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'Concordia' was echter niet het
eerste muziekkorps van IJlst.
Sinds waarschijnlijk 1872 was het
'neutrale' muziekkorps'Balder'
íBlaast altijd lustig, duidelijk en

, ein) al in het stedeke actief. Beide
muziekverenigingen bestonden tot
begin negentienhonderd naast el-
kaar, tot 'Balder' ter ziele ging.
Uit de beginjaren van 'Concordia'
is helaas weinig bekend, omdat bij
een woningbrand bij één der be-
stuursleden veel oud materiaal
verloren is gegaan. Wel is bekend
dat de vereniging begin twintiger
jaren niet actief was, met als waar-

schijnlijke oorzaak een terugloop
van het ledenbestand.
Op 30 augustus 1922 kwamen
echter vele oudleden bijeen en op
die bewuste avond werd besloten
de vereniging weer nieuw leven in
te blazen. Eerste directeur (diri-
gent) werd de heer Corn. Kaspers-
ma uit Heeg tegen een honorarium
van f. 4,50 per repetitie. De contri-
butie bedroeg 20 centen per lid.
De eerste repetitie werd gehouden
op I september 1922. De nieuwe
vereniging telt dan 28 leden.
In de loop der jaren wisselden
door allerlei omstandigheden het

ledental en het prestatieniveau
nogal eens, evenals de financiële
positie, die af en toe ronduit zor-
gelijk was.
Karakteristiek voor'Concordia' is
dat het duidelijk geen 'loopkorps'
was en is. Uit het jaarverslag van
1937 blijkt bij stemming dar her
voorstel om niet meer deel te ne-
men aan de 'Marschwedstrijden'
wordt aangenomen. Ook in latere
jaren wordt dit beeld bevestigd.
'Concordia' musiceert op een
boot, in een praam, op een vracht-
wagen.
Ook 'Concordia' ontkwam niet

Achterste rij v.l.n.r.: Wop Schat,
Nellie de Vries, Jong Mín Tam-
minga, Fokkelien Dijkstra, Tom
de Jong, Gerard Dijkstra, Johan-
nes Houtsma, Wim Bijkerk, Ant
Jellema, Jeltsje Hoomans, Ingrid
Heuveling, Corry Zeilstra, Amma-
nat de Vries, Ane Síjbesma.
Volgende rij (zittend): Alies Hol-
werda, Tiedo Jan Groeneveld,
Cees Lanting, Germ Pieter Yede-
ma, Hans Dalstra. Tseard Ver-
beek (dirigent), Janny de Jong,
Maaíke Sijbesma, Tryntsje Ypma,
Jellie Corbee, ' Carla Nijland,
Grietje Feenstra, Jantina Hems-
tra.
Volgende rij (staand): Menno
Posthuma, Herman Ypma, Wijn-
zen de Vries, Marry Dijkstra, Rixt
Nynke de Boer, Hedser Nijland,
Janny Dijkstra, Nynke Zeilstra,
Anneke Hoekstra, AIma Douna,
Saakje Corbee, Margriet Harms,
Renske Houtsma, Hillie Schat.
Voorste rij: Otte Schilstra, Peter
Wiersma, Diny Joustra, Durk
Dam, Lonnie Hibma, Henk Dou-
na, Jeroen Veenema, Coby Jous-
tra, Rinze Jilles Nauta, Harry
Dijkstra. (niet op de foto: Sietske
de Boer).
Foto: Cees Kaspersma,.februari I 997

aan de gevolgen van de crisisja-
ren. In het seizoen 193711938
wierp de komende Tweede We-
reldoorlog zijn schaduwen reeds
vooruit. Onder de oorlogsdreiging
werden veel jonge leden opgeroe-
pen voor het vervullen van hun
militaire dienstplicht. Desondanks
bleven de prestaties van het korps
uitstekend. Tijdens de oorlogsja-
ren werden vele lJlsters tewerkge-
steld in Duitsland, zo ook leden
van 'Concordia'. Ondanks alle
problemen blijft de vereniging
echter actief.

(Vervolg op pag.4)

Honderd j aar 6 Concord ia'
Op vrijdag 25 ên zaterdag 26 april 1997 viert de Christelijke Muziekvereniging 'Concordia'op
Íeesteliike wijze het 100-jarig bestaan. Opgericht in 1897, om precies te zijn op 2 april 1897,
kende de eeuwling de nodige hoogte- maar ook dieptepunten. Anno 1997 is er sprake van een
vitale en bloeiende vereniging, die een belangrijke plaats inneemt in de lJlster gemeenschap.
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Oud-IJlsters gezoeht! ! !
Nog een jaar en dan... De restauralie van de Hervormde kerk,
één van de markantste gebouwen van het centrum van lJlst,
is op handen. In 1998 willen we beginnen met de restauratie
van de buitenkant en het dak van de kerk.

Ook het interieur is hoognodig aan
een goede opknapbeurt en aanpas-
sing aan de eisen van deze tijd toe.
Het spreekt vanzelf dat daar geld
voor nodig is, veel geld. Wanneer
restauratie achterwege zou blij-
ven, zou het gebouw, daterend uit

1830, op den duur geheel in verval
raken, waarschijnlijk worden af-
gebroken en er zou een gapend gat
in het silhouet van lJlst vallen. Dit
gebeurde al eens eerder, rond
1828, toen de Mauritiuskerk, die
zich bevond op de plaats waar we

nu de algemene begraafplaats vin-
den, moest worden afgebroken
wegens bouwvalligheid.
De restauratiecommissie van de
Hervormde Kerk te IJlst is op
zoek naar de adressen van oud-in-
woners van lJlst.
U, als lezer van dit blad, kunt ons
misschien helpen met onze zoek-
tocht naar oud-IJlsters. Misschien
heeft u familie of goede vrienden
die tot voor kort, of misschien wel
jaren geleden in IJlst hebben ge-
woond en bent u in het bezit van
hun adres. Misschien bent u zelf

wel een oud-IJlster. Graag zouden
wij die adressen willen toevoegen
aan de ons bekende adressen.
Daarom doen wij aan u een op-
roep. Stuur de u bekende adressen
naar: Hervormde Gemeente IJlst,
t.a.v. restauratiecommissie, post-
bus 30, 8650 AA IJlst. Inleveren
mag ook op: Bockamastraaï3,8e-
gracht 50 of Westergoleane 7 te
IJlst. U, als lezer, wordt bijvoor-
baat hartelijk bedankt voor uw
medewerking.

De restauratiecommissie
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4 april L7.00 - 5 april 23.00 uur

H. Huismans

De Syl 10, Heeg

Tel.0515-442292

5 april 23.00 - 7 april 8.00 uur
E.H.J.M. Drenth

S. Sj aerdemalaan 7 2, lllsï
TeL.0515-521263

11 april 17.00 - 12 april 23.00 uur

C.H. de Koning

Ylostinslaan 3, IJlst

Tel.0515-521263

12 april 23.00 - 14 april 8.00 uur

E.H. Mulder

Tramstrjitte 8, Nijland

Tel.0515-569232

NIJtAND.IJI.ST

18 april 17.00 - 2I april 8.00

G.J. Schadenberg en J.P. Verdenius

De Skatting 40. Heeg

TeI.0515-442300

25 april17.00 - 26 april23.00 uur
E.H.J.M. Drenth

S. Sj aerdemala an 7 2, Illst
Tel.0515-521263

26 aprif 23.00 - 28 april 8.00 uur
H. Huismans

De Syl 10, Heeg

Tel.0515-442292

30 april 8.00 - 1 mei 8.00 uur
H. Huismans

De Syl 10, Heeg

Tet.0515-442292

2 mei 17.00 - 3 mei 23.00 uur
C.H. de Koning

Ylostinslaan 3, IJlst

Tel.0515-521263

3 mei 23.00 - 5 mei 8.00 uur
E.H. Mulder

Tramstrjitte 8, Nijland

Tel.0515-569232

Sjoelen vanaf 4 oktober, iedere
maandagmiddag in Nij Ylostins,
aanvang 14.00 uur.
Zangvereniging'Euphonia' re-
petitie iedere dinsdagavond 20.00-
22.00 tur in het Mienskipsh0s.
Muziekkorps'Concordia' repeti-
tie iedere maandagavond van
19.30-21.30 uur in het Mienskips-
h0s.

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 sporthal De Utheme.
Volksdansen De Yleke Dounsers,
jongerengroep dinsdagavond
20.00-22.Q0 uur, I keer in de 14

dagen in het Himsterh0s te Oost-
hem. Ouderen iedere dinsdagmid-
dag van 13.30-15.00 uur in het
\{ienskioshts.

*chaken elke dinsdagavond in
Het Wapen van lJlst.
Dammen elke maandagavond in
Het Wapen van lJlst.
Biljarten Biljart Vereniging 'de
Stadsherberg', elke maandag-
avond voor geoefenden. Rekre-
atiebiljart voor 55+, elke dinsdag-
en donderdagmiddag van 13.30-
17.00 uur.
Bejaardengymnastiek in Nij
Ylostins, elke wijdag vanaf 14.30
uur.

