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Kerkeraden na 108 iaar weer
samen aan tafel (l)
De kerkelijke beweging die in 1886 leidde tot een breuk in de Hervormde
kerk wordt Doleantie genoemd.
Hierdoor ontstonden de Geformeerde kerken in Nederland. In lJlst scheid-
den de gereÍormeerden zich op í I november lggg aÍ. vanaÍ die datum ver-
gaderden de Hervormde en Gereformeerde kerkeraden aÍzonderlijk.
Nu tracht men elkaar weer te vinden in het zogenaamde samen op weg
proces.
Als op 29 mei 1996 de Grote Federatieraad bijelkaar komt, is-dat de eerste
keer na 108 jaar dat de voltallige GereÍormeerde en Hervormde kerkeraden
weer samen vergaderen. In dit artikel worden enkele feiten rond de Dolean-
tie in 1888 in lJlst nader toegelicht.

Inleiding
In de tijd die vooraÍ ging aan de aÍscheiding was
dominee Lambertus Johannes van Aoeldoorn
Hervormd predikant in lJlst. Een geleerde man,
die in 1921 tot hoogleraar aan de Amsterdamse
Universiteit werd benoemd. Hij kwam in 1884
van Enter en vertrok op 28 augustus 1887 naar
ïzum. Als leidraad van de ontwikkelingen in die
tijd is het notulenboek van 1846-1901 van de
Hervormde kerkeraad te lJlst 1901 genomen.
Deze verslagen zijn vaak summier en bijzonder-
heden worden nauwelijks vermeld. ln verband

(veruolg op pag. S)

Overstelpende belangstel I ing bii
aÍscheid echtpaar Van Slooten

. .p zaterdag 1 junij.l. wapperden de
Vaggen bii Nii Ylostins en lt Mien-
skipsh0s. Een ieder kon zien dat er
iets belangrijks aan de hand was.
Het echtpaar Van Slooten nam aÍ-
scheid van Nij Ylostins na 24 iaar
trouwe dienst.

Om 14.00 uur werden de genodigden verwacht
in lt Mienskipsh0s en daaraan had een ieder ge-
hoor gegeven. De bewoners hadden plaats ge-
nomen vooraan in de zaal en met elkaar waren
ongeveer 230 mensen aanwezig om het af-
scheid mee te vieren.
Voorzitter Nauta heette een ieder welkom, in het
bijzonder het oprichtingsbestuur met dokter
Sietsma en oud-burgemeester van lJlst, de heer
Mumsen. Hij memoreerde de loopbaan van Van
Slooten over de afgelopen 25 jaar. AÍkomstig uit
Oudebildtzijl: wat zou dit gaan worden. In die tijd
werden de sollicitanten ook nog thuis met een
bezoek vereerd om te zien hoe het met het
privéleven was gesteld.
Op humoristische wijze vertelde hij het wel en
wee van deze duizendpoot van Nij Ylostins. Ook
zijn vrouw heeft een belangrijke rol gehad in de-
ze oeriode en onder hun 'bewind' werden vele

activiteiten gehouden zoals het jaarlijks kerst
Íeest, bazar, koÍÍiemorgens, sjoelen en bingo.
Na het openingswoord van de voorzitter voer-
den een aantal sprekers het woord.
Allereerst wethouder Wempe van Wymbritsera-
diel namens het gemeentebestuur. Hij noemde
Van Slooten een begrip voor Nij Ylostins en zijn
talenten heeft hij goed gebruikt. Nieuwe bewo-
ners voelden zich direct thuis. Hij prees de goe-
de contacten met het gemeentebestuur. Om ru-
zie te voorkomen bood hij twee enveloppen aan
voor het echtpaar Van Slooten.
Hierna kwam Dr. Sietsma aan het woord. Hij
was blij weer in lJlst te zijn en zou graag een
ieder persoonlijk de hand willen drukken, maar
daar was nu geen tijd voor. Het ging om het
aÍscheid van Van Slooten. Wat is Nij Ylostins
zonder Piet en Hinke. Hij is nog altijd btij dat Nij
Ylostins gebouwd is, want destijds werd men
geplaatst op de lijst voor Thabor en vele oudjes
konden nog wel zelÍstandig wonen met een
beperkt toezicht. Nij Ylostins was een nationaal
experiment en het moest blijken dat dit een bop,
peslach werd. Nou, dat laatste is prima uitgeko-
men dankzij het schaap met de vijÍ poten Piet
van Slooten.
Dr. Drenth en De Koning met huí vrouwen en
assistentes hadden een zangstuk gemaakt met
daarin verwerkt alle loftuitingen over het echt-

paar Van Slooten. Dat ze konden zingen heb-
ben ze bewezen, gezien de ovatie van de zaal.
Als cadeau werd de dagelijkse pillenbox over-
handigd, die24jaar dienst had gedaan.
Namens de bewoners overhandigden de dames
J. Hoomans en K. Hoomans een boekwerk,
waarin alle bewoners een verhaaltje hadden ge-
scnreven.
Namens de familie Van Slooten droeg een zwa-
ger een gedicht voor.
Ds. Ariesen van de Hervormde Gemeente ken-
de Van Slooten nu twee jaar en heeft hem leren
kennen als een grote persoonlïkheid. tndertijd is
uit de verhuizing van Ouwe Syl naar onder de
rook van Nijesyl iets goeds voortgekomen. Een
man waarop je kunt vertrouwen.
Na al deze loftuitingen werden het echtpaar Van
Slooten namens het bestuur twee Íietsen aange-
boden en voorzitter Nauta hoopte dat op Ame-
land, hun tweede thuis, deze fietsen nog lang
dienst mogen doen.
Het werd nu tijd voor het echtpaar om een ieder
te bedanken voor de vele cadeaus en mooie
woorden. AÍscheid nemen is altijd moeilijk, maar
Van Slooten is ervan overtuigd dat met het nieu-
we beheerdersechtpaar Van der Kooi uit Arum
en assislentbeheerder Broersma de bewoners
zich gauw zullen thuisvoelen.
Hierna volgde nog een receptie die zeer druk
bezocht werd.
Een middag met veel belangstelling die dit echt-
paar van Nij Ylostins, dat altijd 24 uren per dag
klaar stond, dubbel en dwars heeft verdiend.

L.K.
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installatiebedrijf

UW ADRES VOOR:
o Centrale verwarmingsinstallaties
o Energiebesparende verwarmingssystemen
I 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

Lippenvvalde 2, 8622 DD Hommerts

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

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

ln het bezit van SVM-makelaarcdiploma

Marco en Isabelle
gÏTntrouwen !

