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Openirg vernieuwd tenniseornplex tTC lJlst
De tennisvereniging LTC
lJLst heeft op vrijdag 30 mei
jl. het uitgebreide banen-
complex en het nieuwe club-
gebouw in gebruik genomen.
De vereniging kampte al eni-
ge jaren met ruimtegebrek.
Door de groei van het aantal
leden (inmiddels 315) bleken
de beschikbare 3 banen on-
toereikend te zijn.

Toen de ledenvergadering tijdens
een buitengewone vergadering

r- eind 1995 zich positief uitsprak
over privatisering van het tennis-
complex en de gemeenteraad van
Wymbritseradiel vervolgens daad-
werkelijk het besluit tot privatise-
ring nam, werd het besluit geno-
men het complex met 2 tennisba-
nen uit te breiden en een clubge-
bouw te realiseren met een eigen
kantine en met was- en kleedgele-
genheid.
Dat de LTC een bloeiende vereni-
ging is met zeer enthousiaste en
betrokken leden bleek bij de reali-
sering van deze plannen. Er is in
eigen beheer, zowel qua ontwerp
als uitvoering, een schitterend
clubgebouw neergezet, waaÍvan
de kantine uitzicht biedt op alle
banen. De aanleg van 2 tennisba-
nen, waardoor het aantal banen op
5 is gekomen, werd volledig ver-
rorgd door Waghenbrugghe.

vEen dergelijke uitbreiding en veÍ-
betering van de accommodatie
vergt uiteraard een forse investe-
ring. De totale kosten hebben

/ 300.000,-- bedragen. Door te be-
schikken over de opgebouwde re-
serves kon dit bedrag deels wor-

den gefinancierd. Daarnaast werd
een renteloze lening ad / 30.000,--
bijeengebracht door de leden. Het
resterende bedrag werd in de vorm
van een lening verstrekt door de
Rabobank IJlst.
Zoals vermeld hebben vele leden
de afgelopen periode letterlijk de
handen uit de mouwen gestoken,
waardoor de LTC IJlst nu beschikt

over een schitterend tenniscom-
plex. Dankzij deze zelfwerkzaam-
heid kan de vereniging haar leden
nu voldoende mogetijkheden bie-
den om hun sport te beoefenen in
een ambiance, die ook ruimte
biedt voor een ontspannen 'nazit'.
Kortom, een tenniscomplex, waar-
mee de LTC zeker voor de das
kan komen.
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it aldê stedsje
Íoto- en verhalenboek over lJlst

1 76 pag. met meer dan 260 Íoto's
Íoím. 44, gebonden met stevig omslag

prijs I 42,50

verkrijgbaar bij:

BOEKHANDEL VISSER

Fotoptuzr,el
Ons stadje kent vele rnooie
plekjes, bijzondere gebou-
wen en interessante de-
tails. Ëen aantal hiervan is
op de Íoto gezel. Herkent u
de geplaatste aÍbeelding?
Stuur uw ántwoord op een
brieÍk-aartje voor 1 augus-
ius '1997 in naar Boek- en
fotohandel Visser, Postbus
4, 8650 AA lJlsL
11. 

: *unt,uw.opLêsslHg: .óok
depónerèn in de daarvoor

bestemde 'postbus' in de
wínkel van Boek- en Íotohan-
del Vissèr, calámàgiàcht 9
te. lJlst. Vergeet niet uw
naam en adres te vermelden!
De winnáar krijgt een waar-
debon vàn 1 28,-- thuisge-
stuurd, te bééteden bij de
plaatselijke middenstan<i. De
optossïhg en de piijswinnaar
worden veimeld iá Oè vot-
gende uitgàve ván 'È oryt-
tser Kypmantsjè'.
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11 juli 17.00 - 12 juli 23.00 uur
E.H.J.M. Drenth
S. Sjaerdemalaan 72. IJlst

Tel.0515-531263

12 juli 23.00 - 14 juli 8.00 uur
H. Huismans
De Syl 10, Heeg
Tel.0515-442292

18 juli 17.00 - 21 juli 8.00 uur
G.J. Schadenberg en J.P. Verdenius
De Skatting 40, Heeg
TeI.0515-442300

25 juli 17.00 - 26 juli 23.00 uur
H. Huismans

De Syl 10, Heeg
Tel.0515-442292

26 juli 23.00 - 28 juli 8.00 uur
E.H.J.M. Drenth

S. Sjaerdemalaan 7 2, lJlsÍ
Te1.0515-531263

1 aug. 17.00 - 2 at9.23.00 uur
H. Huismans
De Syl 10, Heeg
Tel.0515-442292

2 atg.2J.00 - 4 aug. 8.00 uur
C.H. de Koning
Ylostinslaan 3, IJlst
TeI.0515-531263

8 aug. 17.00 - 11 aug.8.00 uur
G.J. Schadenberg en J.P. Verdenius
De Skatting 40, Heeg
Tel.0515-442300

15 aug. 17.00 - 16 aug.23.00 uur
G.J. Schadenberg en J.P. Verdenius

De Skatting 40, Heeg

TeI.0515-442300

16 aug.23.00 - 18 aug. 8.00 uur
H. Huismans

De Syl 10, Heeg
Tel.0515-442292

In het meinummer toonden we u een mooi schema, goede bedoelingen
om het Dryltser Kypmantsje met grote regelmaat en voor het einde van
de maand bij de lezers bezorgd te krijgen.
Echter... er was geen rekening gehouden met de vroege vakantie van on-
ze medewerker bij Migg bv. Daar gingen we dus, het Kypmantsje niet op
tijd! Daarvoor onze welgemeende excuses. We hopen dat het bij deze
ene keer blijft.

