
mfuwmsmWprunwrw
20eJAARGANG NR.11 - DECEMBER 1996

GereÍormeerd en Hervormd
lJlst samen in Federatie
Vanaf zondag 1 december 1996 vormen de Gereformeerde kerk en de Her-
vormde gemeente een Federatie. De gezamenliike ochtenddienst in de Ge-
reÍormeerde kerk aan de Stadslaan stond geheel in het teken van dit 'Sa-
men op Weg'-zijn.
Voorganger in deze dienst was de hervormde predikant ds. Hans Ariesen.
Na de dienst gingen de kerkgangers lopend naar de Hervormde kerk aan
de Eegracht. Hier werd de officiële Federatieverklaring voorgelezen en ge-
tekend.

$. Ariesen vergeleek het federeren met een
huwelijk: 'Wij woonden al een hele tijd samen,
maar nu gaan we echt trouwen.'
Hij vond dat er in de loop der iaren veel werk is

verzet om tot een feestelijke dag als deze te ko-
men. De preek ging over de tekst uit Exodus 33
vers 15: 'lndien Gij zelÍ niet medegaat, doe ons
dan niet van hier optÍekken"'
Aan het eind van de dienst waarin Petra van
Brug op de dwarsfluit en Wierd Postma op het
orgel speelde werd het toepasselijke lied Ge-
zang 312 gezongen. Dê laatste regel hiervan
luidt: 'Breng in Uw huis eens al Uw kinderen sa-
men.'
ln het dankgebed bad ds. Ariesen ook voor die
gemeenteleden die moeite met de Federatievor-
ming hebben.

Federatieve Verklaring
Na de dienst in de GereÍormeerde kerk gingen

Namens de Hervormde gemeente lJlst tekent
ouderling Tom Dijkstra als voorzitter van de Her-
vormde kerkeraad de Federatieverklarino.

de gemeenteleden lopend naar de Hervormde
kerk. Hier stond de koÍfie en de oranjekoek (ver-
sierd met mooie Íederatievlaggetjes!) klaar. Dit
liet zich goed smaken. De GereÍormeerde predi-
kant ds. Henk Spit las de officiële 'Federatiever-
klaring' voor die voor onbepaalde tijd is opge-
steld. Daarna werd dit stuk ondertekend door de
voorzitters van de beide vroegere kerkeraden
ds. Henk Spit (Gereformeerd) en ouderling Tom
Dijkstra (Hervormd) en door de beide scribals
Sybe Houtsma (Hervormd) en Wierd Postma
(Gereformeerd).

Met een daverend applaus onderstreepten de
aanwezigen de Íederatievorming.
Tot slot kreeg voorzitter Tom Dijkstra nog de ge-
Iegenheid om een paar zaken te melden: 'Wy
binne tige wiis mei Ís d0mny's Henk Spit (Gere-
formeerd) en Marieke en Hans Ariesen (Her-
vormd). lk hoop dat hja noch wol efkes yn Drylts
bliuwe.'
Hij vergeleek de federatievorming met een trein-
reis: 'We zitten al meer dan 10 jaar samen in de
trein. Soms ging hij heel langzaam en stond bij-
na stil, soms ging hij behoorlijk snel. Nu zijn we
op het eindstation aangekomen: een Íederatieve
Samen-Op-Weg kerk.'
De naam van ds. Spit (GereÍormeerd) is bijge-
schreven op het fraaie predikantenbord dat
hangt in het'nije ein'van de Hervormde kerk.
Na deze plechtigheden konden de gemeentele-
den nog even gezellig met elkaar praten over
hetgeen deze zondag 1 december zoal is ge-
beurd.
Een geboren en getogen lJlster gemeentelid
merkte op: 'Wat soene És pake en beppe sein
hawwe, as hja dit nochris meimakke hiene?'

Terugblik
Op zondag 11 december IBBB scheidde een
deel van de Hervormde gemeente zich af en
stichtte hier een Gereformeerde kerk. Men
noemt dit de Doleantie.
Jarenlang wordt er aÍzonderlijk gekerkt en zijn
de GereÍormeerden en Hervormden in alle gele-
dingen streng gescheiden. Maar er komt veran-
dering en er vinden gesprekken plaats, die in het
beqin overigens niet erq succesvol verlopen.
Toch heeft dit tot gevolg dat in 1969 de beide la-
gere scholen samen één christelijke school
gaan vormen.
ln 1974 vraagt de Gereformeerde Jeugdraad
aan de Hervormden om voortaan alle ieugd-

De Gereformeerde predikant ds. Henk Spit leest
in de Hervormde kerk de Federatieverklarino
voor.

diensten samen te houden. Een belangrijke slap
want reeds op 9 Íebruari 1975 is er een geza-
menlijke jeugddiensl. Men gaat langzamerhand
wat aan elkaar wennen.
Daarna komen er steeds meer contacten, kan-
selruil, gezamenlijk avondmaal en op 12 Íebruari
1984 is er de eerste avondmaals-gezinsdienst in
één kerkgebouw. De jeugdclubs worden ook sa-
mengevoegd. De landelijke Gereformeerde/Her-
vormde synode neemt op dinsdag 6 november
'1984 in Lunteren een intentieverklaring aan
waarin zij zich uitspreken om te komen tot één
kerkgemeenschap. Op een Hervormde/GereÍor-
meerde gemeente-avond (29-10-1985) in het
Mienskipsh0s spreekt ds. G.J. Aalbers uit Gel-
drop over het onderwerp 'Samen op Weg'.
Hierna wordt er op verschillende niveaus steeds
meer samen vergaderd. In 1990 vindt weer een

belangrijke stap plaats. Een commissie uit beide
kerken maakt een rapport op 'inzake mogelijke
Federatie tussen de GereÍormeerde kerk en de
Hervormde gemeente in lJlst, alsmede een Íe-
deratief concept.'
Hierin worden zoveel mogelijk alle te regelen za-
ken goed op papier gezet, ook het tijdpad!
In deze commissie hebben zitting: Anne Huis-
man-Zandbergen, Riekje Syperda-Wiebenga,
Fokje Rollema, Eelkje van der Wal-Wierda en
Jan Schuurmans (Gereformeerd) en namens de
Hervormde kerk: Ingrid Jutte, Sietske Schraa-
Hengst, Harmen de Boer, Auke Frankena en
Jeen Veenema.
Tenslotte wordt de organisatie en bemensing

(veNolg op pag. 5)
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IJTAND.IJIST
27 dec.17.00 - 30 dec. 8.00 uur
H. Huismans
De Syl 10, Heeg
Tel.O515-442292

31 dec. 16.00 - 2 jan. 8.00 uur
C.H. de Koning
Ylostinslaan 3, lJlst
Te1.0515-521263

3 jan. 17.00 - 4 jan. 23.00 uur
H. Huismans
De Syl 10, Heeg
Tel.O515-442292

4 jan. 23.00 - 6 jan. 8.00 uur
E.H. Mulder
Tramstrjitte B, Nijland
Tel. 0515-569232

10 jan. 17.00 - 11 jan. 23.00 uur
C.H. de Koning
Ylostinslaan 3, lJlst
Tel.0515-521263

11 jan. 23.00 - 13 jan. 8.00 uur
E.H.J.M. Drenth .