Badmintonvereniging Flash elke
donderdag van 18.00-22.30 uur in
De Utherne.
Volleybalvereniging SÍánfries el-
ke maandag van 18.30-19.45 uur
en elke dinsdag 16.00-23.00 uur
Volleybalvereniging V.O.P. iede-
re woensdagavond van 19.30-
20.30 uur dames; en elke woens-
dagavond van 19.30-20.30 uur he-
ren. Iedere vrijdagavond heren-
zaalvoetbal van 18.00-19.00 uur.
DaÍclub iedere dinsdagavond
vanaf 20.00 uur Bondswedstrijd in
Het Wapen van IJlst en in It Drylt-
ser Kypmantsje.
Amnesty International elke 3e
maandag van de maand, 19.00-
20.30 uur in de bibliotheek.
Kaatsen elke woensdagavond in
De Utherne.
Tafeltennis maandag van 19.00-
23.00 uur, zaterdag van 9.00-13.00
uur jeugd.
Gymnastiekvereniging De Stán-
fries: maandag sporthal 8.45-
10.45 uur, 16.30-22.30 uur; dins-
dag, in het Mienskipsh0s, jazz
16.00-19.00 uur; woensdag sport-
hal 13.00-19.30 uur; donderdag
17.00-18.00 uur; vrijdag 16.30-
18.00 uur; zaterdag 9.00-12.00 uur
in De Utherne.
Bouw- en Houtbond F.N.V.
SneeVWymbritseradiel Contact-

persoon: Douwe Heeringa,
tel.05 l5-53 1970.
Vrouwen Advies Team (VAT):
Vrouwenbond FNV, district Fries-
land, bel: 0517-415867, secr.:
05155-3 1970.
Gemeente van Jezus Christus:
Kinderclub 4 tlml jaar; woensdag
13.30-14.30 uur; 8 ím 11 jaar
14.30-15.30 uur. allebei in de even
weken. Info: Lippy Walinga, tel.
0515-532662. Toffe Tienerclub:
vrijdags 19.30-21.00 uur; in de
even weken. Info: Johan Brinks-
ma, tel. 058-2501627.

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

sliipurerk, zoals: schaÍen, messen,

tuin- en hobbygereedschap.

Sliipen, balanceren, 0ndeÍh0ud van

alle soorten grasmaaiers.

Slijpen alle tuingereedschap, ook

een ultgave van:
Drukkerij Visser
Galamagracht 9, IJlst
Tel.0515-531318

Redactie:
A. Kuipers
E. Hekman

Zetwerk:.
G. Groeneveld-Kroese
Migg bv, Sneek

Opmaak:
Sybe Houtsma

Druk:
Drukkerij Visser, IJlst

Kopij en/of advertenties:
Inleveren vóór de 15e van
de voorafgaande maand
bij Drukkerij Visser, IJlst.

O Copyright Drukkerij Visser.

Niets uit deze uitgave mag worden

veneelvoudigd door middel van druk,

fotocopie, mikrofilm of op enigerlei

andere wijze , zonder voorafgande

schÍiftelijke toestemming van de

uitgever.

De uitgever behoudt zichzelfhet recht

voor ingeleverde kopij te wijzigen, in te

korten ofte weigeren.

2 april

2 april
3 april

5 april
7 april
9 april

11. april
12 april
14 april
15 april

16 april
17 april

17 april
L9 april

21 april

23 april

24 april
25 en 26 april
27 april

Bijbelkring' Gelijkenissen', 9.30 uur, Eehof,
ds. J. Ariesen.
Bridgeclub, Mienskipsh0s.
Leerhuis 'Delen in verdriet',20.00 uur, Eehof,
ds. P.G. Kousemaker van het Antoni van Leeuwen-
hoek Ziekenhuis Amsterdam.
De Koepel, Jeugd-disco, Mienskipsh0s.
Bridgeclub, Mienskipsh0s.
Vergadering Stichting Jeugd en Jongerenwerk,
Mienskipsh0s.
Klave{assen. Mienskipshfrs.
Rommelmarkt, voormalig Nooitgedagt-terrein.
Bridgeclub, Mienskipsh0s.
Bijbelkring Micha-Jakobus, 20.00 uur, Schaapskooi,
ds. J. Ariesen - M.N. Ariesen-Holwerda.
Bridgeclub Mienskipsh0s.
Bond van Plattelandsvrouwen in Friesland,
dhr. Nieuwenhuis, conservator van het Planetarium,
Franeker met 'Een stofje uit het heelal',
Mienskipsh0s.
C.P.V. Slotavond, dhr. de Brie, Joure, Mienskipsh0s.
Gymnastiekvereniging De Stànfries, jeugduitvoe-
ring,'Utheme'.
Amnesty International, schrijfavond in de biblio-
theek, 19.00-20.30 uur.
Bijbelkring'Gelijkenissen', 9.30 uur, Eehof,
ds. J. Ariesen.
N.C.V.B. Viering 60-jarige jubileum, Mienskipshts.
100-jarig jubileum'Concordia'.
Open Deur Dienst, Mienskipsh0s.



IT DRYLTSER KYPMANTSJE 4

ANNA
SCHRAA-VAN POPTA

GEDIPLOMEERD
PEDICURE

Geeuwkade 11 *Telefoon 531930

7 
r%h-,r-thoukë

#lomskikkursussen

l/reidsboeketten, korsages en oar

lBlomwurk

Richtsje Wijnja
De Himmen 29
Easthim
Til. 05 1 5-532607

SRB SNEEK E.O.
ERWIN ZIJLSTRA

Waterkers 13
8607 ES SNEEK
tel. 0515-422339

OOK FLIPPO'S
EN TOPSHOTS

AUTOSEDRTIr

I. OSINGA
V00Í alles wal met uw auto te maken heeÍt

Nu ook algemene peÍiodieke keuringen (A.P.K.)

Rogmolewei 6 8651 CW Ulst 0515-532023

Huren of
lrtlt^rrÉrrr 7r\tl, Ir\rr r.

Onze hypotheek-
adviseur maakt een
gratis woonlasten-

vergelijking.

Rabobank
sneek-loure-Lennel

Galamogrocht l,8651 EB llst
telefoon (0515) 53 14 26
telefax (0515) 53 12 50

Honderd jaar tConcordiat

Concordia 1945/46. Achterste rijen v.l.n.r.: Johannes Hoomans; Pier
Speelman; Douwe Plantinga; Jan Veninga; Geert (van Bauke) Wester-
dijk; Sibbele Bakker; Gerben van Brug; Hieke Nooitgedagt; HedTer Ve-
nema; Jan de Vries; Albert Blanke; Jappie Heeringa; Jetze Wiersma;
Middelste rij: Uíltje Reitsma; . Mijnheer Mulder; Siebren Foekes Cnos-
sen; Siebren I abordus; Gurben van Brug; Roelie van der Werf; Bauke
Vellinga; Arend Brens; Date van der Werf; Bertus ter Heide; Rein Wes-
terdijk; Bram Feenstra; Bauke Westerdijk.
Voorste ríj: Gerrit Heeringa; Geert (van Evert) Westerdijk; Tjerk Hee-
ringa; ...Braaksma; Geert (van Jappie) Westerdijk; Fokke van Brug;
Froukje Westerdijk.

(Vervolgvanpag. I)

instituut legt een zeer goede basis
voor de muzikale vorming van de
jeugd. De muziekvereniging moet
zich vervolgens wel actief tonen
om deze jeugd aan te trekken voor
'Concordia'. Hiertoe, maar ook
om de jeugdleden te behouden, or-
ganiseert de vereniging vele acti-
viteiten, die zeker niet alleen maar
liggen op het vlak van de muziek.
En hier raken we het wezen van
'Concordia', de sfeer binnen het
korps. Vele muziekverenigingen
zijn sterk prestatiegericht.'Con-
cordia' onderscheidt zich in dit
opzicht. Bij deze muziekvereni-
ging ligt het accent in het bijzon-
der op de sfeer binnen het korps,
de gezelligheid en vooral de
vriendschap. Vanuit die sfee
wordt gepresteerd en met íesuv,
taat. Een unieke vereniging!
Deze bijzondere sfeer leidt niet al-
Ieen tot muzikale prestaties, maar
vormt ook de basis om de vereni-
ging (financieel) draaiende te hou-
den.
De vereniging heeft namelijk een
instrumentarium met een waarde
van ca. f. 250.000,--. Alle instru-
menten moeten eens in de ca. 10
jaar vervangen worden. Zo'nver-
vanging vergt een forse investe-
ring, die natuurlijk zwaar drukt op
het jaarlijkse budget. Om de ver-
eniging financieel gezond te hou-
den en het instrumentarium kwali-
tatief op peil werkt de vereniging
met een jaarlijkse begroting van
f. 70.000,-- à f. 75.000,*. Alleen
met de opbrengst van contributies,
donateursgelden en het gemeente-
lijke subsidie is de begroting niet
rond te krijgen. De inzameling
van oud papier vormt voor de ver-
eniging dan ook een belangrijke
bron van inkomsten. Door de sfeer
binnen de vereniging en daardoor

'"iai'''

l::àz

Op zondag 15 april 1945 wordt
Sneek bevrijd en is ook IJlst weer
vrij. 'Concordia' maakt een rond-
gang door lJlst en speelt later in de
week ook mee in een in Sneek ge-
houden optocht.
Na de oorlogsjaÍen gaat het snel
beter met de vereniging. Het le-
dental stijgt van 5 à 6 leden naar
27 (l4leden en 7 aspirantJeden),
een ledental dat vervolgens steeds
blijft stijgen. Om in muziektermen
te blijven, het gaat excelsior met
'Concordia'.
Het muzikale hoogtepunt beleefde
de vereniging in de jaren 1959 tlm
1963 in de super-ereafdeling.
Maar, de geschiedenis herhaalt
zich, ook toen moest door vooral
het ledenverloop. een stapje terug
worden gedaan.
In 1978 moest de drumband van "
worden opgeheven. Deze kon in
1981 opnieuw worden opgericht.
In 1982 werden zelfs nieuwe
trommels aangeschaft en in 1985
nieuwe uniformen. Helaas werd
de drumband begin negentiger ja-
ren opnieuw opgeheven.

