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Stienstra en Van der Wal naar
het industrieterrein
Met de verhuizing van Stienstra en Van der Wal is het laatste bedrijf uit de
lJlster binnenstad verdwenen. Door de uitbreiding van het bedrijf met
zwaar materiaal moest een ander onderkomen worden gezocht. Dankzij
een subsidie van de gemeente kon vrijdag 11 oktober een geheel ver-
nieuwd bedrijf officieel geopend worden aan de Rogmolewei.

schaft, want het echte boerenwerk ging lang-
zaam achteÍuit. Daarna werd ook ander werk
gezocht zoals gemalen, jachthavens, remmings-
werken, rioleringen en walbeschoeiïngen.
Er zijn 10 vaste werknemers en in drukkere pe-
riodes werken er zelÍs 20 man.

Molen De Rat was feestelijk versierd; een leken
dat er in lJlst weer iets te beleven was.
En dai was te merken ook, want de auio's ston-

\-./en geparkeerd in de wijde omtrek. Circa 250
mensen waren aanwezig toen Jan van der Wal
een beetje zenuwachtig iedereen welkom heet-
te. In het bijzonder werden verwelkomd de bep-
oe van Edward en Anneke en de moeder van
Jan, oud 96 jaar; de burgemeester met echtge-
note en oud-wethouder De Vries.
Het geheel werd goed geleid door de heer Toe-
ring, die de aanwezigen opriep om naar buiten
te gaan waar als openingsceremonie een paal
de grond in werd geslagen met een heistelling
anno 1900, onder aanvoering van tromgerofÍel.
In de loods werd het woord gevoerd door oud-
wethouder De Vries, die hiermede het bedrijf of-
ficieel opende. Hij memoreerde dat het bedrijf
gericht is op de toekomst, hetgeen blijkt uit de
presentaiie van het gehele bedrijÍ met zijn ge-
bouwen, machines en haven. De verhuizing
werd gestimuleerd door de gemeente.
Het thans 38 jaar oude bedrijf weet zich steeds
op het juiste tijdstip te innoveren. Van een twee-
mans loonbedrijf voor de landbouw groeide het
bedrijf naar een moderne vorm, welke thans

. rel werk heeft in de weg- en waterbouw. ïe-
\ens haalde hij een uitspraak aan van een lJl-

ster boer: 'Als kleine Jan komt praten, kan grote
Jan het maken'. De Vries bood een boek aan
over 'de geschiedenis van de tÍactor 1950-
'| 960',.

Hierna wordt het woord gevoerd door burge-
meesteÍ Koopmans, die het een eer vindt om
samen met oud-wethouder De Vries deze ope-
ning te mogen verrichten.
Burgemeester Koopmans reikt het bedrijÍ het
certificaat 'lSO 9002' uit. Dit is een Europese
noÍm waarvoor hoge kwaliteitseisen worden ge-
steld en hij hoopt dat het behouden van dit certi-
ficaat nog belangrijker is, hetgeen met een da-
verend applaus wordt beantwoord.
Ook oud-buurvrouw Auk van der Kooij voerde
het woord en memoreerde dat zij bij de start van
het bedrijÍ hierin geen heil zag; 'maar gelukkig
had ik ongelijk'. Met de woorden: 'Lytse Jan
groeit niet meer, maar ik hoop wel dal het bedrijf
blijÍt groeien,' eindigt ze.
Hierna werd nog het woord gevoerd door de
heer Van Houten, voorzitter Ondernemers lJlst.
Ook hij is trots op het bedrijÍ en het behaalde
certiÍicaat.
Tot slot spreekt Jan van der Wal een woord van
dank uit en nodigt een ieder uit voor een hapje
en een drankje op de Frisian Queen.

Uiteraard is er ook nog een interview met Jan
van der Wal gehouden:
Het had een haartje gescheeld of lJlst had geen
Stienstra en Van der Wal gehad.

In 1956 lagen de tickets voor Amerika al klaar
en zouden de beide Jannen werk zoeken in

Amerika, maar de ambassade stak hier een
stokje voor. Ze moesten een verklaring aÍleg-
gen, dat ze daar geen betaald werk zouden
ooen.
Jan van der Wal, commercieel directeur, liet zich
niet uit het veld slaan en zou, zoals laler bleek,
met Jan Stienstra een boppeslach maken.
Er werd een loonbedrijÍ opgestart met één trek-
ker en in het begin was het maaien en mestrij-
den. De beide mannen zaten niet stil en als er
nieuw materiaal op de markt kwam, dan waren
zij de eersten die het aanschaften, zoals een
laadwagen, cyclomaaieÍ etc.
Jan Stienstra tÍouwde in 1963 en Jan van der
Wal in 1964. Het oude pand is destijds gekocht
van oud-wethouder De Vries en het eerste grote
werk was het bouwrijp maken van plan Nijezijl in

1965 met 2 vaste werknemers. Later volgde de
jachthaven in Terhorne. Het voorbereidende
werk voor bijna alle uitbreidingen in lJlst is ver-
richt dooÍ Stienstra en Van der Wal.
In 1970 werd een hydraulische kraan aange-

De concurrentie is hevig en moordend, maar
door de grote krachi en inzet van alle jongens
en niet te vergeten de zoons Durk en Edward
wordt kwaliteit geleverd. Veel werd wordt ver-
Íicht voor de gemeente Wymbritseradiel en dat
zegt eigenlijk al genoeg.
Het oude pand brengt rrolgens Jan van der Wal
ook nog wat geld op met het stallen van privé-

auto's en opslag van caravans.
Jan van der Wal ziet een goede toekomst voor
het bedrijÍ, wanneer het gelukt de kwaliteit nog

steeds omhoog te brengen en geên gekke din-
gen te doen met snelle uitbreidingen. Jan Siens-
tra is de man voor het kantoor en Jan van der
Wal is de reizende orderman.
Ook door de gemeenschap kan altijd een be-
roep worden gedaan op Stienstra en Van der
Wal voor het beschikbaar stellen van het materi-
aal, etc.
Als slot wil ik nog vermelden dat Stienstra en
Van der Wal bij de opening de (geldelijke) biidra-
gen beschikbaar gesteld hebben aan Molen De
Rat. De opbrengst hiervan is het mooie bedrag
van / 3.000,-.
Ook de redactie van lt Dryltser Kypmanstje
wenst Stienstra en Van der Wal vele gezonde
en voorspoedige jaren toe!

