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lJ lster kam pioenschappen
touwtrekken
Grote deelname en belangstelling op de Overkluizing

Op vrijdag 28 junii.l. werden in lJlst
op de Overkluizing de lJlster kam-
pioenschappen touwtrekken gehou-
den en tevens een wedstriid voor de
bondsploegen.
De organisatie was in handen van
de Stadsherberg "Het WaPen van
'Jlst" in samenwerking mèt de

\oorO Nederlandse Touwtrekbond.

Voor lJlst hadden zich maar lieÍst 9 ploegen in-

geschreven en bij de bondsploegen 6. Het ge-

heel had een vlot verloop doordat op twee mat-
ten getrokken kon worden. "De Sombrero's" uit
Exmorra zorgden voor de nodige sfeer en het
talrijke publiek heeft zich kostelijk geamuseerd.
De E.H.B.O. had gelukkig weinig werk en wordt
vanaf deze plaats nog bedankt.
Na afloop was de feestelijke priisuitreiking in de
Stadsherberg mei muziek van "De Sombrero's".
Lammert Koster reikte de priizen uit, waaronder
de Íraaie wisselbeker, beschikbaar gesteld door
garage Limburg (vorig jaar gewonnen door Trije
Span). De volledige uilslag is als volgt:
lJlster ploegen: 1. Stadsherberg 2;2. buurtver-
eniging Trije Span; 3. buurtvereniging Ald Drylts;
4. buurtvereniging De Tromp; 5. De Valkjes;
6. en 7.: Huisman en Stadsherberg l; 8. buurt-
vereniging Bockamastraat; 9. De Wrotters.

Bondsploegen: 1. Britsum;2. Bakkeveen;3. De
Dissel; 4. Kalenberg; 5. Deinum; 6. O.D.L.
Dit was de derde keer dat het touwtrekken is ge.

organiseerd en gezien het enthousiasme van de
deelnemers gáan we hiermee het volgende jaar

door. De ploegen zullen dan bestaan uit 6 deel-
nemers, want voor sommige verenigingen is hei
moeilijk om B mensen per ploeg op de been te
brengen. Het zou leuk zijn om ook een dames-
wedstriid te houden volgend jaar. In ieder geval
een ieder bedankt voor de medewerking en tot
volgend jaar!

Noteer alvast: zaterdag 28 september 1996:
Stadsherberg 21.00 uur, grandioos optreden
van Piter Wilkens. Entree / 5,-. Kaarten in voor-
verkoop bij de Stadsherberg.

E.:
{::

Judovereniging lJlst
Het nieuwe sekretaÍiaatsadres van de Judover-
eniging is: dhr. A. Kok, Prins Hendrikkade 1,

8601 CA Sneek, tel. 412414.
Op deze twee Íoto's ziel u alle prijswinnaars van
de judocompetitie van afgelopen seizoen.
Onder v.l.n.r.: Mathijs Vos, Stefan Wierda, lris
de Oude, Kevin Wierda, Sytze de Vries.
Midden v.l.n.r.: Erik Wijkstra, Johannes Wijkstra,
Daan de Koning, Jelte Jellema, Marc Kroon,
Jouke Stolp, Lex van Roessel, Koen van Bree.
Boven v.l.n.r. Arno Mulder, Marco Lageveen,
Jorn Postma, Bart van Roessel, Huub v.d. Werf,
Renske Devilee.
Onder v.l.n.r. foto a: Rene v. Velthoven, Laurens
Tuinier, Doutzen Wagenaar, Janette Dijkstra,
Gerke Bouma, Jan Bakker.
Boven v.l.n.r.: Peter Knol, Huub v.d. WerÍ.
Sjoerd Jon Adema, Jelmer Stolp, Folkert Knol,
Remco de Vries.

ANNASCHRAA.VAN POPTA

G EDI PLOM EERD
PEDICURE

Geeuwkade 1 1 - Telefoon 531 930
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NIJTAND.IJIST
6 sept. 17.00 - 7 sept. 23.00 uur
E.H. Mulder
Tramstraat 8, Nijland
Te1.0515-569232

7 sept. 23.00 - 9 sept. 8.00 uur
C.H. de Koning
Ylostinslaan 3, lJlst
Te|.0515-531263

13 sept. 17.00 - 16 sept. 8.00 uur
G.J. Schadenberg & J.P. Verdenius
De Skatting 40, Heeg
Tel.0515-442300

20 sept. 17.00 - 21 sept. 23.00 uur
E.H.J.M. Drenth
S. Sjaerdemalaan 72, lJlst
Te|.0515-531263

21 sept. 23.00 - 23 sept. 8.00 uur
H. Huismans
De Syl 10, Heeg
Tel.0515-442292

tftfrit%,

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-
kiosh0s.
Muziekkorps'Concordia' repetitie iedere
maandagavond van 19.30-21.30 uur in het
Mienskiosh0s.
Jeugdkorps'Tusken de Noaten' elke dinsdag
van 17.O0-17.45 uur in de Schaaoskooi.
Judo lessen, iedere dinsdag 17.00-19.00 uur in
porthal De Utherne.

V'olksdansen 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.

S. Wiersma
pianostemmer

S.Sjaerdemalaan53 ReParatie

865lBAIJlst VerkooP

TeI.0515-533127

een uitgave van:

DrukkerijVisser
Galamagracht 9, lJlst
Tel. 051 5-53'131 8

Redactie: A. Kuipers

Johan Keizet

Zetwerk G.Groeneveld-Kroese
Migg bv, Sneek

Opmaak Sybe Houtsma

Druk Drukkerij Visser, lJlst

Kopij en/oÍ advertenties: Inleveren vóór
de 1 5e van de voorafgaande maand bij
Drukkerii Visser. lJlst.

@ Copyright Drukkerij Visser. Niets uit deze uitgave
mag worden verveelvoudigd door middel van druk,
fotokopie, mikroÍilm of op enigerlei andere wijze,
zonder voorafgaande schÍiftelijke toestemming van de
uitgever.
De uitgeveÍ behoudt zichzelÍ het recht voor ingeleverde
kopij te wijzigen. in te korten of te weigeren.