IJTAND-IJtST

Sjoelen vanaf 4 oktober, iedere
maandagmiddag in Nij Ylostins,
aanvang 14.00 uur.
Zangvereniging'Euphonia'
repetitie iedere dinsdagavond
20.00-22.00 uur in het Mien-
skipsh0s.
Muziekkorps'Concordia'
repetitie iedere maandagavond
van 19.30-21.30 uur in het Mien-
skipsh0s.
Jeugdkorps 'Tusken de
Noaten'elke dinsdag van 17.00-
17.45 uur in de Schaapskooi.
Judo lessen, iedere dinsdag
17.00-19.00 uur in sporthal De
Utherne.
Volksdansen De Yleke Doun-
sers, jongerengroep dinsdag-
avond 20.00-22.00 uur. I keer in
de 14 dagen in het Himsterh0s te

Josthem. Ouderen iedere dins-
\dagmiddag 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.
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.
iedere woensdagavond van
19.30-20.30 uur dames; en elke
woensdagavond van 19.30-20.30
uur heren. Iedere vrijdagavond
herenzaalvoetbal van 18.00-
19.00 uur.
Dartclub iedere dinsdagavond
vanaf 20.00 uur Bondswedstrijd
in Het Wapen van lJlst en in It
Dryltser 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 Stànfries: maandag sporthal
8.45-10.45 uur, 16.30-22.30 uur;
dinsdag, in het Mienskipsh0s,
jazz 16.00-19.00 uur; woensdag
sporthal 13.00-19.30 uur; don-
derdag 17.00-18.00 uur; vrijdag
16.30-18.00 uur: zaterdag 9.00-
12.00 uur in De Utherne.
Bouw- en Houtbond
Sneek /Wymbritseradiel
Contactpersoon: Douwe
sa. tel.0515-531970.

F.N.V.

Heerin-

Vrouwen Advies Team (VAT):
Vrouwenbond FNV, district
Friesland, bel: 0517-415867, se-
cr.:05155-31970.
Gemeente van Jezus Christus:
Kinderclub 4 tlm'l jaar; woens-
dag 13.30-14.30 uur; 8 t/m 11
jaar 14.30-15.30 uur. allebei in
de even weken. Info: Lippy Wa-
linga, tel. 0515-532662. Toffe
Tienerclub: vrijdags 19.30-21.00
uur; in de even weken. Info: Jo-
han Brinksma, tel. 058-2501627 .

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

sliipweÍk, zoals: scharen, messen,

tuin- en hobbygereedschap.

Slijpen, balanceren, onderhoud van

alle soorten grasmaaieÍs.

Slijpen alle tuingereedschap, ook

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

Redactie:
A. Kuipers
E. Hekman

Zetwerkz
G. Groeneveld-Kroese
Migg bv, Sneek

Sybe Houtsma en

Migg bv Sneek

Drukkerii Visser. IJlst

Kopij en/of advertenties:
Inleveren vóór 1 juli 1997

bij Drukkerij Visser, IJlst.

O Copyright Drukkerij Visser.

Niets uit deze uitgave mag worden

verveelvoudigd door middel van druk,
fotocopie, mikrofilm of op enigerlei
andere wijze , zonder vooÍafgaande

schriftelijke toestemming van de

uitgever.
De uitgever behoudt zichzelfhet recht

vooí ingeleverde kopij te wijzigen, in te

konen olte weigeren.

JCruI_LF-A'rp-gl
Opbrengst collecte
Astma Fonds

De collecte voor het Astma Fonds
die gehouden werd in de week van
12-1'7 mei 7997 heeft het mooie
bedrag van f 2.049,80 opgebracht.
Hierbij dank ik alle gevers voor
hun gave en de collectanten voor
hun inzet en medewerking.

Namens het Astma Fonds,
W. Kempenaar-Verhoog

Nationale collecte
epilepsiebestrijding
De collecte van het Nationaal Eoi-
lefsie Fonds - De Macht uan À.t
Kleine, die van 26 tlm 31 mei
1997 plaatsvond, heeft in lJlst
f 1.890,80 opgebracht.
Met de opbrengst van deze collec-
te kan daadwerkelijk aan de be-
strijding van epilepsie worden ge-
werkt.
Op wetenschappelijk gebied kun-
nen zaken nader worden onder-
zocht. Extra voorlichting, speciaal
gericht op hinderen kan worden
ontwikkeld en bijgedragen kan
worden aan zaken als persoonlijke
hulpverlening, speciaal onderwijs
en recreatie-activiteiten voor men-
sen met een ernstige vorm van
epilepsie.
Hartelijk dank aan alle gevers!

Oproep - Oproep
:: tt:::t:uutu::fu:tuu:: l
: :: :ui::::::t i:t:uu:u: t:
Wió heeft miin orarlii irack
met capuchon Cenonden oÈ

let ÍiétSpail S4qèn:hèt 
:

tu""àij" i" d* .ó;d;;à ;;
UISL

vertoren ;t 4 j"ttt
;i.iàà"p'om I narfr.

Gàag iontaci ófiemérl mèa 
l

Marsriet Harrns,
tei.531266. :

Een verlaat nummer...

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 ooederen
binnen 48 uur geregeld.

Vraagt vrijblijvend inÍormatie.