L.K. en Co.
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.NIJIAND.IJLST

2 nov. 23.00 - 4 nov.8.00 uur
E.H. Mulder
Tramstraat 8, Nijland
Tel.0515-569232

8 nov. 17.00 - 9 nov. 23.00 uur
H. Huismans
De Syl 10, Heeg
TeL0515-442292

9 nov. 23.00 - 11 nov. 8.00 uur
E.H.J.M. Drenth
S. Sjaerdemalaan 72, lJlst
Tel. 05'15-531263

'15 nov. 17.00 - 16 nov. 23.00 uur
E.H. Mulder
Tramstraat 8, Nijland
Tel.0515-569232

16 nov. 23.00 - 18 nov. 8.00 uur
C.H. de Koning
Ylostinslaan 3, lJlst
TeI.0515-531263

22nov.17.00 - 25 nov. 8.00 uur
G.J. Schadenberg & J.P. Verdenius
De Skatting 40, Heeg
Te|.0515-442300

29 nov. 17.00 - 30 nov. 23.00 uur
E.H.J.M. Drenth
S. Sjaerdemalaan 72, lJlst
Te|.0515-531263

30 nov. 23.00 - 2dec.8.00 uur
H. Huismans
De Syl 10, Heeg
Tel.0515-442292

6 dec. 17.00 - 7 dec.23.00 uur
C.H. de Koning
Ylostinslaan 3, lJlst
Te|.0515-531263

ANNASCHRAA.VAN POPTA

GEDIPLOMEERD
PEDICURE

Geeuwkade 11 - Telefoon 531930

-AOEilIOA

1 november
2 november
4 november
4 novembeÍ
6 november
7 november
7 november
8 november
11 november
13 november

15 novembeÍ
16 november
17 november
18 november
18 november
18 november

19 november

21 november

\-21 november
22 november
23 november
25 november
30 november

Klaverjassen, Mienskipsh0s.
Stichting Jeugd en Jongerenwerk, Play Back Show, Mienskipsh0s.
Bridgeclub, Mienskipsh0s.
Gesprekskring'Ouders, gelooÍ en jongeren', 20.00 uur Eehof, ds. M.N. Ariesen.
Bijbelkring 'Gelijkenissen', 9.30 uur EehoÍ, ds. J. Ariesen.
Bond van Plattelandsvrouwen in Friesland, excursie naar Omrop Fryslàn.
Vergadering Ondernemersvereniging, Mienskipsh0s.
Bazar, Mienskipsh0s.
Doorpraatkring, 20.00 uur EehoÍ, ds. M.N. Ariesen-Holwerda.
Bond van Plattelandsvrouwen in Friesland, avond kookles in Bolsward met
Ank van de Gaast.
Uitvoering Fryske Krite'Meiinoar ien', Mienskipsh0s.
Uitvoering Fryske Krite'Meiinoar ien', Mienskipsh0s.
Open Deur Dienst, Mienskipsh0s.
Schrijfavond Amnesty International van 19.00-20.30 uur in de bibliotheek.
Bridgeclub, Mienskipsh0s.
Leerhuisavond, Geloofsopvoeding jonge kinderen, 20.00 uur EehoÍ,
ds. M.N. Ariesen-Holwerda.
Bijbelkring 'Micha-Jacobus', 20.00 uur in de Schaapskooi, ds.
ds. M.N. Ariesen-Holwerda.
Bond van Plattelandsvrouwen in Friesland, mevrouw De Boer
'De vrouw en haar kleding', uit de periode 'Van Napoleon
Mienskipsh0s.
C.P.V. Zijde-atelier'Hawdr', Mienskipsh0s.
Klaverjassen Mienskipsh0s.
lntocht Sinterklaas!l !

Pergomano, Mienskipsh0s.
'Friends', Mienskipsh0s, organisatie'De Koepel'.

J. Ariesen,

uit Katlijk,
tot Dior',

Sjoefen 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 Mien-
skipsh0s.
Muziekkorps 'Concordia' repetitie iedere
maandagavond van 19.30-21.30 uur in het
Mienskipsh0s.
Jeugdkorps 'Tusken de Noaten' elke dinsdag
van 17.OO-'17.45 uur in de Schaapskooi.

een uitgave van:

DrukkerijVisser
Galamagracht 9, lJlst
Te|.0515-531318

Redactie: A. Kuipers

Johan Keizer

Zetwerk G. Groeneveld-Kroese
Migg bv, Sneek

Opmaak Sybe Houtsma

Druk Drukkerij Visser, lJlst

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

Drukkerij Visser, lJlst.

@ Copyright Drukkerij Visser. Niets uit deze uitgave

mag worden verveelvoudigd door middel van druk,

fotokopie, mikrofilm oí op enigerlei andeÍe wijze,

zonder voorafgaande schriftelijke toestanming van de

uitgever.
De uitgever behoudt zichzelÍ het recht voor ingeleverde

kopij te wijzigen, in te korten oÍ te weigeren.

Judo lessen, iedere dinsdag 17.00-19.00 uur in
soorthal 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.
Ouderen 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 vanaÍ 14.30 uur.
Badmintonvereniging Flash elke donderdag
van 18.00-22.30 uur in De Utherne.
Volleybalvereniging StànÍries elke maandag
van 18.30-19.45 uur en elke dinsdag 16.00-
23.00 uur
Dartclub iedere dinsdagavond vanaf 20.00 uur
Bondswedstrijd in Het Wapen van lJlst en in lt
Dryltser Kypmantsje.
Amnesty InteÍnational 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,
zaterdag van 9.00-13.00 uurjeugd.
Gymnastiekvereniging StánÍries: maandag
sporthal 8.45-9.45 uur, 16.30-22.30 uur; dins-
dag, in het Mienskipsh0s, iazz 16.00-19.00 uuÍ;
woensdag sporthal 13.00-19.30 uur; donderdag
17.00-18.00 uur; vrijdag 16.30-18.00 uur; zater-
dag 9.00-12.00 uur in De Utherne.
Sportvereniging V.O.P.: woensdagavond van
19.30-20.30 uur dames en heren recreatie-vol-
leybal, vrildagavond van 18.00-19.00 uur zaal-
voetbal voor de heren.
Bouw- en Houtbond F.N.V. Inschrijven W.W.,
elke maandag van 10.00-10.30 uur. Verdere at
spraken alléén telefonisch, tel. 0515-531 970.
Gemeente van Jezus Christus: Kinderclub 4
tlm7 iaar: woensdag 13.30-14.30 uur;8 Vm 11
jaar 14.30-15.30 uur. allebei in de even weken.
lnÍo: Lippy Walinga, tel. 0515-532662. Toffe Tie-
nerclub: vriidags 19.30-21.00 uur; in de even
weken. Info: Johan Brinksma, tel. 05104-1627.
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VOOR WONING.
EN

UTILITEITSBOUW
installatiebedrijf

UW ADRES VOOR:
o Centrale verwarmingsinstallaties
o Energiebesparende verwarmingssystemen
o Renovatie van bestaande verwarmingsinstallaties
o Elektro-technische installaties
o Energiebesparende verlichtingssystemen
o Airconditioning
r 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

En hii trakteert royaal! Want hii geeft kleuradviezen die precies bij u en uw huis
passen. De vakman weet alles van moderne materialen en de nieuwste technieken.
En hij werkt snel en met zorg voor uw huis. Kortom, de schitder geeft uyv huis een

nieuw gezicht. Bel hem nu. En laat uw huis nog deze winter helemaal opfleuren.

Ae schilder. lle beste vriend vnn ie huis.ft
- Den premie geldt vooÍ prticulierer bii een oqdratht van minimul drie mandaget contom vooruoarden.

