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'Ronde van lJlst'een
boppeslach
Zaterdag 11 januarij.l. werd voor de tweede maal de'Ronde van lJlst'ge-
houden. De organisatie was wederom in handen van de ijsclub'De lJlster
Schaats'. Eigenlijk was de familieschaatstocht een week eerder gepland,
maar toen werd de 15e Elfstedentocht geschaatst.

Piet Paulusma, onze weeÍman, had voorspeld
dat er dooi op komst was en nu moest het dus
ook gebeuren! Deze voorspelling en het gunsti-
ge weer hebben mede bijgedragen aan de grote
deelname. Ruim 800 schaatsers deden mee.
ïen ongekend groot succes, wat alle verwach-

\-lrngen overtroÍ.
Om 11.00 uur begon de inschrijving in de stads-
herberg 'Het Wapen van lJlst' en de rij buiten
werd alsmaar langer, maar het team kon de
stroom vrij snel verwerken. Er kon gestart wor-
den bij de kade bij Speerstra, waar Jan Bergstra
voor de vrolijke noot zorgde.
Er was een schitterende route uilgezet die eerst
ging naar Oosthem, terug naar Osingahuizen en
weer terug via de Weinsleat, Het Zouw, Ooste-
lijke Dijgracht, Geeuw tot rondweg Sneek en
terug naaÍ lJlst.

Deze afstand was 15 kilometer en ideaal voor
ouders met kinderen. Uiteraard waren er ook ve-
len die 30 en 45 km. geschaatst hebben.
De ijsclub had duidelijke richtingsbordjes laten
maken en de stempelaaÍs stonden in de nieuw
gemaakte stempelhokjes. De organisatie had
500 medailles besteld, omdat vorig jaar dit aan-
tal ook al de verwachtingen overtroÍ. Al gauw
bleek bij de inschrijving dat dit aantal te weinig
was. Direct werd contact gezocht met Repko
Sportprijzen en ondanks zijn vrije dag was hij
bereid ons te helpen en heeft hij direct een aan-
tal bijgemaakt. Op deze manier kon een ieder
meteen na aÍloop de medaille in ontvangst ne-
men; vooral kinderen stellen dit bijzonder op
prijs, want voor hen is maar één ding belangrijk
en dat is de medaille!
Op dit moment dooit het licht, maar de vooruit-

zichten wijzen op een nieuwe kou-inval en wij
gaan uiteraard door. Zodra er weer geschaatst
kan worden hebben we nog wel enkele activitei-
ten voor u in petto.
In ieder geval alle vrijwilligers bedankt en vooral
de E.H.B.O., waar altijd een beroep op kan wor-
den gedaan.
Namens de ijsclub 'De lJlster Schaats',
Lammert Koster

15e ElÍstedentocht - lJlst
Íeestelijk in beeld!
Bij het bekend maken van de datum voor de 15e Elfstedeniocht op zater-
dag 4 januari 1997 werd direct actie ondernomen door coórdinator Lam-

. mert Koster, die op zijn beurt een uitnodiging liet uitgaan aan Stadsbelan-
:_,êf,, De Koepel en iisclub De lJlster Schaats. De opzet was om lJlst te pro-

moten en de route in de verlichting te zetten.

Het is alleen jammer dat lJlst zo vroeg in de rou-
te ligt en natuurlijk krijg je niet zo'n sfeer als in
Franeker en Dokkum. Maar lJlst heeft zich op
een geweldige manier gepresenteerd en is op
de t.v. nog nooit zo veel in beeld geweestl
lk wil dan ook een ieder bedanken voor de
medewerking en nogmaals, het was een Íeest
dat je niet gauw vergeet.

Stadsbelang lJlst,
De Koeoel lJlst:
lJsclub 'De lJlster Schaats'
Lammert Koster, coórdinator

Een ieder was direct enthousiast en meteen
werd gestart met de voorbereidende werkzaam-
heden. De bewoners aan de Uilenburg, Zeven-
pelsen, Geeuwkade en Popmawal kregen een
brieÍ waarin uitleg werd gedaan hoe alles Íeeste-
lijk versierd zou worden.
Uilenburg en Zevenpelsen hebben hun eigen
verlichting en voor de Geeuwkade en Popmawal
werd verlichting aangerukt uit Blauwhuis. Ook
werd verzocht om massaal de vlag uit te steken.
Vrijdagavond 3 januari stond alles in de verlich-
ting en velen hebben dan ook een foto of een
video-opname gemaakt.
lJlst was enthousiast en zaterdag 4 januari bij de
doorkomst van de wedstrijdrijders was het bij de
brug een enorme drukte en daar hoorde je ook
de reacties op de schitterende verlichting.
Ook het sk0tsje van Bakker was verlicht en
dankzij de Íelle verlichting van de televisie werd

het een plaatje. Even later arriveerde de boeren-
kaoel 'De Sombrero's' uit Exmorra om de Íeest-
vreugde een extra steuntje te geven. Daarnaast
was Jan Bergstra aanwezig met zijn mechani-
sche muziek.
Mensen wat een sfeer, die je nlet gauw vergeet!
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NIJTAND.IJLST
31 jan. 17.00 - 3 Íebr. 8.00 uur
G.J. Schadenberg en J.P. Verdenius
De Skatting 40, Heeg
Te|.0515-442300

7 Íebr. ï7.00 - 8 Íebr. 23.00 uur
E.H.J.M. Drenth
S. Sjaerdemalaan 72, lJlst
Tel.0515-521263

8 Íebr. 23.00 - 10 febr. 8.00 uur
H. Huismans
De Syl 10, Heeg
Tel.0515-442292

14 febr. 17.00 - 15 febr. 23.00 uur
C.H. de Koning
Ylostinslaan 3, lJlst
Te|.0515-521263

15 Íebr. 23.00 - 17 tebr.8.00 uur
E.H. Mulder
Tramstrjitte 8, Nijland
Te|.0515-569232

21tebr.17.00 - 22tebr.23.00 uur
H. Huismans
De Syl 10, Heeg
TeL0515-442292

22lebr.23.00 - 24lebr.8.00 uur
E.H.J.M. Drenth
S. Sjaerdemalaan 72, lJlst
Te|.0515-521263

28 febr. 17.00 - 1 maart 23.00 uur
E.H.J.M. Drenth
S. Sjaerdemalaan 72, lJlst
Te|.0515-521263

1 maart 23.00'3 maart 8.00 uur
C.H. de Koning
Ylostinslaan 3, lJlst
Te|.0515-521263

7 maart 17.00 - 10 maart 8.00 uur
G.J. Schadenberg en J.P. Verdenius
De Skatting 40, Heeg
Tel.0515-442300