13 september Klaverjassen, Mienskipsh0s.
14 september Opening Kultureel seizoen, 16.00-17.30, Overkluizing.
19 september Bond van Plattelandsvrouwen, Marianne van den Bosch, advocate uit lJlst, over op-

leiding en werk, Mienskipsh0s.
24 Llm 28 september Geeuwkade, teaterboat "De Verwondering", Tryater.
26 september N.C.V.B., de heer W. Landman vertelt over de Vlindertuin in Emmen, Mienskipsh0s.
28 september Stadsherberg, 21.00, Piter Wilkens.
29 september Gezamenlijke Startzondag Raad van Kerken Open Deur.

Bejaardengymnastiek in Nij Ylostins, elke vrij-
dag vanaÍ 14.30 uur.
Badmintonvereniging Flash elke donderdag
van 18.00?2.30 uur in De Utherne.
Vo.lleybalvereniging 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 maand, 19.00-20.30 uur in de bibliotheek.
Kaatsen elke woensdagavond in De Utherne.
TaÍeltennis maandag van 19.00-23.00 uur, za-
terdag van 9.00-1 3.00 uur jeugd.

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 UtheÍne.
Bouw- en Houtbond F.N.V. Inschrijven W.W.,
elke maandag van 10.00-10.30 uur. Verdere at
spraken alléén teleÍonisch, tel. 051 5-531970.
Gèmeente 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.
Info: Lippy Walinga, tel. 0515-532662. ïoffe Tie-
nerclub: vrijdags 19.30-21.00 uur; in de even
weken. Info: Johan Brinksma, tel. 05104-1627.

Opening Kultureel
seizoen Wym byitserad iel
Op zaterdag 14 september 1 996 wordt het kultu-
reel seizoen 1996/1997 op feestelijke wijze ge-
opend. Op de Overkluizing te lJlst komt de
Theaterkaravaan van Keunstwurk met de vol-
gende artiesten: Some Like lt Not; Kloosterboer
op solotoer; Jeugdtheaterschool en dansgroep
Duende.
VooraÍgaand aan dit spektakel een rondtoer met
de artiesten door lJlst met drumband Ardito uit
Oppenhuizen/UitwellingeÍga en muziekvereni-
ging Concordia uit lJlst. Van 16.00-17.30 volgen
de optredens op de Overkluizing.
Bii slecht weer vindt het gebeuren plaats in de
oude Íabriek van Nooitgedagt. De toegang is

gratis en u wordt in groie getale verwacht.

van meoe-

Jippe

JPUNITS'G\EWruJfiI
Hartstikke bedankt voor alle blijken
leven. Het was overweldioendl

GEVONDEN
Fietssleutel, merk AXA, te bevragen tel. 533139.

Na de touwtrekwedstrijd van 28 juni j.l. gevon-
den bruin regenjack. Te bevragen: Stadslaan
43.

27 sept. 17.00 - 28 sept. 23.00 uur
C.H. de Koning
Ylostinslaan 3, lJlst
Te|.0515-531263

28 sept.23.00 - 30 sept. 8.00 uur
E.H. Mulder
Tramstraat B, Nijland
Te|.0515-569232

4 okt. 17.00 - 5 okt. 23.00 uur
H. Huismans
De Syl 10, Heeg
Te!.0515-442292

5 okt. 23.00 - 7 okt. 8.00 uur
E.H.J.M. Drenth
S. Sjaerdemalaan 72, lJlst
Te|.0515-531263

11 okt. 17.00 - 12 okt. 23.00 uur
E.H. Mulder
Tramstraat 8, Nijland
Tel. 0515-569232

12 okt. 23.00 - 14 okt. 8.00 uur
H. Huismans
De Syl 1 0, Heeg
Te|.0515-442292
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Bestratingsbedrijf

Zwaagman B.lí.

Voor particulier en bedriif
Vraag vr íj b I ij vend pri iso pgave

Fam. Leverstraat22
8603 EC Sneek

Te|.0515-430454

Occasions en
N ieuw-verkoop
Goede service

Tel.531249
Holtropweg 5

Reparatie
Plaatwerk - Spuiten

Priaé en Zakelijh
de juiste

* verzekering
* hypotheek
* pensioen

SNDEIÍ'EN
ASSUNANTIEIIANTO(N.

DE BOENBY

Zwarteweg 4, Sneek
tel.: 051 5-4 1 6825

Caft - Bifi artcentrum - ZabntetJnar

STADSHERBERG
HETWAPENVAN IJLST

eig. Faru. J. Schreur

Galamagracht 2-4, S65I EB IJkt, tel. 0515-53I3Is

. Sfeeruol Cafe . P"tit Restaurant . 2 Vergaderzalen o Zonnig tenas
. 2Jeu de Boule-banen . Bifiartcentrum rnet:

.2Carambolc+afeb .I Snoohertafel .I Cafebifart .l Poolbifiart

ROODHEMSTERWEG 12

8651 CV IJLST

TE1.0515-531214
FAX0515-532600

VOOR AL UW ONDERHOUD, VERBOUW, NIEUWBOUW,
KUNSTSTOF RAMEN EN DAKKAPELLEN

BOUWBEDRIJ F

VISSER
IJLST

Voor ovenverse bakkersprodukten naar

DrDo[rn'o8nnrunrHJ
GEEUWKADE .I - 8651 AA IJLST TELEFOON 0515-531557

v

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

Altijd lcwaliteit over de vloer,

Makelaardij
Schrale

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

Hypotheken en verzekeringen

Taxaties van alle onroerende goederen
blnnen 48 uur geregeld

Vraagt vrijbl ijvend informatie.

Stadslaan 42,8651AG lJlst, tel. 0515-532211
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JPUNITS'qVEWruJfiI
Het afscheid van Nij Ylostins als beheerders-
echtpaaÍ is op zaterdag 1 juni j.l. voor ons een
onvergetelijke middag geworden.
Zoveel belangstelling, al die goede woorden, de
vele cadeaus, de bloemen en de vele kaarten
die wij kregen, daarvoor onze hartelijke dank.
Een dag voor ons om niet te vergeten. Nog-
maals hartelijk dank.

