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Huldiging 15e Elfstedentocht 1997
Zaterdag 25 januari jl. werd in de stadsherberg 'Het Wapen van lJlst' nog-
maals de grote tocht beleeÍd. Maar lieÍst 29 rijders waaronder 1 dame wer-
den gehuldigd door'Miss Elfsteden 1997' Marijke Osinga uit lJlst.

Bovenste rij v.l.n.r.: R. Overzet, G. ten Broek, J. Feenstra, G. de Jong, B. Steenstra. Middelste rij
v.l.n.r.: B. Bahorst, H- Douna, A. Dijkstra, Marijke Osinga, J. v.d. Schuit, P.L. Miedema, S. Jellema,
J.G. Schraa, C. de Jong. Voorste ríj v.l.n.r.: Janny de Jong, Z.E. Muiser, H. Olthuis, P. Bult, J. Vee-
nema, D. Osinga. Op de foto ontbreken: J.K. v.d. Woude, J. de Boer, C. Meijer, J.C. Terpstra, B.
Weerstra, S. Dijkstra, C. Zijsling, W. de Vries, P. v.d. Linden, T. de Vries.

De avond was een initiatief van de ijsclub 'De
lJlster Schaats', Stadsbelang lJlst, De Koepel
lJlst en Beheersmaatschappij Hulst b.v. lJlst.
.)m halÍ negen werd een ieder verwacht en op

\-íret grote scherm werd reeds de tocht vertoond.
De sÍeer zat er direct goed in en al gauW werden
onderling de belevenissen van de tocht doorge-
nomen.

Na een drankje en een hapje, aangeboden door
de Stadsherberg, werd om half 10 begonnen
met de uitreiking. Repko Sportprijzen had een
borstbeeld gemaakt waarin het elÍstedenkruisle
opgehangen kan worden. In de voet de inscrip-
tie met de naam.
Lammert Koster die de leiding van de avond
had, ging eerst over tot de huldiging van 'Miss

Elfsteden 1997' Marijke Osinga. Ze kreeg een
bos bloemen en een geudje. Marijke was geko-
zen tot 'Miss Elfsteden' in het programma van
Paul de Leeuw 'Laat de Leeuw Show' op 3 janu-
ari ll. in Franeker. Marijke getooid met kroon en
sjerp vertelde ons van de belevenis. Ze vond het
een geweldige ervaring en Paul de Leeuw was
vrij rustig. Ook moesten ze een kwis doen en ra-
den wie de juiste mollenvanger was. Voor haar
eerste plaats kreeg ze een reis aangeboden
voor twee personen naar lJsland. Voor haar was
dit het eerste ofÍicièle optreden en ze deed het
geweldig. Een dame met talenten, die uilermate
geschikl zou zijn voor Stadsvrouwe.
Hierna werd overgegaan tot de huldiging van de
29 rijders.
In groepjes van vijÍ personen werden ze door
Lammer Koster opgeroepen en alvorens tot de
uitreiking over te gaan werd eerst gevraagd oÍ
men onderweg ook iets leuk had beleefd.
Verschillende personen hadden een anekdote,
wat de sÍeer nog extra verhoogde. Met de herin-
nering met inscriptie, bloemen (De Haas), blok-
schaaÍ als flesopener (Nooitgedagt) en een Íles-
je Beerenburg (GolÍÍ) hadden ze de handen vol.
En dan ook nog een zoen van de 'Miss Elf-
steden'.
De enige vrouw van het gezelschap werd als
laatste gehuldigd, te weten Janny de Jong.
Bij de aankomst en de huldiging van de tocht
kwamen de vrouwen er bekaaid af, maar wij wil-
den deze Íout niet maken, vandaar de extra aan-
dacht voor Janny. Naast de eerder genoemde
attributen kreeg ze als extra's een fruitmand
(Speerstra) aangeboden.
Hierna werd het Friese volkslied gespeeld en
gezongen, zeer toepasselijk als officiële aÍslui-
ting van de avond.
Het was een drukte van belang in de stadsher-
berg en ook de videoband van Sjouke Fijlstra
gemaakt van de ElÍstedentocht, Elfmerentocht
en de Ronde van lJlst had veel bekijks.
Het was a{ in de late uurties dal een ieder huis-
waarts keerde en gezien de reacties een avond
c.q. tocht om nooit te vergeten.

Fnezen in den vreemde
De vorige maand hebt u het verhaal kunnen lezen van de naar Amerika
geëmigreerde oud-lJlster Tijmen Nooitgedagt, die zijn evenbeeld creëerde
uit een oude populier.
Deze maand opnieuw een verhaal uit Amerika.

Peter (Piet) Buma, oud- lJlster en wonende in
Grand Rapids, bezoekt zijn geboorteplaats nog
regelmatig. Enige tijd geleden stuurde hii een
exemplaar van het blad 'Calvin Connection' op.
'Calvin Connection' is een blad voor de vrienden
van het 'Calvin College', een universiteit in
Grand Rapids met een Nederlandse achter-
grond. In een artikel in dit blad werd aandacht
besteed aan een recente Engelse vertaling van
het boek'De F0ke', geschreven door Rink van
der Velde.
Leuk, zult u ongetwijÍeld denken, maar wat is
hier zo bijzonder aan? Welnu, om dat te verdui-
delijken eeÍst een kleine terugblik in de geschie-

denis. Eind vorige eeuw en begin deze eeuw
emigreerden vele Nederlanders naaÍ Amerika.
Reden, een betere toekomst voor zichzelf en
vooral voor hun kinderen. Veel Noord.Nederlan-
ders en dus ook Friezen, vestigden zich in het
noorden van Amerika, om precies te zijn in de
staat Michigan. Hoewel zij volledig opgenomen
werden en ook opgenomen wilden worden rn de
Amerikaanse gemeenschap, bleef hun afkomst
een bindende Íactor. De Nederlandse Amerika-
nen zochten elkaar op, werkten gezamenli.ik,
stichtten kerken en scholen etc. Ook latere ge-
neralies voelden die verbondenheid.
Zo werd in 1876 'Calvin College' gesticht in de

stad Grand Rapids in de staat Michigan, welke
universiteit steeds nauwe banden heeÍt onder-
houden met de Christian ReÍormed Church.
Ouders uit geheel Amerika, die aangesloten wa-
ren bi.i deze Kerk, stuurden hun kinderen naar
'Calvin College' voor hun opleiding.
De verbondenheid met deze universiteit was en
is groot. Leden van de Calvin-gemeenschap met
een Friese achtergrond, die in Grand Rapids of
directe omgeving wonen, treffen elkaar twee
keer per maand op de campus van de universi-
teit. ïijdens deze lunches wordt in de Friese taal
geconverseerd. Naast onze voormalige stadge-
noot Peter Buma neemt ook Henry Baron aan
deze lunches deel.
Henry Baron, geboren in Opende/Surhuister-
veen, doceert Engels aan het 'Calvin College'.
Hij emigreerde op veertienjarige leeÍtijd naar
Amerika en maakte zich de Amerikaanse cultuur
snel eigen. Al enige tijd trekt het verleden echter
aan hem en heett hij zich gespecialiseerd in de
Friese cultuur en taal 
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NI,J|.AND-IJIST