Zii kiezen ecn originele
en exclusieve huweliikskaart

uit dc nieuwe Intcrcard-collectie

q=w, AUTOBEDRIIT
I,OSINGA

Voor alles wat met uw auto te maken heeft
I{u ook algpmene periodieke keuringen (A.P.K}

Rosmolewei 9 lJlst' Tel. 0515 - 532386
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É- 1l^t- en eeÁen

Voor binnen- en
buit enechil àerwerk

\usestraat26,865l BK YIst. telefaon / fax: 0515-532453
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Renorutie & Nicuwbouw

VAN VLOER TOT DAKPAI.I
ONDERHOUDSBEDf, IJF HUISIIANI

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

NIET ALLEEN
VRIENDELIJK .....

MAAR OOK
DEKSELS
VOORDELIG !

MEER PLEZIER VAN JE GULDEN EOTtr ffi
GAIAMAGRACHTU IJLST
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NIJTAND.IJLST
28 juni 17.00 - 29 juni 23.00 uur
E.H. Mulder
Tramstraat 8, Nijland
Tel.0515-569232

29 juni 23:00 - 1 juli 8.00 uur
C.H. de Koning
Ylostinslaan 3, lJlst
Te|.0515-531263

5 juli 17.00 - B juli 8.00 uur
G.J. Schadenberg & J.P. Verdenius
De Skatting 40, Heeg
Te|.0515-442300

12 juli 17.00 - 13 juli 23.00 uur
C.H. de Koning
Ylostinslaan 3, lJlst
Tel.0515-531263

13 juli 23.00 - 15 juli 8.00 uur
H. Huismans
De Syl 10, Heeg
TeL0515-442292

19 iuli 17.00 - 20 juli 23.00 uur
C.H. de Koning
Ylostinslaan 3, lJlst
Tel.0515-531263

20 juli 23.00 - 22iuli 8.00 uur
E.H.J.M. Drenth
S. Sjaerdemalaan 72, lJlst
Tel.0515-531263

26 jufi 17.00 - 27 iuli 23.00 uur
H. Huismans
De Syl 10, Heeg
Tel. O5'15-442292

27 iuli23.00 - 29 juli 8.00 uur
E.H.J.M. Drenth
S. Sjaerdemalaan 72, lJlst
Te|.0515-531263

2 aug. 17.00 - 3 aug. 23.00 uur
H. Huismans
De Syl 10, Heeg
Te|.0515-442292

3 aug. 23.00 - 5 aug. 8.00 uur
E.H.J.M. Drenth
S. Sjaerdemalaan 72, lJlst
Tel.0515-531263

-ArfuFMtud

'17 luni
21 juni
30 juni
1 8 augustus
24 augustus

Amnesty International, schrijfavond in de bibliotheek, 19.00-20.00 uur.
Trekking loterij Fryske KÍite'Mei Inoar len', Mienskipsh0s.
Sterke Yerke, match racen op de Geeuw.
Sterke Yerke, competitiezeilen, Brekken.
StadsfeestenpaÍtij, 75-jarig bestaan kaatsvereniging Nile Moed.

Van I juliUm 2 augustus is de
bibliotheek lJlst alleen

geopend op maandagmiddag
en -avond.

Sjoelen vanaÍ 4 oktober, iedere maandagmid-

. dag in Nil Ylostins, aanvang 14.00 uur.vZangvereniging'Euphonia' repetitie iedere
dinsdagavond 20.0O-22.AO uur in het Miens-
kipsh0s.
Muziekkorps'Goncordia' repetitie iedere
maandagavond van 19.30-21.30 uur in het
Mienskipsh0s.
Jeugdkorps'Tusken de Noaten' elke dinsdag
van 17.00-17.45 uur in de Schaapskooi.
Judo lessen, iedere dinsdag 17.00-19.00 uur in
sporthal De Utherne.
Volksdansen De Yleke Dounsers, jongeren-
groep dinsdagavond 20.00-22.00 uur, 1 keer in
de 14 dagen in het Himsterhos 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
Tel.0515-531318

Redactie: A. Kuipers
Johan Keizer

Zetwerk G. Groeneveld-Kroese
Migg bv, Sneek

Opmaak Sybe Houtsma

Druk Drukkerij Visser, lJlst

Kopij en/oÍ advertenties: Inleveren vóór
de 15e van de vooraÍgaande maand bij
Drukkerij Visser, lJlst.

O Copyright Drukkerij Visser. Niets uit deze uitgave
mag worden verveelvoudigd door middel van druk,
Íotokopie, mikÍoÍilm of op enigerlei andere wijze,
zondeÍ vooraÍgaande schriftelijke loestemming van de
uitgever.
De uitgever behoudt zichzelf het rechl voor ingeleverde
kopij te wiizigen, in te korten of te weigeren.

Bejaardengymnastiek in Nij Ylostins, elke vrij-
dag vanaÍ 14.30 uur.
Badmintonvereniging Flash elke donderdag
van 18.00-t2.30 uur in De Utherne.
Volleybalvereniging StánÍries elke dinsdag
vanaÍ 17.00 uur.
Dartclub iedere dinsdagavond vanaÍ 20.00 uur
Bondswedstrijd in Het Wapen van lJlst en in lt
Dryltser Kypmantsje.
Amnesty International elke 3e maandag van
de màand. 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 StenÍries: 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; zatêrdag
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. VeÍdere at
spraken alléén telefonisch, tel. 05'15-531970.
G'emeente van Jezus Christus: Kinderclub 4
IlmT iaar; woensdag 13.30-14.30 uur; 8 Vm 11

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

Drvlts...
it aldé stedsje

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

verkrijgbaar bij:

BOEKHANDEL VISSER
Galamagracht 9, lJlst, 051 5-531 31 I

tPwrn8@flryl$
o

o

Wie heeÍt op vrildag 6 juni j.l. in de Íeesttent een
bruine beurs met inhoud en een witte linnen tas
met opdruk'Boer bakkerij' gevonden?
Graag terug te bezorgen bij: R. Houtsma, Wes-
tergoleane 7 , 8651 BZ lJlst, tel. 0515-531820.

Hierbij delen wij U mee dat we per 11-6-1996
vertrokken zijn uit lJlst.
Omdat wij niet in de gelegenheid zijn van ieder
persoonlijk aÍscheid te nemen doen wij het op
deze manier.
Ook zeggen wii hierbij alle lidmaat- en dona-
teursschappen op.

