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tPrutser' maakt van
halfvergane Mall"jan weer iets moois
Die 'prutser' is een prutser in de Friese betekenis van het
woord; n.l. Tjalling Hoekstra, die met veel lieÍde het halÍ-
vergane werktuig weer zijn oorspronkelijk uiterlijk gaÍ.
Het uiterlijk van een stoere en krachtige bomensleper,
ooit bestemd om de zware gekapte stammen met paarden-
tractie uit het bos te halen of bij de houtzagerij te ver-
plaatsen. Toch was Tjalling nooit wagenbouwer oÍ tim-
merman, maar hij is een man die iets om handen moet
hebben, met lieÍde voor het materiaal iets wil scheppen.
Het resultaat hebben we zaterdag 10 mei bij houtzaagmo-
len 'De Rat' kunnen aanschouwen, een fraai voertuig met

\-manshoge wielen, klaar voor het zware werk.

Mallejan, m (-s), tweewielig
voertuig voor paardentractie, be-
stemd voor transpoft van boom-
stammen, palen e.d.
De last wordt onder de boogvor-
mige verbinding tussen de wielen
opgehangen. De trekboom is zo-
danig aan deze boog bevestigd,
dat door trekken aan de trekboom
de last van de grond wordt opge-
heven. De mallejan is grotendeels
vervangen door de vrachtauto.
(Enc.)

Hoe kwam de mallejan, of liever
gezegd 'wat er van over was' in
IJlst terecht?
Onze mal1ejan, zo zullen we hem
voortaan maar noemen, was er-
gendom van houthandel Jonge-
:el, voorheen houthandel Ter

Vorst, aan de Geeuw te Sneek,
waar hij vroeger waarschijnlijk
gebruikt werd bij houtzaagmolen
'De Zwarte Hengst' die bij hout-
handel Ter Horst hoorde. Hij werd
door de directie van Jongeneel
aangeboden aan het museumdorp
Orvelte in Drenthe. maar daar ze
hier reeds een aantal van dit soort
voertuigen hadden staan, werd
Jongeneel bedankt voor het aan-
bod maar men had geen belang-
ste1ling.
De molenaar van 'De Rat', Simon
Jellema, die in het verleden bij Ter
Horst werkzaam was, wist van het

De Mallejan is door de 'Belgen' voorgereden.
(Foto: C. Kaspersma)

bestaan van de mallejan en hij in-
formeerde naar het voertuig. De
restanten werden hem graag aan-
geboden en verhuisden anderhalf
jaar geleden naar IJlst. De handig-
heid van Tjalling Hoekstra, die
veel van zijn vrije uren op de mo-
len doorbrengt, was bij Simon be-
kend en zo verhuisden de restan-
ten naar de werkschuur achter
Tjalling's woning aan de Galama-
sracht.

De restauratie
ljalling begon hier met het name-
ten van alle onderdelen en daar
waar er delen ontbraken werd raad
verschaft door anderen die bekend
waren met de wagenbouw. Zo be-
gon deel voor deel de wederop-
bouw van onze mallejan.
Voor de manshoge wielen moes-
ten eerst de naven worden ver-
nieuwd, de oude zijn onbruikbaar.
Binnenin de naaf wordt een meu-
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we bronzen asbus, ter vervanging
van de versleten oude gietijzeren.
gecentreerd. In een bok, waarin de
naaf past en door middel van een
as draaibaar is worden oude en
nieuwe spaken gesteld en deel
voor deel wordt daaromheen het
wiel gevormd. (Vervolg op blz. 4)

Foto's v.l.n.r.:

Eén der oude wielen zonder naaf.

Tjalling plaatst de spaken m een
geheel nieuwe naaf.

Het wiel ís weer compleet en staat
gelijmd en gespannen in de bok.
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Sjoelen vanaf 4 oktober, iedere
maandagmiddag in Nij Ylostins,
aanvang 14.00 uur.
Zangvereniging'Euphonia' re-
petitie iedere dinsdagavond 20.00-
22.00 l'lrtr in het Mienskipsh0s.
Muziekkorps tConcordiat repe-
titie iedere maandagavond van
19.30-21.30 uur in het Mienskips-
hOs.

Jeugdkorps íTusken de Noaten'
elke dinsdag van 17.00-17.45 uur
in de Schaapskooi.
Judo lessen, iedere dinsdag
17.00-19.00 uur in spoÍhal De Ut-
heme.
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-

. lae van 13.30-15.00 uur in hetvM[nskioshr]s.

Schaken elke dinsdagavond in
Het Wapen van IJlst.
Dammen elke maandagavond in
Het Wapen van IJlst.
Bejaardengymnastiek in Nij
Ylostins, elke vrijdag vanaf 14.30
uur.
Badmintonvereniging Flash elke
donderdag van 18.00-22.30 uur in
De Utherne.
Volleybalvereniging Stánfries
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; zaterdag 9.00-12.00
uur in De Utherne.
Gemeente van Jezus Christus:
Kinderclub 4tlm1 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 eYen weken. Info: Johan
Brinksma, tel. 058 -250 1 627 .

Bouw- en Houtbond F.N.V.
Sneek/Wymbritseradiel Con-
tactpersoon: Douwe Heeringa,
tel.05 l5-53 1970.

Vrouwen Advies Team
(VAT): Vrouwenbond FNV,
district Friesland, bel: 0517-
415867,secr.: 05155-3 1970.

MIJN HOBBY
UW GEMAK...!
Het veilrouwde adres voor al uw
sliipweÍk, zoals: schaÍen, messen,

tuÍn- en hobbygereedschap.

Sliipen, balanceren, onderhoud van

alle soorten grasmaaiers.

Slijpen alle tuingereedschap, ook

elektrische heggeseharen.

Uw slijper: Henk de Vries

IJTAND-IJI.ST

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

6 juni 17.00 - 7 juni 23.00 uur
E.H.J.M. Drenth
S. Sj aerdemala an 7 2, lllst
Tel.0515-531263

7 juni 23.00 - 9 juni 8.00 uur
H. Huismans
De Syl 10, Heeg
Tel.0515-442292

13 juni 17.00 - 14 juni 23.00 uur
H. Huismans
De Syl 10. Heeg
Tet.0515-442292

14 juni 23.00 - 16 juni 8.00 uur
E.H.J.M. Drenth
S. Sjaerdemalaan 72, IJlst
Tel. 0515-531263

20 juni 17.00 - 23 juni 8.00 uur
C.H. de Koning
Ylostinslaan 3, IJlst
Tel. 0515-531263

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

Redactie:
A. Kuipers
E. Hekman

G. Groeneveld-Kroese
Migg bv, Sneek

Sybe Houtsma en
Migg bv Sneek

Drukkerii Visser. IJlst

Kopij en/of advertenties :

Inleveren vóór 2 juni
199'7 bij Drukkerij Visser,
IJlst.

O Copyright Drukkerij VisseÍ.
Niets uit deze uitgave mag worden
veileelvoudigd door middel van druk,
fotocopie, mikrofilm of op enigerlei
andere wijze , zonder voorafgaande
schriftelijke toestemming van de
uitgever.

De uitgever behoudt zichzelf het recht
voor ingeleverde kopij te wijzigen, in te
korten ofte weigeren.