28 febr. 17.00 - 1 maart 23.00 uur
E.H.J.M. Drenth
S. Sjaerdemalaan 72, lJlst
TeI.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 - 15 maart 8.00 uur
G.J. Schadeberg en J.P. Verdenius
De Skqtting 40, Heeg
Tel. 0515-442300

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

15 maart 23.00 - 17 maart 8.00 uur
H. Huismans
De Syl 10, Heeg
TeL0515-442292

21 maart 17.00 - 24 maart 8.00 uur
E.H. Mulder
Tramstrjitte 8, Nijland
Tel. 0515-569232

22 maart 23.00 - 24 maart 8.00 uur
C.H. de Koning
Ylostinslaan 3, lJlst
Te|.0515-521263

27 maart 17.00 - 28 maart 17.00 uur
H. Huismans
De Syl 10, Heeg
Tel. O515-442292

28 maart 17.00 - 1 april 8.00 uur
G.J. Schadeberg en J.P. Verdenius
De Skatting 40, Heeg
Te|.0515-442300

4 april 17.00 - 5 april 23.00 uur
H. Huismans
De Syl 10, Heeg
Tel. 0515-442292

5 april 23.00 - 7 april8.00 uur
E.H.J.M. Drenth
S. Sjaerdemalaan 72, lJlst
Te|,0515-521263

,OEilIIOA

27 lebruari
28 Íebruari
1 maart
3 maart
3 maart
4 maart
4 maart
7 maart
7 maaÉ
12 maart
12 maart
14 maart
15 maart
16 maart
17 maaÍt
17 maart
19 maart
20 maart
20 maart
21 maart
22maart
?4 maart

\-24 maart
26 maart
30 maart

N.C.V.B. Emma Mulder uit lJlst vertelt over eigen schilderswerk, (dia's), Mienskipsh0s.
Play Back show, 8-12 jaar, Mienskipsh0s.
De Koepel,'Friends', Mienskipsh0s.
Bridgeêlub, Mienskipsh0s.
Pergamario, bovenzaal Mienskipsh0s.
N.C.V.B., bezoek Marne, Leeuwarden.
Bijbelkring Micha-Jakobus, Schaapskooi, 20.00 uur, ds. M. Ariesen-Holwerda.
Wereldgebedsdag, Doopsgezinde kerk.
Klaverjassen, Mienskipsh0s.
Bridgeclub, Mienskipsh0s.
Bijbelkring 'Gelijkenissen', 9.30 uur, EehoÍ, ds. J. Ariesen.
Uitvoering Fryske Krite'Meiinoar len', Mienskipsh0s.
Uitvoering Fryske Krite'Meiinoar len', Mienskipsh0s.
Open Deur Dienst, Mienskipsh0s.
Bridgeclub, Mienskipsh0s.
Amnesty International, schrijÍavond in de bibliotheek, 19.00-20.30 uur.
N.C.V.B. Vrouwen zien toekomst, aandachtsveld van de N.C.V.B., Mienskipsh0s.
C.P.V. Tropisch Fruit, A. ten Hoeve, Franeker, Mienskipsh0s.
Bond vàn Plattelandsvrouwen in Friesland, Eendagsbestuur, Mienskipsh0s.
Klaverjassen, Mienskipsh0s.
De Koepel, Band, 'Example', Mienskipsh0s.
Bridgeclub, Mienskipsh0s.
Pergamano, bovenzaal Mienskipsh0s.
Bridgeclub, Mienskipsh0s.
Begin Zomertijd!l!

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 Mienskips-
h0s.
Muziekkorps 'Concordia' repetitie iedere
maandagavond 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-,|9.00 uur in
sporthal De Utherne.
Volksdansen De Yleke Dounsers, jongeren-
groep dinsdagavond 20.00-22.00 uur, 1 keer in
de 14 dagen in het HimsteÍh0s te Oosthem.
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Ouderen iedere dinsdagmiddag van 13.30-15.00
uur in het Mienskipsh0s.
Schaken elke dinsdagavond in Het Wapen van
Ulst.
Dammen elke maandagavond in Het Wapen van
lJlst.
Biljarten Biljart Vereniging 'de Stadsherberg', eF
ke maandagavond voor geoefenden. Rekreatie-
biljart voor 55+, elke dinsdag- en donderdagmid-
dag 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.
Volleybalverêniging Stánfries elke maandag
van 18.30-19.45 uur en elke dinsdag 16.00-
23.00 uur
Volleybalvereniging V.O.P. iedere woensdag-
avond van 19.30-20.30 uur dames; en elke
woensdagavond van 19.30-20.30 uur heren.
ledere vrijdagavond herenzaalvoetbal van 18.00-
19.00 uur.
Dartclub iedere dinsdagavond vanaÍ 20.00 uur
Bondswedstrild 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 9.00-13.00 uur .jeugd.
Gymnastiekvereniging De StánÍries: maandag
sporthal 8.45-10.45 uur, 16.30-22.30 uur; dins-
dag, in het Mienskipsh0s, jazz 16.00-19.00 uur;
woensdag sporthal 13.00-19.30 uur; donderdag
17.00-18.00 uur; vrijdag 16.30-18.00 uur; zater-
dag 9.00-12.00 uur in De Utherne.
Bouw- en Houtbond F.N.V. SneeUWymbritse.
radiel Contactpersoon: Douwe Heeringa,
te1.0515-531970.
Vrouwen Advies Team (VAT): Vrouwenbond
FNV, district Friesland, bel: 0517-415867, secr.:
051 55-31 970.
Gemeente van Jezus Christus: Kinderclub
4tlm7 jaar; woensdag 13.30-14.30 uur; 8 Vm 11
jaar 14.30-15.30 uur. allebei in de èven weken.
InÍo: Lippy Walinga, tel. 0515-532662. Toffe Tie-
nerclub: vrijdags 19.30-21 .00 uur; in de even we-
ken. Info: Johan Brinksma, tel.058-2501627.
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AZwaagman B.lí.