GeeÍling en Marianne Visch,
voorheen KofÍe 12, lJlst
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Uaaromhopen...
afs a voordellg
hantharen?

De doe-het-zelver huurt bij
ons o.a.: a Ladders a Rol-
sÍeigers o speclerno/ens
a Cirkelzagen o Decoupeer-
zagen a BoOrmachineS
o Schuurmachines o parket-
schuurmachines o G rond-
of Tuinfrezen . Ketting-
zagen enz. enz.

M.SITPERDA

Sudergoweg 54, lJlst

7 Wh*r*"hork,ë
./lomskikkunussen

.4reidsboeketten, korsages en oar

/Blomwurk

Richtsje Wr1nla De Hrmmen 29

Easthim, til 05 I 5j532607

NS-PLAATSBEWTJZEN 
I

Jongeren-, Rail Aktíef- en I

60| seniorenkaarten 
i

verkrijgbaar bij: I

BOEKHANDEL VTSSER 
I

Galamagracht 9, tel. 531318 |

verb(oJtvlí-
interieur -
en kleur -
adviezeÍr

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

DYNATTIICA
ontwerpburo
Pieter Koot

tr
n
tr
tr

GROND- EN VERZETWERK
WALBESCHOEIING
HEIWERK tr RIOLERING
AGRARISCHE WERKZAAMHEDEN

AannemingsbedriiÍ ïVeg- en ïilaterbouw

Stienstra &vàn derWal
Galamagracht 107 8651 EE lJlst 0515-531491

@
Voor al uw
* Nieuwbouw
* Verbouw
* Onderhoudswerk

Aannemersbedrijf Vellinga-Spij ksma
HEEG / IJLST

lfVOB TeleÍoon 0515-42278/0515-531228
rotir-iEiir* Tetefax 051 5-443659

L hníTloweeÍile Autofijíchoot t
. Lestijden 60 minuten
. Opfriscursus voor de niet regelmatige rijders
. Theoriecursus
. Hoog slagingspercentage

Lei - lJlst

Sudergoweg 3ó,8ó51 (N lJkr, tel.05l5-532009

Vraag om vrijblijvende

0515-426020/051 5-531

&f,ffi

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

Speciale drogisterij en kosmetica-aÍdeling

Let op onze wekeliikse folder

SPEERSTRA'S
VOORDEELMARKT
Stadslaan 2 - Telefoon 531 206
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ven. Hierin komt te staan dat geadresseeÍde
door een nieuwe kerk te stichten zich van de ge-
meente heeft afgescheiden.'Dientengevolge zal
uw naam ophouden op de lijst der lidmaten te
staan'. De brief wordt verzonden aan de leden
van de GereÍormeerde kerkeraad en beheers-
commissie.
De namen van deze personen zijn de volgende:
Willem Andela, Minne S. Bakker, RoeloÍ Bijlsma,
Walle Johan Cnossen, Wybe Johs. Cnossen,
Sjirk Wybes Cnossen, Sjoerd van Dijk, Jan van
der Horst, Douwe G. Mol, Eelke Monsma, Jelle
L. Nijdam, Ytzen W. Oppedijk, Ale Jans Wijnia
en Johannes Piers Spijksma. Hierna wordt de
lijst van stemgerêchtigde leden nagezien en in
orde gebracht!
Met Spijksma heeft de Hervormde kerkeraad
zich vergist zo blijkt later. Meester Onvlee (Ge-
reÍ.) schrijft hier over in 1938: 'Hij had zich niet
bezondigd in ongehoorzaamheid aan de kerke-
lijke reglementen. Maar hij liet het zich welgeval-
len en hij was bij ons zeer welkom'.

In het volgende Kypmantsje kunt u lezen hoe
het na de Doleantie verder ging en over de her-
eniging van de beide kerken.

Frits Boschma

Huren of
kopen?

Onze hypotheek-
adviseur maakt een
gratis woonlasten-

vergeliiking.

Rabobank
Sneek-Joure-Lemmel

Galomogrccht r, 865, EB Urst
telefoon (0515) 53 M2ó,telefox (05t5) 53 ,250

Nationale collecte
epilepsiebestrijding
De collecte van hel Nationaal Epilepsie Fonds -
De Macht van het Kleine, die van 3 Vm 8 juni
1996 plaatsvond, heeÍt in lJlst / 1.806,60 opge-
bracht.
Met de opbrengst van deze collecte kan daad-
werkelijk aan de besÍijding van epilepsie wor-
den gewerkt.
Op wetenschappelijk gebied kunnen zaken na-
der worden onderzocht. Extra voorlichtingsma-
teriaal, speciaal gericht op kinderen, kan worden
ontwikkeld en bijgedragen kan worden aan za-
ken als persoonlijke hulpverlening, speciaal on-
denivijs en recreatie-activiteiten voor mensen
met een ernstig vorm van epilepsie.
Hartelijk dank aan alle gevers!

(vervolg van pag. 1)

met het avondmaal wordt er vaak censura mo-
rum gehouden, dat meestal weinig oplevert.
Dit is kerkelijke onderzoek naar de handel en
wandel van de gemeenteleden.
In de kerkeraadsvergadering van 17 oktober
1886 wordt besloten een adres van broederlilk
medeleven te zenden aan de Amsterdamse ker-
keraad. Hier waren naar aanleiding van de Dole-
antie 80 kerkeraadsleden geschorst.
De vergadering van I augustus 1886 heeft als
ingekomen stuk een brief van dominee
J.J. Ploos van Amstel uit Reitsum. Het is een uit-
nodiging tot het bijwonen van een vergadering
van de kerkeraden van Reitsum, Kootwijk en
Voorschoten.
De kerkeraden van deze 3 plaatsen waren lan-
delijk de eersten die de band met de Hervormde
kerk verbraken.
De lJlster Hervormde broeders 'achten den tijd
niet gekomen om een commissie van afgevaar-
digden als zodanig naar die vergadering te zen-
den. Maar willen verder elkander gaarne de vrij-
heid gunnen, om als gewoon belangstellend ge-
meentelid haar te bezoeken'.
''leester Louis Onvlee, hooÍd van de christelijke

r_,hool in lJlst, schrijÍt in mei 1887 een brief aan
de Hervormde kerkeraad.
Hij verzoekt de beliidenis der kerk te handhaven
en de sacramenten (= d66p en avondmaal) hei-
lig te houden.
De kerkeraad antwoordt meester Onvlee dat
mên zich aan zijn wens zal houden.
Dominee L.J. van Apeldoorn neemt op zondag
28 augustus 1887 aÍscheid van lJlst.
De vertrekkende predikant kiest als tekst van
zijn afscheidspreek de verzen 10 en 11 van de
tweede brief van Petrus, hooÍdstuk l: 'Beijvert u