14 maart 17.00 - 15 maart 23.00 uur
E.H. Mulder
Tramstrjitte 8, Nijland
Te1.0515-569232

@Ffritfud
1 ÍebÍuarí
3 Íebruari
4 Íebruari
7 Íebruari
I Íebruari

10 Íebruari
, 11 Íebruari
11 ÍebÍuari

1 2 Íebruari
12 Íebruari
13 Íebruari
15 Íebruari
16 Íebruari
1 7 ÍebÍuari
17 Íebruari
1 8 Íebruari
19 Íebruari
20 Íebruari

20 februari

?1 Íebruari
\-24 Íebruari

26 ÍebruaÍi
27 lebíuari

1 maart

De Koepel, Bingo, Mienskipsh0s.
Bridgeclub, Mienskipsh0s.
Leeskring 'Gebed met open ogen', 20.00 uur, Schaapskooi, ds. H.C.S. Spit.
Disco, Gert Up, Mienskipsh0s.
Carnavalsavond met Sjaak, 21.00 uur, Mienskipsh0s.
Pergomano, Mienskipsh0s.
Doorpraatkring, 20.00 uur, Eehof, ds. H.C.S. Spit.
Bijbelkring Micha-Jakobus, 20.00 uur, Schaapskooi, ds. J. Ariesen / M.N. Ariesen-
Holwerda.
Bridgeclub, Mienskipsh0s.
Stichting Jeugd- en Jongerenwerk, (bovenzaal) Mienskipsh0s.
Gesprekskring'Ouders, jongeren en geloof', ds. H.C.S" Spit, 20.00 uur, EehoÍ.
Cuba Vive, 12.00 uur, (bovenzaal) Mienskipsh0s.
Open Deur dienst, Mienskipsh0s.
Bridgeclub, Mienskipsh0s.
Amnesty International, schrijfavond in de bibliotheek, 19.00-20.30 uur.
Leeskring 'Gebed met open ogen', 20.00 uur, Schaapskooi, ds. H.C.S. Spit.
Bijbelkring 'Gelijkenissen', 9.30 uur, EehoÍ, ds. J. Ariesen.
Bond van Plattelandsvrouwen, Greetje Brouwer met een lezing over de Internationale
Vrouwenconferentie te Peking, 20.00 uur, Mienskipsh0s.
C.P.V., dia's over kindertehuis in Hongarije door Anja en Gert Terpstra uit Franeker,
20.00 uur, Mienskipsh0s.
Klaverjassen, Mienskipsh0s.
Begin krokusvakantie!
Bridgeclub, Mienskipsh0s.
N.C.V.B. Emma Mulder uit lJlst vertelt over eigen schilderswerk, (dia's), Mienskipsh0s.
De Koepel,'Friends', Mienskipsh0s.

Sjoefen vanal 4 oktober, iedere maandagmid-
dag in Nij Ylostins, aanvang 14.00 uur.
Zangvereniging'Euphonia' repetitie iedere dins-
dagavond 2O.0O-22.0O uur in het Mienskipsh0s.
Muziekkorps'Concordia' repetitie iedere maan-
dagavond van 19.30-21 .30 uur in het Mien-
skipsh0s.
Jeugdkorps 'Tusken de Noaten' elke dinsdag
van 17.00-17.45 uur in de Schaaoskooi.
Judo lessen, iedere dinsdag 17.00-19.00 uur in
sporthal De Utherne.

een uitgave van:

Drukkerij Visser

Galamagracht 9, lJlst
Te|.0515-531318

Redactie: A. Kuipers
E. Hekman

Zetwerk G.Groeneveld-Kroese
Migg bv, Sneek

Opmaak Sybe Houtsma

Druk Drukkerij Visser, lJlst

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

O Copyright Drukkerij VisseÍ. Niets uit deze uitgave
mag worden verveelvoudigd door middel van druk,
Íotokopie, mikÍofilm of 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 of te weigeren.

Volksdansen De Yleke Dounsers, jongeren-
groep dinsdagavond 20.00-22.00 uur, I keer in
de 14 dagen in het Himsterh0s te Oosthem. Ou-
deren iedere dinsdagmiddag van 13.30-15.00
uuÍ in het Mienskipsh0s.
Schaken elke dinsdagavond in Het Wapen van
lJlst.
Dammen elke maandagavond in Het Wapen
van lJlst.
Biljarten, Biljartvereniging de Stadsherberg, elke
maandag voor geoefenden, recreatiebiljart voor
55+ elke dinsdag- en donderdagmiddag van
13.30-17.00 uur.
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 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 uur in de bibliotheek.
Kaatsen elke woensdagavond in De Utherne.
TaÍeltennis maandag van 19.00-23.00 uur, za-
terdag van 9.00-1 3.00 uur jeugd.

Gymnastiekvereniging 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; zateÍdag 9.00-12.00 uur in De Utherne.
Bouw- en Houtbond F,N.V. Sneeldwymbrit-
seradiel Contactpersoon: Douwe Heeringa.
Íe1.0515-531 970.
Vrouwen Advies Team (VAT): Vrouwenbond
FNV, district Friesland, bel: 0517-415867, secr.:
051 55-31 970.
Gemeente van Jezus Christus: Kinderclub 4
Vm 7 jaari 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. ïoÍfe Tie-
nerclub: vrijdags 19.30-21 .00 uur; in de even
weken. Info: Johan Brinksma, tel. 058-2501627.
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. bloemen en planten

. bruids- en graÍwerk

. 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 verÍ en behang
doe-het-zell-,

iizer- en visarti kelen,
klompen en laarzen,

bliift het adres

J,@,nE VrugS
Galamagracht 13, lJlst

tel. 0515-531387

De slager aan de gracht,

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

Vele soorten worst
en u eet als een vorst'
Naar vele andere solften kunt u vragen
u m1et maar eens een gokje wagen.

ln de winkelontmoeten w| u graag

en leggen wij het vlees voor u op de wng.

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

FilIJTE}EilEEDR,IJF

R.IKREDEE
T] KUNT HIEB TENECIÍT VOOR:

' Reparatles ' Grote & Klelne Eeurten
. APK-Autokeurlng * Autospulten

' Onderdelen ' Verkoop van Nleuwc &
Gebrulktc auto's

Roodhemsterweg 14

IJlst
05 15-53 1436

(privé 31858)

kri,ngloopwinkel
sticbting de dra,ei

open m&andag t/m urijdag &3O tot 1 6.(M uur

Bezoekadres: De Draei 16-f (in hetbedriivencentrum)
8621 CZ HEEG telefoon 0515 -U2442

meubels bruikbare goederen die bij u ouerbod.ig zijrykleding kunt ubij ons inl,eueren, eaentueelkunnenwij
l::::*:::--, bet bij u opbaten
KeuKengefer
boeken enz.