'Concordia' is aan de vooravond
van het 100-jarig bestaan een
bloeiende vereniging. Het fanfare-
korps, onder leiding van dirigent
Tseard Verbeek, komt uit in de af-
delins Uitmuntend van de NFCM

(Nederlandse Federatie van ChÍis-
telijke Muziekverenigingen). De
vereniging telt momenteel rond de
75 leden. Naast het 'grote' korps
(51 leden) heeft 'Concordia' ook
een jeugdkorps. Dit in combinatie
met Oosthem gevormde jeugd-
korps, 'Tusken de noten' geheten,
bestaat uit 36 leden. Het jeugd-
korps staat onder leiding van diri-
gent Albert Dam.
Bij veel muziekkorpsen is sprake
van een zekere mate van vergrij-
zing. Bij 'Concordia' is de jeugd
echter sterk vertegenwoordigd,
niet alleen het jeugdkorps getuigt
hiervan, maar ook de samenstel-
ling van het 'grote' fanfarekorps.
En wie de jeugd heeft, heeft de
toekomst. Maar toch ook enige
zorg voor die toekomst. De ver-
eniging kent een redelijke aanwas
van jeugdleden en die groei zet
zich, zo het zich laat aanzien, ook
voort. De gemiddelde leeftijd van
de korpsleden kan daardoor laag
blijven. Maar, anderzijds vormt
het verloop onder de jeugdleden
een zekere zorg. In het bijzonder
voor hun studie verhuizen jeugd-
leden naar elders, waardoor een
einde komt aan hun lidmaatschap.
Spijtig, maar begrijpelijk.
Voor de aanwas van jeugdleden
mag de rol van de Muziekschool
zeker niet onvermeld btijven. Dit
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van Tuinen gespeeld. Ook zal
'Concordia' met de solisten Tseard
Verbeek (dirigent) en Jan Hibma
(oud-dirigent) een dubbelconcert
voor 2 trompetten van Vivaldi ten
gehore brengen.
De toegang is gratis, maar vol is
vol en de aanvang is om exact
19.30 uurll
Zaterdag 26 aprrl - na afloop van
het jubileumconcert - feesttent.
Top-40 band Brooklyn! ! !

Toegang Í 15,00 p.p. Voorver-
koop: / 12,50 p.p. (Boekhandel
Visser).
Zondag2T april - 09.30 uur - Her-
vormde Kerk.
Herdenkingsdienst m.m.v.'Con-
cordia'.

Het eeuwfeest van 'Concordia' zal
met dit programma geheel in de
stijl van de verertiging worden ge-
vierd. Maar, dit is nog niet alles.
Wilt u later thuis nog eens rustig
nagenieten van het jubileumcon-
cert, dan kan dat. Van het jubi-
leumconcert van zaterdagavond
worden namelijk live-opnamen ge-
maakt voor de eerste cd van 'Con-
cordia'.
Hoe krijgt u deze cd in uw bezit?
Heel eenvoudig. Op de avond van
het jubileumconcert kunt u de cd
bestellen voor de prijs van / 25,--.
Maar dat is nog niet alles. 'Concor-
dia' weet zich geworteld in de IJI-
ster samenleving. De vereniging is
de IJlster bevolking zeer erkente-
lijk voor de steun in welke vorm
dan ook door de jaren heen.
Daarom is het plan opgevat een
leuk jubileumboekje het licht te
doen zien, waarin het 100-jarig be-
staan wordt belicht. Het zal een
historisch overzicht worden met de
nodige foto's. Als blijk van waar-
dering aan de lJlster bevolking zal
'Concordia' dit boekje gratis huis-
aan-huis bezorgen. Het streven is
dat u ditjubileumboekje op 8 april
a.s. in de bus krijgt.

De redactie van het Kypmantsje
wil afsluitend 'Concordia' van
harte feliciteren met dit jubileum
en wenst de vereniging en haar le-
den een bloeiende en muzikale
tweede eeuw toe!
IJlsters en oud-IJlsters, toon op 25
en 26 april a.s. uw belangstelling
en waardering, maar bovenal, ge-
niet mee van het prachtige pro-
gramma, dat 'Concordia' u biedt.

TE HUUR
onze geschakelde bungalow

(voor 4 pers. en 1 kl. kind)
gelegen bij het surfslrand in

JAVEA (Costa Blanca)
Vrij mei en juni en 15-30 juli a.s.

Huurprijs / 600,*/700,- p.w.
incl. electriciteit en water.

Tel. inl. 0515-532605

de betrokkenheid van de leden bij
de vereniging is het geen pro-
bleem elke 4 weken weer 20 per-
sonen op pad te krijgen voor de in-
zameling van oud papier.
Een muziekvereniging kan en wil
natuurlijk niet alleen maar repete-
ren. De leden willen hun muzikale
kunnen ook wel eens toetsen.
Daarom wordt met enige regel-
maat, z1j het niet jaarlijks, deelge-
nomen aan een concours en met
succes. Deze successen komen
niet vanzelf, daar moet intensief
voor gerepeteerd worden. Het
'grote' korps repeteert elke maan-
dagavond in het Mienskipsh0s en
het jeugdkorps op vrijdagmiddag
in de Schaapskooi. Voor elke uit
voering en/of elk optreden wordt
nog eens extra geÍepeteerd. soms
zelfs tijdens een studieweekend.
Voor het komende jubileumcon-
ceft wordt bv. het weekendvan 12

, en 13 april in een zeilschool gere-

- peteerd. De sleer tijdens zo'n
weekend motiveert de leden om
extra tijd in hun hobby te investe-
ren en draagt bij aan een sterke
binding tussen de leden onderling
en tussen de leden en de vereni-
ging.
Het muziekkorps neemt een bij-
zondere positie in in de gemeen-
schap. Natuurlijk presenteert de
vereniging zich dan ook bij diver-

se gelegenheden en festiviteiten,
die in lJlst gehouden worden (do-
nateursconcerten/ Kerstconcerí
koffieconcerter/Koninginnedag/b
egeleiding van optochten/ muzika-
le opluistering van jubilea, etc).
Kortom, 'Concordia' valt niet weg
te denken uit de IJlster gemeen-
schap. Maar ook buiten IJlst wer-
den optredens verzorgd, o.a. op
Schiermonnikoog, in Antwerpen
en in Rastede (Dld.) Zo wordt ge-
middeld eens in de acht weken een
optreden verzorgd.
Het 100-jarig bestaan wil het be-
stuur van de muziekvereniging
niet ongemerkt voorbij laten gaan
en terecht. Besloten is de viering
van ditjubileum te laten plaatsvin-
den in het weekend van25,26 en
27 april a.s. De vereniging prijst
zich gelukkig dat het Anjerfonds
voor deze jubileumviering een be-
drag van f. 1000,-- beschikbaar
heeft gesteld.
Het bestuur, bestaande uit Henk
Douna (voorzitteÍ), Ant Jellema
(secretaresse), Saakje Corbee
(penningmeester) en de algemeen
bestuursleden Rinze Jilles Nauta,
Jeroen Veenema, Jantina Hemstra
en Johannes Houtsma heeft de or-
ganisatie en de leiding van het ju-
bileumfeest toevertrouwd aan een
jubileumcommissie. Deze jubi-
leumcommissie. bestaande uit

Wop Schat, Lonny Hibma en Cees
Lanting, heeft een waar feestpro-
gramma weten samen te stellen.
Het programma ziet er als volgt
uit:
Vrijdag 25 april - 9.15 uur - feest-
tent:
Koffiemorgen met echt het aller-
laatste optreden van het Selskip
Akke Radsma.
Toegang / 3,50 p.p. inclusief 1 kop
koffie met cake.
Akïe Radsma is een begrip in
Fryslàn, vooral onder de wat oude-
ren. Zij is inmiddels 75 jaar en
neemt zaterdag 26 apnl officieel
afscheid in De Lawei in Drachten.
'Concordia' is er dan ook bijzon-
der trots op dat haar allerlaatste op-
treden in Ulst zal zijn.
Vrijdag 25 april - 20.30 uur - feest-
tent:
Spetterend concert door de Fanfare
van de Eerste Liefdesnacht uit Am-
sterdam. Na aÍloop van het concert
dansen o.l.v. hetzelfde orkest. Toe-
gang f. 7,50 p.p.
Zaterdag 26 aprit - 13.30 uur feest-
tent:
Reiinie voor leden van 'Concor-
dia', oud-leden en dirigenten/in-
structeurs en hun familie of beken-
den en een expositie over 100 jaar
'Concordia'.
Zaterdag26 april 19.30 uur - sport-
zaalDe Utherne.
Groot jubileumconcert door 'Con-
cordia', m.m.v. een groot samen-
gesteld koor van ca. 200 personen
en de euphonium solist Andrew
Mayel uit Engeland. 'Concordia' is
er bijzonder trots op dat deze En-
gelse solist het jubileumconcert
opluistert.
Tijdens het concert wordt ook het
speciaal aan de chr. muziekvereni-
ging 'Concordia' opgedragen
'Centennial Concertino' van Feike