Voor particulier en bedrijf
Vraag vrij b I ij vend prijsopgave

Fam. Leverstraaï22
8603 EC Sneek

Te|.0515-430454

Occasions en
N ieuw-verkoop
Goede service

Tel.531249
Holtropweg 5

Reparatie
Plaatwerk - Spuiten

Priaé en Zakelijh
de juiste

* verzekering
* hypotheek
* pensioen

SNEETT.EN
AIX|UN.A NTIEIIANTTOOX,

TDE B(DENBI{

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

Cnft - Bilj artcen*um - Zalenaerltuur

STADSHERBERG
HETWAPENVAN IJLST

eig. Fam. J. Schreur

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

. Sfeeruol C& . Petit Restaurant . 2 Wrgad.erzalen . Zonnig terras
. 2 Jeu de Boule-banen . Bifiartcennum met:

.2 Carambole-tafek .I Snoohertafel .I Cafíbi(art o I Poolbiljart
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,+rÈïï,L. BOUWBEDRIJF

ffiï VISSER i&?'tr]i:TRWEG12
È [!tli TE1.0515-531214
tEffi IJLST FAxo51s.s326oo

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

Voor ovenverse bakkersprodukten naar

Dtr tbotr rn'e8nnÏrur Dil J
GEEUWKADE1-8651AA|JLST-TELEFooN0515-531557

POET:WONINGINRICIITING

EB IJIst, Tel. 05 I 55-32372/3 1450

Altijd kwaliteit over de vloer.
Galamagracht 20, 865l

Makelaardij

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

Hypotheken en verzekeringen

Taxaties van alle onroerende goederen
blnnen 48 uur geregeld

Vraagt vrijbl ijvend inÍormatie.

Stadslaan 42, 8651 AG lJlst. tel. 0515-53221 1
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InÍormatie over vergeet-
achtigheid en dementie

Dit voorjaar zullen weer verschillen-
de activiteiten rondom het thema
'Vergeetachtigheid en dementie'
worden georganiseerd door 'Pre-
ventieÍ'.

Dit is een samenwerkingsoverleg van organisa-
ties die werkzaam zijn op het terrein van de (pre-
ventieve) ouderenzorg in Zuidwest Friesland.
De activiteiten zijn bedoeld voor Íamilieleden/
verzorgers van dementerende ouderen en voor
andere belangstellenden.

Tentoonstelling
In ons land lijden ongeveer 300.000 mensen
aan een oÍ andere vorm van vergeetachtigheid
oÍ dementie. Dat betekent dat ongeveer een op
de drie gezinnen met deze verschijnselen te ma-
ken krijgt. Het is daarom van belang dat ouderen
en hun directe omgeving alert ziin op de eerste

---,rerschijnselen van dementie. Niet iedereen die
vergeetachtig is en zich verward gedraagt, is de-
ment. Er kunnen ook andere oorzaken zijn, waar
soms wat aan te doen is. Geinteresseerden in
dit onderwerp kunnen de tentoonstelling 'ln de
war?'... Vergeetachtig?... ls het dementie oÍ wat
anders?' bezoeken in het gemeentehuis van
Workum van 13 Vm 20 maart, in de bibliotheek
van Lemmervan2l Um27 maafi. oÍ in'De Poort'
te Sneek van 28 maart ím 3 april a.s. Bij de ten-
toonstelling ligt een gratis brochure en een weg-
wijzer klaar. Hierin is inÍormatie opgenomen
over de mogelijkheden voor hulpverlening en
advies.

Thema-bijeenkomsten
In aansluiting op de tentoonstelling worden the-
ma-bijeenkomsten georganiseerd over'Vergeet-
achtigheid en dementie'. Op zo'n bijeenkomst
wordt door deskundigen verteld wat normale
vergeeiachtigheid is en wat dementie is. Ook is
er aandacht voor het omgaan met een demente-
Íende. Er worden op deze bijeenkomsten een

antal begeleidings- en omgangsadviezen voor
'-ramilie en verzorgers van demenlerenden be-

sproken. Verder is er ook gelegenheid voor het
stellen van vragen. De bijeenkomsten vinden
plaats in het gemeentehuis van Workum op
20 maart, in de bibliotheek van Lemmer op
27 maaft en in 'De Poort' te Sneek op 3 april
a.s., telkens van 14.30-16.30 uur. Deelname is
gratis.

Gespreksgroep
Voor familieleden en anderen die dagelijks de
zorg dragen voor een dementerende oudere is

dit vaak een zware belasting. Voor deze men-
sen kan een gespreksgroep nuttig zijn. De deel-
nemers aan zo'n gespreksgroep vinden vaak
steun bij elkaar: praten met mensen die echt be-
grijpen en herkennen wat er in de dagelijkse
zorg speelt, omdat zij hetzelfde doormaken.

Taxicentrale ZUI D-WEST FR I ESLAND

Taxi Gaasterland O51 4-57 1 377
Taxi Speerstra 051 5-543400

Postbus 459,8600 AL SNEEK

Alg. Tel.nr.: 051 5-430300

KORT

Met een plofond von

I^1/1DTn \-/r\ I
weetuwotuboven
uw hoofd hongt,

INTERIEURBOUW B,V,

Smidsstraat 26,8601 WB Sneek
Telefoon: 0515-422738 - Fax: 0515-421953

De gespreksgroep is bedoeld voor partners, Ía-
milie of andere verzorgers van dementerende
ouderen die nog thuis wonen. De gespreks-
groep wordt gehouden in 'De Poort', Oud Kerk-
hoÍ | 1 in Sneek vanaÍ donderdag middag 15 mei
a.s. Er zijn 6 bijeenkomsten van 2 uur. Zonodig
kan er bemiddeld worden bii het Íegelen van op-
pas en vervoer. Deelname is gÍatis. Geïnteres-
seerden kunnen zich opgeven tot uiterlijk
'10 april a.s. bii het cursusbureau van de Stich-
ting Thuiszorg Zuidwest Friesland, telefoon
051 5-481 834 (tiidens kantooÍuren).
Nadere inÍormatie over de verschillende activi-

teiten is te verkrijgen via het genoemde tele-
Íoonnummer van de Stichting Thuiszorg Zuid-
west Friesland.

