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Artikelenreeks lJlst
Ter gelegenheid van het 725-jarig bestaan van de stad lJlst
verscheen in mei 1993 het boek'Drylts... it álde stedsie'.
Ter voorbereiding op dit boek werd de Ulster bevolking ge-
vraagd materiaal in de vorm van foto's, verhalen, anecdotes,
etc. beschikbaar te stellen. Op deze manier werd veel bruik-
baar materiaal verkregen, ook nog na het verschijnen van het
boek.

Het is natuurlijk jammer dat deze
toch interessante informatie onge-
bruikt blijft liggen. Om deze reden
is er voor gekozen een deel van dit
materiaal in de vorm van een arti-
kelenreeks in 'It Dryltser Kyp-
mantsje' te publiceren. Deze arti-
kelenreeks zal voornamelijk ge-
wijd zijn aan de periode 1956-
7972. Geen echt historische ver-

halen dus, maar wel lezenswaar-
dig. Velen van u zullen 'het
nieuws van toen' herkennen.
De komende periode zult u in dit
blad dus regelmatig een terugblik
naar de periode 1956-1972 mogen
verwachten. Hopelijk beleeft ook u
hieraan veel leesgenoegen en dwa-
len uw gedachten af en toe met een
glimlach terug naar die tijd.
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Vijfentwintig jaar dag in dag uit
als broodventèr bij de weg. In
september 1961 vierde Pieter
Hoomans zijn zilveren jubileum.
,Hil,:rbêgon,al i6ngr,àlà::Èelfstên$lgl
middêastànrtêr met :,èêÍ., houtèn
kar met houten wielen. Ziin
brood betrok hij bij bakker Was-
senaar. Een brood kostte toen
21 cent, in 1961 48 centl

Leerhuis lJlst
A1 een aantal jaren organiseert de

Federatieve Gemeente IJlst in sa-

menwerking met de Raad van
Kerken IJlst het zogenaamde
Leerhuis. We hebben als doel het
aanbieden van een leerhuispro-
gramma bestemt voor iedereen die
daar interesse voor heeft. Via de
kerkbladen en via het Kypmantsje
houden we u op de hoogte welke
cursussen en gespreksgroepen er
ztjn.
Het aanbod ligt op het geestelijke
vlak. Het kan gaan om bUbelstu-
diekringen, gespreksgroepen voor
jongeren, kringen rond geloofsop-
voeding van jonge kinderen, etc.
De opzet van deze leerhuisavon-
den is nadrukkelijk oecumenisch.
Dat betekent dat iedereen die zich
door de onderwerpen aangespro-
ken voelt van harte welkom is.

Over het algemeen zijn er geen

kosten aan verbonden.
Hieronder ziet u een globaal over-
zicht van de Leerhuis-akt iviteiten.
In de Agenda kunt u terug vinden
wanneer en waar een Leerhuis
plaatsvindt. Een enkele leerhuis,
dat binnenkort al van start gaat
wordt wat uitvoeriger besproken.

x LiturgieJeerhuis: over het gebed
in de kerkdienst, doop, Avond-
maal, de preek; eerste bijeenkomst
2 oktober (volgende op 6-1 1)
* Micha-kring: over grote namen
en kwesties uit de kerkgeschiede-
nis, eerste bijeenkomst 7 oktober
(volgende op 28-10).
x Leerhuis Catechismus: over
Heidelbergse Catechismus, eerste
bijeenkomsten woensdagmorgen
om 9.30 uur!, I en 22 oktober.
* Huis-kring Jong-volwassenen:
gespreksgroep voor jongeren tus-
sen de 20-35 jaar, bij de deelne-

mers thuis; eerste bijeenkomsten
24 september en 8 oktober
* Leeskring 'Het verhaal gaat...',
met elkaar lezen uit de vertelbijbel
voor volwassenen van ds ter Lin-
den. eerste bijeenkomst 25 sep-
tember, de volgende op 9 oktober.
* Leerhuis 'Kinderen van Abra-
ham: de Islam', drie avonden in
mei over de Islam in verhouding
totjodendom en christendom, eer-
ste bijeenkomst 13 mei (1998).
* Leerhuis geloofsopvoeding jon-
ge kinderen, m.n. bedoeld voor
doopouders, eerste bijeenkomst
l4januari (1998).