Cafe - Biliartcentrum - Zalenuerltuur

SIADSHERBERG
HET WAPEN VAN IJLST

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

Op vriidag 27 juni 1997 zal op de Overkluizing in lJlst weer een
touwtrekwedstrijd plaatsvinden. Gezien het succes van de vorige
jaren, rekenenwij ooknuweer op uw deelname.
Op de Overkluizing zal weer een dubbele mat worden gelegd van
36 meter en ook zullen weer bondstouwtrekploegen deelnemen.
Op verzoek zullen de ploegen nu bestaan uít zes
personen. Na afloop is de prijsuitreiking in de
Stadsherberg 'Het Wapen van lJlst'. Muzikale
omlijsting zowel buiten als binnen wordt verTorgd
door Rex Wifson. Gezien het professionele
knrakter van het geheel vragen wij een kleíne
vergoedíng van f 15,- per team. Deze bijdrage dient
vóór de wedstrijd te worden betaald bij de
wedstrijdleíding. De wedstrijden beginnen om 19.30
uur en graag 19.00 uur aanwezig zijn. De indeling
en wedstrijdschema wordt op 27 juni a.s. vóór de
wedstrijd uitgedeeld.
Uw opgave, telefonisch of schriftelijk, dient uiterlijk
vóór 14juni a.s. te geschiedenbij Lammert Koster,
Sikko Sjaerdemalaan 35, IJlst, telefoon 0515-531497
of in de Stadsherberg 'Het Wapen van lJlst',
telefoon 05 I 5-5 3 I 3 I 55.

Wij wensen u alvast een gezellige avond toe.

Het volgende WEDSTRIJDREGLEMENT is van toepassing:

1 buurt- c.q. verenigingsploegen trekken eenmaal te-
genelkaar (bondsploegen tweemaal)

2 het geheel staat onder leiding van officiële scheids-
rechters

3 elke ploeg bestaat uit 6 personen met een coach en

eventueel een verzorger

4 alleen schoeisel met een vlakke zool, dus b.v. gym-
sch0enen (geen voetbalschoenen, legerschoenen

o.i.d.)
5 gebruik van hars is niet toegestaan (uitsluitend magne-

siumpoeder)
6 een ieder doet mee voor eigen risico. EHB0 is aanwezig
7 punten waarin dit reglement niet voorziet beslist de

wedstrijd leid ing.

27 juni 17.00 - 28 juni 23.00 uur
E.H. Mulder
Tramstriitte 8, Nijland
TeL.0515-569232

28 juni 23.00 - 30 juni 8.00 uur
C.H. de Koning
Ylostinslaan 3. IJlst
Tel. 0515-531263

4 juli 17.00 - 7 juli 8.00 uur
E.H. Mulder
Tramstrjitte 8, Nijland
TeL 0515-569232
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ANNA
SCHRAA.VAN POPTA

GEDIPLOMEERD
PEDICURE

Geeuwkade 11 -TeleÍoon 531930

7 %h-rr*ho"kê
.4lomskikkursussen

.#reidsboeketten, korsages en oar

,%lomwurk

Richtsje Wijnja
De Himmen 29
Easthim
TiI.0515-532607

SRB SNEEK E.O.
ERWIN ZIJLSTRA

Waterkers 13
8607 ES SNEEK
te|.0515-422339

OOK FLIPPO'S
EN TOPSHOTS

AIle voordelen van de
Vrije Keuze Hypotheek

op een rii

. 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 bluft
uw maandbedrag gelijk.
Alleen de looptijd van de
lening wordt langer.

. Maximale keuzevrijheid: u

kunt extía aflossen, extra
opnemen, zelf de hoogte van

het maandbedrag bepalen en

aanpassen, en extra
financiële ruimte laten
inbouwen.

. De Vrije Keuze Hypotheek
vormt een flexibel onderdeel
van uw financiële

Meer wetenT
Kom eens
praten!

Rabobonk
Sneek- Joute - Lemmel

Galamagracht 1,8651 EB UIst
teleÍoon (051 5) 53 14 26
telefax (051 5) 53 1 2 50

oPrutser' rnaakt
(Vervolgvanblz. I)

Deze delen worden in elkaar ge-
lijmd en met spantouwen wordt
het geheel bijelkaar gehouden.
Wanneer zo'n wiel klaar is, is het
uiteraard niet meer te hanteren en
het wordt dan ook met een
westontakel uit de bok gehaald.
Ook de andere delen van de malle-
jan worden met zorg vernieuwd en
na 3000 werkuren was onze mal-
lejan weer als voorheen, de oude.
Klaar voor de arbeid bij houtzaag-
molen 'De Rat'. waar hij onge-
twijfeld een grote publiekstrekker
zal worden.

De ingebruikstelling
ZaÍerdag 10 mei j1., nationale
Fiets- en Molendag, wordt onze
mallejan door burgemeester Mar-
ten Koopmans, voorzitter van de
Stichting houtzaagmolen De Rat,
officieel in gebruik gesteld. Onder
grote belangstelling wordt de mal-
Iejan, getrokken door 2 Íobuuste
Belgische trekpaarden van Atsma
uit Elahuizen en voorzien van een
enorme boomstam hel terrein van
de molen opgereden. Vanwege het
slechte weer, bijna gebruikelijk op
de molendag, wordt het officiële
deel op de zaagvloer van de molen
voortgezet.
Hier heet Koopmans de aanwezi-
gen van harte welkom. Hij memo-
reert dat IJlst inspeelt op de natio-
nale molendag. Immers in de ge-
meente Wymbrits mogen we ons
verheugen in de aanwezigheid van
vier molens. waarvan er momen-
teel drie operationeel zijn, te we-
ten de houtzaagmolens De Rat in
IJlst en De Jager in Woudsend,.
waar ook de korenmolen Het Lam
te vinden is. De vierde molen, de
watermolen 't Doorus Mooltsje,
even buiten Oudega (W), is in de
laatste fase van zijn restauratie,
dus in de toekomst kunnen alle
vier molens in de route van de

van halfvergane Mallejan weer iets rnoois
door de WV-Wymbrits uitgezet-
te fietstocht worden opgenomen.
Koopmans is blij dat de mallejan
aan het bezit van de stichting is
toegevoegd, en Simon Jellema zo
langzamerhand kennende is hij
bang dat er binnen niet al te lange
tijd een aanvÍaag wordt gedaan
voor de bouw van een onderko-
men voor twee Belgische paarden,
die het geheel compleet moeten
maken. Als voorzitter van de
stichting overhandigt hij Tjalling
Hoekstra een blijk van waardering
(o.a. een handcirkelzaag) voor het
restaureren van de mallejan. Wan-
neer de arbeidsuren in geld had-
den moeten worden betaald, was
dit niet mogelijk geweesr. Ook be-
dankt hij de heer Postma, die
houthandel Jongeneel veÍtegen-
woordigt, voor de schenking en
laat dit vergezeld gaan van een
Dryltser slokje. Ook de heer Ats-
ma wordt bedankt voor de demon-
stratie met zijn paarden.

Mei folle nocht...
Wanneer de heer Koopmans is uit-
gesproken, bedankt Tjalling
Hoekstra voor de blijk van waar-
dering en de belangstellenden
voor hun aanwezigheid. Hij geeft
aan dat hij geen man is van veel
woorden, hij is meer een 'doener'
dan een 'prater'. Hij legt uit dat hij
'mei folle nocht' aan de mallejan
heeft gewerkt. Het was bijna een
obsessie voor hem, hij kon er aan
het eind van de dag soms maar
slecht afscheid van nemen. Er
wordt wel eens gekscherend ge-
zegd: 'Als er iets aan de molen
mankeert, begint Tjalling pas te
leven!' Daar schuilt iets van waar-
heid in, als ik iets waarneem war
gerepareerd dient te worden, dan
jeuken mijn handen en ga ik er
mee door tot het klaar is.