Pieter en Hinke van Slooten"

-KfuttEKrESfNederlandse Kanker-
bestrijding/Koningin
Wilhelmina Fonds
Met z'n allen tegen kanker
Van B Vm 14 september 1996 kunt u weer de
collectant van de Nederlandse Kankerbestrij-
ding/Koningin Wilhelmina Fonds (KWF) aan de

._ .19r, 
venvachten. Tevoren krijgt u een Íolder met

rnlormalte tn oe Dus.
De Nederlandse Kankerbestrijding/KWF staat
voor bijna 300.000 kankerpatiënlen. Met uw giÍt
aan de Nederlandse Kankerbestrijding/KWF zet
ook u zich voor deze patiénten in, samen met de
onderzoeker, de dokter en de psycholoog. Daar-
om is het motto van de collecte: "Met z'n allen
tegen kanker". En u weet: uw geld wordt goed
besteed.
Uw geld is nodig voor onderzoek naar oorzaken
en betere behandelmogelijkheden en voor voor-
lichting en begeleiding van patiënten en hun
naasten. Bestemmingen waarvan iedereen weet
hoe belangrijk zij zijn. De Nederlandse Kanker-
bestrijding/KWF rekent daarom ook dit jaar weer
oD uw sleun.

De Nederlandse
Lever Darm Stichting
In de week van 23 Vm 29 juni 1996 vond de na-

. onale collecte plaats van de Nederlandse Le-

-ver Darm Stichting (NLDS). De opbrengst in lJlst
bedroeg Í 1.568,50.
"Rob", een jongen van 16, stond centraal in de
collectecampagne. Rob heeft de ziekte van

Crohn, een chronische darmziekte. Met uw gift

heeft u Rob en al die anderen met een maag-,
lever- of darmziekte verder kunnen helpen.

Hartelijk dank hiervoor. HeeÍt u de collectant ge-

mist? U kunt alsnog uw bijdrage storten op giro

2737.
De NLDS is de overkoepelende organisatie op
het gebied van spijsverteringsaandoeningen.
Het werkterrein omvat wetenschappelijk onder-
zoek naar maag-, lever- en darmziekten en het
geven van voorlichting.
Heeft u vÍagen over de spiisvertering? Bel de
infolijn: 030-6055881 . De inÍolijn is op maandag
Vm donderdag te bereiken tussen 15.00 en

17.00 uur.

Taxicentrale ZUID-WEST FRIESLAND

Taxi Gaasterland O51 4-57 1 377
Taxi Speerstra 051 5-543400
Postbus 459, 8600 AL SNEEK

Alg. Tel.nr.: 051 5-430300

De Rabobank is een bank met een

idee. Het idee heet 'samenwerken'. Met

wortels in de plaatselijke samenleving

hebben wij als geen ander een traditie

van samenwerken en bouwen aan rela-

ties. Van jong tot oud. Dat is meer dan

Als bank in de buurt weten we wat er bU

u allemaal om de hoek komt kijken.

een belofte. De Rabobank is een bank op uw wensen inspelen.

Rabobank
Sneek-Jourc-Lemmer

Met de Rabobank sta je er niet alleen voor. i

Golamogrocht 1,8ó51 EB |Jlst

telefoon (05 I 5) 53 I 42ó, telefax (05 I 5) 53 I 250

AVO
I nteg ratie Gehand icapten
De nationale collecte AVO Integratie Gehandi-
capten bracht in lJlst / 1.499,70 op.
Dankzij uw gift en de belangeloze inzet van de
AVO collecte-organisatie in uw gemeente werd
dil bedrag mogelijk gemaakt.
Het is een positief gegeven dat mensen zoals u

niet voorbiigaan aan de vraag om hulp voor een
goed doel in eigen land.
Veel gehandicapten zullen dit jaar niet tever
geefs een beroep op AVO doen. Bedankt!

Fokje Mous
Bea lnia

De naaicursus gaat weer
beginnen

van mensen voor mensen. Daarom zijn

wij niet alleen volledig thuis in de finan-

ciële wereld. Maar ook bij u in de buurt.
'We weten wat er bij u allemaal om de

hoek komt kiiken. 'W'e weten wat er

speelt.'Want alleen dan kunnen we echt

fen alweer in de winkels. Krijgt u dan ook zo'n
zin om weer wat nieuws te maken voor u zelÍ oÍ
voor uw gezinsleden? Want uw eigen kleding
maken, dat is toch een leuke en praktische hob-
oy.
Dit is echter niet altijd voor iedereen even ge-
makkelijk, maar met de juiste begeleiding zal het
u zeker lukken.
Hebt u nog nooit zelf kleding gemaakt, kom het
dan beslisi leren. Maar ook degenen die de be-
ginselen al onder de knie hebben kunnen de Íij-
ne kneeples op de naaicursus leren.
De volgende cursus begint halÍ september en
bestaat weer uit 12 lessen van 1,5 uur. We wer-
ken in kleine groepjes zodat u volop individuele
aandacht krijgt. Bovendien bepaalt u zelf wat u
wilt maken en in welk tempo.
De kosten voor 12 lessen zijn / 140,--. De les-
avonden worden in overleg bepaald. Inlichtingen
en opgave bij Betty Oppewal, De Fj0rslach 3,
tel. 532253.Nog even en dan liggen de eerste najaarsslof-
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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

VOOR FLIPPO'S ENTOPSHOTS

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

iizer- en visarti kelen,
klompen en laarzen,

bliiÍt het adres

J,@,D'E 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 sooften kunt u vragen

u moet maar eens een gokje wagen.

ln de winkel ontmoeten wij u graag

en leggen wij het vlees voor u op de waag.