Stadslaan 42,8651 AG lJlst
tel. 0515-53221 1

SIK]VIA
INSTALLATIE & DAKTECHNIEK

Popmawal 4
8651 AE Ulst
Tel. (0515) 531 416

Oud Kerkhof 31-33
8601 EE Sneek
Tel. (0s1 s) 41 s 307
Fax (0515) 418 033

GAS, WATER

CENTRALE VERWARMING
AIRCONDITIONING

BITUMINEUZE BEDEKKING
KUNSTSTOF BEDEKKING

KOPER., LOOD. EN ZINKWERKEN
METALEN DAKPANNEN

DAK ISOLATIES

Cafe - Biljartcentrum - Zalenuerhuur

STADSHERBERG
HET WAPEN VAN IJLST

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

. Sfeeruol Cafe . Petit Restaurant. 2 Vergaderzalen . Zonnig terras
. 2 Jeu de Boule-banen . Biljartcentrum met:

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

t fulíTlowreeÍile Auto(yíO'ool L
. Lestijden 60 minuten
. Opfriscursus voor de niet regelmatige rijders

ll. Yon der lei-
05t5 " 532009

Sudergoweg 3ó, 8ó51 CN lJlst

Smidssfrool 2ó. 8ó01 WB Sneek
Telefoon: 051 5-422738 - Fox: 051 5-421953

lke>t 4e V>íe

Busestraat 26,8651 BK Ylst, telefoon / fax:0511532453

Voor binnen- en
buitenschilàerwerk

Dr DOflD'0 0 tbAil(|t(filDilJ
cEEUWKADE 1 -86s1 AA IJLST 

- 

TELEFooN 0515-531s57

NIET ALLEEN
VRIENDELIJK...

MAAROOK
DEKSELS
VOORDELIG!

MEER PLEZIER VAN JE GULDEN EOItr ffi
GALAMAGRACHT 34 IJLST
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Occasions en
Nieuw-verkoop
Goede service

Reparatie
Plaatwerk - Spuiten

. bloemen en planten

. bruids- en grafwerk

. kado-artikelen

. tuinplanten

verder alles wat met
'groen'te maken heeÍt.

ql
A/----7

BestratingsbedrijÍ
Zwaagman B.U.

Voor particulier en bedrijí

Vraag vrijblijvend
prijsopgave

Fam. LeverstraaI22
8603 EC Sneek

Te|.0515-430454

S. Wiersma
pianostemmer

Reparatie
Verkoop

S. Sjaerdemalaan 53
8651 BA lJlst

Tel. 05 | 5-533 | 27

Kerkhof en Grafstenen (II)
Ging het vorige artikel over de historie van het kerkhoÍ, dit'
maal krijgen de graÍstenen meer de aandacht.
De oudste graÍzerk op de lJlster begraafplaats dateert uit
í559 en is van de familie Popma. Er ziin ook zerken uit de 17e
en 18e eeuw, maar de meeste ziin uit de vorige en deze eeuw.
Alles met elkaar is hier een grote verscheidenheid aan graÍ-
bedekkingen aanwezig.

We beginnen onze verkenning op
het kerkhof met de oudste graf-
zerk. De plaatsaanduiding is le
klasse, regel 8, een dubbel graf
met één steen. Typisch een graf
dat eertijds in de Mauritiuskerk
lag. Het randschrift luidt onge-
veer: 'Anno Domini 1559 den 3e

.Novembris sterf ... (weggekapt bij
het begin van de Franse tijd in
1795) Aesge van Popma. Anno
1603 (of 1605) den 21e dach Apri-
lis sterf die... Imck van Hettinga
yn wyf'.

'-<)nder het weggekapte familiewa-
pen staan twee Latijnse teksten
waarvan de vertaling is: 'Anno
1582, 2 October stierf Ciprianus
Popma, zeer vermaard door adel
en door geleerdheid. In het jaar
1585 de 2e October stierf Hissa
Boetsma, zijn echtgenoote. Aan
den edelen man Sixtus Popma,
Doctor in de beide rechten, over-
leden in hetjaar 1614,2 Februari.
De kinderen hebben (deze steen)
gelegd ter ere van hun zeer bemin-
de vader'.
Behalve de hier begraven Cipria-
nus (Sipke) en Sixtus (Sikke) had-
den Aesge en Imck nog drie ge-
leerde zonen, n.l. Ausonius (Au-
ke), Titus (Tiete) en Renicus
(Rienk). Als bijzonderheid kan
nog gemeld worden dat de Pop-
ma's zich 'blijvend hechtten aan

:n Roomschen Kerkleer'.
Yliernaast zijn nog twee graven

met één dubbele steen met het
randschrift: 'Anno 1608 de l9e
May/is gestorven den Eersame en-
de Ghelerden/Sibren Molliszoon
end/lreeft 37 jare Secretaris ge-

west in d'Stadt Ylst' .

Aan de bovenzijde nog twee on-
leesbare opschriften. Onder een

onduidelijk familiewapen staat:

'Anno 1652 Den 22 Augusti
Is/Overleden Den Erenpheste/SY-
brand Van Bockama, In
Tyden/Monstercom.ris Deser Pro-
vintie/Raed Ter Admirateit Bin-
nen/Amsteldam BurgeMR
Der/Stede Ylst Olt In't 52e Jaer'.
Een'Monstercommissaris' was
als gemachtigde van de Staten van
Friesland belast met de aan- ên af-
monstering van het krijgsvolk. In
het Latijn staat verder nog aange-
geven dat Sybrand's zoon Francis-
cus hier ook begraven ligt. Naar
deze oud-burgemeester van lJlst is
omstreeks 1968 de Bockamastraat
senoemd.