Huiskring Jong-Volwassenen
Zo tussen je twintigste en je der-
tigste levensjaar vallen belangrij-
ke beslissingen. Je richt je leven
in, op het gebied van wonen, rela-
ties, maar op het gebied van ge-
loof en levensovertuiging. Het kan
goed zijn om daar met elkaar over

te praten. Dat willen we doen in
een huiselijke omgeving, telkens
bij één van de deelnemers thuis.
De eerste avond,24 september, is
bij Henk Spit thuis, predikant van
beroep. We beginnen om 8 uur! Je
bent van harte welkom!

Leeskring 'Het verhaal gaat,.,'
Een jaar geleden kwam het boek
'Het verhaal gaaÍ...' uit, de vertel-
bijbel voor volwassenen van ds
Nico ter Linden. Een boek dat
heel wat teweeg bracht, van kriti-
sche tot juichende reacties. Maan-
denlang was 't het best verkochte
boek van Nederland. In deze lees-
kring willen we met elkaar een
aantal hoofdstukken uit dit boek
Iezen, en vervolgens op eventuele
vragen wat dieper ingaan. Het is
makkelijk als u het boek zelf
heeft, maar zonder kan ook. Het
zijn uiteindelijk'luisterverhalen'.

(Veruolg op pagina 5)
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26 sept. 17.00 -27 sept.23.00 rur
C.H. de Koning
Ylostinslaan 3, IJlst
Tel: 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 - 6 okt. 8.00 uur
C.H. de Koning
Ylostinslaan 3, IJlst
TeI.0515-531263

10 okt. 17.00 - 11 okt.23.00 uur
E.H. Mulder
Tramstrjitte 8, Nijland
Tel.0515-569232

11 okt. 23.00 - 13 okt. 8.00 uur
E.H.J.M. Drenth
S. Sj aerdemala an 7 2, IJlst
Tel.0515-531263

17 okt. 17.00 - 20 okt. 8.00 uur
G.J. Schadenberg en J.P. Verdenius
De Skatting 40, Heeg
TeI.0515-442300

24 okt. l7 .00 - 25 okt. 23.00 uur
E.H.J.M. Drenth
S. Sjaerdemala an 7 2, IJlst
Tel.0515-531263

25 okt.23.00 -27 okt.8.00 uur
H. Huismans
De Syl 10, Heeg
Tel.0515-442292

3I okt. 17.00 - 1 nov.23.00 uur
C.H. de Koning
Ylostinslaan 3, IJlst
Tel.05l5-531263

I nov. 23.00 - 3 nov. 8.00 uur
E.H. Mulder
Tramstrjitte 8, Nijland
TeI.0515-569232

Gemeente van Jezus Christus:
Kinderclub 4tlm1 jaar; woensdag
13.30-14.30 uur; 8 ím 11 jaar
14.30-15.30 uur. allebei in de
even weken. Info: Lippy Walinga,
tel. 0515-532662. Toffe Tiener-
club: vrijdags 19.30-2 1.00 uur: in
de even weken. Info: Johan
Brinksma. tel. 058-2501 627 .

tAND.IJI.ST

ufuEilttfud
24 september Huiskring 'Jong
20.00

uur, Stadslaan 18.
25 september N.C.V.B. Woord en Daad, over de financiële adoptie

kinderen, Mienskipsh0s.
25 september Leeskring 'Het verhaal gaat', Schaapskooi, 20.00
uur,

ds. H.C.S. Spit.
27 september De Koepel, kinderdisco, Mienskipsh0s.

Volwassenen', ds. H.C.S. Spit,

Bridgeclub, Mienskipsh0s.
Kring'Gelijkenissen-Catechismus', ds. J. Ariesen,
9.30 uur.
IJ. V.C. Jaarvergadering, Mienskipsh0s.
Leerhuis'Doorpraten over liturgie',
ds. M.N. Ariesen-Holwerda. 20.00 uur. Eehof.
Eenakter-avond, Mienskipsh0s.
Brigdeclub, Mienskipsh0s.
'Micha-kring - kerkgeschiedenis', ds. J. Ariesen,
Schaapskooi, 20.00 uur.
Huiskring 'Jong Volwassenen', ds. H.C.S. Spit, voor
lokatie bellen m. 537292.
Bond van Plattelandsvrouwen in Friesland, The Sil-
vershop uit Sneek over de ambachten van 3 Indianen-
stammen uit de Verenigde Staten, Mienskipsh0s,
20.00 uur.
Leeskring'Het verhaal gaat', Schaapskooi, 20.00
ds. H.C.S. Spit.
Kl averjassen, M ienskipshÍrs.
Bridgeclub Mienskipshfi s.