De werking van de rnallejan
Aan het begin van dit verslag

vond u een korte verklaring, over-
genomen uit de encyclopedie, wat
een mallejan is en hoe hij in het
kort werkt. Aan de hand van een-
voudige tekeningen wordt hier
nog eens geschetst hoe de werking
is.

(1) de mallejan wordt boven de
stam geplaatst met de hefboom
omhoog en de ketting onder de
stam door.
(2) de paarden trekken de hef-
boom naar beneden en de ketting
spant zich waardoor de stam
wordt opgetild tussen de wielen.
Pijlsnel wordt er dan een ketting
rond stam en hefboom geslagen
om de stam op zijn plaats te hou-
den.

Omdat de wielen van de mallejan
ca. twee meter hoog zijn kunner
er bomen worden verplaatst metv
een doorsnede van bijna één me-
ter. De dubbele rij spaken in de
wielen zijn nodig om een last van
zo'n'l à 8.000 kg te kunnen dra-
gen en verplaatsen.

De molendag
Ondanks het slechte weer mocht
Simon Jellema op De Rat tussen
de 300 en 400 bezoekers verwel-
komen. De mallejan was dus een
ware publiekstrekker. Veel van
die bezoekers, en dat waren niet
alleen fietsers, maakten van de ge-
legenheid gebruik om een tochtje
met de gemeentepraam te varen
als voorproefje op een eventuele
stadswandeling. Het ging van de
molen, via de Geeuw, langs de
oostelijke Dijgracht en door lJlst
over de Ee. Dan onder de Over-
kluizing door en via de Geeuw tq
rug naar de molen. v
Over de stadswandeling vertellen
we in het volgende Kypmantsje
weer eens iets meer.

Sybe Houtsma

m
K_7
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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.

Bestratingsbed rijf
Zwaagman B.V.

Voor particulier en bedrijf

Vraag vrijdijvend
prijsopgave

Fam. Leverstraal22
8603 EC Sneek

Tel. 0515-430454

S. Wiersma
pianostemmer

Reparatie
Verkoop

S. Sjaerdemalaan 53
8651 BA IJlst

TeI.0515-533127

B elangrijke veranderingen
It Drvltser l(ypmantsj e !

Ingaande de maandjuni 1997 zal het Kypmantsje enkele belangrijke wijzigingen ondergaan. Zoals u
ongetwijfeld hebtopgemerkt. zijn de pagina's van rrw maandblad de laatste maanden bij wijze van proef

ingedeeld in 4 in plaats van in 3 kolommen. Cebleken is dat op deze wijze meer tekst geplaatst kan
worden zonder dat dil ten koste van de leesbaarhe'Í.*rJ$01." hét vervolg zal daarom met 4 kolommen

De belangrijkste wijziging betreft echter O. ï.ïr.'nï","r:qrqr Tor op heden kwam het Kypmanrsje
niet op een vaste darum uit. Met ingang van de maand juni zal het blad wel op een vaste datum

verschijnen voor de *"ï:::;.,,::;;;:'.',,,rï:l;,ï::i. 
ï, ï,ln'"u"ou'u' 

voor de kopij

uiterste inleverdatum
ljuli
gecombineerd jul i/augustusnummer
I september
6 oktober
J november
I OecemDe-r

verschijningsdatum
23 augustus

20 september
25 oktober
22 november
20 december

, 

t oon' on 
"o-*- 

u"'*'1ff:iffffixls;$ i*:ï-ï iï;#y*i"*aa* 
van de inlever-

Door het hanteren van een vaste inlever- en verschijningsdatum kan een ieder, vereniging oi parriculier,
hier rekening mee houden en wordt de zekerheicl geboden dat belangrijke mededelingen. zoals

aankondigingen ian aktiviteiten/evenementen. de lJlstir bevolking rijclig bËreiken. Ook dË maandelijkse
aktiviteitenagenda zal hierdoor completer kunnen worden. Hopelijk stimuleert dit lerenigingen om niet
alleen verslag te doen van gehouden aktiviteiten. maar ook en vooral om komenden activiteiten aan te

koncligen.
De inJevering van kopij voor het Kypmantsje kan zoals gebrui-kelijk gebeuren in geschreven en/of
get'?te vorm. Daar steeds meer parliculieren en verenigingen van de computeï gebruik maken.

verzoeken wij u echter vriendelijk maar dringend deze kopij indien mogelijk op diskette (WP 5.1 I in re
lereren. Dit bespaart ons veel werk. Dank voor uw moeite

rens,o,,e za, ook o. ,"n".,;;;;;;;;;,;;..;_;"";; ;; ;;'i,., ,,*, in de bedoe,ing
de komende maanden met enkele nieuwe rubrieken uit te komen. zoals:

'< een artikelenreeks over 'oucl' IJlst onder de tiLel:
'Drylts... it áiJ. il;.j";. -

* een fotopuzzel. meL maandelijks een detailfoto van een plekje uit lJlst. Iedereen die dit plekje meenr re
herkennen, kan zijn olhaar oplossing inzenden aan de redactie. De inzender van hetjuiste antwoord

ontvangt een bij de plaatselijke middenstand in te leveren waardebon. Bij meeràere goede
inzendirgen zal de waardebon onder de goede inzenders verlool worden. De oplossing en de

prijswinnaar worden bekend gemaakt in het volgende Kypmanrsje.

* bedrijfsreportages. lJlst kent inmiddels vele bedrijven en ook komen er nieuwe bedrijven bij. Vele van
deze bedrijven zijn bij de bevolking bekend, maar andere in mindere male of in het geheel niet. Door

r: " ' : :*n;u6*ksràndácht'tè bêsdeà aàr'',eén nán,Ce:iititeí'bedrijí.én ,denken:wij de IJlster bevolking
' i: ::, ,riniêÍèssiintg'iiffCImáÍielr!è. l,ilrniig.n bièdeo en, dé,bekéndheldrvan èrt met,derïiedrijven te vergroten.

, Zoalq u zfel,ztrtlgn vete *erandc@eí doorgevóá worden met,hei do;l.o:;s lezer van dir m4andbl4d

Dó:redactie d

In het vorige nummer van It Drylt-
ser Kypmantsje stelden drie lief-
tallige jongedames zich aan u voor
als de stadsvrouwe en haar hofda-
mes bij de komende stadsÍèesten.
Maar wie van de drie was nu de
stadsvrouwe?
Dat bleek nergens uit het verhaal
en er werd in IJlst dan ook druk
gegist naar haar naam. Was het

Stadsvrouwe

Elbrig, was het Yvonne of was het
Wietske?
We willen u graag alsnog uit de
droom helpen. Yvonne de Jong, in
het midden op de foto, is de stads-

vrouwe en Elbrig Bakker en
Wietske Abma, respectieveiijk
Iinks en rechts van haar op de foto
zijn de hofdames.
Wij wensen hen prettige stads-
feesten toe en hopen dat ze IJlst op
een waardige manier zullen verte-
genwoordigen.

De redactie
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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 lJlst
tel. 0515-53221 1

SIKIVIA
INSTALLATIE & DAKTECHNIEK

Popmawal 4
8651 AE lJlst
Tel. (0515) s31 416

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

GAS. WATER

CENTRALE VERWARMING
AIRCONDITIONING

BITUMINEUZE BEDEKKING
KUNSTSTOF BEDEKKING

KOPER-. LOOD- EN ZINKWERKEN
METALEN D,AKPANNEN

DAK ISOLATIES

Cafe - Biljartcentrum - Zalenuerhuur

STADSHERBERG
HET WAPEN VAN IJLST

Galamagracht 2-4, 8651 EB IJkt, tel. 0515-531315

. Sfeeruol Cafe . Petit Restaurant . 2 Vergad.erzalen . Zonnig terras
. 2 Jeu de Boule-banen . Biljartcentrum meï:

. 2 Caramboleioftk . I Snookertafel. I Cafebiljart' I Poolbiljart

t ht'íTlowteeÍile AwoÉSícnot 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 lJl$

Met een plofond von

V/1DTn \-/rv
weeïuwotuboven
uw hoofd hongt.