S. Sjaerdemalaan 72, lJlst
Te|.0515-521263

17 ian.17.00 - 18 jan. 23.00 uur
H. Huismans
De Syl 10, Heeg
Te|.0515-442292

18 jan. 23.00 - 2Oian.8.00 uur
E.H.J.M. Drenth
S. Sjaerdemalaan 72, lJlst
Te|.0515-521263

24ian.17.00 - 25 jan. 23.00 uur
E.H. Mulder
Tramstrjitte 8, Nijland
Tel. 0515-569232

25 jan. 23.00 - 27 ian.8.00 uur
C.H. de Koning
Ylostinslaan 3, lJlst
Te|.0515-521263

31 jan. 17.00 - 3 febr. 8.00 uur
G.J. Schadenberg en J.P. Verdenius
De Skatting 40, Heeg
Te|.0515-442300

6 ianuari
7 ianuari
8 januari
8 januari
9 januari
1 0 januari
1 1 januari
14 januarí
14 januari
15 januari
15 januari
í5 januari
16 januari
17 januari
18 januari
18 januari
1 9 januari
20 januari
20 januari
20 januari
21 januari
21 januarÍ

Jianuari
23 januari
25 januari
28 januari
29 januari
29 januari
29 januari
31 januari

Bridgeclub, Mienskipsh0s.
Leeskring 'Gebed met open ogen', 20.00 uur, Schaapskooi, ds. H.C.S. Spits.
Koffiemorgen, N.C.V.B., Mienskipsh0s.
Bridgeclub, Mienskipsh0s.
Nieuwjaarsreceptie, Vereniging van Ondernemers, Mienskipsh0s.
Klaverjassen, Mienskipsh0s.
Uitvoering Fryske Krite'Meiinoar ien', Mienskipsh0s.
Doorpraatkring, EehoÍ, 20.00 uur, ds. H.C.S. Spit.
Bijbelkring Micha.Jakobus, Schaapskooi, ds. J. Ariesen - M.N. Ariesen-Holwerda.
Bijbelkring 'Gelijkenissen', 9.30 uur, ds. J. Ariesen, Eehof.
Bridgeclub, Mienskipsh0s.
Gesprekskring'Ouders, jongeren en geloof', Eehof, 20.00 uur, ds. H.C.S. Spit.
C. P.V., jaarvergadering, Mienskipsh0s.
Kypmantsje Drive, Mienskipsh0s.
G.V. De Stánfries, D'l-wedstrijd voor m/d en j/h, Utherne, lJlst.
De Koepel, optreden band, Mienskipsh0s.
Open Deur Dienst, Mienskipsh0s.
Bridgeclub, Mienskipsh0s.
Pergomano, Mienskipsh0s.
Amnesty International, schrijÍavond in de bibliotheek, 19:00-20.30 uur.
Leeskring 'Gebed met open ogen', Schaapskooi, 20.00 uur, ds. H.C.S. Spit.
Algemene vergadering'Groene Kruis', 20.00 uur, Nij Ylostins.
Bond van Plattelandsvrouwen, jaarvergadering, discussie met Janti Roemeling,
Mienskiosh0s.
N.C.V.B. Jaarvergadering met ééndagsbestuur, Mienskipsh0s.
G.V. De Stànfries, Clubkampioenschappen, Utherne.
DooÍpraatkring, 20.00 uur, Eehof, ds. H.C.S. Spit.
Bridgeclub, Mienskipsh0s.
Bijbelkring'Gelijkenissen', 9.30 uur, ds. J. Ariesen.
Gespreksgroep'Ouders, jongeren en geloof', EehoÍ, 20.00 uur, ds. H.C.S. Spit.
Klaverjassen, Mienskipsh0s.

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

rrthal De Utherne.
\ólksdansen De Yleke Dounsers, jongeren-
groep dinsdagavond 20.00-22.00 uur, 1 keer in
de 14 dagen in het Himsterh0s te Oosthem. Ou-
deren iedere dinsdagmiddag van 13.30-15.00
uur in het Mienskipsh0s.
Schaken elke dinsdagavond in Het Wapen van
lJlst.
Dammen elke maandagavond in Het Wapen
van lJlst.
Bejaardengymnastiek in Nij Ylostins, elke vrij-
dag vanaÍ 14.30 uur.
Badmintonvereniging Flash elke donderdag
van 18.00-22.30 uur in De Utherne.
Volleybalvereníging StánÍries elke maandag
van 18.30-19.45 uur en elke dinsdag 16.00-
23.00 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 uuÍ 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 De StánÍries: maan-
dag sporthal 8.45-10.45 uur, 16.30-22.30 uur;
dinsdag, in het Mienskipsh0s, jazz 16.00-19.00
uur; woensdag sporthal 13.00-19.30 uur; don-

derdag 17.00-18.00 uur; vrijdag 16.30-18.00
uur; zaterdag 9.00-12.00 uur in De Utherne.
Bouw- en Houibond F.N.V. Sneeki/Wymbrit-
seradiel Contactpersoon: Douwe Heeringa,
te1.0515-531 970.
Vrouwen Advies Team (VAT): Vrouwenbond
FNV, district Friesland, bel: 0517-415867, secr.:
051 55-31 970.
Gemeente van Jezus Christus: Kinderclub 4
tJm 7 jaar; woensdag 13.30-14.30 uur; B Vm 11
jaar 14.30-15.30 uur. allebei in de even weken.
InÍo: Lippy Walinga, tel. 0515-532662. ToÍÍe Tie-
neÍclub: vrijdags 19.30-21.00 uur; in de even
weken. InÍo: Johan Brinksma, tel. 058-2501627.

Taxicentrale ZUI D-WEST FRI ESLAND

Taxi Gaasterland 051 4-57 1 377
Taxi Speerstra 051 5-543400
Postbus 459.8600 AL SNEEK

Alg. Tel.nr.: 051 5-430300

Oliebollenactie
Ten behoeve van het jeugd- en jongerenwerk
lJlst worden op dinsdag 31 december a.s. weer
oliebollen verkocht.
VanaÍ 9.00 uur tot + 16.00 uur kunt u oo de
Overkluizing heerlijke oliebollen kopen. Als van-
ouds gebakken door de Íamilie Adema.
Voor de bewoners van Nij Ylostins bestaat de
mogelijkheid om ze te laten bezorgen, neemt u
hierover voor 31 december even contact oo met
de Íamilie Adema, tel. 531856.
De prijs van de oliebollen is ook dit jaar weer
laag, namelilk 10 voor / 6,50.
Het bestuur van jeugd- en jongerenwerk wenst
iedereen een smakelijk uiteinde en een goed
beain!
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BestratingsbedriiÍ

Zwaagman B.U,

Voor particulier en bedrijf
Vraag vrij b I ij vend prijsopgave

Fam. Leverstraat22
8603 EC Sneek

Te|.0515-430454

Occasions en
Nieuw-verkoop
Goede seÍvice

Tel. 531249
Holtropweg 5

Reparatie
Plaatwerk - Spuiten

Priué en Zakelijk
de juiste

* verzekering
* hypotheek
* pensioen

SNEEl(EN
ilSSUNANTIEIT.ANI(XN,

IDE BOENBY

Zwarteweg 4, Sneek
tel.: 051 5-41 6825

Caft - Bi lj artcentrurn - Zalenaerltuur

STADSHERBERG
HETWAPENVAN IJLST

eig. Fam. J. Schreur

Galarnagracht 2-4, 565 I EB IJkt, tel. 05 I 5 -53 I 3 I 5

. Sfeeruol Cafe . Petit Restaurant . 2 Wrgaderzalen . Zonnig tercas
. 2 Jeu de Boule-banen . Bifiartcentrum met:

.2Carambole-tafek .I Snoobertafel .I Cafíbiljart .I Poolbiljart

Voor ovenverse bakkersprodukten naar

Dtr Dotr rn'eSrnn|(|ur Dil J
GEEUWKADE1-8651AA|JLST-TELEFooN0515-531557

WONINGINRICITTING

Gala,wagracht 20, 8651 EB IJkt, nL.0515-532372/531450

Ve elzij dig e v e nstermo de.

,.|
.i:!:1,

'.'riïil. B0UWBEDRIJ F
GW;tiilli:|

..i VISSER
Lffirr rJLsT

ROODHEMSTERWEG 12

8651 CV IJLST
TEL.051 5-531214
FAX 051 5-532600

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

Makelaardij

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

Hypotheken en verzekeringen

Taxaties van alle onroerende goederen
binnen 48 uur geregeld

Vraagt vrijbl ijvend inÍormatie.

