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IJlst in het teken
van het monument Yan de Ínaand
In de maand september zullen de Friese ElÍ Steden monu-
ment van de maand ziin, met als thema: de verdedigingswer-
ken. De gehele maand september worden in die steden extra
activiteiten ontplooid, met het accent op de weekenden. Om
alle steden die aandacht te schenken, die ze verdienen, zul-
len elk weekend'enkele steden extra in de schijnwerpers wor-
den geplaatst. Zo zullen lJlst, Sneek en Sloten in het weekend

. .an 20 en 21 september extra onder de aandacht van het pu-

-bliek worden gebracht. Om die reden is voor dat weekend in
elk van de deelnemende steden een aantrekkelijk programma
samengesteld, zo ook voor IJlst.

deze maquette is vervaardigd door
de heer P. Bonnema. Daamaast
wordt in de Stádsherberg doorlo-
pend een videofilm vertoond over
het 'oude' IJlst. Met de indrukken
van de maquette en de videofilm
nog in gedachten, kan vervolgens
elke dag op eigen gelegenheid een
stadswandeling worden gemaakt.
In de weekends bestaat de moge-
hjkheid de wandeling te combine-

Het volledige programma ziet er
als volgt uit:

Zaterdag 20 september 1997:
* Tussen 10.30 en 18.00 uur vaart

het beurtschip Johanna
Jacoba tussen IJlst en Sneek v.v.
Aansluitend kan een stadswande-
ling onder leiding van een stads-
gids worden gemaakt met een

vaaftocht per molenpraam of sa-

Ongetwijfeld zult u zích nu afvra-
gen wat Ulst aan verdedigingswer-
ken heeft te bieden. Sneek heeft ui-
teraard de Waterpoort. Sloten heeft
zijn wallen. Máar IJlst heeft geen

vergelijkbare verdedigingswerken.
IJlst heeft.alleen maar water. Juist,
ën hierdoor is lJlst uniek wat zijn
verdedigingswerken betreft. Het
water vormde door de eeuwen
heen de natuurlijke verdediging
van de stad. Door het water aan
beide ziiden van de stad af te slui-
ten wai IIst, dat feitelijk alleen
over het water bereikbaar was, af-
doende te beschermen. Die afslui-
ting van het water geschiedde door
'rt aanbrengen van zogenaamde

\-,ritbomen. Aan beide oeverzijden
werden verticaal palen in het water
geplaaJst. De nog resterende ope-
ning werd tijdens de nachtelijke
uren afgesloten door middel van
een sluitboóm. Deze sluitboom,
een drijvende boom/balk, werd in
de opening getrokken e1 vastgeke-
tend, waardoor geen schip IJlst
meer kon binnenvaren. Deze af-
sluiting bestond zeker nog tot in
hetjaar 1795.
's Morgens werd de zogenaamde
boomklok geluid ten teken dat de

boom weggetrokken werd en IJlst
weer binnengevaren kon worden. 's
Avonds werd de boomklok op-
nieuw geluid, nu ten teken dat de
sluitboom weer gesloten werd.
Op oude afbeeldingen zljn deze
verdedigingswerken nog te zien.
Om dit unieke verdedigingswerk
weer bekendheid te geven, werkt
onze stadgenoot de heer P. Bonne-
ma aan een royale maquette van
deze sluitboom . Deze maqlette zal
een goed beeld verschaffen van de
sluitboom op zich, maar ook van

de werking hiervan. De maquette
zal dan ook het pronkstuk voÍmen
van een expositie, die gedurende
de maand september in de hout-
schuur van molen 'De Rat' te zien
zal zijn.
Deze expositie in de houtzaagmo-
len vormt echter slechts een onder-
deel van een totaal programma, dat
voor de monumentenmaand is sa-

mengesteld.
Naast deze expositie zal de gehele
maand september in de Stadsher-
berg 'Het Wapen van lJlst' een in-
formatiecentrum zijn gevestigd. Zo
is hier een grote maquette van de
stad Ulst te bezichtigen. Niet het
lllst van nu, maar het IJlst van en-
kele honderdenjaren geleden. Ook

Íen met een vaartocht met de mo-
lenpraam of een salonboot. Ver-
trekpunt van de stadswandeling:
het Wapen van IJlst.
Op zaterdag bestaat bovendien de
gelegenheid deze stadswandeling
te maken met begeleiding van een
stadsgids.
Zoals gesteld zal IJlst, in combina-
tie met Sneek en Sloten, in het
weekend van 20 en 2l september
a.s. speciaal in de schijnwerpers
worden gezet. Tijdens dit weekend
worden daarom extra activiteiten
in lJlst georganiseerd om belang-
stellende bezoekers een gevarieerd
programma te bieden. En niet al-
leen bezoekers, maar natuurlijk
ook de eigen inwoners.

lonboot naar molen 'De Rat'. In de

houtzaagmolen kan ook de speci-
aal ingerichte èxpositie met o.a. de

maquette van de sluitboom bezich-
tigd worden. Wilt u gebruik maken
van dit totaal programma, dan kunt
u hiervoor een. speciaal anange-
ment verkrijgen. De kosten hier-
voor, inclusief een boekwerkje
over de stadswandeling en een
kopje koffie in de Stadsherberg be-
dragen slechts / 10,-- per persoon.
Kinderen tot 6 jaar kunnen onder
begeleiding van hun ouders gratis
deelnemen. Kinderen van 6 jaar tot
en met 15 jaar betalen slechts
f 5.00.

Maquette van de voonnalige sluitboom in de Ee aan de zuidzijde van IJIst.

(Veruolg op pagina 5)
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5 sept. 17.00 - 6 sept. 23.00 uur
E.H.J.M. Drenth

S. Sjaerdemalaan 72, IJlst
Tel.0515-531263

6 sept. 23.00 - 8 sept. 8.00 uur
C.H. de Koning
Ylostinslaan 3, IJlst
TeI.0515-531263

12 sept. 17.00 - 13 sept.23.00 uur
E.H. Mulder
Tramstrjitte 8, Nijland
Tel.0515-569232

13 sept. 17.00 - 15 sept. 23.00 uur
G.J. Schadenberg en J.P. Verdenius

De Skatting 40, Heeg

Tel. 0515-442300

19 sept. 17 ,00 - 20 sept. 23.00 uur
E.H.J.M. Drenth

S. Sj aerdemalaan 7 2, IJlsÍ
TeI.0515-531263

20 sept. 23.00 - 22 sept. 8.00 uur
H. Huismans

De Syl 10, Heeg

Tet.0515-442292

26 sept; 17,00 - 27 sept. 23.00 uur
C.H. de Koning
Ylostinslaan 3, IJlst
TeI.0515-531263

27 sept. 23.00 - 29 sept. 8.00 uur
E.H. Mulder
Tramstrjitte 8, Nijland
TeL.0515-569232

3 okt. 17.00 - 4 okt. 23.00 uur
H. Huismans

De Syl 10, Heeg

Tel.0515-442292

4 okt. 23.00 - ó okt. 8.00 uur
C.H. de Koning
Ylostinslaan 3, IJlst
Tel. 0515-531263

]PUNITÏfi'OEWruJhI
De familie G. Couperus, voorheen
Wilhelminastraat 14, is verhuisd
naar het Dr. Wumkesh0s kamer
107, Maria Louisestraat 7, 8606
AV Sneek. Zij zeggen bij dezen
alle lidmaatschappen en donateur-
schappen op en groeten alle vrien-
den en bekenden harteliik.

NIJIAND-IJtST

fuEfritfu,
10 september N.C.V.B. Koffiemorgen met aandacht voor het kinderte-

huis 'Bnin' - actie Polen, Wymbritseradiel.
10 september Bond van Plattelandsvrouwen in Friesland, firma Radon

uit IJlst, aan- en verkoop onroerend goed, Mienskipsh0s.
25 september N.C.V.B. 'Woord en Daad' over de financiële adoptie kin-

deren. Mienskipsh0s.