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

R.IKREDEE
U KUNT HIER TERECHT VOOR:

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

' Onderdelen ' Vetkoop van Nlsuwe &
Gebrul<tc aulo's

Roodhemsterweg 14

IJlst
05 15-53 1436

(privé 31858)

Autorijschool L. de BOgf
Belangrllker dan een goedkoop

lesuur is de eindrekening
na het rlleramenl
Ga daarom naar

Autorijschool L. de Boer
Popmawal 12, lJlst
Te|.0515 - S1553

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

VOLLEDIG
GEDIPLOMEERD

(rry uiwaartverenigi ng "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 winstbeiag met voor leden bovendien

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

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

* BodeJ. Plantinga, dag en nacht bereikbaar0514-591372.

Inlichtingen: A.A. Seinen, De Kling 11, tel. 0515-532558

TIMMER- EN AANNEMERSBEDRIJF

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

lJlst, Roodhemsterwg 4, TeleÍoon 051 5-531 880/531 348
Postadres: Postbus 29, 8650 AA lJlst
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Kerkeraden na 108 iaar weer
samen aan taÍel (ll)
In het vorige Dryltser Kypmantsje hebt u kunnen lezen hoe het hier in 1888
met de Doleantie (= kerkelijke afscheiding) ging.
Dit artikel gaat over de problemen die de Doleantie met zich meebracht en
over het weer bij elkaar komen van de Gereformeerde en Hervormde ker-
ken.

Hoe het verder ging
De nieuwe GereÍormeerde kerkeraad gaat wel-
varend van start. Op 15 juni 1889 kopen Walle
Cnossen en Willem E. Andela respectievelijk
vooÍzitter en secretaris van de Vereniging Ker
kelijke Kas (= GereÍormeerde kerkvoogdij) het
huis op de hoek van de Galamagracht en de
Popmawal. Nu is hier de RABO-bank.
De verkoper is Ale Jans Wijnia (ook GerefoÍ-
meerd) en de koopprijs is / 1548,96. De akte
wordt getekend bij de lJlster notaris Gerardus
Benthem Reddingius. Als neutrale getuigen tre-
den op Simke Fijlstra, kleermaker en Rienk

iemstra. politieaqent.\óe xoopmanr*oiing wordt verbouwd tot een
kerk met echte ountramen. Links zaten de vrou-
wen en de ouderlingen en rechts de mannen en
de diakenen.
De lateÍe bovenwoning van Teake Visser diende
als consistorie en vraagleerkamer en beneden
(later smederij) woonde koster Brens. In 191 1

werd de huidige GereÍormeerde kerk aan de
Stadslaan in gebruik genomen.
Het zal duidelijk ziin dat deze kerkelijke afschei-
ding de nodige praktische problemen met zich
mêebracht. Dat blijkt bijvoorbeeld uit de notulen
van de Hervormde kerkeraadsvergadering van
25 februari 1890.
De diakenen delen mede dat zij een gemeente-
lid hebben bezocht dat ongeoorlooÍd een weke-
lijkse diaconie-ondersteuning ontuing omdat hij
blijkbaar bij de Dolerenden behoorde... De
vrouw uit dat gezin is later bij de diaconie ge-
weest en heeft bedankt voor verdere steun. Een
ander gemeentelid zit in het diaconie-armhuis
en is Dolerend geworden. Hij zal echter de ver-

eding van I 1,60 per week blijven ontvangen.
S-áken S.O. de Vries gaat de administratie voor-

taan voeren. Op een ander gebied waren er ook
problemen. Het (hervormde) Christelijk Jonge-
ren Verbond CJV exploiteerde in lJlst een biblio-
theek in de consistoriekamer. De volgende ge-
gevens ziin ontleend aan het le notulenboek
van het CJV.
In 1886 werd een nieuwe boekenkast gekocht
voor / 15,- in Joure. ln 1890 heeft de bibliotheek
395 boeken. Er ontstaan nu moeilijkheden met
de dolerenden (Gereformeerden). A. Nooitgte-
dag en G. Wielinga (GereÍormeerd) gaan boe-
ken ophalen bij de lezers. Veel mensen weiger-
den hun lectuur in te leveren. Er komt zelÍs een
advocaat uit Sneek aan te pas, maar die kan
niets beginnen omdat het CJV geen rechtsper-
soon ts.

Het CJV laat uit voorzorg dooÍ timmerman Gorrit
Visser een ander slot op de boekenkast zetten.
De spanningen lopen op en de boekenkast
wordt vanuit de Hervormde consistorie overge-
bracht naar de achterkamer van de weduwe
Roodbergen. Hiermee bezig zijnde kwamen de
Gereformeerden in de consistorie om de boe-
kenkast op te halen, maar zii waren net te laat.
De Doleantie liet diepe sporen na. Er onlslond
tweespalt in Íamilies, ouders werden GereÍor-
meerd, kinderen niel. De ene broer oÍ zus do-

*á*:li,È:Í,'iÈria:l;;:i ; 1 ; ; ; ; ;;iá; ; ; +t;u: 
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Deze foto is rond 1900 gemaakt. Links het
hoekpand Galamagracht/Popmawal dat van
1 889-191 1 dienst deed als Gereformeerde kerk.

leerde wel, de ander niet. Hervormde en Gere-
formeerde jongens en meisjes konden in goed
fatsoen geen omgang meeÍ_met elkaar hebben.
Hiervan zijn bij oudere lJlsters genoeg voorbeel-
den bekend.
Het volgende gedichtje deed rond de eeuwwis-
seling in lJlst de ronde toen de Hervormde Rim-
mer van Netten met zijn vrouw Fokeltje Lang-
hout GereÍormeerd werd.
'Rimmet van Netten
durft geen voet meer te zetten
in het synodale kerkgebouw.
Om zijns vrouws begeren
moest hij gaan doleren.
Aan de Stationsweg naar de kerk
dat is Fokeltje haar werk'.

Het synodale kerkgebouw is de Hervormde kerk
en de Stationsweg heet nu Sladslaan, waar de
GereÍormeerde kerk staat.