Stadslaan 42,8651AG lJlst, tel. 0515-53221 1
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Vereniging Het Groene Kruis lJlst

Uitnodiging

tot het bijwonen van de Algemene Ledenvergadering van de Groene Kruisvereniging lJlst,
die gehouden zal worden op

dinsdag 21 januari 1997
om 20.00 uur in het wooncentrum Nij Ylostins te Ulst

Onderwerp: Van Groene Kruis naar V.S.P.K.
(Vereniging Samenwerkende Plaatselijke Kruisverenigingen)

Het bestuur

Wat in 1982 als een hobby was begonnen, is uit-
gegroeid tot een bijzonder gespecialiseerd be-
drilÍje. Ziy werkt met natuurzijde. De stoffen wor-
den beschilderd door mevÍouw Wardenier en
haar man. De naam 'Hawar' is ontstaan door de
voorste letters van haar mans naam Harms en
haar naam Wardenier.
Dat het mogelijk is van rupsen zulke mooie zijde
te krijgen is toch een naluuMonder.
De spreekster kon het heel mooi vertellen. Wij
kregen ook nog dia's te zien van het atelier waar
ze de cursussen geven. Er worden ook arrange-
menten gegeven, dan kan men een heel week-
end schilderen.
De zijden sjaalties die zij maakt zijn Íantastisch
mooi. Je kon ze die avond kopen. Ook werd ons
nog geleerd hoe we sjaaltjes kunnen knopen.
Ook maakt ze mooie vlinderstrikken. We kregen
nog een foldertje met voorbeelden mee naar
huis.
Mevrouw Vlieger bedankte haar voor deze leer-
zame avond. Na een gedicht te hebben voorge-
lezen wenste ze ons allemaal wel thuis.

T. Wind-Wiersma

een uitgave van:

Drukkerij Visser

Galamagracht 9, lJlst
Te|.0515-531318

Redactie: A. Kuipers
Johan Keizer

Zetwerk: G. Groeneveld-Kroese
Migg bv, Sneek

Sybe HoutsmaOpmaak:

Druk Drukkerij Visser, lJlsl

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

O Copyright Drukkeril Visser. Niets uit deze uitgave
mag worden verveelvoudigd door middel van druk,
fotokop;e, mikrofilm oÍ op enigerlei andere wijze,
zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de
uitgever.
De uitgever behoudt zichzelf het recht voor ingeleverde
kopij te wijzigen, in te korten oÍ te weigeren.

(vervolg van pag. 1)

van de verschillende raden (diaconie-, pastora-
le-, beheers- en jeugdraad) op touw gezet.
Dit alles heeft ertoe geleid dat vanaÍ zondag 1

december 1996 Gereformeerd en Hervormd
lJlst na 108 jaar weer één gemeente vormen.

Ds. Spit schreef in het kerkblad: 'De Federatie is
een feit. Voor de één is dat misschien te snel,
voor de ander ging het misschien te langzaam.
Belangrijk is dat we deze stap als gemeenten
zetten en dat het samengaan ook van het hart
/s.

We zijn Samen-op-Weg, maar we zijn er nog
niet. Er is nog veel werk in de wijngaard te doen.
Gelukkig maar, want wij zijn een gemeente in
beweging, nog steeds gedreven door diezelfde
Geest, in het vertrouwen dat de Heer die zijn
Naam aan ons samenzijn verbond, met ois mee
zal gaan.'

Frits Boschma

lntocht Sinterklaas zeer
geslaagd

De intocht van Sinterklaas te lJlst
op zaterdag 23 november il. is goed
geslaagd. Een week eerder heeft de
Sint voet aan wal gezet in Harlingen
en nu was de stad lJlst aan de
beurt.

De Winkeliers van lJlst hadden weer hun uiter-
ste best gedaan om de Sint te verwelkomen.
Zijn eigen boot kan de binnenwateren niet beva-
ren; vandaar dat hij over moest stappen op de
Johanna Jacoba, die voor dit feest weer geheel
in de verf was gezet.

.De verlichte boot meerde om 14.00 uur af bij de
kade aan de Zevenpelsen en de burgemeester
van Wymbritseradiel, de heer Koopmans, stond
te popelen om hem te ontvangen. Hij vond dat
Sinterklaas goed op ziin paard heeft gepast,
want het was aanmerkelijk gegroeid vergeleken
bij vorig jaar.

'a allemaal lovende woorden van de burge-
\-íeester, kwam Sinterklaas zelf aan het woord.

Hij had een goede reis gehad en was bijzonder
blij dat zoveel mensen op de been waren. Hij
verbaasde zich erover dat er in lJlst zoveel kin-
deren zijn.
Na eerst een groot aantal kinderen de hand te
hebben geschud deed Sint een poging om zijn
paard te bestijgen. Dit ging niet geheel vlekke-
loos, maar uiteindelijk kon de rondtour door lJlst
beginnen mel voorop drumband Ardito en het
muziekkorps Concordia. De zon scheen volop
en Sinterklaas genoot van het prachtige stadje
Ulst.
Vervolgens werd een feestprogramma gegeven
in het Mienskipsh0s en ook dit is bijzonder ge-
slaagd. Hier trad op bandparodist Robert Am-
sterdam. In juni tijdens de feesten was hij ook
aanwezig, maar omdat toen door de hitte geen
voorstelling kon worden werd deze verplaatst
naar het sinterklaasÍeest. De kinderen genoten
zichtbaar, misschien de allerkleinsten in mindere
mate, maar in ieder geval was er ook ruim-
schoots de tild om Sinterklaas de hand te druk-
ken oÍ even bij de hooÍdpiet op schoot te zitten.
Na aflooo heeft voorzitter Lammert Koster een
ieder bedankt en tevens medegedeeld dat de
Winkeliers lJlst het volgend iaar niet meer de in-
tocht regelt. Er zijn plannen om vanuit de Onder-

nemersvereniging lJlst, lJlst promoting op te
Íichten.
De bedoeling is dan dat zij ook de intocht van
Sinterklaas op zich gaan nemen. Ondergeteken-
de heeft nu zes jaar achtereen met veel plezier
Sinterklaas binnengehaald en draagt graag de
taak over aan lJlst promoting.
Bij het verlaten van het Mienskipsh0s kregen al-
le kinderen van de Pieten een traktatie en als je

dan de glunderende oogjes ziet, weel je dat de
kinderen dit bijzonder op prijs stellen.
Gezien de enorme drukte aan de kade en in het
Mienskipsh0s mag het SinterklaasÍeest (nog)
niet verloren gaan.

Namens Winkeliers lJlst
Lammed Koster

Bloemschikken
In januari starten er weer twee basiscursussen
voor bloemschikken. Eén op dinsdagavond, de
andere op woensdagochtend, steeds om de 14
oagen.
Vier lessen zult u steeds heel verschillende
bloemstukjes maken. De laatste les maken we
een 'Paas-creatie'.
Verdere inlichtingen en opgave bij Richtsje Wijn-
ja, de Himmen 29, Oosthem, tel. 532607.

Christelij ke Plattelands-
vrouwen lJlst
Op donderdag 21 november's avonds I uur
werden wil verwacht in het Mienskipsh0s.
Mevrouw Vlieger opende deze avond na het ge-
bruikelijke gedeelte. Mevrouw Meinie Wardenier
van het zijde-atelier Hawar kreeg daarna het
wooÍo.

t

ïtrÍH" @enTofsnna
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fldÁltÀ - Terrasbestrating\+.*€ - Tuinonderhoud
Voor alles op
tuingebied

Bel voor vrijblijvende oÍÍerte
tel. 0515-53 26 86
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Hervormde school in 1951
Deze foto^ is genomen in iuli 1951. Van het schoolgebouw op de achtergrond is de eerste steen gelegd op 26 au-
gustus 1926 door Sybren Okkes van der Wal. De school is gebouwd door aannemersbedrijf Ooms eÀ Lusthof uit
Sneek, architect was de heer Feddema uit Leeuwarden.
Het nog steeds bestaande schoolgebouw, Eegracht 35, is in 1986 verkocht aan Technisch Adviesburo p.J.M.
Hoogeveen.