JIU-WruER
Reinier van Tzum
We gaan nu richting de ingang
van het nieuwe gedeelte, hier lig-
gen (le klasse regel 2) twee hele
mooie redelijk goed bewaarde
grafzerken. De eerste heeft twee
randschriften: 1e: 'Anno l670den
September is/in de Heere ontsla-
pen den... (weggekapt) Reinier
van Tzom inleven/Gecometeerde
in d'Generalyteit/Reeken kamer
en Burgemeyster deser Stede out
in 't 64 jaren'.
2e: 'Anno 1689 den 28 Mayus
is/gerustelick in den Heere ontsla-
pen vrouw Margreta./van AEsge-

waren zelfs fel tegen zijn verkie-
zing.
Dit kwam van Tzum ook ter ore.
Hij was bepaald niet benauwd uit-
gevallen en liet het er niet bij zit-
ten. De affaire werd 'in de vreze
des Heeren' oo de classis Sneek

uitvoerig besproken maar Reinier
van Tzum werd tot ouderling be-
noemd.
Onder de grafzerk hiernaast ligt
o.a. een zuster van Reinier's
vrouw begraven. Het is Aurelia
van Aesgema in 1675 op 5S-jarige
leeftijd overleden. Zij was wedu-
we van Johan Jacob Snabel. Cape-
tein van een Vrieschen Regement
en major van Sluis in Vlaendere.
Iets hoger op de le klasse regel 4
ligt ook nog een mooie oude zerk.
Hij is van Pybe Thomas Wiarda
die in 1776 overleed. oud 48 jaar.
Hij was ruim 24 jaar 'Secretaris

ALTERTEII

Graf van Reinier van Tzum 1606-1670 (links) en ?.ijn vroutt' Murgreta
van Aesgema 1619-1689.

ma weduw van den.../Reinter van
Tzum out 70 Jaren ende leit alhier
begraven'.
Deze Reinier van Tzum (in het
fries Tzom) heeft een bewogen le-
ven gehad. Ik hoop daar later nog
eens op terug te komen. Hij kreeg
namelijk in 1645 opdracht van de

Verenigde Oostindische Compag-
nie om naar Japan te gaan om daar
hoofd van een Nederlandse han-
delsfactorij te worden. In 1654

verhuisde het echtpaar van Corn-
jum naar IJlst. Hier werd Reinier
burgemeester en in 1657 werd hij
in de 'GereÍbrmeerde Gemeente'
verkozen tot ouderling. Er was
echter enige twijÍèl over zijn han-
del en wandel en daarom was deze

verkiezing omstreden. Enkele
vooraanstaande gemeenteleden

alhier ter Steede'. Het is de enige
graf.steen op dit kerkhof met op de

hoeken 4 zogenaamde leeÍiijds-
koppen. Linksboven een kinder-
kopje, teken van de jeugd, rechts-
boven een volwassene. linksonder
een grijsaard rnet baard, teken der
ouderdom. rechtsónder een doods-
kop. teken van de dood.

Elders terecht gekomen
Er zijn in de loop der eeuwen ook
verschillende gratzerken van de

lJlster begraafplaats elders terecht
gekomen. Hier volgen enkele
voorbeelden:
Mr. Abraham Frederik van Schur-
man leeÍde van 1730-1783 en is

hier begraven. Zijn weduwe heette
Louise van Stuyvesant. Hij ver-
maakt een legaat van .f 30.000 en
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Lippenwalde 2
8622 DD Hommerts

Voor taxaties en bemiddeling bij
verkoop/aankoop van:

- wonrngen

- 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 FINNE 6, 8651 CW |JLST. 0515-532023
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De slager aan de gracht,

die heeft vlees dat is heel zacht.

Lekker gekruid gehakt

vou u een gemak.

Vele soorlen worst

en u eet als een vorst.

Naar vele andere solrten kunt u vragen

u moet maar eens een gokje wagen.

ln de winkel ontmoeten wij u graag

en leggen wij het vtees voor u op de waag.

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

Waarom kopen...
als a Yoonlelig
kunt haren?

De doe-het-zelver huurt bij
ons o.a.: . Ladders. Rol-
steigers. Specíemolens
. Cirkelzagen . Decoupeer-
zagen. Boormachines
. P a rketsch u u rm ach i n es
. Schuurmachines . Grond-
of Tuinfrezen . Ketting-
zaoen enz. enz.

M.SIIPERDA
Gereedschapverhuur

Sudergoweg 54, lJlst
051 5-426020/051 5-53 1 260

SRB SNEEK E.O.
ERWIN ZIJLSTRA

Waterkers 13
8607 ES SNEEK
te|.0515-422339

OOK FLIPPO'S
EN TOPSHOTS

tffil
V00r alles urat mel uw auto le maken heefl

llu ook algemene peÍiodieke Íeuringen (A.P.K.)

Rogmolewei 6 8651 CW Ulst 05'15-532023

cdsch! Yomg€ving,

ft_{9rl.q!q!!4!l!!Iq@! g

Al het beste
in één matras,
- (r:ru: hr:ndcrdrn

ouih*inliik lno elkur
perkende

cilhdrische reren
- l)c{siriedioEr.an

Norml
- Cemrlkelijk te lunreren
- SocpcliigconrÍon
- Í]erfece rrntilarir et

voclrtg'aktie
- lterkrïS.baar*e**-

schillcnrlc comÊrmooel
el io vrshillerde
gvich*r*lasen

- Uircrmredum

- (schikt rcor aile
vcqtilcrtade viàllie
*n vmrclbxte nam<lragers

n,,41(Aïf
Lr tu)Q) tl

CornbiSpring-.
Ál het beste in een matras.
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- Terrasbestrating
- Tuinonderhoud
- Voor alles op

tuingebied

Bel voor
vrijblijvende offerte
tel. 0515 - 53 26 86

.aoosHE'Dsqa

""Wi0dcÍ
Croleskwartíer 77

8651 HC lJlst
Tel./fax: 051 55 - 533I53
Autotel.: 06 - 53209183

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,

blijft het adres

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

te|.0515-531387

AUTORIJSCHOOL

Anneke Klootwijk
&

Onno Swart

Voor al uw
rijbewijzen

Hommerts
Tel. O5I5-443600

06-526141 3s

A Aannemersbedriif

\Ë/ #:ilpa-spiiksma
Voor al uw
* Nieuwbouw
* Verbouw
* Onderhoudswerk
Vraag om vrijblijvende
prijsopgave
van uw bouwplannen