ANNA SCHRAA.VAN POPTA

GEDIPLOMEERD
PEDICURE

Geeuwkade 11 - TeleÍoon 531930

Friezen in den vreemde (vervolg van pagina 1)

t.

Foto: 4e van links Henry Baron, daarnaast (rechtil Piet Buma

Toen een andere Amerikaanse Fries of Friese
Amerikaan, hoe u het ook noemen wilt, Friese
poézie in het Engels vertaalde, besloot hij dat te
doen met Fries oroza.
Na zich zeer gedegen georiênteerd te hebben,
ook in Friesland, besloot hij het boek 'De Fuke'
van de bekende Friese schrijver Rink van der
Velde te vertalen van het Fries naar het Engels.
Deze Engelse vertaling kwam in 1995 uit. De uit-
gave viel samen met de So-jarige herdenking
van onze bevrijding.
Met de vertaling van dit boek, dat handelt over
de belevenissen van een Friese visser tijdens
de Tweede Wereldoorlog, heeft hij een breed
publiek bereikt. Nadat het boek eerst alleen ver-
krijgbaar was bij de Calvin College Bookstore in
Grand Rapids, heeft recent een uitgeverij in
New York besloten hel boek in 1997 met harde
kaÍt uit te geven. Het boek zal een breed ver-
spreidingsgebied krijgen, hetgeen voor een ver-

taald Nederlands boek een niet alledaagse ge-
beurtenis is.

Kort een persoonlilk uitstapje. Bij het lezen van
het blad 'Calvin Connection' trof ik ook een arti-
kel aan over het resullaat van een gehouden
fondsenwervingcampagne voor het'Calvin Col-
lege'. Tot mijn verrassing toonde de bijbehoren-
de Íoto de overhandiging van een prent van de
'Hekman Bibliotheek' door de voorzitter van de
universiteit aan de voorzitter van de Grand Ra-
pids Stichting. Het was mii bekend dat deze
bibliotheek indertijd door de Íamilie Hekman
(verre Íamilie), die het zakelijk gezien in Amerika
had 'gemaakt', is geschonken aan de universi-
teit. Wat is de wereld dan toch klein!l
Dank tenslotte aan Lynn Bolt Rosendale, die
toestemming gaÍ haar artikel en de door haar
gemaakte Íoto te gebruiken voor dit artikel.

Edsko Hekman
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A Aannemersbedrijf Vettinga-spijksma

WHEEG/rJLSr #: M

[y!LB Telefoon 0515-42278/0515-531228
BouuBtonrF TeleÍax0515-1143659

Voor al uw
* Nieuwbouw
* Verbouw
* Onderhoudswerk

Vraag om vrijblijvende
prijsopgave van uw bouwplannen

Oproep - Oproep -
Oproep
Zoals u weet worden dit jaar weer stadsfeesten
gehouden. Ook zal de zeskamp weer plaatsvin-
den en wel op vrijdag 1 3 juni en zaterdag 14 juni
1997. Omdat vorige keer de vrijdagavond zo'n
succes was, hebben we besloten het dit jaar on-
geveer op dezelfde manier in te kleden.
De teams dienen dus ook de vrijdagavond (vol-
tallig) in de tent aanwezig te zijn voor de theo-
rierondes en om een playbacknummer op te
voeÍen.
Na opgave volgt er een compleet programma.
Opgave voor 1 april 1997 bii Marian Zeilstra,
Galamagracht 23, tel. 5331 19.
Bij opgave graag het volgende vermelden:
- kleur tenue's
- naam en adres van de captain
- titel playbacknummer.
Ook zal de optocht worden gehouden en wel op
zaterdag 14 juni 's morgens om 9.30 uur, de her-
haling is 's avonds om 19.00 uur. Het onderwerp
is 'soort'.
Het startgeld voor de wagens is dit jaar net als
de vorige keer I 100,-.
De priizen voor de optocht zijn als volgt verl-,
deeld:
Scholen: 1 prijs van / 75,-; rest: 1e prijs I 100,-,
2e prifs Í 75,--, 3e prijs / 50,-; loopgroepen: 1e
prifs / 50,-, 2e priis f 25,-,3e prijs I 15,--.
Opgave voor 1 april 1997 bii Marian Zeilstra,
Galamagracht 23, tel. 5331 19, onder vermelding
van het onderwero.
Er wordt dit jaar ook weer een prijs uitgereikt
voor de mooiste straafuersiering; deze bedraagt
/ 75,-. Dus doe je bestl!!

tr GROND- EN VERZETWERK
tr WALBESCHOEIING
tr HEIWERK N RIOLERING
tr AGRARISCHE WERKZAAMHEDEN

&annen:i*gsbedriif ïVeg- sn ïJïaterbouw

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

M
@er[,síJsma

- Terrasbestrating
- Tuinonderhoud
- Voor alles op

tuingebied

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

STADSHERBERG
"HET WAPEN VAN IJLST''

Vriidag 7 maaït1997

Wegens enorm succes
nogmaals

STARHUNTER
KARAOKESHOW

Aanvang 21.3O uur

L hníTloweeÍile Autot'yíchool L
. Lestijden 60 minuten
. OpÍriscursus voor de niet regelmatige rijders
. Theoriecursus
. Hoog slagingspercentage

lei-l st
| 5-532

Sudergoweg 3ó, 8ó51 CN lJhr, tel. 0515-532009

Sliipen, balanceren, onderhoud van

alle soorten grasmaaiers.

Slijpen alle tuingereedschap, ook

eleklrische heggescharen.
Uw slijper: Henk de Vries

MIJN HOBBY UW GEMAK...!
Het vertrouwde adres voor al uw slijpwe*, zoals:
scharen, messen, luin- en hobbygereedschap.

TE KOOP
COMPLETE ''SERRE''
passend voor de huizen

de Kling en de Feanránne.
2 Schuifpuien (enkel glas)

I plexi glazen dak (gebogen)
Afm. schuifpuien 2.35 hoog,
5 mtr. breed. Prijs: f 1.000,--

Telefoon 531987

wiersma
TIIVN/EF- EN AANNEIVINGSBEDRIJF

NIEUWBOUW. BETONBOUW
RESTAURATIE . ONDERHOUD

WEG. EN WATERBOUW
Roodhemsterweg 4

Postbus 29 - 8650 AA lJlst
Tel. (0515) 53 1B B0- Fax (0515) 532323
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(í F'gelniis

@ vogelwacht
lÍ lJlsVOosthem e.o.

