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Op vrijdagochtend wordt er om 09.30 uur geslart
met een koffiemorgen. Het in Friese kledii gesto-
ken accordeon-duo Fascination zorgt voor een
ochtendvullend programma. De entree bedraagt

i 3,50 waarin een kopje koÍfie begrepen is. Het

-kind"rprogr"rr" r"i'b"ndparodist Roberl Am-
sterdam lijkt op voorhand al een succes te wor-
den. Hii heeft ruime ervaring; en voor de prijs
van f 2,5O hoeft niemand het te laten. Om 19.30
uur is er op vrijdagavond het onderdeel 'Van en
door lJlst'. Diverse mensen helpen en werken
mee dit onderdeel tot een geslaagde avond te
maken. Onder meer muziekvereniging Concor-
dia en shantykoor 'Skip s0nder Roer'. Disco-
theek'music Box' zal met de zeer bekende spe-
ciale gast 'Mr. Black' (hypnotiseur) de avond lot
een spannend eind brengen. De eniree be-
draagt / 7,50, tot en met 15 iaat f 2,5O.
Zale'dag I juni start er om 09.30 uur een puzzel
zoektocht door lJlst. Het belooÍi een interessan-
te maar niet te ingewikkelde speurtocht te wor-
den. Het deelnamebedrag van één gulden kan
in elk geval geen beletsel zijn voor de deelne-
mers. Er ziin waardebonnen als pÍijzen.
Om 13.00 uur moet er echt overleeÍd worden.
'Survival'schijnt een woord voor zoiets le zijn; in
elk geval spelen 8 teams om het kampioen-

rhap van Ulst. Op en bii de fierljepschansen en
:vrj de Íeesttent worden vanaf dit tijdstip diverse

activiteiten gehouden. De onderdelen zijn onder
meer: kypaap, kuipje varen, surÍplankroeien,
waterrace, bierkrattenrace, paardenrace en de
rode draad. Deelnemers komen in elk geval uit
de volgende verenigingen: De Tromp, Ald

Drylts, De Kolk, Der Tusken Yn, De Rat, Trije
Span, De StánÍries/De Wrotter en muziekvereni-
ging Concordia. Diverse onderdelen spelen zich
op, dan wel om het water af. Zeker is dat er om
13.00 uur op de Watte Abmaschansen geslart
wordt.
Tot besluit is er om 21.00 uur een spetterend
optreden met het top-40 orkest Pink Pettycoat.

ANNASCHRAA-VAN POPTA

GEDIPLOMEERD
PEDICURE

Vakantie
1 juli Vm 12 augustus

Geeuwkade 11 - Telefoon 531930

Deze formatie bestaat uit zes oersonen. waar-
van twee zangeressen. Succes verzekerd.
De lJlster middenstand hoopt door het organise-
ren van deze activiteiten voldoende middelen te
krijgen om jaarlijks verdere activiteiten, w.o. de
intocht van Sinterklaas te kunnen oroaniseren.

J.K.

Winkeliers lJlst pakken uit!
Op vrijdag 7 en zaterdag I iuni zorgt de lJlster middenstand voor een spet-
terend programma. 'Spetterend' is vooral het deel dat zich aÍspeelt om en
nabij de fierljepschansen. Daarnaast staat de feesttent (c.q. aluhal) bij het
sportveldencomplex garant voor onderdelen waarbij de toeschouwer aÍ en
toe behoorlijk verrast kan worden. Ook zijn de optredens en 'acts' van
hoog gehalte.

Foto: Wytze van der Zee

Nostalgie
Zo werd vroeger in delen van Friesland, zoals
hier in lJlst, het vee van de stal naar de wei ge-
bracht. Fier, prachtig, ouderwets, bijna antiek
worden de koeien vanuit hun onderkomen weer
teruggebracht naar hun weídegebied. Oude
beelden, heden ten dage herlevend op dit ka-
rakteristieke plaatje anno 1995. Deze foto is in-
middels meer dan een jaar oud. Ten tijde van
beoogde publikatie van deze foto overleed de
heer Hans Zijsling; een aantal maanden verder
meent de redactie u deze schitterende foto niet
te moeten onthouden- Op de voorgrond (in de
sleper) Rink Zijsling en achter op de praam
Hans Zijsling.

J.K.
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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
te!.0515-422339

NIEUW: nu ook FLIPPO'S verkrijgbaar!

Voor verf en behang
doe-het-zelt-,

tizer- en visarti kelen,
klompen en laarzen,

bliift het adres

J,G.. Dr VAUAE
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 soorten 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 wng.

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

FilIJTGIiE$EEDRIJF

R-IKREDEE
ÏI KUNT IIIER TERECITT VOOR:

'Reparatles ' Groto & Klelne Beurten
. APK-Autokeurhg . Aulospulten

' Onderdelen ' Verkoop van Nbuwe &
Gebruktc auto's

hemsterweg 14

IJlst
051s-53 1436

(privé 31858)

Autorijschool L. de BOgf
Belangrljker dan een goedkoop

lesuur is de elndrekenlng
na het rileramenl
Ga daarom naar

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

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

VOLLEDIG
GEDIPLOMEERD

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

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

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

f inanciële tegemoetkoming
I 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. 0515-532SSB

TIMMER- EN AANNEMERSBEDRIJF

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

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

24 mei 17.00 - 28 mei 8.00 uur
H. Huismans
De Syl 1 0, Heeg
Tel.0515-442292

31 mei 17.00'1 juni 23.00 uur
E:H. Mulder
Tramstraat 8, Nijland
Te|.0515-569232

1 juni23.00 - 3 juni8.00 uur
G.J. Schadenberg & J.P. Verdenius
De Skatting 40, Heeg
Te|.0515-442300

7 juni 17.00 - I iuni 23.00 uur
H. Huismans
De Syl 1 O, Heeg
Tel.0515-442292

8 juni 23.00 - 10 juni 8.00 uur
E.H.J.M. Drenth
S. Sjaerdemalaan 72, lJlst
Tel.0515-531263

14 juni 17.00 - 15 juni23.00 uur
G.J. Schadenberg & J.P. Verdenius
De Skatting 40, Heeg
Te|.0515-442300

15 juni 23.00 - 17 juni 8.00 uur
E.H. Mulder
Tramstraat B, Nijland
Tel. 0515-569232

21 juni 17.00 - 22iuni 23.00 uur
C.H. de Koning
Ylostinslaan 3, lJlst
Te|.0515-531263

22iuni 23.00 - 24iun- 8.00 uur
E.H. Mulder
Tramstraat B, Nijland
Te1.0515-569232

28 juni 17.00 - 29 juni 23.00 uur
E.H. Mulder
Tramstraat 8, Nijland
Te1.0515-569232

29 juni 23.00 - 1 juli 8.00 uur
C.H. de Koning
Ylostinslaan 3, lJlst
Te|.0515-531263

NIJIANI}.IJTST

,@FilII

2luni
3, 4, 6 en 7 juni
7 juni
8 juni
't 2 juni
15 juni
15 juni
17 juni
21 juni
30 juni

Sjoelen vanaÍ 4 oktober, iedere maandagmid-
dag in Nij Ylostins, aanvang 14.00 uur.
Zangvereniging'Euphonia' repetitie iedere
dinsdagavond 20.00-22.00 uur in het Miens-
kipsh0s.
Muziekkorps'Concordia' repetitie iedere
maandagavond van 19.30-21.30 uur in het
Mienskipsh0s.