Naamlijst:
1. Marietje Koopmans, 2. Trijntje van Ïuinen, 3. Marietje van der Velde, 4. Kitty Buwalda, 5. Grietje Muizelaar, 6. Baukje Kroeze,7. Jan Zijsling, 8. Au-
gustinusWiebenga,9. Klaas Niidam, 10. EvertWesterdijk, 11. Bobbie Zwaagman,12. CeesZijlstra, l3. KlaasSchraa, l4. Rykel Groenveld, 15. Heini
Keulen, 16. Lykele Reinalda, 17. Freerk Kunst, 18. Jouke Couperus, 19. Rein Muizelaar,20. Siepie Zuidstra,21. Simon Feensira, 22. Janvan Brug,23.
Jorrit Heeringa , 24. Tierk Bakker, 25. juÍfrouw Durkie Hofstra (afkomstig uit Abbeg-a, onderwijzeres aan deze school van 1 949-1 951), 26. Aaltje uan Èrug,
27.Tine Zijsling, 28. Anne Wiebenga, 29. Dieuwke Visser, 30. Riemke Dijkstra;31. Sadie Schilstra (dochter van Jan Schilstra, naar Amerika geëmi-
greerd), 32' Henny de Leeuw, 33. Tine Lanting, 34. Geertje de Vries, 35. Hieke Nauta, 36. Lenie Keulen, 37. Tine Zwaagman, 38. Mieneke Schraa, 39.
Ypie Ziisling' 40. Sake Westerdijk, 41 . Lolke Koopmans, 42. Rein Westerdijk, 43. Herman Zijsling, 44. Johannes Boschma, 45. Douwe de Jong (zoon van
Jaap de Jong, verdronken in de Wymerts), 46. Ruurd Stienstra, 47. Hidde Frankena, 48. Kees Zijsling, 49. meester Willem Jan Dokkum (wai van 1923-
1959 aan de school verbonden), 50. Minne Westerdiik, 51. Henk Schraa, 52. Riekje Wiebenga, 53. Willy Meijer, 54. Grietje de Vries, bS. Sietske de VriesV
56' Pjírkje Sibma, 57' Pietje Wiebenga, 58. Kokkie (Gatske) Nauta, 59. Geertje Zwaagman, 60. Geertje uan der Velde, 61. Annie Stienstra, 62. Douwe
Sibma, 63. Heero Wiebenga, 64. Sytse (Sietie) Bakker, 65. Cees Lanting (F-zn), 66. Johannes de Vrieé, 67. Hette Wijma, 6g Wytse van derZee, 69. Sy-
men Heeringa, 70' Jelle van der Werf , 7 1 . Jantine Meiier, 72. RoeloÍ (Roely) de Jong, 73. Marten Stienstra, 74 Melle van der Koóy, 75. Eddy de Vries, 76.
Geppie Westerdiik,TT. Tsjikke Kroeze, 78. Gerry Bakker, 79. Tine Visser, 80. Hammie Schraa, 81 . Anne Koopmans, 82. Liesie Groenveld, 83. Hinke van
der Kooy, 84. Meinskje Westerdijk, 85. Rika Lanting, 86. Janny de Vries, 87. Sjoukje Schraa, BB. leke Boschma, 99. Klaske van Tuinen, 90. Janna plan-
ting, 91. Willem Bakker (Fr.zn.), 92. Heine Lanting, 93. Frits Boschma, 94 Hans Zijsling (J-zn.), 95. meester Roelof Schraa, hooÍd der school van 1949-
1 975.

Wii bedanken hierbfi Johannes Boschma voor het verzamelen van de namen en het maken van de grotepstekening.
Anne Wiebenga en Frits Boschma hebben deze {ijst gecontroleerd en aangevuld.

olYoí\oi \ft,
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'Gemeente van Jezus
Christus te lJlst'
In lJlst is sinds 1 januari 1980 een evangelische
gemeenschap gevestigd, bekend onder de
naam 'Gemeente van Jezus Christus te lJlst'.
Velen in lJlst hebben via via gehoord over deze
geloofsgemeenschap.
Het leek ons goed om middels lt Kypmantsje u

te laten weten wie wij zijn en wat wij geloven.
Wij zijn mensen die, ieder op zijnlhaar wijze, de
Here Jezus Christus, als verlosser en bevrijder
hebben leren kennen. Wij geloven in het Woord
van God, de Bijbel, als zijnde de waarheid. De
Bijbel is voor ons de leidraad van waaruit wij wil-
len leven, niet alleen op zondag in een gebouw
maar ook in ons dagelijks leven.
Wij geloven dat Jezus Christus Gods Zoon is.
Wij geloven dat Jezus Christus geboren is uil de
maagd Maria.
Wij geloven dat Jezus Christus waarlijk mens is
geworden.
Wij geloven dat Jezus ChÍistus tijdens zijn ver-
blijf op aarde is rondgegaan, genezende en wel-
doende allen die door de duivel overweldigd wa-
'en.

._ /ij geloven dat Jezus Christus de zonde der
wereld op Zich genomen heeft.
Wij geloven dat Jezus Christus, gekruisigd, ge-
storven en begraven is en na de derde dag weer
is opgestaan uit de dood.
Wij geloven dat Jezus Christus, voor allen, die
Hem gehoorzamen, een oorzaak van eeuwig
heil geworden is.

Wij geloven dat Jezus Christus zal wederkomen
op de wolken.
Over al deze zaken wordt op zondagmorgen in
het Mienskipsh0s in lJlst gesproken.
Indien u meer over deze dingen wilt weten dan
bent u van .harte welkom. De dienst begint 's
morgens om 9.30 uur. ledere zondagmorgen is
er voor de kinderen van 4 Vm 7 jaar zondags-
school in de peuterspeelzaal, in het gebouw van
de voormalige Mauritiusschool. Ook de kinderen
uit de buurt zijn van harte welkom. Tevens is er
tijdens de dienst in de bovenzaal van het Miens-
kipshOs zondagsschool voor I Vm 1 1 -jarigen.
Vanuit de gemeente worden allerlei activiteiten
ontwikkeld, zoals bidstonden, evangelisatie, bij-

lstudie en kinder- en jeugdwerk. Twee keer
'pêr maand op woensdagmiddag is er kinderclub

in de bovenzaal van het Mienskipsh0s. Twee
keer pêr maand wordt er een tienerclub gehou-
den in de Schaapskooi van de GereÍormeerde
kerk.
Voor meer informatie kunt u teleÍonisch contact
opnemen met: Walinga, 532662 of Bouwhuysen
569767.

OPEN HUIS
Zaterdag 25 januari 1997 kunt U kennis nemen van de werkzaamheden van

ons bedriif Radon Onroerend goed, aan de Galamagracht te lJlst.
Die dag wordt o.a. Huisnet van deV.B.O. gedemonstreerd en kunt u inÍormatie

krijgen over nieuwbouw woningen en te koop staand onroerend.
Tevens is het mogelijk uw woning gratis te plaatsen op koophuisnet via

huisnet. Natuurlijk kunt U de verkoop van uw woning ook aan ons ovêrlaten.
Tot 1 maart 1997 krijgt U bij ons 50o/o korting op hetV.B.O. tarieÍ.

Naast aan- en verkoop doen wij in:
*Taxaties * Bouwkundig tekenwerk
* Bedrijfshuisvesting * Projektontwikkeling

 T
Onroerend goed

Galamagracht 18

Postbus 40
8650 AA lJlst
Tel. 051 5-5321 55
Fax 05 1 5-5331 63

vooR Dnues & HEneru

Mientlán 43, 8651 DA lJlst

KAPSALON GONDA
wenst al haar klanten
fijne Íeestdagen toe en voor
volgend jaar een goed gekapt "1 997"

Tussen Kerst en Oud en Nieuw is de
kapsalon gesloten.
VanaÍ dinsdag 7 januari ben ik U graag
weer van dienst.

