIPLOMEERD

("y Uiwaartvereniging "Laatste Eer" lJlst
* Stijlvolle veaorging van begrafenissen en crematies,

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

gelegenheid voor nabestaanden
* Indien gewenst opbaring thuis met koeling
* 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

8 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
a nieuwbouw a betonbouw a onderhoud o restauratie
o kunststof kozijnen

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



5 IT DRYLTSER KYPMANTSJE

'Nacht van Markant'
26 en 27 april
Vrijdag 26 april en zaterdag 27 aptil 1996 orga-
niseert Radio Markant 'De Nacht van Markant'.
Op vrijdag 26 april om 19.00 uur zal een live ma-
rathon-uitzending starten die 24 uren zal duren.
De uitzending hangt samen met een grote le-

denwerÍactie waarbij nieuwe leden de mogelijk-
heid krijgen een plaat aan te vragen. Tijdens de
gehele marathon-uitzending zal deze plaat dan
gedraaid worden.
Op zaterdag 27 april a.s. organiseert Radio Mar-
kant een 'open dag'. Deze zal plaatsvinden van
11.00-15.00 uur in de studio aan de Kleine Kerk-
straat 6 te Sneek. De bezoekers hebben op die
dag tevens de mogelijkheid om een kiikje in de
keuken te nemen van de lokale omroep voor
Sneek en Wymbritseradiel.
Tijdens de open dag is er voor de bezoekers de
gelegenheid om bij de live programma's aanwe-
zig te zijn.

ANNASCHRAA-VAN POPTA

GEDIPLOMEERD
PEDICURE

Geeuwkade 11 - Telefoon 531930

Cursus 'Eerste hulp bij
kinderongelukken'

Thuiszorg Zuidwest Friesland organiseeft een
cursus'Eerste hulp bij kinderongelukken'.
Deze cursus wordt gehouden in Bolsward op
dinsdag 14 en 21 mei 1 996 van 1 9.30-22.30 uur.
'Eerste hulp bij kinderongelukken' is een praktijk
gerichte cursus voor ouders en verzorgers van
kinderen van 0-7 jaar, waarin uitgebreid wordt
ingegaan op spoedeisende eerste hulp bij onge-
vallen. De cursus bestaat uit twee bijeenkom-

! .en van 3 uur, en wordt gegeven door een er-
*varen ambulance-verpleegkundige.

Voor aanmelding en/oÍ inlichtingen kunt u vóór
29 april a.s. bellen met:
het secretariaat van de aÍdeling gezondheids-
voorlichting, teleÍoon 481834 tussen 9.00 en

17.00 uur.
Een kind neemt een slok van een reinigingsmid-
del, dreigt te stikken in een snoepie of valt in het
water, voorbeelden van ongelukken in en om
huis. Kinderen onderzoeken de wereld om hen

heen, maar zien nog geen gevaar. Daardoor zijn
kinderen van 1-5 jaar de grootste risicogroep en
volledig afhankelijk van de reactie van de ouder
of verzorger. Hoe reageert de ouder of verzor-
ger bijvoorbeeld als een kind hete thee over zich
heen krijgt? Wordt de huisarts gebeld, de kle-
ding uitgetrokken, het kind onder de koude dou-
che gehouden of gaat men direct met het kind
naar het ziekenhuis? Onderzoek heeft uitgewe-
zen, dat juiste hulp direct na het ongeluk van le-
vensbelang is voor het kind.
ln de cursus komen onder andere aan de orde:
hartstilstand, valpartijen, beknelling, verstikking,
vergiftiging, verbrahding, verdrinking, onderkoe-
ling, bloedingen, bijtwonden en electriciteitson-
gevallen. Daarnaast wordt ook veel aandacht
besteed aan praktische oeÍeningen met gebruik
van speciale poppen en dia's.

Leerhuis Kinderen van
Abraham

Kinderen van Abraham - Het Jodendom -
ds. H.C.S. Spit, 3 leerhuis-avonden in de
Schaaoskooi.
ln zekere zin zou ie de drie grote 'mono{heïsti-
sche' godsdiensten, het jodendom, het christen-
dom en de islam, het nageslacht van Abrahan
kunnen noemen. In alle drie de godsdiensten
speelt Abraham, de 'vader der gelovigen' een
belangrijke rol, en wat nog belangri(er is, alle
drie zeggen te geloven in de God van Abraham.
ln een serie van dÍie leerhuizen willen we nader
kennismaken met deze drie godsdiensten. De
avonden zijn inÍormatief van aard, met natuurlijk
de mogelijkheid om met elkaar van gedachten te
wisselen. Het gaat nadrukkelijk om een inleiding
in de drie godsdiensten, het is niet de bedoeling
dat u overladen worden met inÍormatie.
Dit vooriaar zullen er drie avonden besteed wor-
den aan het oudste familielid, het jodendom. We
zullen het gaan hebben over de ontstaansge-
schiedenis van het volk lsraë|, en de geschiede-
nis van God en zijn volk (avond 1), over de jood-
se feesten (avond 2) en over het hedendaags jo-
dendom, en de mogelijkheden die er zijn om met
elkaar in gesprek te raken (avond 3). Het is de
bedoeling dat in het volgend winterseizoen het
christendom aan bod komt.
Let op: de data zijn in verband met de vakanties
veranderd. De leerhuis-avgnden zullen plaats-
vinden op: 6, 13 en 20 mei (drie opeenvolgende
maandagen), om 20.00 uur In de Schaapskooi.

'De Koepel'
Na een rustige periode laat 'de Koepel' weer
eens iets van zich horen.
Kort geleden is het bestuur van 'de Koepel' ge-
start met de voorbereiding van de Stadsfeesten
1997.
Naast de kindermarkt en de Sint Maarten-op-
tocht was er voor 'de Koepel' geen mogelijkheid
om de afgelopen wintermaanden iets te organi-
seren. Maar wij zitten absoluut niet still

S. V/iersma
pianostemmer

S.Sjaerdemalaan53 ReParatie

865lBAIJlst VerkooP

Te1.0515-533127

U kunt in de loop van dit jaar op enige activitei-
ten rekenen.
De bestuurssamenstelling van 'de Koepel' is als
volgt:
Voorzitter, Jan Huisman, EegÍacht 89, tel.
532831; secretaresse, Yvonne ïoonstra, De
Pream 2, tel. 531860; penningmeesteresse,
Roos Gerlofs, Ylostinslaan 27 , tel. 532367; alge-
mene bestuursleden: Karel Kootje, J. Nooitge-
dagtstraat 35, tel. 531852; Klaas Piet Ypma, Fe-
anránne 28, tel. 532809; Riekel Bergstra, H.
Huizingastraat 7, tel. 531910; Marian Zeilstra,
Galamagracht 23, tel. 533119.
Wij wensen u gezellige lJ.V.C..{eesten toe en tot
ziens op 11 mei a"s. bij de grote gratis bingo-
ávond.