Drvlts...
it aldé stedsje

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

verkrijgbaar bij:

BOEKHANDE L VISSER

Toenadering
Wij slaan nu een lange periode over.
De christelijke scholen in lJlst die vanaÍ 1915
gescheiden waren komen in 1969 weer bij el-
kaar. Op 26 juni 1969 komt de Íusie tot stand
met als nieuwe naam: Vereniging van Prote-
stants Christelijk Onderwijs te lJlst. De Hervórm-
de school krijgt de naam Ylostinsschool en de
GereÍormeerde school wordt de Mauritius-
school. Beide namen herinneren aan de historie
van de stad lJlst.
ln 1974 komt daar de burgemeester Jan Oppe-

ile ï)roalirrug. lI"S"Il;

diik-kleuterschool nog bij. Uit het samengaan
van deze scholen kan men aÍleiden dal de tijden
inmiddels zijn veranderd. Men staat niel meer
lijnrecht tegenover elkaar, integendeel.
Tussen de kerken ontstaat ook behoeÍte aan
toenadering en een belangrijke stap vindt plaats
in 1974.
ln een brieÍ van 28 septembet 1974, die onder-
tekend is door jeugdouderling Jetse Canrinus,
stelt de Gereformeerde jeugddienstcommissie
voor om voortaan de jeugddiensten gezamenliik
te houden. Er moet dan ook één jeugddienst-
commissie komen. De Hervormde jeugdraad
gaat hiermee akkoord en ook de beide kerkera-
den stemmen hiermee in.
Destijds was ds. K. den Hartog Hervormd en ds.
H.Ê. Bijleveld GereÍormeerd predikant in lJlst.
Op zondag 9 Íebruari 1975 wordt in de Hervorm-
de kerk de eerste gezamenlijke jeugddienst ge-
houden. Voorganger is ds. A. GriÍfioen (Herv.)
uit Heeg. Hij preekt over Christen zijn, blil zijn,
en het Kurios combo uit Leeuwarden zorgt voor
de muzikale omlijsting.
Later kwamen ook de jeugdclubs en de cate-
chisaties bij elkaar en nu kerken beide gemeen-
tes altild samen.
In november 18BB ging men uiteen. Na 108 jaar
kwamen de Hervormde en Gereformeerde ker-
keraden in mei 1996 in de Hervormde consisto-
rie 'De EehoÍ' weer bij elkaar. Er zijn nog veel
problemen op het gebied van de financiën, kerk-
gebouwen, de nieuwe kerkorde van de nieuwe
Verenigde Protestante Kerk in Nederland
(VPKN), enz.
Toch zit er een goede kans in dal GereÍormeerd
en Hervormd lJlst in de toekomst een Federatie
gaan vormen.
Ds. Hans Ariesen (Herv.) zei onlangs in een ge-
zamenlijke vergadering: 'Samen Op Weg in lJlst

trti: ' , .:...
ur#: i; a;; .r;re. rtir. lii'. aic:
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VOOR WONING.
EN

UTILITEITSBOUW
installatiebedrijf

UW ADRES VOOR:
o Centrale verwarmingsinstallaties
r Energiebesparende verwarmingssystemen
o Renovatie van bestaande verwarmingsinstallaties
o Elektro{echnische 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.

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

ln het bezit van SVM-makelaarcdiploma

lsl
l-ï:Bi,ïH'Fl

Voor alles wat met uw auto te maken heeft
Nu ook algemene periodieke keuringen (AP.K)

Rogmolewei I lJlst. Tel. 0515 - 532886

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

Voor binnen- en
buit enechllàerwerk

Marco en Isabelle
gaan trouwen !

Zii kiezen eo.r originele
cn exclusieve huweliikskaart

uit dc r.ricuwc lntcrcard-collectie.

áffi,
slke>t 4e V>

Renorqtic & Nieuwbouw

VAN VLOER TOT DAKPAN
ONDERHOUDSBEDRIJF HUISMANT

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

NIET ALLEEN
VRIENDELIJK .....

MAAR OOK
DEKSELS
VOORDELIG !

MEER PLEZIER VAN JE GIJLDEN
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gaat heel aardig, maar landelijk maken we ons
zorgen over de samenwerking'.
En ds. Henk Spit (GereÍ.) schrijft in het kerkblad
over diezelÍde vergadering: 'We mochten met el-
kaar constateren dat we hier in lJlst stevig op de
rails staan als het om Samen Op Weg gaat'. En
even verder: 'We voelen ons door de Geest ge-
dreven. Het is maar een stapje, dat besefÍen we
allemaal. Maar het is wel het gehoor geven aan
de opdracht van de Heer, die ons smeekt: dat gij
elkander lieÍhebt, opdat gij allen één zijt'.

Wie nog meer bijzonderheden wil weten kan ik
het boekje 'De Doleantie In IJIst' aanbevelen.
Het is in 1988 geschreven door de toenmalige
lJlster Gereformeerde predikant ds. Cor Warin-
ga en uitgegeven door boekhandel/drukkerij Vis-
ser uit lJlst.

Frits Boschma.

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

scharen, messen, tuin- en hobbygereedschap.

* lripen van alle soorten qrasmaaiers, Ook de mes-

-"sen van [Jw motor- 0l eleKromaaier 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

Tel.531782

F0gelnijs

Vogelwacht
lJlsUOosthem e.o.

Vogelnieuws
Een grauwe vliegenvanger (skiere miggesnap-
per) zingend in de J. Rispensstraat op 14-4-
1996 en ook gezien door J. v.d. Sluis, lJlst.
Twee huiszwaluwen (wytgatswel) in de J. Ris-
pensstraat op 19-4-1996 gezien door J. v.d.
Sluis. Ook meldde de huiszwaluw zich weer op
21-4-1996 in de H. Huizengastraai, gezien door
mevrouw Poelstra, lJlst.
De bekende roep van de koekoek gehoord op
27-4-1996 in de buurt van het Wiiddraai, door de
heren J. Wiersma en S.K. Abma, Nijesyl.
Op 3-5-1996 zijn de eerste jonge kerkuilen
(tsjerk0le) er ook weer. En op vele plaatsen zijn
de eerste jonge ransuilen ook weer geringd. Dit
is 2 weken eerder dan in 1995 meldt J.v.d. Sluis.
ïwee vlaamse gaaien (houtekster) bij het Wiid-
draai op 3-5-1996 gezien door J. Wiersma en
S.K. Abma, 8 vlaamse gaaien werden er boven
lJlst gezien op 21-5-1996 door H. Schraa. Wordt
lJlst steeds bosrijker? Want deze soort hoort bij
de bosvogels.
Verdediging van een haas van haar jongen te-