Achterste rij v.l.n.r.: Sipke Vellinga, Klaas Roorda, Oebele Nijdam (ach-
ter vaandel), Bouke Vellinga, Hessel Falkena en Boukes Jelles Nooitge-
dagt.
Midden: Bouke Westerdijk, Piet Sytsma, Jacob Heeringa, Síetse van der
Horst, Hans Zijsling, Eite Wassenaar, Johannes L. Bijlsma, Jan van der
Horst en Douwe Plantinga.
3e rij: Uiltje Reitsma, Symen Rensema, Cornelis Zijsling, Cees Kaspers-
ma (dirigent), Sybren Foekes Cnossen (voozitter), Date van der Werf,
Johannes Nijdam en Jan van der Wal.
Vooraan: Bouke L. Bijlsma (links) en Jacob Andela.

, Haren, juli 1936



IT DRYLTSER KYPMANTSJE 6

Bijeenkomst van donderdag 20 fe-
bruari j1.

Na het aftreden van Anneke Kui-
pers als presidente en bestuurslid,
heeft Pieta Roorda haar functie
overgenomen. Zij opende dan ook
deze vergadering. De gast van de-
ze avond was Greetje Brouwer. Ze
kwam ons iets vertellen over de
V.N. Wereldvrouwenconferentie
in Peking in 1995.
Ter ondersteuning van haar ver-
haal liet ze dra's zien. De officiële
conferentie werd in Peking gehou-
den en was alleen toegankelijk
voor regeringsdelegaties. De
'schaduwconferentie' was in Hu-
airou, 60 kilometer van Peking.
Deze conferentie was bestemd
voor de vele maatschappelijke or-
ganisaties, waaronder o.a. de Ne-
derlandse Bond van Plattelands-
vrouwen. A1 deze organisaties
probeerden de officiële conferen-
tie te beinvloeden. Greetje Brou-
wer is zelf als een van de 12 afge-
vaardigden van onze bond hier
naar toe geweest.
Er waren zo'n 20.000-25.000
vrouwen uit alle hoeken van de
wereld op deze conferentie afge-
komen. Elke dag werd een heel
programma afgewerkt, zoals het
bezoeken van een van de 3.000
workshops of symposia, perscon-
tacten regelen, workshops voorbe-
reiden, tentoonstellingen beman-
nen, bezoek ontvangen en rondlei-
den. Het doel van onze bond was
het uitdragen van de campagne
'kritisch consumeren, duurzaam
produceren' en het verzorgen van
een workshop over oudere vrou-
wen. Maar het belangrijkste van
deze massale ontmoeting van
vrouwen is een enorm gevoel van
solidariteit , door met zoveel vrou-
wen vanuit de hele wereld van ge-
dachten te kunnen wisselen. Vrou-
wen bijvoorbeeld uit Benin en Co-

Waarom hopen...
als u Yoordelig
kunt huren?

De doe-het-zelver huutt bij
ons o.a.:. Ladders. Rol-
steigers . Speciemolens
. Cirkelzagen . Decoupeer-
zagen. Boormachines
. Parketschu urmachines
. Schuurmachínes . Grond-
of Tuinfrezen. Ketting-
zagen enz. enz.

M.SIIPERDA
6ereedsshapverhuur

Sudergoweg 54, Ulst
o515-426020/05 1 5-s31 260

Bond van Plattelandsvrouwen in Friesland

sta Rica, die zich erover verbaas-
den dat westerse vrouwen zoveel
tijd hebben voor vrijwilligers-
werk. Zelf hebben ze hun handen
vol aan hun gezin. Ze hebben
soms wel 8 kinderen, maar staan
er alleen voor omdat de man nog 5

andere vrouwen heeft en zijn tijd
dus meer dan nodig heeft voor an-
dere dingen. Dan bijvoorbeeld
Chinese vrouwen die erg nieuws-
gierig zijn naar Nederland. Hoe
werken we op de boerderij; welke
machines worden er gebruikt en of
we onze molens nog gebruiken. In
China is alles van de staat en ze
begrepen niet, dat een Nederland-
se vrouw mede-eigenaar van een
bedrijf kan zijn.
Ook waren er vrouwen uit vooral
Afrikaanse landen die alles zelf
voor deze reis moesten betalen. Ze
verkochten hiervoor dan hun zelf-
gemaakte produkten. Of, vrouwen
die niet alleen mochten reizen en
hun mannen mee moesten nemen.
Solidariteit kon men ook betuigen
door te demonstreren, zoals b.v.
de' zwarte demonstratie'. Gekleed
in iets zwarts hielden ze een uur
volkomen stilte uit solidariteit met
de vrouwen uit oorlogsgebieden.
Het thema van de conferentie was:
'Gelijkheid, ontwikkeling en vre-
de' en het hoogtepunt was dan ook
de vlucht van 20.000 vredesdui-
ven, het symbool en logo van de
conferentie. Het hele verhaal
greep ons allemaal erg aan en ie-
dere vrouw zou hier meer over
moeten weten. Het is jammer ge-
noeg niet mogelijk om in dit korte
stukje hier meer over te vertellen.
Greetje Brouwer heeft ons een in-
teressante, leerzame avond be-
zorgd. Pieta kon dan ook voldaan
namens iedereen haar hiervoor be-
danken.

Namens het bestuur,
Mettie Wolfswinkel.

Koffieochtend
Woensdag 9 april is er weer
een open koffieochtend in de
grote bijzaal van de Zuider
kerk aan de Rienck Bockema-
kade nr. 6 te Sneek.
IV[arleen Ramaker zal spreken
over het thema: 'Van onzeker-
heid naar vertrouwen'.
De koffie staat klaar om 9.00
uur en de morgen wordt om
I 1.15 uur afgesloten. Er is kin-
deropvang aanwezig.

Voor meer informatie kunt u
bel1en met m.0515-4I'7924 oÍ
05 15-415813.

Nederlandse Christen Vrouwenbond
Mevrouw H. de Vries heet oo 27
februari iedereen, waaronder een
gast en een nieuw lid, hartelijk
welkom. Onze spreekster is Emma
Mulder uit Ulst. Ze zal veftellen
over haar schilderwerk.
De voorzitter leest uit Lukas 1:68-
75, waar in vers 68 staat: 'Want
Hij heeft omgezien naar zijn volk'.
Hierna volgt de meditatie en deze
gaat onder andere over het omzien
en Íespect hebben voor elkaar. Na
gebed zingen we Gez. 285:1 en4.
Na het lezen van de notulen en de
mededelingen is het woord aan
Emma Mulder. Tekenen is altijd
haar grote hobby geweest. Daar
werd echter woeger op school wei-
nig aandacht aan besteed. Op latere
leeftijd ging ze een cursus volgen
bij Dieuwke van Vliet. Ze Weeg
daar les in aquarelleren. Later gaat
ze naar de MAVO waarbij ze o.a.
tekenen als vak kiest en krijgt les
van Ko van DUk. Hij is leraar teke-
nen en schilderen. Ook volgt ze
kunstgeschiedenis. Tijdens een va-
kantie in Griekenland leert ze de
kunstenaar Minas Vlahos kennen.
Ze kijkt veel naar zijn manier van
schilderen en krijgt tevens raadge-
vingen en tips hierover. Ook het
soort muziek die hij laat horen
spreekt Emma erg aan.
Na zelfstandig schilderijen te heb-
ben gemaakt heeft ze exposities in
Exmorra en in het Antonius Zie-
kenhuis te Sneek. Ook de schilde-
rijen van Gerrit, haar man, waren
daar le zien. Zo volgt ze nu nog

lessen bij Frans Berkhout en ont-
wikkelt een eigen stijl, momenteel
in olieverf. Ook in het gemeente-
huis te IJlst waar ze exposeerde
waren veel positieve reacties.
Binnenkort zijn er in Bloemkamp
schilderijen van haar te bezichti-
gen. Hiema laat ze nog enige dia's
zien. Een geslaagde avond en de
voorzitter bedankt Emma en wenst
haar verder nog veel succes in de
toekomst. Ze onffangÍ een attentie
en een welverdiend applaus uit de
zaal.
Emma Mulder leest dan nog een
gedicht voor uit het blad van Phi-
ladelphia. De voorzitter bedankt de
leden voor hun komst en wenst een
ieder wel thuis.