. rugdkorps'Tusken de Noaten'elke dinsdag
r<án 17.00-17.45 uur in de Schaaoskooi.

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-
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.
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
vanaf 17.00 uur.

een uitgave van:

DrukkerijVisser
Galamagracht 9, lJlst
Te|.0515-531318

Redaclie: A. KuiPers
Johan Keizer

Zetwerk G.Groeneveld-Kroese
Migg bv, Sneek

Opmaak Sybe Houtsma

Druk Drukkerij Visser, lJlst

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

Drukkerij Visser, lJlst.

O Copyrigïrt Drukkerij Visser. Niets uit deze uitgave

mag worden vervêelvoudigd door middel van druk,

fotokopie, mikrofilm of op enigerlei andere wijze,

zonder vooraÍgaande schriftelijke toestemming van de

uitgever.
De uitgeveÍ behoudt zichzelÍ het recht voor ingeleveÍde

kopijte wijzigen, in te korten of te weigeren.

Sterke Yerke, competitiezeilên op de Brekken.
Avondvierdaagse Oosthem e.o.
FeestpÍogramma lJlster middenstand.
Feestprogramma lJlster middenstand.
Triatlon in Heeg.
Sterke Yerke, competitiezeilen op de Brekken.
Rommelmarkt.Kerk, voormalig Nooitgedagtterrein
Amnesty International, schrijfavond in de bibliotheek, 19.00-20.00 uur.

Trekking loterij Fryske Krite'Mei Inoar len', Mienskipsh0s.
Sterke Yerke, match racen op de Geeuw.

Dartclub iedere dinsdagavond vanaf 20.00 uur
Bondswedstrijd in Het Wapen van lJlst en in lt
Dryltser Kypmantsje.
Amnesty lnteÍnational 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 9.00-13.00 uurjeugd.
Gymnastiekvereniging Stánlries: 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. Inschrilven W.W.,

elke maandag van 10.00-10.30 uur. Verdere af-
spraken alléén teleÍonisch, tel. 0515-531970.
Gèmeente van Jezus Christus: Kinderclub 4
tJm 7 jaar; woensdag 13.30-14.30 uur; I Vm 11

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

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

Avondvierdaagse
Oosthem e.o.
De avondvierdaagse Oosthem e.o. wordt dit jaar
gehouden op 3, 41 6 en 7 juni a.s.

Inschrijven van groepen, of individuele lopers

donderdag 30 mei 's avonds tussen 20.00-21.00

uur.

Bestuur Himsterh0s

Sterke Yerke,
Watersportvereniging
Hommerts, lJlst
De WSY organiseed een jeugdzeil-introductie-
cursus. Het betreft hier 4 lessen van 1 uur, die
gehouden worden in juni 1996 op de woensdag-
avond, op de Geeuw oÍ oP de WYmerts.
Deelnemen kunnen: jongens en meisjes van 7-
12 jaat. Je moet wel een eigen bootje meene-
men, een optimist of piraat o.i.d.
De kosten van deelname zijn / 10,00 per peÊ

soon.
Voor het inschrijven, overige informatie en aan-
melden kun je voor 25 mei contact opnemen
met Johannes van der Werf, Zevenpelsen 6, tel.
532035.
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vooR woNrNG-
EN

UTILITEITSBOUW
installatiebedrijÍ

UW ADRES VOOR:
o Centrale verwarmingsinstallaties
o Energiebesparende venrarmingssystemen
o Renovatie van bestaande venruarmingsinstallaties
o ElektÍo-technische installaties
o Energiebesparende verlichtingssystemen
o Airconditioning
o Sanitair installaties
o Loodgieterswerken
o Dakbedekking
o Eigen storings-, onderhouds- en servicedienst

Nevenvestiging lJlst,
1e1.0515-532642

tel. Sj. Wiebenga 0515-531529
Eegracht 't 05

BROUWER

Lippenrvalde 2, 8622 DD Hommerts

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

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

ln het bezit van SVM-makelaandiploma

Sehilders- en trÍIusbedriif s617LH i$j:tJ:

ïI aítze O síng a re' 0515 s3226e AUTOBEDRTIT

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

Nu ook algemene periodieke keuringen (Ap.K)

Rogmolewei9 tJlst Tel.0Slb - bg2gg6

Drvlts...
it aldé stedsje

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

verkrijgbaar bij:

BOEKHANDEL VISSER
Galamagracht g, lJlst, \St S-Sg1 gt I

Marco en Isabelle
gaantrouwen !

Zii kiezeneen originele
en exclusieve huweliikskaart

uit de nieuwe Intercard-collectie.

#,w,
NIET ALLEEN
VRIENDELIJK .....

MAAR OOK
DEKSELS
VOORDELIG !

MEER PLEZIER VAN JE GULDEN gOTtr ffi
GALAMAGRACHTA ULST
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We zijn net zo
thuis in
de buurt
als u

Golomogrocht 1,865í. EB lJlst

telefoon (0515) 53 1426,telefox (0515) 53 1250

Wij zijn telefonisch bereikbaar tot 17.30

Ned. Christen Vrouwen-
bond
Mevrouw M. Joustra-Veenstra opent de avond
van 28 maart de vergadering met een welkom
aan de leden en onze gast de heer H. Kingmans
uit Leeuwarden.
Na het gebruikelijke gedeelte deze avond krijgt
de heer Kingmans verder het woord. Het onder-
werp is Pasen met betrekking tot de kunst en
muziek. Hij begint met een korte inleiding over
Veronica, een legende uit de 5e of 6e eeuw.
Een vrouw die tijdens de kruisweg van Christus
zijn gelaat met een.doek afdroogde, waarna het
gelaat van Christus in de doek geprent was.
Verder vertelt hij over Franz Liszt, een Duits-
Hongaarse componist van onder andere piano-
muziek en over Georg Friedrich Hándel een
Duits-Engelse componist. Deze wijdde zich ná
1740 uitsluitend aan het comooneren van orato-
ria, onder andere The Messiah. Na Bach was hij
de grootste componist van die tijd.
Johan Sebastian Bach is een Duitse musicus.
Van z'n grootste werken noemen wil de Mat-
iháus- en de Johannes Passion.
De heer Kingmans laat enkele koralen en partij-
en horen uit de Mattháus Passion, hii leest hier-
bij een gedeelte uit het Mattheus evangelie
waarop deze Passion is gebaseerd.
Een toepasselijk onderwerp in deze Stille Week
voor Pasen.
We hebben allemaal genoten van deze mooie
muziek. Helaas konden we vanwege de tiid niet
alles beluisteren.
Mevrouw JoustÍa spreekt hierna een dankwoord
uit aan de heer Kingmans.
De presidente leest nog een gedicht voor over
Pasen en wenst hierna iedereen wel thuis en tot
de volgende vergadering op 18 april.