Smidsslroof 2ó. 8ó01 WB Sneek
Telefoon: 051 5-422738 - Fox: 051 5-421 953

Kaosalon
,,Dé ópieghel"

Uilenburg 3
B651IK IJl"sL

fel. 0515 ,3 33 IO

Ylij zijn mel vakanlie van 14 juli L/n2B
juli. Orn teleurstelling te voorkonen,
qnak vroe6Lijdi6 een afspraak.

Openingstijden:

dinsdag t/m vrijdag
8.30 - 12 30 u.

en 13.30 - 18.00 u.

zalerdag
8.30 - 13.00 u.

vrijdagavond knippen
-^^A^. ^+^^.^^t.4Vr ruYr orèPl odn

van 19.00 - 21 .00 u.

Voo r ovenverse bakkersprodukten naar

lDft tbotilD0 0 tbAtruHilDlJ
GEEUWKADE 1 -865i AA TJLST 

- 

TELEFo0N 0sr5-531557

NIET ALLEEN
VRIENDELIJK...

MAAROOK
DEKSELS
VOORDELIG!

MEER PLEZIER VAN JE GIJLDEN EOItr ffi
GALAMAGRACHT 34 IJLST
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Ffigelnijs

Vogelwacht
Ulst/Oosthem

Dertig kieviten (ljip) bij IJlst gezien

op 9-2-1991 door R. Schraa.
Een beflijster (d0mnylyster) gezien
in Abbega op 11-2-1997 door J.

Fey, Abbega.
Een zingende zanglijster (b0nte
klyster) op de Harinxmaweg ge-

hoord door K. v.d. Sluis op l2-2-
1997. Ook werd hij zingend ge-
hoord door R. Schraa op de Ee-
gracht op 13-2-1997.

Dertig scholeksters (strànljip) langs

de Zuidwesthoekweg op 20-2-199'7
gezien door Martin de Jong, IJlst.
Bij Sneek (rondwegbrug over de

- Geeuw) werden 120 scholeksters
geteld op 22-2-1997 door Joh. de

Jong, IJlst.
105 Houtduiven (hófdou) in het
weiland tussen de Scherdyk en

spoorbaan gezien door Joh. de Jong
op 22-2-1997. Ook werden daar 2
bergeenden gezien.
De grutto's (skries), 42 stuks langs
de Geeuw, waren er weer vroeg bij.
Een echte voorjaarsbode. Ze werden
gezien op 21-2-199'7 door Joh. de

Jong. En 30 grutto's werden er op
23-2-1997 gezien bij Nijesyl door
S.K. Abma op 23-2-1997 .

Slobeenden (slobein) zijn ook weer
terug. Er werden 3 gezien bij de
Brekken op 23-2-1997 door Joh. de

Jong. Ook zag hij hier een slecht-
valk (noardske falk).
Kokmeeuw (kob) in zomerkleed,
dus met een zwartlbruine kop op 21-

, -1991 bij de Geeuw gezien door
Joh. de Jong. Ook werd een kok-
meeuw in zomerkleed gezien bij
Hommerts door Aagje Schuurmans-
Landman op 25-2-1997 .

Een tureluur (tjirk) werd gezien op
24-2-1997 bij Nijesyl door S.K. Ab-
ma.
Een kerkuil (goud0le) langs de

Zuidwesthoekweg bij NU Ylostins
gezien door H. Postma, IJlst.
Veldleeuwerik (ljurk) en 5 witte
kwikstaarten (boumantsje) gezien

bij het Schelpenpad op 28-2-1997
door Joh. de Jong.
De vlinders komen ook weer te-
voorschijn. Zo zag Mutin de Jong
een kleine vos bij Sneek op 1-3-
1997. Ook werd de kleine vos nog
gezien in de J. Rispensstraat op 9-3-
I 997 door Joh. de Jong.
Koolwitje en citroenvlinder werden
gezien in de Ylostinslaan op 4-3-
1997 door mevr. G. Walsweer-
Landman, Nij Ylostins.
Ook werden 4 citroenvlinders ge-

zien in de J. Rispensstraat, op 9-3-
1997 door Joh. de Jong.

De dagpauwoog werd op 6-3-199'7
door mevr. G. Walsweer-Landman
in de Ylostinslaan gezien. De dag-
pauwoog werd ook gezien langs het
schelpenpad door Joh. de Jong op 9-
3-199'7.
Ook de attalanta is weer gezien in
IJlst door Johanna Landman, Hom-
mefis.
37 Kemphanen (hoants) op 8-3-
199'7 en ook 18 tureluurs (tjirk) door
Joh. de Jong.
3 Grote bonte spechten (grutte b0nte
spjucht) in de grote boom op de
Geeuwkade gezien door Siebrand
Walsweer op 10-3-1997, Ook werd
er nog een grote bonte specht gezien
in IJlst door Boukje Dijkstra, IJlst.
Een ransuil (hoarnule) werd er ge-

zien in de Stadslaan door H. Spit,
Stadslaan op 10-3-1997. Hlj zar
mooi op een tak. Hij heeft je vlug in
de gaten. het kopje draait mooi mee

om alles goed te volgen.
Een vogeltelling rondom de Geeuw
op 2I-2-1997 door Joh. de Jong:
Wat een vogels en dat in februart en
na zo'n winterl Eerst de kant van de
Geeuw en de Zuidwesthoekweg, 's

middags om 15.15 uur. Grutto 42,
waarvan I kreupel: scholekster 210:
houtduif 52; kieviet 65; kokmeeuw
1 10, I had een bruine kop; meerkoet
75; spreeuw 65.
Het volgende rijtje is een telling van
de Geeuw, het reservaat en langs het
schelpenpad. Meerkoet 80, aal-
scholver 1; kuifeend 65; smient 85;
fuut 2; pijlstaart 2 (.een paartje);
kleine mantelmeeuw 2; zilver-
meeuw 8; holenduif 3; grutto 58;
scholekster 92; kieviet 145; goud-
plevrer 27 ; spreeuw 100; houtduif 6;
kokmeeuw 55; zwarte kraai 12.

Wat een vogels en ook zo veel soor-
ten! Toch zijn er straks nog meer
soorten vogels die rondom de
Geeuw leven. Vooral de kleinere
soorten die nog uit het warme zui-
den moeten komen.
Telt u ook maar eens als u een wan-
deling of per fiets een rondje Geeuw
doet.

Ook de vlinders horen erbij. Ziet u
die, meld die dan bij Joh. de Jong, J.

Rispensstraat 25, tel. 532049 .

Meldingen van vogels bij: Sj. Land-
man, De Kearnstien 16,tel.532046.

Een paartje eidereenden (eidergoes)

bij Abbega gezien op 8-3-1997 door
J. Fey.
Twee ooievaars (eanebane) bij de
Zwarte Brekken op 5-4-1997 door
H. Groenveld, IJtst.
Jonge eendjes, ze zijn er weer, on-
danks de koude nachten. Zewerden
gezien op "l-4-1997 bij Sneek door
Hannie Landman, Hommerts en ook
door Hette Posthumus, Sneek.
Sperwers (sparwer) werden er ge-

zien in een boom bij de familie Keu-
len aan 't Zouw op 6-4-1997; de
melding kwam van W. v.d. Zee,
IJlst.