"'t Vuilnisvat"
'n enquête voor gebruikers van compostvaten
ln april 1995 heeft de gemeenteraad besloten tot hel openstellen van de mogelijkheid om thuis te
composteren. Er zijn nu zo'n 800 huishoudehs in de gemeente Wymbritseradiel die een compostval
thuis in gebruik hebben.
Om een overzicht te krijgen hoe goed het compostvat in de praktijk werkt en of er nog aanvullende
informatie nodig is, willen we u vragen om onderstàande enquête in te vullen en terug te sturen naar:
Gemeente Wymbritseradiel, bureau Openbare Werken, t.a.v. M. Aukes, Postbus 14, 8651 AC lJlst.

- lk heb een compostvat van 260/450 liter. lk héb het compostvat sinds . . . .. .. . in gebruik
* Het compostuat staat in de zonlin de schaduw. Het compostvat staat

op beton
op het gras/tuinaarde
op tegels en gÍas. lk gooi in het compostvat:
groenteresten
schillen van aardappelen
fruit
overtollige blad/loof en onkruid
kranten
kattebakvulling
kaas en andere etensresten
broodresten
gazongras
herÍstblad
Íiingemaakte takken

Als het materiaal te nat is, dan kan er overlast ontstaan aan geuren. Er is een tekort aan zuurstoÍ.
Om te zorgen voor voldoende zuurstoÍ waardoor een goed aÍbraakproces ontstaat is het belangrijk
om regelmatig de inhoud om te scheppen.
*lk schep de inhoud per maand doorelkaar
Dit doorscheppen kunt u doen met een beluchtingsstok, verkrijgbaar bij Stichting "De Draei" in Heeg
(tel. 0515-442442\.

Bij het compostvat is een zakje compostversnêller verkrijgbaar. De inhoud van dit zakje helpt bij het
opstarten van het composteringsproces.
- lk heb dit middel nieVwel gebruikt.
. Het compostvat bevalt mij wel/niet omdat . . .. . .. .

lk wil meer informatie om beter te comoosteren.

Mijn adres is:

Bedankt voor de medewerkino.

gen een bruine kiekendieÍ (brÉne hoanskrob-
ber). Verschillende aanvallen van de kiekendief
werden afgeslagen. Gezien op het B0tlàn zuide-
lijk van Nijesyl, gezien door Jellie Abma-Buma.
Meldingen van lepelaars (leppetbek), 2 stuks bij
de Hommeds op 13-5-1996. Een boven Nijesyl
op 14-5-1996 en een bij de Terpen lJlst ook op
14-5-1996. Twee lepelaars op 16-5-1996 bij de
Rige te Abbega. Een lepelaar gezien tussên de
rondweg en de Hemdijk op 30-5-1996. Een dag
later waren er 2 stuks.
Op 6-6-1996 cirkelde er nog één boven de
Ylostinslaan.
Deze mooie statige witte vogel met zijn grote le-

pelvormige bek komt steeds meer in Friesland
voor. Hij broedt het meest op de Waddeneilan-
den. Misschien broedt hij ook nog wel eens op
het Friese vasteland. Zijn er nog meldingen van
de lepelaar die nog niet zijn doorgegeven, bel
dan gerust, want deze meldingen worden ook
doorgegeven aan de Stichting Lepelaarsonder-
zoek Nederland.
Op 14 en 15 mei 1996 zijn 4 jonge zanglijsters
uitgevlogen uit het nest in de coniferenheg bi1

Sieb en Jellie Abma in Nijesyl.
Een kerkuil (tsjerk0le) vloog op 15-5-1996 tegen
de vrachtauto van F. Osinga uit Abbega. Eerst
dacht men dat het een eend was, maar bii een
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7 Who*-*Loukë
.llomskikkursussen

./Jreidsboeketten, korsages en oar

.l/Jlornwurk

Richtsle Wi1n1a De Himmen 29

Easthrm, til 05 l5-532607

NS.PLAATSBEWIJZEN
Jongeren-, Baíl Aktief- en

60+ seniorenkaarten

verkrijgbaar bij ;

BOEKHANDEL VISSER
Galamagracht 9, tel. 531 318

verb(oLtlfv-
interietrÍ -
en lcletrÍ -
adviezen

De Himmen 24 I 8618 NFI Oosthem
TeleÍoon/ïeleÍax 05 1 5-532451

DYNAMICA
ontwerpburo
Pieter Koot

Waaromhopen.-.
als a Yoordelig
hantharen?

De doe-het-zelver huurt bij
ons o.a.: a Ladders a Rol-
slelgers a Speciemolens
. Cirkelzagen o Decoupeer-
zagen a Boormachines
. Schuurmachines . Parket-
sc h uu rm ac h ines a G tond -
of Tuinfrezen . Ketting-
zagen enz. enz.

}I.SIIPERDA
Sudergoweg 54, lJlst
051 5-426020/05 1 5-53 1 260

!
D
!
D

GROND- EN VERZETWERK
WALBESCHOEIING
HEIWERK tr RIOLERING
AG RAR ISCHE WERKZAAMHEDEN

Aannemin gsb*drilf W*#- en ïlÍaterbouriv

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

@
Voor al uw
* Nieuwbouw
* Verbouw
* Onderhoudswerk

Aan nemersbedrijf Vellinga-Spij ksma
HEEG / IJLST ,Á:

,f.*
/.'s.