N,C.V.B,-vrouwen op excursie naaÍ'lt Lytse
Slot'in Veenklooster.
Op 17 april vertrokken we om 13.00 uur vanaÍ
het Mienskipsh0s, met 20 vrouwen, per auto
naar Veenklooster. Het was een prachtige voor-
jaarsdag na de lange winter, dus het weer kon
niet meer stuk. Na wat omleidingen, vanwege

Feestelijke opening
bibliotheek lJlst
Donderdag 18 april 'koe it heve'. Na weken van gesjouw, schoonmaak- en
inrichtingswerkzaamheden kon de bibliotheek lJlst in de voormalige Mauri-
tiusschool Íeestelijk worden geopend.

Begeleid door Beertje Paddington, Nijntje, Jip en
Janneke, Bartele B0se, Remi (van 'Alleen op de
wereld'), Pippi Langkous, Suske & Wiske, Sietse
en Hielke (van de Kameleon) en Robotje Chips
- allen uitgebeeld door oud-Mauritius-kinderen -
opende wethouder W. Wempe de nieuwe biblio-
theek met een 'laseroistool'.
Na binnenkomst en een eerste indruk van de
mooie gezellig ingerichte bibliotheek kregen ver-
schillende mensen het woord. De heer T. van
Popta, voorzitter van het bibliotheekbestuur be-
dankte o.a. alle personeelsleden en vrijwilligers
voor het vele werk wat er was verzet.
'e heer Wempe las enkele gedeelten uit kinder-

\oeken voor aan de aanwezige kinderen en ge-
nodigden, waaronder alle oud-personeelsleden
van de Mauritiusschool.

Voorzitter T. van Popta spreekt de genodígden
toe in de nieuwe bíbliatheek.

Vrijdag 19 april konden de kinderen tot 10 jaar
genieten van poppentheater en toneel.
Maandag 22 a1il kwam Minded Wijnstra verha-
len vertellen met muzikale omlijsting van Connie
de Vries.
Ook op woensdag 24 en vrijdag 26 april werden
door de bibliotheek nog diverse activiteiten onf
olooid.
Een bezoek aan de nieuwe bibliotheek is zeker
de moeite waard. Alle moderne technieken voor
het opzoeken van boeken en het opvragen van
inÍormatie zijn voorhanden en het is er gezellig
toeven.

Studeren,
ook voor volwassenen!
Misschien denkt u wel eens: oveÍ dát onderwerp
zou ik wel meer willen weten, dié taal zou ik be-
ter willen beheersen of mijn Nederlands wil ik
wat verbeteÍen.
Gewoon wat meer weten oÍ kunnen - op allerlei
terreinen - daarvoor kunnen volwassenen te-
recht bij het Friesland College.
Sommigen zien het leren als een plezierige vrije-
tijdsbesteding, anderen willen een certiÍicaat oÍ
dioloma halen.
U bent nooit te oud om te leren!
De afdeling volwassenen onderwijs van het
Friesland College biedt u de mogelijkheid om dit
in een prettlge sÍeer te doen.
ln het komende cursusjaar - 96197 - kunt u weer
kiezen uit zo'n 20 vakken op mavo, havo en vwo
niveau; ook kunt u beginnen in de basiseducatie
(voorafgaand aan de mavo).
De basiseducatie en mavo lessen worden oo
veel plaatsen in de provincie gegeven, zoals

Harlingen, Dokkum en Sneek; de havo en vwo
lessen in Leeuwarden.
De meeste lessen worden 1 x per week gege-
ven, oveidag oÍ 's avonds, afhankelijk van de
cursus.
Wilt u meer informatie, belt u dan voor onze bro-
chures naar de Kanaalstraat 15 in Leeuwarden
(tel. 058-2336171) of bezoekt u één van onze
Open Dagen op 13 juni en 22 augustus in de
Kanaalstraat 15 in Leeuwarden en in diverse
plaatsen in de provincie.

S. Wiersma
pianostemmer

S.Sjaerdemalaan53 Reparatie

8651BAIJlst Verkoop
Tel.0515-533127
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wegwerk, kwamen we ongeveer halÍ drie aan in
Veenklooster.
We werden ontvangen met koÍÍie oÍ thee en
cake en kregen ondertussen gelegenheid de
mozaïek te bewonderen op de wand met de
voorstelling van 5 wijze en 5 dwaze maagden
(Prediker 11:6).
Hierna kregen we een rondleiding door de fami-
lie Van der Zwaag. Het witte gebouw is in 1870
gebouwd in opdracht van Hector Livius baron
van Heemstra. De oorspronkelijke naam was
'Eiken Hiem'. Omstreeks 1930 werd het ver-
bouwd en kÍeeg het de naam 'Villa Nova'.
Na het overli.jden van de barones Van Welde-
ren-Rengers ging het over van adelaar 'kleine
luyden'. In 1986 is het opengesteld voor het pu-
bliek, toen onder de naam 'lt Lytse Slot'.
Er zijn jaarlijks diverse exposities. Zo is er schil-
der- en naaldkunst, beeldhouwwerk en droog-
bloem-sierkunst te zien.
Ook oude instrumenten, eeuwenoude kledij en
allerhande dingen uit grootmoeders tijd zijn le
bewonderen.
De grote bostuin was nu, vanwege de lange win-
ter nog kaal, maar zal straks als alles in bloei
staat een lust voor het oog ziin.
Na deze bezichtiging rilden we de toeristische
route en gaan in Eernewoude bij het PrinsenhoÍ
nog koffie met gebak nuttigen en genieten van
de heerlijke warme zonnestralen. Op de terug-
reis stoppen we even bij het ooievaarsstation.
Na een gezellige middag zijn we na een goede
reis om + 19.00 uur weer thuis!