Bestuur'de Koeoel'

Aan alle inwoners van
60 jaar en ouder in lJlst,
Oosthem en Nijezijl
Het jaarlijks uitstapje met m.s. Mozart wordt dit
jaar gehouden op maandag 1 0 juni 1 996.
Ook de oud-inwoners zijn van hade welkom en
u mag gerust een introducé meenemen. De kos-
ten worden geraamd op I 50,- per persoon.
De route is nog niet bekend, maar u kunt weer
verzekerd zijn van een geWeldig dagje uit!
In lt Dryltser Kypmantsje van mei komt een in-
legvel en daarop staat duidelijk hoe u zich kunt
aanmelden.
Het vedrek is weei om 9.OO uur bij Speerstra's
Voordeelmarkt.

De commissie

Vereniging vooÍ Christeliik Onderwiis afd. IJlst

INFORMATIE. KENNISMAKINGSAVONI)

- voor ouders van wie de kinderen in de loop van het cursusiaar 1996-1997
4 jaar worden.

- voor ouders met schoolgaande kinderen die kortgeleden in IJlst zijn komen
wonen of die van plan zijn zich hier te vestigen.

Doel: u informeren over de werkwijze op onze christelijke basisschool

Donderdag 9 rnei a.s. 20.00 uur

C.B.S. De Twine
\Tilhelminaslraat 3

IJlst
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Bond van plattelands-
vrouwen in Friesland,
afd. lJlst
Wat gebeurt er met ons oud papier?
Maandelijks wordt ons oud papier opgehaald en
misschien vraagt u zich wel eens aÍ wat er mee
gebeurt.
Met de Bond van Plattelandsvrouwen zijn we
met een excursie naar'Leopack' in Franeker ge-
weest. Daar gaat namelijk al ons oud papier
naar loe.
Hier hebben we met eigen ogen kunnen zien
wat er mee gebeurt. We werden ontvangen met
koffie. Tijdens dit'koÍfie-uurtje' werd een diase-
rie vertoond met een duidelijke uitleg. Op taÍel
lagen verschillende artikelen die daar gemaakt
worden. Daarna gingen we de Íabriek in. Deze
daait 24 uur per etmaal. We konden de volledi-
ge verwerking zien. Heel interessant!
Per jaar wordt in Nederland ongeveer 1,4 mil-
joen ton oud papier opgehaald en ongeveer
70 kilo papier bespaart 1 boom. Alleen al in Fra-
neker maken ze per jaar: 200 miljoen eiertray's
135 miljoen eierdoosjes, 100 miljoen schalen
voor groente en Íruit en honderdduizend andere
speciale produkten.
De fabriek draait milieuvriendelijk; er is hun
daarvoor een certif icaat toegekend.
Om iedereen te overtuigen van het belang van
hergebruik van oud papier, organiseren ze deze
excursies.
Mocht u als vereniging oÍ club hier belangstel-
ling voor hebben, dan kunt u contact met'Leo-
pack'opnemen.
'Milieubesparing begint bi.i jezelÍ'.
Namens de Bond van Plattelandsvrouwen,

Mettie WolÍswinkel

Renorutie & Nieuwbouw

VAN VLOER TOT DAKPAT.I
ONDERHOUDSBEDRIJF HUISiIANI

DE FTNNE 6. 8651 CW TJLST. 051 5-532023

Christelijke Plattelands-
vrouwen lJlst
Bijeenkomst gehouden op donderdag 21 maart,
's avonds 8 uur in het Mienskiosh0s.
Deze avond werd geopend door mevrouw.Vlie-
ger. Na gebed en meditatie verwelkomde zij ons
en in het bijzonder mevrouw Veenstra van de
Vishal uit Heeg. Mevrouw Veenstra vertelde ons
veel over de verschillende vissoorten. Er komt
veel vis binnen uit het buitenland. Goede vis is
ook duuÍ.
Ze hebben altijd verse vis. Er kan ook veel ge-
maakt worden van vis: salades, vissoep, hartige
hapjes, enz.
Het is gezond als je driemaal per week vis eet
werd ons vefteld. Over het algemeen eet Neder-

land wel vis genoeg. Maar Friesland doet het
wat matiger aan.
Garnalencocktail, oesters, visÍondue, gourme!
ten, steengrillen, is gezellig taÍelen.
Je wilt iets hartigs maar toch calorie-arm en ge-
zond. Vis is dan de beste keus. De Íamilie Veen-
stra maakt ook visschotèls voor speciale Íeest-
dagen die je dan kunt ophalen.
Mevrouw Veenstra had voor ons lekkere hapjes
gemaakt. Ook werden er door de dames heel
wat vragen gesteld over verschillende menu's
met vis.
Mevrouw Vlieger bedankte mevrouw Veenstra
hartelijk voor deze avond en las ons een gedicht
voor. Verder wenste ze ons allemaal wel thuis.

T. Wind-Wiersma

Graag Gedaan
Dit is een vrijwillige hulpdienst, het bij elkaar
brengen (via ons contactadres) van hulpverle-
ners en mensen die hulp nodig hebben.
Welke soort hulpverlening komt hiervoor in aan-
merking?
1. Autovervoer:
Voor licht gehandicapten of oudere mensen die
behalve vervoer ook verdere begeleiding of hulp
nodig hebben naar bijvoorbeeld ziekenhuis, kle-
ding kopen e.d.
2. lnspringen in tijdelijke noodsituaties:
Bijvoorbeeld een moeder moet plotseling naar
het ziekenhuis en er is opvang voor de kinderen
nodig of een alleenwonende komt thuis uit het
ziekenhuis en kan zich nog niet alleen redden.
De hulp die in dergelijke gevallen geboden
wordt, is van overbruggende, tijdelijke aard, tot-
dat de geholpene na een paar dagen het zelf
weer aan kan oÍ een beroepskracht (bijvoor-
beeld gezinshulp of bejaardenhulp) het over-
neemt.
3. Eenvoudige karweitjes:
Voor mensen die daar door ziekte, handicap of
ouderdom niet zelf toe in staat zijn, b.v. bood-
schappen doen.
Dit zijn een paar voorbeelden van de meest
voorkomende hulpverleningen.
Hebt u één van deze oÍ een dergelijke hulp no-
dig, bel dan gerust naar onderstaand contact-
adres. Dit geldt ook voor eventuele nieuwe hulp-
veneners.
De geboden hulp is in principe gratis, alleen
voor autovervoer worden de benzinekosten ver-
goed.
Het Graag Gedaan comité bestaat uit vier da-
mes:
mevr. V.d. Velde, Sneekerpad 6, tel. 531351;
mevr. Hoekstra, S. Sjaerdemalaan 13, tel.
531 602;
mevr. Nijdam, Eegracht 104, te|.531783.
ContactadÍes: mevr. R. Johnson, Uilenburg 14,
tel. 531568, bij afwezigheid mevr. Hoekstra, tel.
531 602.