Eén zwaluw maakt nog geen zomer;
de eerste melding was op 6-4-1997.
Drie boerenzwaluwen (boereswel)
gezien door H. Postma boven de IJl-
ster Kerksloot. Ook werden er 5

boerenzwaluwen gezien bij Jutrijp
op de Louwei. Geen geschikte
plaats om uit te rusten, maar mls-
schien wel voor de warmte; het as-

falt geeft meestal wat warmte op.
Gezien door S. Wassenaar, IJlst op
11-4-199'l. Ook kwam er nog een
melding van een boerenzwaluw uit
Pikesyl, die werd gezien door C.
Witteveen.
Vijf lepelaars (leppelbek) bij Pike-
syl, gezien op 6-4-1997 door C.
Witteveen en op 13-4-1997 zaghij
er nog eens 2 lepelaars. Het is een
prachtig gezicht deze statige vogel
door het water te zien lopen, om al
zevend met zijn lepelvormige sna-
vel het voedsel uit het water te zoe-
ken.
Een kleine vleermuis gezien door C.
Witteveen bij Pikesyl op 9-4-1997.
Nog een melding van een vleer-
muis: de familie Joh. de Vries. H.
Huizengastraat had een vleermuis
op de vliering, maar op 11-2-199'1
was het nog te koud om de vleer-
muis buiten los te laten. Hij werd in
een doos op de vliering gehouden.
Op l7-3-1997 was de vleermuis uir
zijn doos vertrokken en was ook
niet meer op de vliering te vinden.
Hij heeft waarschijnlijk een kleine
opening gevonden en is vertrokken.
Een vleermuis kan door een smalle
kier en reken maar op dat hij een
goed plaatsje heeft gevonden. Het
was nog wel wat vroeg wat het
voedsel en de temperatuur betreft.
Een- nest met jonge merel (swarte

klyster) werd gemeld uit Pikesyl
door H. Osinga op 7-4-1997. Ook
kwam er nog een melding uit IJlst
van een nest met jonge mereis.

Een melding van een zingende tjif-
tjaf (tomke) op Pikesyl door C. Wit-
teveen op 10-4-1997.
Boven de Hommerts werd de eerste
ooievaar gezien op 10-4-1997 door
Aagje Schuurmans-Landman, Hom-
mefts.
Een melding van een vlaamse gaai
(houtekster) op de Galamagracht te
IJlst op 10-4-1997 door J. Stienstra,
IJlst.
De mooie bekers zijn ook weer uit-
gedeeld voor het eerst gevonden
kievitsei van onze wacht. Voor de
jeugd ging hij naar Peter van Dalf-
sen (ll jaar) uit Folsgare. Hij vond
het ei op 18-3-1997 . En voor de ou-
deren ging de beker naar Marco
Damstra uit Oosthem. Hij heeft zijn
eerste kievitsei ook aangeboden aan

de loco-burgemeester van Wymbrit-
seradiel de heer Wempe.

Vogelwacht IJlst-Oosthem e.o.

NS-plaatsbewijzen
verkriigbaar

bij
boekhandel

Visser

Graag Gedaan

Dit is een vrijwillige hulpdienst,
het bij elkaar brengen (via ons
contactadres) van hulpverleners
en mensen die hulp nodig hebben.
Welke soort hulpverlening komt
hiervoor in aanmerking?
l. Autovervoer:
Voor licht gehandicapten of oude-
re mensen die behalve veÍvoer
ook verdere begeleiding of hulp
nodig hebben naar bijvoorbeeld
ziekenhuis, kleding kopen e.d.
2. Inspringen in tijdelijke nood-
situaties:
Bijvoorbeeld een moeder moet
plotseling naar het ziekenhuis en
er is opvang voor de kinderen no-
dig of een alleenwonende komt
huis uit het ziekenhuis en kan zich
nog niet alleen redden. De hulp
die in dergelijke gevallen geboden
wordt, is van overbruggende, tij-
delijke aard, totdat de geholpene
na een paaÍ dagen het zelf weer
aan kan of een beroepskacht (bij-
voorbeeld gezinshulp of bejaar-
denhulp) het overneemt.

3. Eenvoudige karweitjes:
Voor mensen die daar door ziekte,
handicap of ouderdom niet zelf
toe in staat zijn, b.v. boodschap-
pen doen, medicijnen halen.
Dit zijn een paar voorbeelden van
de meest voorkomende hulpverle-
ningen.
Hebt u één van deze of dergelijke
hulp nodig, bel dan gerust naar
onderstaand contactadres. Dit
geldt ook voor eventuele nieuwe
hulpverleners. Vooral chauffeurs !

De geboden hulp is in principe
gratis, alleen voor autovervoer
worden de benzinekosten ver-
goed.

Het Graag Gedaan-comité bestaat
uit vier dames:
mevr. V.d. Velde, Sneekerpad 6,
tel. 531351; mevr. Hoekstra, S.

Sjaerdemalaan 13, tel. 531602;
mevr. Nijdam, Eegracht 104, te1.

53 I 783.
Contactadres: mevr. R. Johnson,
Uilenburg 14. tel. 53 1568. bij af-
wezigheid mevr. Hoekstra, tel.
531602.
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Plí.ronder

Lippenwalde 2
8622DD Hommerts

Voor taxaties en bemiddeling bij
verkoop/aankoop van:

- wonlngen

* recreatiewoningen

- landerijen eic.

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

ln het bezit van SVM-makelaarsdiploma

:-
E&oE
=a

-=
e3
=e

Renowtie &Nieuwbouw

VAN VLOER TOT DAKPAN
ONDERHOUDSBEDRIJF HUISMAN!

DE FTNNE 6, 86s1 CW tJLST. 0515-532023

lv

\í!!'r'-

De slager aan de gracht,

die heelt vlees dat is heel zacht.

Lekker gekruid gehaW

v00r u een gemak.

Vele soorten worst

en u eet als een vorst.

Naar vele andere so,rten kunt u wagen

u moet naar eens een gokje wagen.

ln de winkel ontmoeten wij u graag

en leggen w| het vlees voor u op de waag.

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

AUTORIJSCHOOL

Anneke Klootwijk
&

Onno SwarÍ

Voor al uw
rijbewijzen

Hc.tmmerts
Tel. O5l5-443600

06-s26141 35

Waarom kopen-..
als u Yoordelig
kunt haren?

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

Rogmolewei 6 8651 CW lJlst 0515-532023

Sudergoweg 54, lJlst
051 5-426020/05 1 5-531 260

uwiua;
Croleskwartier 77

865l HC lJlst
Tel./fax: 05 I 5 5 - 5 3 3 I 5 3
Autotel.: 06 - 53209183

M.SIIPERDA
Gereedschapverhuur

tgl
lTgll^igrrl

V00r alles wal mel uw auto te maken heeÍt
Nu ook algemene peri0dieke keuringen (A.P.K.)