Uitvaartvereniging " Laatste Eer" lJlst
* Stijlvolle verzorging van begrafenissen en crematies,

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

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

8 BodeJ. Plantinga, dag en nacht bereikbaar05i4-591972.

Inlichtingen: A.A. Seinen, De Kling 1 1, tel. 0515-532558

TIMMER- EN AANNEMERSBEDRIJF

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

lJlst, Roodhemsterwg 4, Telefoon 0515-531 880/531348
Postadres: Postbus 29, 8650 AA lJlst
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Schilders- en Klusbed rtjf
Ifailze Osingu

PikesylS
86171H ABBEGA
Tel. 0515 532269

Het aantal bezoekers bij 'Duo Nooitgedagt' op
20 december 1996, ook bij Jippe en Wietske in
het Mienskipsh0s, viel tegen, maar dat had mis-
schien wel te maken met de teestdagen daarop-
volgend. De mensen die er wel waren hebben
een ontzettend gezellige avond gehad. Eventu-
ele opvolg(st)ers van het bekende duo hebben
die avond ook van zich laten horen. Dit wordt
wellicht vervolgd,
Ook in het nieuwe jaar hebben wii al weer van
alles op het programma staan:
- op 18 januari speelt de driemansformatie

'Fragment' het dak van het Mienskipsh0s;
- op 1 Íebruari net als vorig iaar. weer een

super-gezellige Bingo-avond;
- op 1 maart dus weer een optreden van de

Volendamse groep'Friends';
- op 22 maarl sluit 'Example' dit winterprogram-

ma in het Mienskipsh0s af;
- op 12 april kunnen de kids gaan swingen bij

een kinderdisco.
Meer inÍormatie hierover volgt nog, en hou de
kranten en de brieÍjes in de brievenbus goed in
de gaten.
In 1997 staan er natuurlijk ook weer stadsfees-
ten op het progranÍma, en wel op 12,13 en 14

iuni. Het onderwerp voor de loopgroepen en de
praalwagens voor de optocht is dit jaar 'sport'.
Degene die hieraan mee wil doen kan zich hier-
voor opgeven bij het bestuur van 'De Koepel'.
DitzelÍde geldt vooÍ een nieuw spectaculair on-
derdeel van de Íeesten, een beddenrace. Dit is
een race over + 20 km. waarbij een soort bed op
wielen meegenomen dient te worden waarop
een passagier zit. Dit kan steeds omgewisseld
worden. Dit wordt elders in het land in competi-
tieverband gedaan, wat op 12 juni gedemon-
streeÍd wordt. De snelste ti.id hiervoor is 48 mi-
nuten, waarbij topsnelheden van 25 km/uur ge-
haald worden. Dus dit is iets voor de geoeÍende
sportlui onder ons. Er zijn 12 bedden beschik-
baar voor lJlsters die mee willen doen. Dus
wees er snel bij, want weg is weg!!!
Wij hopen jullie in 1997 weer te onlmoeten,
wordt vervolgd!
Namens'De Koepel'.
Marian Zeilstra, tel. 5331 19

ANNASCHRAA.VAN POPTA

GED/PLOMEERD

PED\CURE

Geeuwkade 11 - Telefoon 531930

Buurtvereniging 'Ald
Drylts'
Buurtvereniging'Ald Drylts' hield vrijdagmiddag
3 januari j.l. een schaatswedstrijd op natuurijs
voor de jeugd van 4 tlm12 iaar.
De wedstrijd werd gehouden op de gracht te-
genover slagerij Zijlstra. Ondanks het koude
weer deden er maar lieÍst 34
kinderen aan mee!
Onder luid gejuich van de aanwezige ouders
werd er Ílink gestreden, met soms een glij- en
valpartij, maar dat mocht de pret niet drukken.
Tussendoor kreeg iedereen warme chocolade-
melk met een koek, wat er wel inging.
De uitslag was als volgt:
4-5-6 jaar: 1. Jantsje Rijpma, 2. Sabine Zonder-
van, 3. Wietse Corbee.
Zij ontuingen een cadeautie; de andere kinderen
een schriÍt met een ootlood.
7-8-9 jaar: 1. Jorn Postma, 2. Dorinda Reen,
3. Myra Keizer.
Zij ontvingen een waardebon.
Omdat de gíoep van 10-11-12jaar uit 17 kinde-
ren besiond hebben we deze gesplitst in een
jongens- en meisjesteam. De uitslag hiervan

, vas als volgt:
\-{ongens: '1. Reinder Steenbeek, 2. Haaye de

Jong, 3. Andries.
Meisjes: 1. Grietje Toonstra, 2. lda Corbee,
3. Marloes Raadsveld.
Ook zij ontuingen een waardebon.
Alle prijswinnaars nogmaals geÍeliciteerd met de
behaalde prijs!
Namens het bestuur,
Hiltje Dotinga (secr.)

Diplomaschaatsen op de
iisbaan

\,.tp dinsdagmiddag 24 december 1996 organi-
seerde de ijsclub 'De lJlster Schaats' diploma-
schaatsen voor de jeugd van 7 ïlm 12 jaar.
Er bleek veel belangstelling voor deze activiteit
te bestaan want er deden 57 kinderen aan mee.
Voor het bemachtigen van een schaatsvaardig-
heidsdiploma moesten de kinderen drie
schaatsproeven afleggen. De eerste proef was
de slalomproef waarbij de deelnemers over een
afstand van 45 meter heen en terug slalommend
tussen pionnen door moesten schaatsen. Hierbii
werd van iedere deelnemer de tijd opgenomen.
De tweede proeÍ was de stad remproeÍ. Ook nu

was de afstànd weer 45 meter heen en terug.
De bedoeling was dit traject zo snel mogeliik aÍ
te feggen waarbij er 2 keer zeer kort om de pion
gekeerd moest worden. Ook nu werd van,ieder-
een de tijd weer vastgelegd. De laatsle proeÍ
was de langebaan proef. Hierbij moesten alle
kinderen onder leiding van zogenaamde lager-
meesters zoveel mogelilk rondjes maken op de
400 meter baan. Het totaal afgelegde rondjes
werd per deelnemer weer genoteerd en zo kre-
gen we van iedere deelnemer persoonlijk alle
prestaties op papier.
Afhankelijk van deze prestaties kregen de deel-
nemers een A-, B-, C-, D- oÍ E-diploma.
We troÍfen deze middag prachtig weer en iedere