J. Posthuma-van den Boomsaard.

(asi,^ - aru
Informatie-

kennismakingsavond
- voor ouders vm *ie de kinderen in de

loop vm het cunusjau 1997-1998
4jau worden

- voor ouders met scholgaande Linde-
ren die sinds kort in IJlst wonen

Doel: u infomeren orerde werkuijze
op onze christelijke broisschool

Donderdag 24 april a.s.

20.00 uur

c.b.s. De Twine
Wilhelminastraat3 lJlst

U bent van harte welkom!

Christelijke Plattelandsvrouwen IJlst
Wij werden verwacht op donderdag
20.00 uur in 't Mienskipsh0s. Me-
vrouw Hoekstra opende deze avond
door ons allemaal welkom te heten.
in het bijzonder de familie Terpstra
uit Franeker. Na de bijbellezing,
meditatie en gebed werd het woord
gegeven aan de familie Terpstra.
Zlj\ieten ons dia's zien van de kin-
dertehuizen in Hongarije waar on-
der andere gehandicapte kinderen
in wonen.
De familie Terpstra reist al 16 jaar
naar Hongarije om daar kleding,
bedden, speelgoed en andere spul-
len vanuit Nederland heen te bren-
gen.
Zij blijven daar dan een hele poos
om een kindertehuis helemaal te
vertimmeren en op te knappen. Ook
leren zij daar de kinderen met be-
hulp van toestellen weer lopen en
bewegen. Veel kinderen liggen daar
in dat tehuis een hele dag op bed of
zitten op de grond.
De verpleging in die tehuizen is
heel goed en lief, werd ons verteld
door de familie Terpstra. Een ge-
handicapt kind in Hongarije komt

nergens voor in aanmerking. De fa-
milie Terpstra is ook blij met gelde**-
lijke giften, want dan kunnen ze
daar voor die kinderen vlees. limo-
nade en fruit kopen.
Ook lieten ze ons zien op dia's hoe
bejaarde mensen in Hongarije moe-
ten leven in een bejaardenhuis. Die
oudjes hebben niets meer; alleen
een bed en wat kleding. Ze wonen
met hun zessen of achten in een ka-
mertje. Dan is het hier gelukkig wel
anders.
De familie Terpstra heeft ons heel
wat laten zien, ook dat het daar nog
zeer armoedig is.
Mevrouw Hoekstra bedankte hen
voor deze leerzame avond en wens-
te hun nog veel succes toe met dit
werk. Ook overhandigde ze de fa-
rnilie Terpstra een envelop met een
gift die wij in de pauze even hadden
opgehaald van de leden. Dat werd
in dank aangenomen.
Mevrouw Hoekstra sloot deze
avond af door een gedicht voor te
lezen en ons wel thuis te wensen.

T. Wind-Wiersma
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-ooNHErDsq,uwiodP
Croleskwartier 77

8651 HC lJlst
Tel./fax: 05 I 55 - 53 3 I 53
Autotel.: 06 - 53209183

Cuba Vive
Zoals u in één van de vorige Kyp-
mantsjes heeft gelezen wordt er op
31 mei a.s. in de Veemarkthal te
Sneek een grote Cuba-actiedag ten
bate van de Cubaanse schoolkin-
deren gehouden.
Op deze dag wordt een scala aan
activiteiten gepresenteerd. Een
van de onderdelen is een te hou-
den rommelmarkt. Het ligt in de
bedoeling dat we-begin mei bij u
langskomen voor spulletjes voor
de rommelmarkt. Geen groot
meubilair zoals bedden, kasten,
bankstellen; alleen kleinmeubels.
Zijn er nog mensen die ons deze
dag willen helpen als vrijwilliger?
Graag even een telefoontje naar
Coen en Gerrie Makelaar, Jan
Nooitgedagtstraat 11, IJlst, tel.
532069.

Oproep!
Wie heeft Ylona haar fietsje ge-
zienlgevonden?
Klein fietsje met zijwieltjes, kleur
grij s, langwerp ig zw art zadeltje.
Het is zaterdagmiddag 1 maart
zoekgeraakt in de omgeving Fj0rs-
lach/Feanrànne.
Familie Post. tel. 532322.

Privé en Zakelijk
de juiste

* Yerzekering

x hypotheek

* pensioen

SNEEI(En'
ASSURANTIE-

I{ANTOOR
DE BOER BV

Zwarteweg 4, Sneek
Tel.: 0515 - 41 68 25

\i
!

Nieuws van de
Vereniging Stads-
belang Ulst
Nadat de leden in de vergadering
van 30 mei 1996 een nieuw be-
stuur hebben gekozen, heeft dit
bestuur, mede aan de hand van de
voorstellen en aanbevelingen van
de'doorstartgroep' voorstellen
geformuleerd voor aanpassing van
de statuten en voor het ontwikke-
len van een visie op taken en be-
leid van de vereniging. Deze voor-
stellen zijn besproken tijdens de
ledenvergadering van 14 novem-
ber 1996.
Zoals het bestuur reeds verwacht-
te, werd het quorum voor de statu-
tenwijziging niet gehaald, zodat
het onderwerp statutenwijziging
op de vergadering van 28 novem-
ber 1996 opnieuw aan de orde

. verd gesteld. Tijdens de vergade-\-.inn vïn l4 nouËmber 1996 werd
wel gepeild hoe de aanwezige le-
den stonden tegenover de voorge-
stelde wijzigingen. Deze leden
bleken akkoord te gaan met de
voorstellen, waarbij wel werd aan-
gegeven dat een aantal zaken in
het huishoudelijk reglement nader
uitgewerkt dienen te worden. Tij-
dens de vergadering van 28 no-
vember 1996 zljn de voorgestelde
statutenwijzigingen aangenomen,
zodat deze thans door de notaris in
een akte zullen worden vastge-
legd. Het bestuur heeft toegezegd
voorstellen met betrekking tot het
huishoudelijk reglement in de
voorjaarsvergadering aan de leden
voor te leggen.
Naast de statutenwijziging legde
het bestuur de leden de notitie 'Ta-
Len en Beleid' voor. Dit stuk werd

\?èschreven onder andere op basis
van de provinciale nota 'Verande-
ren om te behouden'. De notitie
ondervond veel waardering. De
aanwezigen gaven prioriteiten aan,

waarbij de onderwerpen 'wonen'
en 'natuur, landschap en landin-
richting' de hoogste prioriteit kre-
gen. Tijdens de vergadering heb-
ben zich meerdere leden beschik-
baar gesteld voor deelname aan

werkgroepen om deze_thema's uit
te werken. De beide werkgroepen
hebben hun werkzaamheden vrij-
wel afgerond. De resultaten van
deze werkzaamheden zullen in de
voÍïn van een beleidsplan in de
voorjaarsvergadering aan de leden
worden voorgelegd.
Inmiddels heeft de gemeente het
bestuur van de vereniging ge-
vraagd zitting te nemen in een
stuurgroep voor de invulling van
het centrum van IJlst. Naar aanlei-
ding van deze uitnodiging hebben
de voorzitter en de secretaris een
gesprek gevoerd met de burge-
meester en wethouder De Jong.

Voor het bestuur is het van wezen-
lijk belang dat bij het herinrichten
van het cenffum rekening wordt
gehouden met de gevolgen van de-

ze inrichting op lange termijn.
Daarbij moet onder andere de ver-
keersveiligheid in aanmerking ge-

nomen worden. Tevens acht het
bestuur het van het grootste belang
dat hetgeen in de stuurgroep aan de
orde komt getoetst kan worden aan
het beleid van de vereniging zoals
dat thans is geformuleerd in de
werkgroepen en zal worden vast-
gesteld door de leden. Omdat de
vertegenwoordigers van de ge-
meente zich hierin konden vinden,
heeft het bestuur besloten M. v.d.
Bosch-Scholts voor te dragen voor
deelname aan de stuurgroep.
De vereniging heeft in de loop van
het afgelopen jaar duidelijk een
nieuwe start gemaakt. Ook wordt
de vereniging betrokken bij de

nieuwe ontwikkelingen in de stad

IJlst. Teneinde het draagvlak van
de vereniging in lJlst verder te ver-
groten en daarmee het gewicht van
haar standpunten (nog) groter te
maken, ziet het bestuur graag dat
diegenen die nog geen lid zijn van
de vereniging zich alsnog als lid
aanmelden. Aanmelding is moge-
lijk bij de heer G. Zomer, Bocka-
mastraat 14. IJlst. telefoon 532802.

Lichamelijk gehan-
dicapten-vereniging
Videv
De lichamelijk gehandicapten-
vereniging Videv sluit elk jaar het
seizoen af met een boottocht. De-
ze vindt plaats in juni.
04 deze tocht mogelijk te maken
is er aan boord een loterij. Daar-
voor heeft de vereniging uw hulp
nodig. Spaart U de waardepunten
van D.E., maar weet u niet wat er
mee te doen? Breng ze dan bij me-
vr. S. Venema. de Kearnstien 7 of
J. Visser, Ylostinslaan 42.De Y\-
dev gebruikt ze dan om er leuke
prijzen mee aan te schaffen.
U maakt van onze boottocht een
feest!