Open Deur Dienst, Mienskipsh0s.
Amnesty International, schrijfavond in de Biblio-
theek, 1 9.00-20.30 uur.
Bridgeclub, Mienskipsh0s.

2 oktober
2 oktober

3 oktober
6 oktober
7 oktober

8 oktober

8 oktober

9 oktober

10 oktober
15 oktober
19 oktober
20 oktober

20 oktober
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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 Mienskios-
h0s.
Muziekkorps (Concordia' repe-
titie iedere maandagavond van
19 .30-21.30 uur in het Mienskips-
h0s.

Jeugdkorps 'Tusken de Noaten'
o.l.v. Albert Dam, repetitie elke
vrijdag van 17.00-18.00 uur
m.u.v. de schoolvakanties, in de
Schaapskooi.
Judo lessen, iedere dinsdag
17.00-19.00 uur in sporthal De Ut-
herne.
Volksdansen De Yleke Doun-
seis, jongerengroep dinsdagavond
20.00-22.00 uur, 1 keer in de 14
dagen in het Himsterhts te Oost-
hem. Ouderen iedere dinsdagmid-
dag van 13.30-15.00 uur in het
Mienskipsh0s.
Schaken elke dinsdagavond in
Het Wapen van IJlst.
Biljarten Biljartvereniging'De
Stadsherberg', elke maandag-
avond voor geoefenden. Recre-

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

slijpwerk, zoals: schaten, messen,

tuin- en hobbygereedschap.

Laat uw tuingereedsGhap

slijpen/nakijken v00r u het opbergt.

Ook de messen van uw molor-/
eleDtÍomaaieÍ moeten regelmatig

geslepen en uilgebalanceerd

worden. Als u belt kom ik langs!

Uw gereedschapslijper:

Henk de Vries

Bockamastraat 27

Tel. 531 782

atiebiljart voor 55+, elke dinsdag-
en donderdagmiddag van 13.30-
17.00 uur.
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 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 woens-
dagavond van 1 9.30-20.30 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 IJlst en in It Drylt-
ser Kypmantsje.
Amnesty International elke 3e
maandag van de maand, 19.00-
20.30 uur in de bibliotheeL.
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 Utheme.
Bouw- en Houtbond F.N.V.
Sneek/Wymbritseradiel Contact-
persoon: Douwe Heeringa.
tel.0515-53 1970.
Vrouwen Advies Team (VAT):
Vrouwenbond FNV. district Fries-
land, bel: 0517-415867, secr.:
05r55-3r970.
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Richtsje Wijnja
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^LALïïàd';.foto- en verhalenboek over lJlst
1 76 pag. met meer dan 260 Íoto's

form. 44, gebonden met stevig omslag
prits / 42,50

verkrijgbaar bij:

BOEKHANDEL VISSER

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

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

tFor,rs3lilï
(privé 531858)

i#wwiersma
.jw TTMMER- EN AANNEMTNGSBEDRIJF

NIEUWBOUW . BETONBOUW . RESTAURATIE
ONDERHOUD. WEG. EN WATERBOUW

Roodhemsterweg 4
Postbus 29 - 8650 AA lJlst

Tel. (0515) 53 1B B0 - Fax (0515) 532323

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

?#!#:^ffi::#
Galamagracht 9, lJlst, 051 5-531 31 I

ochtergrondmozir$

disco-shows

.,:..a:...a;.',:.:1.::,'::::a::,a'aa,a'.::ti\i'.ai.'.ll:t:':::a:::.:.::,

llciagqtnenl:

Nolke Jan Bergsfra
gillm{gÍftht28

8ó5l,fC lJlst

i.!:1r1;:;1:11,.1;.;1., .'