J. Posthuma-v.d. Boomgaard

De Nederlandse Lever
Darm Stichting

Collectanten Lever Darm Stichting op stap
voor jonge mensen.
In de week van 23 Vm 29 luni 1 996 gaan in onze
gemeente de collectanten van de Nederlandse
Lever Darm Stichting (NLDS) op stap. De NLDS
is op zoek naar 4 miljoen gulden om onderzoe-
ken te Íinancieren naar spijsverteringsaandoe-
ningen.
Eén van die ziekten waarvoor dringend extra on-
derzoek nodig is, is de ziekte van Crohn. Dit is
een ernstige, chronische darmontsteking die
meestal tussen 15 en 30 jaar de kop opsteekt.
De ziekte veruoest het leven van jonge mensen
en kan met name in de puberteit tot grote
psychische problemen leiden.
Tijdens de actieweek is Rob (16) hét symbool
voor alle jonge mensen met de ziekte van
Crohn. Op posters en folders schreeuwt hii het
uit: 'Die darmziekte verpest m'n hele leven, ik
wou dat ze er wat voor vonden!' De NLDS helpt
Rob en alle anderen met de ziekte van Crohn.
De NLDS is de overkoepelende organisatie op
het gebied van alle spijsverteringsaandoenin-
gen. Het werkterrein omvat wetenschappelijk
onderzoek naar deze ziekten en het geven van
voorlichting. De NLDS behartigt in nauwe
samenwerking met verschillende patièntenorga-
nisaties de belangen van patiënten met maag-,
lever- en darmziekten.
ln Nederland hebben ruim 2 miljoen mensen
een ziekte aan het spiisvêrteringsstelsel. Een
deel daarvan heeÍt een ernstige spiisverterings-
ziekte en anderen hebben regelmatig klachten,
die hét leven negatieÍ beïnvloeden.
In de collecteweek staat ook een speciaal giro-
nummer open. Giften van particulieren en bedrij-
ven zijn welkom op nummer 2737.

Slotavond
C.P.V. en N.C.V.B.
Alle dames wordên door mevrouw Hoekstra ver-
welkomd en na de opening geeft zij het woord
aan de heer Jongsma uit Burgum.
Hij vertelt ons over het wel en wee van de kloos-
ters die gedurende vele eeuwen in Friesland
hebben gestaan. De heer Jongsma weet dit met
veel humor te vedellen en laat dan ook regelma-
tig een lach op de gezichten van zijn toehoor-
ders verschi,nen. Zo vertelt hij ondermeer over
zijn bezoek aan Zuster Miriam, bij wie hij op
theevisite mocht komen, toen zi, nog in het
klooster te Drachten woonde.
Doordat er erg boeiend wordt verteld vliegt de
avond voorbij en na een dankwoord aan de heer
Jongsma gaan we allemaal weer naar huis.

Harmke Vlieger

Bond van Plattelands-
vrouwen in Friesland,
afd. lJlst
Op de laatste bijeenkomst van dit seizoen, op
17 april, waren te gast de heer Jan Karstens en
mevrouw Anneke Bazuin uit Lemmer. Dit echt-
paar heeft enkele malen een Íietstocht gemaakt
door India en Sri Lanka en wist daar op boeien-
de wiize van te vertellen.
Niet het Íietsen stond bij hen voorop, maar de
kennismaking met het land en de contacten mel
de bevolking. Die bevolking kun je trouwens niet
over het hoofd zien; je bent het ene dorp nog
niet uit of het andere dient zich al weer aan. Dit
gevoegd bij het feit dat een groot deel van het
leven zich op straat aÍspeelt maakt dat van pri-
vacy niet veel terecht komt. Vooral de grote ar-
moede in India betekende een enorme schok
voor hen. Een gevolg van die armoede, maar
toch ook een deel van de cultuur van het land is
het voortdurend aÍdingen. Kooplieden, vervoers-
bedrijven, kamerverhuurders, iedereen over-
vraagt je en veMacht van je dat je fors gaat aÍ-
dingen. En omdat het hier om - vooÍ ons - kleine
bedragen gaat is het soms om moedeloos van
te worden.
Ook de onverholen belangstelling die iedereen
voor je heeft is dikwijls hinderlijk, maar aan de

Na een periode uan 23 jaar neemt de heer S. uan Lingen
op uriidag r4 iuni r996 afscheid als onderwijzer uan
C.B.S. "De Twine", uoorheen de "Ylostinsschool".

Hierbii willen wii alle oud-leerlingen en owders uitnodigen bii
het afscheidsfeest, dat op bouengenoemde dag gehowden wordt

uan 16ó0-18.00 uur in C.B.S. "De Twine",
'Wilhelminastraat j, I lst.

Schoolcommissie C.B.S. " D e Twine"

andere kant ook hartverwarmend. Anneke ha''
het wat dat betrefl gemakkelijker dan haar maàv
zij werd als vrouw niet 'gezien' en kon daardoor
veel meer haar gang gaan.
Het verhaal werd geïllustreerd met dia's en we
zagen veel beelden van het dagelijks leven van
de mensen, maar daarnaast ook van het land-
schap in India en de prachtige moskeeën en
tempels. Een boeiende avond, die de meesten
van ons waarschijnlijk een heel andere kijk op
het land heett gegeven.

JPUNITS'OEWtrIIJSI
Mede namens onze kinderen bedanken wij u
voor de vele kado's, bloemen en Íelicitaties tii-
dens ons 65-jarig huwelijksfeest. Uw grot,e
belangstelling bezorgde ons een Íijne onverge-
telijke dag.

G.v.d. Kooy
S. v.d. Kooy-Mollema
Wooncentrum Nij Ylostins 1-48

Het was mij niet mogelijk om van iedereen nog
persoonlijk aÍscheid te nemen, daarvoor ging al-
les te vlug. Daarom doe ik het maar langs deze
weg.
lk wil iedereen nog heel hartelijk bedanken voor
alle lieÍde en zorg die ik tijdens miin ss-jarig ver
blijÍ in lJlst heb ondervonden. lk hoop dat wij el-
kaar nog eens mogen ontmoeten.
Miln adres is nu: Teatskeh0s, A 209, Vitusdiik 2,

8615 LM Blauwhuis.
lk maak van deze gelegenheid gebruik om mijn
lidmaatschappen en donateursschappen op te
zeggen. Alle veÍenigingen en clubs mijn beste
wensen en veel succes met uw werk!