Folketí 4e V>ie

LEa)&
ct)

E
=e
Lè)€
=o

Rogmolewei I lJlst. Tel. 0blb - 532386

Renorutie &Nicuwbouw

VAN VLOER TOT DAKPAN
ONDERHOUDSBEDRUF HUISMANT

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

NIET ALLEEN
VRIENDELIJK .....

MAAR OOK
DEKSELS
VOORDELIG I

GALAMAGRACHT g IJLST
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Leerhuisavond
'Luther en de lutheranen'
We kennen in Friesland vanouds drie kerken uii
de ReÍormatie: hervormd, gereformeerd en
doopsgezind. In menig dorp staan deze drie
kerken broederlijk naast elkaar.
Minder bekend is die andere kerk uit de
ReÍormatie: de Lutherse kerk. Meestal denken
we bij 'luthers' aan Duitsland, oÍ Skandinavië.
Toch is het een belangrijke kerk in Nederland,
niet zozeer vanwege haar grootte (de kerk telt
zo'n veertigduizend leden in Nederland), als wel
vanwege haar geschiedenis, en haar inbreng in
het gesprek tussen kerken.
Op maandagavond 1 I november organiseed de
Leerhuisgroep lJlst een gespreksavond met als
thema 'Luther en de lutheranen'. Mevr.
Smeedingh-de Jonge uit Wijnjewoude, jaren-
lang lid van de lutherse synode, zal ons hel een
en ander over de Lutherse Kerk vertellen. Een
mooie gelegenheid om eens (nader) kennis te
maken met deze voor velen minder bekende
kerk uit de Reformatie.

U bent allen van harte uitgenodigd!

elaats: de Schaapskooi'\-- (achter de Geref. Kerk)
Aanvang: 20.00uur
Datum: 18 november 1996
Gespreksleider: mevr. Smeedingh-de Jonge

(Wijnjewoude)
(er zijn geen kosten aan de leerhuisavond ver-
bonden)

Leerhuisgroep lJlst
(i.s.m. de Raad van Kerken).

Winterprogramma
'De Koepel'
Dit jaar heeft 'De Koepel' weer geprobeerd een
swingend en sprankelend winterprogramma op
touw te zetten.
E.e.a. gaat plaatsvinden in het Mienskipsh0s en
ziet er als volgt uit:
30-1 1 -1996 bekeedt 'Friends' het podium;
20-12-1996 gaan we 'over de rooie' met 'Duo
Nooitgedacht';

l-01-19997 laat Íormatie 'Fraoment' horen wat
Ye kunnen'

01-03-1997 gaan we uit ons dak met'Friends';
22-03-1997 laat 'Example' zich van zijn goede
kant zien.
Noteer deze data vast in de agenda, iedereen is
van harte welkom. Tot dan!!!

van uw bestekmessen, als nieuw

Natuurlijk ook slijpen van alle

soorten schaatsen.
Uw slijper: Henk de Vties

Bockamastraat 27

MIJN HOBBY UW GEMAK...!
Het verlrouwde adres v00r al uw sliipwerk zoals:

scharen, messen, tuin- en hobbygeleedschap.

ZOMER V00RBlJ!!! Berg uw tuingereedschap

niet onverzorgd op. Laat het slijpen en ondeÍ-
houden. Alle soorten gazonmaaiers: sliipen en

balanceten messen + onderhoud. 00k sliipery

elektr. heggescharen. Slijpen oÍ kartelen

qttithtits Dt Ktti Dassenburgh

Waarom????
Reeds zo'n vijfen een halfjaar bestaat dagcentrum ,,Dassenburgh', te lJlst.
Ondanks de goede contacten, die wij in de afgelopenjaren hebben opgebouwd.
worden wij helaas de laatste tijd steeds meer geconfronteerd met vandalisme.
Met name in het weekend is er sprake van diverse vernielingen, waarbij regelmatig de
politie moet worden ingeschakeld. In de afgelopen periode zljn deze vemielingen
behoorlijk geëscaleerd. Groepen jongeren van soms meer dan twintig personen
daagden de politie uit tot confrontaties. Regelmatig werden diverse medewerkers in het
weekend opgeroepen om de schade aan het gebouw te herstellen ofom dejeugd aan te
spreken op hun gedrag.

Tot onze verontrusting bl|kt dit niet meer mogelijk. Zelfs in diverse gezamenlijke
acties met de politie krijgen wij bij de jongeren geen gehoor.

Reden te meer om u, als gemeenschap, c.q. ouders te informeren en aan te spreken.
Wij wagen u dan ook, om gezamenlijk met ons (leiding en politie), dit probleem op te
lossen.

U zegt misschien: wat heb ik daar mee te maken. Maar "Dassenburgh" maakt deel uit
van uw gemeenschap en misschien kunt u met uw eigen kinderen praten over dit
vandalisme.

Uit ervaring is gebleken dat bij deze gÍoepen wel degelijk een groot aantal lJlsterjeugd
betrokken is.

IJlst staat bekend als een gemeenschap waar men oog heeft voor elkaar. Een
gemeenschap waar ook nog een stukje sociale controle is. Met deze gegevens als
uitgangspunt, reken wij op uw medewerking!

Deze brief is in overleg met B & W Wymbritseradiel en de Politie.tot stand gekomen.

Namens: Stichting "De Kaai", afdeling "Dassenburgh",

Tel. 531 782

Kindermarkt
Op zaterdag 9 november a.s. is er weer de jaar-
lijkse kindermarkt in Nij Ylostins.
Vanaf 13.00 uur kunnen kinderen een plaatsie
uitzoeken voor de verkoop van tweedehands
speelgoed.
De verkoop begint om 13.30 uur en duurt tot
'| 5.30 uur. Ook dit jaar is er weer een kleine ver-
loting. . Organisatie: 'De Koepel'.

Sint Maarten
Maandag 11 november is het weer Sint Maar-
ten. We verzamelen ons op het parkeerterrein
achter de Golff supermarkt.
Alle kinderen uit lJlst zijn van hade welkom. We
vertrekken om 18.30 uur, voorop loopt muziek-
korps Concordia. De route wordt nader bepaald.
Het eindpunt is Nij Ylostins.
Voor iedere deelnemer is er een gÍatis verras-
srng.

Organisatie:'De Koepel'.

16 november
sÍtelaksje

WERELDWINKEL

Nieuws uit Nii Ylostins
ledere doordeweekse middag is er gelegenheid
tot biljarten en kaarten in de Keimpe Lamberts
ten Kate-seal.
Nieuwe lieÍhebbers ziin van harte welkoml
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7Wh*,*thoukê
/zllomskikkursussen

.4reidsboeketten, korsages en oar

/Blomwurk

Richtsje Wijnla De Himmen 29

Easthim, til 05 l5-532607

NS-PLAATSBEWIJZEN
Jongeren-, Rail Aktief- en

60+ seniorenkaarten

verkrijgbaar bij :

BOEKHANDEL VISSER
Galamagracht 9, tel. 531318

Waaromlnopen...
als a Yoordelig
hantharen?