Fancy-fair
t.b.v. wereldkinderen

do. 17 april a.s.
van 17.00-20.00 uur

c.b.s. De Twine
Wilhelminastraat 3 - IJlst

Veel activiteiten
Zie binnenkort de affiches

U bent van harte welkom!

Europa
Ifinderhulp
zoekt gast-
gezinnen
Is er tijdens de zomervakan-
tie bij u een kansarm kind
welkom?

Door de inspanningen van Europa
Kinderhulp medewerkers komen
erjaarlijks 250 kansarme kinderen
uit de nabij gelegen landen en uit
Amsterdam naar Friese gezinnen
om te genieten van een jaarlijkse
vakantie. Daar rekenen de kinde-
ren een heel jaar op, daar kijken ze

naar uit.
De kinderen die hier komen, in de
leeftijd tussen 6 en 12 jaar. zijn
kinderen uit grote gezinnen, met
krappe behuizing of van wie de
ouders er dreigen onderdoor te
gaan.

Duur hoeft de logeerpartij niet te
zijn. Het is niet nodig speciale uit-
stapjes voor de kinderen te organi-
seren, ze zijn immers al uit. Wat
wij vragen is huiselijke gezellig-
heid, een beetje aandacht, lekker
kunnen spelen, dat alles betekent
al zoveel voor hen.
Dit alles moeten de kinderen uit
de grote steden zoals Parijs, Lille,
Amsterdam e.d. ontberen.
Tij$ens de verblijfsperiode van
het kind, staat het gastgezin er niet
alleen voor. Medewerkers van Eu-
ropa Kinderhulp staan altijd klaar
om bij eventuele problemen of
vragen te helpen.
Indien u als gezin denkt om zo'n
kind een kans te geven, neem dan
contact op met Europa Kinderhulp
voor nadere informatie. tel. 0513-
681698 of0517-342079.

De kinderen komen in de hier on-
derstaande perioden:

- kinderen uit Amsterdam van 30-
6 tot l9-7 -1997

- kinderen uit Hannover van2l-7
tot l0-8-1997

- kinderen uit Frankrijk: Croix
Rouge van 2-7 tot25-7-199'7

- kinderen uit Frankrijk: Secours
Populair Francais van 23-7 tot
14-8-1997

- kinderen uit Schneeberg/De-
litzsch van 27-7 tot9-8-1997

- kinderen uit Engeland van 28-7
tot l8-8-1997

- kinderen uit Oldenburg van 18-

7 tot 8-8-1997.
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Lippenwalde 2
8622DD Hommerts

Voor taxaties en bemiddeling bij
verkoop/aankoop van:

- woningen

- recreatiewoningen

- landerijen etc.

Tel. 0515-443567
(Ook's avonds en zaterdags)

ln het bezit van SVM-makelaarsdiploma

Renoutfu &Nieuwbouw

VAN VLOER TOT DAKPAN
ONDERHOUDSBEDRIJF HUISMAN!

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

De slager aan de gracht,

die heeft vlees dat is heel zacht.

Lekker gekruid gehan

v00r u een gemaK.

Vele soorten worst

en u eet als een vorst.

Naar vele andere soorten kunt u vragen

u moet maar eens een gokje wagen.

ln de winkel ontmoeten wij u graag

en leggen wij het vlees voor u op de waag.

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

AUTORIJSCHOOL

Anneke Klootwijk
&

Onno Swart

Voor al uw
rijbewijzen

Hommerts
Tel. 0515-443600

06-52614135

R-IKRtrDEE
U KUNT HIER TERECHT VOOR:

. Reparaties . Grote & Kleine Beuren
. APK-Autokeuring . Spuiten

. Onderdelen . Verkoop van Nieuwe &
Gebruikte auto's

ZFor,r 531Ïlï
(privé 531858)

NS-plaatsbewiizen
verkrijgbaar bij

boekhandel Visser

UW ADRES VOOR:
. Centrale verwarmingsinstallaties
. Energiebesparende verwarmingssystemen
. Renovatie van bestaande ve rwarmi n gsinstallaties
. Elektro-technische installaties
. Energiebesparende verlichtingssystemen
. Airconditioning

VOOR WONING- . Sanitair installaties

EN . Loodgieterswerken
UTILITEITSBOUW . Dakbedekking

Installatiebedrijf . Eigen storings-, onderhouds- en servicedienst

Nevenvestiging lJlst
Eegracht 105
te|.0515-532642
tel. Sj. Wiebenga 0515-531529

BROUWER

Grafische Vormgeving
Huisstijl Onnivikkeling,

BeklameÁdviezen,

Boten, Gevels,

Reclameborden,

Lichtbakken,

COPIEREN tot A3
- nu ook in KLEUB -
vergroten of verkleinen?

DUPLICEREN?
Snel en goedkoop

dan naar:
Boekhandel/Drukkerij

VISSER
Galamagracht 9 . tel. 53131 8

Drylts. . .

it aldê stedsje
foto- en verhalenboek over lJlst

1 76 pag. met meer dan 260 foto's
Íorm. 44, gebonden met stevig omslag

prrjs I 42,50

verkrijgbaar bij:

BOEKHANDEL VISSER

Occasions en
Nieuw-verkoop
Goede service

Te|.531249
Holtropweg 5

Reparatie
Plaatwerk - Spuiten

. bloemen en planten

. bruids- en grafwerk

. kado-artikelen

. tuinplanten

verder alles wat met
'groen'te maken heeft.

q
//t

//a
/--7,

Bestratingsbed rijf
Zwaagman B,U.

Voor particulier en bedrijf

Vraag vrijblijvend
prijsopgave

Fam. Leverstraat22
8603 EC Sneek

Te|.0515-430454

S. Wiersma
pianostemmer

Reparatie
Yerkoop

S. Sjaerdemalaan 53
8651 BA IJlst

Tel.0515-533127
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Fffgelnijs

Vogelwacht
Ulst/Oosthem
e.o.

Verschillende meldingen van koper-
wieken (readwjuk) o.a. op het paÍ-
keerterrein brj Golff op 6-l-97 ge-
zien door Sj. Landman. Verder bij
familie Zijlstra, Galamagracht op
l7-l-97 1 stuks. Op de Harinxma-
weg werden er twee koperwieken
gezien door J. Brekeveld, IJIst, die
daar de hele winter aanwezig waren.
Over het algemeen blijven er tijdens
de winter enkelingen in de tuinen
achter, de grote groepen trekken
door naar het zuiden.
Vele groepjes kramsvogels (fjildlys-
ter) langs de Krimwei bij de Hom-

. mens op l0-l-97 sezien door S.
vwurr.náar en R. de iong.

Nog meldingen van de staartmees
(langstirtmies), 4 stuks gezien door
Cor van Dijk op 10-l-9'7 in de Julia-
nastraat. Ook werden nog 6 staart-
mezen gezien door S. Houtsma ach-
ter bij hem in de tuin, Westergo-
leane op 24-l-97.

Torenvalk (reade wikel) dood ge-
vonden door Joh. Veenstra op de
Galamagracht op I2-l-97 . Vermoe-
delijk een raamslachtoffer. Hij had
een ring om zijn poot, maar hier is
verder nog niets van bekend, die ge-
gevens volgen nog.
Een witte kwikstaarl (boumantsje)
op de walbeschoeiïng bij H. Postma,
plan Cloosterkamp op 13-1-97.Wel
een bijzondere waameming, maar
het komt wel eens vaker voor.
Grote bonte specht (greate b0nte sp-
jucht) in plan Cloosterkamp op 13-

1-97 gezien door D. Osinga en H.
Postma.
Twee exemplaren boven de Srider-
gowei, waarvan er een rakelings
voor de auto vloog van Aagje
Schuurmans en Hannie Landman,
Hommerts, gezien op 3l -1 -97 .

Verder kwam er nog een melding
van de Rige, door Sj. Odolphie op
7-1-97 en op dezelfde dag werd de
grote bonte specht gezien door J.

Fey in Abbega.
Een pimpelmeesje bijna bewuste-
loos gevonden door familie Jillings
in Folsgare op 16-l-97. Na een
nacht binnen en van alles gepro-
beerd te hebben is het pimpelmeesje
toch nog overleden.
De boomkruiper (beamkr0perke)

werd het gehele jaar gezien in de
bomen bij familie Zijlstra, Galama-
gracht.