ïtifiIitutt',i
Jin'.,t{olke BeÍgstra

D!,ï,sjalk 4
8ótl CZ lJlst
t0l. 0515-531ót3

volled

ffi,#

tel./fax: 0515-531462
mob.tel. o6-sz sor 083

ig

$0 q002 

""@ '6.**di:

.$i:,*:;***sl**lr,:Ê-r:tl;$*i**:**Ër'ïÈ.S ï*f:iïrj:i.3ër:ï ifd;**,$iÍi'Ëí4i:illiiirrïrË, éffiiï
STIEilSTRA & VAN DER WAL . IILST

o Walbeschoeiing o Jachthavens e Riolering o Gemalen

NÍet de werkgever betaalt de lonen;

.,"... *,,, ,..., ii gaat gewoon met geld om.
. ffi Het is het produkt dat de lonen betaalt

VOOR WONING-
EN

UTILITEITSBOUW
InstallatiebedrijÍ

.z\.
BROUWER

\-

UW ADRES VOOR:
. Centrale verwarmingsinstallaties
. Energiebesparende verwarmingssystemen
. Renovatie van bestaande verwarmingsinstallaties
. EleKro-technische installaties
. Energiebesparende verlichtingssystemen
. Airconditioning
. Sanitair installaties
. Loodgieterswerken
. Dakbedekking
. Eigen storings-, onderhouds- en servicediensl

Nevenvestiging lJlst
Eegracht 105
tel. 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

SPEERSTRA'S
VOORDEELMARKT
Stadslaan 2 - Telefoon 531206

Schilders- en Klusbedrijf

Haitze Osinge

ik Binnen- en buiten schilderwerk
ik Saus- en behangwerk

if Enkele en dubbele beglazing
* Spacksouiten Pikesyl B

8617 LH ABBEGA
ik Kleinschalig timmerwerk ïet.0515 ss226s
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Schaatstraining
rIfreeg e.o.
Nu de zomer weer op z'n retour is
beginnen we alweer een beetje aan
de winter te denken. Wie weet,
kunnen we de komende winter
weer net zoveel schaatsen als de
afgelopen winter, met de Elfste-
dentocht als hoogtepunt. Om wat
meer van het schaatsen te kunnen
genieten is het mooi dat men wat
getraind is wanneer het ijs in de
sloten ligt. Vandaar dat er in Heeg
al vele jaren een schaatstrainings-
gÍoep op maandagavond haar trai-
ning houdt. Dus als u denkt, ik wil
deze winter ook wel wat getraind
op het ijs komen, kom dan vanaf
maandag 6 oktober onze tranings-
avond bezoeken.
De training vindt in een onge-
dwongen sfeer plaats en ieder kan
op zijn eigen niveau meedoen.
Onze trainer is Jan Welles, een be-
kend marathonschaatser.
De minimum leeftijd voor deelna-
me is 18 jaar en de kosten bedra-
gen afhankelijk van het aantal
deelnemers r f65,* per seizoen.
De trainingstijd is maandagavond
van 19.00 uur (ot 20.J0 uur.
Wil je hierover meer weten, bel
dan even met Jancko Schraa, tel.
53 I 930.

Schaakclub
Ulst-Oosthern
Op dinsdag 16 september werd het
schaakseizoen weer geopend met
een ledenvergadering om 20.00
uur in de bovenzaal van 'Het Wa-
pen van IJlst'.
Nu weer als andere jaren een op-
roep om nieuwe leden: Zijn er nog
schakers, kom eens Iangs en
schaak vrijblijvend eens mee!
Maak eens kennis met de club.

Het bestuur.

Doopsge zind.e
Zusterhring
tRicxt Heyne'
Langs deze weg willen we alle in-
woners van IJlst e.o., ook alle va-
kantiegangers, die ons een be-
zoekje hebben gebracht tijdens de
jaarmarktdag, hartelijk bedanken.
U allen hebt op een of andere ma-
nier gezorgd dat we een mooi be-
drag voor ons 'Adoptieprogram-
ma' hebben ontvangen.
Onze dank daarvoor!

Bestuur 'Ricxt Heyne'

(Vervolg van pagína I )

U bent welkom vanaf 25 septem-
ber, in de Schaapskooi (achter de
StadslaankeÍk), om 20.00 uur.
Micha-kring, over de gÍote namen
uit de kerkgeschiedenis
Deze kring, die al een aantal jaren
draait, zal zich dit jaar bezig hou-
den met een aantal grote namen
uit de kerkgeschiedenis. en de be-
langrijke zaken die hen bezighiel-
den. Aan de orde komen onder
meer: Luther & rechtvaardiging,
Wycliff & zending, Miskotte &
Israel. Oude bekenden én nieuwe
gezichten zijn van harte welkom.