*:tr$$
*[tt;t'i[-ffit'

í*g55iillli
,rxàË'EóHEDEN

Y;;lvn
3fJl'JJu';'

Drylts...
it atdê stedsj e

Íoto- en verhalenboek over lJlst
'176 pag. met meer dan 260 Íoto's

form.44, gebonden met stevig omslag
prijs I 42,50

verkrijgbaar bij:

BOEKHANDEL VISSER

@
Aannemersbedriif

Voor al uw
* Nieuwbouw
* Verbouw
* Onderhoudswerk
Vraag om vrijblijvende
prijsopgave
van uw bouwplannen

Tef eÍoon O51 5-442278 I O51 5-531228
TeleÍax 0515-443659

Vellinga-Spijksma
HEEG/IJLST

1 Í{"í.--
/a

1!v0B
BOUWBEDRIJF

fcruafla;'ttfth
Opbrengst collecte
Jantje Beton
De collecte van Jantje Beton in
IJlst en Oosthem, gehouden van
10 t/m 15 maart 7991 had dit jaar
een opbrengst van / 1 .69 1,95 !

De helft hiervan gaat naar het Na-
tionaal Jeugdfonds van Jantje Be-
ton, de andere helft wordt gedeeld
door de peuterspeelzalen in IJlst
en Oosthem en de stichting Jeugd
en Jongerenwerk te IJlst.
Bedankt gulle gevers en enthou-
siaste collectanten!
Bij deze willen wij ook Margot
Vos heel hafielijk bedanken voor
haar inzet; vele jaren organiseerde
zrj deze collecte in IJlst en Oost-
hem.
Namens Jantje Beton,

Bettv Huisman en Jeltsie de Vries -

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

Voor verf en behang
doe-het-zelf-,

iizer- en visarti kelen,
klompen en laarzen,

bliiÍt het adres

'J..@..raw* 
VR\-ES

Galamagracht 13, Ulst
tel. 0515-53'1387

H"@McM
- Terrasbestrating
- Tuinonderhoud
- Voor alles op

tuingebied

Bel voor
vrijblijvende oÍÍerte
tel. 0515 - 53 26 86
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Sinds 1 december 1996 vor-
men de Hervormde gemeen-
te en de GereÍormeerde kerk
in lJlst een Federatie.
Uit de gemeenten kwam naar
voren dat nu eigenlijk niet
meer van het hervormde en
gereÍormeerde kerkgebouw
kon worden gesproken.

Aan de gemeenteleden is ge-
vraagd om passende namen voor
de gebouwen te bedenken. Daaruit
kwamen verschillende combina-
ties naar voren.
Op de gezamenlijke financiële ge-
meente-avond van l7 aprll j.l. zijn
de volgende namen gekozen.
De hervormde kerk heet voortaan
Mauritiuskerk. Deze naam is

ontleend aan de vroegere Mauriti-
uskerk die on het kerkhof stond en

in 1828 wegens bouwvalligheid is
afgebroken.
Verschillende onderdelen zoals

Kerknamen
preekstoel, orgel, ponkjebord, het
hek rond de kansel en een tien-ge-
bodenbord werden overgebracht

naar de huidige in 1 830 gebouwde
hervormde kerk aan de Eegracht.
De gereformeerde kerk heet voor-
taan Stadslaankerk. Deze kerk is
in 1910 gebouwd door timmerman
Johannes Spijksma (1853-1933)
voor f 14.465,--. Na de ingebruik.
name op I februari 1911 stond o.a.
in een krant: 'Het in nieuwe stijl
opgetrokken gebouw verheft zich
met zijn slanke torens in een pas-
sende omgeving bij de ingang on-
zer stad aan de Laan'.

De namen hervormde en gerefor-
meerde kerk zullen in de volks-
mond nog wel geruime tiid wor-
den gebezigd. Met ingang van 17
april 1997 heten deze gebouwen

formeel de MAURITIUS- en
STADSI-AANKERK.

Fr.B.

.-Zestig jaar l{. C.V. B.
lJlster N.C.V.B.-aÍdeling be-
staat 60 iaar.

Op 24 april vierde de Nederlandse
Christenvrouwen Bond - afdeling
IJlst haar 60-jarig bestaan.
Van de ruim 70 leden namen 63
deel aan de koffiemaaltijd. Bij
binnenkomst in het 'Mienskips-
h0s' ontvingen we allemaal een
corsage van de jubileumcommis-
sie. Dat was direct een feesteliik
gezicht.
Om 19.00 uur opende onze voor-
zitter, mevrouw M. Joustra-Veen-
stra de feestavond met een harte-
lijk welkom. We zingen psalm
139: 1 en 2. Dan leest ze uit Han-
delingen 9:36-43 en volgt er een
korte meditatie over 'Supervrouw

. rf supertrouw?' Na het gebed zin-v
-gen we gezang473: I en 2.

Nu gaan we ons oudste lid, me-
vrouw J. Visser-v.d. Horst, in het
zonnetje zetten. Ze is ook één van
de mede-oprichtsters van onze
N.C.V.B.-afdeling in 1937. Ze
ontvangt een N.C.V.B.-mok opge-
maakt met bloemen en wordt ere-
1id van de N.C.V.B.

Ook Wietske Holwerda ontvangt
een blijk van waardering. Onze
contactvrouw van het Gewest
Friesland-West, mevrouw J. Dam-
Veldstra is ook aanwezig en biedt
ons gelukwensen aan en overhan-
digt hierbij een insigne voor de
N.C.V.B.-vlag en een fotoboek
om de herinneringen zoals foto's
en kaarten van deze dag in te be-
waren. Bovendien nog een pen op
standaard met het embleem van de
bond voor op de bestuurstafel.
Na de soep blikt mevrouw Nauta-
Pruiksma met ons terug op 60 jaar
N.C.V.B. Er worden schetsjes op-
gevoerd door leden van de jubi-
leumcommissie en de leden kun-
nen raden wat het voorstelt. Het
zijn de onderwerpen die in de loop
derjaren hier op de ledenvergade-
ringen zijn geweest. Een gezellige
en humoristische onderbreking
van de maaltijd! Het viel bij de le-
den letterlijk en figuurlijk zeer in
de smaak. De jubleumcommissie
wordt bedankt voor het vele werk
wat ze verzet hebben om deze
feestavond te doen slagen met het
aanbieden van een roos.

Mevrouw De Vries-Yntema sluit
deze avond en we zingen samen
nog 'Dank U voor deze zesÍrg
jaar'.

We kunnen terugzien op een zeer
geslaagde jublieumviering !

J. Posthuma van den Boomgaard

Samen Op Weg-gemeente Ulst
Sociale voorzieningen hebben al-
les te maken met het dagelijks le-
ven en welzijn van velen íminima.
ouderen enz.,;.
Hulp in allerlei vormen staat in
principe iedereen ter beschikking.
Sommige mensen hebben er moei-
te mee om achter de vormen van
steun te komen of hebben een be-
paalde schroom om steun te vía-
gen bij instanties.

De diakonie van de gefedereerde
Samen Op Weg-gemeente IJlst
biedt inwoners van IJlst binnen en
buiten de kerk aan om te helnen
bij het vinden van clie steun. De
diakonie heeft daarvoor twee ver-
trouwenspersonen aangewezen.
Voor bovengenoemde steun kunt
U bellen met de nummers 531456
(J. Schuurmans) of 531277 (8.
Atsma).

6Bijzondere) bijstand voor iedereen
door de diakonie van de federatieve
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DE ÏIJF VOORDELEN VAN . PRESTIGE.FOTO
l) aÍgedrukt op hoogwaardig Ag{a Preitige,:papier 2} dubbele kw-a-

liteitÉcontrole 3) dulb.èllgto legen scherpe prijs 4) snelle levertijd
5) fi9of{!t spaarpunten voor gratis ka{ols 

,

Boek- en Fotohandel
VISSER . IJLST

Galamagracht 9 . Tel. 0515 53 13 18

Zoekt u een garantie
voor kwaliteit en
betrouwbaarheid,

let dan op het AF-vignet.
Het woord 'AF'wil namelijk zeggen, dat u met
een Erkend Schilders- en Glaszettersbedrijf te
maken heeft.