F'ï

De boomklever
Hij is maar klein deze boomklever. Hij is onge-
veer even groot als een huismus. Het is wel een
kleine acrobaat, die bij een boomstam zowel
omhoog kruipt als naar beneden. Dat is een ver-
schil met de boomkruiper. Ook is er een kleur-
verschil. Het boomklevertje is veel opvallender,
want hij heeft blauwgrijze bovendelen en heeÍt
opvallende zwarte oogstrepen. Onder de oog-
strepen en op zijn buikje is hij isabelkleurig.
Verder heeÍt hij roodbruine Ílanken en door zijn
gedrongen gestalte is hij gemakkelijk te herken-
nen.
In Friesland staat hii bekend als blausplucht.

1-.ierdere namen zijn: beambikker, beamklever,
plakspecht, spechtmees en kladerspecht. Deze
volksnamen duiden er op dat hij wel als een
specht wordt gezien. Ook zijn vlucht doet den-
ken aan een specht; terwijl hij ook hamerende
geluiden kan produceren. Als men dat hoort dan
heeÍt hij ergens een noot in een spleet geklemd,
met de bedoeling die open te hakken en dat luki
hem vast en zeker. Om hem te zien in deze om-
geving valt ook niet mee, want het is een bosvo-
gel, dus komt hij hier alleen voor op doortrek.
Hij komt meer voor in de bossen, zoals de Velu-
we, GaasteÍland en Appelscha. Als broedvogel
komt hij bijna in geheel Europa voor met uitzon-
dering van noordelijk Scandinaviè en Rusland.
De nestplaatsen van de blauspjucht zijn over het
algemeen holten in de bomen. De ingang van de
nestholle wordt met een soort klei bijna dicht ge-
maakt. De opening is zo klein dat het vrouwtje er
net doorheen kan. Er worden dan 6, soms wel
10 eitjes in gelegd. Die worden alleen door het
vrouwtje bebroed. Dat duurt ongeveer 15-18 da-
gen. Het mannetje verzorgt dan het voedsel

)or het broedende vrouwtie. Daarna hebben
\<eide ouders het nog bijna 4 weken druk met

het voeren van de jongen, die na het uitvliegen
nog een dag of 10 worden verzorgd. Daarna
gaan ze op eigen wieken de wijde wereld in, om
dan het volgende voorjaar zelÍ weer een klein
gezin te stichten. Dit was dan de kleine acro-
baat.

Vogelnieuws
Begin november een ware invasie van kramsvo-
gels (fjildlyster) en koperwieken (readwjuk) ge-
zien door S.K. Abma, Nijesyl.
Een havik (hauk) probeerde bij de volkstuinen
aan de lendrachlwei een kramsvogel te pakken,
maar het lukte niet, op 18-11-1996 gezien door
H. Postma.
Veel meldingen van staartmezen (langstir[mies)
overal in lJlst, van de Eegracht tot de Sikko
Sjaerdemalaan, van de Nooitgedagtstraat tot en
met de lendrachtwei. Ook in Hommerts waren
ze aanwezig.
Koperwiek (readwjuk) vloog zich dood tegen het
raam bij de Íamilie Visser, Uilenburg op 24-12-
1 996.
Twee boomkruipers (beamkruper) bij Sj. Odolp-
hic rle Rine on 12-12-1996. Ook werd de
boomkruiper gezien op 8-1-1997 in de Nooitge-
dagtstraat door S. Wassenaar.

Torenvalk (reade wikel) bij familie Kuier, J. Ris-
pensstraat, in de tuin waarschijnlijk op iacht naar
een huismus of spreeuw. Met zo'n winter zijn er
vaak minder muizen in het weiland. Gezien oo
3-1 -1 997.
ïwaalÍ wilde zwanen (kloekswan) boven lJlst.
Daar waren vijf jonge exemplaren bij, gezien
door R. Schraa oD 4-1-1997.
Twee groepjes van 15 stuks barmsiisjes (stien-
barmke) bij Lippenwálde op 10-1-1997, gezien
door R. de Jong en S. Wassenaar.
Twee overvliegende bergeenden (berchein) te
lJlst, gezien door S. Wassenaar op 13- 1-1997.
Een haas ontsnapt aan een hongerige havik
(hauk). De havik zat op een hekpaal. Een niets
vermoedende haas liep bij het hek langs. De ha-
vik vloog naar de grond en miste de haas. Die
dook onder het hek door en de havik eroveÍ en
de haas weer terug. Zo ging het wel tien keer.
Plotseling nam de haas de benen naai een
struik. De havik volgde hem. Had hem toen bijna
te pakken, maar een zwarte kraai was spelbre-
ker; die kwam tussen beiden. Zo kon de haas
ontsnappen. Een tweede haas dook op tijd in de
onderwal van de sloot en werd niet opgemerkt
door de havik. Dan heb je even geluk en de ha-
vik blijÍt met een lege maag zitten. Gezien door
H. Postma.
Vogelmeldingen graag bij Sj. Landman, de
Kearnstien ''|6. lJlst. tel. 0515-532046

Snabbeltje Nieuws
Het Snabbeltje in lJlst bemiddelt in 2e hands
kinderkleding. In deze periode zijn wij gesloten.
Je kunt kleding voor het zomerseizoen vast bij
ons thuis inbrengen, zodat wij met een royaal
aanbod weer van start kunnen gaan op:

o o o lffQff{$DAG t2 MAART A.S. . . .

Hoe eerder je .inbrengt, hoe groter de kans op
verkoop en hoe leuker het aanbod voor ande-
ren.
Openingstijden: woe. 9-11 uur, do. halÍ 2-3 uur,
vrijd. 9-1 1 uur.
Bel gerust voor inÍormatie oÍ om in te brengen:
Anita (531911)en Wilma (532226\.

Wie zou wekelijks onze tuin willen
onderhouden vanaf april tot ongeveeÍ

oktober?

Inlichtingen:
Harinxmaweg 15, tel. 531631.

ten"Cate

wffic
:"ry4

tlet

Huren of
kopen?

Onze hypotheek-
adviseur maakt een
gratis woonlasten-

vergeliiking.