G. van Brug-Bergsma,
voorheen Uilenburg 38, lJlst.

Wist U dat...
de Bockamastraat weer een buurtvereniging
heeft?
Namens het bestuur,
AaÍje Stolte,
Bockamastraat 36, tel. 532286
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GEEF rilrÍilrFr
16 Jaar en elke dag pijn. Dat is
het leven van Rob. Hii heeft een

ernstige darmzieKe, -de zieKe
van Crohn. Gelukkig is er hoop
voor Rob. De Lever Darm
Stichting doet onderzoek om een

oplossing te vinden voor deze
- nu nog - ongeneeslijke ziekte.

Daarbij is uw Íinan-
ciële hulo onmisbaar.

Mevrouw Riemkje Hoogland-Pitstra, onderwijs-
begeleidster, was uitgenodigd een lezing hier-
over te houden.
Zo vertelde zij onder meer: Plagen is heel ge-
woofl; Íï1êêr bit pêsten is er een slachtofÍer,
waarover andere kinderen de baas spelen. Eén
op de acht kinderen vertelt dat hij/zij regelmatig
wordt gepest. Als er geen hulp komt, kan het
pesten heel lang duren, soms jaren achter el-
kaar. Pesten kan - nu oÍ later - ernstige gevol-
oen hebben.- 

Niet a.p.ar-t
maar saïen

Ze vertelde waaraan je kunt merken dat je kind
wordt gepest oÍ als je kind pest en gaÍ tips om
het pesten zo snel mogelijk te laten ophouden.
Onder andere: neem contact op met andere ou-
ders, leerkrachten, leiders of hainers. Maak het
onderwerp bespreekbaar. Een boeiende avond
met een groot aantal toehoorders, veel herken-
ning en een goede discussie.

COPIEREN tot A3
vergroten of verkleinen?

DUPLICEREN?
Snel en goedkoop

dan naar:

BoekhandeUDrukkerij V ISSE R
Galamagracht 9, tel. 531318

F0gelnijs

Vogelwacht
lJlsVOosthem e.o.

Klapekster (toarnekster) gezien op 2-3-96 in de
Nooitgedagtstraat door S. Wassenaar, lJlst.
Tijdens de winterperiode heeÍt J. Wiersma 2 wa-
teÍhoentjes (reidhintsjes) gevoerd achter zijn
woning.
Twee grote zaagbekken (grutte b0nte d0kein)
werden nog gezien op 3-3-96 in 't Zouw door
W. v.d. Zee. En ook werden ze gezien door
A. Schuurmans-Landman. Deze grote zaagbek-
ken werden deze winter regelmatig gezien in de
wakken.
De eerste kokmeeuwen (kob) in zomerkleed ge-
zien op 4-3-96 te Hommerts door A. Schuur-
mans-Landman. In zomerkleed heeft hij een
zwarte kop en in winterkleed heeft hij een witte

r. ropi achter het oog heeft hij dan een zwarte stip.vZanglijster 
(b0nte iyster) gehoord op 6-3-96 door

R. Schraa, Galamagracht.
Een tureluur (tjirk) gezien op 9-3-96 bij lJlst door
K. Schráa. Ook werd de tureluur gezien bij Hom-
merts op 11-3-96 door R. de Jong en S. Wasse-
naar.
Twee nijlganzen gezien op 10-3-96 bij lJlst door
de gebroeders Schraa.
Twee scholeksters (strànljip) gezien op 9-3-96
langs de Zuidwesthoekweg door S. Wassenaar.
Een witte kwikstaart (boumantsje) gezien cip 11-
3-96 bii lJlst door R. Schraa. De witte kwikstaart
komt in de eerste week van april massaal terug
uit het zuiden. Op 1-4-96 in Hommerts gezien
door Aagje Schuurmans. Op 2-4-96 bij Mensen,
Pikepoel door S.K. Abma. Op 7-4-96 in de Wes-
tergoleane gezien door S. Houtsma.
Twaalf bergeenden in een wak in de Pikepoel en
3 buizerds (m0zeÍalk) bil de boerderij van Men-
sen op 13-3-96 gezien door R.K. Abma, Pikesyl.
Een grote bonte specht (grutte b0nte spjucht) op
14-3-96 tegen een boomstam aan de Sudergo-

ei, Ulst. Gezien door Hannie Landman. Hom-
\rrerts. Ook werd de grote bonte specht nog ge-

zien op 7-4-96 in de Westergoleane door J. Rijp-
ma, Westergoleane.
Een toppereend (olling) in de Jutrijpervaart op
14-3-96 gezien door Sj. Landman.
Een grutto liep bij Nij Ylostins voedsel te zoeken
langs de bielzen, op 14-3-96 gezien door me-
vrouw Walsweer. Dit is waarschijnlijk nog nooit
eerder gebeurd in het bestaan van Nij Ylostins,
het vroor die nacht nog 6 graden.
Ook de kievit (ljip) zocht zijn voedsel op een niet

F=.Stta
cn'ct
=asLq,

Eso
knorqtb & Nieuwbouw

VAN VLOER TOT DAKPAN
ONDERHOUDSBEDRIJF HUISiIANI

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

alledaagse plek. Tussen de oude houtstekken
van Nooitgedagt op de Galamagracht op '14-3-

96 gezien door mevrouw Visser, Popmawal.
Watersnip (waarlamke) gezien op 16-3-96 bij
Hommerts door B. Wittermans te Hommerts.
Twee futen (hjerringslynder) op '17-3-96 in de
Jutrijpervaart gezien door Sj. Landman, lJlst.
Twee paartjes nonnetjes (lytse dokein) op 18-3-
96 in 't Zouw gezien door mevrouw Schuur-
mans.
De kleine vos, de eerste vlinder op 20-3-96 ge-
zien door R. Schraa, Eegracht.
Het eerste kievitsei van onze wacht is gevonden
door M.H. Walstra, lJlst op 26-3-96 te Abbega.
Het waren er twee in één nest. Hiermee won hij
de wisselbeker van onze wacht. Bij de jeugd Vm
14 jaar was het Joh. v.d. Wal uit Folsgare (10
jaar oud) die het eerste kievitsei vond op 28-3-
96. Hiermee kreeg hij ook een grote wisselbeker
van de vogelwacht.
Negen lepelaars (leppelbek) gezien bij Fiifh0s
door H. Osinga, Pikesyl en 8 lepelaars bij Pike-
syl gezien op 29-3-96 door Ferwerda. Twee le-
pelaars gezien op 31-3-96 bij Nijesyl door Hoek-
stra, Nijesyl bij zijn boerderij. D. Osinga zag op
31-3-96 een exemplaar bij Osingahuizen. Ook
S.K. Abma zag een lepelaar op 24-96 boven
Nijesyl.
De familie D. v.d. Zee uit Abbega waren de ge-
lukkige vinders van 4 kievitseieren in één nest
(broedsje) op 31-3-96 bij Abbega.
Een skuonmakker (dagpauwoog-vlinder) op 4-4-
96 op de Eegracht, gezien door R. Schraa.
Een citroenvlinder op de Hoep te Hommerts op
5-4-96 gezien door Robin Schuurmans, Hom-
merts. En in lJlst werd de citroenvlinder ook ge-
zien op 5-4-96 in Cloosterkamp door Sj. Land-
man, lJlst.
Houtsnip (wáldsnip) gezien op 4-4-96 bij Abbe-
ga door J. Terpstra, Abbega.
Twee boerenzwaluwen (boereswel) gezien op
5-4-96 bij Nijland door G. Gerbrandy, Nijland.
Ook werden er 2 gezien bij Pikesyl op 6-4-96
door W. v.d. Zee, lJlst. Nog 3 boerenzwaluwen
bij de Schatting op 6'4-96 gezien door Joh. de
Jong, lJlst.
En nu maar wachten op de zomerl
Een kleine vos, een citroenvlinder en een dikke
hommel, dat zag mevrouw Wittermans uit Nij
Ylostins in een zonnig hoekje bij het gebouw op
7-4-96.
Een tjittiaÍ (tsjif-tsjaD gehoord door R. Schraa
op 7-4-96 tê Ulst.
Vogelmeldingen gaarne bij Sj. Landman, tel.
532046, de Kearnstien 16, lJlst.