Dat wil zeggen:
. gediplomeerde vakmensen, die regelmatig worden bij-

geschoold;
. glasheldere, goed controleerbare offertes;
. garantie op het werk en een onafhankelijke Geschillen-

commissie i.g.v. meningsverschil;
. gezonde bedrijfsvoering, dus liquiditeit;
. ervaring in werkplanning;
. nette werkwijze en oplevering;

' en tàch een billijke prijs!

Kortom, de Erkend Schilder/Glaszetter laat u
niet barsten.Ziin werk in in één woord: AF

Fslke>t 4e V>,íe

:"i!!"É+,"I$I
BEHÁNCÊR 

-*-

retr'e
tÉlÍr .END scHrLDERs-t f"f ;i'r'*firïi'*osero^'.,r

Buséstraat 26
8651 BK lJlst
telefoonlfax
051 s-53 24 s3

1 op de 7 mensen in Nederland heeft een ziekte

aan maag, lever of darmen. Variërend van lastig tot

levensbedreigend. Van zeurend tot slopend.

Van af en toe tot levenslang.

De Maag Lever Darm Stichting vindt 2 miljoen zieke

mensen onverteerbaarl Wij zijn op zoek naar nieuwe

behandelingen en medicijnen. Uw hulp hierbij is

onmisbaar: steun de Maag Lever Darm Stichting.

MAAG
LEVE R
DARM
STICHTING

GrRo 2137
Maag Lever Darm Stichting

Postbus 430, 3430 AK Nieuwegein

Met uw hulp kunnen we een hoop doen.

y 4*rí/Abt.0515-53122e f
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COPIEREN tot A3
nu ook in
KLEUN

vergroten of verkleinen?

DUPLICEREN?

Snel en goedkoop

dan naar:
Boekhandel/Drukkerij

VISSER
Galamagracht 9

te|.531318

KOPIEERAPPARAAT

TE I(OOP AANGEBODEN

Kopieerapparaat

(Rank Xerox), 5 jaar oud.

Goed onderhouden,

werkt uitstekend.

Vergroten, verkleinen

etc.

ldeaal voor school, club

oÍ vereniging.

Prijs:/ 300,-.

C);r.N' I OPENBARE
I IA BIBLIOTHEEK
V (J' IJLST

Tel. 0515-532450 / Far 0515-531536

t^ |ta\ t_.

-l(tè 

| -I t I ll] ll I de tutstetaL4lt\// |

\fiffiiiV Ixverzekering
x hypotheek

* pensioen

SNEEITER
ASSURANTIE-

KANTOOR
DE BOER BV

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

: **',}ï;l;. 
'Ëïïilï:*.'"

-:::tti.t:.i::

#:::""."1"d:ffi::ï:ï:.ljl: "oí.'/ 
n- --" utrrr echte RainboJ-na

ffil:...ïl^.: .*,*, ,l,.i,!!3ï::: / ,*, o.o.
,, 
",""ï::ir;j:,r1y,?,',#".#:il 

1 
r,,á,',.-""i.ïli, ffï,.:: b"erj" ned.._ffii,j;'hlï.:ï:"l'f,:i,ï'ft tr /,Y#,ï:"T.;::, r #, x

Jan, ïneke, Rufger en Daniël Vroorn

15 j aar Zonnebloern lJlst en omstreken
Dit jaar bestaat de Zonnebloem
afd. IJlst 15 jaar. Al die tijd zetten
plusminus 15 vrijwilligsters zich
in om regelmatig bezoekjes af te
leggen bij langdurig zieken, licha-
melijk gehandicapten en hulpbe-
hoevende ouderen. Ook wordt er
iederjaar een boottocht georgani-
seerd.
Vorig jaar hield de afdeling een
ledenwerfactie, met als resultaat

205 nieuwe donateurs in IJlst.
Oosthem, Abbega en Folsgare.
Het jubileum was voor het bestuur
een reden om een gezellige mor-
gen te organiseren voor alle mede-
werkers, oud-medewerkers en de
gasten van het bezoekwerk. Deze
laatsten werden - voor zover mo-
gelijk - met de auto opgehaald en
gebracht naar Stadsherberg 'Het
Wapen van IJlst', waar om half

tien de koffie met gebak klaar
stond. Na de koffie vermaakte
Ytsje Hettinga uit Koudum de
aanwezigen met door haar zelf ge-
schreven friese gedichtjes en ver-
haaltjes. Deze Friese humor sprak
iedereen zeet aan.
Na een drankje en een hapje en
gezellig bijpraten ging iedereen
om half twaalf voldaan naar huis
terug.



WONINGINRICHTïNG

Galamagracht 2O
865 I EB lJlst

Tel. O5 I 5 -5 32372/5 3 I 450

AWd kwaliteit over de vloer

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

. APK-Autokeuring . Spuiten
. Onderdelen . Verkooo van Nieuwe &

Gebruikte auto's

ZFos15-s3/ilï
(privé 531858)

IT DRYLTSER KYPMANTSJE 12

vollêdig:

tgl./fan 0515-53146;2

mob.iel. 0ó-52 508 043

G eboo rte kaa rtj es, T ro u w- e n G e I eg e n h e i d s kaarlen wo rde n
bij ons vakkundig gedrukt. Boeken ter inzage!

ritp:g;:t
Galamagracht 9, Ulst, 051 5-53131 8

vqn
qchtergÍondmuziek

d|rto-shows

ï!í$4i1rri;,

,|rq:tlol ke Bergstra

[e,:fsj3lk 4
8ó51 CZ lJlsf
tsl. 0515-53tó13

W,mí"iR^f,s^m,fl
NIEUWBOUW . BETONBOUW . RESTAURATTE

ONDERHOUD. WEG. EN WATERBOUW
Roodhemsterweg 4

Postbus 29 - 8650 AA lJlst
Tel. (051 5) 53 l 8 80 - Fax (051 5) 53 23 23

qS' q4az y"@ e
*&;*rcr**m*Ëa*g*xí++:+*e'í$',i 'ff#nê#* **-q$r ?-+F*ËË,exrï:e.";::,*-" 

"dffi
STIENSTRA &VAIU DER WAL . I'IST ffi
o Walbeschoeiing o Jachthavens o Riolering r Gemalen

S. Lang nadat de prijs vergeten ís,
wordt krualiteit nog herinnerd

UW ADRES VOOR:
. Centrale verwarmingsinstallaties
. Energiebesparende verwarmingssystemen
. Renovatie van bestaande verwarmingsinstallaties
. Elektr0-technische installaties
. Energiebesparende verlichtingssystemen
. Airconditioning
. Sanitair installaties
. Loodgieterswerken
. Dakbedekking
. 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

VOOR WONING-
EN

UTILITEITSBOUW
Installatiebedrijf

.z\-
BROUWER

Klusbedrijf
Haitze Osinga

Jt Binnen- en buiten schilderwerk
Jt Saus- en behangwerk

Jt Enkele en dubbele beglazing

it spackspuiten 
8617 LH;$#tJi

Jk Kleinschalig timmerwerk Tel. 0s1s s3 22 6s
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EEN
BEG

BETER MI1IEU
INT BII IEZE1F

Uitvoering Gymnastiekvereniging
De Stànfries

Vaterdag 19 april jl. was het dan
weer zover: de eerste uitvoering
na de jubileum-uitvoering van de-
cember 1995.
Deze is natuurlijk niet te evena-
ren, wat ook niet de bedoeling zal
zijn. De jeugd-uitvoering van dit
jaar kan zich echter een waardige
opvolger noemen.
Zoals we a1 verwachtten, was de

sfeervolle en mooi versierde zaal
voller dan vol, elk zitplaatsje be-
zel".

