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Beste ynwenners fan Drylts
Op 12, 13 en 1 4 juni o.s. is it wer saÍier! De 'Stedsfeesten' ste-
ane wer Íoar de doar. En ek dit jier sil der in stedsÍrou mei har
hoÍdames de Íeesten iepenje en by alle festiviteiten oanwêzig
wêze. Dit jier hawwe wy Ís dêr Íoar opj0n.
Wy sille És eÍkes oan jo Íoarstelle:

Myn namme is Elbrig Bakker en
ik bin 2l jier áld. Ik wenje mei
myn àlders, broers en susters
oan de W.M. OppedykstrjiLte yn
Drylts. Op dit stuit studearje ik
yn Grins by Schoevers Oplie-
dingen foar direksjesekretaresse
en hoopje dit jier myn diploma
te beheljen. Op de sneon wurkje
ik as kassjêre by de Golff sóper-
merk. Myn hobby's binne vol-
Ieybalje, lêze en Ítgean.

Ik bin Yvonne de Jong en ik bin
'hasï' 22 jier àld. Ik wenje op it

Mientlàn yn Drylts. Yn Ljou-
wert folgje ik de stÍdzje HBO-
V, dit is in oplieding foar ferp-
leechkundige. Yn de simmer
wurkje ik op sylskoalle 'De
Bird' yn Heech. As hobby haw
ik lêze, ótgean, step-aerobic en
reedride.

Ik bin Wietske Abma en bin 24
jier áld. Ik kom fan Easthim en
wenje s0nt foarich jier juli yn de
Jan Nooitgedagtstrjitte yn
Drylts. Dit jier hoopje ik myn
diploma te beheljen foar de op-

lieding fersoarging yn Snits.
Sneons wurkje ik yn de Golff
sÍpermerk op de farksóldieling.
Yn myn frije tiid mei ik graach
tekenje, volleybalje en Ítgean.

As lêste winskje wy alle ynwen-
ners fan Drylts in pear noflike en
gesellige dagen ta!

Elbrig, Yvonne en Wietske

Herdenkirg rran de geyallenen
Op 4 mei a.s. worden weer de gevallenen uit de Tweede We-
reldoorlog herdacht. Ook lJIst kent zijn slachtofÍers. Dienst-
plichtig soldaat Gerrit Kaspersma viel als eerste slachtoÍÍer
op 12 mei 1940 bij een luchtaanval door een Stuka bommen-
werper op de Wonsstelling bij de AÍsluitdijk. Jan ypes Nooit-
gedagt was het tweede slachtoÍÍer. Hij ging op 14 mei 1940 bii
een bombardement door Duitse bommenwerpers ten onder
met de kanonneerboot Hare Majesteit's Johan Maurits van
Nassau. Bij de bevrijding van Makkum op 17 april 1945 werd
Rinnert Anema, lid van de Nederlandse Binnenlandse Strijd-
krachten, in een vuurgevecht met de Duitsers gedood.
Jurjen Hoomans en Hendrik Huizenga, beiden aktieÍ in het
verzet, werden op 6 april 1945 in Gaasterland aan het lJssel-
meer geÍusilleerd. Over de activiteiien van deze beide ver-
zetslieden is weinig bekend, evenals over hun laatste dagen
in Duitse handen. Onduidelijk is bovenal op welke wiize zii,
enkele dagen voor de bevrijding, in handen konden vallen
van de Duitse bezetter. In dit artikel zal getracht worden, voor
zover mogelijk, hierin enige duidelijkheid te brengen.

Jurjen Hoomans (landarbeider) en
Hendrik (Henk) Huizenga (visser)
raakten tijdens de oorlogsjaren bij
het verzet betrokken. Zij maakten
deel uit van de verzetsgroep lJlst,
waarvan kaaskoopman Jan de
Jong commandant was.

Op 5 april 1945, de dag dat hij 32
jaar werd, zat Jurjen Hoomans
met zijn familie aan tafel toen om
half één 3 Duitse soldaten binnen-
stapten in de ouderlijke woning

Uilenburg 44 (in de Kazerne). Het
hele huis werd doorzocht en Jur-
jen Hoomans en zijn broer Klaas
moesten mee. Per auto ging het di-
rect naar Sneek, naar de oude ge-
vangenis in de Kleine Kerkstraat.
Toen bleek dat zich in de gevan-
genis nog meer IJlsters bevonden,
namelijk Hendrik Huizenga (ook
van huis afgehaald), Jan de Jong
en Intsje van Cees van der Meu-
len.

(Vervolg op pag. 4)

Helm en oorkonde van de op I2 mei 1940 gesneuvelde Gerrit Kaspers-
ma op de Wonsstelling bij de Afsluitdijk. Bovenstaande helm en oorkon-
de 7.ijn tentoongesteld in het Kazemattenmuseum te Kornwerderzand.
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Sjoelen vanaf 4 oktober, iedere
maandagmiddag in Nij Ylostins,
aanvang 14.00 uur.
Zangvereniging íEuphonia' repe-
titie iedere dinsdagavond 20.00-
22.00 uur in het Mienskiosh0s.
Nluziekkorps'Concord-ia' reper i-
tie iedere maandagavond van
19.30-21.30 uur in het Mienskips-
hffs.

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 Utherne.
Volksdansen De Yleke Dounsers,
jongerengroep dinsdagavond
20.00-22.00 uur, 1 keer in de 14

dagen in het Himsterh0s te Oost-
hem. Ouderen iedere dinsdagmid-
dag van 13.30-15.00 uur in het
Mienskipsh0s.

\-'schaken elke dinsdagavond in
Het Wapen van IJlst.
Dammen elke maandagavond in
Het Wapen van IJlst.
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 vrijdag vanaf 14.30
uur.

Badmintonvereniging Flash elke
donderdag van 18.00-22.30 uur in
De Utherne.
Volleybalvereniging Stànfries
elke maandag van 18.30-19.45 uur
en elke dinsdag 16.00-23.00 uur
Volleybalvereniging V.O.P. ie-
dere 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.
Dartclub iedere dinsdagavond
vanaf 20.00 uur Bondswedstrijd in
Het Wapen van lJlst 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 uurjeugd.
Gymnastiekvereniging De Stàn-
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; zatetdag 9.00-12.00
uur in De Utherne.
Bouw- en ÍIoutbond F.N.V.
SneeVWymbritseradiel Contact-

persoon: Douwe Heeringa,
rel.051 5-53 1970.
Vrouwen Advies Team (VAT):
Vrouwenbond FNV, district Fries-
land, bel: 051'7-415867, secÍ.:
05 155-3 1970.
Gemeente van Jezus Christus:
Kinderclub 4 tlm 7 jaar; woensdag
13.30-14.30 uur; 8 t/m 1l jaar
14.30-15.30 uur. allebei in de
even weken. Info: Lippy Walinga,
tel. 0515-532662. Toffe Tiener-
club: vrijdags 19.30-21.00 uur; in
de even weken. Info: Johan
Brinksma, tel. 058-2501627 .

MIJN HOBBY
UW GEMAK..-!
Het verlrouwde adres voor al uw

sliipwerk, zoals: scharen, messen,

tuin- en hobbygereedschap.
Slijpen, balanceren, onderhoud van

alle soorten grasmaaiers.

Slijpen alle tuingereedschap, ook

elektrische ft eggescharen.
Uw slijper: Henk de Vries
Bockamastraat 27

Tel. 531 782

NIJTAND-IJTST
30 april 8.00 - l mei 8.00 uur
H. Huismans
De Syl 10, Heeg
Tel.0515-442292

2 mei 17,00 - 3 mei 23.00 uur
C.H. de Koning
Ylostinslaan 3, IJlst
TeI.0515-531263

3 mei 23.00 - 5 mei 8.00 uur
E.H. Mulder
Tramstrjitte 8, Nij land
TeL 0515-569232

7 mei 17.00 - 9 mei 8.00 uur
H. Huismans
De Syl 10, Heeg
Tel.0515-442292

9 mei 17.00 - 10 mei 23.00 uur
H. Huismans
De Syl 10, Heeg
Tel.0515-442292

10 mei 23.00 - 12 mei 8.00 uur
E.H.J.M. Drenth
S. Sjaerdemalaan 72, IJlst
TeI.0515-531263

een uitgave van:
Drukkerij Visser
Galamagracht 9, IJlst
Tel.05l5-531318

Redactie:
A. Kuipers
E. Hekman

Zetwerk:
G. Groeneveld-Kroese
Migg bv, Sneek

Opmaak:
Sybe Houtsma

Druk:
Drukkerij Visser, IJlst

4 mei Dodenherdenking
6 mei Elfsteden wandeltocht.
12 mei Amnesty International schrijfavond in bibliotheek van

19.00-20.30 uur.
13mei Leerhuis 'Kinderen van Abraham', Schaapskooi, 20.00

uur, ds. H.C.S. Spit.
20 rnei Leerhuis 'Kinderen van Abraham', Schaapskooi, 20.00

uur, ds. H.C.S. Spit.
27 mei Leerhuis 'Kinderen van Abraham', Schaapskooi, 20.00

uur, ds. H.C.S. Spit.
9juni Boottocht60+-ers.