Robobonk
Sneek-/oure -Lemmer

Golomogracht 1,8651 EB lllst
telefoon (05 | 5) 53 I 4 26, telefax (05 I 5) 5] I 2 50

t, 
-èooNHEfD"*a^

,ti ""Ki0 da"
(í CntlcskturtierT7
l\ uó51 HC lJlsr
I \ Tel.lix: 05155 - -t.l.l/5.1I I Atttotcl.: 0(t - 5-1209 l|-l

àakugrarif a Y(tt Ul. 05t5-53122e
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7%h*houkd
4lomskikkursussen

9lreidsboeketten, korsages en oar

%lomwurk

Richtsje Wijnja, De Himmen 29

Easthim, í1. 05 l 5-532607

CÍansche Yormgeving,
tuisstiil Atwikling,

nekhmêádvi*n,

Aub s, Boten, @v€k,

Lichrbakken,

De Koffe 6. 865 I CX

Drvlts...
it aldé stedsje

foto- en verhalenboek over lJlst
176 pag. met meer dan 260 foto's, form. A4
gebonden met stevig omslag, prijs f 42,50

verkrijgbaar bij:

BOEKHANDEL VISSER

S. \Miersma
pianostemmer

S.Sjaerdemalaan53 Reparatie
8ó51 BA Ulst Verkoop
Te|.0515-533127

I}I.SITPERDA

Sudergoweg 54, lJlst

Waaromllopen...
afs a Yoordelig
hantharen?

De doe-het-zelver huurt bij
ons o.a.. a Ladders a Rol-
sÍeigers o S peciemole ns
a Cirkelzagen a Decoupeer-
zagen a Boormachines
J Schuurmachines o Parket-
schuu rmac h ines o G rond -
of Tuinírezen . Ketting-
zagen enz. enz.

051 5-426020/051

Bij alle gemeenten zijn advertenties geplaatst van de aldaar aanwezige bedrijven en
instellingen.

Wilt U Filesland kennen?

Leest dan onzà nieuwe

Friesland-Uitgave
Kan in elken Boekhandel besteld worden

UtA. REALTA, Kelders 21 Leeuwarden, Telef.5175

re
lV;lt Gi1 cen rred-
strijd airnÈn?

Niets beter dao eer
schaÈfs rnet'Í Berk

FRI SIA
Waacom?

Ondat de FRISIÀ
SCHÀÀTS bef de'

K\MALITEI-
OVERWIN:-.,,
h.[ t,kïrhmln.

Scíutsn- en
I{ontwa.eàfabri€k
,.FRISIÀ"
IJLs't'(F'r.)

ïI]LEF. NO, :03
PÈs*ekÈÍin{ r3I?{fi,

J. Nooitgedagt & Zonen
IJLST

Schaatsen' Gereedschêp . Speelgoed

FIRMA WED. W.J. OPPEDIJK
Electrische Zagerijen en Schaverij

HOUTHANDEL
IJLST SNEEK

TEL. No. 223 TEL. No. 282't

Bouuthout Meubelhout

Tríolex Boards Celotex

Windmotorenfabriek

Fa. Gebr. Bakker
Ylst (F") Tel. 253

Ruwolie en electr. Éemalen

Ombouwen en reparatie-
werk aan alle bemalings;n-
richtingen en windmotoren

aa

Ruim 650 geleverd

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

Speciale drogisterij en kosmetica-afdeting

Let op onze wekeliikse f older

SPEERSTRA'S
VOORDEELMARKT
Stadslaan 2 - Telefoon 531 206
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Bijgaand artikel over lJlst is afkomstig uit
het blad 'Friesland' dat in 1937 (60 jaar ge-
leden!) is uitgegeven door Realta Uitge-
verij, Kelders 21 te Leeuwarden.
Op het totelblad staat: 'Propaganda-uitga-

ve met instemming en medewerking van
verschillende gemeenten en V.V.V.'s.'

Het blad heeft maar lieÍst 331 pagina's en
is geïllustreerd met talrijke Íoto's. Bij alle
gemeenten zijn advertenties geplaatst van
de aldaar aanwezige bedrijven en instellin-
gen.

IJLST.

\./ H. J. LANGMAN,
Burgemeester der Gemeente IJlst.

In heel het geestelijk
en maatschappelijk leven
vinden wij, zoowel in
materieel als in formeel
opzicht. tegenstellingen.
Letterlijk en figuurlijk
kunt gij geen stap doen,
of gij trapt op een con-
trast. Zoo is het overal,
zoo is het bij de gemeen-
ten onderling, zoo ook in
een gemeente zelf komen
de tegenstellingen bij ee-
nige beschouwing dade-
lijk voor het voetlicht.

IJlst is een van de elf Friesche steden, het ontving
dit recht in 1268 en is daardoor door den achtsten
,,Potentaat" Sikko Sjaerdama en de Rechteren (Sta-
ten) van Friesland met privilegiën begiftigd. Deze
vroeger of later verkregen privilegiën bestonden uit
het recht om een weekmarkt en twee jaarmarkten te
houden, om wallen of muren te mogen hebben (waar-
van echter nimmer gebruik is gemaakt), om een bo-
terwaag te beheeren, om een of meer klokken te be-
zitten en het uitoefenen van het halsrecht, het recht
om zijn misdadigers zelf te straffen.

In de oudheid was hier een bloeiende koophandel
en als zeestadje was het zeer bekend, het stedeke was
langen tijd bloeiender, vrolijker en machtiger dan

. reek, dat slechts,,een goede buurt" wordt ge-
Yoemd. Dat de IJlster producten goed bekend ston-
den, bewijst het rijmpje destijds voorkomend op de
luifel van een winkel - de stad lJlst seheeten - te
Amsterdam:
,,In Stad lJlst daar is de loop.
Daar is de boter en kaas goedkoop."

Gedachtig aan't woord van Victor Hugo, dat ,,de
gansche geschiedenis der middeleeuwen staat ge-
schreven in het blazoen' ' blijken de scheepvaart en

scheepsbouw belangrijke bedrijfstakken geweest te
zijn voor deze gemeente, waar het stadswapen een
schip zonder roer vertoont. Veel van het oude is ver-
loren gegaan, doch niet alles. Het typische, het schil-
derachtige is gebleven, dank zij de eenvoud der in-
woners, de in stand gehouden beschouwing met haar
aarige geveltjes en bleekveldjes en de reeds in 1664
bekende lindeboomen, waarvan toen geschreven
werd, hetgeen nog steeds geldt: ,,de gansche stadt is
aan beyde canten beplant met boomen, seer vermaec-
kelijck; also de boomen int water een groen afschijn-
sel geven ent gesichte verheughen".

Wanneer gij rondwandelt door het stadje, dan
spreekt de schoone, grijze oudheid tot u.