De peuters openden de avond,
waarna de kleuters lieten zien, dat
ze al weer veel moeilijker dingen
konden. De jongste jazz-groep de-
monstreerde haar kunnen. als vlin-
dertjes verkleed, toch soms nog
wel moeilijk hoor, al die verschil-
lende pasjes.

. -'te jongens lieten in duo-vorm
\Zien wat ze zo al konden op de

rekstok, de jongste meisjes balan-
ceerden over de balk waarbij de
parapluutjes een leuk hulpmiddel
waren.
Als je al 70-12 jaar bent spring je
in kruisvorm over de kast waarin
ook nog twee meisjes verstopt ble-
ken te zitten, die het ook best kon-
den. De oudste jazz-meisjes deden
voor en na de pauze een dans

waain ze zich lekker konden uit-
leven.
De meisjes 8-9 jaar gebruikten In-
grid als springtoestel, wat heel
leuk ging. Het programma voor de
pauze werd afgesloten door de

kleintjes met een wandeling door
het bos. al zoekend allerlei dieren
ontdekkend.
Tijdens het toestel verwisselen za-
gen we een heel fraai schaduwspel
van Wya en Tjitske en een korte,
zelfbedachte vrije oefening door
vier meisjes.
De pauze werd benut door de ver-

loting met zeer veel prijsjes, be-
schikbaar gesteld door de IJlster
middenstand.
Tijdens het toesteltumen, na de

pauze, door de jongens/meisjes
kregen we een fraai staaltje te zien
van klassikaal balk, rek, voltige,
brug ongelijk met onder andere
Rimmer als sterke man en Sigrid
als mysterieuze soliste op de balk.
De jongens op minitramp mani-
festeerden zich als een zeer rappe,
springerige groep, met onder an-
dere salto, vliegende rol, waarbij
de muziek zeer swingend was.
Met het onderdeel trainingsvor-
men werd er getoond hoe moeilij-
ke oefeningen worden opge-
bouwd, wat uiteindelijk resulteer-
de in onder andere de ritmische
oefening lange mat van de meisjes
selectiegroep. De waardering hier-
voor werd geuit door een enthou-
siast gefluit door het publiek.
Tijdens toestelwisseling trad als
verrassing op een uniek 4-tal,
Lieuwe als accordeonist en bege-
leider, Nellie en Alex als twee
zeer bekwame stuntel-clowns en
Paulien als zeer strenge juf, ge-
volgd door het acro-duo Dir$e en
Andrea waar de clowns maar eens

bij in de leer moeten.
Dat rope-skipping flitsend, maar
ook moeilijk is en de selectie jon-
gens/heren steeds hoger springt
zagen we. voordat deze uitvoering
werd afgesloten met een geva-
rieerd slotoptreden.

De leiding werd op de gebruikelij-
ke manier bedankt; ook was er
dank voor de mensen van de mu-
ziek en het licht en voor de toe-
stel-commissie. Een ieder kon vol
van deze sportieve prestatie vol-
daan naar huis.

Het bestuur

IJlsters bedanlct
We wisten dat veel lJlsters onze muziekvereniging een warm
hart toedragen. Dat de steun en belangstêlling bij ons 100-ja-
rig jubileum zo groot en overweldigend zou zijn, hadden wij
echter niet verwacht.
Een hele pagina met advertenties in het Sneeker Nieuwsblad
was voor ons een grote verrassing, 2 dagen de stadsvlag op
de toren en de molen versierd en verlicht, de bakker die spe-
ciale 100 jaar Concordia taarten had gemaakt. Wij vonden het
fantastisch. En dan de enorme belangstelling voor de ver-
schilfende jubileumactiviteiten op 25,26 en 27 april en niet te
vergeten de vele, vele bijzonder positieve reacties na afloop
van de activiteiten. lJlsters, jullie waren geweldig, hartelijk
dank voor alle steun en belangstelling. Ook koningin Beatrix
hartelijk dank voor de Koninklijke Erepenning die wij als eer-
ste Íanfarekorps in Friesland mochten ontvangen.

Zoals reeds in het programma-
boekje was vermeld, is het groot-
ste gedeelte van het jubileumcon-
ceit op CD gezet. Door middel
van de bon in het programma-
boekje kon deze CD besteld/gere-
ser.reerd worden. Velen hebben
ook al van deze mogelijkheid ge-
bruik gemaakt. Helaas waren de
royaal aanweztge programma-
boekjes bij het jubileumconcert
niet op de stoelen gelegd. Hier-

door konden vele aanwezigen de
bon (nog) niet invullen en inleve-
ren. Dat was erg jammer, maar u
kunt ook zelf een briefje met uw
naam en adres inleveren bij, of tel.
contact opnemen met Vy'. Schat,
Stadslaan 21,8651 AB IJlst, tel.
0515-532566. en wij zorgen dat
de CD, die eind mei/begin juni zal
verschijnen, in uw bezit komt.
Ook kunt u onderstaand briefie in-
leveren:

I

Ondergetekende:

Naam:

Adres: ......

Woonplaats:

bestelt hierbij ..... (aantal) CD('s) van het jubileumconcerl
Concordia 100 jaar à f 25.--.

Datum: . Handtekening:
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14.00 uur Start kermis.

qoní{eta{íUl l2Jtrrlrt

19.30 uur

20.00 uur

21.30 ur
22.00 uur
22.30 uur

Opening.

De Johanna Jacoba meert aan op de kade bij de brug met daarop de Stadsvrouwe en
de hofdames. Wethouder Wempe overhandigt daar de sleutel aan de stadsvrouwe,
die daarna de speech voordraagt en daarmee de stadsfeesten 1997 opent.
Op originele wijze vervolgen de Stadsvrouwe en hofdames hun reis richting feest-
tent alwaar het startsein gegeven kan worden voor het open Fries Kampioenschap
Beddenrace. Een wedstrijd waarbij echte 'cracks'en amateurs zo snel mogelijk met
een bed op wielen een parcours in plan De Rat proberen te volgen.
Prijsuitreiking beddenrace in de feesttent.
Vuurwerk.
'Boerenkapel' van Concordia speelt in de tent.

eQk{íUL lsJKn?L

09.30 uur

14.00 uur
14.00 uur
18.00 uur
20.00 uur

09.00 uur
11.00 uur
11.30 uur
14.00 uur
19.00 uur
21.00 uur

Koffiemorgen met een optreden van_ Bennie Huisman (bekend van o.á. omrop
Fryslàn) met zijn programma 'In koffer mei lieten'.
Spelletjesmiddag voor de schooljeugd.
Clown Auke treedt op in de tent voor kinderen van groep I tlm 4.
Avondbraderie langs de grachten.
Start zeskamp met IJlsteravond.
De zeskampteams testen hun kennis vanavond in de theorierondes en zetten hun
beste beentje voor bij de playback-acts die opgevoerd moeten worden.
Deze avond doet 'Duo Nooitgedacht' de muzikale begeleiding.

Start optocht met als thema 'sport'.
Matinee.

Prijsuitreiking straatversiering, optocht en verloting in de feesttent.
Vervolg zeskamp.

Herhaling optocht.
Top 40 orkest 'Pleasure'.