Vraag om vrijblijvende
prijsopgave van uw bouwplannen

lfV0B Telefoon 0515-4/i2278/0515-531228
rouÏi-ron* Telefax OS1 5-443659

t hníTloweeÍd& Auto$íchool t
. Lestijden 60 minuten
. Opfribcursus voor de niet regelmatige rijders
. Theoriecursus
. Hoog slagingspercentage

532009
Sudergoweg 3ó, 8ó51 CN lJlsl, lel. 051 5-532009

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

Speciale drogisterij en kosmetica-aÍdeling

Let op onze wekeliikse folder

SPEERSTRA'S
VOORDEELMARKT
Stadslaan 2 - Telefoon 53'1 206
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3WlH"@en[ofsnna
!il7'
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ffiha - Terrasbestrating

=ffiJf 
-Tuinonderhoud

Voor alles op
tuingebied

Bel voor vrijblijvende oÍÍerte
te|.0515-53 26 86

voorbeeld boodschappen doen en de post door-
lezen oÍ een brieÍje schrijven. lk durf nu naar de
bibliotheek om een boek te halen. Dat kwam
vroeger niet bij me op. Voorheen had je de bril
vergeten of je bleeÍ thuis als je moest schrijven.
lk hoop nu nog eens een diploma te halen. Het
kan, want: er zijn hier mensen die geen letter
konden lezen en die nu hun rijbewijs hebben ge-
haald".

"lk durÍ beter te schrijven"
Drie cursisten, die het aÍgelopen seizoen een
cursus "Schrijven is Meer" bij de Basiseducatie
volgden, vertellen wat zij hebben geleerd.
Gerda B. uit Workum voelt zich zekerder na de
cursus bij het Friesland College in Sneek. "Vroe-
ger op de lagere school raakte ik in paniek als ik
veel Íouten maakte, waardoor het juist nog
slechter ging. Nu weet ik dat je iuist leerl van
Íouten maken. Daarom durf ik beter. lk schrijÍ nu
ook notulen voor onze vereniging. Dat ik dat ooit
nog eens zou doen".
Ook Pieter A. volgde dezelfde cursus. Na afloop
vertelt hij: "lk heb een broer in Canada wonen.
En lk dacht altijd: een brieÍ schrijven? Kom nou,
ik pak de teleÍoon we!|... Maai ja, bellen naar Ca-
nada is wel duur natuurlijk! Onlangs heb ik hem
met zijn verjaardag een brief geschreven. Direct
daarna ontving ik een brief terug. Brieven schrij-
ven en ontvangen is eigenlijk heel leuk".
Janny P. schrijft sinds de cursus "schrijven is
meer" alle leuke en ontroerende uitspraken van
haar dochtertje in een speciaal boekje. "Voor-
heen dacht ik: ik onthoud het wel, maar dat is
niet zo".
Komend seizoen weer bij de Basiseducatie van
het Friesland College: jaarcursussen lezen en
schrijven voor beginners, cursus "Schrijven is
meer" (15 weken) en Lezen van verhalen (10
weken). Start september en januari. Zo zijn er
ook cursussen rekenen, Engels 'en kennisma-
ken met de computer. Zo mogelijk bij u in de
buurt! Voor meer inÍormatie: bel met het Fries-
land College in Sneek, tel. (0515) 420646.

COPIEREN tot A3
vergroten of verkleinen?

DUPLICEREN?
Snel en goedkoop

dan naar:

BoekhandeUDrukkerij V |SSE R
Galamagracht 9, tel. 531 318

lalere stop bleek dat het een kerkuil was. Hij
leeÍde nog en werd mee naar huis genomen. De
volgende dag ts hij naar de F0gelhelling in Ure-
teÍp gebracht. Daar is hij goed opgevangen en
ook de laalste berichten zijn goed.
Ook bij een Íamilie ransuilen waren moeilijkhe-
den. Eén van de ouders lag halÍdood onder hun
nesl,.vermoedelijk door de honger. Deze uil is
met 3 jongen naar Ureterp gebracht. Hoe het
met deze uilen gaat is niet bekend bij J. v.d.
Sluis, lJlst.
Eerste melding van 4 jonge meerkoeten (poep-
merkel) op 18-5-1996. Op de hoek van de Wilde
Wijmerts en Wijnsloot gezien door G. v.d. Lei,
lJlst. Ook werden er nog jonge meerkoeten in
het Far achter de Hommerts op 22-5-1996 ge-
zien door Hannie Landman.
Nazorger Chr. de Jong zag verbaasd op toen hij
voor controle kwam bij het nest van een grutto
(skries). De grutto ging niet weg, maar bleef
mooi zitten. Hij liet zich zelfs aaien.
De tapuit (heidehipper) werd gezien langs de
Eendrachtweg op 21-5-1996. Wel laat, oÍ komen
ze hier te broeden? Als je zijn friese óaam hei-
dehipper moet geloven dan wordt het niets.
Moeder eend ging met 6 kuikens de sloot in en

,rtrok. Mevrouw Veldman ontdektê dat er nog
\íjong"n achterbleven in het nest. Een hatÍ uur-

tje later zijn die 5 ook bij de moeder gebracht en
was het gezin weer compleet met 11 jongen. En
nu maar hopen dat er wat van overblijft.
Ook waren er moeilijkheden bij de oude Íabriek
van Nooitgedagt. Daar zat een eend te broeden,
omringd door gebouwen. De jongen konden er
niet wegkomen, maar met behulp van gemeen-
tepersoneel werd moeder eend met 10 jongen
door de lege Íabriek geleid en naar de westelijke
dijgracht gebrachi. Nu konden ze heerlijk zwem-
men. Deze eend broedt hier al 5 jaar op dezelÍ-
de olaats.
Twee gele kwikstaarten (giel boumantsle) ge-
zien op 24-6-1996 in de Ruiterpolder door de Ía-
milie A. Osinga, lJlst.
Ransuil (hoarn0le) gezien langs de Zuidwest-
hoekweg op 25-5-1996 door de familie Nauta.
Ook werd de ransuil nog gezien in de S. Sjaer-
demalaan op 3-6-1996 door Marije Heinsius.
Groot geaderd witje gezien op 6-6-1996 in de
Jagersherne door mevrouw Galama, lJlst.
- 

?te bonte specht gezien in de Hommerts op
\-/-1996 door Robin Schuurmans. Hommerts.
Vogelmeldingen gaarne bij Sj. Landman, de
Kearnstien 16, lJlst. tel. 0515-532046.