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'
Íepetitie iedere maandagavond
van 19.30-27.30 uur in het Mien-
rkioshffs.

vJ.ogdko"ps '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
Oosthem. Ouderen iedere dins-
dagmiddag van 13.30-15.00 uur
in het Mienskipsh0s.
Schaken elke dinsdaeavond in

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

Redactie:
A. Kuipers
E. Hekman

Zetwerk:
G. Groeneveld-Kroese
Migg bv, Sneek

Opmaak:
Sybe Houtsma en
Migg bv Sneek

Druk:
Drukkerij Visser, IJlst

Kopij. en/of advertenties :

Inleveren vóór
1 oktober 1997 bíi
Drukkerii Visser. IJlst.

@ Copyright Druk*erij Visser.

Niets uit deze uitgave mag worden

verueelvoudigd door middel van dnk,
fotocopie, mikrofilm of op enigerlei
andere wijze , zonder voorafgaande

schriftelijke toesteming van de

uitgever.
De uitgever behoudt zichzelfhea recht
voor ingeleverde kopij te wijzigen, in te

korten ofte weigeren.

Het Wapen van IJlst.
Dammen elke maandagavond in
Het Wapen van lJlst.
Biljarten Biljart Vereniging 'de

Stadsherberg', elke maandag-
avond voor geoefenden. Recre-
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.
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 IJlst 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 val 19.00-
23.00 uur, zaterdag van 9.00-
13.00 uurjeugd.
Gymnastiekvereniging
De Stànfries: maandag sporthal
8.45-10.45 luur, 16.30-22.30 uur;
dinsdag, in het Mienskipsh0s,

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

slilpwerk, zoals: schaÍen, messen,

tuin- en hobbygereedschap.

Slijpen, balanceren, 0nderhoud van

alle soorten grasmaaiers.

Slijpen alle tuingereedschap, ook

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 F.N.V.
Sneek/Wymbritseradiel
Contactpersoon: Douwe Heerin-
ga, te1.0515-531970.
Vrouwen Advies Team (VAT):
Vrouwenbond FNV, district
Friesland, bel: 0517-415867, se-
cr.: 05155-31970.
Gemeente van Jezus Christus:
Kinderclub 4 tlm 7 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 .

Bedankt
Op deze manier wil ik alle klanten
van de SNS-bank bedanken voor
het in mij gestelde vertrouwen.
Uw reacties aan de balie hebben
mij erg goed gedaan.
De sluiting van het kantoor bete-
kent tevens het einde van mijn
functie als penningmeester van de
Ondernemersvereniging.
Bedankt voor het prettige contact,
het ga u goed en mogelijk, op wel-
ke manier dan ook,

Tot ziens !

Swerus Ypma

Bockamastraat 27

Tel. 531 782
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Lippenwalde 2
8622DD Hommerts

Voor taxaties en bemiddeling bij
verkoop/aankoop van:

- woningen

- recreatiewoningen

- landerijen etc.

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

ln het bezit van SvM-makelaarsdiploma
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Renowtie &Nieuwbouw

VAN VLOER TOT DAKPAN
ONDERHOUDSBEDRIJF HUISMAN!

DE FINNE 6, 8651 CW ULST, 0515-532023

€)M
De slager aan de gracht,

die heeft vlees dat is heel zacht.

Lekker gekruid gehakt

voor u een genak.

Vele sooften 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 vlees voor u op de waag.

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

,9 N,,

V\ È Uitvaartvereniging "Laatste Eer" lJlst

* Stijlvolle verzorging van begrafenissen en crematies
.* Opbaring in eigen aula in lJlst met onbeperkt

bezoekgelegenheid voor nabestaanden
>i< Indien gewenst opbaring thuis met koeling
:i: Dienstverlening zonder winstbejag met voor leden

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

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

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

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

Waarom kopen-..
als u YoordelÍg
kunt huren?

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

tgl
1T33f,'Ë-'Irl

Voor alles wal met uw aut0 te maken heeÍt
Nu ook algemene periodieke keuringen (A.P.K.)

Rogmolewei 6 8651 CW lJlst 0515-532023

cÍaÍishe vomg&&
í*sdil OnMklalh&

íeUM Áddm,
lel@tu9 vaft Áub!,

&M,@€b,
khmehrd.n,
Uchtb6tkeq

WbHrod

M.SIIPERDA
Gereedsshapverhuur

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

SRB SNEEK E.O.
ERWIN ZIJLSTRA

Waterkers 13
8607 ES SNEEK
te|.0515-422339

OOK FLIPPO'S
EN TOPSHOTS

NS-plaatsbewijzen
verkriigbaar bii

boekhandel Visser

WONINGINRICFITING

Galamagracht 2O
8651 EB lJlst

Tel. O5 1 5 -5 32 372/5 3 I 45O

Wilt u uw sla&pproblemen opgelost?
Kom dan vrijblijvend informeren bij Post!

H"
- Terrasbestrating
- Tuinonderhoud
- Voor alles op

tuingebied

Bel voor
vrijblijvende offerte
tel. 0515 - 53 26 86

Voor verf en behang
doehet-zelÍ-,

iizer- en visarti kelen,
klompen en laarzen,

blijft het adres

Taxicentrale
ZUID-WEST-FRIESLAND

Taxi Gaasterland O51 4-57 1 377
Taxi Speerstra 0515-543400

Postbus 459, 8600 AL SNEEK

Alg. tel.nr.: 051 5-4303OO

AUTORIJSCHOOL

Anneke Klootwijk
&

Onno Swart

Voor al uw
rijbewijzen

Hommerts
Tel.05I5-443600

06-52614135

J..@.. us- V-R\-ES
Galamagracht 13, lJlst

tet.0515-531387

\ *eoNHE'Dsc

A"fo,o íd'"
\ \ rrtst
I \ Tel./fax: 05lss - 5331s3
ll Auíníel'06-StnAlR?

IJlst
Tel./fax: 05 I 55 - 533 153
Autotel.: 06 - 53209183

@
Aannemersbedriif
Vellinga-Spijksma
HEEG/IJLST

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

Tef eÍoon O51 5-442278 I OS1 S-Sg1 229
TeleÍax 0515-443659

{yqB
BOUWBEDRIJF
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0phrengst
nationale collecte
AVO Integratie
Gehandicapten

De nationale collecte AVO Inte-
gratie Gehandicapten bracht in
IJlst / 1.383,45 op.

Dankzij uw gift en de belangeloze
inzet van de AVO-collecte-orga-
nisatie in uw gemeente werd dit
bedrag mogelijk gemaakt.
Het is positief dat mensen zoals u
niet voorbijgaan aan de vraag om
hulp voor een goed doel in eigen
land.
Veel gehandicapten zullen ditjaar
niet tevergeefs een beroep op
AVO doen. Bedankt!

Bea Inia en Fokje Mous

%
OPENBARE BIBLIOTHEEK IJLST

Tel. 0515-532450 / Far 0515-531536

IJlst in het teken
van het monument

van de maand
(Veruolg van pagína I )

Wilt u alleen varen met de 'Johan-
na Jacoba', dan betaalt u hiervoor
f 2,50 per persoon. Een apart be-
zoek aan de molen kost / 2,50
voor volwassenen en / 1,00 voor
kinderen.
* Optredens van het shantykoor

'Skip S0nder Roer' tussen
11.00 en 12.30 uur. Plaatsen
van de optredens: 11.00 uur op
de brug achter de Golff Super-
markt; 11.30 uur op het gras-
veld bij de voormalige Frisia
schaatsenfabriek; 12.00 uur op
de Popmawal.

* Om 13.00 uur zal de Theaterka-
ravaan met de drumband en de

, maiorettes van Ardito een rond-\-' gung ou.r de grachten maken.
Start: Overkluizing.

* De TheaterkaÍavaan zal vervol-
gens om 13.30 uur een optreden
verzorgen op de Overkluizing
met de Bogerman Big Band,
Dansgroep Duende, Rode Ro-
zen en Rob Heiligers.