Vogelwacht lJlst-Oosthem e.o.

Thema-avond Pesten,
Vereniging Openbaar
Onderwijs
'Niet apart, maar samen', de slogan van V.O.O,,
vond mevrouw Hoogland een treffende leus
voor de thema-avond, want pesten is ook ie-
mand overal buiten sluiten, nooit ergens aan
mee laten doen.
Pesten, een onderwerp dat de laatste tiid in de
belangstelling staat en waar de Vereniging voor
Openbaar Onderwijs, aÍdeling Wymbritseradiel
aandacht aan wilde besteden.
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4lomskikkursussen

,#reidsboeketten, korsages en oar

Elomwurk

Richtsle Wijnja, De Himmen 29

Easthim, til. 05 l 5-532607

NS.PLAATSBEWIJZEN
Jongeren-, Rail Aktief- en

60+ seniorenkaarÍen

verkrilgbaar bij:

BOEKHANDEL VISSER
Galamagracht 9, tel. 531318
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Waarom lro1Den...
alsaYoordclU
hanJharen?

De doe-het-zelver huurt bij
ons o.a.: a Ladders a Rol-
stelgers o Speciemo/ens
. Ci*elzagen o Decoupeer-
zagen a Boormachines
o Schuurmachlnes o Parket-
schuurmachines o G rond-
of Tuinfrezen . Ketting-
zagen enz. enz.

M.SIIPERDA
Sudergoweg 54, lJlst

verb(Ot"lvlí-
interieur -
en kletrÍ -
adviezen

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

DYNAÍtIICA
ontwerpbuto
Pieter Koot

tr
tr
D
tr

GROND- EN VERZETWERK
WALBESCHOEIING
HEIWERK tr RIOLERING
AGRARISCHE WERKZAAMHEDEN

Galamagracht 107 8651 EE lJlst 0515-531491

@
Voor al uw
* Nieuwbouw
* Verbouw
* Onderhoudswerk

9
Sudergoweg 3ó,8ó51 CN ukt. tel.05l5-532009

AannemersbedrijÍ Vel linga-Spij ksma
HEEG / IJLST

Vraag om vrijblijvende
prijsopgave van uw bouwplannen

.,^.lfV0B TeleÍoon 0515-M2278/05ï5-531228
rouïiFilnu Telefax0515-440659

t hníTlowveÍile Autot'ilíóool t
. Lestijden 60 minuten
. Opfriscursus voor de niet regelmatige rijders
. Theoriecursus
. Hoog slagingspercentage

I

1 5-426020/051 5-531

Voor al uw:
o Kruidenierswaren o Groenlen en Íruit
o Vers vlees en vleeswalen o Brood en
gebak o Diepvries enz. enz.

Speciale drogisterij en kosmetica-aÍdeling

Let op onze wekeliikse fotder

SPEERSTRA'S
VOORDEELMARKT
Stadslaan 2 - TeleÍoon 531 206
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Triatlon Wymbrits dit jaar
in Heeg
Ook dit jaar organiseert de sportraad weer een
triatlon. ln en om Heeg is een mooi parcours uit-
gezet voor een achtste en een mini triatlon op
woensdagavond 12 juni 1996.
De achtste triatlon is voor iedereen vanaÍ 16 jaar
en bestaat uil: 750 meter zwemmen, 20 km. fiet.
sen (één ronde richting Gaastmeer) en 5 km.
lopen.
De mini triatlon is voor iedereen zowel jong als
oud die gewoon eens wil voelen hoe het is om
deze drie sporten achter elkaar te doen. De mini
triatlon bestaat uit 250 meter zwemmen, l0 km.
Íietsen (éénmaal Oudega op en neer) en 2,5 km.
loBen. Als het water te koud is wordt het zwem-
parcours aangepast.
Er staan elk jaar weer veel jongens, meisjes en
ouderen langs de kant die zeggen: 'Goh, wat is
dit leuk, had ik maar meegedaan'. Het is name-
lijk minder zwaar dan de meeste mensen den-
ken. Als ie een beetje kunt.zwemmen kun je al
met de mini Íiatlon meedoen.
Voor de achtste triatlon heb je iets meer conditie

5-cdig, maar het gaat er niet om hoe snel je bent.
Het belangrijkste is dat je mee hebt gedaan.
Bij de Íinish ligt er voor iedereen dezelfde leuke
herinnering klaar.
Dus geeÍ je op bij de onderstaande adressen en
doe mee!
Je zult er beslist geen spijt van krijgen.
Met vriendelijke groet, namens de sportraad
Wymbrilseradiel,

Koos Jacobsen, Nessenwei 16 D,
Oosthem, tel. 051 5-5321 93
Lammert Koster,
Gemeente Wymbritseradiel,
te1.0515-534422

Graag wil ik ook namens onze kinderen, iedereen bedanken voor het meeleven tijdens de ziek-
te en het overlijden van mijn man en onze vader.
In het bijzonder de bewoners van Nij Ylostins en de mensen van Graag Gedaan, die bij mijn
man kwamen oppassen, zodat ik eens naar de zaal kon.
En dan willen wij ook alle medewerkers van de Thuiszorg bedanken voor alle zorg en liefde die
mijn man en ik in die moeilijke tijd van allemaal kregen.
Wij wensen jullie in de toekomst veel sterkte met het mooie, maar ook vaak niet gemakkelijk
WETK.