16 mei 16.00 - 20 mei 8.fi) uur
E.H.J.M. Drenth
S. Sjaerdemalaan 72, Ulst
Tel.0515-5312ó3

23 mei 17.00 - 24 mei 23.00 uur
E.H. Mulder
Tramstrjitte 8, Nijland
Tel.0515-569232

24 mei 23.00 - 26 mei8.00 uur
C.H. de Koning
Ylostinslaan 3, IJlst
TeI.0515-531263

30 mei 17.00 - 2 juni 8.00 uur
G.J. Schadenberg en J.P. Verdemus
De Skatting 40, Heeg
Tel.0515-442300

De prijzen voor de optocht zijn als
volgt verdeeld:

le prijs / 100,-
2e prijs f 75,-
3e prijs f 50,-

loopgroepen:
le prijs / 50,--
2e prijs f 25.-
3e prijs / 15,--

Opgave graag zo spoedig moge-
lijk bij Marian Zeilstra, Galama-
gracht23, tel. 533119, onder ver-
melding van het onderwerp.
Er wordt dit jaar ook weer een
prijs uitgereikt voor de mooiste
straatversiering; deze bedraagt

f 'l5,-. Dus doe je best ! ! !

Kopij en/of advertenties:
Inleveren vóór de l5e van
de voorafgaande maand
bij Drukkerij Visser, IJlst.

@ Copyright Drukkerij VisseÍ.

Niets uit dere uitgave mag worden

verveelvoudigd door middel vm druk,

fot@opie, mikrcfilm of op enigedei

mdere wijze , zonder voorafgaande

schriftelijke testemming van de

uitgever.

De uitgever behoudt zichzelf het recht

v@r ingeleverde kopij te wijzigen, in te

kofren of te weigeren.

Oproep - Oproep - Oproep - Oproep - Oproep - Oproep
Zoals u weet wor-
den dit jaar weer
stadsfeesten ge-
houden. Ook zal
de zeskamp weer
plaatsvinden en
wel op vrijdag 13
juni en zaterdag

14 juni 1997. Omdat vorige keer
de vrijdagavond zo'n succes
was,hebben we besloten het dit
jaar ongeveer weer hetzelfde in te
kleden.
De teams dienen dus ook de vrij-
dagavond (voltallig) in de tent
aanwezig te zijn voor de theorie-
rondes en om een playbacknum-

mer op te voeren. Na opgave volgt
er een compleet programma.
Opgave s.v.p. zo spoedig mogelijk
bij Marian Znllstra, Galamagracht
23, telefoonnnummer 533 1 19.
Bij opgave graag het volgende
vermelden:
- kleur tenue's
- naam en adres van de captain
- titel playbacknummer.
Ook zal de optocht worden gehou-
den en wel op zaterdag 14 juni 's
morgens om 9.30 uur, de herha-
ling is's avonds om 19.00 uur. Het
onderwerp is 'sport'.
Het startgeld voor de wagens is dit
jaar eveneens Í 100,--.
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SCHRAA.VAN POPTA

GEDIPLOMEERD
PEDICURE

Geeuwkade 11 -Telefoon 531930
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líreidsboeketten, korsages en oar

,lfilomwurk

Richtsje Wijnja
De Himmen 29
Easthim
Til.0515-532607

SRB SNEEK E.O.
ERWIN ZIJLSTRA

Waterkers 13
8607 ES SNEEK
te|.0515-422339

OOK FLIPPO'S
EN TOPSHOTS

Allevoordelen van de
Vrije Keuze Hypotheek

op een rij

. U betaalt altijd een vast

bedrag per maand.
. U profiteert van een lage

rente.
. U profiteert mee van

eventuele dalingen van de

rentestand: de looptijd van

uw lening wordt dan korter.
. Ook als de rente stijgt blijft

uw maandbedrag gelijk.
Alleen de looptijd van de

lening wordt langer.
. Maximale keuzevrijheid: u

kunt extra aflossen, extra

opnemen, zelf de hoogte van

het maandbedrag bepalen en

aanpassen, en exÍa
financië1e ruimte laten

inbouwen.
. De Vrije Keuze Hypotheek

vormt een flexibel onderdeel

van uw financiële
planning.

Meerweten?
Komeens
praten!

Rabobank
Sneek- Jourc- Lemrel

Galomagracht 1,8651 EB UIst
telefoon (051 5) 53 1 4 26
telefax (051 5) 53 1 2 50

Herdenking van de gevallenen
(Ventolg van pag. l)

A1 vrij snel werden Klaas Hoom-
ans, Jan de Jong en Intsje van der
Meulen vrijgelaten.
Het is merkwaardig dat met name
Jan de Jong, de gemeentelijke
commandant van de BS, na een

kort verhoor weer op vrije voeten
werd gesteld. Nooit is geheel dui-
delijk geworden wat daarvan de
reden is geweest. Mogelijk kon
men te weinig overtuigend bewijs
tegen hem inbrengen.
De dag na hun arrestatie, 6 april
1945, werden
Jurjen Hoo-
mans en Hen-
drik Huizen-
ga, samen met
nog 3 mensen
uit het verzet,
door een
Duits execu-
tiepeleton om
het leven ge-
bracht. Met
een vrachtau-
to werden de
5 'Todeskan-
didate' naaÍ
de hoge IJs-
selmeerdijk
op de Zatd-
voorderhoek
tussen Sondel
en Nijemir-
dum gebracht,
waar het
doodvonnis
werd voltrok-
ken. Deze
plek werd
door de Duit-
sers gebruikt
als oefenter-
rein en schiet-
baan. Hier
werd dus ge-
regeld ge-

schoten en er
kwamen dik-
wijls Duitse
auto's. Dat is
de reden dat
het nooit ie-
mand is opge-
vallen dat hier op vrijdag 6 april
1945 vijf mensen om het leven
zijn gebracht. Behalve de uitvoer-
ders van de executie waren er dus
geen ooggetuigen. Lange tijd be-
stond dan ook onzekerheid over
hun lot.
Pas op 18 oktober 1946 wees één

van de Duitsers, die deel uitmaak-
te van het vuurpeloton, de plaats
aan waar de vijf mannen waren
begraven. Na identificatie vonden
vervolgens elders eervolle herbe-
grafenissen plaats. Op woensdag
23 oktober 1946 werden Jurien

Hoomans en Hendrik Huizenga
herbegraven op het kerkhof te
IJIst.

Jurjen Hoomans en Hendrik Hui-
zenga (illegale schuilnaam 'Tae-
ke'), waren actief in het verzet.
Hendrik Huizenga was eveneens
lid van de Landelijke Organisatie
voor Hulp aan Onderduikers. Zij
waren beiden betrokken bij het
transport van Engelse wapens, die
bestemd waren voor de Neder-
landse Binnenlandse Strijdkach-
ten. Voor de duidelijkheid dient

len er wapens moeten komen. Dus
wordt 'Engeland' gevraagd om
wapens. En die wapens komen er.
Vanaf september 1944 droppen
vliegtuigen wapens, munitie en

springstoffen in bezet gebied.
Eén van die droppingsgebieden is
de Gouden Boaijum, gelegen tus-
sen Heeg en Woudsend. Dit ge-
bied is geheel omsloten door het
water. In het gebied stonden toen
zeven boerderijen, die niet aange-
sloten waren op het elektriciteits-
net. Omdat er bijna geen elek-
fficiteit meer beschikbaar was.

Zuid-Nederland de naam kreeg
van Nederlandse Binnenlandse
Strijdkachten (N.B.S.), kon zoals
reeds gesteld wapens, munitie en
springstoffen goed gebruiken.
Ook de N.B.S. in de toenmalige
gemeenten Sneek, IJlst en Wym-
britseradeel kon nog wel wapens
etc. gebruiken. Via een radiozen-
der in Heeg kon een wapendrop-
ping in het gebied van de Gouden
Boaijum georganiseerd worden.
In de nacht van 29 op 30 maart
1945 vond de dropping plaats. De
leider van de N.B.S. trommelde

stonden in de
winter van
194411945 in
Midden en
Zuidwest
Friesland alle
elektrische ge"

malen stil, melv
als gevolg dat
vele landerij-
en onder wa-
ter kwamen te
staan vanwege
de overvloedi-
ge regenval.
Omdat het ge-
bied van de
Gouden Bo-
aijum dus
geen elektrici-
teit kende,
werd dit ge-
bied, ook in
die natte win-

drooggehou-
den met een
gote wind-
molen. Door
ziin lieeine e'

t'"t f.il^t-h.Y
gebied droog
was, vormde
het een prach-
tige plek voor
een wapen-
dropping.

Het Neder-
landse verzet,
dat na de be-
vrijding van

P entekening Evert Posthuma
( 1909-1993)

dit in een breder perspectief ge-
plaatst te worden en moeten we te-
rug in de tijd.
In de herfst van 1944 was zuide-
lijk Nederland (beneden de grote
rivieren) al bevrijd. In bezet Ne-
derland beseft men dat de bevrij-
ders er aan komen, ook al kan het
nog een tijdje duren. Als de tijd
daar is moet men echter klaar
staan om te helpen. Maar. dan zu[-
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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 heeÍt.

ql
//-1/-

Bestratingsbedrijf
Zwaagman B.V.