* Van 14.30 tot 15.00 uur zal de
drumband Ardito met majoret-
tes een optreden verzorgen op

de Overkluizing.
* De Dansgroep Yduna uit Ys-

brechtum zal aansluitend tussen
15.00 en 16.30 uur optreden,
eveneens op de Overkluizing.

* Om 17.00 uuÍ start in Oud-IJIst
de ringrijderij met Friese sje-
zen. Tijdens de ringrijderij zal
een optreden worden verzorgd
door de Snitser Skotsploech.

Naast aI deze activiteiten zal de
Stadsomroeper de gehele dag in
IJlst te zien, maar vooral te horen
zijn. De Stadsherberg met exposi-
tie zal geopend zijn. Molen 'De
Rat is die dag zoals gebruikelijk
open van 10.00 tot 17.00 uur.

Zondag2l september 1997:
Om 11.00 uur wordt door muziek-
vereniging 'Concordia' in molen
'De Rat' een koffieconcert gege-
ven. De toegang is gratis.
Tussen 10.30 en 18.00 uur zal het
beurtschip 'Johanna Jacoba' een

beurtdienst onderhouden tussen
IJlst en Sneek v.v. Aansluitend
kan op eigen gelegenheid een

stadswandeling gemaakt worden
en een boottocht per praam of sa-
lonboot met als staftpunt molen
'De Rat'.
Vanaf 12.00 uur tot 17.00 uur is
molen 'De Rat' te bezichtigen in-
clusief de expositie met o.a. de

maquette van de afsluitbomen.
Wilt u alleen de molen bezichti-
gen, dan bedraagt de entreeprijs
f 2,50 per persoon voor volwasse-
nen.

Ook op zondag kunt u echter een
arrangement verkrijgen. Voor de
speciale prijs van f 7,50 vaart u
met de 'Johanna Jacoba', krijgt u
het boekwerkje van de stadswan-
deling, die u op eigen gelegenheid
maakt, vaart u met de molenpraam
of de salonboot vanaf molen 'De
Rat', brengt u een bezoek aan mo-
len 'De Rat' en krijgt u een kopje
koffie aangeboden in de Stadsher-
berg.
Wilt u alleen een vaartochtje ma-
ken met de 'Johanna Jacoba', dan
betaalt u hiervoor / 2,50 per per-
soon.
Voor de stadswandelingen op ei-
gen gelegenheid gedurende de
maand september zijn routebe-
schrijvingen verkrijgbaar bij de
VVV, Stadsherberg 'Het Wapen
van IJlst, molen 'De Rat' en op de
'Johanna Jacoba'.

Zoals u ziet een compleet pro-
graÍrma met voor elk wat wils
dus. Een prograÍrma dat vele be-
zoekers naar lJlst zal trekken,
maar dat ook de eigen inwoners
veel te bieden heeft.

.ÍI.t..
Í otopuzzer Jum
De fotopuzzel van juni hoefde niet
zo verschrikkelijk moeilijk te zijn.
Alle moeders die regelmatig hun
peuters afleveren bij de peuterzaal
en de vaste bezoekers van de bi-
bliotheek mochten er eigenlijk
geen moeite mee hebben. De par-

. .<eerhavens op het plein zijn her-
kenbaar, ondanks dat er van de
omgeving weinig te zien is.
Uit een flink aantal reacties trok-
ken we de volgende winnares:
Jeltsje de Vries-van Dijk, Zeven-
pelsen 12.

De nieuwe opgave is misschien
wat moeilijker. Ook hier ligt voor

één der juiste inzendingen (vóór
20 september bij Boekhandel Vis-
ser) wederom een waardebon van

f 25,00 te wachten). Succes ge-
wenst!

De redactie

Opbrengst collecte
Maag Lever f)arm
Stichting
In_de Maag Lever Darm Week van
15 t/m 2l pni 1997 vond de col-
lecte plaats van de Maag Lever
Darm Stichting. De opbrengst in
IJlst bedroeg Í 1.563,85.
De Maag Lever Darm Week stond
in het teken van spijsverterings-
ziekten. Eén op de zeven mensen
in Nederland heeft klachten aan
maag, lever of darmen. Met uw
gift kunnen we een hoop doen
voor die 2 miljoen mensen.
Alle collectanten en gevers dank
voor uw bijdrage.
Heeft u de collectant gemist, dan
kunt u een bijdrage stonen op giro
2'737 t.n.v. Maag Lever Darm
Stichting te Nieuwegein.

Vragen over spijsverteringsziek-
ten? Bel de infolijn op maandag
ím donderdag van 15.00.17.00
uur. Telefoon (030) 60 55 881.

Joke Houtsma en Maria Brink

'a;0af_a'rF-8't
f{ederlandse
Kankerbestrijdingo
afd. Ulst
'Vecht mee, blijf geven'
In de week van 7-13 september
1997 houdt de Nederlandse Kan-
kerbestrijding/Koningin Wilhel-
minafonds haar jaarlijkse collecte.
Onder het motto 'Vecht mee, blijf
geven' vraagt de Nederlandse
Kankerbestrijding om via de col-
lectebus mee te vechten met de
patiènt. Vorigjaar heeft de collec-
te 14 miljoen gulden opgebracht.
De Nederlandse Kankerbestrij-
ding hoopt ook dit jaar weer zo'n
bedrag te kunnen inzamelen.
Het geld wordt besteed aan kan-
keronderzoek, de ontwikkeling
van betere behandelmethoden en
aan voorlichting en begeleiding.
Meer hierover staat in de folder
die huis aan huis wordt verspreid.
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,Tlomskikkursussen

#reidsboeketten, korsages en oar

Slomwurk
Richrsje Wijnja
De Himmen 29
Easthim
Tit.0515-s32607

Drylts. . .

it atdê stedsje
Íoto- en verhalenboek over lJlst

1 76 pag. met meer dan 260 Íoto's
Íorm. A4, gebonden met stevig omslag

prijs / 42,50

verkrijgbaar bij:

BOEKHANDEL VISSER

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

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

Roodhemsterweg 14

tros1s-53,Ïlï
(privé 531858)

,t4í-tR^f,s^m,fl
NIEUWBOUW . BETONBOUW . RESTAURATIE

ONDERHOUD. WEG. EN WATERBOUW
Roodhemsterweg 4

Postbus 29 - 8650 AA lJlst
ïel. (051 5) 53 1 8 B0 - Fax (051 5) 53 23 23

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

Merragenq;r1,

Nolke Jan Bergstra

0afemagracilt 28

fel./far: 0515-531462
mob.tef. o6-s2sot oB3

ffiww

Ján ilalkt Èergstm

Daïsialk a
só5t cz lJhr
teÍ. 0515-531ó13

:;i::l::l::: ::l':- I i.:

ïaihnïiuc:

q50 q002

,í:::,i:j.:!i1i*.li+ir{'.iilti:ctrt*"f::*:,::ajisiÍi*: iiriil;i:{::i..:t*;:l i+u::,;ir,*:i*ir"ilêiii:€:i:Ë:::ï

STIENSTRA & VAIU DER WAL . TITST

o Walbeschoeiing . Jachthavens o Riolering o Gemalen

Het eerste dat je moet doen
" om succes te hebben is
;*ï'i; van je werk houden

VOOR WONING-
EN

UTILITEITSBOUW
Installatiebedrijf

.^.
BROUWER

UW ADRES VOOR:
. Centrale verwarmingsinstallaties
. 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 fruit
. Vers vlees en vleeswaren
. Brood en gebak
. Diepvries enz. enz,

Speciale drogisterij en
kosmetica-afdeling

Let op onze wekelijkse folder

SPEERSTÊIÁ'S
VOORDEELMARKT
Stadslaan 2 - TeleÍoon 531206

Schilders- en Klusbedrijf
Haitze Osinga

JF Binnen- en buiten schilderwerk
Jt Saus- en behangwerk

Jf Enkele en dubbele beglazing
it Spackspuiten 

8617 LH iffi:tJi
Jk Kleinschalig timmerwerk Tet.0515 ss226s
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Acties restauratie
Mauritiuskerk
In de week van 8 t/m 14 juni werd,
in het kader van de acties voor de
geldwer-ving t.b.v. de restauratie van
de Mauritiuskerk, een bliksemloterij
in lJlst gehouden. Burten de prijzen.
die in de envelopjes zaten, werden
er drie nummers van de envelopjes
getrokken waarop 3 mooie prijzen
te winnen wrren. De eerste prijs.
een dekbed t.w.v. / 290,00 en aan-
geboden door Post Woninginrich-
ting, is gevailen op envelop nr.
2180. De 2e en 3e prijs, beide VW-
bonnen t.w.v. / 50,00, vielen op de
envelopjes met de nummers 1707 en
099'7. Deze beide prijzen zijn reeds
afgehaald; het dekbed is op vertoon
van het winnend envelopje af te ha-
len bij S. Houtsma, Westergoleane
7, tussen | 7.00 en | 8.00 uur.