Telefoon 0515-442278 / 051 5-531 228
Telefax 051 5-443659

[yqB
BOUWBEIIRIJF



deren begraven. Het is niet bekend
waar zijn grafsteen is gebleven.
Wel is bekend dat er het volsende
gedicht op stond:
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een beroerte overleden.
Abraham Waslander Nauta, was
hier notaris van 1830-1878 en
overleed in I 890, oud 85 jaar. Eli-

'Hier Rusí nu 't Lichaam van myn urient
Die Chrisií kerck met Leer èn Leeven
Een halve Eeuw ruym hcef't gedient
E: èlck een VOORBEELT heeft gegeven.
De Ziel van 't ste(Iyk deel ontlyfi
lreft boven by syn Heer in ureugden
Terwyl Zijn naam in Seegen btyft
E: ?:::j:rfr door Suyvre Deugden
O YLSTERS, houd uw HERDERS spoor
Dat hy met Woort en Doen lo,uam wysen
op dat ge met uw THEODOOR
Ten Saa!ge Leven meugt Verryssen'.

Op een begraafplaats is een be-
paald proces dat zich steeds weer
herhaalt. Er worden mensen be-
graven, er wordt een grafsteen ge-
plaatst maar na korte of langere
tijd wordt de grafsteen weer veÍ-
wijderd. Sorns blijft het graf on-
aangeroerd maar meestal worden
er weer andere mensen begraven.
We noemen hier een aantal beken-
de IJlsters van wie de steen in de
loop der jaren is verwijderd. De
gegevens zijn o.a. afkomstig uit
het grafregister dat in het Stadsar-
chief wordt bewaard. Andel
Hoitsma, hervormd predikant,
overleden op 22 september 1775.
Wijbrandus ïjeerd van der Ley,
notaris, overleden in 1829 in de
ouderdom van 56 jaar. Rutgerus
Rodenburg, hervormd predikant,
op 15 april 1843 plotseling door

sabeth van Ameyden, overleden
op 10 mei 1897, oud 3l jaar. Zlj
was de vrouw van de Doopsgezin-
de predikant ds H.J. Busé die veel
onderzoek naar de histone van
IJlst heeft gedaan. Naar hem is de
Buséstraat genoemd. Otte Lolkes
Lantinga, scheepsbouwer, hij was
de grondlegger van de bekende
Lantingawerf op Uilenburg, over-
leden op 2l december 1901, oud
86 jaar. Cornelis Sweris, oud
hoofd van de Openbare lagere
school, geboren in 1855 en overle-
den in 1940.

Hiermee besluiten we de medede-
lingen over de oude grafstenen
waarvan een aantal nog steeds op
het kerkhof aanwelg is.

Frits Boschma

ANNA
SCHRAA.VAN POPTA

GEDIPLOMEERD
PEDICURE

Geeuwkade 1 1 - Telefoon 531930

VAKANTIE
30 juni

Um
11 augustus

Grafsteen van gemeentesecretaris Pybe Thomas Wiarda (1728-1776)
Op de vier hoeken víer Togenaamde leeftijdskoppen.

zijn bibliotheek aan de Hoge-
school te Franeker. Zijn grootva-
der Johan Abraham van Schurman
was hier 45 jaar burgemeester, hij
overleed in 1731. Toen in 1828 de
Mauritius kerk werd gesloopt is
een witmarmeren plaat van het
grafmonument van Mr. A.F. van
Schurman overgebracht naar het
Athenaeum in Franeker. Toen dit
in 1843 werd opgeheven is de
plaat in de westelijke zijmuur van
de toren van de hervormde kerk te

)raneker ingemetseld. Afgedankte
vgrafstenen werden ook weleens

gebruikt als erfverharding of als
voetpad.
Volgens een Sneeker Nieuwsblad
uit 1950 ligt er op het erf van de
boerderij van Kerstma (Ruterpol-
derwei 3) een fragment van een
steen met de tekst: '... sterf die
Eersamen Johan Sites Sickema'
en verder: 'Anno Domini '1615
sterf die Eerbare...'.
Achter de boerderij Eegracht 93
(v/tr familie Rollema) ligt een ge-
broken steen met het opschrift: '...
echtgenote van D.Y. van Randen.
Douwe Ypes van Randen was hier
grofsmid en leefde van 1812 tot
1872, zijn vrouw heette Jeltje van
Dijk. Op het erf van de boerderij
Galamagracht 19 (vlh Johs. Bu-
ma) liggen wel zeven oude zer-
ken. Eén ervan is nog goed lees-
baar en heeft een interessant op-
schrift: 'Rustplaats van UILTJE
PIETERS van der VEER, vroeger
beurtschipper van IJlst op Amster-
dam en Kerkvoogd in de Her-

vormde Gemeente van 1823 tot
1837. Overleden te IJlst den 29e
Juny 1870 in den ouderdom van
ctrca 82 jaren en weduwnaar van
wijlen Mejufvrouw ANKE RING-
NALDA'.
Ook elders in lJlst ligt nog wel
eens een grafsteen op een erf,
meestal uit eerbied voor de overle-
dene, met de tekst naar beneden
en dus onleesbaar.