Openingstijden:
dinsdag Vm vrijdag 8.30-12.00uur

13.30-18.00 uur

en gaan wij naaÍstig op zoek naar geschikte ko-
pers. Bijvoorbeeld via advertenties in dag- en
weekbladen, de VBO woongids regio noord en
onze fotopresentatie op kantoor. Daarnaast kun-
nen wij door ons VBO-lidmaatschap ons wonin-
gaanbod ook vermelden op een landelijk com-
puternetweÍk - Huisnet genaamd - waarop alle
400 vastgoedadviseurs en makelaars zijn aan-
gesloten die net als ons bedrijÍ lid zijn van de
VBO. Op die manier worden de te koop staande
woningen ook onder de aandacht gebracht van
al onze collega's, die op hun beurt voor hun
klanten ook op zoek zijn naar een geschikle
koopwoning'.

De kans op succes wordl volgens Jelle Wierda
nog eens vergroot doordat via het Huisnet van
de VBO bij Badon te koop staande woningen
automatisch ook op het nog uitgebreidere Koop-
huisnet Nederland, de landelijke databank met
woningaanbod van 'Vereniging Eigen Huis' en
het Kadaster, worden veÍmeld. En bovendien
ook nog eens op Internet. 'Kortom, wie zijn huis
te koop zet bij ons kantoor, kan er verzekerd van
zijn dat zijn woning op grote schaal onder de
aandacht van de mogelijke kopers wordt ge-
brachl. En dat alles kost de klant niets extra's',
aldus Jelle Wierda.

Ook voor woningzoekers
Ook voor woningzoekers is het een voordeel dat
Radon gebruik kan maken van hel Huisnet van
de VBO. Directeur Jelle Wierda hierover:"Via
Huisnet wordt vraag en aanbod bij elkaar ge-
bracht. Wii hebben voor onze klanten die ons
een gerichte zoekopdracht hebben gegeven
hierdoor een goed overzicht van het meest actu-
ele aanbod aan koopwoningen. Als er een nieu-
we woning te koop wordt gezet die voldoet aan
de wensen en verlangens van onze klanten,
kunnen wil daar meteen alert op inspelen en on-
ze klanten daarover meteen informeren".

Wie er zeker van wil zijn dat er werk wordt ge-
maakt van de verkoop van zijn huis of van het
zoeken naar een geschikte woning, doet er
goed aan een langs te gaan bij Radon Project
Ontwikkeling en Bouwbemiddeling aan de Gala-
magracht 18 in lJlst. U kunt ook bellen (0515)
531255 voor een vrilblijvende aÍspraak. Hun lid-

'Bij ons wordt elke koop-
wonang op ruime schaal
onder aandacht van mo-
gelijke kopers gebracht'

Radon Onroerend Goed maakt gebruik van
landelijke databank met woningaanbod

Wie zijn huis te koop zet, doet dat uiteraard met
maar één reden. Hij oÍ zij wil de woning het lieÍst
zo snel mogelijk verkopen. Hoe eerder hoe lie-
ver. Datzelfde geldt voor mensen die op zoek
zijn naar het huis van hun dromen. Ook daarbij
geldt: liever vandaag dan morgen. Voor al die
mensen is er goed nieuws. Bij Radon in lJlst
heeft men door het lidmaatsehap van de bran-
cheorganisatie VBO (Vereniging Bemiddeling
Onroerend Goed) elk moment toegang tot een
landelijke databank met het uitgebreide en
meest actuele woningaanbod in ons land. Het-
geen zowel voor de huizenverkoper als -koper
de kans op snel resultaat aanzienlijk vergroot.

Jelle Wierda van Radon licht toe: 'Als advi-
seur/makelaar is het onze taak om er voor onze
klanten voor le zorgen dat hun woning snel en
tegen een goede prijs wordt verkocht. Daarom
zetten wij alles in het werk om dat te realiseren
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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 EN TOPSHOTS

Voor verf en behang
doe-het-zell-,

tizer- en visarti kelen,
klompen en laarzen,

bliift het adres

J,@.. D,f, VAIflS
Galamagracht 13, lJlst

te1.0515-531387

De slager aan de gracht,

die heeft vlees dat is heel zacht.
Lekker gekruid gehakt

voor u een gemak.

Vele sooften worst
en u eet als een vorst.
Naar vele andere soorten kunt u vragen
u moet naar eens een gokje wagen.

ln de winkelontmoeten wij u graag

en leggen wij het vlees voor u op de waag.

SlagerlliZiflstra
Eegracht 65, 8651 EH lJlst
ïe|.0515-531309

Marco en Isabelle
gaantrouwen !

Zii kiezen een originele
en exclusieve huweliikskaart

uit de nieuwe Intercard-collectie.

2W
?vt55rR_| -\-,Z Galamagracht g, IJlst, 051 5-531 Sl g

(rè Uiwaartvereniging "Laatste Eer" lJlst
E 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 winstbejag met voor leden bovendien

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

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

* BodeJ. Plantinga, dag en nacht bereikbaar05l4-591372.

lnlichtingen: A.A. Seinen, De Kling 1.1 , tel. 0515-532558

TIMMER- EN AANNEMERSBEDRIJF

b.v. Gebr. WIEflSMA / lJlst
a nieuwbouw o betonbouw a enderhoud o restauratie
o kunststoÍ kozijnen

lJlst, Roodhemsterwg 4, Telefoon 0515-531880 /531348
Postadres: Postbus 29. 8650ÁA lJlst
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maatschap van de VBO geeft u bovendien de
zekerheid dat u met een deskundig en betrouw-
baar kantoor te doen heeft, dat uw belang voor-
op stelt. Een hele geÍuststelling, te meer daar bij
het kopen en verkopen van een woning veel
komt kijken en er bovendien vaak grote Íinanciê-
le belangen mee zijn gemoeid.

ANNASCHRAA-VAN POPTA

GED/PLOMEERD

PED/CURE

Geeuwkade 1 1 - Telefoon 531930

Ned. Christen Vrouwen-
bond
MeÍrou H. de Vries-Yntema iepent de gearkom-
ste en hjit elkenien wolkom. Der wienen ek gas-
ten yn És midden. De sprekker fan dizze jOn is
de hear Johan Veenstra Ít Nyeholtpea.

, ' foarsitter lêst Ít Romeinen 8, 'De Hoop van
\óds kinderen'.

De bern sjogge hoopÍol Ít nei de kadootsjes dy't
se fan Sinterklaas krije en wy nei Snein 1 desim-
ber as wy as Herfoarme en Grifformearde tsjer-
ke meiinoar geane as ien gemeente. Boppedat
nei de advintswiken fan ferwachting en besin-
ning en de hope fan frede.
Nei gebed sjonge wy liet 474: 1 en 2.
Der folgje meidielings en dêrnei is it tiid Íoar de
heer Veenstra. Hy fertelt ós yn it Stellingwerfs
op humoristyske en 0ntspannen wize syn ferha-
len en gedichten. In bis0nder slagge jOn mei in
protte belangstelling. Hy krige dan ek in enthou-
siast applaus fan de froulju.
De foarsitter lies as ófsluting in gedicht Ían Nel
Benschop, 'Dromen is goed'.
'It bestjoer fan 'e N.C.V.B. winsket elkenien folle
Iok, seine en s1nens ta foar 1 997.