G. Boschma-Tilstra, Nij Ylostins 47, Ulst.

Sportieve hoogtepunten
O.B.S. "De Kogge"

v
op 8 mei deden de kinderen van de openbare lagere school De Kogge hun
uiterste best op het sportieve vlak. De jongens uit groep 7 en g kwamen uit
op het Fries schoolkampioenschap schoolvoetbal in Harkema en de jon-
gens en meisjes uit de groepen 5 en 6 deden mee aan een koÉbaltoernooi
met deelnemers uit Sneek, lJlst en lJsbrechtum.

Het jongensvoetbalteam mocht zich na de voor-
rondên al kampioen van WymbrÍtseradiel noe-
men door de andere basisscholen uit de regio
Wymbrits te verslaan. In Harkema mochten ze
zich meten met 'het beste van het bestê' ult de
andere regio's met als inzet het kampioenschap
van Friesland. Dikke pech, paal, lat en verder op
te noemen euvels stonden volgens meester Bert
v.d. Werf in de weg om uiteindelijk kampioen
van Friesland te kunnen worden. Gelukkig'had
hij geen klagen over de inzet en mentaliteit van
zijn spelers c.q. leerlingen. Uiteindetijk eindigde
De Kogge op een verdienstelijke derde plaats in
haar poule.
In Sneek speelden op het korfbalterrein van de
organiserende K.V. De Waterpoort teams sa-
mengesteld uit jongens en meisjes uit de groe-
pen 5 en 6 om de hoogste eer op hun toernooi
van het jaar. Dit inmiddels al jaren gespeelde
toernooi werd volgens meester Ale de Jong ook
vandaag weer goed bezocht door ondermeer

4 teams van O.B.S. De Kogge. De 'oooh's en
aaah's' van de toegestroomde ouders waren
niet van de lucht en meestal was er, wanneer er
even een traantje geplengd moest worden, wel
een vader of moeder aanwezig voor troostrijke
woorden, oÍ werd er met zoon oÍ dochter ge-
juicht na het maken van een punt. Uiteindelijk, in
de categorie groep 6, bereikte team 1 van De
Kogge de tweede plaats in de eindrangschikking
en team 2 de zevende plaats. Bij de groepen 5
leek het team van de Kogge 1 met een zesde
plaats slechtê zaken gedaan te hebben. Niets
was minder waar; ze hadden namelijk alle wed-
strijden gelijk gespeeld maar werden helaas via
strafballen teruggewezen naar de zesde plek.
feam 2 eindigde op een achtste plaats maar
kon in elk geval ook terug zien op een sportieve,
geslaagde middag.

J.K.

Nieuwe sponsor
Stànfries dames 2
ïechnisch bedrijÍ Bakker lJlst, gespecialiseerd
in scheepsmotoren, scheepsbenodigdheden,
keerkoppelingen en scheepsschroeven is de
nieuwe kledingsponsor van het team dames 2
van volleybalvereniging Stànf ries.
Het team speelde dit seizoen voor het eerst in
de tweede klasse van de Nevobo, rayon ZWH
en is heel verdienstelijk in de middenmoot
geéindigd. Dit onder de bezielende leiding van
trainer Jelmer Kuipers en coach Marijke Slot.

Op de foto: achterste rij v.l.n.r. Sibbele Bakker,
Korja v.d. Werff, Niesje Fijlstra, Tineke de Vries,
Geeske Stienstra, Jelmer Kuipers, Petra de
Boer.
Voorcte ríj v.l.n.r.: Durkje Feenstra, Tjerkje de
Lang, Tine de Schiffart, Diny Joustra en Elbrig
Bakker.

Bericht van de WSY voor
alle zeilers
De watersportvereniging'Sterke Yerke' uit Hom-
merts en lJlst houdt ook dit jaar weer een aantal
zeilactiviteiten.
Het gaat hier in hoofdzaak om zeilwedstrijden
die gehouden worden op de Brekken tussen
Hommerts en Oppenhuizen.
Voor mensen met een open zeilboot is dit een
ideale manier om eens kennis te maken met het
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Z BestratingsbedrijÍ

,lZwaagman B.U,

Voor particulier en bedrijf
Vraag vr íj b I ij ven d príjso pgave

Fam. Leverstraat22
8603 EC Sneek

Tel. 0515-430454

Occasions en
Nieuw-verkoop
Goede seruace

Te|.531249
Holtropweg 5

Reparatie
Plaatwerk - Spuiten

Priaé en Zakelijk
de juiste

* verzekering
* hypotheek
* pensioen

SNEEII'EN
A$SUN,ANTIEI(ANTO(N,

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

rDE BOENBY

Folkz>t 4e V>íe

- 1( J- Q,h veh^

Voor binnena en
buit enechil àerwerk

Busestraat26,8651 BK Ylst. telefaon / fax:0515-532453

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

OOK UW ZAKELIJK
DRUKWERK
,s 8,J ONS /N
GOEDE HANDEN.

Galamagracht 9, IJIst, 051 5-5313t B

Makelaardij
Schrale

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

Hypotheken en verzekeringen

Taxaties van alle onroerende goederen
blnnen tl8 uur geregeld

Vraagt vrijblijvend inÍormatie.

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

Voor ovenverse bakkersprodukten naar

Dtr tbotr rn'e8rmililr Dil J
GEEUWKADE1-8651M|JLST-TELEFooN0515-531557

Galamagracht 20, I 65 I E B llst, nl. 0 5 1 5-5 3 23 72/ 5 3 1 4 50

Ve elzij dige v e nstermo de .
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wedstrijdzeilen. Het maakt niet uit met wat voor
type boot men meedoet, de starter zorgt wel
voor een passende rating. Per middag worden
er drie wedstrijden gezeild en deze vinden
plaats in een gezellige ongedwongen sÍeer.
Dus zeilers, komt allen want het is best een ple-
zierige bezigheid. Voor nadere informatie kunt u
bellen met J. v.d. WerÍ, tel. 532035.
Activiteitenprogramma 1 996:
Zondag 2 juni:
competitiezeilen, Brekken, 1 3.00 uur.
Zaterdag 15 juni:
competitiezeilen, Brekken, 1 3.00 uur.
Zondag 30 juni:
match racen, Geeuw, 13.00 uur.
Zondag 18 augustus:
competitiezeilen, Brekken, 1 3.00 uur.
Zondag I september:
lange afstand toertocht ....?
Zalerdag 21 september:
competitiezeilen, Brekken, 13.00 uur.

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

\rcharen, messen, tuin- en hobbygereedschap.
Slijpen van alle soorlen grasmaaiers. Ook de mes-

sen van uw motor- of elektromaaier moeten

geregeld geslepen + gebalanceerd worden.