Verdwenen grafzerken
Het volgende voorbeeld gaat over
twee verdwenen grafzerken. Naast
het graf van Reinier van Tzum is
de familie Ruardi begraven.
Theodorus Ruardi was hier predi-
kant van 8juni 1646 tot 7 septem-
ber 1695 toen hij Emeritus werd
verklaard. Een ambtsperiode van
bijna 50 jaar...
Zijn vrouw, Hester Douwes leefde
van 1616-16'76. ln 1667 had zij
kant gesmokkeld en hierover staat
in de kerkeraadsnotulen: 'Sekere
suster haar vergrepen hebbende
aan sekere sluijkerij, begeert van
de Gemeente om Christus wil haar
te vergeven. Sij is met groot be-
rouw en leetwesen daarover be-
vangen'. De notulist ds Ruardi,
haar man!
Zi1 werd met 6 jonge kinderen a1-

hier begraven. Uit een artikel in
het Sneeker Nieuwsblad (t 1950)
blijkt dat deze steen toen op het
Spooremplacement in Sneek lag!
Ds Theodorus Ruardi overleed
zelf op 15 mei 1700, oud 8l jaar.
Hij werd naast zijn vrouw en kin-

Deel van de oude begroafplaats met op de achtergrond het 'barehokje'
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Fffgelnijs

Vogelwacht
Ulst/Oosthem
€.O.

Een zwarte roodstaart (swarte re-
adstirt) gezien op 25-3-1997 door
J. Heynen. Abbega bij Troelstra-
de Vries. IJlst.
+ 200 wine kwikstaarten (bou-
rnantsje) -uezien op 5-4-199'7 bij
de spoorputten door K. Schraa.
IJlst.
Twee ooievaars (earebarre) gezien
bij Blauwhuis op 22-4-1997 door
B. de Vries. lJlst.
Een betlijster (dirnrnylyster) ge-
zien door A. Kotxrans te Abbega
op 8-4-1997.

Een boerenzwaluw (boereswel)
gezien door J. v.d. Sluis bij de Pi-
kedyk op 8-4-1997.
Een vleermuis gezien boven de

Hettingawei op 17-4-1997 door
Hannie Landrnan. Ook werden er
vleermuizen gezien boven de Ha-
rinxmaweg op 24-4-1997 door K.
Schraa. IJlst.
Een hop (h0ppe) gezien in april bij
de boerderij door N. v.d. Werf, Pi-
kedyk 3.
Eerste jonge eendjes gezien door
mw. T. Post-Post langs de Zuid-
westhoekweg op 22-4-1991.
Een huiszwaluw (wytgatswel) tus-
sen l2 boerenzwaluwen boven de

Zuidwesthoekweg gezien op 22-4-
1997 door Joh. en Chris de Jong.
Een tapuit {heidehipper) gezien
langs de Zuidwesthoekweg op 22-
4-1997 door Joh. de Jong. Ook
werden er nog 2 tapuiten gezien
bij de Hissepoel op 26-4-1997 .

Een Woonsfeer hor
hiervoor de beste oplossing.
- Weert alle insekten.

- Duurzaam gaas van liberglas.

- Uitstekend doorzicht.

- Lichtgewicht aluminium fiame.

- Toepasbaar op elke maat.

- Voor ramen)
deuren en schuifPuien. '"'=;:1i*Í

wij meten en plaatsen voor u.

Galamagracht 2O
865I EB lJlst

Tel. O5 I 5-5 32372/53 I 45O

Een paartje staartmezen (langstirt-
mies) gezien op 25-4-1997 bij de
Harinxmaweg door K. Schraa,
IJI st.
Jonge meerkoeten (poep) zijn uit
gebroed bij de steiger van de 'Uit
Kijk' op 25-4-199'7 gezien door
W. v.d. Velde, IJlst.
Twee bontbekplevier (b0nte wil-
ster) bij de Oudegaaster Brekken
op 25-4-1991 gezien door Joh. de
Jong.
4 rietzangers (reidsanger) en I

kleine karekiet gezien langs het

$chelpenpad op 26-4-1997 door
Joh. de Jong.
Een boomblauwtje gezien o 26-4-
1997 gezien door J. v.d. Sluis in
de J. Rispensstraat, IJlst.
Twee visdiefjes (wytstirns) gezien
bij Draaisterhuizen op 26-4-1997
door Joh. de Jong. Ook werden er
2 visdiefjes gezien bij de Kijkhut
op 27-4-1997 door de familie
Schuurmans, Hommerts.
Twee kluten (klÍt) gezien langs
het fietspad Nijezijl-Oudega W.
op 21-4-1997 door D. Osinga,
IJlst.
Een zwarte ruiter (sewyt) bij de
Hissemar gezien op 2-5- I 997 door
Joh. de Jong, IJlst.
De huiszwaluwen inspecteerden
hun nest weer bij de familie v.d.
Berg, Ylostinslaan 74 op 1-5-
1997, IJlst.
Vijf vlinders dagpauwoog bij de
Hissemar gezien op 2-5-1997 en
op 3-5-1997 werd de kleine vos
daar ook gezien door Joh. de Jong,
IJlst.
Een gierzwaluw (toerswel) gezien
boven de Iewei op 3-5-1997 door
Sj. Landman, IJlst.
De koekoek werd weer gehoord
op 5-5-1997 bij de spoorbaan door
mevrouw Walsweer, Nij Ylostins.
Ook werd de koekoek gehoord bij
Draaisterhuizen door de heren Ch-
ris, Erik en Patrick tijdens de na-
zoÍ8.
Een vlaamse gaai werd gezien in
de J. Rispensstraat door de dames
G. v.d. Sluis en 1j. de Jong, IJlst
op 6-5-1997.
Een grauwe vliegenvanger (feale