Bond van Plattelandsvrou-
wen in Friesland, afd. IJlst
Het eendagsbestuur van de afdeling had op 21
maart uitgenodigd mevrouw Titia Claassen, na-
tuurgeneeskundig therapeut uit Bergum. Zij ver-
telde ons deze avond iets over het begrip 'touch
for health', letterlijk'aanraken voor gezondheid'.
Mevrouw Claassen kwam in aanraking met deze
vorm van therapie toen een van haar kinderen
leerproblemen had. Door middel van een sys-
teem om spieren te testen is het mogelilk om bij
een kind - en natuurlijk ook bij een volwassene -

We zijn net zo
thuis in
de buurt
als u

Golamogrocht I , 8ó51 EB llst
telefoon (0515) 53 1426,telefax (0515) 53 1250

Wij zijn telefonisch bereikbaar tot 1 7.30

vast te stellen waar bepaalde blokkades liggen.
Centraal staat daarbii de samenwerking van de
beide hersenhelÍten en om die te bevorderen
zijn bewegigÍngsoeÍeningen heel belangrilk.
Hoewel een en ander nogal 'zweverig' klinkt is
touch for health in feite een heel concrete ma-
nier van werken. Met êen proefpersoon demon-
streerde ze hoe dit in zijn werk ging. Later kon-
den we het ook bij elkaar uitproberen. Op een
voorwaarts gestrekte arm wordt door iemand
anders een lichte druk uitgeoefend, zodat een
evenwichtstoestand ontstaat. Wanneer de
proeÍpersoon aan iets denkt, of iets beleeÍt dat
meer dan normale energie van hem/haar vergt,
krijgt.de uitgestrekt arm minder energie toege-
voerd en zakt een eindje. Op deze manier kun-
nen allerlei storingen, allergieën e.d. opge-
spoord worden. Hoe deze daarna verholoen
kunnen worden is weer een heel ander verhaal.
De touch for health-methode vormt eigenlijk C
basis voor de edukinesiologie. Wanneer vastg[z
steld is waar iemands blokkades liggen kan men
door bepaalde oeÍeningen bewerkstelligen dal
iemand beter in staat is datgene te doen wat hij
zou moelen kunnen oÍ willen doen. Het is een
materie met vele aspecten, die op een avond als
deze lang niet allemaal aan bod konden komen.
Maar voor mensen die hier nog eens verder in
wÍllen doorgaan had mevrouw Claassen een
aantal Íolders en boekies meeoebÍacht.

LedenwerÍactie
Zonnebloem groot succes!
De ledenwerÍactie, die de Zonnebloem tussen 4
err 10 maart jl. heeÍt gehouden, is een groot suc-
ces gewoÍoen.
Er konden maar liefst 205 nieuwe donateurs in-
geschreven worden, en wel voor lJlst 135, Oost-
hem 37, Abbega 6 en Folsgare 27.
Dit resultaat heeft onze stoutste verwachtingen
overtroffen!
We willen deze 2O5 nieuwe leden dan ook heel
hartelijk bedanken voor de Íinanciële ondersteu-
ning van het werk van de Zonnebloem.

J. Fokkema-Klaver
voorzitter Zonnebloem, aÍd. lJlst e.o.
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Drvlts...
it aldé stedsje

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

verkrijgbaar bij:

BOEKHANDEL VISSER
Galamagracht 9, IJlst, lít 5-531 31 I

De Bruin. Verder veel meldingen van grote groe-
pen smienten deze winter in ons wachtgebied

Een witte kwikstaart (boumantsje) langs het
Schelpenpad op 17-2-96 gezien door Joh. de
Jong. Ook werd de witte kwikstaart nog gezien
bij Sneek op 7-3-96 door Tineke Visser, lJlst. De
meesten komen in maart en april weer terug.
Een dodaars (d0kerke), 5 grote zaagbekken
(greate bOnte d0kein), een brilduiker (rinkelein),
2 taÍeleenden (karein) en 15 kuiÍeenden (tÍÍein)
gezien op 17-2-96 tegenover de waterzuivering,
Sneek door Joh. de Jong.
Zingende leeuwerik (ljurk) gehoord en gezien
langs het voetpad van Oosthem naar Abbega
door de dames T. Visser en Poelstra, lJlst.
Zingende merel (swarte klystefl gehoord door R.

Schraa, Eegracht op 19-2-96 tijdens de sneeuw-
storm, maaÍ het deerde hem niet.
Twee putters op 22-2-96 bij familie Stienstra,
Galamagracht.
Een grote groep putters werd gezien in de strui-
ken langs de SÍdergowei op 26-2-96 door H.

Postma.
De tortelduiÍ (toarteldou) die bii Nij Ylostins een
nest maakte in de coniÍeren (een melding van
de vorige keer) heeft toch een ei in het nest ge-
legd. Zo meldde mevrouw De Boer, maar veÍder
is het tortelduiÍje niet gekomen, want het vroor te
hard.
Een voorjaarsbode. Eerste grutto's (skries) weer
gezien langs het Schelpenpad op 25-2-96 door
H. Lageveen, Sneek en D. Osinga, lJlst. Ook
werden er 30 grutto's gezien op het reservaat
langs het Schelpenpad, er waren er bij die ston-
den op het ijs, gezien door H. Postma. En op 3-
3-96 weÍden de grutto's bij de kijkhut te Jutrijp
gezien door J. v.d. Sluis. Ook waren daar een
paar kemphanen (hoants) bij.
Een koerende houtduiÍ in de hoge bomen langs
de Galamagracht op 26-2-96 gehoord door Si.
Landman.
Een wulp (grutte wylp) gezien bij de boerderij
van L. Geerligs op 26-2-96 door J. de Haas en
L. Geerligs. Ook werd een wulp gehoord en ge-
zien boven lJlst op 27-2-96 door M. Koopmans,
lJlst.
Een zanglijster (b0nte lyster) zingend in de
Ylostinslaan op 27-2-96 door J. v.d. Sluis, lJlst.
Een zingende heggemus (graupiper) bij het ge-
meentehuis op 28-2-96 door J. v.d. Sluis, lJlst.
Twee Ílamingo's gezien bij Abbega op 5-3-96
door J. Fey, Abbega. Deze zijn hier zeldzaam,
waarschijnlijk zijn ze een park oÍ dierentuin ont-
vlucht.
Twee casarca's bij Abbega gezien door Kl. v.d.
Sluis, lJlst en J. Fey, Abbega op 8-3-96.
Vogelmeldingen graag bij: Sj. Landman, de Ke-
arnstien 16. Ulst. tel. 532046.