Taxicentrale ZUID-WEST FRIESLAND

Taxi Gaasterland O51 4 -57 1 37 7
Taxi Speerstra 051 5-543400
Postbus 459, 8600 AL SNEEK

Alg. Tel.nr.: 051 5-430300

{ Binnen en buiten schilderwerk
{ Saus- en behangrwerk
{ Enkele en dubbele beglazing
{ Spackspuiten
{ I(leinschalig tirnrnerr,rzerk

deelnemer kreeg ook nog een kop warme cho-
colademelk. Ook dankzij de vele belangstelling
van ouders en andere meelevende schaatsers
was het weer een gezellige middag op de lJlster
ijsbaan.
We hopen dit seizoen nog meer acliviteiten te
kunnen organiseren.
'De lJlster Schaats'

Snabbeltje Nieuws
Hebben de kinderen nog een warme schaatstrui
nodig?
We hebben ze nog in allerlei maten liggen.
De uitverkoop komt er weer aan en wel op
woensdag 1 9 februari van 9-1 1 uur.
Alles is gigantisch aÍgeprijsd: 1, 2, 3 en 4 gul-
oen.
Wie de kleding terug wil, graag voor de uitver-
koop ophalen!
Wie ons nog niet kent: wij verkopen tweede-
hands kinderkleding en we zitten aan de par-
keerplaats bij de Abma-schansen.
Groeten van Wilma, lel. 532226 en Anita, tel.
531 91 1.

De Koepel lJlst
Zo aan het begin van het nieuwe jaar, willen wij
als Koepel eerst even terugblikken op het einde
van het vorige jaar.
Op zaterdag 9 november 1996 hadden wij weer
de jaarlijkse kindermarkt in Nij Ylostins. De za-
kenmannetjes c.q. -vrouwtjes in spé deden reu-
ze hun best. Er werd veel van de hand gedaan.
Het was een gezellige middag voor zowel jong
als oud.
De maandag erna hadden we weer de tÍaditio-
nele Sint Maarten-optocht waar ruim 100 kinde-
ren aan meededen. Het weer viel wat tegen,
maar dankzij het zonnige optreden van het
plaatselijke muziekkorps kon dat de pret niet
drukken.
Een kleine 300 enthousiaste bezoekers hebben
een blik kunnen werpen op het Íaniastische op-
treden van de Volendamse formatie 'Friends' die
op 30 november in hei Mienskipsh0s speelde.
Degene die deze spectaculaire avond heeÍt
moeten missen krijgt een herkansing op 1 maart
a.s. want dan komen ze weer naar lJlst toe,
eveneens in het Mienskipsh0s!!!

tutttq
Bt fo!"'+
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Resu ltaat ledenwerÍactie
'De lJlster Schaats' over-
treÍt alle verwachtingen
Op de ledenvergadering van 'De lJlster Schaats'
kwam naar voren dal het ledental van de ijsclub
in verhouding tot het inwonertal en het ijsbaan-
gebruik aan de magere kant was.
Gezien ook de olannen tot het bouwen van een
nieuw ijsbaan-gebouwtje zouden we best wal
nieuwe leden kunnen gebruiken. Besloten werd
iedereen persoonlijk te benaderen. Dus lJlst
werd in wijken verdeeld en er werden 12 vrijwilli-
gers op aÍgestuurd.
De reacties waren geweldig. Het bleek dat ieder-
een die wel eens gebruik maakt van de ijsbaan
graag lid wilde worden van de ijsclub maar om
een oÍ andere reden er nog niet aan toe geko-
men was zich zelt aan te melden. Ook veel niet
ímeer) schaatsers stonden achter onze actie en
meldden zich aan als donateur.
Het voorlopige resultaat van de actie is, terwijl
nog niet alles binnen is, dat het ledental geste-
gen is van 217 naa( 500 leden en dat daarnaast
er nog zo'n 100 donateurs zich aangemeld heb-
ben. Al met al een geweldig Íesultaat en als be-
stuur van 'De lJlster Schaats' willen we hierbij
dan ook naast de 12 vrijwilligers ook vooral de
schaatslieÍhebbers van lJlst bedanken voor de
geweldige respons.
De nieuwbouw van het clubgebouwtje konden
we voor de winter niet meer realiseren maar u

kunt er vanuit gaan dat er volgend jaar een
prachtig gebouwtje bij de ijsbaan staat!
Het is dan onder andere ook de bedoeling van
hieruit'koek en zopie'aan de schaatsers te kun-
nen verstrekken waardoor het nog gezelliger
wordt op de ijsbaan.
Verder is de verlichting op de baan schoonge-
maakt waardoor het zicht weer beter is gewor-
den. In de toekomst hopen we de verlichting nog
eens wal uit te breiden.
Dus plannen en werk zat voor de ijsclub, maar
we weten nu waar we het voor doen en we doen
het graag!
'De lJlster Schaats'

Huren of
kopen?

Onze hypotheek-
adviseur maakt een
gratis woonlasten-

Yergeliiking.

Rabohank
Sneek-loure-Lemmer

Golomogracht l, 8ó5, EB Ulst
telefoon (0515) 53 H26,telefax (0515) 53 12 S0

,,EKIKER(

Demonstratie priksleden
op EegrachUGalama-
gracht (r 195a)

De lJlster jeugd wilde plm. 1954
maar wat graag op de Íoto met het
Hindelooper echtpaar Jan en Aaltje
Smith, die een demonstratie prik-
sleden gaven op de EegrachUGala-
magracht.

Van links naar rechts ziet u: Gerrit de Jong, met
achter hem Ype Walstra, Tineke de Jong, Bouk-
je Kroeze?, Haaye Hiemstra, ?, Siemon Lange-
raap, Harm Langeraap, Gerry Walstra, Gerben
de Jong, Ype Walstra, Hinke Schilstra en Sietse
Hille de Jong.

van uw bestekmessen, als nieuw.

Natuurlijk ook slijpen van alle

soorten schaatsen.