Voor particulier en bedrijf

Vraag vrijblijvend
prijsopgave

Fam. Leverstraal22
8603 EC Sneek

Te|.0515-430454

S. Wiersma
pianostemmer

Reparatie
Verkoop

S. Sjaerdemalaan 53
8651 BA IJlst

Tel. 05 I 5-533 127

zijn mensen op en met be-
hulp van paarden en wa-
gens van boer Bouwe
Smeding, die een boerde-
rij in het gebied had. wer-
den de containers met wa-
pens etc. snel naar een
sk0tsje gebracht en inge-
laden. Het sk0tsje vertrok
daarna richting De Caast-
mar.

Naast wapens etc. werden
ook wapeninstructeurs ge-
dropt.
In de nacht van 8 op 9 ok-
tober 1944 komen brj
Veenhuizen 4 instructeur\
naar beneden. Eén van
hen. De Koning. is in
Friesland zeer bekend ge-
worden. Deze De Koning
zat juist in Heeg toen in
Tjerkwerd kapitein Ph.W.
)ander en F. Wierda - metvhet gehele N.B.S.-archief
(adressen!) - opgepakt
werden. De Friese illega-
liteit raakte daardoor da-
nig in de problemen.
De Koning gaf in de boerderij van
de familie Wiersma op de Greols-
haven onder Heeg in die periode
dagelijks aan ca. l0 personen in-
structie over allerhande wapen-
tuig. In de boerderij van Wiersma
werd ook naar de verboden Engel-
se radio geluisterd. Hier ook hoor-
de men dat er wapens gedropt
zouden worden bij Heeg. Een paar
uÍen voor de dropping in de nacht
van29 op 30 maart 1945 kwamen
er in de schemering van alle kan-
ten een man of twintig aangeslo-
pen naar de boerderij van Wiers-
ma.
Gezamenlijk ging het toen

, _.rar de Gouden Boaijum.
Een paar dagen later, op 5
april 1945, lopen omst-
reeks 4 uur in de middag 3

mannen naar het gemaal
in de nabijheid van de
boerderij van Wiersma.
Het zijn 2 Duitse soldaten
en een burger. Als ze voor
de ramen van de boerderij
langslopen herkent de fa-
milie Wiersma de burger.
Deze man was aanwezig
geweest bij de wapenin-
structies in de boerderij.
Men besefte dat de Duit-
sers deze man opgepakt
hadden. Deze man bleek
later Jurjen Hoomans uit
IJlst te zijn, die door ver-
raad eerder die dag, met
enkele anderen, o.a.
Hendrik Huizenga en Jan
de Jong, opgepakt was.
Jurjen Hoomans moest de
Duitsers aanwijzen waar
de gedropte wapens opge-
slagen lagen. De Duitsers

Hendrik Huizenga

waren er namelijk van oveftuigd
dat hij de bergplaats wist. De be-
wijzen daarvoor waren blijkbaar
te sterk om daarover te liegen.
Adressen en namen heeft hij niet
genoemd, maar hij nam de Duit-
seÍs mee naar het gemaal, een on-
persoonlijk adres.
Toen het gemaal afgesloten bleek
te zijn, kwamen de Duitsers naar
de boerderij van Wiersma en vÍoe-

Jurjen Hoomans

gen om de sleutel. Toen
de boer vertelde dat hij
geen sleutel had omdat het
gemaal van het water-
schap was, vroegen en
kregen ze een breekijzer
en een hamer.
Toen de Duitsers de wa-
pens gevonden hadden,
kwamen ze Íerug naar de
boerderij. Wiersma en
zijn knecht waren inmid-
dels gevlucht. De beide
oudste dochters van de
boer werden toen ge-
dwongen een paard voor
de wagen te spannen om
de wapens naar de weg te
vervoeren. Jurjen Hoom-
ans moest de wapens op
de wagen laden; de Duit-
sers staken geen hand uit.
De wagen met de wapens
werd vervolgens naar de
weg gereden, waar een
overvalwagen wachtte om
de wapens in over te 1a-

den. Hier moest Jurjen
Hoomans opnieuw in zijn

eentje de wapens overladen.
Dit was de laatste keer dat Jurjen
Hoomans in leven is gezien. De
volgende dag werd hij met o.a.
Hendrik Huizenga terechtgesteld.
Aangenomen mag worden dat
Hendrik Huizenga eveneens door
verraad is opgepakt door de Duit-
sers. Waarschijnlijk heeft ook hij
deelgenomen aan de wapenin-
structies in de boerderij van
Wiersma op de Greolshaven te
Heeg.
Dat er een duidelijke relatie ligr
met de wapendropping op de Gou-
den Boaijum is zeker. Of Jurjen
Hoomans en/of Hendrik Huizensa

ook aanwezig zijn ge-
weest bij die dropping is
niet duidelijk, maar ook
niet geheel uitgesloten.
Dat met name Jurjen
Hoomans betrokken was
bij de distributie en her
opslaan van deze wapens
Iijkt met het vorenstaande
wel zeker.

Met deze geschiedenis
Iijkt een stukje onduide-
lijkheid over de verzetsac-
tiviteiten van Jurjen
Hoomans en Hendrik
Huizenga opgelost. Ook
lijkt het nu wel bijna zeker
dat zij door verraad opge-
pakt konden worden. Uit-
eindelijk hebben zij hun
verzetsactiviteiten met
hun leven moeten beko-
pen, een hoge prijs.

Literatuur: diverse publi-
katies in It Dryltser Kyp-
mantsje en van Willem O.
Santema.
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Makelaardij
Schrale

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

Hypotheken en verzekeringen.

Taxaties van alle onroerende qoederen
binnen 48 uur geregeld.

Vraagt vrijblijvend informatie.

Stadslaan 42,8651 AG Ulst
rel. 0515-53221 1

SIKIVIA
INSTALLATIE & DAKTECHNIEK

Popmawal 4
8651 AE lJlst
Tel. (0s15) s31 416

Oud Kerkhof 31-33
8601 EE Sneek
Tel. (051 5) 41 5 307
Fax (0515) 418 033

GAS, WATER
SANITAIR

CENTRALE VERWARMING
AIRCONDITIONING

BITUMINEUZE BEDEKKING
KUNSTSTOF BEDEKKING

KOPER., LOOD- EN ZINKWERKEN
METALEN DAKPANNEN

DAK ISOLATIES

Cafe - Bilj artcentrum - Zalenuerhuur

STADSHERBERG
HET WAPEN VAN IJLST

eig. Fam. J. Schrear

Gahmagracht 2-4,8651 EB lflst, tel. 0515-531315

. Sfeeruol Cafe . Petit Restaurant ' 2 Wrgad.erzalen ' Zonnig terras

' 2 Jeu de Boule-banen ' Biljartcentrum met:
. 2 Carambole-tafels . I Snooketrafel' I Cafebiljart' I Poolbiljart

t ht'íTlowreraÍl,e Auto(yíthol L
. Lestijden 60 minuten
. Opfriscursus voor de niet regelmatige rijders
. Theoriecursus
. Hoog slagingspercentage

ll. Yon der Lei- Ulst
05r 5 - 532009

Sudergoweg 3ó, 8ó51 CN lJlst

olkefi 4e V>íe

Busestraat 26, 8651 BK Ylst, telefoon / fax: 051 5-532453

Voor binnen- en
buitenochilàerwerk

Met een olofond von

IlADTA\-/r\ t
weetuwotuboven
uw hoofd hongt.

INTERIEURBOUW B,V.

Smidssfroat 2ó. 8ó01 WB Sneek
Telefoon: 051 5-422738 - Fox: 051 í421953

Voor ovenverse bakkersprodukten naar

lDtt tbotilD0 0 tbAI(|r(|ilDïJ
GEEUWKADE 1 -8651 AA rJlsr 

- 

TELEFo0N 05r5-b3ibs7

NIET ALLEEN
VRIENDELIJK...

MAAROOK
DEKSELS
VOORDELIG!

MEER PLEZTER vAN rE GULDEN EOffr "_ffi
GALAMAGRACHT 34 IJLST
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Informatie-avond over herinriehting begraafplaats
'Yn dit àldste stikje Dryltser grffn, hat mannichien in rêstplak fffn...'

Op dinsdag 25 maart j.l. is in de raadzaal van het gemeente-
huis een inÍormatie-avond gehouden over de (tiidelijke) slui-
ting en renovatie van de oude begraaÍplaats. Zelden is in lJlst
een bijeenkomst geweest waarin zoveel gevoelens naar vo-
ren kwamen. De leiding berustte bij wethouder mevrouw
Feikje Sijbrandy-Meijer (zelÍ oud-lJlster) en de voorlichting
werd gegeven door de nieuwe gemeentesecretaris de heer
Douwe Hoekstra. De raad was vertegenwoordigd door me-
vrouw Alie Heegsma-de Boer. Het Íeit dat er ruim 50 belang-
stellenden aanwezig waren geeft al aan dat deze plannen de
Kypmantsjes niet onberoerd laten. Algemeen was men van
mening dat het oude kerkhoÍ zoveel mogelijk in de huidige
staat moet blijven vanwege de emotionele en historische
waarde. Verschillende sprekers merkten op dat dit oudste
stukje lJlst eigenlijk een monument op zich is.

De ingang van de lJlster begraffilaats. Dit hek is in 1884 geplaatst. Het
Iinker bordje geeft aan dat zich hier oorlogsgraven hevinden.