\Jitslag verloting
Stadsfeesten L997
De l(oepel Ulst
Trekking: 14 juni 1991 .

1e prijs is gevallen op nr. 1795
2e prijs is gevallen op nr. 1413
3e prijs is gevallen op nr. I 184
4e prijs is gevallen op m. 1767
5e prijs is gevallen op nr. 0616
6e prijs is gevallen op nr. 0198
7e prijs is gevallen op nr. 1351
8e prijs is gevallen op m.2722
9e prijs is gevallen op nr. 1326

10e prijs is gevallen op nr. 1021

1le prijs is gevallen op nr.221'7
I2e prijs is gevallen op m.2124
13e prijs is gevallen opnr.2495
Prijzen kunnen worden afgehaald
bij mw. Y. Toonstra, De Pream 2,
r11st.

i,\ || /"\ l-../. ,rk I Privë en Zakelijk

-l(tè 

I -It tll) lJ Ide.tutste

lffiÀV ] x verzekering
\ -/z_fÈ_____j

x h1'poÍheek

* pensioen

SNEEI{ER
ASSURANTIE-

I(ANTOOR
DE BOER BY

Zwarteweg 4, Sneek
Tel.:0515 - 416825

De Snitser Skotsploech, opgericht
in 1952, brengt een stukje folklo-
re. Met dansen en zingen wordt
een beeld geschetst van de feeste-
lijkheden in het Fryslàn van de
tweede helft van de vorige eeuw.
Een stukje verleden voor de toe-
komst bewaren en laten zien aan
de mensen van vandaag, dat wil
de Snitser Skotsploech.
Deze winter zijn onze dansoefen-
avonden in: Dassenburgh dagcen-
trum, De Dassenboarch 32, IJlst

Als u eens wilt komen kijken of
meedoen dan verr.l achten wij u

graag op dat adres. Wij oefenen
op maandag of vrijdagavond van
19.45-21.45 uur.
maandag 25 augustus
maandag 1 september
vrijdag 12 september
maandag 15 september
vrijdag 26 september
Inlichtingen: S. Kronemeijer-
Haisma, tel. 0515-412859, U. en
G. Smink, ret.0515-53 1201.

IJlster Dam Club
IJ.D.C.
Het aÍgelopen seizoen ('96-'9'7)
speelden er bij de IJIster Dam club
slechts 12 leden actief mee in de
competitie. Een absoluut diepte-
punt in de clubgeschiedenis.

Toch werd er weer met enorm
veel inzet gedamd en er rolde een
zeer veÍTassende kampioen uit de
bus: Jouke de Jong. afkomstig uir
Sneek. Hij was met 45 uit 21 ver-
uit de sterkste. Verrassend was de
Iaatste plaats van Menno Postma
in de A-groep, de veelvoudig oud-
kampioen! In groep B was Piet de
Boer de beste. Hij bleef Johan
Hoomans 5 punten voor.

In de Zuidwesthoek-competitie
deden de Kypmantsjes het voor
hun doen erg slecht want er wer-
den slechts 5 punten behaald uit 7
duels en daarmee volgt nu een de-
gradatie naar de 2e klas van de
ZWH-dambond. Toch een teleur-
stellend resultaat voor een club die
de laatste 10 jaar liefst 7 keer
kampioen werd! Helaas speelt het
sterk dalend aantal leden hierbij
een grote rol en daarom zieï- heÍ
bestuur van IJ.D.C. dan ook graag
nieuwe leden op maandag 1 sep-
tember a.s. bij zijn startavond.

Laat deze 73-jarige rereniging
niet in de steek, maaÍ kom ook
naaí onze 'gezellige' denksport op
de maandagavond vanaf 20.00 uur
in de bovenzaal van het 'Wapen
van IJlst;.

De eindstanden:
Groep A: l. Jouke de Jong 21-45;
2. Sjouke Fijlstra 2l-35; 3. Sietse
de Haan 21-34; 4. Jonit Heeringa
2I-33; 5. Jaring Jorritsma 21-32:
6. Menno Pos|ma2l-29.
Groep B: 1 . Piet de Boer 2I-35; 2.
Johan Hoomans 21-30; 3. Nanne
Boersma 21-19; 4. Wietse van der
Zee 2l-17;5. Simen Heeringa 21-
l4; 6. Tom van Slooten 21-14.
Er werd dit seizoen voor het eerst
met het zogenaamde '3-punten
systeem' gewerkt.
ZWH-competitie tindividueel): l.
M. Postma 7 -101. 2. S. Heeringa 6-
9; 3. P. de Boer 7-9; 4. J. Heeringa
7-8; 5. T. van Slooten 6-'1; 6. L

Jorritsma 7-1;7. Sj. Fijlstra 7-7; 8.
W. v.d. Zee 6-6;9. H. Nijland 6-6;
10. J. Hoomans 4-4; 11. N. Boers-
ma7-4;12. J. de Jong 7-3.
Opvallend is hier dat Menno Post-
ma op deze ranglijst wel de koplo-
per is en Jouke de Jong (de kam-
pioen) helemaal onderaan staat.

Graag tot september a.s.!

Sjouke Fijlstra

Bibliotheek Ulst nroet operr blijven
In de openbare bibliotheek [Jlsr wordt op het ogenblik een handreke-
ningenactie gevoerd die als doel heeft de bibliotheek open le houden.

De actie is een gevolg van de voorjaarsnolitie van hel gemeentebe-
stuur, waarin wordt aangegeven waarop Wymbritseradiel de komende

jaren wil gaan bezuinigen.
Enkele politieke partijen lieten tijdens de behandeling van de noririe

blijken dat de bibliotheek war hen berreft wel dicht kan.
Dat de inwoners van IJlst en omstreken daar volstrekt anders over den-

ken blijkt tijdens iedere opening van de bibliorheek. De bezoekers
hebben geen goed woord over voor de plannen de bibliorheek te slui-
ten. Men vraagt zich af waar het gemeentebestuur en de politieke par-

tijen mee bezig zijn.
Dat is inderdaad de vraag: vorigjaar nam de gemeenre nog her initia-

tief de bibliotheek een nieuw onderkomen te bezorgen in de leegstaan-
de Mauritiusschool. Daar werd meer dan een ton voor uitgetrokken.
Ruim een jaar later wordt over sluiring van diezelfde bibliotheek ge-

sProken I

Dat zou niet alleen kapitaalvernietiging betekenen, maaÍ vooral een
aantastirg van de leefbaarheid van Ulst. Als de bibliotheek er nier

meer is. zal een groot deel van de ruim duizend teden waarschijnlijk
lid worden van de bibliotheek in Sneek. En als ze dan toch in Sneek

zijn. waarom zouden ze daar dan ook niet hun boodschappen doen? De
stad lJlst zal op clie manier te kampen krijgen met een problemariek

waar veel dorpen al mee te maken hebben: een achteruitgang van het
v o o z i e n i n ge n n' 

"' ï;i lïf,ïï hï['fi1'Ja 
n se w e z e n z i j n o p d e

De inwoners van Wymbrirseradiàt Iiit<en dat goed te beseffen. In grote
getale zetten zij hun handtekening op de lijsren in de bibliorheek. Het
is te hopen dat het gemeentebestuur zich hierdoor bewust gaat worden

van de misstap die men dreigt te gaan maken.
GelukJ<ig is het nog niet te laatl

G. Tabak-van 't Riet,
voor,zi119r besruur

bibl iotheek Wymbritseradiel
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Kerkhof en grafstenen III
Het laatste artikel in deze serie gaat over de graÍstenen uit de
vorige en uit deze eeuw. Omdat hiervan een groot aantal aan-
wezig is moet de opsomming beperkt blijven. Als een bepaal-
de graÍsteen wordt vermeld is dat meestal omdat er iets bij-
zonders oÍ kenmerkends over de overledene(n) te vertellen
is.