Uw slijper: Henk de Vties
Bockamastraat 27

Tel. 531 782

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

scharen, messen, tuin- en hobbygereedschap.
ZOMER VO0RB|J!!! Berg uw tuingereedschap

niet onverzorgd op. Laat heï slijpen en onder-
houden. Alle soorten gazonmaaiers: sliipen en

balanceren messen + onderhoud. Ook sliioen

elektr. heggescharen. Slijpen of kartelen

Schoolfoto uit 1951
Naar aanleiding van de schoolÍoto uit 1951 van
de Hervormde lagere school berichtte Hinke

Overwijk-van der Kooij ons het volgende:
Het meisje met nr. 71 is niet Jantine Meijer maar
Annie Meijer en haar zusje met nr. 53 heette
Willy-Tine Meijer. De familie Meijer woonde in

het begin van de W.M. Oppedilkstraat. Vader
Willem werkte bij de Nederlandse Spoorwegen.
Kort na deze opname is het gezin Meiier ver-
huisd naar Groningen.

lJ lster Risk-kampioen-
schap 1997
Oo 2 maaft 1997 wordt het lJlster Risk-kam-
pioenschap 1997 gehouden in 'Het Wapen van
Ulst'.
Wie durft? GeeÍ je op voor 22 Íebruari bij
G. Reitsma, lel. 532223.

Diabetes Fonds Nederland
De collecte 'GeeÍ 's voor diabetes, met het oog
oo de toekomst' die van 3 tot en mei 9 novem-
ber 1996 in lJlst en Nijesyl is gehouden, heeft

I 1.651,60 opgebracht.
Het Diabetes Fonds Nederland (DFN) dankt alle
gevers, collectanten en al diegenen die zich
hebben ingezet om de collecle te doen slagen
voor hun giÍt en welwillende medewerking.
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Alle in de gemeente woonachtige sporters die in
1996 kampioen zijn geworden op provinciaal of
hoger niveau komen hiervoor in aanmerking.
Wij vérzoeken u dan ook om teleÍonisch oÍ
schriÍtelijk opgave te doen van bij u bekende
sporters die voor een huldiging in aanrnerking
komen. Wel duidelijk vermelden welke sport net
betreft en in welke categorie.
Mogen wij op uw medewerking rekenen? De op-
gave(n) dienen uiterlijk vóór 1 maart 1997 in
ons bezit te zijn.
Uw opgave zenden aan: gemeente Wymbritse-
radiel, aÍdeling sportzaken, postbus 14, 8650 AA
lJlst, of teleÍonisch 0515-534422 (Lammert Kos-
ter).

Bond van plattelands-
vrouwen in Friesland,
aÍd. lJlst
Op woensdag 11 december 1996 was hêt voor
ons al een beetje kerst. Deze avond werd ge-
houden in 'De HoÍnar' in Sneek en werd ge-
opend door Pieta Roorda, daar onze voorzitteÍ
door familieomstandigheden jammergenoeg niet
aanwezig kon zijn.
Verdere Íormaliteiten lieten we deze avond ach-
teMege. Deze avond, onze kerstavond, was
een gezellig onder elkaar ziin met een etentje
van een 'kerstbuffet', dat was samengesteld en
bereid door eigen leden. Wel hadden we een
gast in ons midden, Ytje Hettinga. Zij las voor uit
eigen werk, dat bestond uit prachtige gedichten
en verhalen, alles in het Fries. Soms waren de-
ze komisch, maar ook de serieuze, passend bij
kerst, ontbraken niet. 'De HoÍnar' en de taÍels
waren sfeervol versierd. Dit alles bij elkaar
maakte deze avond tot een echte kerstavond.
De dames hadden alleen maar lof voor de koks
van deze avond. Het is goed, dat we ook zo nu
en dan een ongedwongen en gewoon gezellige
avond hebben zonder al te veel formaliteiten.
Namens het bestuur: 'leder, die aan deze avond
heeft meegewerkt, heel veel dank!'

Metiie Wolfswinkel

Nederlandse Christen
Vrouwenbond
Op I januari 1997 hielden wil onze Nieuwjaars-
koffiemorgen.
De dames trotseerden de koude en waren in
grote getale aanwezig. Na het handje schudden
was er dan ook heel wat te vertellen. Over o.a.
de Elfstedentocht en de Elfmerentocht die toen
nog bezig was.
Verder lieten allen zich de koffie met de Nieuw-
jaars-waÍelties goed smaken.
Er waren nog enkele mededelingen; omtrent de
excursie naar de 'Marwei' in maart en verder
nog over onze jaarvergadering (23 januari a.s.),
die vast erg Íeesteliik zal worden met onze eigen
gemaakte hoeden-modeshow!
Ook zullen we in april het 60-jarig jubileum vie-
ren met onze leden.
In deze maand staden we met de cursus 'Kunst
en Cultuur' onder leiding van mevrouw A. bij de
weg.
Zoals u ziet kunnen we als leden van de
N.C.V.B. mer diverse activiteiten bezig zijnl
Wilt u ook lid worden oÍ eens als gast eerst een
kijkje komen nemen, dan bent u natuurlijk altijd
van harte welkom!
Inlichtingen bij de secretaresse J. posthuma-

Met de opbrengst van de collecte subsidieert het
DFN wetenschappelijk onderzoek rond diabetes
mellilus (suikerziekte) en complicaties die tenge-
volge van diabetes kunnen ontstaan.
Een van de mogelijk bijkomende complicaties
van diabetes zijn oogaandoeningen. Deze dia-
betische oogproblemen zijn de belangrijkste
oorzaak van slechtziendheid en blindheid in de
westerse wereld. Andere complicaties van dia-
betes zijn hart- en vaatziêkten, nieraandoenin-
gen en zenuwaandoeningen.
Op dit moment hebben 450.000 mensen in Ne-
derland diabetes, dat is 1 op de 36 Nederlan-
ders. Diabetes is een aandoening die iedereen
kan treÍfen, jong en oud. Met een dieet in combi-
natie met tabletten of door het souilen van insu-
line is de ziekte wel beheersbaar.

'Cuba Vive'
Hier nog even een berichije over de inzameling
van de knuffelbeesten.
Op dit moment hebben we ongeveer 2.000 knuÍ-
felbeesten en meer is van harte welkom, maar
ook pennen, potloden, schriÍten en noem maar
op wat op school nodig is.

\r,ongstleden 24 december 1996 zijn door de
stichting 'Cuba Vive', afdeling Rotterdam de ta-
Íels en stoelen opgehaald (deze zijn geschon-
ken door Marko uit Veendam).
Op 2 januari j.l. is het restant opgehaald. Het
waren in totaal 160 taÍels en 60 stoelen. Er za-
ten ook pennen, potloden en papier (schriften)
bij. Dit gaat deze maand per container naar Cu-
oa.
De bedoeling is om op 31 mei 1997 een grote
Cuba-dag te houden in de veemarkthal in
Sneek. Tijdens deze dag willen we ook een rom-
melmarkt organiseren. We willen u vragen oÍ u

rommelmarktspullen heeÍt. Graag geen bedden
en bankstellen, maar klein meubilair is wel wel-
kom! Wilt u de spullen dan bewaren tot begin
mei wanneer onze inzameling begint? Hiervoor
alvast bedankt. Tijdens deze Cuba-dag zijn er
ook nog andere activiteiten waarover wij u tezij-
nertijd nog berichten via lt Dryltser Kypmanlsje.
Voor deze dag vragen wij vriiwilligers. Belt u ons
gerusl voor informatie: Coen en Gerrie Make-
laar, Jan Nooitgedagtstraat 11, lJlst, tel. 532069.