Vlaamse gaai (houtekster) gezien
bij familie Van der Wal, Galama-
gracht, op 18-l-97.
Twee sneeuwganzen tussen Oost-
hem en Folsgare op 20-7-97 gezien
door Joh. de Jong, IJIst. Ook werden
er twee langs de Rige gezien door
Sj. Odolphie op 22-1-97, misschien
dezelfden.
Veel meldingen van de gtoïe zaag-
bek {greate bÍnre d0kelein.l.
Drie grote zaagbekken in wak bij
Sneker waterzuivering op 28-l-97
gezien door Th. Posthuma, IJlst. Op
23-l-97 zag Chris de Jong + lg
stuks in het Prinses Margrietkanaal,
waarvan er 7 vrouwtjes waren. Een
grote zaagbek in het wak bij de
overkluizing, IJlst, gezien door J. de
Vries en Kl. Koopmans, IJlst op 27-
l-97. En S.K. Abma zag l0 zaag-
bekken over Nijesyl vliegen op 10-
2-97.
Twintig putters gezien op de Rige,
op 24-l-97 door H. Postma. Ook
werden er 25 putters gezien bij
Oosthem op 21-1-97 door H. de
Groot. Oosthem.
Zeven goudplevieren (wilster) Iangs
de Rige op 25-l-97 gezien door K.
v.d. Sluis en H. Postma.
Kleine bonte specht (lytse bOnte sp-
jucht) gezien in de bomen bij de
jachthaven op 26-1-97 door S.
Houtsma, IJlst.
Middelste zaagbekken (b0nte d0ke-
lein) gezien in het wak bij de brug in
de Iendrachtwei, Jutrijpervaart, op
1-2-97 door Th. Posthuma, IJlst.
Ook werd de middelste zaagbek ge-
zien in een wak bij Nijesyl op 1-2-
97 door S. Wassenaar en op 3-2-97
werden ze gezien in Nijesyl door
S.K. Abma.
Drie eidereenden (eidergoes) in het
wak bij de Jeltebrug op l-2-97 ge-
zien door S. Wassenaar, IJlst. Deze
eidereend komt maar zelden in het
binnenwater voor. Hij hoort thuis op
de Waddenzee. Een kuifeend (tíf-
ein) in het wak bij de brug IJlst op
4-2-97 gezien door Sj. Landman.
25 Holenduiven (blaudoke) aan de
Krimwei, Hommerts op l-2-97 ge-
zien door S. Wassenaar, IJlst. Ook
werden daar nog 9 reeën gezien.
Geoorde fuut (swartnek-dflker) in
winterkleed gezien door P. v. Dijk
en Sj. Landman op 3-2-97 bij brug
IJlst.
Wintertaling (pypqilling ) in een
wak op 3-2-97 bii Nijesyl. gezien
door S.K. Abma, Nijesyl.
Een groep vinken (skelfink) op de
Hoep, Hommerts, gezien door Aag-
je Schuurmans-Landman op 4-2-97.
Een smient (smjunt) in het wak bij
de brug in lJlst op 4-2-97 gezien
door Sj. Landman.
De winter is weer voorbij wat het ijs
betreft en de eerste kieviten (ljip)
melden zich ook weer. Er werden

31 stuks gezien bij de Hommerts op
8-2-97 door S. Wassenaar, 20 kievi-
ten bij de Hemmen, Sneek door
Joop Lageveen, IJlst, 10 stuks langs
de Skatting gezien door S.K. Abma
en Van Scheltinga, 30 bij de len-
drachtwei door S. Landman en door
Th. Posthuma.
Ook de scholekster (strànljip) is
weer terug in grote getale. Tenmin-
ste 100 stuks bij de rondwegbrug
Sneek, gezien door H. Postma op
12-2-9'7.

Eenden, meerkoet, waterhoentje,
blauwe reigers bedanken hierbij de
middenstand van IJlst en Oosthem
voor het geven van brood tijdens de
winterperiode. Golff, bakker De
Boer, Speerstra en De Witte, Oost
hem allemaal hartelijk bedankt ook
namens de Vogelwacht IJlst-Oost-
hem e.o.
Een oproep voor-mensen die vlin-
ders zien in de omgeving van IJlst:
meldingen van alle soorten zijn wel-
kom. Gaame hiervoor bellen naar
Joh. de Jong, Jonker Rispensstraat
25, IJlst, tel. 0515-532049.
Meldingen voor vogels bij Sj. Land-
man, de Kearnstien 16, IJlst, tel.
0515-532046, Vogelwacht IJlst
Oosthem e.o.

Bibliotheek via Internet verhonden met
hele wereld
De openbare bibliotheek aan de Sudergoweg in lJlst heeft
sinds enige tiid een aansluiting op lnternet, het wereldwijde
computernetwerk met inmiddels vele tientallen milioenen ge-
bruikers. ledereen kan, iegen een geringe vergoeding, ge-
bruik maken van de Internetcomputer. Biivoorbeeld om het
laatste nieuws te lezen over uw Íavoriete groep, informatie
over uw vakantiebestemming door te nemen oÍ de krant te le-
zen. Want ook dat kan op Internet.

1-Jntemet is ontstaan doordat com-
puters met elkaar werden verbon-
den, waardoor netwerken ontston-
den. Uiteindelijk werden vele dui-
zenden van deze netwerken aan
elkaar gekoppeld en werd de term
Internet bedacht. Het is het groor
ste computemetwerk ter wereld.
Iedereen kan en mag gebruik ma-
ken van Intemet. Niemand is er
'de baas' over. Het gebruik ervan
is kosteloos, op de telefoonkosten
(lokaal tarief) na. De mogelijkhe-
den zijn ongekend.

Enkele voorbeelden:
- Er staat een enorme hoeveelheid

documenten, kranten, boeken en
computerprogramma's op Inter-
net, die kunnen worden.'opge-
haald' en gelezen1'

- u kunt een kijkje nemen in dui-
zenden databanken over de ge-
hele wereld of net om de hoek,
bijvoorbeeld de catalogus van
de Koninklijke bibliotheek in
Den Haag;

- u blijft op de hoogte van het

nieuws over bijvoorbeeld televi-
sieprogramma's, sport en het
weer;

- u kunt spelletjes spelen op Inter-
net.

Velen hebben wel gehoord van In-
ternel. maar weten niet precies
hoe het werkt of wat de mogelijk-
heden zijn. De Internet-computer
in de bibliotheek is er voor be-
doeld om kennis te maken met dit
nieuwe medium. Wie een tijdje
met Internet aan de gang is, begint
langzaam maar zeker onder de in-
druk te raken.
Internet kan tijdens openingsuren
van de bibliotheek door iedereen
geraadpleegd worden, dus ook
door nietleden. De kosten bedra-
gen een rijksdaalder per half uur.
De openingstijden zijn: maandag
14.30-18.00 uur en 18.30-20.30
uur; woensdag 14.30-18.00 uur en
vrijdag 14.30- I 8.00 uur.
Op dezelfde computer (een zoge-
naamde multimedia-PC) kunnen
ook enkele CD-Rom's worden se-
probeerd. Dit is kosteloos.
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Makelaardij
Schrale

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

Hypotheken en verzekeringen.

Taxaties van alle onroerende goederen
binnen 48 uur geregeld.

Vraagt vrijblijvend informatie.

Stadslaan 42,8651 AG lJlst
tel. 0515-53221 'l

H"
- Terrasbestrating
- Tuinonderhoud
- Voor alles op

tuingebied

Bel voor
vrijblijvende oÍferte
rel. 0515 - 53 26 86

Voor verÍ en behang
doe-het-zelÍ-,

iizer- en visarti kelen,
klompen en laarzen,

bliift het adres

J..@..wvVR\MS
Galamagracht 13, lJlst

te|.0515-531387

Cafe - Bili artcentrum - Zalenuerhuur

STADSHERBERG
HET WAPEN VAN IJLST

eig. Fam. J. Schreur
Gakmagracht 2-4, 8651 EB lflst, tel. 0515-531315

. Sfeeruol CaÍè . Petit Restaurant . 2 Wrgaderzalen . Zonnig terras
. 2 Jeu d.e Boule-banen . Biljartcentrum met:

. 2 Carambole-tafels . I Snookertafel. I Cafebiljart . I Poolbiljart

Schilders- en Klusbedrijf
Haitze Osinga

it Binnen- en buiten schilderwerk
it Saus- en behangwerk

it Enkele en dubbele beglazing
it Spackspuiten 

8617 LH i#:Ëi
it Kleinschalig timmerwerk Tet,0515 s3226s

!e>t 4e V>íe

Busestraat 26,8651 BK Ylst, telefoon / fax: 0515-532453

Voor binnen- en
buitenschilàerwerk

w
Met een olofond von

V/1DTn \-/rv
weetuwotuboven
uw hooÍd hongt.

INTERIEURBOUW B,V.

Smidsstraat 26, 8601 WB Sneek
Telefoon: 051 5-422738 - Fax: 051 5-421 953

Voo r ove nve rse b akke rsp rod u kte n n aar

rDfr tbotr tD0,tthAI(|Hr tDil J
GEEUWKADE 1 -8651 AA IJLST 

- 

TELEFooN 0515-53i557

NIET ALLEEN
VRIENDELIJK...

MAAROOK
DEKSELS
VOORDELIG!

MEER PLEZIER VAN JE GIJLDEN EOTtr "-@
GALAMAGRACHT 34 IJLST
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t\ffyrnhritseradeel'
In het Íebruarinummer van lt Dryltser Kypmantsje stond een
artikel uit 1937 over lJlst dat was verzorgd door Uitgeverij Re-
alta uit Leeuwarden.
Begin 1940 liet dit bedrijÍ weer een dik reclame-boekwerk ver-
schiinen. Hieruit publiceren wii het artikel over Wymbritsera-
deel, toen nog buurgemeente van lJlst.