Hoekstra begon zijn verhaal met
het noemen van de redenen tot de
sluiting en opknapbeurt van de be-

,raafplaats.
Er is nu geen goede indeling en de
bestaande graven zijn te smal. Het
is soms bijna onmogelijk om op
bepaalde plaatsen iemand te be-
graven. De grafdelvers vallen ook
onder de Arbeidsomstandigheden
wet (Arbo) en daarom moeten de

omstandigheden worden verbe-
terd.

Burgemeester en wethouders heb-
ben het voorllemen het volgende
aan de raad voor te stellen.
l. Na een periode van 10 jaar is
het 'oude gedeelte' gesloten voor
alle begravingen.
2. Vervolgens bliift dit deel 40
jaar onaangeroerd.
3. Hierna volgt renovatie en kun-
nen hier weer begravingen plaats-
vinden.
'Maar,' zei Hoekstra, de sluiting is
natuurlijk nog geen feit en alles
zal geheel voigens de wettelijke
bepalingen verlopen. Belangheb-
benden kunnen eventueel bij Ge-
deputeerde Staten in beroep gaan

of schadeloosstelling vragen'.
Om in de komende jaren over vol-
doende grafruirnte te beschikken
zal het 'nieuwe gedeelte' dat rond
1980 werd geopend verder wor-
den uitgebreid. Op kone termijn is

een verbetering van de parkeersi-
tuatie bij de ingang van het kerk-
hof in voorbereiding.

Sprekers
Hierna kwam een groot aantal
sprekers aan het woord, enkelen er
van worden hier genoemd.
Rink de Vries (Ybeleszn) vroeg
zich af op welke wettelijke bepa-
ling deze sluit:ing steunt. Gerrit
Zomer sprak namens de Vereni-
ging Stadsbelangen IJlst (975 le-
den). Hij gaf tevens een interes-
sant historisch overzicht over de
begraafplaats.
De heer Leon Bok uit Croningen
vertegenwoordigde de vereniging
'De Terebinth'. Deze vereniging
zeÍ zrch in voor herstel van zorg
rond dood en rustplaats en het be-
houd van begraafplaatsen.
Bok zou het ook betreuren als de

structuur van het oude IJlster
kerkhofzou worden aangetast. Hij

gaf ook aan dat er eventueel een
uïn op een bestaand graf kan wor-
den geplaatst.
Rykel Groenveld en Wiggele van
de Velde maakten zich zorgen
over de herinrichting. Komen er
dan rechte paden die dwars over
de oude graven lopen?
Symen Groenveld (fan Aant-An-
ne) hield een lang verhaal over de
ervaringen die zijn familie had
met een bepaalde begrafenis in
IJlst, maar hij sloot af met de
woorden; 'Mooi litte sa't it no is'.
Henk Walinga memoreerde dat
het er veel op lijkt dat het hier in
de eerste plaats om de financiën
gaat. Maar dat is toch bijzaak, het
gaat toch om de emotionele en
historische waarde van deze plek?
'As myn frou, my no'ris hiel lang
oerlibbet, dan soene wy net byino-
ar hzze kinne, dat liket dochs ne-
arne nei...'. Er werd door een der
aanwezigen ook opgemerkt (dhr.
Kamstra), dat het heel goed moge-
lijk is uitzonderingen te vragen op
de Arbo-wet.
Imke Mulder vond ook dat de
emotionele kant van de zaak te
weinig aandacht krijgt. Hij lichtte
zijn Íamilie-omstandigheden toe.

Nieuwe begraafplaats?
Om beurten beantwoordden secre-
taris Hoekstra en wethouder Sij-
brandy de soms indringende vra-
gen _en opmerkingen.
De wethouder kan overigens met
enige kennis van zaken spreken
want haar pake van moeders zijde,
Alle Veenstra (1886-1962), was
hier vele jaren 'deagraver'.
Auke Frankena, zelfjarenlang iid

van de gemeenteraad van Wym-
britseradiel zei: 'Sa'n foarstel as

dit. mei under oaren nei tsien jier
net mear begrave. der kin gjin
riedslid ja op sizze'. Wethouder
Feikje Sijbrandy vroeg de aanwe-
zigen ook nog om andere oploss-
ingen.
De meeste aanwezigen vonden dat
dit oude deel van het kerkhof in
zijn geheel als monument bewaard
moet blijven. Daarnaast kan er
eventueel in een nieuw uitbrei-
dingsplan van IJlst (Ruterpolder?)
wel een stuk grond worden gere-
serveerd voor een geheel nieuwe
begraafplaats.
Dit is in veel andere dorpen en ste-

den ook al gebeurd. De wethouder
was van mening dat dit Íinancieel
niet of nauwelijks haalbaar is.

Dit vtas een heel bij<ondere bij-
eenkomst. De solidariteit onder de
bezoekers was merkbaar aanwe-
ig. Iedereen had zoiets van: Hier
gaat iet.r gehetrren vat wij niet
yvillen. Velen hleyen na afloop nog
even in kleine groepjes in de raad-
zaal of bij de garderobe staan om
nog even de persoonlijke gedach-
ten naar voren te brengen.
Het kan bijna niet anders dan dat
B & W met hun. deJïnítieve voor-
stel aan de raad rekening zullen
houden m.et hetgeen híer allemaal
naar t)oren ís gebracht. Formeel
was het een informatie-avond,
maar het einde leek meer op een
in,spraakavond.

Frits Boschma

Alle inwoners van lJlst"
Oo$them I €n l\ij ezlyl',van

,, "6,0'jáàr en oudeÍ '

Op ma*ndag 9 juni i1997'za1
weer het jaarlijkse uitstapje
plaatsvinden met de 'Mozart'
van rederij Harder uit Sneek.

Voor deelname komen alle per-
sonen van 60 jaar en ouder in
aanmerking. terwijl het voor
een echtpaar voldoende is als
één van beiden 60 jaar is. U
mag ook een inlroduce meene-
men.
Not".r uluurr de datum en in [t
Dryltser Kypmantsje van mei

zal een inlegvel komen. waarop
tevens het programma staat ver-
|tÁId :
I r rgru. :

He! zóu,eqn .stiiriuláns v.oót de
qomrrrigsié, zijn , a!í :dil jaar hetr,,

aantal van 100 deelnemers ge-
passeerd word1.

Alvast een hele mooie dag toe-
gewenst.

Namens de commissie,

Lammert Koster, voorzitter.
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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 5-4303OO

Voor verf en behang
doe-het-zelf-,

iizer- en visarti kelen,
klompen en laarzen,

blijft het adres

ó..@..wwV&\M-.S
Galamagracht 13, lJlsl

te|.0515-531387

Privé en Zakelijk
de juiste

* verzekering

x hypotheek

* pensioen

SNEEITER
ASSURANTIE-

I(ANTOOR
DE BOER BV

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

H"MoM
- Terrasbestrating
- Tuinonderhoud
- Voor alles op

tuingebied

Bel voor
vrijblijvende oÍÍerte
tel. 0515 - 53 26 86

AAé_RL.EI-
Kerkhof en grafstenen (I)
Het lJlster kerkhof is de laatste tijd nogal wat in het nieuws
geweest. Daarom wordt in dit artikel iets verteld over de his-
torie van deze begraaÍplaats. Aan de orde komen o.a. de
overgang in 1884 van de kerkvoogdij naar de stad lJlst en de
ophoging en uitbreiding. Uit dit verhaal blijkt dat deze histori-
sche plek grond de kerkelijke en burgerlijke overheden ook
in het verleden steeds heeÍt beziggehouden.

Vogelvluchtkaart uit 1616 van het Zuidend van lJlst. Aan weerszijden
van de Mauritiuskerk staan graftekens. De gracht rond het kerkhof is in
de loop der jaren onveranderd gebleven.

Op het huidige oude kerkhof stond
vroeger een aan Sint Mauritius ge-
wijde kerk. Het was een Romaans
bouwwerk met een forse zadel-
daktoren.
Op de vogelvluchtkaart van Nico-
laas Geelkercken uit l6ló zien we
links en rechts van de kerk kruisen
staan als teken dat hier rnensen
liggen begraven. Op de kaart van
Chr. Schotanus uit 1664 wordt de
ook nu nog toeleidende Kerkhof-
steeg heel deftig 'Kerkckstraet'
genoemd.
Het was gebruikelijk dat welge-
stelden in de 16e en 17e eeuw in
de kerk werden begraven. De ar-
men kwamen op het kerkhof, dik-
wijls zonder grafteken. Ook in
IJlst werden de notabelen in de
kerk begraven. Op de plattegrond
van de begraafplaats is op de plek
waar eens de Mauritiuskerk stond
een duidelijke concentratie te zien
van oude graven.

Franse Tijd
ln 1795 vielen de Fransen ons
land binnen en ontstond de Ba-
taafse Republiek. Het was de tijd
van 'vrijhêid, gelijkheid en broer-
derschap'. Op last van de overheid
moesten toen alle titels en waDens
van de grafstenen worden veiwij-
derd. Dit werd vaak ondeskundis
en op ruwe wijze gedaan.