. daarom des te meer, broeders, om uw roeping
en verkiezing te bevestigen. Want als gij zo doet
zult gij nimmer struikelen. Want zo zal u rijkelijk
de toegang worden verleend tot het eeuwige
Koninkrijk van onze Here'.
Een boodschap aan de kerkeraad om zich goed
bewust te zijn van de roeping en het ambt in de
bestaande gemeentel

Kerkscheuring
Omdat de gemêente nu vacant is volgt er een

. repingperiode. Het lukt aanvankelijk niet een
Èréuwe dominee voor lJlst te vinden. Wegens
het bedanken van S. van Dijk, H. Rolsma,
W.J. Cnossen, L. Onvlee, J. van der Horst en
J.B. Looyenga voor het zogenaamde Kiescolle-
ge worden er op 11 oktober 1888 verkiezingen
gehouden (deze broeders gaan even later dole-
ren).
W.M. Oppedijk wordt herkozen en de nieuw ge-
kozenen zijn: S.H. Boschma, W. Langhout,
J. Tijsma, P. van Tuinen, R. de Jong en K. v.d.
Veen.
Consulent (vervanger) ds. E.B. Gunning van
Oosthem is voorzitter van het stembureau.
Het is zo langzamerhand wel duidelijk dat er op
kerkelijk gebied in lJlst iets gaat gebeuren.
Op 11 november vergadert de kerkeraad na de
middag-godsdiensloeÍening. Er wordt censura
moruln gehouden maar er is niets bijzonders in-
geKomen...
Je zou zo zeggen, de kerkeraad moet toch wel
even gesproken hebben over een brieÍ die aan
alle stemgerechtigde lidmaten van lJlst js ver-
zonoen.
Er zal namelijk op zondag 11 november (!) 's
avonds om acht uur een vergadering worden
gehouden in het'lokaal voor het volk'. Deze brieÍ
is ondertekend door Wybe en Sjirk Cnossen,
Sjoerd van Dijk en anderen. Als voorzitter zal

Galamagracht 5 in 1989, toen nog Warenhuis
M. v.d. Veen. Rond de eeuwwisseling stond
achter dit pand het'Lokaal van het volk'.

optreden ds. Luitzen Wagenaar uit Heeg, een
bekende Doleantie-dominee.
Deze vergadering leidt tot de absolute breuk
met de Hervormde kerk.
De Doleantie in lJlst is daar. Er wordt meteen
een nieuwe kerkeraad gevormd. In de notulen
wordt vermeld dat gebroken is met de Synodale
organisatie (= Hervormde kerk) en dat men zich
weer stelt onder de Dordtse kerkorde van 1618..
Het hier genoemde lokaal van het volk was een
voormalig schoolgebouw dat stond in de tuin
van het pand Galamagracht 5. Nu is hier een
Chinees restaurant, eerder had M. v.d. Veen
hier eên warenhuis en nog eerder woonden Jen-
tje en Janke NooitgedagfWiersma hier. Het 'lo-
kaal' was een tlink gebouw van ongeveer 5 me-
ter breed en '18 meter lang.

Opschoning ledenlijst
Eindelijk krijgt Hervormd lJlst weer een predi-
kant. Na 7 keer een beroep te hebben uitge-
bracht is het de achtste keer raak. Ds. Slouke
Kalma, afkomstig van Zevenbergen doet hier op
2 december 1888 zijn intrede. Waarnemer ds.
E.B. Gunning van Oosthem draagt het archieÍ
over aan ds. Kalma. Alles wordt in orde bevon-
den. De eerste vergaderingen met de nieuwe
predikant hebben een rustig verloop maar in de
kerkeraadsvergadering van 22 augustus 1889
komen de aÍgescheidenen aan de orde.
Er moet namelijk een nieuwe lijst van stemge-
rechtigde lidmaten worden opgemaakt. Voorzit-
ter ds. Kalma vraagt zich af oÍ er met het oog op
de 'doleerenden' ook iets gedaan moet worden,
anders moeten hun namen weer op de lijst wor-
den gebracht.
Hij meent dat deze vraag vooraÍ beantwoord
moet worden. Na enige bespreking worden drie
vragen voorgesteld:
1. Zal er iets gedaan worden? 2. Wat zal er ge-
daan worden? 3. Op welke personen zal dit wor-
den toegepast?
Men komt er niet helemaal uit en besluit deze
kwestie een volgende keer te behandelen.
De kerkeraad komt in de vergadering van 28 au-
gustus 1889 tol het besluit om een brief te schrij-



IT DRYLTSER KYPMANTSJE 6

F0gelniis

Vogelwacht
lJlsUOosthem e.o.

Vogelnieuws
Een beÍlijster (dominylyster) in de Jagersherne
op 9-4-96 gezien door Hemrica, lJlst.
Tien boerenzwaluwen (boereswel) op 10-4-96
gezien door R. Schraa, lJlst.
Een fitis (lytse hóÍsjonger) op de Galamagracht
op 12-4-96 gezien door R. Schraa, lJlst.
Rouwmantel gezien te lJlst op 15-4-96 door
Martin de Jong. Vorig jaar was er een ware inva-
sie van deze vlinder. Deze heeÍt hier overwin-
tercl.
De eerste boerenzwaluw deed zijn verkennings-
tochtje op 16-4-96 weer door de boerderij van
R.K. Abma. En nu maar weer afwachten hoe-
veel de larige reis naar het zuiden en terug heb-
ben gehaald.
Een vink (skelfink) lag als verkeersslachtoÍÍer op
de weg in Nijesyl en werd door de Íamilie
Hemstra van de weg gehaald. Via brugwachter
S.K. Abma ging de vink naar de Kearnstien 16,
lJlst. In de volière is hij weer hersteld en tot rust
gekomen. Na twee dagen is hij weer losgelaten
bij Nijesyl. Hij zingt weer het hoogste lied.
Niet elk slachtoÍfer van het verkeer oÍ van een
raam overleeft het.
Visdiefje (wytstirns) gezien op 20-4-96 boven de
Geeuw door Joh. de Jong, lJlst. Op dezelÍde
dag ook gezien door R. Schraa. Een oeverloper
(stienÍink) gezien bij de Geeuw op 20-4-96 door
Joh. de Jong, lJlst.
Veel kemphanen (hoants) op het reservaat
langs het Schelpenpad, 40-60 stuks. Ze waíen
druk aan het baltsen, schijnvechten met mooie
kragen. Een kleurig schouwspel en dat allemaal
om een vrouwtie te versieren. Gezien door Joh.
de Jong, lJlst.
Meer meldingen van kemphaantles o.a. van
S.K. Abma. Hij meldde dal er veel langs de land-
bouwwêgên rondzwerven. Steeds zoekend naar
goed voedsel en dat was er niet in overvloed
met deze droogte.
Een tapuit (heidehipper) langs de lewei op 22-4-
96 gezien door Sl. Landman. Ook een zwarte
ruiter gezien langs de lendrachtwei.