Leerhuis
Heidelbergse Catechismus
Op de woensdagmorgen is er al ja-
Íen een groep mensen die onge-
veer een keer per drie weken bij
elkaar komt om met elkaar verder
e praten over de bijbel. Over ge-

lijkenissen, over psalmen, openba-
ringen, Jezus. Vorig jaar hebben
we met elkaar afgesproken om ons
dit seizoen te buigen over de de
Heidelberger Catechismus. Voor
sommigen totaal onbekend, voor
anderen de houvast in hun geloof,
voor velen iets van vroeger van de
catechisatie. Hoe actueel is dit ge-
schrift nog? Kunnen wij deze ge-
loofsuitspraken nog mee leggen
met onze "voorvaderen ( en -
moederen)"? Let op, dit leerhuis is
op de ochtend! Vanaf 9.30 uur in
de Eehof.

Leerhuis Liturgie
In een kerkdienst gebeurt van al-
les, er wordt gebeden, gezongen,
ge\ezen, alles volgens een vast pa-
troon. Maar waarom doen we de
dingen zoals we ze doen? In dit
leerhuis willen we verschillende
onderdelen van de eredienst naar
voren halen, en hun liturgische

betekenis duidelijk maken. Aan
bod komen onder meer: het ge-
bed, de doop, het avondmaal en
de preek.

*m--
Wor+snaps

Aanggpast aan de seizoenen maken
wij samen met u bloemdecoraties

in een sfeervolle omgeving.

23 september, 21 oktober,
25 november en 16 december

94grurc,e:tq96.
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Het is al weer 2 maanden geleden:
'De Stadsfeesten' van lJlst 1997,
drie dagen van gezamenlijke ar-
beid, strijd en plezier.
Het is dan ook niet verwonderlijk,
dat men zelfs nu nog mensen
hoort spreken over dit fantastische
evenement.
Dit alles kan alleen plaatsvinden
door de inzet van de buurtbewo-
ners. Ambities zijn er voldoende,
echter.het is vaak de kleine groep
mensen waar alles op terugvalt.
Doe meel proef de sfeer, de ge-
zelligheid, de voorpret.
Dus, is ook bij u de vonk overge-
slagen, dan tot de volgende stads-

. resten van IJlst in 1999. We ko-
-men tegen die tijd bij u langs om

een beroep te doen op uw inzet.
Tot dan!
Tenslotte willen wij graag een ie-
der bedanken die mee heeft ge-
daan om dit alles tot een succesvol
einde te brengen.
Resultaten die er niet om liegen:
eerste prijs Playback-show, eerste
prijs Praalwagen en tweede prijs
Zeskamp.

De coach vertelt
'Wat een feest, uniek een eenheid,
hier zal nog lang over worden ge-
praat, zeker door 'onze buurt'. Wij
hebben zo'n pret gehad met de
voorbereidingen en het oefenen.
We hebben met het playback-
nummer elke week geoefend. vijl
weken 1ang, elke donderdagavond
tot diep in de nacht en iedereen
kwam! Niemand liet dat aan zich
voorbijgaan, die avond stond ge-
reserveerd.
De laatste donderdagavond voor
de 'Big-day' de generale. Toen

De prestigeslag

kwamen de zenuwen al wat en de
vrijdagavond. wat een sfeer. de or-
ganisatie geweldig, de playback-
nummers stuk voor stuk fantas-
tisch.
Wij hebben met het oefenen nog
geen avond gehad, dat het perfect
ging, zeker het tegelijkertijd klap-
pen in de handen was een 'hot-
item' waar lang op is doorge-
dramd. Alles zou en moest tot de
uiterste perfectie worden uitge-
voerd, maar op het podium ging
alles zoals het behoorde te gaan,
subliem, met enige souplesse en
vol passie. Hoe is het mogelijk.
En dan worden de punten gegeven
en bij nummer vier gingen de ril-
lingen over mijn rug. Ik zei tegen
mezelf: 'Oh, we zijn bij de eerste
drie'. Toen kwam nummer drie...
ook niet. Toen kwam nummer
twee... ook niet.
Nou, jullie weten het al, we waren
nummer EEN.De emoties kwa-
men los en we vlogen elkaar in de

armen, want ja zeg nou zelf... het
was een mooi nummer, laten we
zeggen, dejuiste klank op hetjuis-
te moment.

De Kelly Family; 'Fell in love
with an alicn'.

Het is fantastisch wat er dan alle-
maal doorje heen gaat'.

De coach

<\>
NS-plaatsbewiizen

verkrijgbaar
bij

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

Hypotheken en verzekeringen.