IJlst ontkwam ook niet aan de
'Staatsbeeldenstorm' van de Patri-
otten (tegenstanders van het stad-
houderlijk gezag en voorstanders
van meer volksinvloed).
Toen in 1810 het Koninkriik der
Nederlanden bij Frankrijk werd
ingeh.lfd werd bij Decreet van kei-
zer Napoleon Bonaparte het be-
graven in de kerk verboden. Na
het einde van de zogenaamde
Franse Tijd in 1813 werd het be-
graven in de kerk toch weer enigs-
zins toegestaan. IN 1825 kwam
hier een voorlopig einde aan.
Per 1 januari 1829 werd het 'be-
graven van lijken in kerken, ka-
pellen en bedeplaatsen' officieel
verboden.
Plaatsen van meer dan duizend in-
woners moesten buiten de stads-
of dorpskern nieuwe kerkhoven
aanleggen. Daarom zijn landelijk
tussen 1825 en I830 veel nieuwe
begraafplaatsen gemaakt.
Dat deze maatregel, het verbieden
van begraven in de kerk, nodig
was blijkt bijvoorbeeld uir een
handvest uit 1602 van het Amster-
damse gerecht: 'Alsoo door het
openen van de graven groote
stanck komt in de kercken en ka-
pellen. Dat voortaan geen graven
sullen mogen open staan of eenige
doode sullen worden begraven des
Sondags den geheele dag!'

Het definitief niet meer in de kerk
begraven valt ongeveer samen met
de aÍbraak van de Mauritiuskerk.
Op 5 juni 1828 wordt hier op af-
braak verkocht een kerk met zwa-
re toren.
De preekstoel, het orgel en nog
wat andere zaken worden overge-
bracht naar de huidige in 1830 ge-
bouwde hervormde kerk.
De oude grafstenen blijven op hun
plaats liggen, sommigen liggen
daar nu nog. Ze zijn vanaf die tijd
wel aan weer en wind blootee-
steld.
De eigenaar van deze oude graven
was de burgerlijke gemeente lJlst;
na de gemeentelijke herindeling in
1984 is dat de gemeente Wymbrit
seradiel.

Grondruil
Het kerkhof bleef ook na de af-
braak van de oude en de bouw van
een nieuwe kerk in het beheer van
de hervormde kerkvoogd ij.
Uit het kerkarchief blijkt dat de ei-
genaren van de graven een bewijs
van eigendom kregen.
Men was wel verplicht een be-
hoorlijke paal van één Nederland-
se el lengte op zijn graf te plaat-
sen. Maar ook toen a1 hield niet ie-
dereen zich aan de regels...
Op 30 oktober 1847 bijvoorbeeld
kijgt Orte T. Schuurmans uit IJlsr
bericht van de kerkvoogden: 'De
paal op uwe graven vordert nood-
wendige herstelling en wij verzoe-
ken U dan ook een nieuwe gever-
wde paal te plaatsen met naam en
regelnummer. De Doodgraver is
belast met het inzetten der palen
tegen betaling volgens oud ge
bruik van tien cents'.
Getekend door de kerkvoogden
der herv. gemeente lJlst: J.L.
Steensma, J.W. Oppedijk en A.W.
Nauta (achtereenvolgens genees-
heer, houthandelaar en notaris al-
hier, Fr.B.).
In 1879 zoekt het IJlster stadsbe-
stuur een geschikte plek om, zoals
we dat nu noemen, de gemeente-
reiniging te vestigen.
Begin 1884 meldt burgemeester
Teake Eyberts van Popta (1826-
1891, te lJlst begraven) dat hier-
aan nog geen aanvang is gegeven.
Burgemeester en wethouders (Jel-
le Jelles Croles scheepsbouwer en
Walle Melis Oppedijk houthande-
laar, zij waren ook kerkvoogden!)
stellen een plan op. De stad IJlst
krijgt de begraafplaàts en het daar-
naast gelegen stukje hooiland, de
kerkhofskamp geheten. Hierop
moet dan een tonnenloods en een
opslagplaats voor faecale en uri-
nestoffen komen.
De kerkvoogdij krijgt de steeg



men hier meer mensen en dus ook
meer begrafenissen. Raadslid Eel-
tje Dirk de Vries (CDA) hoopt op
een uitbreiding van de begraaf-
plaats, want: 'straks vieft dit plan
ztjn 2í-laigjubileum!'. Deze uit-
breiding wordt ook gerealiseerd.
Er wordt een nieuwe heg aange-
plant zodat het besloten karakter
van de oude begraafplaats be-
waard blijft. In 1982 vinden op dit
nieuwe gedeelte de eerste begra-
vingen plaats.

Nu is het gemeentebesluur weer
bezig met het dan wel (tijdelijk)
sluiten van de oude begraafplaats
of het in l9B2 geopende deel ver-
der uitbreíden. Er zou ook een ge-
heel nieuwe begraafplaats kunnen
komen. De oude zou dan in zijn
'êtlde hear en fear' bewaard kun-
nen blijven. IJlst wacht in span-
ning r{.
In het volgende Kypmantsje zal
íeís worden verteld over een aan-
tal grafzerken op de oude begraaf-
plaats.

Frits Boschma
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Fierljepferiening
Drylts

Fierljepferiening Drylts e.o. orga-
niseert voor dames en heren vanaf
15 jaar een:

Introductiecursus fierljeppen
op zaterdag 24 mei, aanvang

14.00 uur

of in geval van regenachtig weer:
dinsdag 27 mei, aanvang 19.00
uur.
Combineer kracht, snelheid en
techniek in deze fantastische sport
en spring dit seizoen nog mee met
de officiële wedstrijden.
Op deze vrijblijvende cursus leer
je de beginselen en maak je de
eerste sprongen. Spreekt deze
sportje aan dan kunjeje op de na-
volgende trainingen verder be-
kwamen.
Schroom niet en probeer hetl
Tot ziens op de 'Watte Abma
Skànsen' in IJlst.
Voor meer informatie en opgave
kun je kontakt opnemen met:
Rimmer Abma. tel. 0515-443045.

Open Fries Karnpioenschap Beddenrace
Op de openingsavond van
de stadsÍeesten 1997 organi-
seert De Koepel een bedden-
race. Deze striid die wordt
gestreden op het traject
Westergoleane-Dassenbo-
arch-Sudergowei staat onder
auspiciën van het LOBN
(=Landelijk Cverleg Bedden-
races Nederland). Er wordt in
lJlst gestreden om het Open
Fries Kampioenschap Bed-
denrace. Deze wedstrijd telt
ook mee in de landelijke
competitie, welke bestaat uit
12 wedstriiden verspreid
door Groningen, Drenthe en
Noord Holland. Zo wordt in
Roden en Eext over 2 wed-
striiden + een tiidrit het Open
Drenths Kampioenschap ge-
houden (9 en 10 mei).

Het beddenracen is een jonge
sport die vrij veel in Noord Hol-
land wordt bedreven en wel op
hoog niveau. Het is geen kinder-
spelletje. Het is de bedoeling dat 2
personen een bed op wielen over
een traject van 21 kilometer voort-
bewegen, één duwen, de andere
op het bed. Dit gaatbij de snelsten
met topsnelheden van + 25 km.
Topspoft, en zo wordt het door de
deelnemers ook gezien, maar sfeer
en gezelligheid staan ook hoog in
het vaandel.
Er wordt gestreden in 3 catego-
rieën, nl. mannen, vrouwen en ge-
mengde paren. Men rijdt/rent met
zelfgemaakte 'bedden' die net als

bij de autospoÍ zo snel mogelijk
zijn gemaakt, maar in dit geval is
de sporter de motor. Tactiek,
teamwerk en goede conditie van
de sporters bepalen de snelheid.
De snelsten leggen de halve mara-
thon af in + 50 à 55 minuten.
Het belooft dan ook een waar
spektakel te worden en om de
feestvréugde te verhogen, wordt
er tijdens het eerste halfuur van de
race nog een wedstrijd aan vastge-
pakt. nl. het IJlster kampioen-
schap. Wij krijgen de beschikking
over + l0 bedden. Een daarvan is
bestemd voor 2 IJlster sporters die
proberen mee te strijden met de
snelle jongens. De overige 9 bed-
den zijn bestemd voor buurtver-
enigingen, sporlclubs of gewoon
wie er voor voelt om mee te doen
aan het IJlster kampioenschap.

Wil je meedoen??? Geef je dan
zo snel mogelijk bij ons op.
Wil je eerst de kat uit de boom kij-
ken, kan dat ook, want wij hebben
een bed beschikbaar gesteld ge-

kregen voor de twee snelle jon-
gens, maar na overleg met ons
mogen alle deelnemers of poten-
tiële deelnemers proberen of ze
iets met een bed kunnen presteren.
Wij hopen op een sportieve strijd
met veel deelnemers en veel pu-
bliek op 12 juni om + 20.30 uur op
de Westergoleane.
Voor opgave of informatie kun je
bellen met Jan Huisman, tel.
532831 of Marian Zeilstra. tel.
5331 19.

naast de nieuwe kerk aan de Ee-
gracht en het zogenaamde Ge-
meenteland, in de volksmond 'it
Mientlàn' genoemd. Vroeger was
dit het IJlster sportterrein. nu is

het met woningen bebouwd. Ik
oktober 1884 gaan de gemeente-
raad en de kerkvoogdij beide ac-
coord met deze grondruil.
Vanaf nu is de burgerlijke ge-
meente IJlst eigenaar van de be-
graafplaats.
In het kader van de herdenkings-
feesten IJlst 1268-1968 zijn steek-
proeven verricht naar mogelijke
overblijfselen van de Mauritius-
kerk. Er zijn echter geen funda-
menten gevonden.
Het enige dat wel werd gevonden
was een met aarde gevulde regen-
waterbak en fragmenten van gele
en bonte kloostermoppen.