Skriuwster J. Posthuma van den Boomgaard

It meitsjen Ían Advintskrensen
l'^i,in lytse ploech froulju fan 'e N.C.V.B. soe-

\-, wy by Írou H. de Vries in advintskrànse
meitsje.
Jo koene by it binnenkommen fan it hOs de sfear
en de rook fan it grien al r0ke. Ljochtsjes kamen

ie oeral yn 'e mjitte. By in bakje koÍje oÍ tee kri-
gen we te hearren hoe't wy soks dwaen moas-
ten. Al gaueflich sieten wy yn 'e koken by in bul-
te grien en koenen sa oan 'e slach. Mei reade
hollen fan ynspanning en in tasjend each en in
helpende hán fan 'e 'luÍ' kaem it wol klear.
It aardige wie dat it einresultaat by elkenien
Íerskillend ÍtÍoel. Meiinoar romje we de boel wat
op en sitte noch efkes noÍlik byinoar. Der hawwe
0ngeÍear 21 froulju by Írou De Vries west en wy
kinne op geselliche gearkomsten weroms.ien. Dit
is Íor herhelling fetber.
Dít is ek N.C.V.B.!

J. Posthuma-van den Boomoaard

Dank - Hartelijk dank!!!
De noodkreet uit Bnin aan de werkgroep 'Hulp
Polen' is gehoord.
Op 16 oktober jl. hebben vele vrijwilligers in on-
ze dorpen honderden Ílessen opgehaald.
Mensen, heel; heel veel dank voor jullie hulp en

ook dank voor al die flessen en Íinanciële giÍten.
De opbrengst van / 6.300,- samen met giÍten
vanuit de vrouwenorganisaties werd als eindre-
sultaat / 7.000,--. Op 22 november jl. is een de-
legatie van vijÍ personen uit de werkgroep met
een busje van de gemeente Wymbritseradiel -
waarvoor hartelijk dank - richting kindertehuis
gegaan. Het busje volgeladen met o.a. zakken
kleding en voor / 400,-- macaroni. zeep. enz.
(dit alles vanuit het bedrijÍsleven).
En mensen, het is nodig, hard nodig. Wij hebben
het gehoord en gezien. Nogmaals namens alle
kinderen en leiding van het 'Dom Dziecka,, Kèr-
nik-Bnin: dank - hartelijk dank!!!

Werkgroep'Hulp Polen'

Bond van Plattelands-
vrouwen in Friesland
De bijeenkomst op 21 november jl. stond in het
teken van lJsland. De avond werd geopend door
Pieta Roorda, daar onze presidente, Anneke
Kuipers vanavond ook onze gast was.
Ze had een boeiende diaserie, compleet met
haar eigen verhaal over de reis naar en een ver-
blijf van 4 weken, samen met haar man op lJs-
land.
Ze gingen per boot vanaf Engeland via de drie
eilandengroepen Orkney, Shetland en Fàróer,
die ook bezocht werden.
lJsland is ontstaan door een breuklijn in de aar-
de, waardoor het eiland als het ware omhoog
geperst is. Het is een kaal eiland, geen bomen,
maar veel rotsen. Het noordelijk deel is woest en
vulkanisch. Er is één ringweg rond het hele ei-
land, die vooÍ al het normale vervoer geschikt is.
Voor een reisje naar het binnenland is een auto
met vierwielaandrijving nodig. Het eiland is sinds
1944 zelÍstandig. Daarvoor hoorde het bij Dene-
marken.
lJsland is vooral bekend om z'n geijsers en war-
me bronnen. Ook vind je er vulkanen, lavabron-
nen, kokende zwavelbronnen (heksenketels),
stoombronnen, watervallen eR glets.iers. Tempe-
raturen liggen in de zomer tussen I en 20 gra-
den. De meeste mensen hebben een ander idee
over hun wensen tiidens een zomervakantie. En

dat maakte deze lezing tot iets heel boeiends.
Juist omdat het een totaal ander beeld geeft.
Geen zonvakanlíe, maar avontuur.

Collecte voor Verstande-
lijk Gehandicapten
VanT-12 oktober jl. werd ook in lJlst weer gecol-
lecteerd voor verstandelijk gehandicapten.
Dit jaar werd het mooie bedrag van / 1.548,60
opgehaald. ledereen.heel erg bedankt die aan
deze collecte hebb,en meegewerkl.

A. Steenbeek-Wind,
J. Wiebenga-Winia
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Huren of
kopen?

Onze hypotheek-
adviseur maakt een
gratis woonlasten-

vergeliiking.

Rabobank
Sneek-loure-Lemmer

Golomogrocht l, 865 I EB lllst
telefoon (05 15) 53 14 2ó,telefox (0515) 53 ,2 50

0515-531462 le l. o5f 5 -:5)1613
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VOOR WONING.
EN

UTILITEITSBOUW
installatiebedrijf

r. .í
BROUWERY

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

Nevenvestiging lJlst,
tel. 051 5-532642

tel. Sj. Wiebenga 0515-531529
Eegracht 1 05

Lippenwalde 2, 8622 DD Hommerts

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

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

ln het bezit van SVM-makelaandiploma

I

AUTOBEDRIIT
I.OSINGA

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

Rogmolewei I lJlst Tel. 0515 - 532380

En hij trakteert royaal! Want hij geeft kleuradviezen die precies bii u en uw huis

Dassen. De vakman weet alles van moderne materialen en de nieuwste technieken.

En hii werkt snel en met zorg voor uw huis. Kortom, de schilder geeft uw huis een

nieuw gezicht. Bet hem nu. En laat uw huis nog deze winter helemaal opfleuren. 
ó r

$s srhílder" #a hssts vriaradvew ge kefis,ff
" Dete premie geldt voor partiulieren hii een opdrurht van minimul drie mdndagen conÍorm voowmnlen.

Folke>í 4g ltíe
8utestrcat26.8651 BK Ykt. telêíaon / fax: 0515-532453

L,Ea)&
cAE
=(à
S
a)'qtso

Rcnorqtie &Nieuwbouw

VAN VLOER TOT DAKPAN
ONDERHOUDSBEóRIJF HUISMANT

DE FTNNE 6,8651 CW |JLST. 0515,532023

NIET ALLEEN
VRIENDELIJK .....

MAAR OOK
DEKSELS
VOORDELIG !

MEER PLE1IER vAN lE G:TLDEN EOIfiÍ ffi
GALAMAGRACHT 34 IJLST
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*ooNHelostr\ \^
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Croleskwartier 77

8651HC lJlst
Tel./fax: 05155 - 533153
Autotel.: 06 - 53209183

25 iaar Nederlandse
Brandwonden Stichting
Collecte
In de week van 27 oktober Vm 2 november 1 996
kwamen de collectanten langs vele deuren in
lJlst en Oosthem.
Met elkaar brachten zij het mooie bedrag van /
1.641 ,30 bijeen voor de doelstelling van de Ne-
derlandse Brandwonden Stichting.
Mede namens de plaatselijke collecte-organisa-
tor dankt de Nederlandse Brandwonden Stich-
ting haar collectanten en de gulle gevers in lJlst
on Oosthem.

-- t de opbrengst kan de Nederlandse Brand-
wonden Stichting verder werken aan de realise-
ring van haar doelstellingen: verbetering van de
behandeling van brandwondpatiènten, weten-
schappelijk onderzoek, het voorkomen van
brandwonden en het in stand houden van de
huidbank.
Het geld zal ook worden gebruikt om nieuwe uit-
dagingen te bekostigen, zoals het voorkomen en
beperken van littekenweeÍsel. Voorts wordt on-
derzocht welke behoefte er is aan ondersteu-
ning en begeleiding van de talloze patiënten die,
naast blijvende lichamelijke gevolgen, ook psy-
chische problemen overhielden aan hun brand-
wondonoeval.

F0gelnijs

Vogelwacht
lJlsVOosthem e.o.