Vogelwacht lJlsf Oosthem e.o.

Wymbritseradiel gaat in Polen
proiecten steunen
Het zal u ongetwijfeld bekend zijn, dat de gemeente Wymbritseradiel op ve-
lerlei gebied met de Poolse gemeente Kórnik een samenwerkingsverband
is aangegaan. Deze contacten lopen vanaf december 1992. Het idee om de-
ze gemeente uit te kiezen hield verband met het feit, dat de voetbalvereni-
ging Nijland reeds contacten had gelegd en dat er over en weer uitwisselin-
gen hadden plaatsgevonden.

Op 21 oktober van het vorig jaar vedrok een
groep van 62 personen voor een week naar Po-
len. Het gezelschap bestond uit agrarièrs, ge-
meentebestuurders, ondernemers en dienstver-
leners. Het doel van de reis was om nader ken-
nis te maken met de Poolse samenleving. Na
een reis van ongeveer 16 uur kwam men in Kór-
nik aan en werden de gasten ontvangen door
gemeentebestuur en gastgezinnen.
Voor de gehele week was een programma uit-
gestippeld. Een van die dagen brachten een de-
',lgatie een bezoek aan het kindertehuis in Bnin.

\zit dorp ligt op korte afstand van Kórnik. Het te-
huis ligt op een vrij groot bosperceel en bestaat
uit een hoofdgebouw en een aantal barakken.
Als je deze barakken aan de buitenkant ziet - de
Hitler Jugend is daarin gehuisvest geweest -
krijg je niet de indruk, dat deze worden be-
woond. In elk geval niet dooÍ kinderen. Eén van
de barakken werd bezocht en als je dan ziet on-
der welke omstandigheden deze kinderen in de
leeÍtijd van 4 Vm 18 jaar moeten leven, dan is
dat in één woord slecht te noemen. In het tehuis
verblijven 80 kinderen, meerdere van hen zijn
wees, weer anderen zijn door de ouders versto-
ten en van enkele ziin de ouders uit de ouderlii-
ke macht ontzei.
De inrichtingen van de gebouwen is zeer sober
te noemen. In het dagverblijf van de kleine kin-
deren staan kapotte halfsleets bankstellen. Te
veel kinderen slapen in een te kleine ruimte. Bii

F0gelnijs
Vogelwacht
lJlsUOosthem e.o.

in het haventje bij de SÍdergowei door Sj. Land-
man op 12-2-96. De kleinste van de drie zaag-
bekken, een eendensoort.
Een scholekster (stránljip) gezien op 13-2-96
door Joh. Zijlstra, boven lJlst vliegend. Vanuit de
kijkhut te Jutrijp werden 12 scholeksters gezien
door Joh. de Jong op 1 6-2-96.
Een kievit (ljip) gezien op 15-2-96 door P. Velt-
man, langs de SÍdergowei. Vier kieviten langs
de lendrachtwei en 6 langs de Krimwei, gezien
door S. Wassenaar. Op 16-2-96 zag Joh. de
Jong 12 kieviten bij de kijkhut te Jutrijp. Een
kemphaan (hoants) werd gezien bij de kijkhut op
15-2-96 door S. Wassenaar, lJlst.
Twee paartjes middelste zaagbekken (b0nte d0-
kelein) in het wak bij de overkluizing op 15-2-96
gezien door R. Schraa, lJlst.
Grote bonte specht (eksterspjucht) bij de Kearn-
stien op 17-2-96 gezien door familie Venema.
Verder werd de grote bonte specht nog gezien
door Tineke Visser op Uilenburg op 18-2-96 en
M. Koopmans zag hem in de tuin op 27-2-96,
Galamagracht.
Eén ransuil (hoarn-Crle) boven de Kearnstien ge-
zien door de Íamilie Venema op 17-2-96. Een
tweetal ransuilen zat in een boom aan de Gala-
magracht, gezien door A. Groenveld op 3-3-96.
Twee sperwers (sparwer) bij de Utherne op 16-
2-96 gezien door Joh. de Jong.
Ongeveer 800 à 900 smienten (smjunt) op het
reservaat langs het Schelpenpad gezien door

Vogelmeldingen
Kramsvogels fjildlyster) in de Smak gezien door
J. Martien, lJlst.
Grote groepen kramsvogels waren er in het
open veld, richting Jutrijp in de kijkhut gezien op
9-2-96 door S. Wassenaar en R. de Jong uit
lJlst.
Twee blauwe kiekendieven (blauwe hoanskÍob-
ber) bii de kijkhut te Jutrijp op 9-2-96 gezien
door S. Wassenaar en R. de Jong, lJlst. Ook
werd de blauwe kiekendieÍ nog gezien op 17-2-
96 rondom de kijkhut door Joh. de Jong, lJlst.
Tien reeèn bij de Krimwei, gezien op 9-2-96
door S. Wassenaar en R. de Jong. Verder wer-
den ze nog gezien doorJoh. de Jong op17-2-96
en door J. v.d. Sluis op 3-3-96. Ook verschillen-
de meldingen zijn er geweest van 5 reeën, soms
3 exemplaren, bij K. Zijsling, lendrachtwei. Het is
weer eens iets anders dan zwartbonte koeien.
Twee nonnetjes (lytse d0kein) gezien in het wak