Nieuwe indeling
Alle grafbezitters krijgen van B &

vW een bewijs van eigendom. Bij
de overname zijn er 1045 graven,
de kerk houdt in eerste instantie
392 graven in haar bezit. Ruim 50
van deze graven waren in het bezit
van de hervormde diaconie. Min-
der vermogende kerkleden konden
hierin worden begraven. De
Doopsgezinde gemeente en de
Gereformeerde kerk hadden ook
graven.
Het kerkiof wordt opnieuw inge-
deeld in klassen, regels en num-
mers en er wordt een nieuwe plat-
tegrond vervaardigd door gemeen-
teambtenaar Joost Tiesma. Deze
kaart is nog in het stadsarchief
aanwezig.
De le klas is het gedeelte waar tot
1828 de Mauritiuskerk stond. Het
vroegere kerkhof rond de kerk
wordt de 2e klasse en de rest

. vordt 3e klasse. Om dit duidelijk
te maken worden er witgeverfde
gietijzeren paaltjes met nummers
geplaatst. Deze indeling bestaat
nog steeds. Het gemeentebestuur

geeft aan architect J.P. Hogendijk
uit Sneek opdracht om een nieuw
hek voor de ingang te ontwerpen.
Hij nodigt ook de inschrijvers
voor het werk uit.
Laagste inschrijver is de firma
Mohrmann en Co uit Leeuwarden
voor / 268,--. De leverantie en
plaatsing wordt opgedragen aan

de laagste inschrijver. Op de
hoofdpalen staat het opschrift:
Memento Mori (= gedenk te ster-
ven). Het kerkhof was destijds
omgeven door een gracht. Een
deel hiervan wordt na de overna-
me gedempt en er wordt een klin-
kerweg op aangelegd die toegang
geeft tot de nieuwe gemeentereini-
ging, rechts van het kerkhof.
In 1975 is deze voorziening afge-
broken en naar het Openlucht Mu-
seum bij Arnhem overgebracht.
Daar is hij helaas teloor gegaan.

De lJlster aannemers Gorrit Cor-
nelis Visser en Johannes Piers
Spijksma voeren in 1884 voor de
gemeente elk voor ruim 5000 gul-
den aan werken uit. Voor die tijd
een behoorlijke investering.

Ophoging en uitbreiding
ln 192'7 stellen burgemeester Het-
te Paulus Fledderus (1868-1930)
en wethouders de gemeenteraad
een verbetering van de begraaf-
plaats voor. Er zijn twee plannen:
A. ophoging van de laaggelegen
zijkanten, leverl + 170 extra gra-
ven op.
B. aanleg van een nieuw gedeelte,
levert + 400 tot 500 graven op.
Gemeente-opzichter (en timmer-
man) Andries G. Visser maakt een
omschrijving van de kosten. Het
eerste plan kost / 2.000,--, het
tweede / 5.000,--. De raad kiest
om financiële redenen voor plan A
en daarom worden de zijkanten
opgehoogd.
Eind 1978 komt het kerkhof weer
in de lJlster raadsvergadering ter
sprake. IJlst breidt zich uit; er ko-

Het nieuwe gedeelte van de begraafplaats dat in 1982 is geopend. De

woningen op de achtergrond staan in het zogenaamde plan Clooster-
camp.
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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
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VAN VLOER TOT DAKPAN
ONDERHOUDSBEDRIJF HUISMAN!

DE FTNNE 6, 8651 CW |JLSï, 0515-532023
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De slager aan de gracht,

die heeft vlees dat is heel zacht.

Lekker gekruid gehakt

voor u een gemak.

Vele sooften worst

en u eet als een vorst.

Naar vele andere so\rten kunt u vragen

u noet maar eens een gokje wagen.

ln de winkel ontmoeten wij u graag

en leggen wij het vlees v00r u op de waag

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

AUTORIJSCHOOT

Anneke Klootwijk
&

Onno Swart

Voor al uw
rijbewijzen

Hommerts
Tel.05I5-443600

06-52614135

Waarom kopen...
als u Yoordelig
kunt huren?

De doe-het-zelver huurt bij
ons o.a.: , Ladders. Rol-
steigers . Speciemolens
. Cirkelzagen. Decoupeer-
zagen. Boormachines
. Parketschuurmachines
. Schuurmachines . Grond-
of Tuinfrezen . Ketting-
zagen enz. enz.

M.SUPERDA
Gereedschapverhuur

Sudergoweg 54, Ulst
051 5-426020tO5 1 5-53 1 260

..loosHt'ot%
""Wi0da

Croleskwartier 77
8651 HC IJIst

Tel./fax: 05 1 55 - 53 3 I 53
Autotel.: 06 - 53209183

Colleete SIMAVI

Yan 24 ím 30 maart jl. werd ook
in lJlst weer gecollecteerd voor
Simavi.
Dit jaar is het mooie bedrag van
/ 1.581,-- opgehaald.
Het geld wordt besteed aan medi-
sche hulp in ontwikkelingslanden.
Collectanten en gevers hartelljk
bedankt.

M. Mulder-v. Veen
Y. Nijdam-v.d. Molen

Opbrengst collecte
f{ationaal Reumafonds

De actie voor het Nationaal Reum-
afonds in het kader van de landelii-

U KUNT HIER TERECHT VOOR:
. Reparaties. Grote & Kleine Beuren

' APK-Autokeuring . Spuiten
. Onderdelen . Verkoop van Nieuwe &

Gebruikte auto's

Roodhemsterweg 14

tEh IJlst
r- 0515-531436

(privé 531858)

NS-plaatsbewiizen
verkrijgbaar bij

boekhandel Visser

A Aannemersbedriif
\Ih/ [El]llga-spiiksma
Voor al uw
* Nieuwbouw
* Verbouw
* Onderhoudswerk
Vraag om vrijblijvende
prijsopgave
van uw bouwplannen

ïef eÍoon O51 5-44227 I I O51 5-531 228
TeleÍax 051 5-443659

Iv0B
BOUWBEBRIJF

ke inzameling in de week van 17
tlm 22 maart jl. heeft in IJlst een
bedrag opgebracht van / 1.914,55.
Het bestuur richt zijn welgemeen-
de dank tot leden van het plaatse-
lijk comité, tot de collectanten en
tot ieder die door een financiële
ondersteuning tot het welslagen
van de collecte heeft bijgedragen.
Mocht u door omstandigheden de
collectant gemist hebben, dan kunt
u alsnog uw bijdrage storten op
postgiro 324 of banknummer
351674812 t.n.v. het Nationaal
Reumafonds Den Haag.

\r/

Reumafonds comité IJlst
Tineke Rijpma
Jannie Gebben

Collecte Astma Fonds

In de week van 12-17 mei a.s.
wordt er voor het Nederlands Ast-
ma Fonds weer de jaarlijkse col-
lecte gehouden.
Voor de voortzetting van hun
werk is deze collecte van groot be-
lang. Daarom hoop ik dat u net als
andere jaren de zakjes die van te
voren worden rondgebracht met
uw gave klaar wilt leggen voor de
collectant.
U bij voorbaat dankend namens
het Astma Fonds,

W. Kempenaar-Verhoog. v

Y.Y.C. zoelct
nieuwe leden!
Voor een plaats als IJlst met in de
omgeving Oosthem en Abbega, in
totaal ongeveer 4.000 inwoners, is
vier seniorenelftallen veel te wei-
nig. Het bestuur van Y.V.C. wil
voor het seizoen 199711998 dan
ook graag weer een Y.V.C.-4 of
een 2e Y.V.C. 35+ elftal inschrij-
ven. Dit moet wel omstreeks mei
a.s. gebeuren, zodat wij geïnteres-
seerden er wel op wijzen: wacht
niet te lang als je wilt voetballen
en geef je op. Y.V.C. staat garant
voor een leuke sfeer en gezellig-
heid en wat is er dan leuker om 's

zaterdags tegen een balletje te
schoppen op onze vemieuwde ac-
commodatie.
Opgave en/of inlichtingen: Sjouke
Fijlstra (sekreraris), tel. 532101 .



Nederlandse Christen
Mevrouw Joustra opent deze
avond met een hartelijk welkom
aan de aanwezigen, waaronder
ook een gast, mevrouw Wasse-
naar.