'Wymbritseradeel - het land, waar
de greiden gÍoenen en de wateren
klotsen! Als schrijver dezes het

'vèl heeft, dan is in Friesland

- _;ymbritseradeeI de gemeente
Yet Oe meeste meren. Althans

toen hij de gemeente eens op de
kaart bezag, bleek hem dat deze
wel bijzonder rijk aan water is. En

wat de greiden betreft, wij hebben
ons wel eens hooren vertellen - en
het zelf ook wel eens meenen te
hebben opgemerkt - dat de weilan-
den in Wymbritseradeel die heer-
lijke groene kleur (in het voorjaar
en des zomers) dragen, zooals
men deze elders in Friesland niet
vindt. Dit is geen locaal patriottis-

me, lezer, want schrijver dezes is
niet geboren en evenmin getogen
in het schoone land met de bijna
twintig meren. dat Wymbritsera-
deel heet.
Men zou deze gemeente in vier
deelen kunnen scheiden. Doet
men dat, dan zal men kunnen op-
merken, dat drie van die deelen
bijzonder rijk aan wateren zijn.
terwijl het vierde deel in hoofd-
zaak weiland is. Zoo kan men zeg-
gen, dat Wymbritseradeel in het
Oosten, Zuiden en Westen - me-
renland is, en arm aan water is in
het Noordelijk deel.
Wymbritseradeel is een van die
gemeenten, die geïsoleerd liggen.
Wel staat het gemeentehuis te
Sneek, maar als men de secretarie
betreedt, dan is men nog niet op
het territoir der gemeente. Daar-
voor moet men gaan reizen! Ver
buiten de stadspoorten van Sneek
en IJlst, in een kring er omheen,
loopt de gemeentegrens. Een im-
mens wijd gebied opent zich hier
voor Uw blik. Overal steken aar-
dige dorpstorens hun kop boven
het geboomte uit; verspreid over
de ruimte liggen de boerenhofste-
den, vredige plekjes, waarheen de
geluiden der 'wereld' niet of nau-
welijks doordringen. Twaalf dui-
zend menschen bewonen dit vlak-
ke land, dat zich uitstrekt van
Workum tot Scharnegoutum, van
Nijland tot het Slotermeer, van het
Sneeker meer tot de Fluezzen. De
schoorsteenen van zeven zuivelfa-
brieken vertellen U, dat de vee-
houderij er het voornaamste mid-
del van bestaan is, en als ge dat
nog niet wist, dan zeggen U het de
tallooze gespikkelde runderen, die
overal op de groene vlakte loopen
te gÍazen.

Toerisme
Dit is het ideale platteland, zooals
de moe-gesloofde groote stads-
mensch-met-vacantie het zich
maar kan wenschen! Enkele ma-
len per dag wordt de stilte er ver-
broken door het geraas van den
voorbijsnellenden trein Leeuwar-
den-Sneek-Stavoren. De tram
Bolsward-Sneek-Joure vindt da-
gelijks op gemoedelijke wijze
haar weg door twee vierendeelen
van de gemeente. Overigens niets
dan stilte. Hier woont de rust. Des
daags speelt zich op deze vlakte,
in de dorpen, op de eenzame boe-
renhoeven, het nijvere leven af;
valt de avond, dan sterft het geluid
van de velden af, en de maan kijkt
er neer op een verstild landschap,
waar enkel de geiuiden van den
nacht: het geklots der wateren, het
ruischen van het riet, het geloei
van een koe, worden vemomen.
Is het te verwonderen, dat Wym-
britseradeel met zijn talrijke wate-
ren gewaardeerd wordt door het

Mn S.M. van Haersma Bumu
burgemeester van Wymbritsera-
deel

soort toeristen, dàt de watersport
beoefent. en steeds meer die men-
schen trekt, welke des zomers den
diepen vrede van het Friesche wa-
terland zoeken? Dit landschap is
dermate rijk gestoffeerd, dat men
het per schip een week (en làn-
ger!) kan doorkruisen, zonder dat
men op zeker oogenblík gaat zeg-
gen, dat heb ik al meer gezien.
Wie met zijn vaartocht bij Terhor-
ne gaat beginnen, leert al dadelijk
het prachtige merenland van
Wymbritseradeel kennen: daar
waar de vaarroute door het Snee-
ker meer voert, bevindt men zich
op het grondgebied der gemeente.
Door de Modderige Geeuw en de
Westerbrugsloot komt men op het
Oud-Hof en in Wijmerts, Zwarte
en Witte Brekken, het hart van het
Friesche Waterland.
Varend in de richting van het Koe-
vorder meer verlaat men even de
gemeentegrond, doch via de Jelte-
sloot en het Heegumer Yar zit
men al weer in Wymbritseradeel,
en is men op weg naar het prachti-
ge Heeger meer en het wijde Slo-
teÍ meer, door het midden waar-
van de gemeentegrens loopt.
Wie nog verder wil, kan het eens
beproeven met de derde reeks me-
ren: de Idsegaster poelen, de
Groote Gaastmeer, de Boterpolle,
de Zandmeer, de Vlakke Brekken,
de Oudegaster Brekken, de Ring-
wiel, en Noordelijker nog: de Sip-
ke meer. de Riedmeer. de Hisse-
meer en Pieke-meer.
Waarlijk, het waterlandschap van
Wymbritseradeel is schoon en
boeiend'.

Coóperarieve zuive$obriek'De Hem' te Nijesyl in 1940.

De toenmalige burgemeester van Wymbritseradeel, Mr. Sybrand
Marinus van Haersma Buma, stierf op 11 december 1942 in het
Duitse concentratiekamp Neuengamme, oud 39 jaar. Zijn portret-
buste staat nu op de eerste verdieping van het gemeentehuis te lJlst.
Hij was de vader van de latere burgemeester van Workum en Sneek
Mr. B. van Haersma Buma. Het gemeentehuis van Wymbritseradeel
stond in Sneek aan de Marktstraat. Nu is hier de SNS-bank geves-
tigd. Na de grote gemeentelijke herindeling vormen Wymbritsera-
deel en Ulst met ingang van I januari 1984 samen de gemeente
Wymbritseradiel. Op donderdag 4 september 1986 werd het nieuwe
gemeentehuis aan de Stadslaan geopend.

Een mooi plekje in Wymbritseradeel: de 'Pieke-Mar'.

Taxicentrale
ZUID.WEST-FRIESLAND

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

PoStbuS 459, 8600 AL SNEEK

Alg. tel.nr.: 051 5-430300
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WONINGINRICFITING

Galamagracht 2O
8651 EB lJlst

Tel. O5 1 5 -5 3 23 72/5 3 I 450

AWd kwaliteit over de vloer

(' D Uitvaartvereniging "Laatste Eer" rJrst

:l< Stijlvolle verzorging van begraÍenissen en crematies,
voor leden en niet-leden

:i< Opbaring in eigen aula in lJlst met onbeperkt
bezoekgelegenheid voor nabestaanden

>i: Indien gewenst opbaring thuis met koeling
*: Dienstverlening zonder winstbejag met voor leden

bovendien Íinanciële tegemoetkoming
>i: Door samenwerking met UBO-verzekeringen is totale

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

>i: Bode J. Plantinga, dag en nacht bereikbaar
o514-591372

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

NIEUWBOUW . BETONBOUW r RESTAURATIE
ONDERHOUD. WEG. EN WATERBOUW

Roodhemsterweg 4
Postbus 29 - 8650 AA Ulst

Tel. (051 5) 53 1 I 80 - Fax (051 5) 53 23 23

G eboo rtekaartjes, T ro uw- e n G el eg e n h e i d s kaa rte n wo rde n
bij ons vakkundig gedrukt. Boeken ter inzage!

ooKuwzAKELtJK 2Wo'Ë!#iË^ïr^.^, íZMffiffiffiG'EDE HANDEN' 

7 ;^,*m; ,,t. osls-sstst.

tef . /fax: A5l5 - 5314 62,

mob.tel. oó-52 sot 083

q* rondmqziek
t;,.;l:;l.l::.,.;''' .,.'.,,,.,,,1..1.. tOt

28

ffiffi

.,ft.T{àlk4'' 
.

t',,f,6i1''CZ lJlsí
.iot. 0515-53tó13

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

A,anm*rn $* gsbedri jf liïÍeg- sn Watcrfu *Ërw

Stienstra & van der Wal
Galamagracht 107.8651 EE lJlst. 0515-531491

llv0B
BOUTTBEDRIJF

/A AannemersbedriiÍ

Yh/ H3liliga-spiiksma
Voor al uw
* Nieuwbouw
* Verbouw
* Onderhoudswerk
Vraag om vrijblijvende
prijsopgave
van uw bouwplannen

Tef efoon O51 5-44227 A / 051 5-531 228
TeleÍax 0515-443659

Voor al uw:
. Kruidenierswaren
. Groente en fruit
. Vers vlees en vleeswaren
. Brood en gebak
. Diepvries enz. enz.

Speciale drogisterij en
kosmetica-aÍdeling

Let op onze wekelijkse folder

SPEERSTRA'S
VOORDEELMARKT
Stadslaan 2 - Telefoon 53'1206

t fudí7lowreerd,r, Auto/$íchol t
. Lestijden 60 minuten
. Opfriscursus voor de niet regelmatige rijders
. Theoriecursus
. Hoog slagingspercentage

ll. uon der lei- Ulst
05r 5 . 532009

Sudergoweg 3ó, 8ó51 CN lJlst