We gaan door de Kerkhofsteeg en

betreden dan via een zwaar ijzeren
hek het kerkhof. Een bijzondere
plek, want hier liggen velen begra-
ven die ons eens zo lief en dierbaar
waren.
De verkenning is zo opgezet dat we
een aantal malen zigzag over de be-
graafplaats gaan. Hierbij wordt over
een aantal graven iets verteld.
We beginnen bij de rustplaats van
twee Canadezen; daama gaan we
rechtsom naar achteren.
R.M. Bull, navigator en J.E. Leach,
piloot, zij overleden op 10 april
1943. Hun vliegtuig, een Mosquito,
stortte hier neer nadat zij een goede-

rentrein bij het oude NS-station lJlst
hadden beschoten. Twee spitse ge-

denktekens van de verzetsmensen
Jurjen Hoomans en Hendrik Huizen-
ga. Zij ziln op 6 april 1945 door de

Duitsers aan de IJsselmeerkust ge-
fusilleerd. Naar hen zijn twee straten
genoemd. Jan H. van der Goot,
1876-1965. had een winkel aan de

De gebroeders Rijkel en Keimpe
ten Kate, oprichters van de Keim-
pe Letmmerts ten Kate Stichring.

Eegracht. Gerben Meintema, 1888-
1964, voer 32 jaar met een beurt-
schip op Leeuwarden.
Jelle Hoomans, 1904-1986, groen-

tenhandelaar. Comelis van der Meu-
len,1897-1974, visser en in de oor-
log lid van het ondergrondse vezet.
Evert (Scheltesz.) Westerdijk 1900-

1990, bestuurslid Nationaal Vakver-
bond. Heero Rients Nauta 1909-
1980, had een smederij (schaatsen)

en winkel aan het begin vanZeven-
pelsen. Bouke Haringa, 1914-1958,

koperslager. Na het graf van melk-
handelaar Jan de Haas, overleden in
1965 gaan we weer richting ingang.

Grafsteen 'Jan Baas' Nooitge-
dagt, oprichter van de fabriek.

Claas Frankena, 1899-1982, eier-
handelaar, wethouder (CHU) en ou-
derling Hervormde kerk.
Rijkel Lammerts ten Kate, overle-
den in 1855 en Keimpe Lammerts

ten Kate, overleden in 1857: 'hun
dankt IJlst de Keimpe Lammerts ten
Kate Stichting'. Deze stichting deel-
de vroeger goederen uit aan de ar-
men in IJlst. De ontspanningszaal in
Nij Ylostins draagt de naam van de-
ze Doopsgezinde weldoeners. Izaák
Kuipers, 1886-197 2, magazijnmees-
ter bij Nooitgedagt, schreef Friese
gedichten. Anske Hiemstra 190'7-
1979, slager aan de Eegracht. Chris-
toffel van der Goot, 1907-1945,
schaatsenmaker. Jan Nooitgedagt,
1840-1920, stichter van de fabriek
met dezelfde naam.
Wiebe Walinga, 1898-1980, veehan-

delaar. Minke Schuurmans, 1876-

1966, was hier van 1908-1936 on-

derwijzeres aan de christelijke lage-

re school. Gorrit Visser, 1908-1975,
timmerman, Eegracht2.

Burgemeesters
We komen nu bij de steen van Hette
Paulus Fledderus, 1868-1930, met

daarop in de stadskleuren het wapen
van IJlst en de tekst: 'In dankbare
herinnering aan H.P. Fledderus, in
leven burgemeester van IJlst, 1897-
1930, aangeboden door de gemeen-

Nu rechts aanhouden. De houthan-
delaren Eeltje Dirk, 1888-1954 en

Okke de Vries. 1886-1941.

AA.ERLEII,IJLh'TER

Tjerk Bakker, 1869-1934 en Gooit
zen Bakker, 1873-1931, oprichters
van de windmotorenfabriek Gebroe-
ders Bakker.
De houthandelaarsfamilie Oppedijk
die in I 664 vanuit Akkrum naar IJlst
kwam, heeft hier een groot familie-
graf. Daarvoor: Jan Jans Oppedrlk,
1860-1944 en Wa1le Oppedrlk,
1906-1995. Sipke Woudstra, 1896-
1981, houtwarenfabrikant.
Teake Eiberts van Popta,1826-
1891, in leven burgemeester van
IJlst. Iets verder de graven van bur-
gemeester Sybrand van Bockama,
overleden rn 1652, secretaris Sibren
Moiliszn, overleden in 1608. Aesge
van Popma (overleden in 1559) en
Imck van Hettinga met hun geleerde
zonen. Cornelis Nauta, 1868-1954,
teerfabrikant en AR-raadslid. Petrus
Guldenarm, 1739-1815, vanaf 1800
Hervormd predikant in lJlst. Op zijn
steen het mooie gedicht:

'Dir zij hij waardig om zijn
deugden en Tijn werk
B etreed nooit onbedacht
gevoelloos deze zerk.
Ach als uw oog den ti.jd van lijn
ontslaping ziet,
Vergeet o kerkgemeent' uw
Guldenarm niet'.

Daarnaast Pybe Thomas Wiarda,
overleden in 177 6, gemeentesecreta-
ris. Jisk Boschma, 1889-1962, spar-
kuidenier. Reinier van Tzum, over-
leden in 1670. burgemeester.
Aurelia van Aesgema, weduwe van
Johan Jacob Snabel.
Afke van der Wal, 189l-1977, ba-
ker, werd altijd 'tante Afke' ge-
noemd. Pieter van Dijk, 1891-1956,
was van 1925-1951 hoofd van de
Gereformeerde lasere school. Hans

Gedenksteen, met daarboven het
stadswapen, van burgemeester
H.P. Fledderus.

van der Zee,1866-1951, kapitein op
de veerboot Piet Hein.
Iets rechts ligt de scheepsbouwersfa-
milie Croles. Naar hen is de wijk het
Croleskwartier genoemd.
Jelle Jelles Croles, 1792-1851, ver-
dronken in het Heger meer met zijn
zoon Walle, oud 23 jaar. We gaan

weer wat terug en zien de steen van
de eierhandelaar Andries Schilstra,
1905-1989: 'De Heare hoedet de
ienfàldichen', Psalm 1 16:6.
MeesteÍ Dirk Hageman, 1872-1959,
was hier van 1909-1937 hoofd van
de Hervormde school.
Sybren Foekes Cnossen, 1884-1948,
voorzitter van Concordia.
Ds. K. van de Beek, 1883-1918, Ge-
reformeerd predikant in IJlst van
1912-1918, overleed aan de Spaanse
gnep.

Genit Spijksma, 1890-1979, tim-
meÍnan op Uilenburg.

Ds. K. v.d. Beek, Gereformeerd
predikant, in 1918 overleden aan
Spaanse griep.

Pieter Clazes de Jong, i801-1878
koopman en wethouder, woonde.
een pand waar nu de Rabobank
staat.

Lolke Lantinga 1844-1923 en Feike
Lantinga, 1882-1960, scheepsbou-
wers van houten schepen op Uilen-
burg. Naar hen is de straat Lantinga-
werf genoemd.