Het thema deze avond is: 'Kansen
en kleuren, de pluriforme samen-
leving'. Onze beide voorzrtters
zullen het leiden.
Mevrouw De Vries leest uit Gene-
sis 16: 1 tlm 7, Hagar's vlucht
voor Saraï. Dan volgt de meditatie
en zingen we nog Psalm 139: 1 en
2. Hierop volgt het gebed. De
avond is voorbereid naar aanlei-
ding van een handleiding aange-
reikt door het hoofdbestuur. De
gekozen titel van het onderwerp is
'Discriminatie'. Er worden groe-
pen gevormd en ieder krijgt 2 stel-
lingen en vragen waarover gedis-
cussieerd kan worden. Iedere
groep vertelt dan wat ze onder dis-
criminatie verstaat. Tenslotte
geeft de leidster van de discussie
enige definities van discriminatie
nl.'verwerpende onderscheiding,
achterstelling, afwijkende behan-
deling in ongunstige zrn, het zich
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Vrouwenbond
in openbaar mondeling of in ge-
schrift of afbeelding opzettelijk
beledigend uitlaten over een groep
mensen wegens sekse, ras, gods-
dienst of levensovertuiging'.
Onder positieve discriminatie ver-
staan we een voorkeursbehande-
ling voor gediscrimineerden. Ook
wordt door de leden nog een knip-
selkrant gemaakt over dit onder-
we{p.
Onze conclusie is dat er door on-
begrip en onwetendheid over en
weer vooroordelen kunnen ont-
staan. Hetzij dagelijkse in onze ei-
gen omgeving of veraf ten opzich-
te van andere culturen.
Mevrouw de Vries sluit af met een
gedeelte uit een boekje van ds.
V.d. Berg en ds. Hengeveld: 'Ik
kan het niet laten'.
Dan bidden we gezamenlijk het
'Onze Vader'.
De beide voorzitters worden be-
dankt en ontvangen een attentie
voor hun inzet. We wensen allen
wel thuis entot24 april a.s. op ons
60-jarig jubileumfeest.

J. Posthuma-van den Boomsaard

ADVERTENTIE

Al meer dan 2 miljoen passen met
chipknip in omloop!

In de laatste maanden van 1996 zijn al
meer dan één miljoen passen met een

chipknip uitgegeven. In 7997 volgen er nog
ruim 11 miljoen. Hebt u nog geen pas met Chipknip? Dit jaar

krijgl u er zeker óén. Warra voortaan zit er op elke pas die wordt ver-
vangen een splinternieuwe Chipknip. Ook u kunt dan dagelijks pro-
fiteren van het gemak van dit handige betaalmiddel.

HOE kunt u betalen met uw Chipknip?

Heel eenvoudig. U koopt iets in de winkel. De winkelier toetst het
bedrag in. Dat verschijnt op het schermpje van de betaalautomaat.
U controleert of het klopt en steekt uw Chipknip in de gleuf. U
drukt op de "Ja-knop" en u hebt betaald. U hoeft dus geen pincode
in te toetsen. Zobetaalt u met de Chipknip binnen twee seconden.

\ryAAR kunt u tretalen met uw Chipknip?

Overal waar u deze (geelgekleurde) sticker ziet. In winkels en bij
benzinestations, in de taxi en straks ook op terrasjes, de markt, bij
de parkeerautomaat, in de bus en het zwembad. Bedrijven en instel-
lingen met de gele sticker hebben een betaalautomaat die geschikt
is om te chippen. Als u twijfelt, vraagt u het gewoon even. Want er
komen steeds meer bedrijven waar u welkom bent met uw Chip-
knip.

WAAR kunt u met uw Chipknip betalen in Ulst?

In lJlst kunt u betalen met de Chipknip bij de volgende bedrijven:

. Veilingen en taxaties Baerveldt bv.

. Technisch bedrijf Bakker lJlst

. Gemeente Wymbritseradiel

. Boek- en fotohandel Visser

. Nijenhuis Tweewielerbedrijf

. Boutique Jenny

. Stadsherberg "Het Wapen van IJlst"

Bond van Plattelandsvrouwen in Friesland

\z

Christelijke Plattelandsvrouwen lJlst

De bijeenkomst op 20 maart in het
Mienskipsh0s werd verzorgd door
het eendagsbestuur. De avond
werd geopend door Meinie War-
denier. Ze heette iedereen welkom
en vertelde in het kort wat er deze
avond stond te gebeuren.
We begonnen met een kopje kof-
fie of thee, met een door Hinke
v.d. Kooij gebakken lekkernij.
Hieronder zat een nummer verbor-
gen, waarmee we in groepen wer-
den verdeeld. Na de mededelingen
en notulen zouden we worden ge-
test op onze kennis over Friesland.
Deze kennis was van zowel de
Friezen als de niet-Friezen uiter-
mate goed.

Na de pauze was het woord aan

Hammie Zoethout. Ze vertelde,
dat ze ons nu wat meer algemeen
vilde testen. Dit werd eedaan

Donderdag 20 maart 1997, Mien-
skipsh0s, 's avonds 8.00 uur.

Mevrouw Hoekstra verwelkomde
ons allemaal; in het bijzonder me-
vrouw A. ten Hoeve.
Daarna las de presidente mevÍouw
Hoekstra ons een meditatie voor
en ging daarna ons voor in gebed.
Mevrouw Jacobi en mevrouw
Weiland gaven ons een verslag
van de Vrouwenraad-vergadering
van Wymbritseradiel, gehouden
op20-3-1997. Mevrouw Ten Hoe-
ve kreeg daarna het woord.
Zij is lerares huishoud- en gezond-
heidskunde. Deze avond zal zij
ons vertellen over tropisch fruit.

Jevrouw Ten hoeve geeft cursus-Vr.n ou., dit fruit eri houdt ook
veel lezingen perjaar.
Als inleiding had ze het tropisch
fruit voor ons op schalen gelegd

door middel van het welbekende
spel van de t.v. 'Hints'. Het uir
beelden en raden was best wel
moeilijk. Het lijkt simpel als je er
naar ziÍ te kijken, maar zelf doen
is toch wat anders. We hebben het
er met z'n allen heel goed van af-
gebracht. Binnen de tijd was het
bestuur door z'n aanwijzingen
heen, en alles is geraden.
De stand bleef 0-0. Alle aanwezi-
ge leden kregen daarna een leuke
attentie mee als herinnering. Al
met al een zeer geslaagde, gezelli-
ge avond.
Pieta Roorda bedankte het een-
dagsbestuur en overhandigde hen
een cadeautje. Het eendagsbestuur
besloot de avond en wenste ieder-
een wel thuis.
Namens het bestuur,

Mettie Wolfswinkel

en mochten wij de 30 soorten fruit
uitzoeken en een naam geven. Dat
was best wel moeilijk. Het tro-
pisch fruit komt allemaal uit het
buitenland en wordt vervoerd per
vliegtuig of boot. Het is wel het
hele jaar in Nederland verkrijg-
baar.
De vruchten worden ook vaak ge-
bruikt bij salades, gebak en als na-
gerecht.
Als je vruchten gebruikt moet je
wel even weten dat ze ook goed
rijp zijn, werd ons gezegó.
Mevrouw Hoekstra bedankte me-
vrouw Ten Hoeve dan ook harte-
lijk voor deze avond.

Na een gedicht te hebben voorge-
lezen wenste ze ons allemaal een
goede Pasen en wel thuis.

T. Wind-Wiersma

Schaakclub Ulst-Oosthem
Dit seizoen is R. Abma kampioen
geworden. Bij het ingaan van de
laatste ronde waren er drie kandi-
daten voor de titel.
Maar het liep wel zo dat ze alle
drie gelijk eindigden. Daar er geen

tijd meer was voor beslissingspar-
tijen gaf de persoonlijke prestatie
in de onderlinge partijen de door-
slag.
Hierdoor werd R. Abma nummer
I en kampioen, tweede werd S.

van Scheltinga en derde P. ïjoel-
ker.
De ranglijst ziet er na 16 ronden
als volgt uit:
R. Abma. S. van Scheltinga en

P.ïjoelker elk 11,5 pnt., P. Walin-
ga 8,5, H. Boelens en R. Schraa 8

pnt., S.Wiersma 5 pnt. en A. Vis-
ser 3 pnt.
E. Bos speelde een halve competi-
tie mee en haalde 2.5 pnt. binnen.
Het schaakseizoen werd besloten
met een avond snelschaken. Na 9
ronden werden hier H. Boelens en
R. Schraa de winnaars elk met 6,5
pnt.

In september hopen we weer te

beginneí en dan met wat meeÍ Ie-
den?

Het bestuur
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Nee heb je. SÍSÍ panty's kun je krijgen bij:

Bij besteding van f 35,- een SÍSÍ panty
KADO (zolang de voorraad strekt)

@u*

BOUWBEDRIJF

VISSER
IJ LST

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

ROODHEMSTERWEG 12.8651 CV IJLST
TEL. 0515-531214. FAX 0515-532600

kringlooputinkel
stichting de draei

open maandag t/m orijda.g 8.3O tot 16.OO uur

bruikbare goederen d.ie bij
oaerbod.ig zijn, kunt u bij ons
inleoeren. eaentueel kunnen
utij het bij u ophal.en

Bezoekadres: De Draei 16-f
(in het bedrijvencentrurn)
862lCZ HEEG, telefoon 0515-442442

EEN BETER
BEGII{T BII

MtllEU
IEZE1F



Betekenis Nationale Herdenking en Nationale
Viering Bevrijding op 4 en 5 rnei n..s.

Op 4 mei herdenken en waarderen wij de mensen die hun le-
ven gaven voor de vriiheid van anderen (waaronder wijzelÍ)
en de mensen die slachtoffer zijn geworden van onvrijheid en
rechteloosheid. Op 5 mei staan wij stil bij de betekenis van
vrijheid en realiseren wij ons dat onze vrijheid niet vanzelÍ-
sprekend is.