het zien van de douche-/wasruimte, spÍingen de
tranen je in de ogen. Verroeste doucheleidingen
en de verplichting voor de kinderen om met zln
vieÍen tegelijk te douchen.
Momenteel is men bezig met de bouw van een
paar nieuwe paviljoens. De opzet is eenvoudig,
doch doelmatig, maar het grote probleem is
GELD. Overheidssteun is niet noemenswaardig.
Men is afhankelijk van giften van stichtingen en
bedrijven. Een hypotheek afsluiten is niet moge-
lijk, omdat de hypotheekrente ongeveer 45ok be-
draagt.
Momenteel ligt de bouw vanwege de íinanciën
stil. Intussen is in Wymbritseradiel onder de pa-
raplu van de gemeente een werkgroep ge-
vormd, welke zich wil inzetten voor dit tehuis. Dit
geldt ook voor het tehuis voor ongehuwde moe-
ders in Poznan dat reeds 4 jaar door Nijland
wordt gesteund.
Na de zomervakantie zal gericht een actie voor
dit kindertehuis worden gestart. Via de dorps-
krantjes e.d. woÍdt u op de hoogte gehouden.
Voor meer informatie kunt u zich wenden tot de
leden van de werkgroep bestaande uit:
Minke de Boer, Nijland; Remmelt Boonstra, Nij-
land; Aukje Beeksma, Goênga; Etty Schaap,
Woudsend; John Mostaert, Gaastmeer; mw.
Koopmans en mw. Abma namens Vrouwenraad
Wymbritseradiel; Marten Wouwenaar, Heeg;
Zus Witteveen, Blauwhuis; Harm Schaafsma,
Scharnegoutum.
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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

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-makelaarcdiploma

Sehilders- en tr(lusbedrijf B617LH if;|:tJi

ïI aitze O sing a re' 0515 5s226s
AUTOBEDRTIT

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

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

Rogmolewei9 lJlst Tel. 0515 - b32386

@$

H

NIET ALLEEN
VRIENDELIJK

MAAR OOK
DEKSELS
VOORDELIG !

M EER PLEZI ER VAN J E G IJ LDEN EOTtr -@
GAIAMAGBACHT A ULST
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MIJN HOBBY UW GEMAK...!
Het vertrouwde adres voor al uw slijpwerk zoals:

scharen, messen, tuin- en hobbygereedschap.
Slijpen van alle soorten grasmaaiers. Ook de mes-

sen van uw motor- of elektromaaier moeten
geregeld geslepen + gebalanceerd worden.

Te koop: scherpe + nagekeken 2e hands
grasmaarers.

Ook shlpen van elektr. heggescharen.

Uw tuin heeft recht op scherp gereedschap.

Uw slijper: Henk de Vries

Bockamastraat 27

Tel.531782

Noordelijk Film Festival
De laatste jaren hebben omroepen zich massaal
op het Home-Video gebeuren gestort. Soms lijkt
het wel oÍ de hele wereld aan elkaar hangt van
uitglijders, valpartijen, dieren die kunstjes op-
voeren of verborgen camera's.
Houdt een val van de trap of een huisdier dat de
brandkast kan openen u werkelijk bezig oÍ zijn er
ook andere onderwerpen die u graag op video oÍ
film vastlegt? Wij - het Noordelijk Film Festival
en het Fries Film Archief - vermoeden het laat-
sIe.
'Waar zijn we mee bezig', zo luidt daarom de
vraag aan iedereen die het maar horen wil.
Droomt u van de romantische liefde oÍ van de
perfecte moord? Heeft u de vakantie van uw le-
ven gehad of regende het drie weken? Wilt u la-
ten zien waar uw vereniging allemaal mee bezig
is of wilt u een verslag maken van een perso-
neelsreisle? vindt u dat iedereen mag zien dat
uw familie zo goed met elkaar overweg kan of
iuist niet? Denkt u dat de leerlingen van uw klas
in staat zijn samen een film te maken zonder dat
er oorlog uitbreekt?
Het antwoord kan komen in de vorm van een
speelfilm, een documentaire, een reportage of
iets wat niet te vangen is binnen een van deze
categorieën. De lengte mag ten hoogste 1S mi-
nuten bedragen. Over de onderwerpen doen we
verder geen uitspraken.
ledereen mag meedoen: particulieren, scholen,
verenigingen, bedrijven, enz.
De resultaten worden tijdens het komende Noor-
delijk Film Festival in november vertoond en wat
is er nu leuker dan dat uw Íilm voor dii grootste
regionale filmfestival van Nederland geselec-
teerd wordt?
Aan dit project is een wedsÍijd verbonden. De
beste inzendingen zullen door Omrop Fryslán
uitgezonden worden. Misschien ziet u uw film
dan wel terug op TV! Maar dat is niet het enige.
Het Fries Film Archief zal de inzendingen zorg-
vuldig bewaren, zodat wat u bezighoudt, voor de
toekomst bewaard blijft.
lnzendingen moeten uiterlijk 15 september 1996
binnen zijn.
InschrijÍÍormulieren zijn op te vragen bil het
Noordelijk Film Festival, Ruiterskwartier 6,
8911 BP Leeuwarden of Postbus 339,
8901 BC Leeuwarden.
Ons telefoonnummer is 058.21 37396.
Met vriendelijke groet,
namens het Noordelijk Film Festival,
Astrid Faber, Julia Foekema
en Anneke van Renssen

,'EKIKF_Rí

Liquidatie uit lijfsbehoud?
Een onopgelost drama aan de oevers van het Pykemeer

Aan de vooravond van de bevrijding van het Duitse juk, op 29 januari 1944,
vond er aan de oevers van het Pykemeer een drama plaats, waarvan de wa-
re toedracht en de daders nooit ziin achterhaald. Pas op 21 juli 1953 kon-
den de twee personen, die het slachtoffer werden van een koele liquidatie,
worden gedentificeerd. Het hoe en waarom zal echter nooit volledig achter-
haald kunnen worden. Ons rest slechts een politiebericht in de dagbladen
'an begin Íebruari 1944.v

Op 30 januari van dat jaar komt bij de Mare-
chaussee, Gewest Groningen, afdeling Sneek,
groep lJlst de telefonische melding van de
vondst van twee lijken in het openbaar vaarua-
ter 'Het Pykemeer' onder ldzega, gemeênte
Wymbritseradeel.
Hoofdwachtmeester-groepscommandant Jan
Venema gaat ter plaatse op onderzoek met de
opperuachtmeesters J. Willems en H. van DalÍ-
sen en wachtmeester M. van der Kamp. Op de
plaats van onderzoek, ter hoogte van de'Stoter-
se Tille', aangekomen zien zij in het water twee
lijken liggen, het ene van een mansper€oon van
ongeveer 45 jaar oud, het andere van een onge-
veer 40-jarige vrouw. De lijken werden aan wal
gebracht en pas toen bleek dat het hier om een
misdrijÍ ging. De man had een schotwond in het
achterhoofd, de vrouw in hooÍd ên borst.
Op de beide lichamen werden enige bescheiden
gevonden in de vorm van brieven en foto's en
enig geld. Persoonsbewijzen oÍ stamkaarten