miggesnapper) gezien op 9-5-
1997 door C. Witteveen, Pikesyl.
Vogelbelevenissen op de helling
van de 't-Iitkijk' van W. v.d. Vel-
de. Een meerkoet (poep of mer-
kel) nestelde op het zwemtrapje
van een boot. Een pallet werd in
het water gelegd en het nest werd
erop gelegd. Het pallet werd lang-
zaam naaÍ een leeg vak in de ha-
ven gebracht en de meerkoet
broedde mooi verder.
Een eend vond ook een mooie(?)
nestplaats in het gangboord van
een kruiser. Zij legde er 7 eieren
op het dekkleed en een boender
lag ervoor, maar door de regen en
kou werd dit niks, want er lag
geen veertje in het nest. Ze moet
ergens anders weer beginnen. Nog
een burenruzie tussen een meer-
koet en een fuut (hearingslynder).
Eerst werden de nesten tegen el-
kaar aangebouwd. Dat ging niet,
want de meerkoet wilde dit niet,
Toen gingen ze een meteÍ ui1 gl-\./
kaar zitten, dit leek eerst goed te
gaan, maar ook dat nam de meer-
koet niet en na lang bakkeleien is
de fuut vertrokken. De meerkoet
bleef de baas.
Een gele kwikstaart op het reser-
vaat langs het Schelpenpad op 12-

5-1997 gezien door Joh. de Jong
en Sj. Landman.
Vlindermeldingen gaarne bij Joh.
de Jong, tel. 0515-532049.
Vogelmeldingen gaarne brj Sj.
Landman, tel. 05 l5-532049.

De bibliotheek in lJlst is

van 7 iuli t/m 1 augustus

alleen maandagmiddag

en -avond geopend

OPENBARE
BIBLIOTHEEK
IJLST

Tel. 0515-532450 / Fax: 0515-531536

%
BOUWBEDRIJF

VISSER
IJ LST

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

ROODHEMSTERWEG 12.8651 CV IJLST
TEL. 051 5-53121 4 . F AX 051 5-532600
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Privé en Zakelijk
cle juiste

;N( Yerzekering

x hypotheek

* pensioen

SNEEI(ER
ASSURANTIE.

I(ANTOOR
DE BOER BV

Zwarteweg 4, Sneek
Tel.: 05'f 5 - 41 68 25

Verslag hiljartver-
eniging oDe Klos'
De cornpetitie '96-'97 is weer at'-
gelopen. Onze -slenten-ede club
kende deze r.naal een danre als
karrpioen, nl. rnevrcuw Sjoerdje
Reidsnta- Boschma.
De 2e en 3e plaats werden bepaald
met het zogenaarnde Sonnen-
borg/Ber-ter systeem.
Tweede werd de heer Eite Stiens-
tra en derde de heer Peter Koop-
Inans.
De prijsLiitreiking vond plaats op
onze skrtavond in bowlingcentrunr
'De Stolp'.
Voor het nieuwe seizoen kunnen
wij nog enkele leden plaatsen. Da-
nres zijn in het bilzonder vun harte
welkom.
Sturtavtlrrd: eclsle dirr:dl:: irr sep-
tember. Aanrnelden e\entueel te-
leiirnisch bii Ti P Hoeksrra. tel.
-53 t20tt.

EEl{ BETER iIIIIEU
BEGII{T BII IEZEIÍ

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

DUPLICEREN?
Snel en goedkoop

dan naar:
Boekhandel/Drukkerij

VISSER
Galamagracht 9 . tel. 53.1318

Kindertehuis Dom
Dziecka Kornik
Bnin Polen
Zending zond,er Grenzen en
Fibrosis-patiënten

Beste mensen,
Heel veel dank voor de duizenden
postzegels, kaarten en dozen mel
boeken t.b.v. de fibrosis-patiën-
tenl
Voor Zending zonder Grenzen
mocht ik vanaf januari 1997 al
weer 136 brillen en glazen van u
ontvangen. Zoals u wel weet zijn
de brillen met eventueel andere
gaven bestemd voor de inwoners
van een Hongaars dorpje (Bicalat)
in Roemenië. Het totaal aan ont-
vangen brillen komt nu op32921
Binnenkort vertrekt een bus met
jonge mensen naar het kinderte-
huis in Bnin. Behalve vakantie

,ruden gaan ze een aantal dagen
\íerken aan hel speeltenein van

het kindertehuis en vragen aan u
de volgende artikelen: kwasten,
terpentine, beits, verf, rollers, za-
gen, hamers, spijkers, schroeven,
scheppen, harken, basketbalrin,
gen, ballen, netten en wat verder

Alle voordelen van de
Vríje 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 gehjk.
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 extra
financiële ruimte laten
inbouwen.

. De Vnje Keuze Hypotheek
vormt een flexibel onderdeel
van Bw financiële
planning.

Meer weten
Kom eens
praten!

Rabobank
Sneek- )oure'Lenme!

Galamagracht 1, 8651 EB lllst
telefoon (O51 5) 53 14 26
telefax (051 5) 53 1 2 50

van nut kan zijn voor kinderen op
een speelveld. De werkvakantie is
van 4 t/m l4 juli.
Voor informatie verwijs ik u naar
de heer R. Boonstra te Nijland, tel.
0515-569324.
Van de directeur van het kinderte-
huis. de heer Jerzy Noskowiak
ontving ik een lieve en hanelijke
brief waarin hij zijn dank uitsprak
voor de vele giften en gaven.