Vrijheid is kwetsbaar en vraagt
onderhoud. Van iedere burger.
Steeds weer. De vrijheid die wij in
Nederland kennen is kostbaar en
dat vieren we op 5 mei. Tevens
beseffen we dat velen in de wereld
niet de vrijheid hebben die wij in
Nederland genieten. Dat er voort-
durend een beroep op ons gedaan
wordt om mee te helpen mensen
in vrijheid te laten leven en slacht-
offers van onderdrukking te steu-

\-n'
De Nationale Herdenking en de
Nationale Viering van de Bevrij-
ding doen daarmee een beroep op
zowel de individuele als op de ge-
zamenlijke verantwoordelijkheid
om onderdrukking, discriminatie
en rechteloosheid tegen te gaan.

Het is een bezinning op heden en
toekomst. Op 4 en 5 Mei wordt
een appèl gedaan op álle burgers
van Nederland, ongeacht leeftijd,
status. huidskleur. culturele her-
komst, religieuze overtuiging of
politieke voorkeur.

Wie herdenken wij op 4 mei?
Tijdens de Nationale Herdenking
op 4 mei worden al onze gevalle-
nen herdacht -burger en militair-
Àe waar ook ter wereld (hetzij ver

1-.g, hetzij in onze onmiddellijke
woonomgeving) sinds het uitbre-
ken van de Tweede Wereldoorlog
zijn omgekomen. Te weten:

militairen van Zee-, Land- en
Luchtmacht, gesneuveld tijdens
de oorlogshandelingen in mer
1940:'
burgers, omgekomen ten gevol-
ge van de oorlogshandelingen
van de bezetters in de periode
l94O - 1945 en, in Nederlands-
Indië. tijdens de revolulionaire
periode na de bevrijding;
militairen van het KNIL en de
Koninklijke Marine, gesneu-
veld tijdens de oorlogshandelin-
gen in Nederlands-Indië;
leden van de Koopvaardij en
andere zeevarenden, gesneu-
veld tijdens de Tweede Wereld-
oorlog buiten Nederlands
grondgebied;
allen, die in de jaren 1940 -

1945 z\jn omgekomen als ge-
volg van verzetsacties tegen de
bezetters;
allen, die zijn omgekomen in de
concentratie- en intemerings-
kampen, waaronder die in Ne-
derland, Nederlands-Indië,
Duitsland, Polen, Japan, Thai-
land, Birma en tijdens gedwon-
gen tewerkstelling;
allen - met inbegrip van de geal-
lieerden - die zijn omgekomen
bij de bevrijding van het Ko-
ninkrijk, zowel in Nederland als
in Nederlands-Indië;
militairen, omgekomen na de
Tweede Wereldoorlog tijdens
acties in lndonesië en Nieuw-
Guinea;

- militairen, omgekomen tijdens
vredesmissies waartoe door in-
ternationale organisaties is be-
sloten: Korea, Libanon en voor-
malig Joegoslavië.

Stille tocht
Op zondag 4 mei a.s. worden óók
de inwoners van IJlst uitgenodigd
aan de Nationale Herdenkins in-
houd te geven door:

1 vanaf 18.00 uur tot zonsonder-
gang de vlag halfstok uit te ste-
ken. Ook de kerken en scholen
worden verzocht dat te doen.

2 om 19.30 uur deel te nemen aan
de 'stille tocht', die vanaf het
gemeentehuis naar de algemene
begraafplaats in IJlst wordt af-
gelegd. Op de oorlogsgraven
worden namens het gemeente-
bestuur van Wymbritseradiel
kransen gelegd. Ook deelne-
mers aan de 'stille tocht' kun-
nen bij de oorlogsgraven bloe-
men leggen. Muziekvereniging
'Concordia' verzorgt de muzi-
kale omlijsting bij deze plech-
tigheid;

3 vanaf 19.45 uur tot 30 seconden
vóór 20.00 uur worden de IJI-
ster klokken geluid;

4 vanaf20.00 uur wordt een ieder
verzocht 2 minuten stilte in acht
te nemen;

5 de plaatselijke horeca wordt
verzocht tussen 18.00 en 21.00
uur op gepaste wijze met deze
herdenking rekening te houden.

Ulst, april 1997.

De burgemeester van
Wymbritseradiel,
M.F. Koopmans.
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Nu ook algemene peri0dieke keuringen (A.P.K.)

Rogmolewei 6 8651 CW lJlsl 0515-532023

COPIEREN tot A3
- nu ook in KLEUR -
vergroten oÍ verkleinen?

DUPLICEREN?
Snel en goedkoop

dan naar:
Boekhandel/Drukkerij

VISSER
Galamagracht 9. tel. 531318

NZ| I OPENBARE

1 ]N BTBLTOTHEEKV (J' IJLST

Tel. 05í5-532450 / Fax: 0515-531536

De Openbare Bibliotheek
lJlst is gesloten op de
volgende dagen:

o woensdag 30 april
(Koninginnedag)

a maandag 5 mei

(Bevrijdingsdag)

o vrijdag 9 mei
(na Hemelvaartsdag)

Drylts...
it aldê stedsje

Íoto- en verhalenboek over lJlst
1 76 pag. met meer dan 260 ïoto's

form. A4, gebonden met stevig omslag
pri.is / 42,50

verkrijgbaar bij:

BOEKHANDEL VISSER

z
6

Cdisch Yomgdg,
trtudjlfrMklhg

f,€lànêldd%tr.
&krutugmtuds,

*mff,V"'
ildórkte[
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Dorkas huis-aan-huis collecte
voor gehandicapten-tehuis Albanië
De werkgroep Nijland van de
christelijke hulporganisatie Dor-
kas Huf p houdt van 20-24 mei een
huis-aan-huis collecte in de ge-
meente Wymbritseradiel. De col-
lecte is bestemd voor een gehandi-
capten-tehuis in Albanië.

Gehandicapten in Albanië. Ze
worden gezien als uitschot van de

maatschappij. Ouders schamen
zich vaak voor hun kinderen. Goe-
de opvang is er nauwelijks. In heel
Albanië zijn slechts zes tehuizen
voor gehandicapten. De situatie in
deze tehuizen is vaak slecht.

In Pogradec ondersteunt Dorkas
een gehandicapten-tehuis. Zo wer-
den er reeds kacheltjes, lesmateri-
aal, naaimachines en lappen stof
naar het tehuis gestuurd. Maar er
is nog veel meer nodig, zoals ta-
fels, stoelen en lesmateriaal voor
de kinderen.
Dorkas gaat zich hiervoor inzet-
ten. Verder zal de onderwijzers en
begeleiders van het tehuis worden
geleerd hoe zij de kinderen op een
goede manier op kunnen vangen.
Het is de bedoeling dat ook de ou-
ders hierbij betrokken worden.
Dorkas wil hen leren om hun kin-

deren te accepteren en op te ne-
men in hun dagelijks leven.
Dorkas-medewerkers hebben deze
maand Albanië moeten verlaten.
Maar zodra dat mogelijk is, zullen
zij weer terug keren om de projec-
ten in het land op te bouwen. Uw
steun is daarom extra hard nodig.

Gehandicapten in Albanië. Helpt
u hen door een bijdrage te geven
in de huis-aan-huis collecte. Ook
kunt u een gift overmaken op giro
2018 van Dorkas Hulp, Andijk,
o.v.v. gehandicapten-tehuis Alba-
nië

I 
*'".
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WONINGINRICHTING
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V, ,p Uitvaartvereniging "Laatste Eer', lJlst\t\ lá

* Stijlvolle verzorging van begrafenissen en crematies,
voor leden en niei-leden

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

:i: Indien gewenst opbaring thuis met koeling
:i: DienstverlenÍng zonder winstbejag met voor leden

bovendien f inancièle tegemoetkoming
:i: Door samenwerking met UBO-verzekeringen is iotale

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

*< Bode J. Plantinga, dag en nacht bereikbaar
0514-591372

Inlichtingen: A.A. Seinen, De Kling 11, tel.0S15-532558

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

cisco-snoïll

ffi*4gj#^Kp,mn
NIEUWBOUW . BETONBOUW . RESTAURATIE

ONDERHOUD. WEG- EN WATERBOUW
Roodhemsterweg 4

Postbus 29 - 8650 AA tJlst
Tel. (051 5) 53 1 8 B0 - Fax (051 5) Sg 2g 29
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STTEIUSTRA & VAN DER wAt , IILST ,*rh;#

o Walbeschoeiing o Jachthavens o Riolering o Gemalen

Niet de werkgever betaalt de lonen;

:,i..:,, hij gaat gewoon met geld om.r',, Het is het produkt dat de lonen hetaalt

VOOR WONING-
EN

UTILITEITSBOUW
Installatiebedrijf

.z\,t
BROUWERY

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

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

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

Speciale drogisterij en
kosmetica-afdeling

Let op onze wekelijkse folder

SPEERSTRA'S
VOORDEELMARKT
Stadslaan 2 - Telefoon 531206

Schilders- en Klusbedrijf
Haitze Osinga

Jf Binnen- en buiten schilderwerk
Jk Saus- en behangwerk

Jf Enkele en dubbele beglazing
ik spackspuiten 

8617 LH i$;ËtJi
JÊ Kleinschalig timmerwerk Tet. 0515 ss 22 6s