Stichting Emmaris en
'Het Trefpunt'
Doorlopende kleding inzameling voor Stichting
Emmaris voor verschillende projecten in het bui-
tenland, vooral graag kinderkleding voor tehui-
zen.
Tevens inzamelpunt voor Stichting 'Het Tref-'
punt', bu.eau voor gehandicapte verzamelaars
in Nederland, te Menaldum: postzegels, luciÍers-
merken, albums + plaaties, koninklijk huis, oor-
logsdocumentatie, balpennen met reclame, enz.

W. Kempenaar-Verhoog,
Jonker Rispensslraat 9. tel. 531747.

P
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Croleskwartier 77

8651 HC lJlst
Tel.lfax: 05I55 - 533I53
Autotel.: 06 - 53209183

AUTORIJSCHOOL

Anneke Klootwijk
&

Onno Swart
Voor al uw
rijbewijzen

Hommerts
Te|.0515-443600

06-5261413s

Polen - kindertehuis,
Roemenië - brillen,
Sneek - postzegels
Het totaal aanlal ingezamelde brillen is nu 3056.
In november 1996 namen de heer en mevrouw
Tom en Wiep Boersma uit Ede 835 brillen mee
in het kader van 'Zending zonder grenzen' naar
het Hongaarse dorp Bicalat in Roemeniè. Dit
dorp ligt tussen Oradea aan de Hongaarse
grens Cluj-Napoca (Zevenburgen en Ertsgeber-
te).
U kunt de twee plaatsen terugvinden in een at-
las met de kaart Roemenié.
De heer Boersma schreeÍ mij dat de brillen over-
gedragen zijn aan een plaatselijke predikant die
de brillen voor 1 DM verkoopt. De opbrengst
komt de kerk ten goede. Van heinde en ver ko-
men de mensen brillen passen. De juiste bril
wordt gekozen m.b.v. een krant oÍ borduurwerk!
Ook voor de Íibrosepatiénten vraag ik dit jaar
weer uw medewerking. Gaarne ontvang ik weer
postzegels, kaarten, etc!
De opbrengst voor het kindertehuis 'Dom Dziec-
ka' Kórnik/Bnin in Polen was / 7.000,-- plus 140
zakken met spullen.
De werkgroep Polen wil in 1997 met een groep
vriiwilligers naar Kórnok/Bnin vertrekken om een
speeltuin en sportvoorzieningen bij het kinderte-
huis te bouwen. Het is de bedoeling om in juli
a.s. van vrijdag tot zondag daar te zijn. Vier da-
gen werken en de andere dagen voor excursies
in de omgeving. De reis gaat per luxe touringcar.
De reiskosten zijn I 500,-- all in, ook het bedrag
om nieuwe speeltuinmaterialen aan te schafÍen.
Opgave en inlichtingen: Remmelt Boonstra -

Hottingawei 1, 8771 SR Nijland, tel. 0515-
569882 (overdag) en 's avonds tel. 569324.
Uw eventuele bijdrage kunt u storten op rek.nr.
3087.228.613, rek RABO Bank t.n.v. M. de
Boer-de Vries, Nijland t.g.v. kindertehuis Bnin-
Polen.
Tot slot aan u allen de beste wensen voor 19g7,
dank voor uw medewerking en een hartelijke
groet van John M. Mostaert.
Inleveradressen: brillen: Antonius ziekenhuis
Sneek, aÍd. oogheelkunde. Brillen, postzegels
en kaaften: Boekhandel Visser. lJlst.

H uldiging sportkampioe-
nen 1 996
Op zaterdag 22 maart 1997 zal in de sportzaal
te Blauwhuis de huldiging van de sportkampioe-
nen 1996 plaatsvinden. Het geheel zal weer met
een feestelijk programma worden omlijst en de
aanvang is om 19.00 uur.



IT DRYLTSER KYPMANTSJE 8

vooR woNrNG-
EN

UTILITEITSBOUW
installatiebedrijf

BROUWER

UW ADRES VOOR:
o Centrale verwarmingsinstallaties
o Energiebesparende verwarmingssystemen
o Renovatie van bestaande verwarmingsinstallaties
o Elektro{echnische installaties
o Energiebesparende verlichtingssystemen
. 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 105

Lippenwalde 2, 8622 DD Hommerts

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

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

ln het bezit van SVM-makelaarcdiploma

Rogmolewei I lJlst Tel. 0blb - b32396

Rcnorqtie &Nieuwbouw

VAN VLOER TOT DAKPAN
ONDERHOUDSBEDRIJF HUISMANI

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

lEt
l-ï:33,ï%ï"1

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

l=.L
E&
?aEsasL
a)E
=e

En hi.i trakteert royaal! Want hij geeft kteuradviezen die precies bij u en uw huis

Dassen. De vakman weet alles van moderne materialen en de nieuwste technieken.
En hii werkt snet en met zorg voor uw huis. Kortom, de schilder geeft uw huis een

nieuw gezicht. Be[ hem nu. En laat uw huis nog deze winter helemaat opfleuren.

Ae schitder, ne heste vriendvnn íe huis.$
' Oqe pÍmie g.ldt yoor Fsrtiulier.n hii een opdru.tt vat minim@l drie mtndagen onÍon voowaorden.

4e V>ie

NIET ALLEEN
VRIENDELIJK .....

MAAR OOK
DEKSELS
VOORDELIG !