Zes staartmezen (langsturtmies) in een boom in
de Kearnstien 16 gezien door Sj. Landma op 3-
10-1996. Ook werden de staartmezen gezien op
de Eegracht door R. Schraa op 10-10-1996.
Verder werden de staartmezen nog gezien door
Aagle Schuurmans en Hannie Landman op 31-
1 0-1 996.
TwaalÍ putters gezien tussen Nijland en Folsga-
re, door Thea Jillings. Zij hadden ook een paar-
tje boerenzwaluwen (boereswel) in hun hok, die
waren niet altijd even succesvol. De jongen van
het eerste broèdsel gingen dood, waarschijnlijk
door te weinig voedsel, want het was nogal
koud. Het tweede broedsel werd met succes
groot gebracht. De eieren van het derde broed-
sel werden uit het nesl verwijderd door de vo-
gels zelf. Het vierde broedsel werd weer een
succes. De jongen werden groot gebracht en
konden de lange reis naar Afrika aanvangen. De
aanhouder wint!
Twee wilde zwanen (gulswan, kloekswan) over-
vliegend bij de Eendrachtweg op 15-10-1996 bij
Troelstra/De Vries door J. v.d. Sluis. Ook waren
de grote bonte specht (greate bunte spjucht) en
de vlaamse gaai (houtekster) nog aanwezig.

Deze ansichtkaart is in augustus
1905 verzonden naar Rudolf Kónig
in Hattigen (Ruhr) Deutschaldn.
Hij kreeg van uit lJlst een 'Herzliche
Grusz'van Willy.
De ansicht laat ons een deel zien
van de Galamagracht, die toen nog
Voorstreek heette, en wel vanaf het
punt waar nu de Golff is gevestigd
tot aan café 'Het Wapen van lJlst.'

Het eerste pand rechts, Galamagracht 28, heeÍt
al heel wat neringdoenden tussen zijn muren
geborgen. Destijds had Rykel ten Kate (Rykel

stiiÍpoat) hier een kruidenierszaak. Vervolgens
had (lytse) Willem Bakker er een winkel in elek-
trische artikelen, daarna kwamen de Íamilie pi-
ket met meubelhuis HEJA en het Vvv-kantoor
annex de fotozaak van Feikje Sybrandy-Meijer.
Momenteel is hier het Íitnesscentrum 'De Wrot-
ter'van Lieuwe en Mieke Bergstra.
Het aardappelschip van groenteboer Jan Sy-
mens Groenveld ligt.in de Ee. Jelle Hoomans
nam in 1929 zijn zaak over. Hij verkocht in 1967
deze groentenzaak aan collega Joop de Meer.
Hoomans was van '1952-1972 voorzitter van de
lJlster'winkeliersvereniging. Nu heeft Foppe
Post hier een woninginrichtingsbedrijÍ en meu-
belstoÍfeerderij (Galamagracht 20). In 1950 is
een deel van Ee overkluisd

Twee houtsnippen (wáldsnip) gezien bij de Ke-
arnstien op 18-10-1996 door Sj. Landman. Er
vloog ook een houtsnip tegen hel raam bij de Ía-
milie Ariesen op de Eegracht. Na een uurtje uit-
rusten en bijkomen van de klap tegen het glas
kon hij de reis naar het zuiden weer voortzetten.
Ook zat er nog een houtsnip in de tuin bij de fa-
milie Riemersma, de Pream 11, op 25-101-
1 996.
De houtsnip leeÍt over het algemeen in bosachti-
ge streken. Hij heeÍt een prachtige schutkleur.
Hij valt niet op tussen de dode bladeren. Ze vlie-
gen en trekken over het algemeen in de sche-
mering zowel 's morgens als 's avonds. Als u de
houtsnip overdag ziet vliegen, dan is dit vaak
een exemplaar dat verstoord is door een hond of
kat oÍ door een tuinier. Door deze verstoring
vliegen ze zich vaak dood tegen een raam. Het
is een dikke plompe vogel, hij vliegt wat houte-
rig. Hij is wat groter en dikker dan de andere
snippen. De meeste meldingen van houtsnippen
in lJlst komen in de herfst voor, tijdens de trek
uit het noorden. Vanuit het zuiden gaan ze
schijnbaar een andere route, want in het voor-
jaar zijn er geen meldingen.

Hel roodborstje is weer terug op de Kearnstien
16. Hij is voor het eerst gezien op 26-10-1996
door Sj. Landman.
ls bii u het roodborstie weer in de tuin? Meestal

van uw beslekmessen, als nieuw

Natuurlijk ook slijpen van alle

soorten schaatsen.
Uw slijper: Henk de Vries
Bockamastraat 27

MIJN HOBBY UW GEMAK...!
Het vertrouwde adres v00r al uw slijpwerk zoals

scharen, messen, tuin- en hobbygereedschap.

ZOMER V0ORB|J!!! Berg uw tuingereedschap

niet 0nverz0rgd op. Laat het sliipen en 0nder-
houden. Alle soorten gazonmaaiers: sliipen en

balanceren messen + onderhoud. Ook sliioen

eleklr. heggescharen. Slijpen of karlelen

Tel 531782
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7 Wh*o*"Loukíó
.4lomskikkursussen

./Zreidsboeketten, korsages en oar

lZlomwuk

Richtsle Wijnja De Himmen 29

Easthim, til. 05 l5-532607

NS-PLAATSBEWIJZEN
Jongeren-, Rail Aktief- en

60* seniorenkaarten

verkrijgbaar bij :

BOEKHANDEL VISSER
Galamagracht 9, tel. 531318

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

S. Wiersma
pianostemmer

S.Sjaerdemalaan53 Reparatie

S65lBAIJlst Verkoop
Tel.0515-533127

Yaaromhopcn...
afs aYoordel@
hnnJharen?

De doe-het-zelver huurt bij
ons o.a.: o Ladders o Rol-
steigers o S pec i e m ole n s
o Cirkelzagen o Decoupeer-
zagen a BoOrmachines
o schuurmachines o Parket-
sch uu rmac h i nes o Q ysn6-
of Tuinírezen . Ketting-
zagen enz. enz.

M.ST'PERDA

Sudergoweg 54, lJlst

tr
tr
tr
tr

GROND. EN VERZETWERK
WALBESCHOEIING
HEIWERK N RIOLERING
AG RARISCHE WERKZAAMHEDEN

Aann* m: i n gsbedr iif ï#* g - e* ït\Íal*rbsuw

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

@fiÊÊËti:iï,"o'"
Voor al uw
* Nieuwbouw
* Verbouw
* Onderhoudswerk

f Vellinga-Spijksma

uvog
EOUUEEORTTF

Telefoon 051 5-442278 / 051 5-531 228
Telefax 0515-443659

L hníTloweeÍd,r, Awo$1íchool t
. Lestijden 60 minuten
. Opfriócursus voor de niet regelmatige rijders
. Theoriecursus
. Hoog slagingspercentage

v0n Lei -
-

Sudergoweg 3ó,8ó51 CN lJht, rel.05l5-532009

Vraag om vrijblijvende

051

Voor al uw:
r Kruidenierswaren . Groenten en Íruit
o Vers vlees en vleeswaren o Brood en
gebak . 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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- kleding maken
voor eigqn
gebruik

- leercursus

De naailessen gaan in ianuari 1997 weer

van start. Ook bij voldoende deelname
weer de cursus 'Leerresten verwerken'.

lnlichten en opgave bii:

Jellie Berswerda,
Wite Muonts 29, Heeg
tel.: 442605

is het er maar een en die blijft over het alge-
meen de hele winter in uw tuin. Laat het horen
wanneeÍ hij deze hedst weer bij u in de tuin is
gezien. Het blijkt namelijk uit meldingen dat hij
zich aan de kust en langs het lJsselmeer veel
eerder meldt.
Een ware invasie van koperwieken (readwjuk)
en kramsvogels (Íjildlysters), vele meldingen
kwamen er.van binnen. De eerste oo 22-10-
1 996.
De ganzen zijn ook weer terug uit hun broedge-
bieden. De kleine Íietgans (blaupoatsje), kol-
gans (blesgoes), brandgans (paugoes). Maar
J.v.d. Sluis ontdekte ook bijzondere ganzen, o.a.
twee sneeuwganzen en een verdwaalde rotgans
(rotgoes) bij Oudega-W.
Twee nijlganzen vliegend oost-west bij de Een-
drachtweg op 9-11-1996 gezien door Sj. Land-

\.
!{elmeldingen graag bij Sj. Landman, de Ke-
arnstien 16, lJlst, tel. 532046.