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- oÍ elektromaaier moeten

geregeld geslepen + gebalanceerd worden.

Te koop: scherpe + nagekeken 2e hands

grasmaarers.

Ook slrlpen van elektr. heggescharen.

Uw tuin heeft recht op scherp gereedschap.

Uw slijper: Henk de Vries

Bockamastraat 27

Tel.531782

Een kerkuil (tsjerk0le) gezien op de Eegracht op
22-4-96 door Martin de Jong, lJlst.
Nog 2 smienten (smjunt) gezien langs de spoor
baan richting Oudega-W. op 21-4-96 door Joh.
de Jong. Ook putters en kneuen (robyntsje) wa-
ren aanwezig.
Twee zwarte ooievaars (swarte earrebarre) bo-
ven lJlsl op 21 -4-96 gezien door Joh. de Jong.
Twee vleermuizen boven lJlst op 21-4-96 gezien
door Joh. de Jong, Ulst. Ook werden de vleer-
muizen gezien boven de Hoep in Hommerts
door Johanna Landman op 28-4-96. Een gier-
zwaluw (toerswel) boven Hommerts op 23-4-96
gezien door Aagje Schuurmans-Landman. En
boven lJlst werd er één gezien door Joh. de
Jong op 26-4-96. Bii Sneek werden 3 gierzwalu-
wen gezien door Sj. Landman.
Een lepelaar (leppelbek) gezien op 24-4-96 bij
het Schelpenpad. En op 25-4-96 werd hij ook

ANNASCHRAA.VAN POPTA

GEDIPLOMEERD
PEDICURE

Vakantie
1 juli Vm 12 augustus

Geeuwkade 11 - Telefoon 531930

nog gezien langs het Schelpenpad tegenover
het Baken door Janny de Jong en G. Kempe-
naar, lJlst.
Een paartje silsjes in de Ylostinslaan op 26-4-96
gezien door G.J. Stobbe, lJlst.
lcarus Blauwtje (vlinder) gezien op 27 en 28-4-
96 in lJlst door Martin de Jong.
Grote bonte specht (greate b0nte spjucht) bii het
Zouw, gezien op 28-4-96 door W. v.d. Zee, lJlst.
En een grote bonte specht rond de Stadslaan
werd op 29-4-96 gezien door mw. B. Dijkstra,
lJlst.
De Vlaamse gaaien (houtekster) zijn ook nog
aanwezig in lJlst.
Drie stuks bij het Zouw gezien door W. v.d. Zee
op 28-4-96 en 5 stuks gezien door mw. B. Dijks-
tra, lJlst.
Een koekoek gêhoord bij de spoorputten op 30-
4-96 door mw. G. Walsweer, Nij Ylostins.
R. Schraa hoorde de koekoek op27-4-96.
De eerste jonge eendjes zijn er ook weer, ge-
zien achter Hommerts in het Far, 4 stuks op 3-S-
96 door Joh. Landman.
Een huiszwaluw (wytgatswel) boven lJlst op 7-5-
96 gezien door Sj. Landman. Ze ziin dil voorjaar
laat.
Ook de grauwe vliegenvanger (skiere migge-
snapper) is weer terug, gezien op 'l4-5-96 in tuin
door R. Schraa.

's Winters kleine vogeltjes bijvoeren met bijvoor-
beeld pinda's, vetbollen en kaas is prima, maar
het is belangrijk om daar nu mee te stoppen.
Geen pinda's, vetbollen, kaas enz. geven in het
voorjaar en zomer als er jongen zijn. Het wordt
de ouders wel gemakkelijk gemaakt, van de
voerplank naar het nest heen en weer, maar
dan wordt het voet te eentonig en de jongen
kunnen de pinda's niet ventverken. Ze worden
dan niet sterk en gezond. De jongen moeten zo-
veel mogelijk rupsen, insekten en wormpjes
eten. Zijn ze groot dan kunnen we ze de volgen-
de winter weer helpen. ,

Hartelijk dank namens de vogeltjes.

Vogelmeldingen: Sj. Landman, de Kearnstien
16, lJlst, tel. 0515-532046.

Vogelwacht lJlst-Oosthem e.o.

Nationale Zonnebloem-
loterij ook in lJlst van
start
De jaarlijkse nationale Zonnebloemloterij is weer
van start gegaan. Vele vrijwilligers van de plaat-
selijke aÍdeling van lJlsVAbbega/Oosthem en
Folsgare gaan weer op pad om de loten huis
aan huis le verkopen.
Sinds 1969 is deze loterij een zeer belangrijke
bron van inkomsten voor De Zonnebloem. De
opbrengst is bestemd ter ondersteuning van zo-
wel het landelijke als het plaatselijke werk van
de vereniging ten behoeve van langdurig zieken,
lichamelijk gehandicapten en hulpbehoevende
ouderen van alle gezindten.
De boottocht vanuit lJlst in het voorjaar van
1996 was weer een groot succes. Ook is de at
deling lJlst en omstreken actief met het bezoek-
werk aan huis. Met de loten zijn vele aantrekke-
lijke geldprijzen te winnen. De hooÍdprijs is

t 25.000,-.
De prijs per lot bedraagt / 2,5Q en op elk lot zijn
twee kansen op een prijs. De trekking vindt
plaats op maandag 23 november op het Natio-
naal Bureau te Breda. Prilswinnaars krijgen n...-
de trekking automatisch bericht vanuit Breda.
Zonder uw financiële ondersteuning zijn de acti-
viteiten van De Zonnebloem niet mogelijk.