MEER PLEZTER vAN rE G|LDEN Eolff ffi
GAUMAGRACHT A ULST



9 IT DRYLTSER KYPMANTSJE

íqg';iilfl
,rnà'oïlióHEDEN

;ffir*'*ilffi+t'

,ffï'jJuït

''3 cenlimeter. Zijn gemiddeld gewicht is maar 9
ram. Dus zo'n ruwe schors op de boomstam is
vel noodzakelijk, zowel om te klimmen als om te
;chuilen. Zo'n ruwe boom staat er ook bij het ou-
de stadhuis in lJlst aan de Galamagracht en de
Sudergoweg. Die oude wilg, daar heb ik (Sj.L.)
vaak een boomkruiper bij op zien klimmen. Dan
vloog hij op de muur, klom verder en verdween
achter de dakgoot. Daar sliep hij vermoedelijk.
Er is nog een moeililkheid om zo'n boomkruiper
te bekijken. Je moet heel rustig en stil zijn, want
hij heeft jou eerder in de gaten dan jij hem. Als
hij jou ziet dan gaat hij aan de achterkant van de
boom verder klimmen. Zo nu en dan kijkt hij om
het hoekje of het gevaar al weg is. Verder wordt
de ruwe schorst geïnspecteerd oÍ er ook voed-
sel in de scheurties en spleeties zit. Zijn voedsel
bestaat uit insekten, spinnen, kevertjes, rupsen,
larven en poppen. Al dit voedsel wordt door de
boomkruiper met zijn iets kromme puntige sna-
vel uit de boomschors gepeuterd. Tijdens het
Íoerageren laat de boomkruiper aÍ en toe een
vrij hoog en schel tsie-tsie-tsie horen. Zijn liedje
klinkt ongeveer als tiet-tiet-tiet-tiettiet-tieteÍoe-
wiet met de klemtoon op de laatste uithaal. Het
nest is een vrij grof bouwsel. Alleen wordt het aÍ-
gebouwd met gras, veertjes en haar. Daar wor-
den 6-7 melk-violette eitjes in gelegd, versierd
met bruinrode vlekjes. Het vrouwtje broedt al-
leen ongeveer 15 dagen en wordt zolang ver-
zorgd door het mannetje. De jongen worden
weer door beide ouders verzorgd. Soms volgt
een tweede broedsel. De nesten worden meest-
al aangetroÍfen in gaten, holen, spleten, muur-

v.d. Boomgaard, S. Sjaerdemalaan 1S, tel.
531215. Graag tot ziens!
N.B.: Nog een belangrijke mededeling volgt hier
voor alle N.C.V.B.-leden:
Door een Íoutieve planning wordt onze leden-
vergadering niet op 27.maafi gehouden, maar
op woensdag 19 maart 1997. Noteert u dit al-
vast in uw agenda?

J. Posthuma-v.d. Boomgaard

Gezamenlijke Advents-
Kerstviering van de
Christen Vrouwengroe-
pen uit lJlst
De leiding van de Advenlsviering was deze keer
in handen van de Doopsgezinde zusterkring
'Ricxt Heyne'.
Na een welkomstwoord van de voorzitter zon-
gen we gezamenlijk 'Nu zijt wellekome'. 'Als ap-
pelbloesem in de winter' was het thema van de
liturgie. Dat werd afwisselend gesproken door
een aantal dames en gezongen door een zang-

. ioep onder leiding van Alida de Jong. met
lianobegeleiding.

Na de pauze zongen de dames Alida de Jong-
Mulder en EstheÍ Haanstra-Banning het 'Ave
Maria' van W.A. Mozart en 'Widzesang Ían de
harders', bew. J. Slofstra. Dit klonk erg mooi.
Hierop volgde een kerstverhaal. Na het zingen
van 'Stille nacht' was er een sluitingswoord. Met
samenzang 'Daar is uit 's werelds duistre wol-
ken'wensen we allen gezegende kerstdagen en
een voorspoedig nieuwjaar.
We kunnen terugzien op een mooie Adventsvie-
ring met hartverwarmende woorden en zang. In
een goede sfeer en met een groot aantal dames
van verschillende verenigingen.
Namens de N.C.V.B.,
J. Posthuma-v.d. Boomgaard

Wedstrijd
'Us plakje yn dit pakje'

. _ror 'ieugd' van 3-99 jaar

De Kulturele Ried Wymbritseradiel
organiseert een wedstrijd voor de
'jeugd' van 3-99 jaar! Wees creatief
en doe mee aan 'Us plakje yn dit
pakie'. De opbrengst is bestemd
voor het gemeentelijk project Kór-
nik in Polen.
ledereen heeft in zijn omgeving wel
een favoriet of dierbaar 'plakie', het
uitzicht uit jè raam, het silhouet van
je dorp, je tuin, je straat, het kunst-
werk van je dorp, de luchten van
Wymbritseradiel, een mooi door-
kijkje, molens, meren, bruggen en
bruggetjes, enz. enz.
Kijk om je heen en de onderwerpen liggen op
straat en in je omgeving.
Verbeeld jouw Íavoriete 'plakje'op eigen creatie-
ve wijze. Alle mogelijke materialen en technie-
ken oÍ een combinatie daarvan zijn toegestaan.
We denken bijvoorbeeld aan een collage, teke-
ning, olieved, pastel, kleurpotlood, papier/kar-
ton, hout, klei en textiele materialen en technie-

ken, maar deze keer geen Íoto's. Je kunt het
maken in het platte vlak, halÍ ruimtelijk of ruimte-
lijk. De afmetingen laten we vrii.
Het gaat om eigen recent gemaakt werk. Door
een deskundige jury worden 8 'plakies' gekozen.
Van deze uitverkoren 'plakjes'worden I ansicht-
kaarten geproduceerd en vervolgens op een ori-
ginele wijze in een pakje verpakt.
Dit 'plakjepakje' wordt in het zomeÍseizoen 1997
verkocht bij diverse verkooppunten o.a. winkels,
VVV's en het gemeentehuis. De opbrengst is
bestemd voor het kindertehuis in Polen.
Alle inzendingen worden in het gemeentehuis in
lJlst tentoongesteld gedurende de maanden
juni, juli en augustus 1997.
Het wedstrijdreglement kun je opvragen bij de
Kulturele Ried, Stadslaan 75, 8651 AC in lJlst
(bel even met Lammert Koster, tel.0S1S-
534422).

Inzenden van 'Us plakje yn dit pakje,
Opgave geschiedt door inzenden van het werk-
stuk onder duidelijke vermelding van je naam,
adres, teleÍoonnummer en waar het 'plakje, zich
in Wymbritseradiel bevindt.
Uiterlijk 14 april 1997 moeten de lnzendingen
binnen zijn. Stuur of breng deze naar het ge-
meentehuis, Stadslaan 75, 8651 AC te lJlst
t.a.v. de Kulturele Ried Wymbritseradiel.
(Plakjes buiten Wymbritseradiel worden uitge-
sloten van deelname).

F0gelnijs

Vogelwacht
lJlsVOosthem e.o.