Actie Polen-RABO Bank te Nij-
land, no.3087-85-185
Van mevrouw A. Hofstede ont-
ving ik weer een aantal knuffels,
maar ook zeer mooie kinderkleer-
tjes voor Bnin. Heel veel dank!
Ontvang een hartelijke groet van
John M. Mostaert te Gaastmeer!
Inleveradres voor IJlst: Boek-
handel Visser.

Buurtvereniging
oAld Drylts'
Traditiegetrouw hield buurtver-
eniging 'Ald Drylts' 30 april jl.
een ballonnenwedstrijd voor de
jeugd.
Met een mooie wind gingen er
ruim 45 ballonnen de lucht in. En-
kelen bleven haken in de bomen,
maar deze waren er na een paar
dagen weer uit.
Na afloop kregen de kinderen een
glas limonade en een zakje snoep.
In tegenstelling tot vorig jaar -
toen kwam er geen een kaarde te-
rug - kwamen er dit jaar 5 kaartjes
terug. Het eerste kaarde was er al
op 2 mei.
De uitslag was als volgt:
l. Mariska Reen, België. provin-
cie Liege
2. Rigt Rijpma, Eindhoven

3. Franzien v.d. Veen, Maasbom-
mel
4. Joop v.d. Veen. Kesteren
5. Maaike Doringa, Koorwijker-
broek.
Alle kinderen onrvingen een prijs-
je en het bestuur wil hen vanaf de-
ze plaats nogmaals van harte f'eli-
citeren.
Namens het bestuur.
Hilde Dotinga, secr.

Studeren... voor
carrière of plezier
Studeren is allang niet meer alleen
iets voor jongeren, ook voor vol-
wassenen is het heel gewoon om
weer te gaan leren. De redenen
hiervoor kunnen heel verschillend
zijn - voor de een is het een no0d-
zakelijke voorwaarde of onder-
steuning om hogerop te konren.
voor de ander is het een kwestie
van bijblijven of een plezierige
vrijetijdsbesteding.
Het Friesland College biedt vol-
wassenen cursussen op alle ni-
veaus. Er zijn cursussen Neder-
lands, rekenen en Engels voor
mensen met een verouderde of be-
perkte vooropleiding.
Verder deeltijdopleidingen Mavo,
Havo en VWO, waar u een of
meer vakken kunt volgen voor een
certificaat of diploma.
De cursusprijzen zijn laag en er is
geen examengeld.
Open Avonden: l9.juni, 2 | augus-
tus en 4 september (19.00-2 1.00
uur), Kanaalstraat l -5, Leeuwarden
en op andere lokaties in Friesland.
Bel_ voor inÍbrmatie: 05U-
2336171, Friesland College - Cen-
trum voor Algemene Educatie.
Kanaalstraat I 5, Leeuwarden.

UVC L Zaalvoetbalkampioen 4e klas AI)
r996tr997
Staand van links naar rechts: Jncob de furcr, Roelof'tle Boer, Kluus piet
Ypma, Luco Koopman, leider Sr-beren tle Jong, sport.sor tle heer ypnru.
Zittend van links naar rechts: Douyte Reitsrnu, Cos.te Rcitsrnu. Sitnon
Haringa, Klaas Weste rbeek.
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7 %h*r**houkê
./lomskikku rsussen

./9reidsboeketten, korsages en oar

,1lJlomwurk

Richtsje Wijnja
De Himmen 29
Easthim
Tir. 051 5-532607

" 'lfêragàmcnt:
:trlolko Jrn, Brigslra

0elrmagracht 2E

só51 EC lJlst
lel.liaxz 0515-531462

nrob.tel. 06-52 508 ot3

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

,:it{n;:.#
Galamagracht 9, lJlst, 0515-531 318

qcht?Ígrondmqziek

volledig :v?Ízorgde disceshows

ffiffisnrc ffiwm
Tec[nicus:.

Jan llolks &rgsfra
Do Tsjalk 4
8ó51CZ lJlst
tel. 0515-531ó13

ê>
NS-plaatsbewijzen

verkrijgbaar
bii

boekhandel
Visser

#ffi,mí_r,R^r_s^:![!"
NIEUWBOUW . BETONBOUW . RESTAURATIE

ONDERHOUD. WEG. EN WATERBOUW
Roodhemsterweg 4

Postbus 29 - 8650 AA lJlst
Tel. (051 5) 53 1 I 80 - Fax (051 5) 53 23 23

qS| q002 

""'il$*'d '!A
i: ,i rrll :: :: ; i;:;.ii .l!f:l

sTlElusTRA & VAm DER WAL . tfLST .jï:lï
. Walbeschoeiing o Jachthavens o Riolering r Gemalen

lets dat ie alleen om het geld doet,
zal mislukken

VOOR WONING-
EN

UTILITEITSBOUW
Installatiebedrijf

.z\-
BROUWER

UW ADRES VOOR:
. Centrale venruarmingsinstallaties
. Energiebesparende verwarmingssystemen
. Renovatie van bestaande verwarmingsinstallaties
. Elektrotechnische 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

Schilders- en Klusbedrijf
Haitze Osinga

* Binnen- en buiten schilderwerk
* Saus- en behangwerk

* Enkele en dubbele beglazing
It Spackspuiten 

8617 LH IffitJi
* Kleinschalig timmerwerk Tet.051s ss226s