Noordzijde
We gaan nu op de noordzijde van
het kerkhof nog een keer een slag op

en neer. We beginnen bij een steen

die half onder het gras ligt. Douwe
Ypes van Randen. l8l2-1872. grof-
smid. Sjoerd Visser, 1888-1971,
melkvaarder. Cornelis H. Zijsling,
1880-1949, boer en lid van Concor-
dia. Gellius S. Ferwerda, 1821-1812,
in leven geneesheer te IJlst en Veen-
wouden. Rink Minkema, 1895-
1952, had een expeditiebedrijf met
paard en wagen.
Gerrit Kaspersma, geboren te IJlst
21 oktober 1920, gevallen voor het
vaderland op 12 mei 1940 bij Corn-
werd. Johannes Bartholdi de Vries,
1899-1985 en Johs. B. Troelstra,
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Occasions en
Nieuw-verkoop
Goede service

Te|.531249
Holtropweg 5

Reparatie
Plaatwerk - Spuiten

. bloemen en planten

. bruids- en grafwerk

. kado-afiikelen

. tuinplanten

verder alles wat met
'groen'te maken heeft.

Bestratingsbedrijf
Zwaagman B.lf.

Voor particulier en bedrijf

Vraag vrijblijvend
prijsopgave

Fam. Leverstraat22
8603 EC Sneek

Tel. 0515-430454

S. Wiersma
pianostemmer

Reparatie
Verkoop

S. Sjaerdemalaan 53
8651 BA lJlst

Tel.0515-533127

1894-1972, grondleggers van het be-
drijf Troelstra & De Vries. Tjepke
van der Velde, 1909-1972, koordiri-
gent van Euphonia en bijna 40 jaar
organist in de Hervormde kerk.
Minne Fijlstra, 1890-1973, hoofd-
boekhouder bij de firma Nooitge-
dagÍ. Eelze Wouda, 1892-1982,
hoofd van de Openbare Iagere
school. Schelte van der Goot, 1861-
1936, raadslid in IJlst voor de
S.D.A.P., werd de 'blauferver' ge-
noemd naar het opnieuw 'fervje' van
kleding. Mensen uit andere landen
hebben ook weer andere gewoontes.
Dat is te zien aan het graf van de fa-
milie Jagroep, waar foto's van de

overledenen op een staande steen
zijn aangebracht.
We gaan nu weer richting in-/uir
gang.

Hajo Bijleveld, 197 4-1977, zoontje
van de Gereformeerde predikant ds.

H.E. Bijleveld.
, :n oovallend sroot sraf is van drs.
V'vtz. Bijlsma. 189ï-1963 lrector

aan een Lyceum in Ede) en Baukje
Nooitgedagt, 1895-1949. Douwe de
Jong, 1945-1953, verdronken in de
Wijmerts, zoontje van Jaap en
Meintsje de Jong.
Pieter Sybesma, 1892-1976, kapi-
tein-eigenaar van de Johanna Jaco-
ba. Jan Simens Groenveld, 1860-
| 94 l. aardappelhandelaar.

Cornelis Schilstra, 1895-1975, pe-
troleumhandelaar en voorzitter van
de toneelvereniging'Meiinoar Ien'.
Langs de graven van expediteur Jan

van der Schouw, 1893-1959, Tjitte
Vermeer, 1888-1978 en Douwe
Plantinga, 1908-1973 (werkten bij
Nooitgedagt), Wytze Nauta, 1899-
1975, boer op sathe Veldhuis aan de
Zuidwesthoekweg en Willem de
Vries. 1902-1962. schaatsenfabri-
kant tFrisia.l. komen we weer bij de
ingang en sluiten we een wandeling
over de begraafplaats af. Naast de
meeste van de hier genoemde man-
nen zijn ook hun vrouwen begraven.
Vanwege de beperkte ruimte in dit
artikel zijn hun namen niet vermeld.
Het nieuwe gedeelte van de begraaf-
plaats is hier buiten beschouwing
gelaten.

Begrafenisvereniging
Het was tot een aantal jaren na de

Tweede Wereldoorlog bij veel IJI-
sters traditie om's zondagsmiddags
een 'kuierke op it tsjerkh0fl te ma-
ken. Daar was dan veel volk. De ge-
meentewerklieden Alle Veenstra,
Gerrit Muizelaar en Jaap van der
Zee moesten bij toerbeurt op de be-
graafplaats aanwezig zijn. Zij moes-
ten er op letten dat alles ordelijk ver-
liep. Om 17.00 uur moesten de be-
zoekers deze plek weer verlaten.

Tot slot nog enkele gegevens over
begrafenisvereniging'Laatste Eer'.
Vroeger werden begrafenissen ver-
zorgd door buren en kennissen. Men
noemde dit 'burenplicht', iets wat in
sommige streken van ons land nog
wel voorkomt.
Aan het eind van de vorige eeuw
veranderde dat.
In 1888 werd in IJlst een Zieken- en
Begrafenisfonds opgericht, uitgaan-
de van de Maatschappij tot 't Nut
van't Algemeen.
Meester C. Sweeris van de ooenbare
lagere school was een van de be-
stuursleden. Op 6januari 1921 werd
een begrafenisvereniging opgericht
met 296 leden die de naam kreeg:
'Laatste Eer'.
Het eerste bestuur bestond uit de
volgende personen: Izaák Kuipers,
voorzitter; postkantoorhouder Wil-
lem Renzema, secr.-penningmees-
ter; Jan Snijder, Jan van der Goot en
Marten Visser, leden. Als bodes
werden benoemd Gerrit van der
Horst en Jan Brens. Inmiddels be-
staat deze nuttige verenigrng al 76
jaar.

ln 1973 keeg de 'Laatste Eer' een
eigen aula aan de Stadsiaan, achter
de SNS-bank.

Frits Boschma

Naaicursus

Binnenkort gaat het weer van
start: de naaicursus.
Voor beginners en gevorderden,
voor jong en oud, voor iedereen
die zelf kleren maken een leuke
hobby vindt. Dus geef u nu op
voor de lessen die in september
.t4rten. Want wat zo leuk is: zo'n

. ]sus is noe eezellie ook!\í
|:,r worot gewerKt In groepJes van
ten hoogste 6 cursisten, zodat ie-
dereen op die manier individueel
begeleid kan worden. Bovendien
bepaalt u zelf wat u wilt maken en
in welk tempo.
De cursus bestaat uit 12 lessen van
1,5 uur en start half september. De
kosten voor 12 lessen zijn f 150,-.
De lesavonden worden in overles
bepaald.

Inlichtingen en opgave: Betty Op-
pewal, de Fjtrslach 3,tel.532253.
Wist u dat u ook voor op maat ge-
maakte kleding bij mij terecht
kunt? Zelfs voor bruidskledins.

ANNA
SCHRAA.VAN POPTA

GEDIPLOMEERD
PEDICURE

Geeuwkade 11 -Telefoon 531930

Jeugdhonk, komt er nog wat van???
Al een hele tijd wordt er achter de
schermen hard gewerkt aan de re-
alisatie van een nieuw onderko-
men voor de jeugd. Na ruim an-
derhalf jaar moeten wij (bestuur
jeugd- en jongerenwerk IJlst)
vaststellen dat er nog steeds geen
zicht is op echte resultaten. Voor
ons moeilijk te verteren, want er is
echt een grote behoefte aan een el-
gen onderdak voor activiteiten ten
behoeve van de jeugd.
Ondanks de intensieve contacten
tussen onze voorzitter en de be-
trokken gemeenteambtenaren wil
het maar niet vlotten met de plan-
nen! Waar zit het nu op vast? Zo-
als bijna altijd: op de benodigde
financiën. Zoals bekend zal zljnis
het de bedoeling dat de gemeente
een gebouw zal plaatsen naast de
bibliotheek aan de Sudergowei.
Dit gebouw is bedoeld voor drie
bestemmingen: kantineruimte, sa-
nitair en opslag voor de fierljep-
vereniging; een door de VVV be-
heerde douche- en toiletgelegen-
heid voor boottoeristen en het
jeugdhonk. Het plan dat de ge-
meente nu heeft ontwikkeld is
echter te duur en moet worden
herzien. Dit kost weer veel tijd,
zodat wij onze oorspronkelijke
planning: realisatie van het ge-
bouw in september 1997, niet zul-
len halen. Nogmaals: erg spijtig