OPROEP:
Willen de mensen die lid zijn van de vogelwacht
en die zijn verhuisd of gaan verhuizen het nieu-
we adres doorgeven aan de Vogelwacht. Onze
harteliike dank hiervoor.

'r(.,,

Sehilders- en tr(Iusbedriif

ÏIaitze O síng u re' 0515 5s226s

Eardere'mingerij' fan Drylts
Yn 1885 is yn Drylts op'e saneamde
'mingerij' nionken it tsjerkhóÍ oan it
ein fan de Galamagracht, in oerkap-
ping foar it stoart fan hÉsketonnen
boud. Dizze tonnen waarden dêr al-
le wiken lege.

Doe't alle tontsies b0ten gebr0k rekken wie de
oerkapping net mear nedich en is dy yn 1975
oanbean oan il lepenloftmuseum yn Arnhem.
Dêr hiene se belangstelling Íoar it bouwurk. Dil
hie ta gefolgen dat meiwurkers fan it museum al-
le 0nderdielen Ían in n0mer en/oÍ skaaimerk Ío-
arsjoen ha. Dêrnei is de oerkapping troch in tal
frijwilligers rit Drylts op Íakkundige wize Ét elkoar
helle en nei it museum brocht. Fan de kant Ían tt
museum soe it wer opboud wurde.
Yn earstoan hat it museum deÍ neat mei dien en
is it materiaal opslein op it terrein (yn waar en
wyn).
Koartlyn hat de eardere wethálder fan Drylts
meÍrou Wijbenga-van der Meulen mei har man
in besite oan it ieoenloÍtmuseum brocht. lt die
bliken dat de oerkapping net (wer) opboud wie.
Mefrou Wijbenga hat dêr neiÍraach dien en doe
kaam Ít dat alles óÍÍierd wie. ll materiaal wie sa
min wurden dat it net mear br0kber wie.

De direksje Ían it lepenloÍtmuseum is hjiroer 0n-
derstien en dy hat yn in brieÍ syn spyt betsjOge
oer de gong Ían saken. lt spul hie Íuortendaliks
nei it demontearjen wer yninoaÍ set wurde moat-
ten. In tydrek Ían opslach fan 0ngefear 15 jier is
Íoar dit materiaal Íunest.
De oanbelangjende brief hàldt op mei: 'ln het
huidige museumbeleid zou een dergelijke situ-
atie niet meer kunnen voorkomen, omdat abso-
luut geen gebouw meer geaccepteerd zou wor-
den zonder dat vooraÍgaand duidelijk is dat de fi-
nancièle lasten die herbouw en exploitatie van
een dergelijk gebouw met zich brengen, gedekt
zijn. In de situatie waarin dit museum nog door
de Staat werd geéxploiteerd was dit anders. Aan
deze constatering hebben de bevolking van
lJlst, de betrokken vrijwilligers en anderen ech-
ter bar weinig, dat bèseÍ ik terdege', sa skriuwt
de algemien direkleur fan it museum.
It like ís goed ta om de ynwenners Ían Drylts en
alle oaren dy't foar dit 0nderwerp belangstelling
(hàn) hawwe, Íia lt Kypmantsje op 'e hichte te
bringen, mei tank oan meÍrou Wijbenga foar har
0ndersyk.

It gemeentebestjoer Ían Wymbritseradiel

Utjouwer, redaksje en fierdere meiwur-
kers ían lt Dryftser Kypmantsje winskie
de lêzers in hiele goede Kryst en in Lok-
kich Nijjier.

Uitgever, redaktie en andere medewer-
kers van lt Dryltser Kypmantsje wensen
de lezers Prettige Kerstdagen en een Ge-
Iukkig Nieuwjaar.
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JPUMTS'q\EWWJhI
BEDANKT
Foar de protte blyken fan belangstelling, op hok-
ker wize dan ek, yn it sikeh0s en thÍs, siz ik jo
láns dizze wei myn wolmiende tank.
It wie yn ien wurd geweldich!

Fam. T. Hoekstra
S. Siaerdemalaan 13

bevorderen. Zwangeren zijn voor dit hormoon
de enige bron. Als een vrouw zwanger is, maakt
haar lichaam het hCG in grote hoeveelheden
aan. Die hoeveelheden zijn vooral in de zesde
tot en met de zestiende week van de zwanger-
schap zo Íors, dat het hormoon het lichaam via
de urine verlaat. Die urine is dus waardevolle
grondstof, die niet zomaat in het toilet mag veÊ
dwijnen omdat het hormoon op geen enkele an-
dere wijze kan worden verkregen.
Moeders voor Moeders haalt de urine bij u op en

zorgt vervolgens voor veruerking in de fabriek.
Door uw urine aÍ te staan, helpt u er dus aan
mee dat de liefsie wens van andere vrouwen in
vervulling gaat.
Tenslotte: u kent vast wel vrouwen die ook
zwanger zijn. Het zou fijn zijn, als u hen even-
eens zou vragen mee te doen. Want er is niet
genoeg hCG hormoon.
Hartelijk dank!
Bel informatrice Ellen Roorda. 0515-532071 . Zii
komt graag bij u langs.

TE HUUR GEVRAAGD

Ruimte voor autostalling.

Te|.532451

Aktie Kerkbalans 1997
Van 12 tot 26 ianuari a.s. zal de Aktie
Kerkbalans worden gehouden onder het motto:
"lk teken er voor".
De aktie heeÍt als doel om geld bij elkaar te
brengen voor het werk dat door de kerken wordt
gedaan.
In lJlst zullen alle ingeschrven leden van de
Federatie Hervormde Gemeente en GereÍor-
meerde Kerk, de Evangelisch Lutherse Ge-
meenle en de Roomskatholieke Parochie, een
envelop ontvangen met informatie over de te
verwachten kosten en baten van hun kerk in het
komend jaar. Daarbij is een antwoordstrook
gevoegd, waarop zij kunnen aangeven met welk
bedrag zij het werk van hun kerk in het komend
jaar zullen steunen. Deze antwoordstrook zal
worden opgehaald, zodat eind januari bekend is
wat de aktie heeft opgebracht.
De opbrangst is er voor bestemd om het desbe-
treffend kerkewerk mogelijk te maken.

Behoefte aan zwanger-
schapsurine blijft
Help mee andere vrouwen gelukkig te maken
U krijgt een baby! Misschien bent u voor't eerst
zwanger, misschien heeft u al een of meer kin-
deren.
In elk geval van harte geÍeliciteerd! Wat zou het
Íijn zijn, als u het geluk dat u aan uw zwanger-
schao beleeÍt aan andere vrouwen zou kunnen
doorgeven. Aan die vrouwen die ook graag
zwanger willen worden, maar bij wie het maar
niet wil lukken. Misschien kent u er een paar in
uw omgeving. Ze hebben de stap naar de dokter
nog niet willen zetten. Het komt uiteindelijk wel
goed, denken ze.
Verminderde vruchtbaarheid is een groeiend
probleem. Ongeveer een op de zes paren die
een kind willen, krijgt ermee te maken. De oor-
zaken zijn velerlei, maar vooral de trend dat veel
mensen pas op latere leeftijd aan het krijgen van
kinderen denken. soeelt een rol.

Hormoon
Gelukkig biedt medische behandeling heel vaak
goede resultaten. Bijvoorbeeld via buisbevruch-
ting, al hoeft het dikwijls niet zover te komen. Bij
de behandeling is toepassing van bepaalde me-
dicijnen van levensgroot belang. En met de toe-
name van het aantal behandelingen stijgt ook de
vraag naar die medicijnen.
Een van die medicijnen wordt gemaakt uit het
hormoon hCG, dat de eisprong bij de vrouw kan
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