Boomkruiper
Je ontdekt de boomkruiper niet zo gemakkelijk.
Het is een echt boomvogeltje. Hij klimt als een
klein spechtje met kort rukjes omhoog. Bij het
klimmen gaan de pootjes wijd uitgespreid en
steunend op de slijve staartpennen gaat hij spi-
raalsgewijs rondom de boomstam omhoog.
De boomkruiper valt eigenlijk alleen op wanneer
hij beweegt, want zijn kleur komt prachtig over-
een met de kleur van de boomschors. Van bo-
ven is hij donkergrijs/bruin met lichte en donkere
lengtestreepjes. Van onder is hij ivoorkleurig.
Boven het oog loopt een fijn wit wenkbrauwtje.
Dit kleine klimmertje heeft maar een lengte van

.i. f -. I
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Voor alles op
tuingebied

Bel voor vrijblijvende oÍÍerte
tel. 0515-53 26 86
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nissen en onder de dakpannen en soms in nest-
kasten. Deze nestkasten moeten hun in- en uit-
vlieggat wel aan de boomkant hebben, want ze
gaan dan van de boomstam de nestkast in. Het
lijkt wat vreemd om geen vlieggat aan de voor-
kant te zien, maar de boomkruiper weet waar hij
moet zijn. De Friese namen zijn beamkruperke,
beamkruper, beamklimmerke, beamklimmer,
beamkladder, boomkruperke.
Brabanders noemen hem klampvogeltje. Hol-
landse namen zijn verder: boommuis, duimpje,
kleddermenneke en boomleuperke. Dit zijn er
heel wat meer namen dan de vogel groot is.
Het beamkruperke kan wel tegen een stootje in
de winter; alleen ijzel daar heeft hij wel een he-
kel aan want dan kan hii niet zo goed bij het
ledsel komen. Aan ijzel hebben de meeste vo-

1-rls een hekel.
Ook zijn er meldingen dat ze in kleine groepjes
slapen in een holle boom. Dat is uiteraard voor
de warmte. Dus u moet zoveel mogelijk als het
kan de oude bomen niet voor de winter omhak-
ken. Dan blijft er nog een warm plaatsje over in
de winter en hebben we volgend jaar weer veel
plezier van het beamkruperke.
Vogelnieuws gaarne bij Sj. Landman, de Kearn-
stien 16, lJlst, tel. 532046

Vogelwacht lJlst-Oosthem e.o.

Voor de uitslag van de
Nationale Zonnebloemlo-
terij 1996 is de trekkings-
lijst bij boekhandel Vis-
F.!r aanweztg.

Oud-lJlster snijdt even-
beeld uit populier

Enige jaren geleden verscheen in
de Amerikaanse krant 'Grants Pass
Daily Courier' een artikel over een
man uit Roque River, die een popu-
lier in zijn achtertuin omtoverde in
de broer, die hij nooit had gehad.
U zult nu ongetwijfeld de schouders
ophalen en u afvragen wat dit te be-
tekenen heeÍt.

Verder lezend zult u tot de ontdekking komen
dat het om een bijzonder'kunstwerk' gaat, ge-
maakt door Tim Nooitgedagt. Bij deze naam zull
u ongetwijíeld denken dat het om een Oud-
lJlster gaat en terecht. Tim Nooitgedagt, inmid-
dels overleden, was Tymen Nooitgedagt, een
geboren en getogen lJlster. ïymen Nooitgedagt
was getrouwd met Pat, oftewel Pietsje Zandstra,
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dochter van een beroepsvisser, die woonde in
een van de huisjes op de vÍoegere Gorritspolle
achteÍ de Íabriek van Nooitgedagt.
Tymen en Pietsje Nooitgedagt vestigden zich in
1936 op de jachtwerÍ aan het Sneekerpad.
Op de werÍ werden houten roei- en zeilboten ge-
bouwd. De Íamilie Nooitgedagt woonde iaren-
lang in een woonboot bij de werf. De laatste ja-
ren van hun verblijÍ in lJlst woonden zij in de
door hen zelÍ gebouwde woning aan het eind
van de Popmawal. ln dit huis woont nu mevrouw
ïroelstra.
In 1954 emigreerde de familie Nooitgedagt naar
Amerika. De werf werd overgenomen door de
familie de Vries Stadelaar uit Sneek, die de werf
de naam 'De Uitkijk' gaÍ, de naam die de werf tot
op de dag van vandaag heeft gehouden. In 1 9Sg
werd de werf opnieuw overgenomen, nu door
Kempenaar en van der Veroe.
Terug nu naar Tymen Nooitgedagt. Na een ver-
blijÍ in Zuid- Californië, verhuisde het paar naar
Roque River. In de achtertuin van hun huis ston-
den enige jonge populieren. Er moest natuurliik
een waslijn komen en Tymen spande daarom
een draad tussen twee populieren. De bomen
groeiden na verloop van tijd om de draad heen.
JaÍen lateÍ ging een van deze bomen dood en
moest dus gekapt worden.
Gezegd moet worden dat Tymen Nooitgedagt
een geweldÍge vakman was, een man met twee
rechter handen. Wat zijn ogen zagen, konden
zijn handen maken. Het was dan ook niet ver-
wonderlijk dat Tymen Nooitgedagt een ingeving
kreeg en aan het werk ging. Hij zaagde de boom
af op zijn eigen lengte inclusief zijn klompen en
zijn pet. In drie weken zaagde en sneed hij ver-
volgens zijn evenbeeld uit de stam. Om de juiste
maten van zijn 'broer' te verkrijgen ging hij in
een karlonnen doos staan en schetste op deze
manier zijn lengte, de omvang van zijn lichaam
en de armen en benen. Vervolgens bracht hij
deze maten over op de boomstam, het ruwe
werk deed hij met een kettingzaag, de detaille-
ring met beitels. Dat hij ver ging in de detaillering
bewijst de Íoto, waarop ïymen Nooitgedagt en
zijn'broer' staan aÍgebeeld. Details van zijn pet,
vingernagels, haren, zijn volleÍ baard en de kleu-
ren van zijn kleding waren volkomen identiek.
Omdat de waslijn aan deze boom was beves-
tigd, werd de 'broer'van Tymen Nooitgedagt in

Tymen Nooitgedagt, een opmerketijke en cre-
atieve Oud-lJIster!

een zodanige houding uitgesneden dat hij die
waslijn in zijn handen hield.
Een waar kunstwerk was ontstaan, maar de klus
was nog niet voltooid. De rest van de gekapte
boom leverde nog een grote hoeveelheid hout
op, geschikt voor het maken van klompen. De
moeilijkheid was echter dat Nooitgedagt niet
over het juiste gereedschap beschikte. In de
oorlogsjaren had hij in lJlst echter klompen ge-
maakt, die hij als rullobject gebruikte. Hij herin-
nerde zich de gereedschappen, die hij toen had
gebruikt en vervaardigde op basis van zijn herin-
neringen de benodigde gereedschappen, door
ziin eigen gereedschap 'om te bouwen'.

uon
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