Toch mag IJlst niet gerekend worden tot de ,,doode
steden", waar alleen gesproken wordt van verdwenen
rijkdom en leven, waar het gras tusschen de steenen
groeit en waar de bewoners hun bestaan vinden in het
demonstreeren van den luister van hun voorgeslacht.

Handel en industrie zijn thans nog de hoofdbron-
nen van bestaan en dat deze bedrijfstakken geen seni-
cure zijn bewijzen de vele fabrieksgebouwen en op-
slagruimten. Er heerscht een prettige bedrijvigheid,
er woont een energieke bevolking.

Genoemd behoetï slechts één nationaal product: de
IJlster schaats, die wijd en zijd bekend is. Verder
treft gij er enkele houthandels - waarvan één behoort
tot de oudsten van Nederland - houtwarenfabrieken,
die de meest verschillende voorwerpen vervaargigen,
een tweetal firma's in wegenmateriaal, een werf voor
luxe scheepsbouw en voorts verschillende kleinere
zaken, die echter allen van rneer dan plaatselijke be-
teekenis zijn.

Voor uitbreiding van de industrie bestaat volop ge-
legenheid, het gemeentebestuur heeft in zijn aan-
staand uitbreidingsplan hiervoor gronden beschik-
baar. De ligging is gunstig: spoor en water. Er is
voorts zeer geschikt terrein voor huizen aanwezig.

Zoo gaan ,,verleden" en ,,heden" hand in hand
hier samen, het schoone verleden wordt bewaard voor
vreemdeling en ingezetene, omdat de heemschut-ge-
dachte hier leeft, maar daarnaast wordt,:ook het heden
bevorderd omdat stilstand achteruitgang is. Tegen-
stellingen worden ontzien en beiden in één bedding
geleid' 

N , ^
k'cn-..\ V^*
l\-' \

Burgemeester van IJlst.
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VOOR WONING-
EN

UTILITEITSBOUW
installatiebedrijf

UW ADRES VOOR:
o Centrale verwarmingsinstallaties
o Energiebesparende verwarmingssystemen
e 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 servicediensl

Nevenvestiging lJlst,
tel. 051 5-532642

tel. Sj. Wiebenga 0515-531529
Eegracht 1 05

BROUWER

rwt 
KUKET@

,@

ROOD
AI'OF ER EEN
PAA'HAA" E

OVER UW
TONG FIETsT..,

r^&-p-
Geeuwkade 1

8651 AA lJlst
Te|.531557

vondcr

Lippenwalde 2, 8622 DD Hommerts

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

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

ln het bezit van SVM-makelaarsdiploma

AUTOBEDRIIT
I.OSINGA

I

Voor alles wat met uvu auto te maken heeft
Nu ook algemene periodieke keuringen (A,P.K)

Rogmolewei I lJlst. Tel. 05tb - b32g86

Renorutb & Nieuwbouw

VAN VLOER TOT DAKPAN
ONDERHOUDSBEDRIJF HUISMANT

DE FTNNE 6, 8651 CW IJLST, 051 5-532023

NIET ALLEEN
VRIENDELIJK .....

MAAR OOK
DEKSELS
VOORDELIG !

MEER PLE1IER vAN lE GULDEN Eolff ffi
GAUMAGRACHTS4 IJLST
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Schilders- en Klusbedrljf
ïIaitze Osingu

PikesylS
86171H ABBEGA
Tel.0515 532269

Bond van Plattelands-
vrouwen
De Bond van PlattelandsvÍouwen, een vereni-
ging van sokken-breiende dames?
- Past de naam 'Plattelandsvrouwen' nog wel bij

onze vereniging anno 1997?'
- Wat vindt u positief aan de afdeling?
- Moet het bestuur nog wel achter een taÍel zit-

ten?
- Waaraan stoort u zich weleens; wat zou an-

ders kunnen?
Deze en nog veel meer vragen werden ons die
avond, 22 .ianuari j.1., gesteld door mevrouw
J. Roemeling. Zij was onze gast en tevens ge-
spreksleidster die zich - namens het orovinciaal
bestuur - bezighoudt met de vernieuwing in de
bond.
De maatschappij is constant in beweging en dat-
zelfde gaat ook op voor de plattelandsvrouwen.
Zouden wij, als gevolg van al die vernieuwingen,
niet ook aan een andere naam moeten gaan
denken. Maar er is toch niets mis met de naam?
Natuurlijk niet, maar hij dekt niet meer de hele
'lading'van de bond.
Want is het niet zo dat juist die naam bij heel

. ,iel mensen nog steeds het beeld oproept van
Yen stel kakebnáe kippen bij elkaar? En natuur-

lijk doen we dat nog stêeds; we zijn er zelÍs heel
goed in. Maar daarnaast is er nog zoveel meer.
Als je wilt kun je er ook vele cursussen volgen,
je maakt excursies naar b.v. Omrop Fryslán of
het nieuwe museum in Groningen.
Je kunt zelf in een commissie gaan zitten en ac-
tiviteiten organiseren, iedere maand krijgen we
weer gezellige en interessant mensen in onze
afdeling, enz.
Kortom, de naam doet in de verste verte niet
vermoeden waar de Bond van Plattelandsvrou-
wen allemaal voor staat. Het is een gezellige,
maatschappij-kritische groep vrouwen (arm oÍ
rijk - jong en oud - kerkelijk of niet), waar je jezelÍ
kunt zijn. Je kunt er zowel een gezellige als leer-
zame tijd hebben.
Dit was nog maar het antwoord op de eêrste
vraag die aan de orde werd gesteld. We sloten
die avond aÍ met een hele hoop nuttige tips en
ideeên waar de bond weer mee verder kan.
Maar over een ding waren we het die avond roe-

rd met elkaar eens: bepaalde aspecten moe-
\í1 veranderen, maar de gezelligheid moet blij-

ven!