Vogelwacht lJlsfOosthem e.o.

Snabbeltje Nieuws
Woensdagochtend 28 augustus a.s. is er weeÍ
uitverkoop van 9-1 1 uur. Alle tweedehands kin-
derkleding en speelgoed wordt verkocht voor 1,
2,3 ot 4 gulden.
Op woensdag 11 september is het Snabbeltje
vanaÍ 9 uur weer open met de nieuw ingebrach-
te wintercollectie. Je kunt winterkleding alvast bij
ons thuis aÍleveren. Na -Í 1 september kan dat
ook in het Snabbeltje.
We zijn open op woensdag van g-1 1 uur; don-
derdag van halÍ 2-3 uur en vrijdag Van 9-11 uur.
De schoolvakanties zijn wij gesloten.
Altijd van harte welkom.
Anita Oosterhuis, De Sánhorst 16, tel. S31 91 1

Wilma Eisma, De Pream I.tel.532226.

Ét$JL:g
Kunstnagels... hars oÍ gell.
ldeaal voor nagelbijters,

je droom kan waar worden.
In 2 uurtjes lange nagels oÍ
je eigen nagels verharden.

Het kan allemaalbij
GRIETJE ZIJLSTRA
NAGELSTYLISTE

051 5-531 987

Friesland College
Centrum voor Algemene
Educatie
lk hoef mijn bril nooit meer te vêrgeten!"
Klaas v.d. W., eindelijk over de drempel heenge-
klommen, is blij dat'ie ziln verhaal kwijt kan:
"lk ben op een lees- en schrijÍcursus en daar
leer ik een heleboel. Vroeger op de lagere
school kon ik niet meekomen. De meesiers had-
den geen tijd. Wat ik nu leer op het Friesland
College heb ik in acht jaar nooit op school ge-
leerd. lk heb er dus geen spijt van. lk raad het
iedereen aan die moeite heeft met leren. Je
krijgt meer inzicht in de dagelijkse dingen, bij-

Galamagracht PB
8651 EC lJlst
rEl.O515€3148e

deTeialk4
8851 CZ lJlgt
rsl.o51s531813
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't Vuilnisvat
Tegenwoordig scheiden wij het afval in vele
soorten. Deels wordt dit gehaald en deels kunt u

dit zelf brengen.
Bijvoorbeeld glas:
dit kunt u in bijna elke plaats in de gêmeente
Wymbritseradiel brengen en in de daarvoor be-

stemde glasbollen gooien.
In onze gemeente staan op 19 lokaties glasbol-

len. Glazen flessen en glazen potten kunnen
door u zelÍ in de glasbollen gegooid worden.
Bovendien is er op 6 lokaties in Wymbritseradiel
de mogelijkheid om wit glas en gekleurd glas

apart te storten. Het ingeZamelde glas krijgt de
kans om een tweede leven te beginnen. De pin-

dakaas-pot wordt in een volgend leven mogelijk
een bierfles.
Binnen de gemeente Wymbritseradiel werden in
het jaar 1994 in de glasbakken van Oppenhui-
zen de meeste kilo's glas ingezameld. In het ka-
der van de actie 'Glas voor Glas'werd op 24 no'
vember 1995 door mevrouw F. Sijbrandij-Meijer
(wethouder Openbare Werken en Milieu) een
glasservies uitgereikt aan T. Bangma, een wille-
keurige inwoner van dit dorp.
Glas niet bij het afval doen is niet alleen beter
voor het milieu, maar ook beter vanuil kosten-
oogpunt. Door het gebruik van glasbakken be-
spaart de gemeente op de kosten voor afvalver-
werking. Zij betaalt per ton glas uit de glasbak
veel minder dan wanneer die hoeveelheid glas
àls aíval in de rest-container terechtkomt en
moet worden gestort oÍ moet worden verbrand.
De opbrengst van wit glas is hoger dan die van
gekleurd glas. Ook hiermee valt geld te bespa-
ren, en ieders medewerking wordt dan ook loe-.
gejuicht.
Oud glas wordt handmatig gesorteerd. Er mag
daarom ook geen vlakglas, van btjvoorbeeld
ruiten in de glasbol, dit geeÍt kans op verwondin-
gen bij het sorteren. Vlakglas kan apart ingele-
verd worden bij gemeentewerken in Heeg. Apart

inzamelen is beter voor het milieu.

Sehilders- en tr(lusbedriif
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''BILJARTVERENIGING DE STADSHERBERG''

heeft nog enkele plaatsen vrj-j, voor

nieuwe leden, bij de afdeling 55+

Belangsteflenden kunnen zích mel-den

op dinsdagmiddag I7 september a.s.

tussen 14.00 en 16.30 uur of

tel-efonisch onder no: 531315 of

532003.

Graag tot zj-ens aan de Galamagracht 4

PERGAMANOLIEFHEBBERS !

Onze pergamanoclub is weer van start gegaan.

Helaas hebben enkele leden om diverse redenen af moeten zeggen,
daarom hebben \rye nu weer plaats voor nieuwe leden.
Wilt u graag met pergamano aan de gang, komt u dan vrijblijvend eens
langs.
Onze eerstvolgende clubavonden zijn :

16 september en 7 oktober a.s. en worden gehouden in de bovenzaal
van 'It Mienskipsh0s.
Aanvang 20.00 uur.
Zowel dames als heren zijn van harte welkom!
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Kijk eens in de badkamer: huidlotions, crèmes
en deodorants zitten vaak in glazen potjes. En
kijk eens in de keukenkast: mosterd, kruiden,
pindakaas, appelmoes en groenten zijn vaak in
glas verpakt. Al dat glas, hoe klein ook, wil in

een volgend leven ook wel eens bierfles zijn.
Dus al het glas hoort in de glasbak. Want afual
scheiden is goed voor milieu en voor onze porte-
monnee.
Vragen en opmerkingen? Neem dan contact op
met onderslaand nummer: G. Jonker, fel. 0515-
534476 (gemeentehuis lJlst).
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