De doe-het-zelver huurt bij
ons o.a.: a Ladders a Ro/-
steigers a Speciemolens
. Cirkelzagen a Decoupeer-
zagen a Boormachines
o Schuurmachines o parket-
sch uu rm ac h ines o G rond -
of Tuinlrezen . Kettina-
zagen enz. enz.

M.SITPERDA

Sudergoweg 54, lJlst
051 5- 426020/05 1 5-53 1 260

wat dacht u
van een
nieurru
logo...?

De Himmen 24 / 8618 NR Oosthem
TeleÍoon/TeleÍax 051 5-532451

DYNAMICA
ontwerpburo
Pieter Koot

tr
fI
tr
tr

GROND- EN VERZETWERK
WALBESCHOEIING
HEIWERK tr RIOLERING
AGRAR ISCHE WERKZAAMHEDEN

Aannemingsbedrijf ï{eg- en ï,Yaterbouw

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

A Aannemersbedrijf Vellinga-spijksma

5trHEEG/IJLSr $. #

[yqB
IOUUEEORI'F

t ftdtíTlowteeÍd,e Auto$íchool L

Voor al uw
* Nieuwbouw
* Verbouw
* Onderhoudswerk

Vraag om vrijblijvende
prijsopgave van uw bouwplannen

TeleÍoon 051 5-42278 / 051 5-531 228
TeleÍax 0515-443659

. Lestijden 60 minuten

. Opfriscursus voor de niet regelmatige rijders

. Theoriecursus

. Hoog slagingspercentage

er Lei - lJ

Sudergoweg 3ó, 8ó51 (N Uhr, lel. 0515-532009

D. von

Voor al uw:
. Kruidenierswaren o Groenten en Íruit
o Vers vlees en vleeswaren a 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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KofÍieochtend
Woensdag 13 november is er weer een open
koÍÍieochtend in de grote bijzaal van de Zuider-
kerk aan de Rienck Bockemakade 6 te Sneek.
Hanneke van Staveren zal spreken over het the-
ma'Leven met het onvolkomene'.
De kofÍie staat klaar om 9.00 uur en de morgen
wordt om 11.15 uur afgesloten. Er is kindeÍop-
vang aanwezig.
Voor meer informatie kunt U bellen met
N. 0515-417924 of 051 5-41 581 3.

JPUNITS@EWWJfi'
o
Bij mijn vertrek naar Tatmahiem, Balk bedank ik
hierbij voor alle lidmaats- en donateurschappen.

M. Koopmans-Wiersma, Nij Ylostins R31 .

o
Langs deze weg wil ik iedereen bedanken voor
alle kaarten, bloemen en attenties die ik mocht
)ntvangen tijdens miin verbliit in het ziekenhuis.

P.C. Douma-Hoomans
Rood 12, Nij Ylostins

fKfuaÊ_Krftyf
De kollekte voor de dierenbescherming heeft in
lJlst en Nijesyl / 1.065,85 opgebracht.

Alle gevers hartelijk bedankt!

Namens de bewoners van het asiel
'De NomadenhoÍ'

TAX|CENITAIE ZUI D-WEST FRI ESLAN D

Taxi Gaasterland O51 4 -57 1 37 7

Taxi Speerstra 051 5-543400
Postbus 459, 8600 AL SNEEK

Alg. Tel.nr.: 051 5-430300

'Cuba Vive'
Het is weer biina 5 december en viert onze Sint

zijn verjaardag en voorziêt ons weer van prachti-

ge kado's. Vooral onze kinderen woÍden niet

vergelen.
p 6 juli is het in het Caribisch gebied kinder-

Yag. De Cubaanse kinderen hebben op die dag

nog nooit iets gekregen, in mei dit jaar heeft 'Cu-

ba vive' 6.000 knuÍÍelbeesten kunnen uitdelen

op kinderdag, welke met grote bliidschap door

de kinderen werden ontvangen.

Nu willen wij graag met uw hulp volgend jaar in

mei minimaal 10.000 knuÍfelbeesten naar Cuba

sturen. De knufÍelbeesten hoeven niet nieuw te

zijn. Als ze maaí schoon en heel ziin, ander

speelgoed is ook welkom zoals: puzzels, pop-

pen, auto's, Lego, enzovoorts' Geen speelgoed

op batteriien.
Wij rekenen op uw steun en hopen dat ons dit

zal lukken. Wii wensen U alvast prettige Íeestda-

gen.
Stichting 'Cuba vive'; Coen en Genie Makelaar'

Jan Nooitgedagtstraat 11, 8651 BL' Ulst,

tel./Íax.nr. 051 5-532069.

..,.'U,qll

5

tsial*
I c2,,,

051:50rtr-ra v62l tel. 3

Bond van Plattelandsvrou-
wen in Friesland, aÍd. lJlst.

Gewoonte getrouw werd de eerste avond van dit
seizoen verzorgd door een inwoner van lJlst.
Deze keer was dat Marjan v.d. Bosch, die over
haar weÍk als advocaat vertelde.
Als je je rechtenstudie voltooid hebt - mevrouw
v.d. Bosch studeerde in deeltijd - dan ben je ju-

rist. DaaÍna moet je werk zoeken. Je kunt bij-
voorbeeld juridischy adviseur worden bij een be-
drijÍ of een overheidsinstelling. OÍ je kunt advo-
caat worden. Zij koos voor hel laatste. In dat ge-
val treed je in dienst bij een advocatenkantoor,
waar je eerst stage loopt en tevens een be-
roepsopleiding volgt. Pas na drie jaar volgt ie
onvoorwaardelijke inschriiving en mag je zelt'
standig werken.
Hoewel ook het strafpleiten en het bestuursrecht
wel aan de orde komen, valt het grootste deel
van haar werkzaamheden onder de civiele prak-

tiik: schadevoerdingen, het niet nakomen van
verplichtingen, het opmaken van contracten, ar-
beidszaken, Íamilierecht, huurzaken, enz.
Soms worden mensen doorverwezen naar een
'specialist', bijvoorbeeld bij milieuzaken. Van de
galmour die we in veel tv-series zien is niet veel
te merken. Er komt veel kantooMerk bil kijken,

er wordt heel veel schriÍtelijk aÍhandel9. Uitein-
delijk komt het dikwijlst tot een schikking, maar
civiele zaken kunnen door al het heen en weer

sturen van stukken soms wel 2 jaar duren. ln-
dien er haast geboden is, kan men een kort ge-

ding aanspannen. Dan volgt er meestal binnen
een week uitspraak. Haast geboden is er bij-
voorbeeld wanneer er gepÍolesteerd wordt te-
gen bouwen, wanneer kinderen zijn wegge-
haald, oÍ wanneer er sprake is van terreur.
Mevrouw v.d. Bosch vertelde ook dat het kan-
tonrecht waarschiinliik over 1 à 2 jaar opgehe-
ven wordt. Dan kunnen er voor de rechtbank za-
ken zonder advocaat (salariskwesties, huurza-
ken, overtredingen en vorderingen tot en met

Í 2.500,-) en mét advocaat voorkomen.
Bij bestuursrechtzaken (burger versus overheid)
is geen advocaat veeist, maar mevrouw v.d.
Bosch adviseert om toch in ieder geval een ad-
vocaat te raadplegen, omdat die de kneepjes
van het vak kenl.