Veren i ging Stadsbelang
lJlst
Op 30 mei jl. is er een vergadering van de ver-
eniging geweest welke door circa 20 leden werd
bezocht.
Het belangrijkste besluit dat genomen werd was
het kiezen van een nieuw bestuur, dat er als
volgt uitziet:
Gerrit Zomer, tel. 532802; Antoon Kuypers, tel.
532434; Marjan v.d. Bosch-Scholts, tel. 531951
(tevêns voorlopig postadres: Westergoleane 41 ,

lJlst); Piet Hoogeveen, tel. 532393; Jaap Wiêrs-
ma. tel. 532295.
Zodra Íuncties etc. bekend zijn zullen wij u hier-
van op de hoogte stellen.

Het bestuur.

Taxicentrale ZUID-WEST FRIESLAND

Taxi Gaasterland O5,l 4-57 1 377
Taxi Speerstra 051 5-543400
Postbus 459, 8600 AL SNEEK

Alg. Tel.nr.: 051 5-430300

Beste mensen,
Voor Kórnic kwam uit lJlst een behoorlijke hoe-
veelheid textiel. Via de familie Gerritsma van de
Voordeelmarkt aan de Koaldyk te Heeg mocht ik
twee vuilniszakken ontvangen met een inhoud
van 488 brillen!l!
De totale stand van de brillen is 2810. Naar
Roemenië gaan nu 615 brillen, een behoorlijke
hoeveelheid linnengoed, speelgoed en kleding.
Ook weer mijn dank voor de alsmaar groter wor-
dende hoeveelheid postzegels en kaarten.
Het volgende nieuws hoop ik voor u weer in sep-
tember te schrijven.
Vanuit Gaastmeer een hartelijke groet en een
mooie zomer toegewenst.

John M. Mostaert
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toch niet ongemeÍkt aan zich voorbij laten gaan.
Derhalve zal op 24 augustus de traditionele
StadsÍeestenpartij gehouden worden, waarbij
zoveel mogelijk oud-leden uitgenodigd zullen
worden om mee te doen. Aansluiiend aan de
kaatspartij zal er een barbequefeest gehouden
worden voor alle leden, oud-leden, donateurs en
sponsors van de vereniging.

Mocht u, als oud-lid van de vereniging, dit ver-
haal lezen oÍ heeft u kennissen die lid zijn ge-
weest, geeÍ dan uw oÍ hun adres door aan de
secretaris van de vereniging: F. Folmer, De
Feanrànne 23, 8651 CD, tel. 0515-532720 oÍ
C.H. de croot, De Himmen 22b,8618 NR Oosf
hem, tel. 0515-531261 .

Verder zijn er weer twee ledenpartijen gehou-
oen:

Baudetpartij
De eerste ledenwedstrijd, de Baudetpartij, was
dit jaar verrassend voor het partuur van Ate
Groenveld, Clara Jacobsen en Piêt Tuinman.
Voor Piet Tuinman was dit de eerste krans zo-
lang hij bij de vereniging Nije Moed kaatst. Mede
door zijn goede opslagwerk en een gedegen
perk van Ate Groenveld en Clara Jacobsen wa-
ren zij in de finale te sterk voor het partuur Dou-
we van Slooten, Cor Jacobsen en Marten Zijl-
stra. Het was echter egn spannende partij en
pas op 5-5 wen 6-4 kwam de beslissing.
In de verliezersronde was het partuur vgn Chris
de Groot, Siete Groenveld en Oane Bootsma
precies 1 slag sterker dan het partuur van Durk

Í*ru;t"*l
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Onze brievenbus wordt bijna elke dag volge-
stopt met papier zoals: reclameÍolders, kranten,
bankafschriften, brieven, etc. De meeste dingen
die we in de brievenbus krijgen, gooien we vrij-
wel meteen weer weg.
Papier kan heel goed hergebruikt worden, er
wordt bijvoorbeeld weer "nieuw" (kranten-)pa-
pier van gemaakt en dat scheelt een groot aan-
tal te kappen bomen voor het milieu.
Oud papier scheiden geschiedt in vrijwel alle ge-
meenten van Nederland al vele jaren. In de ge-
meente Wymbritseradiel gebeurt dat door veÊ

. rigingen die daarvoor een vergunning hebben
Yan de gemeente. Deze vereniging kan zijn: een

muziekkorps, de school of Plaatselijk Belang.
De gemeente Wymbritseradiel heeÍt haar grond-
gebied verdeeld in 16 delen. Er zijn dus aan
16 verenigingen vergunningen aÍgegeven' en
deze verenigingen moeten elke maand het oud
papier bij u thuis ophalen. De gemeente stimu-
leert de verenigingen door subsidie te geven en
door voor 5 kleinere dorpen, een 30 m3 contai-
ner beschikbaar te stellen. Dit wordt gedaan om
de hoeveelheid ingezameld oud papier zo groot
mogelijk te krijgen.
Want zoals u weet kost elke kilo afual die in de
grijze container verdwijnt / 0,25 aan stortkosten.
Als u papier in de grijze container gooit is dat
dus niet alleen jammer voor het milieu, maar ook
voor uw portemonnee en die van de vereniging
bij u in de buurt.
De stortingskosten worden betaald uit de door u
te betalen aÍvalstoffenheffing. De verenigingen
krijgen voor elke kilo oud papier gemiddeld

/ 0,08 van de gemeente. Daarbij krijgt de ver-
.iging de eventuele opbrengst van het oud pa-

Vr, dit kan per maand verschillen, afhankelijk
van het marktaanbod. Deze subsidie en de oa-
pieropbrengst leveren deze verenigingen rede-
lijk geld op, waarmee zij een heleboel leuke din-
gen kunnen doen.
Wat behoort allemaal wel bij het oud papier:
- kranten, tijdschriften, Íolders

. za<i,Je *íoê7 \
oo€ uí17 Vát+t w<l€t(E

êr€4 !

oaí ru E é.aí&AK !