. ,rden niet qevonden en de identiteit van beide

-p"rronan ko-n niet worden vastqesteld. Aan de
i'rand van de signalementen eride inhoud van
de brieven werd aangenomen dat het om Joden
ging.
Een getuige verklaarde dat er op 29 ianuari om-
streeks 21.00 uur een auto was gepasseerd, ko-
mende uit de richting van Nijezijl. Na bii een vee-
houder Hoekstra te zijn gedraaid was deze
langs de zelÍde weg teruggereden.
De lijken werden, in aÍwachting van verder on-
derzoek, onder politiebewaking gesteld.
Nadat ook de S.D. uit Leeuwarden ter plaatsè

een onderzoek had gedaan en had vastgesteld
dat de slachtofÍers Joden waren, werden de
stoffelijke overschotten onder politiebewaking
naar het lijkenhuisje van het St. Antonius zie-
kenhuis overgebracht. Hier werden Íoto's ge-
maakt om op een later tijdstip eventueel de iden-
titeit van de slachtoffers nog te kunnen vaststèl-
len en er werd door dr. Hulst uit Leiden sectie
verricht.
Al vrij gauw kreeg men de indruk dat het hier
geen roofmoord betroÍ, maar naar alle waar-
schijnlijkheid een politieke aÍrekening. Op de
beide lichamen had de politie naast brieven en
foto's ook nog twee gouden ringen, een heren-
polshorloge, twee manchetknopen en een boor-
deknoopje, twee broches en een podemonnee

met Í 154,85 aan contant geld gevonden. Roof-
moord was dus uitgesloten.
Vermoedelijk zijn beide personen, wegens
chanterende uitlatingen, door het verzet om het
leven gebracht. De slachtoffers konden waar-
schijnlijk de spanningen van het steeds weer on-
derduiken niet meer verdragen en hadden wel-
licht gedreigd hun onderduikadres en alles wat
daaÍmee samenhing te verraden aan de Sicher-
heitsdienst. Uit lijÍsbehoud en om andere onder-
duikers, zoals Joden en leden van het verzet, te
beschermen werden zij geliquideerd. De politie
schêen er vrede mee te hebben en de S.D.
maakte zich al helemaal niet dÍuk om een oaar
Joden minder.
Pas na de oorlog kwam er enig licht in deze
zaak. Het informatiebureau van het Nederland-
sche Roode Kruis in den F{aag zond de Íoto's
naar Hare Majesteits Gezantschap in lsraël en
op 21 juti 1953 kwam daar de ontknoping. De in
lsraël veitoevende mevrouw Sylvia Minna Sap-
hir-Herz herkende de lichamen van haar ouders.
Het waren Willem Herz, geboren op 11 januari
1898 te Aken en Hanna Guttmann, geboren 25
mei 1895 te Berlijn. Beiden waren in de oorlog
woonachtig te Amersfoort en waren als vermist
opgegeven. ïoen dit bekend was, kon de defini-
tieve overlijdensakte worden opgemaakt. In de
registers van de Burgerlijke Stand van Amers-
foort werd als datum van overlijden 29 februari
1944 aangenomen. Ambtelijk gezien een ver-
keerde sterÍdatum en aan mevrouw Saphir-Herz
werd aangezegd dat, wanneer zii daar pÍijs op
stelde, zij een verzoek bij de rechtbank te
UtÍecht kon indienen om de datum in de be-
staande akte te laten corrigeren. Later werd
haar meegedeeld dat haar ouders op 3 februari
1944 ter aarde zijn besteld op de algemene be-
graaÍplaats te Sneek, perk B, graÍnr. 4200. Op
het graÍ werd later een steen geplaatst met het
opschrift dat 'Beide onbarmhartig door de Nazi's
op weg naar Westerbork waren doodgeschoten
wegens hun lsraêlitisch gelooÍ.' Wat er precies
is gebeurd zullen we nooit kunnen achterhalen,
zolang er wordt gezwegen. Aan de nabestaan-
den is echter nooit verteld wat de ware doods-
oorzaak is geweest. Het was te gemakkelijk de
schuld aan de bezetter te geven.

SH
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E.H.B.O.
afd. lJlst en Oosthem
Om u wat nader bekend te maken met de
E.H.B.O. aÍd. lJlst en Oosthem willen we ons
graag voorstellen.
De E.H.B.O. bestaat uit een groep van ongeveer
50 vrijwilligers.Verenigingen organiseren regel-
matig activiteiten waarbij een ve.rhoogd risico
van blessures aanwezig is. In veel gevallen is
het verplicht dat er deskundige hulp aanwezig
is. Maar ook thuis kan er van alles misgaan. Als
u dan snel en op de luiste manier hulp kunt bie-
den kan verder leed voorkomen worden.
Deze winter waren er weer 14 cursisten die het
eenheidsdiploma en de Íeanimatie-cursus heb-
ben gevolgd en dit met goed succes hebben af-
gerond.
Bij voldoende deelname starten we ook dit na-
jaar een nieuwe cursus voor het eenheidsdiplo-
ma en eveniueel een reanimatie-cursus. Wilt u
zich hiervoor opgevên doe dit dan bij een van de
onderstaande bestuursleden.
Ook de jeugd wordt hier niet vergeten. Op de
basisscholen in lJlst wordt elk jaar les gegeven
door de dames J. de Boer, P. Adema, Sj. Lub-
berts, M. Vos, L Haagsma, G. v.d. Sluis en M.
Hoomans. In Oosthem geeft mevrouw A. Bosch-
ma ook lessen.
Wij mogen ons gelukkig prijzen met een aantal
donateurs die onze vereniging steunen. Hier-
door kan de vereniging blijven bestaan.
Wilt u ook onze vereniging steunen neem dan
contact op met een van de volgende bestuursle-
oen:
voorzitter, mw. F. de Jager, tel. 420623; secreta-
resse, mw. S. Lubberts, tel. 532010; 2e secreta-
resse, mw. A.G. Frieswijk, tel. 531271; penning-
meester, dhr. F. Schotanus, 531258; postbe-
heer, dhr. H. Postma, tel. 532266; materiaalbe-
heer, dhr. A. v.d. Molen, tel. 424518; algemeen
bestuurslid, mw. B. van Berkum, te'.532425.