want wij vinden het hard nodig dat
er in IJlst een onderkomen en een
goed activiteitenaanbod voor de
jeugd van verschillende leeftijden
komt. Er gebeurt nu hoegenaamd
niets en iedereen die bij de jeugd
betrokken is weet dat dit geen
goede zaak is! We doen dan ook
nog eens van deze plaats een
klemmend beroep op de gemeen-
te(raad) om niet langer te wachten
met de definitieve goedkeuring.
Ook als deze goedkeuring er komt
zal er nog veel geld bijeenge-
bracht moeten worden door de
stichting jeugd- en jongerenwerk.
Wij zullen dan ook een stevig be-
roep moeten doen op u als IJlster
bevolking. U kunt helpen door
steun te geven aan nog te houden
acties, maar ook door als vrijwilli-
ger mee te doen aan de nodige
zelfwerkzaamheid, die ons te
wachten staat. Houd onze bericht-
geving in de gaten ; dit alles onder
het motto:

Het jeugdhonk
rnoet er komen!

Bestuur Stichting Jeugd- en Jon-
gerenwerk IJlst
Voorzitter: Ruurd Inia, telefoonnr.
532656
Secretariaat: postbus 27 ; 8650
AA lJlst
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Makelaardij
Schrale

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

Hypotheken en verzekeringen.

Taxaties van alle onroerende goederen
binnen 48 uur geregeld.

Vraagt vrijblijvend informatie.

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

SIKIVIA
INSTALLATIE & DAKTECHNIEK

Popmawal 4
8651 AE lJlst
Tel. (051s) s31 416

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

AIRCONDITIONING

KOPER-, LOOD- EN ZINKWERKEN
METALEN DAKPANNEN

DAK ISOLATIES

Cafe - Bilj artcentrum - Zalenuerhuur

STADSHERBERG
HET WAPEN VAN IJLST

eig. Fam. J. Schreur

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

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

. 2 Carambole-tafels . 1 Snookertafel' I Cafebiljart' I Poolbiljart

t 6edíTlowreeÍile Auto/yíc+aol L
. Lestijden 60 minuten
. Opfriscursus voor de niet regelmatige rijders
. Theoriecursus
. Hoog slagingspercentage

ll. Yon der lei- Ulst
05t 5 . 532009

Sudergoweg 3ó, 8ó51 CN lJlst

Meï een oloÍond von

V/1DTn \-/rv
weetuwotuboven
uw hoofd hongt

Smidssttoot 2ó. 8ó01 WB Sneek
Telefoon: 051 5-422738 - Fox: 051 5-42 | 953

Fgllk t 4e V>íe

Busestraat 26, 8651 BK Ylst, telefoon / fax: 051 1532453

Voor binnen- en
" buitenechilàerwerk

Voor ovenverse bakke rsprodukten naar

lDtt tbotilD 0 0 rbAl(|l{tilDilJ
GEEUWKADE 1 - B6s1 AA IJLST 

- 

TELEFo0N 0515-5315b7

NIET ALLEEN
VRIENDELIJK...

MAAROOK
DEKSELS
VOORDELIG!

MEER PLEZIER VAN JE GULDEN EOTtr -N
GALAMAGRACHT 34 IJLST
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DE KOEPEL
IJLST

De Koepel
Graag willen we
van deze gelegen-
heid gebruik ma-
ken om alle vrij-
willigers, EHBO-
ers, juryleden, niet

te verseten de stadsvrouwe Yvon-
ne deÍong en de hofdames Elbrig
Bakker en Wietske Abma en ver-
der alle mensen die zo enthousiast
hebben meegewerkt om de stads-
feesten op 12, 13 en 14 junt 1997
zo goed mogelijk te laten verlo-
pen, te bedanken. Ook deze keer
mogen we weer spreken van super
geslaagde feesten.
De opening d.m.v. het voorlezen
v4n de speech door de stadsvrou-
we met daarbij de sleuteloverhan-
diging door de heer Wempe ver-
liep vlekkeloos. Daarna een hob-
.rrelige rit van de dames in de riks-

;ts, die iets minder vlekkeloos
verliep, maar Karel en Rykel heb-
ben ontzettend hun best geda-an.

Toen de primeur voor Fri,:sland,
het eerste Open Fries Kampioen-
schap beddenrace. Een zeer ge-
slaagd evenement waar zeker vol-
gend jaar een vervolg op komt.
Het spontane publiek stond in gro-
te getale langs de route de racers
aan te moedigen, waarschijnlijk
dat daardoor ook het record ver-
broken werd. Wordt vervolgd dus.
Vrijdagmorgen hebben de koffie-
morgen-bezoekers kunnen genie-
ten van het programma van Ben-
nie Huisman 'In koffer mei lieten
en ferhalen'. Dat viel ook in de
smaak.
's Middags kwam de lagere-
schooljeugd in actie op het sport-
veld voor spelletjes, en werden de
{erkleinsten vermaakt door

vvwn Auke die niet alleen op z'n
eenwieler kon fietsen maar ook
nog eens hele mooie beesten

. maakte van ballonnen!
Jammer dat de avondmarkt in het
water is gevallen, maar degene die
een wandeling over de gracht aan-
durfde heeft toch een gezellige
braderie kunnen beleven.
's Avonds waren de zeskampers

aan de beurt om hun talenten te to-
nen op het podium voor de play
back acts en de theorierondes.
Kosten noch moeite werden ge-
spaard. Veel werk is eÍ veÍzet
door diverse personen en buurt-
verenigingen om professionele
danspassen en originele presenta-
ties neer te zetten. Mede dankzij
de medewerking van Duo Nooit-
gedagt kon er ook deze avond ge-
zellig tot in de kleine uurtjes ge-
danst en gefeest worden.
Zaterdag begonnen we met de op-
tocht. Er hadden niet veel buurt-
verenigingen gehoor gegeven aan
de oproep tot het maken van een
wagen, maar die mensen die er
wel een hadden gemaakt hadden
ontzettend goed hun best gedaan
om het thema lsport' op originele
wljze naar voren te brengen en er
een goed verzorgde wagen van te

maken. Degene die er belang bij
heeft het juryrapport na te lezen
van zowel de optocht, straatver-
siering als play back acts kan dit
aftralen bij Marian Zeilstra, Ga\a-
magracht 23.
De weergoden waren ons goed ge-
zind tijdens het feestweekend, zo-
dat de actieve zeskampers het luie
zweet wel kwijt konden op het
veldje bij de Dassenburgh. Het
duurde misschien voor sommige
mensen wat te lang, maar onder
Ieiding van presentator Hessel Id-
zinga hoefde niemand zich die
middag te vervelen in het zonne-
tje.
's Avonds heeft de formatie 'Ple-
asure' uit Sneek de sterren van de
hemel gespeeld en gezongen. De
vier heren en twee dames brachten
diverse muziekgenres ten gehore,
dus er zat voor elk wel wat wils
bij.
Voorwerpen (kleding, sleutels,
tassen etc.) die tijdens de feesten
in en om de tent zijn gevonden
kunnen opgehaald worden bij
Yvonne Toonstra, de Pream 2.
Nogmaals bedankt en graag tot
ziens bij een van onze activitei-
ten!!!