Bij het stÍafrecht moet de advocaat die piket-

dienst heeÍt erop toezien dat iustitie zich aan de
regels houdt en bijvoorbeeld iemand niet te lang
in verzekering op het politiebureau houdt. Tij-
dens een rechtzaak trekt de officicier van justitie
vaak Ílink van leer, maar er moet een wettig en
overtuigend bewijs zijn en het gepleegde Íeit
moet strafbaar zijn. Een advicaat kan zijn cliënt
ook morele steun bieden. En waar we ons ook
van bewust moeten zijn: een advocaat verdedigt
niet de daad, maar de dader. Voor iedere dader
gelden weer andere omstandigheden.
Wanneer je twijÍelt of je voor een bepaalde zaak
wel oÍ niet een advicaat nodig hebt, kun je gratis
een orienterend gesprek aanvragen bij een ad-
vocatenkantoor. Een advocaat is niet goedkoop,
maar vaak haal je de kosten er dubbel en dwars
uit. Mensen met een minimum inkomen kunnen
een advocaat toegevoegd krijgen; dan moet er
nog wel een eigen bijdrage worden betaald,
maar die is meestal wel op te brengen.
Er werd ook nog een aantal vragen gesteld: Wat
is precies een Rechtswinkel (dit zijn meestal stu-
denten, dus geen advocaten) oÍ een Bureau
voor Rechtshulp (een bureau dat spreekuren
houdt en adviezen geeft, maaÍ geen advocaten
in dienst heeft).
Mag je een client weigeren? Wanneer bij het
eerste gesprek blijkt dat de persoon of de zaak
je niel ligt, kun je betrokkene altijd adviseren
zich tot iemand anders te wenden.
Aan het eind van de avond bedankte de voorzit-
ster mevrouw v.d. Bosch hartelijk voor de boei-
ende manier waarop ze deze toch vrij 'drege'
materie voor ons begrijpelijk had gemaakt.

TE HUUR GEVR/MGD

HOBBY LOOPT UIT DE HAND!
Voor de opslag van meubelen e.d.

zoek ik een garage
of een andere opslagruimte.

Douwe Ziilstra
Bel:532790
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Bestratingsbedrijf

Zwaagman B.lf.

Voor partículier en bedrijf
Vraag vr ij b I ij ven d p rijso pgave

Fam. Leverstraat22
8603 EC Sneek

Te|.0515-430454

Occasions en
Nieuw-verkoop
Goede seruice

Te|.531249
Holtropweg 5

Reparatie
Plaatwerk - Spuiten

Piué en Zakelijh
de juiste

I verzekering
* hypotheek
* pensioen

SNDEII'EN
ASSUNANTIETANXX)N

IDE B()EN,BY

Zwarteweg 4, Sneek
tel.: 0515-4.16825

Cafr - Biljartcentrum - Zalenuerhuur

STADSHERBERG
HETWAPENVAN lJLST

eig. Fam. J. Schreur

Galamagracht 2-4, 8651 EB IJkt, tel. 0515-531315

' sfeeruol coft ' Petit Restaurant . 2 wrgaderzalen . Zonnig terras
. 2Jeu de Boule-banen . Biljartcentrum rnet:

'2carambole-tafek 'I snoohertafel .I cafebiljart .I poolbiljart

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

OOK UW ZAKELIJK
DRUKWERK
IS BIJ ONS /N
GOEDE HANDEN.

Galamagracht 9, IJlst, 0Sl S-Sgt gl B

POET IVONINGINRICI]TING

Galamagracht 20, 865 l' EB' IJIst, Tel. 05 I 55-32372/3 I 450

Wilt u uw slaapproblemen opgelost?
Kom dan vrijblijvend informeren bij Post!

Makelaardij
Schrale

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

Hypotheken en verzekeringen

Taxaties van alle onroerende goederen
blnnen 48 uur geregeld

Vraagt vrijbl ijvend informatie.

Stadslaan 42,8651AG tJtst, tet. 0515-53221 1

BOUWBEDRIJ F

VISSER
IJL$T

ROODHEMSTERWEG 12

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

VOOR AL UW ONDERHOUD, VERBOUW, NIEUWBOUW.
KUNSTSTOF RAMEN EN DAKKAPELLEN
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Jeugd en Jongerenwerk IJLST
springlevend!

Een nieuwe start
De toekomst van JJIJ leek er somber uit ie zien
toen het vorige bestuur van de stichting zijn
taak neerlegde. Dit gebeurde onder meer door-
dat het niet lukte een goed onderkomen voor het
jeugdwerk te krijgen. De gemeente vond deze
gang van zaken te gortig. Na een oproep heb-
ben zich een aantal mensen aangemeld, die op-
nieuw de schouders onder het jeugd- en jonge-
renwerk wilde zetten. Een voorlopig bestuur
,uerd gevormd, bijgestaan door de voorzitter van

\,,,et vorige bestuur, de heer Dick Broersma, die
nog een tijdje als voorzitter zijn kennis wÍlde
overbrengen aan de nieuwe ploeg. Inmiddels
heeÍt de heer Ruurd Inia het voorzitterschap
overgenomen.

S. V/iersma
pianosteÍnmer

S.Sjaerdemalaan53 Reparatie

8651BAUlst Verkoop
TeI.0515-533127

Een nieuwjeugdhonk
Het bestuur richt zich op twee belangrijke zaken:
de bouw van een echt lJlster Jeugdhonk en het
aanbieden van activiteiten voor de jeugd. In sa-
menwerking met de gemeente is een plan opge-
zet voor een gebouw, waaryan zowel het jeugd-
werk als de fierljepvereniging gebruik kunnen
naken. De bedoeling is dat dit gebouw naast de

, ":uwe bibliotheek aan de Sudergowei zal ko-

-men. De gemeenteraad heeft inmiddels inge-
stemd met de plannen. Voordat er gebouwd kan
worden zullen eerst allerlei orocedures moelen
worden aÍgewerkt. We hopen dat we hierdoor
niet te veel vertraging krijgen, want een goed
onderkomen is echt nodig.
Belangrijk hierbij is dat we als stichting JJIJ zelÍ
een aanzienlijk deel van de kosten moeten op-
brengen. Hiervoor is veel geld nodig en dat heb-
ben we natuurlijk niet. Acties, zelÍwerkzaamheid,
subsidies en fondsen zullen dus moeten worden
ingezet om het benodigde geld bii elkaar te
sprokkelen. We komen dus ook bij de inwoners
van lJlst en natuurlijk rekenen wij op hun hulp.
De jeugd heeft de toekomst en dat is in ons aller
belang. Een goede start is trouwens al gemaakt
met de appelactie in september jl. die een.groot
succes is geworden. Dank u wel! Wat ook weer
op stapel slaat is de bekende oliebollenactie. Ze
beloven dit jaar lekkerder dan ooit te worden en
worden op oudejaarsdag verkocht op de Over-
kluizing. Houdt u er alvast rekening mee? Hoeft
u ze mooi zelf niet te bakken!
Naast de voorbereiding van de bouw werken we
aan een programma met activiteiten voor alle
groepen jeugd en jongeÍen vanaf 6 iaar. Zolang
we geen onderdak hebben is het organiseren
van activiteiten oÍ het van start laten qaan van

Huren of
kopen?