S.R.C.N. Zomeravond-
Volleybaltoernooi
Al tien jaar organiseert de Sport- en Recreatie-
Club te Nijland in zes opeenvolgende weken het
Zomeravond-Volleybaltoernooi.
Dat dit een groot succes is, bliikt wel uit de grote
belangstelling die hiervoor is. Toch zouden wij
het leuJ< vinden als er meer teams van buiten
ons dorp hieÍaan meedoen.
Daarom deze uitnodiging aan alle omliggende
dorpen om ons volleybal-toernooi nog groter te
maken.
Natuurlijk staat GEZELLIGHEID EN SPORTIVI-
TEIT vooroo!l!
Wanneer? De competitie wordt gespeeld op de
dinsdag-avonden tenzii er een ender groot eve-
nement is. De datums voor dit'jaar zijn: 14,21
en 28 mei; 4, 11 en maandag '17 juni (deze
maandag in verband met voetbal op dinsdag,
Nederland-Engeland). De slotavond en tevens
reserve-avond is op dinsdag 25 juni. Er zal wor-
den gespeeld op drie velden.
Hoe laat? Van 19.30-2'1.30 uur. Bij een grote
deeJname kan het een kwartier eerdeÍ en later
zijn.
Plaats? Op het veldje 'de Jister' tegenover café
Bonnema in Nijland.
De teams moeten uit minimaal 2 dames en mo-
gen uit maximaal 3 clubspele(-speelsters) be-
staan. Inleg / 6,- per persoon.
Voor inlichtingen en opgave (vóór zaterdag 4
mei a.s.) kunt u terecht bij: Harry oÍ Ulbe Bonne-
ma. tel. 569271 .

Bedankt!
Heel veel dank voor de tienduizenden postze-
gels en honderden kaarten, heel veel dank voor
de vele kleding, schoenen, wanten, mutsen,
speelgoed en de brillen.
Voor Polen zamelde ik zeker 2000 brillen in. Dat
wil zeggen één op de vijÍ inwoners van Kórnik
heeÍt een bril uit Fryslàn op z'n neus. De totale
stand brillen is 2195. Dat is niet niks!
Nu dacht ik zo, de laatste 42 brillen via Folkert
Boersma voor Roemenié te bestemmen (goede-
Íen voor Roemeniê, Boersma, Heeg, tel.
443465).
Het is een kort maar krachtig bericht met bijzon-
dere dank aan mevrouw A. van Netten uit
Gaastmeer voor steeds maar de vele postze-
gels, de gevers uit Woudsend, lJlst en via dro-
gisterij Meindertsma, de goederen uit Sneek.
Binnenkort is het weer 'himmelien', wie weet???
Met een hartelijke groet,

John M. Mostaert

OPBRENGST COLLECTE
REUMAFONDS
De actie voor het Nationaal Reumafonds in het
kader van de landelilke inzameling in de week
van 18 Vm 23 maart jl. heeft in lJlst een bedrag
opgebracht van / 2.069,25, (vorig jaar I
1.858,50).
Het geld wordt onder meer besteed aan weten-
schappeliik onderzoek, individuele hulp aan reu-
mapatiènten, aangepaste vakanties, subsidie
aan reumapatiënten-organisaties en verenigin-
gen.
Het bestuur richt zijn welgemeende dank tot le-
den van het plaatselijk comité, tot de collectan-
ten en tot ieder die door een Íinanciële onder-
steuning tot het welslagen van de collecte heeft

. bijgedragen.
Mocht u door omstandigheden de collectant ge-
mist hebben, dan kunt u alsnog uw bijdrage stor-
ten op postgiro 324 of banknummer 707070848
t.n.v. het Nationaal ReumaÍonds te's Gravenha-
ge.
Wilt u meer weten over het werk van het Natio-
naal ReumaÍonds? Bel oÍ schrijÍ naar: Staten-
laan 128, 2582 GW Den Haag, tel. 070-
3503231.
Namens het comité lJlst,

Tineke Rijpma
Jannie Gebben

JANTJE BETON
ln de week van 11 Vm 16 maart jl. werd de Na-
tionale Jeugd Fonds collecte gehouden. De peu-
terzalen 'Lyts Yleke' en 'Dê Himster Hummels'
brachten gezamenlijk / 1.609,05 opl
De helft van de opbrengst wordt besteed aan
binnen- en buitenspelmateriaal.
Alle gulle gevers worden weer hartelijk bedankt.
We hopen in het voorjaar van 1997 weer op u te
kunnen rekenen.
Ook de lopers bedankt!

M.C. Vos-Alkema

AVO.COLLECTE
De jaarlijke organisatie van de AVO-collecte is

Verenig'ing'Stafub eW A k f
Bijzondere ledenvergadering op I
mei 1996 's avonds 20.00 uur in
'Het Wapen van lJlst'

1. Opening
Verantwoording periode 7 de-
cember 1995 tot 9 mei 1996
lnleiding vergadering

2. Verslag bijeenkomst 7 decem-
ber 1995

3. Aanbevelingen voor opstellen
huishoudel ij k reglement

4. Bestuursverkiezing

5. Overdracht aanbevelingen

6. Rondvraag

7. Sluiting

Steungroep'Vereniging Stadsbe-
lang lJlst'

voortaan in handen van mevrouw lnia, de Tsjalk
12 en mevrouw Mous, de Kearnstien 17.
Verscheidene jaren berustte de organisatie van
deze collecte te lJlst bij de dames Hijnberg en
Spijksma.
Ze willen langs deze weg iedereen dankzeggen
voor het genoten vertrouwen, maar ook aan de
medewerkers die elk jaar weer door middel van
de cbllectebussen. tot zulke goede resultaten
wisten te komen, zodat AVO-NEDERLAND me-
de door de opbrengsten uit lJlst haar werk kon
voortzetten.
De opvolgsters voor de organisatie wordt alle
succes toegewenst' 

mw. spi'<s)í
mw. Hijnberg.

COLLECTE SIMAVI
Van 25-30 maart jl. werd ook in lJlst weer gecol-
lecteerd voor SlMAV|.
Dit jaar werd het mooie bedrag van I 1.450,40
opgehaald. Het geld wordt besteed aan medi-
sche hulp in ontwikkelingslanden.
Collectanten en geveÍs hartelijk bedankt.