Te koop: scherpe + nagekeken 2e hands

grasmaarers.

Ook slijpen van elektr, heggescharen.

Uw tuin heeft recht op scherp gereedschap.

Uw slijper: Henk de Vries

Bockamastraat 27

Te|.531782

Schaakclub
lJlst-Oosthem

. - schaakselzoen is weer voorbij en de prijzen
verdeeld.
De eerste helft van het seizoen werd er in twee
groepen gespeeld, de tweede helft alle 11 leden
bij elkaar. Dat hield in dat de spelers van groep
1 20 partijen hadden en van groep 2 18 partijen.
Dat lukte niet helemaal.
De stand van groep 1: 1. P. Tjoelker, 12112pnl.
uit 20 partiien; 2. R. Schraa 111/2 uit 20;
3. M. Boelens 1l uit 19; 4. R. Abma 10 uit 19;
5. S. van Scheltinga 9tlz uit 18; 6. G.B. Hage-
man 6 uit 19.
De stand van groep 2: 1. P. Walinga 10t/z uit 15;
2. L. Wiersma Stlz uiI 17i 3. A. Visser 6 uit 13;
4. E. Bos 5112uil12; H. Joustra speelde niet mee
in comoetitieverband.
16 April werd het seizoen aÍgesloten met een
avond snelschaken.
Na 7 ronden was de eerste prijs voor R. Schraa
met 6 punten. Tweede en derde waren P. Tjoel-
ker en S. van Scheltinga met 5 punten.

lJlster Damclub kampioen
Z.W.H.-dambond
Begin april behaalde de lJlster Damclub voor de
7e keer binnen tien jaar het kampioenschap van

'-sw

lets doen in de vrije tijd?
In korte tijd examen doen in óén of meer vakken?

(urusplaatsen: Leeuwarden, Sneek. Harlingen, Dokkum. St.
Joure en Bolsward

InÍormatie/aanmelding: Friesland college, VAVO Kanaalstraat l5 9933 At Leeuwarden
tel. (058) 233 61 71 fax (058) 2 1 5 59 52

oNededands rFries o trans
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raardriikskunde o economie
.economie | .e(onomie ll
ohandelswetensóappen
obiologie rnatuurkunde
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owiskunde Á owiskunde I
.tekenen

Annaparochie, Balk.

de Zuidwesthoek-dambond. Hoewel de too 3
van de Kypmantsjes het in en tegen de dam-
mers van Warns volledig lieten afweten, konden
de lJlsters dankzij een sterke bezetting op de
onderste damborden toch nog een gelijkspel in
Warns aÍdwingen, waardoor ook nog eens de
status 'ongèslagen' gehandhaaÍd kon worden
met 11 punten uit 6 wedstrijden.
Voor de individuele Z.W.H.-competitie behaalde
Piet de Boer een uitstekende en ongeslagen
eerste plaats en wist Sjouke Fijlstra beslag te
leggen op de tweede stek.
De uitslagen:
D.C. Warns
J. de Graaf
A. v.d. Wal
P. Bruinsma
J. Bergsma
W. Bruinsma
J. Jacobi
Sj. Schilstra
H. v.d. Zee
P. Dijkstra
B. Schilstra
J. WesthoÍ
Tj. de Vries
W. Ligmont
Einduitslag
Voor de onderlinge competitie was er de volgen-
de eindstand in groep 1 (17 speelronden):
1. Sietse de Haan 25 (voor de 3e keer kam-
pioen); 2. Jouke de Jong 24;3. Menno Postma
22; 4. Douwe Heeringa 1 9; 5. Sjouke Fijlstra "18;

6. Nanne Boersma 17.
En in groep 2 was er de volgende eindstand (na
18 speelronden): | . Piet de boer 20; 2. Henk Nii-

land 18; 3. Jorrit Heeringa 17; 4. Wietse v.d. Zee
14; 5. Simen Heeringa 12; 6. Johan Hoomans
12;7. Jaring Jorritsma 11.
Het aantal leden bedraagt maar 13 meer, en
daarom zouden wij op de eerste maandag van
september graag een flink aantal nieuwe leden
in de bovenzaal van Het Wapen van lJlst be-
groeten. En u ziet het: om het niveau van onze
club hoeÍt u het.niet te laten!

rJ.D.C.
- S. de Haan
- M. Postma
- J. de Jong
- Sj. Fijlstra
- J. Heeringa
- D. Heeringa
- H. Nijland
- J. Hoomans
- P. de Boer
- N. Boersma
- S. Heeringa
- J. Jonitsma
- W. v.d.Zee

2-0
2-0
2-O

o-2
1-1

0-2
0-2
2-O

0-2
1-1

1-1

0-2
2-0

13-13

20XzSCM.VDRQKOTING
vooR stEcHTs F5,95*

'van negatief f 5.95,

van dia f 4.95.

BOEK- en FOTOHANDEL

VISSER
Galamagracht 9, tel. 531318

BOUWBEDRIJ F

VISSER
IJLST

VOOR AL UW ONDERHOUD,
KUNSTSTOF RAMEN

ROODHEMSTERWEG 12

8651 CV IJLST
TE1.0515-531214
FAX 051 5-532600

VERBOUW, NIEUWBOUW.
EN DAKKAPELLEN
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FEESTPR'.RAMMA
7 EN 8 JUNI 1996
FEESTTENT(ALUHAT}

SPORTVELDENCOMPLEX DE UTHERNE

VRIJDAG 7 JUNI 1996

9.30 uur KOFFIEMORGEN met accordeonduo
"Fascination" in Friese klederdracht
Entree f 3,50 incl. kopje koffie

t6.00 uur KINDERPROGRAMMA met bandparodist
Robert Amsterdam Entree f 2,50

te.Jo uur VAN EN DOOR IJLST m.m.v.
muziekvereniging Concordia; jazzballet o.l,v.
Ingrid Sfoepkery óasisschool "De Twine" o.l.v.
meester Muizelaar;
shantykoor "Skip Sfinder Roer'l discotheek Music
Box en als speciale gasÍ de zeer hekende

hypnotiserr MÍ. BlaCk
Entree f 7150 t/m 15 jaar f 2150

ZATERDAG 8 JUNI 1996

e.ro uur PIJZZEL'ZOEKTOCHT DOOR IJLST
Inleg f l,-

13.00 uur SURVIVAL een waterspektaket bij de fierljep-
schansen. B teams sÍnJden om het kampioenschap
van lflst

21.00 uur Afsluiting met het top-40 orkest

PINK PETTICOAT
Entree f l5r- Voorverkoop f 12,50

VOORVERKOOP: Um 5 juni bij boekhandel Visser, Illst