Onze hypotheek-
adviseur maakt een
gratis woonlasten-

vergeliiking.

Rahobank
Sneek-loure-Lemmer

Golamagracht l, 8ó5, EB tltst
telefoon (0515) 53 Mló,telefax (0515) 53 ,2 50

Al een tijdje lijkt het stil rond het jeugd- en iongerenwerk lJlst, kortom JJIJ,
nadat vorig iaar nogal wat rumoer ontstaan was rondom het voormalige
jeugdhonk naast basisschool de Kogge. Zoals iedereen weet is dit slechte
en veel te kleine noodgebouwtie verdwenen. Achter de schermen wordt
echter weer hard gewerkt aan de opbouw van ieugd- en jongerenwerk en
het is goed dat de inwoners van lJlst hiervan op de hoogte zijn.

een goed jongerencafé moeilijk. Geld om ac-
commodaties af te huren is er nauwelijks. We
roepen dan ook iedereen op, die mogelijk ruimte
aan te bieden heeft, zich bij onze voorzitter te
meldenl Het zou leuk zijn als we weer met enke-
le clubs van start zouden kunnen gaan.

2 november: PLAYBACK-SHOW
Toch zijn er nu ook al weer plannen klaar en in
voorbereiding. ln ieder geval komt er weer de
bekende PLAYBACK-SHOW voor de jeugd Vm
12 jaa( op zaterdag 2 november a.s. in het
Mienskipshus; een gebeurtenis, die in het ver-
leden steeds voor veel spanning en plezier zorg-
oe.
Meedoen is makkelijk: bedenk wie je wilt na-

doen, oeÍen een beelje, pas de grote verkleed-
truc toe en veÍgeet niet het bandle of CD met de
goede muziek mee te nemen! Opgeven graag
zo spoedig mogelijk. Bel tel.nr. 532069 (Coen
Makelaar) of tel.nr. 532656 (Bea lnia) en je krijgt
te horen wat je nog meer moet weten.
We hopen natuurlijk dat naast de trotse ouders
van de deelnemers ook vrienden. bekenden
zeg maar alle inwoners van lJlst komen, want
leuk wordt het!

Vrijwilligers gezocht
Andere activiteiten zullen volgen en daarvoor
zijn veel vrijwilligers nodig. We zoeken mensen

en vooral jongeren, die het leuk vinden iets te
doen mel een groep jeugd. We denken dat het
goed is dat de jongeren zoveel mogelijk zelÍ aan
de slag gaan. Het bestuur kan daarbij helpen en
ondersteunen waar nodig. Overigens: we stellen
aan het vrijwilligerswerk geen leeftijdsgrenzen:
bent u jong van hart, heeft u leuke ideeén en
een beetje tijd beschikbaar, meld u dan aan!
Eerst informatie vragen kan ook, bij een van de
eerder genoemde teleÍoonnummers.

Bestuur Stichting Jeugd- en Jongerenwerk lJlst:
voorzitter: Ruurd lnia, telefoonnr. 532656;
secretaÍiaat: postbus 27:8650 AA Ulst.
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Tryater spilet'Matilda'
Tryater bringt famyljeÍoarstelling Roald Dahl's
Matilda spetterjend op'e planken.
Oant ein desimber is de grutte Íamylleproduksje
'Matilda' r0nom yn Fryslán te sjen. Tryater is de
Étdaging oangien om it populêre boek Ían Roald
Dahl, dat al hierren yn 'e top tsien Ían 'e berne-
boeken Ían alle liden stiet, op 'e planken te brin-
gen. lt belooft dan ek in spetlerjende Íoarstelling
te wurden: mei in grutte casÍ, dy't de wráld Ían
Matilda thÍs en op skoalle sjen lit, en mei in
soad specral effects, dy't de bys0ndere talinten
Ían de o sa Íoarlike Matilda toane.
Want: Je sille mar de knapste fan'e klasse wê-
ze. Noch folle knapper as je áldere broer. en
sels noch knapper as je heit en mem... Wat soe
dat moai wêze, as je alles kinne wat je mar wol-
le. Dan soene je heit en mem noait op je f'terje.
Dan soe it in feest wêze om nei skoalle te gean
en dan soene de meesters en juffen hiel aardich
wêze. Dan krigen je noait straf, mar altyd moaie
sifers...
Matilda is sa'n knap famke. Doe't se noch yn 'e

widze lei, koe se al dingen dy't oarc lytse bern
net kinne.
Doe't se grutter waard, woe se dan ek graach
nei skoalle ta.

Alle dagen feest dus. Of net...?

Yn har beliedsplan íoar de perioade 1997-2000
hat Tryater oankundige tenei ien kear yn 'e twa
jier mei ien grut montearre Íoarslelling komme te
wollen. Matilda rint alÍêst op dat Íoarnimmen
Íoanlt. Troch de omÍang Ían 'e casÍ en it promin-
inte plak fan spesjale efÍekten yn 'e produksle
wurdt der benammen spile yn de grutlere
sealen.
Matilda wurdt in spektaklulêre Íoarstelling, dêr't
bern en Íolwoeksenen har yn weromkenne sille.
Fan 'e Hjersl- oantemei de KrystÍakánsje kinne
hiel wat beÍn, mei har memmen en heiten, pa-
kes en beppes, meimeitsje hoe't har ÍavoÍite
boek op in 0nÍerjitlike wize ta libben komt.
Matilda komt 0.o. op 27-11-196 yn Amicitia yn

Snits en op 12-12-1996 yn lt Heechh0s te
Heech. De foarstelling is rjochte op bern Ían 6
iier en álder.