C. Greiner

Nederlandse Christen
Vrouwenbond
Mevrouw Joustra heette iedereen welkom op de
jaarvergadering van 23 januari 1997. De medita-
tie kwam uit 'lnformatie': 'Hebben we juist geko-
zen'. Na het gebed zongen we Gezang 48: 1 en
2. De voorzitter las Lukas 10: 38-42, waar in
vers 41 staat: 'Marta, Marta gij maakt U bezorgd
en druk over vele dingen'.
De notulen van november en december 1996
werden gelezen. Het financieel jaarverslag volgt
door mevrouw Haanstra.De dames A. van Dijk
en A. de Boer brengen verslag uit en mevrouw
Haanstra werd decharge verleend. Mevrouw
G. Fijlska volgt mevrouw Van Dilk op in de kas-
commissie. Dan wordt hel jaarverslag van 1996
gelezen. Mevrouw H. Poelstra brengt verslag uit
van de commissie 'LieÍ en Leed'. Het verslag
van de Íinancièle adoptie wordt gelezen door
mevrouw J. Diepenveen. Mevrouw Jansma,

{ Binnen en buiten schilderrverk
{ Saus- en behangr,verk
{ Enkele en dubbele beglazing
{ Spackspr-riten
{ I(leinschalig tirnrnerrnrerk

penningmeesteresse hiervan wil graag aÍlos-
sing. Ze doet dit reeds 20 jaar! Hierna zingen wij
het bondslied in het Fries.
De pauze volgt en het ééndagsbestuur zal de
avond verder leiden. Dit ziln de dames: Hoeks-
tra-Nieuwenhuis, Koopmans, Ypma en De
Vries. Helaas was door ziekte mevrouw Ypma
afwezig.
Êerst hadden we een bloemenkwis. De win-
naars kregen een corsage. Toen volgde onze
hoedenshow. Met een muziekje op de achter-
grond besprak onze lady-speaker mevrouw
Koopmans de biizonderheden van elke geshow-
de hoed. Er was veel werk van gemaakt en de
creativiteit spetterde er dan ook af. Een welver-
diend applaus was voor de dames dan ook op
z'n olaats.
Tussendoor showde mevrouw Smink haar Fries
kostuum en vertelde over de soorten hoofdbe-
dekking en andere bijzonderheden die hierbil
horen.
Tijdens dit alles ontbrak het drankje en hapje
niet en was er ook volop gelegenheid gezellig te
converseren.
Mevrouw Van der Meer sloot de show aÍ met het
gedicht "t Huodsje'. Mevrouw Koopmans be-
sloot de avond met een kort woord en vroeg met
name de 'C'van N.C.V.B. niet uit het oog te ver-
liezen.
Mevrouw Joustra biedt de dames van het één-
dagsbestuur een bloemetje aan en bedankt voor
hun aandeel in deze goed geslaagde en gezelli-
ge jaarvergadering. Mevrouw A. Hoekstra-Nieu-
wenhuis leest nog een gedicht van E. lJskes-
Kooger, dit gaat over 1 Kor. 13; 'GelooÍ, Hoop
en LieÍde', maar de meeste van deze is de LieÍ-
de.
We wensen hierna elkaar wel thuis.
J. Posthuma-van den Boomgaard

Wereldgebedsdag
Dag van gebed over de hele wereld, verbon-
den in woord en lied, één in dienst van de
Heer.
'AIs een zaadje dat uitgroeit tot een grote struik'.
leder jaar, op de eerste vrijdag in maart, komen
mensen over de gehele wereld bij elkaar om de
wereldgebedsdag te vieren. De liturgie wordt elk
jaar opgesteld door één van de landelijke co-
mité's. Dit jaar komt de liturgie van een vrouwen-
werkgroep uit Korea.
Twee belangrijke aspecten van de wereldge-
bedsdag zijn de verbondenheid en de betrok-
kenheid. Verbonden zijn we met christenen
over de hele wereld, wat tot uitdrukking wordt
gebracht in de gezamenlijke liturgie die overal

gebÍuikt wordt. Betrokken zijn we met hen die in
deze wereld achtergesteld zijn, en om die reden
ondersteunen we door gebed en door de kollek-
te de projekten van de wereldgebedsdag.
De gezamenlijke kerken in lJlst ondersteunen
deze gebedsdag. De liturgieën die in de dienst
worden gebruikt kunt u in de kerk krijgen. We
vragen hiervoor een bedrag van / 1,25 om zo-
doende de onkosten te dekken.
We willen een ieder van harte uitnodigen om de-
ze wereldgebedsdag met ons te vieren.
Vriidag 7 maart 1997, om 19.30 uur, in de
Doopsgezinde kerk (Eegracht).

KofÍieochtend
Woensdag 9 april is er weer een open koffie-
ochtend in de grote bijzaal van de Zuiderkerk
aan de Rienck Bockemakade nr. 6 te Sneek.
Marleen Ramaker zal spreken over het thema:
'Van onzekerheid naar vertrouwen'.
De koffie staat klaar om 9.00 uur en de morgen
wordt om 11.15 uur afgesloten. Er is kinder-
opvang aanwezig.
Voor meer informatie kunt u bellen met nr. 0515-
417924 oÍ 0515-415813.

Woensdag 12 maart is er weer een open kofÍie-
ochtend in de grote bilzaal van de Zuiderkerk
aan de Rienck Bockemakade nr. 6 te Sneek.
Ineke Bolt zal spreken over het thema: 'Kracht
van het gebed'.
De koÍÍie staat klaar om 9.00 uur en de morgen
wordt om 11.15 uur afgesloten. Er is kinderop-
vang aanwezrg.
Voor meer inÍormatie kunt u bellen met nr. 0515-
4'17924 oÍ 051 5-415813.
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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 verf en behang
doe-het-zell-,

iizer- en visarti kelen,
klompen en laarzen,

bliift het adres

d,@,D,f, VrugS
Galamagracht 13, lJlst

te|.0515-531387

De slager aan de gracht,

die heeft vlees dat is heel zacht.

Lekker gekruid gehakt

voor u een gemak.

Vele soorten worst
en u eet als een vorst.

Naar vele andere sooften kunt u vragen
u moet maar eens een gokje wagen.

In de winkel ontmoeten wij u graag

en leggen wij het vlees voor u op de waag.

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

Fil[JTGIiEilEE}RNJF

R.IKRtrDEE
U KUNT TIIEA TERECITT VOOR:

' Reparatles ' Grote & Klelne Beurten
r APK-Autokeurlng ' Autospulten

' Onderdelen ' Verkoop van Nleuwo &
Gebru{<tc asto's

05 1 5-53 1436
(privé 31858)

twt 
K KEt@

,w,-

Hl
AI'OF ER EEN
PAASHAAs' E

OVER UW
TONG FIET'T...

(&'a \-,

Df DOtDtl EAIffiDIJ
Geeuwkade I
8651 AA lJlst
Tel.531557

(ray Uitvaartvereniging "Laatste Eer" |Jlst
* Stijlvolle veaorging van begrafenissen en crematies,

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

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

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

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

* Bode J. Plantinga, dag en nacht bereikbaar 0514-Sg1gT2.

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