- kartonnen dozen
- verpakkingen van soep, macaroni, wasmidde-

len, eieren, etc.
- enveloppen, ook met venster
- wikkels, snippers, e.d.
Wat mag niet bij het oud papier:
- behang
- drankenverpakkingen van bijv. melk, vruchten-

sappen
- vacutim verpakkingen die van binhen mel een

laag aluminium oÍ plastic zijn voorzien.
Wist u dat zo'n70 kg. oud papier één boom be-
spaart?
Spaar dus voortaan al uw papier. U helpt het mi-
lieu en de vereniging bij u in dorp of stad.
Het oud papier wordt bij u in de stad 1 keer per
maand opgehaald door muziekvereniging Con-
cordia.
Vragen en opmerkingen? Neem dan contact op
met onderstaand nummer: G. Jonker, tel. 0515-
53447 6 (gemeentehuis lJlst).

S. Wiersma
pianostemmer

S.Sjaerdemalaan53 Reparatie
86518A Ulst Verkoop
Tel.0515-533127

Kaatsvereniging
Nije Moed bestaatTS iaar

Uit de notulen van de vereniging
blijkt dat de vereniging in 1921 is
opgericht.
VanaÍ dat moment is de kaatssport
ook in deze stad van Friesland een
feit. Toch is er in de periode van dit
7s-jarig bestaan een tiid geweest
dat er niet gekaatst'Íverd omdat er
te weinig animo was. In 1973, toen
er nog steeds een paar gulden in
kas was, hebben enkele lJlsters de
kaatswant en de ballen weer uit de
kast gehaald en is er een doorstart
gemaakt.

De kaatsvereniging Nije Moed wil het 7s-jarig
bestaan, inclusief de goede en slechte tijden,

ccstN duí tí á< aug !ffiyÁ
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Bestratingsbedrijf

Zwaagman B.U,

Voor particulier en bedriif
Vraag vrij bl ijvend prijsopgave

Fam. Leverstraat22
8603 EC Sneek

Tel.0515-430454

Occasions en
Nieuw-verkoop
Goede service

Te|.531249
Holtropweg 5

Reparatie
Plaatwerk - Spuiten

hiué en Zakelijh
de juiste

* verzekering
* hypotheek
* pensioen

SNEEII'XN
At|tIUNANTIDIT.AN:rOON

rDE B()ENBY

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

meubels
kleding
speelgoed
keukengerei
boekenenz.

kringl,ooputinkel
sticbting de draei

open rnoa.ndag t/m arijdag &3O tot I 6.(M uur

bnrikbare goederm die bij u oaerbodlgzijq
kunt u bij ons inlcaeren euentueel kunnen wij
bet bij u opbalen

Bezoekadres: De Draei f 6-f (in het bedriivencentrum)
8621 CZ IIEEG, telefoon 0515 -An442

Sehllders- en tr(hrsbedriif B617LH iffitJi
ïI aítze O síng a re' 0515 5s226s

Voor ovenverse bakkersprodukten naar

D[DOtilDOOtbAil(|lffiDilJ

HttHt n(u tt
I 7I II IÀ\ // WONINGINRIC}TïINGtttutluttt:

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

WiIt u uw stnapproblemten opgelost?
Kom dan vrijblijvend informeren bij Post!

Makelaardij
Schrale

Bemiddeling bij:
Aan- en verkocp van woningen, bedrijfr-
panden, boerderijen enz.

Hypotheken en verzekeringen

Taxaties van alle onroerende goederen
binnen 48 uur geregeld

Vraagt vrijblijvend informatie.

Stadslaan 42,8651AG lJlst, tel. 0515-532211
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COPIEREN tot A3
vergroten of verkleinen?

DUPLICEREN?
Snel en goedkoop

dan naar:

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

2. Wat gebeuÍt er met mijn urine?
Die wordt wekelijks door een chauffeur van
Moeders voor Moeders opgehaald en naar de
Íabriek gebracht. Daar wordt het hormoon hCG
er uitgehaald, waarvan een medicijn gemaakt
wordt.
3. Hoe gaat meedoen in zijn werk?
Wanneer je je aanmeldt, komt er een plaatselij-
ke inÍormatrice bij;je langs. Zlj doet een zwan-
gerschapstest om te kijken oÍ er voldoende hor-
moon in de urine zil en ze legt je de werkwijze
haarÍiin uit. Een chauffeu(r)(se) komt daarna
iedere woensdag bij je langs om de urine in
daarvoor bestemde Ílesjes op te halen.
4, Kan ik ook meedoen als ik werk?
Natuurlijk, alle urine die je thuis opvangt is wel-
kom, 's ochtends, 's avonds en in het weekend
levert toch al heel wat op.
5. Maar als ik mijn zwangerschap nog even
geheim wil houden?
Dat kan! Onze inÍormatrice heeft vast en zeker
een oplossing, bespreek het met haarl
6. Wat kÍiig ik ervoor?
Een paar leuke attenties. Je kunt kiezen tussen
een boek over de zwangerschap of over het 1e
jaar van de baby en aan het einde van de deel-
name een exclusief serviesje. Maar het belang-
rijkste is natuurlijk de grote dankbaarheid van
onvruchtbare echtparen die nu geholpen kun-
nen worden.
7. Wanneer kan ik me aanmelden?
Zodra je 1 week over tijd bent kun je bellen! Tot
uiterlijk de 1 1e week van de zwangerschap.
8. Hoe lang kan ik meedoen?
Tot en met de 16e week van de zwangerschap.
Je kunt dus maximaal 10 en minimaal 5 weken
meedoen.
9. Waarom zou ik meedoen?
Omdat jij op een relatieÍ eenvoudige manier
andere vrouwen kunt helpen ook moeder te wor-
den. Een wens die voor jou hopelijk snel in ver-
vulling zal gaan.
10. Hoe kan ik meedoen?
Je kunt het gratis nummer 06-0228070 bellen, oÍ
je vraagt bij de huisaÍts oÍ apotheek naar de fol-
der. Daarin vind je het nummer van de inÍorma-
trice in dit rayon, Ellen Roorda, 0515-532071 .

van der Wal, Cees Witteveen en Hendrikus van
der Kooi. ln een mooie, gelijk opgaande strijd
werd het 5-5 en 6-6 en met alles aan de hang
kon Oane Bootsma het beslissende punt pak-
ken.