F0gelnijs

Vogelwacht
lJlsUOosthem e.o.
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Op 3-6-1996 was eÍ een gevecht tussen een
fuut (hearingslynder) en een ? (tegenstander on-
bekend) op het Wiiddraai bij Nijesyl. Na het ge-
vecht is de Íuut weer bovengenkomen en is de
tegenparti.i in het niets verdwenen. Gezien door
S.K. Abma.
Boerenzwaluen (sweltsjes) probeerden een nest
te bouwen onder de brug bij het Wiiddraai te
Nijesyl. Ze probeerden het ondanks de bedie-
ning. Na een week van ploeteren kregen ze het
toch niet voor elkaar. Ze verdwenen, maar na
een paar dagen kwamen ze weer terug. Op een
andere plaats onder de brug werd het opnieuw
geprobeerd en deze keer met succes. Helaas
zijn er in het nest geen eieren en jongen geko-
men. Jammer van al dat harde werken van deze
gezellige vogelties, S.K. Abma.
Een duizendtal aalscholver gezien door Lolkje

Sehilders- Gll tr(lusbedriif

II aítze O síng a re' 051 5 53226e
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v.d. Zee; deze waren op de Wymerts en het
Wiiddraai aan het vissen op 5-7-1996.
Een paartje grote bonte spechten (greate bunte
spjucht) gezien op de Harinxmaweg. Vermoede-
lijk een broedpaar. Gemeld door A. Nooitgedagt
oo 6-5-1 996.
Merels (swartelyster) voerden hun jongen nog
op l4-7-1996, gezien door S.K. Abma.
Eerste goudplevieren (wilsters) weer gezien in
het weiland langs de lendrachtwei. Hel waren er
ongeveer 36. Ze zijn dit jaar weer vroeg terug uit
het noorden; op 19-7-1996 gezien door
Sj. Landman.
Een jonge havik (hauk) vloog tegen het raam
van de Íamilie Poelstra in de Hendrik Huizingas-
traat. Dat was wel even schrikken door de klap.
Hij was versuft en werd eerst in een hokje ge-
daan. Later die dag is hij door de Íamilie Poel-
stra naar de F0gelhelling in Ureterp gebracht. Hij
kon al vlug zijnvrijheid terug krijgen. Hij was ge-
ringd. Dit was gebeurd als nestjong in het Kuin-
derbos op 7-6-1 996 door J. Nap uit Kampen.
Nog een ringmelding van een torenvalk (reade
wikel). Deze werd dood aangetrofÍen op 11-7-
1996 langs de spoorbaan door Bouma, lJlst. De-
-e torenvalk was geringd in Oosthem op 5-6-

\í996 door W. Louwsrna, Elahuizen als nestjong.
Knobbelzwaan (swan) gevonden op 30-3-1996
door C. Witteveen, Pikesyl. Deze zwaan werd
gevonden tussen de Pikepoel en de Hissepoel.
Hij werd als nestjong geringd bij Nijbeets op 7-9-
'1995 door Joh. de Jong uit Ureterp.
Fuul (heringslynder) met nog 3 kleine jongen bij
brug het Wiiddraai Nijesyl, gezien door S.K. Ab-
ma.
Pikepoel volledig bezet met slobeenden (slobe-
in). Gezien door Aant Visser op een vroege bij-
zondeÍ stille ochtend op 12-8-1996. Een dag la-
ter werden ze ook gezien (wel wat minder) door
S.K. Abma. Het is wêl iets bijzonders, want nor-
maal als je de weilanden intrekt zie je maar een
enkele slobeend.
Kokmeeuwen (kob) in winterkleed, 20 stuks
langs het Schelpenpad op 6-8-1996. En dat nog
in de zomer. De kleur van de kop is dan wit met
een zwarte stip achter het oog. Gezien door
Sj. Landman.
Een koekoek gezien bij 't Zouw door E. Schuur-
mans, Hommerts op 19-8-1996.

- -)g 3 gierzwaluwen (toerswel) boven lJlst op
YÓ-g-tggO gezien door Aagje Schuurmans en

Sj. Landman.
Boomvalk (blauwe wikel) boven lJlst op 22-B-
1996 gezien door H. Postma, lJlst.
Een troosteloos gezicht bij Westhem. Er hing
een lepelaar (leppelbek) dood in het prikkel-
draad op 22-8-1996, gezien door H. Osinga,
Pikesyl.
Zanglijster (b0nte lyster) vloog tegen het raam
bij J. HoÍstra, Nijesyl. Hel leek niet zo best met
deze zanger, maaÍ na de anderhalve week in de
ziekenboeg kon hij gezond en wel de vrije na-
tuuÍ weer in, Sj. Landman.
DÍie putters bii het Schelpenpad op 3-9-1996
gezien door Sj. Landman.
Een witgatje (poalske snip) bij Abbega op 7-9-
1996 gezien door H. Postma.
Een oeverloper (boumantsje gril) op de rand van
de boot van H. Postma, lJlst op 8-9-1996.
Twee koekoeken langs de rige op 9-9-1996 ge-
zien door H. Postma.
Een drama voor een meerkoet (markol). Zo zag
J. van Zwol, Hommerts een meerkoet drijven te-
gen de wal. Hij bleek met de kop onder water
tussen de basaltblokken vast te zitten. Zo ver-
dronk hij. Nog een drama. Bij de familie Schuur-
mans, 't Zouw. Een boerenzwaluw zag een bol-
letje op de antenne van de auto voor een vlieg

aan. Met de bek open is hij aan de antenne ge-
regen. Bart Schuurmans haalde hem er af. Het
bleek dat het beestje nog leeÍde. Met de pootjes
hield hij zich vast. Hij werd uit zijn lijden verlost.
Zo'n vlaggetje is niet al le mooi.
Vogelmeldingen gÍaag bij Sj. Landman,
de Kearnstien 16, lJlst, tel. 532046.

Vogelwacht lJlst-Oosthem e.o.

Introductiecursus
Humanisme in Sneek
Welke antwoorden geeft het humanisme? Wel-
ke inspiratie, ondersteuning, invulling haal ik uit
het humanisme? Wat betekent het praktisch hu-
manisme voor mijzelÍ en in contact met ande-
ren?
Humanisme geeÍt verdieping aan ons leven.
Door het volgen van de Introductiecursus Huma-
nisme, is het mogelijk een leidraad op te pak-
ken. Zowel in de theorie als in de praktijk.
De cursus is als volgt ingedeeld:
1e bijeenkomst: Waar staat het humanisme
voor? Begripsbepaling, moraal.
2e bijeenkomst: Wat biedt het humanisme?
Mens en wereldbeeld, levensstijl.
3e bijeenkomst: Wat laat de humanislische be-
weging in Nederland zien?
4e bijeenkomst: Wat biedt Humanistisch Ver-
bond in Friesland/Sneek e.o.?
De cursus wordt verzorgd door Mert Kremer.
Contactpersoon vanuit de organiserende aÍde-
ling Sneek, van het Humanistisch Verbond is
Jac. Kónig, Oostend 30, 8748 AM Witmarsum.
De cursus vindt plaats op vier maandagavon-
den:4 en 18 november,2 en 16 december;
Hotel Ozinga, Lemmerweg 8, Sneek, aanvang
20.00 uur.
Kosten voor HV-leden f 25,-- en niet-leden
Í 52,50.
lnbegrepen: Naslagwerk en voor niet-leden een
jaarabonnement op de Humanist.
Heefi u zelÍ belagnstelling of weet u iemand an-

ders die geïnteresseerd is, bel per omgaande:
Abe van Dijk, tel. 0515-415395; Jet van Hotten,
te|.0515-574809 of Jac. Kónig, ret.0S17-
531 5s4.