Bestuur De Koepel

Vogelnieuws

Twee staartmezen (langstirtmies)
gezien op 10-5-1997 door Aagje
Schuurmans op de Hoep in de Hom-
mefts.
Een oranjetipje: deze vlinder werd
gezien bij de school in de Hommerts
door Robin Schuurmans op 10-5-
199'7.
Een paartje fazanten gezien bij de
spoorbaan op 12-5-1997 door fami-
lie Sybesma.
Een smelleken (smelke) gezien bij
de Louwei Jutrijp op 13-5-1997
door F. Tuinstra, IJlst.
Winterkoninkje (tomke) zoekt bij de
familie Schuurmans, 't Zouw, een
speciale plaats om zijn nest te ma-
ken. In de stal zit in de zolder een
holle steen. Daar mist een vrij grote
voeg uit en daar verdwijnt het tom-
ke in om zijn nest te maken.
Een ooievaar (eanebane) gezien

boven Nijezijl op 16-5-1997 door
S.K. Abma. Ook werd er nog een
ooievaar gezien bij Jutrijp op 3 | -5-
1997 door Sj. Landman, IJlst.
Een paartje bergeenden (berch-ein)
met 12 jongen op22-5-1997 gezien
bij de Pikemar door Joh. de Jong,
IJlst.
En op 10-6-1997 zag A. Abma 2
paartjes bergeenden met samen 28
jongen. Daar komen nog steeds

meer jonge bergeendjes bij. want
Joh. de Jong en Sj. Landman zagel
er 42 jongen bij 3 paartjes. Mis-
schien zijn er nog meer gezien. De
bergeend gedijt goed bij de Pikemar
en Hissemar.
Een vreemde gast in Nijezijl. En
wel een Jan van Gent (gent). Hij
werd gezien door F. Kramer. De
gent werd later door S.K. Abma en
Sj. Landman naar Ureterp gebracht.
Hij was blind aan een oog en dat
kon de oorzaak zijn waarom hij zo'n
eind uit de koers was. Hij hoort om
deze tijd van het jaar aan de kust
van de Atlantische Oceaan te zijn.
Daar is zijn broedgebied. Er was
nog een tweede exemplaar; die pro-
beerde hem weer mee te lokken. Het
roepen hielp niet, hij had de kracht
niet meer om mee te vliegen. Hij zat
tussen de paarden die hem nieuws-
gierig bekeken. Ook daar was de
gent niet bang voor. Het autoritje
naar Ureterp vond hij beslist niet
leuk. We1 kreeg hij daar een goede
opvang. Hij kreeg vis toegediend,
maar na een dag of vier is hij alsnog

Sestorven.
Een scholekster (strànljip) is ook
een rare vogel. Ze hebben zoveel
ruimte in de weilanden. Maar nee
hoor, ze moesten zonodig op het
parkeerlerrein van Bastiaans gaan
zitten broeden. Chris de Jong heeft
er een nestbeschermer boven aange-
bracht. Zo kunnen de chauffeurs
hem goed zien zilÍen. Hij heeft maar
I ei en dat is niet veel. Nu maar ho-
pen dat alles goed gaat.

Regelmatig een vlaamse gaai (hou-
tekster) op de Kearnstien gezien.

Meestal om dezelfde tijd door fami-
lie Venema op 3-6-1997.
Ook wordt de vlaamse gaai regel-
matig gezien door de familie Visser
waar voorheen de Houtstekken van
Nooitgedagt stonden.
Twee putters gezien op de Eegracht
op 4-6-1997 door mw. Lanting. Ook
werden er putters gezien op de
Smak. zelfs met een jong exem-
plaar. Hier is een foto van gemaakt

door H. Postma.
Ook werd eze gezien door S. Bou-
ma op de Sk0te. Ook werden de put-
ters nog gezien door mevrouw A.
Hoekstra op het Schelpenpad.
Twee lepelaars gezien op 5-6-1997
bij de Putplaats bij Oudega-W. door
H. Postma.
Een overvliegende kraanvogel (kra-
enf0gel) boven de'Hommerts op 7-
6-1997 gezien door Aagje Schuur-
mans-Landman, Hommerts.
Een bijzonder geval met een eend
bij de familie de Vries uit Oosthem.
Vorig jaar broedde er een eend in de
klimop op het dak. Er zijn nooit jon-
gen uit de klimop gekomen, want na
de broedtijd is de eend zonder jon-
gen verffokken. Dit voorjaar kwám
moedereend weer terug en ging
weer zitten broeden boven in de
klimop. De broedtijd was om en wat
gebeurde er toen tot ieders verba-
zing? Moedereend kwam van het
nest en had weer geen jongen bij
zich. maar ze had wel een ei in de
snavel. Ze ging het water in en

maakte het ei kapot. Er zat geen
jong in, het was geld (onbevrucht).
Zo vertrok moedereend weer zonder
jongen. Gezien door familie de
Vries, Oosthem.
Vlindermeldingen gaarne bij Joh. de
Jong, tel. 0515-532049, vogelmel-
dingen gaarne bij Sj. Landman, tel.
0515-532046.

Voselwacht IJlst-Oosthem e.o.

Us plakje yn dit pakje

De Kulturele Ried Wymbritsera-
diel heeft een wedstrijd gehouden
om unieke plekjes in de gemeente
in te sturen en dat mochten geen
foto's zijn, maar in de vorm van
schilderen, tekeningen etc.
Een deskundige jury heeft hieruit
8 inzendingen gekozen en hiervan
zijn ansichtkaarten in kleur ge-
maakt. Op een originele manier is
dit samengevoegd en de verkoop-
prijs is / 7,50 (8 kaarten).
De netto-opbrengst is bestemd
voor het kindertehuis Bnin in Po-
len. U kunt / 9,50 (inclusief porto-
kosten) overmaken op bankreke-
ningnummer 3261.06.014 t.n.v.
gemeente Wymbritseradiel o.v.v.
'Us plakje' en de kaarten worden
u toesezonden.

Snabbeltje Nieuws

Woensdag 10 september gaan
wij open met de wintercollectie.
Je kan kinderkleding (ím maat
164), etc. alvast bij ons inleveren
(eventueel thuis), zodat wij op 10

september met een ruim assorti-
ment van start kunnen gaan.

Om een meer wisselend assorti-
ment aan te kunnen bieden, heb-
ben wij de spelregels enigszins
veranderd.
Kleding inbrengen kan ten alle tij-
de voor een periode van 2 maan-
den (eventueel in overleg ver-

lengd). Na deze periode wordt niet
teruggehaalde kleding aan een
goed doel meegegeven. Ongeveer
6 weken voor de uitverkoop ne-
men wij geen kJeding meer in.

Het Snabbeltje is geopend op:
woensdag 9-ll uur; donderdag
half 2-3 uur en op vrijdag van 9-
1 I uur.
Tijdens de schoolvakanties zijn
wij gesloten. 

:

Voor meer informatie, bel ons ge-
rust: Anita, tel. 531911 of Wilma,
tel.532226.
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Als bank in de buurtweten we wat er bij
u allemaal om de hoek komt kijken.

De Rabobank is een bank met een idee. volledig thuis in de financiële wereld. Maar

Het idee heet 'samenwerken'. Met wortels ook bij u in de buurt.'ïí'e weten wat er brj

in de plaatselijke samenleving hebben wij u allemaal om de hoek komt kijken. \íe
als geen ander een traditie van samenver- weten wat er speelt.'Want alleen dan !un-
ken en bouwen aan relaties. Van jong tot nen we echt op uw wensen inspelen

oud. Dat is meer dan een belofte. U kunt bij ons niet dleen terecht í.oor al

De Rabobank is een bank van mensen uw dagelijl<se bankzaken ma:u I
voor mensen. Daaro m ziinwij niet alleen ook voor deskundig advies. #
RabObank Met de Rabobank sta ie er niet aueen v^nr -'@voor. u@

Garamasracht r, 86s1 EB rJlst, tetefoon trlrïlïïÏ!lj',:tl- (osls) s312so,e-mair: rabobank.sjr@trer.nr
openinsstijo'"' 

'ï?,ïi:; J:i iff-i"i$ïï?:: ?ïÍ-iS iii 
en 1 3 00-1 6 00 uur'

Buiten deze openingstijden kunt u voor een adviesgesprek tevens op afspraak bij ons terecht. Graag tot ziens!