Sikmapartij
De traditionele Sikmapartil van kaatsvereniging
Nije Moed te lJlst was aÍgelopen week voor
Douwe van Slooten, Jan van der Wal en Sjoerd
Nooitgedagt. Nadat zij afgetekend eerstê in hun
poule waren geworden, moeslen zij in de finale
tegen Fokke Houtsma, Piet Tuinman en Leo de
Vries. Op een stand van 0-1 en 6-6 kon Jan van
der Wal zijn zenuwen niet bedwingen en sloeg
hij de bal voor. Met een spel achter nam Douwe
van Slooten de voorbêst opslag over en het ging
direkt crescendo. Het partuur Houtsma kwam
niet meer aan een bordje toe en op 5-2 en 6-6
keerde Van Slooten voor de kaats en daarmee
bracht hij zijn partuur in de kransen.
Om de derde en vierde plaats werd gestreden
door de parturen van Hans Zijlstra en Ate
Groenveld. In deze twee parturen waren aan de
ene kant Siete Groenveld en aan de andere kant
Nynke Luinenburg moegestreden en konden zij

. 'een balkeren. Dit was voor Feite Damstra van
\ét partuur Groenveld aanleiding om zowel voor

best op te slaan àls het perk voorin te verdedi-
gen.
In de eerste wedstrijd van het seizoen voor
Damstra ging dit zo best dat hij veel punten pak-
te voor zijn partuur en daardoor de wedstrijd uit-
eindelijk in hun voordeel besliste op 5-2 en 6-2.
De derde prijs, een aanmoedigingsprijs in de
vorm van een wc-bril die rijkelijk versierd is, kon
dan ook bij Ate .Groenveld, Nynke Luinenburg
en Feite Damstra om de nek.
De vierde prijs was voor Hans Zijlstra, Bauke
Sikma en Siete Groenveld.
Indien u ook de kaatssport wilt ontdekken, kom
dan gerust op woensdagavond om 19.00 uur
naar het sportveld.
U kunt dan direct meedoen. De komende activi-
teiten van de Kaatsvereniging zijn: 29 juni Ra-
donpartij; 1, 2 en 3 juli straatkaatsen; 3 augustus
Damstrapartij Oosthem.

Jaag Gedaan
Dit is een vrijwillige hulpdienst, het bij elkaar
brengen (via ons kontaktadres) 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 beleleiding oÍ hulp
nodig hebben naar bijvoorbeeld ziekenhuis, kle-
ding kopen e.d.
2. Inspringen in tijdelijke noodsituaties:
Bijvoorbeeld een moeder moet plotseling naar
het ziekenhuis en er is opvang voor de kinderen
nodig oÍ 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 aaÍd, tot-
dat de geholpene na een paaí dagen het zelf
weer aan kan oÍ een beroepskracht (bijvoor-
beeld gezinshulp oÍ bejaardenhulp) het over-
neemI.
3, Eenvoudige karweitjes:
Voor mensen die daar door ziekte, handicap of
ouderdom niet zelf toe in staat ziln, b.v. bood-
schappen doen.
Dit zijn een paar voorbeelden van de meest
voorkomende hulpverleningen.

ÉN*lHg
Kunstnagels... hars oÍ gell.
ldeaal voor nagelbijters,

je droom kan waarworden.
ln 2 uurtjes lange nagels of
je eigen nagels verharden.

Het kan allemaalbij
GRIETJE ZIJLSTRA
NAGELSTYLISTE

051 5-531 987

Hebt u één van deze oÍ een dergelijke hulp no-
dig, bel dan gerust naar onderstaand kontakt-
adres. Dit geldt ook voor eventuele nieuwe hulp-
verleners.
De geboden hulp is in principe gratis, alleen
voor autovervoer worden de benzinekosten ver-
goeo.
Het Graag Gedaan comité bestaal uit vier da-
mes:
mevr. V.d. Velde, Sneekerpad 6, tel. 531351 :

mevr. Hoekstra, S. Sjaerdemalaan 13,
te|.531602;
mevr. Nijdam, Eegracht 104, tel. 531783.
Kontaktadres: mevr. R. Johnson, Uilenburg 14,
tel. 531568, bij aÍwezigheid mevr. Hoekstra, tel.
531602.

í 0 Vragen aan Moeders
voor Moeders

Wat betekent het om geen moeder
te zijn. Voor de één een bewuste
keuze, voor de ander-een groot ver-
driet. Voor die laatste groep kunnen
(aanstaande) zwangere vrouwen
veel betekenen. Eenvoudigweg
door aan het begin van de zwanger-
schap urine aÍ te staan. De 10 meest
gestelde vragen aan en over Moe-
ders voor Moeders zetten we nog
eens voor u op een riitie:
1. Wat doet Moeders voor Moeders precies?
Moeders voor Moeders zamelt urine in van
zwangeren omdat hier gedurende de eerste
4 maanden een hormoon inzit (hCG) dat andere
vrouwen kan helpen bij bepaalde vormen van
onvruchtbaarheid.

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

OOK UW ZAKELIJK
DRUKWERK
IS BIJ ONS 

'NGOEDE HANDEN.

Galamagracht 9, lJlst, ISt S-SS| St I



IT DRYLTSER KYPMANTSJE 1O

. bloemen en planten

. . bruids- en graÍwerk
. kado-artikelen
. tuinplanten
verder alles wat met 'groen'
te maken heeft.

Stickerruilburo
ERWIN ZIJLSTRA

Waterkers 13
8607ES SNEEK
tel.0515-422339

VOOR FLIPPO'S EN TOPSHOTS

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

iizer- en visartikelen,
klompen en laarzen,

bliiÍt het adres

d.,@,nr- VrugS
Galamagracht 13, lJlst

te|.0515-531387

De slager aan de gracht,

die heeft vlees dat is heel zacht.
Lekker gekruid gehakt
voor u een gemak.

Vele soorten worst
en u eet als een vorst.
Naar vele andere soorten kunt u vragen
u moet maar eens een gokje wagen.
ln de winkelontmoeten wij u graag

en leggen wij hetvlees voor u op de waag.

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

Autorijschoot L. de BOgf
Belangrllker dan êen goedkoop

lesuur is de eindrekening
na het rllexamenl
Ga daarom naar

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

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

VOLLEDIG
GEDIPLOMEERD

(ray Uitvaartvereniging "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
* Dienstverlening zonder winstbelag met voor leden bovendien

Íinanciële tegemoetkoming
* Door samenwerking met UBO-verzekeringen is totale dekking

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

* Bode J. Plantinga, dag en nacht bereikbaar 0S14-591972.

lnlichtingen: A.A. Seinen, De Kling 11, tel. 0S'15-532558

TIMMER- EN AANNEMERSBEDRIJF

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

lJlst, Roodhemsterwg 4, TeleÍoon 051 5-531 880/531 948
Postadres: Postbus 29, 8650 AA lJlst