Nederlandse Ghristen
Vrouwenbond

Onze kofÍiemorgen.op 4 september jl. was een
groot succes.
Onder het genot van een kopje kofÍie en zelfge-
bakken appeltaart konden we weer even bijpra-
ten, na een paar maanden van rust.
De programmaboekjes werden aangeboden en
even besproken. Mevrouw Nauta speelde na-
mens de jubileumcommissie 'Het grote cijÍer-
spel' met ons. Hier waren prjisjes aan verbon-
den.
Het ingezamelde geld van deze ochtend is om
de kas te vullen voor het 60-jarig jubileum op 24
aDril 1997.
Na nog een kopje koffie waren eÍ enkele mede-
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fiRhA 'Terrasbestratins

=ffijf 
- Tuinonderhoud

Voor alles op
tuingebied

Bel voor vrijblijvende oÍÍerte
tel. 0515-53 26 86
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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
tef .0515-422339

VOOR FLIPPO'S EN TOPSHOTS

Voor verf en behang
doe-het-zelf-,

iizer- en visarti kelen,
klompen en laarzen,

bliift het adres

d.@. nË VryUgS
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 noet maar eens een gokje wagen.

ln de winkelontmoeten wij u graag

en leggenwijhetvleesvoor u op dewaag.

SlageïiiZailstra
Eegracht 65, 8651 EH lJlst
Tel.0515-531309

FilUTEI]EilEE}RIJF

R.IKREDEE
U KUNT HIER TERECHT VOOR:

' Reparatles ' Groto & Klelne Eeurten
. APK-Autokeurhg * Autospulten

' Onderdelen 'Verkoop van Nleuwe &
GebruÍ<tc auto's

Roodhemsterweg 14

IJlst
05 15-53 1436

(privé 31858)

Marco en Isabelle
gaan trouwen !

Zii kiezen een originele
en exclusieve huwelij kskaart

uit de nieuwe Intercard-collectie.

^aWAV&*HR/--\t Galamagracht 9, lJlst, 0515-531318

K ,V Uitvaartvereniging "Laatste Eer" lJlst
* Stijlvolle veaorging van begrafenissen en crematies,

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

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

Íinanciële tegemoetkoming
I Door samenwerking met UBO-verzekeringen 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 o restauratie
o kunststoÍ kozijnen

fJlst, Roodhemsterwg 4, Telefoon 051 5-531 880/531348
Postadres: Postbus 29, 8650 AA lJlst
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delingen. Daarna wenste de voorzitter iedereen
wel thuis en tot ziens op 26 september.

Op 26 september jl. was de heer W. Landman
uit Emmen van het Noorder Dierenpark bij ons.
Aan de hand van dia's gaf hij een overzicht van
het oark en de desbetrefÍende dieren. ln 1970 is
er een algehele reorganisatie geweest. Het ge-
heel is nu zeer open, op natuurlijke wijze aange-
legd. Er is onder andere een prachtige tropische
vlindertuin.
Het Noorder Dierenpark is het gehele jaar geo-
pend. De heer W. Landman kan iedereen aan-
bevelen het park eens te komen bezoeken. Na-
dat enkele vragen zijn beantwoord door de heer
Landman, wordt hij door de voorzitteÍ bedankt
voor zijn inbreng deze avond.
We zingen nog Gezang 257 en na een gebed
besluit de voorzitler deze avond en wenst ieder-
een wel thuis.

J. Posthuma-van den Boomoaard

\É

I JI ste rVoetboÍ Clu b I JYC.

Nieuwe sportvelden bij
lJ.V.C. geven ruimte voor
nog meer leden!
Voor de oplettende voorbijganger is het duidelijk
dat er hard gewerkt wordt aan een nieuw speel-
veld en trainingsveld bij de lJlster Voetbalclub
rJ.v.c.
Wat iets minder oovalt is dat er door leiders en
irainers hard gewerkt wordt aan de jeugdploe-
gen met de bedoeling de jongens en meisjes(!)
van dê club te leren samenspelen, hen techniek
aan te leren en vooral plezier in het spel te ge-
ven.
E" kunnen nog leden bij, zowel bij de jeugd als

--Je senioren.
Wat houdt het lidmaatschap in?
- een of twee trainingen per week
- zaterdags een wedstrijd voetballen
- een of twee toernooien per jaar
- 's winters een paar keer zaalvoetballen
- overige activiteiten zoals penaltybokaal, spel-
middag, bezoek Eurovoelbal (Abe Lenstra Sta-
dion) en dergelijke.
De wedstrijden en trainingen zijn aangepast aan
de leeflijd. De jongste voetballers spelen 2 x 15
minuten op een half veld, de oudste junioren

soelen evenals de senioren 2 x 45 minuten.

&[ROT Lr0
gM.c,ÍUfrN

I{iewC: Heni,e:ne e'ditie

De biibel [n hedendaags

Nederlands

r Verstaanbaar, zorgvuldig

r Actueel voor u en voor jou

- 
In de nieuwe spelling

r Met en zonder

deuterocanonieke boeken

- 
Vanaf/ 35,90

r Gezamenlijke uitgave van

Nederlands Bilbelgenootschap

en Karholieke Bijbelstichting

Varkrtjgbaar bij:

VISSER.IJLST
BOEK- EN FOTOHANDEL
Galamagracht g, 8651 EB lJlst
Telefoon 0515 - 531318

De contributie voor de jeugd bedraagt afhanke-
lijk van de leeftijd 5-l1 gulden per maand. Voor
de senioren is dit 17 gulden per maand.
Nieuwe 6- en 7-jarige leden zijn het eerste halÍ-
jaar vrijgesteld van contributiebetaling en kun-
nen dus eerst rustig wennen en kijken oÍ het be-
valt.
Belangstelling oÍ nog vragen? Neem dan con-
tact op mel Jos Schouwenaars, Draaisterhuizen
3, Nljesyl (tel. 531503) of met Folkert Posthuma,
De Cingel 2, Oosthem (tel. 531881) voor de
jeugd. Belangstellende senioren kunnen contact
opnemen met Sjouke Fijlstra, Ylostinslaan 6,
lJlst (te|.532107).

sooNHrtP.%

Croleskwartier 77
8651 HC lJlst

Tel.lfax: 05155 - 533153
Autotel.: 06 - 53209183è

KLEURENFOTO'S SUPER
VOORDELIG

'9x13 cm.l 0,59- 10x15 cm. I 0,69

VISSER - IJLST
BOEK-ENFOTOHANDEL
Galamagracht 9
Tel. 0515 - 531318

VANDAAG GEBRACHT . OVERMORGEN KLAAR
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N WINKELIERS IJLST

PROGRAMMA

INTOCHT SINTERKLAAS

ZATERDAG 23 NOVEMBER 1996

14.00 uur OntvangsÍ Sinterklaas op de kade bij
Speerstra's Voordeelmarkt door
burgemeesÍer Koopmar?s.
Daarna rondtour met Concordia en
drumband Ardito.

14.45 uur MIENSKIPSHUS
Voor de leeftiid 3 t/m 12 iaar
SPETTEREND OPTREDEN VAN

ROBERT AMSTERDAM
(bandparodist)

Een geweldige show die je moet mee-
maken.
Traktatie bij de uitgang.