M. Mulder-v.d. Veen
Y. Nijdam-v.d. Molen

COLLECTE ASTMA FONDS
ln de week van 20-25 mei wordt er weer gecol-
lecteerd voor het Astma Fonds.
Laten we er ook nu weer van vele kleintjes één
grote maken, zodat zii hun werk voort kunnen
zetten. De zakjes worden van te voren rondge-
bracht.
Bij voorbaat hartelijk dank namens het Astma
Fonds.

W. Kempenaar-Verhoog
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konden hem wat hemzelÍ betroÍ wel laten liggen.
Karakter en doorzettingsvermogen, daar ging
het in Íeite dan ook om: jezelf iedere keer weer
over het'dode punt' heen tillen en onderweg be-
reid zijn duizend doden te sterven. 'Als ik dit
voor de baas had moeten doen, was ik er niet
aan begonnen' was een uitspraak die ik deze
middag ook kon optekenen. 'leder voor zich'
gold in feite ook als credo voor deze tocht: ge-
lukkig waren er van die momenten dat toe-
schouwers langs de kant ervoor zorgden de je
weer verder kon. In Workum was er voor de in-
wendige mens Brinta, in Hindeloopen was er
ranja, in Bartlehiem hadden ze chocomel. leder-
een kon door dit soort versnaperingen een inzin-
king (wanneer de vermoeidheid weer toesloeg)
weer teboven kcimen. Heel eenzaam was het
die dag op het ijs: in alle steden werd gestart en
zeeÍ weinig deelnemers volbrachten de tocht.
Op het laatste gedeelte tussen Leeuwarden en
lJlst heeft Attema bijvoorbeeld geen mens ge-
zien en kon hil in het donker dankzij de heldere,
volle maan zijn weg naar het startpunt terug vin-
den. De heer Jansma weet zich zijn aankomst in
lJlst nog te herinneren: als een vorst werd hij in
de stadsherberg ingehaald.
Met veel enthousiasme weten deze mannen mil
te vertellen over'hun'tocht. Bij mijn vertrek zie ik
dat de mannen nog lang niet met elkaar uit ge-
sproken zijn: 49 jaar later is de tocht nog derma-
te levendig, dat het mij soms lijkt dat deze tocht
gisteren verreden is.

J.K.

lJ lster ElÍstedenrijders
Naar aanleiding van het artikel over lJlst en de
betekenis van ons stedeke in de Friese ElÍste-
dentocht kreeg ik een telefoontje van de heer A.
Osinga (hij reed de ElÍstedentocht 5 keer uit:
1941 ,1942,1947, 1954 en 1956). Hij was een
van de mannen die de barre tocht van 1947 van-
uit lJlst had gereden. (ln dat jaar kon in elk der
elf steden gestart worden) Een aantal van zijn
makkers uit dat jaar werden binnen de kortste
keren opgetrommeld, dus tijd genoeg om met de
mannen om de tafel te gaan zitten.
In huize Osinga tref ik aÍgezien van gastheer A.
Osinga, de heren T. Attema, F. Reitsma en H.
Jansma. Datgene wat ze gemeen hebben is de
tocht van zaterdag B Íebruari 1.947 die ze vanuit
lJlst volbracht hebben. 20 mensen zijn die dag
vanuit lJlst gestad en er is niet bekend wie deze
tocht verder volbracht heeÍt. De heer A. Speers-
tra is wel bekend als volbrenger van de tocht; hij

is in 1976 overleden. Blijven dus 15 namen over
van personen welke tot nog toe onbekend zijn
gebleven.
Het was die ochtend snijdend koud; het vroor
streng, er stond een harde wind van ongeveer 7
Beaufort, het ijs was erg slecht en van de 1796
gestarte toerrijders volbrachten maar 258 deze
barre tocht. Hun verhaal is heel duidelijk; de om-
standigheden waÍen erbarmeliik en het materi-
aal hield niet over. De heer Attema (hii reed de
tochten van 1947 en 1954) verielt mij dat hij in
Woudsend materiaalpech kreeg: een hakleer
was stuk. Op zijn reserveschaatsen moest hij
toen verder, maar gelukkig was er iemand die
aanbood het hakleer voor hem te repareren.
Tussen Hindeloopen en Workum zag de heer
Osinga het in het ijzige poollandschap niet meer
zitten; hij viel voor de zoveelste keer en 2ei let-
terlijk dat zijn maten wel dooÍ mochten rijden: ze
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4lomskikkursussen

#reidsboeketten, korsages en oar

%lomwurk

Richtsje Wijnja, De Himmen 29-

Easthim, til. 05 l5-532607

NS.PLAATSBEWIJZEN
Jongeren-, Rail Aktief- en

60+ seniorenkaarten

verkrijgbaar bii:

BOEKHANDEL VISSER
Galamagracht 9, tel. 531318

verb(oltl^í-
interieur -
en kleur'-
adviezen

De Himmen 24 18618 NR Oosthem
TeleÍoon/TeleÍax 051 5-53245 1

DYNAMICA
ontwerpburo
Pieter Koot

Yaaromllopen...
afs a Yoordcllg
Irunthuren?

De doe-het-zelver huurt bii
ons o.a.: a Ladders a Rol-
stelgers o Speciemolens
a Cirkelzagen o Decoupeer-
zagen a Boormachines
c Schuurmachines a Parket-
schuurmachines o Grond-
of Tuinfrezen a Kettina-
zagen enz. enz.

M.SITPERDA
Gereedschapverhuur

051 5- 426020 / 05 1 5-53 1 260

tr
tr
tr
tr

GROND- EN VERZETWERK
WALBESCHOEIING
HEIWERK T] RIOLERING
AGRARISCHE WERKZAAMHEDEN

'&ïiilffiiiïïïi
Galamagracht 1 07 8651 EE lJlst 0515-531491

@
Voor al uw
* Nieuwbouw
* Verbouw
* Onderhoudswerk

Aannemersbedrijf Vellinga-Spii ksma
HEEG / IJLST

Vraag om vriiblijvende
prijsopgave van uw bouwplannen

ilVOÈ Telefoon 0515-442278/0515-531228
rou-r gtontt TeleÍax 051 5-443659

t hrtrlíTlowsoÍd,o Affio$1íchool t
. Lestiiden 60 minuten
. Opfriscursus voor de niet regelmatige rijders
. Theoriecursus
. Hoog slagingspercentage ['

n der lei -
| 5-5

Sudergoweg 3ó, 8ó51 CN lJlsl, bl.05l5-532009

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

Speciale drogisterij en kosmetica-afdeling

Let op onze wekeliikse folder

SPEERSTRA'S
VOORDEELMARKT
Stadslaan 2 - Telefoon 531 206