Taxaties van alle onroerende ooederen
binnen 48 uur geregeld.

Makelaardij Vraastvrijblijvend informatie'

schrate ' iJiiïffi:iï;??" 
AG 

'J'st

SIK]VIA
INSTALLATIE & DAKTECHNIEK

GAS. WATER
SANIT,AIR

Popmawal 4
8651 AE lJlst
Tel. (0s1s) 531 416

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

CENTRALE VERWARMINU
AIRCONDITIONING

BITUMINEUZE BEDEKKING
KUNSTSTOF BEDEKKING

KOPER-, LOOD. EN ZINKWERKEN
METALEN DAKPANNEN

DAK ISOLATIES

Caf - Bil artcentram - Zalenuerhuur

SIÁDSHERBERG
HET WAPEN VAN IJLST

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

Y Sfeeruol Caf Y Petit Restaurant Y 2 Wrgaderzalen Y Zonnig terras

Y 2 Jeu de Boule-banen Y Biljartcentrum. ruet:

Y2 Carambole+afelsY l SnookettafelY l Caf biljartY I Poolbiljat

t h,tQlowreeÍle Auto/yírhool t
. Lestijden 60 minuten
. Opfriscursus voor de niet regelmatige rijdei's
. Theoriecursus
. Hoog slagingspercentage

D. Yqn der Lei - lJlst
.D 05t5 - 532009
Sudergoweg 3ó,8ó5,1 CN Ulst

Met een plofond von

KORT
weetuv,/otuboven
uw hoofd hongt.

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

Fslke>í

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

Voor binnen- en
bultenechilàerwerk

Voor ovenve rse bakke rsp rodukten naar

lDft lboltlDer O DAllffltlDllJ
cEEUWKADE 1 -e651 AA IJLST 

- 

TELEFo0N 051s-53is57

NIET ALLEEN
VRIENDELIJK

MAAROOK
DEKSELS
VOORDELIG!

MEER PLEZIER VAN JE GULDEN EOTtr*@
GALAMAGRACHT 34 IJLST
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Privé en Zakelijk
de juiste

* Yerzekering

x hypotheek

* pensioen

SNEEI{ER
ASSURANTIE-

I{ANTOOR
DE BOER BIT

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

Quilt-cursus
Naast de quiltgroepen die elk jaar
een andere techniek leren is er een
cursus 'Schilderen met lapjes'.
Aan de hand van een foto of iets
dergelijks maken we een collage
van papier. Daarna wordt dit op
een quiltmanier van stof nage-
maakt door machinaal te appli-
queren.
Iedereen die met de naaimachine
om kan gaan, kan meedoen.

De cursus wordt om de 3 à 4 we-
ken gehouden op donderdagmid-
dag of -avond (4x) in Heeg. Kos-
ten / 40,- plus eventueel zaalhuur,
excl. materiaal.
Graag voor 15 september 1997
opgeven.

Rinske de Jager-Cnossen,
de Campen 1 Heeg,
re1.0515-442380.

BOUWBEDRIJF

VISSER
IJ LST

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

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

cuB[ vluE

Het is wel wat laat, maar bij deze
willen we U laten weten dat de
Cuba-dag op 31 mei f 1.600,* net-
to heeft opgebracht.
Het was jammer dat we door het
mooie weer niet zoveel bezoekers
hadden. Het was toch een gezelli-
ge dag. We hebben deze dag ook
de vrachtwagen van Arnold van
Wezel met al het speelgoed gela-
den; totaal gingen er 4.600 stuks
speelgoed mee. Arnold heeft dit
let andere leden van Cuba-groe-

\-pen in de container geladen, de
container is op 13 juni j.1. vertrok-
ken naar Havana met een totaal
van 10.000 stuks speelgoed; het
andere speelgoed kwam van de
groepen van IJmuiden, Limburg
en Vlaardingen.
Wij, Coen en Genie Makelaar zijn
op 29 juni vertrokken naar Cuba
om aanwezig te zijn bij het uitde-
len van het speelgoed. Toen we in
Havana aankwamen hadden we de
volgende dag een gesprek met Ja-
vier van het I.C.A.P. Het I.C.A.P.
verzorgt de verspreiding van de
spullen die we met de containers
versturen. Javier heeft er voor ge-
zorgd dat we een ziekenhuis,
school, weeshuis en Tarrada kon-
den bezoeken (Tarrada is een klein
dorp op zichwaar de kinderen van
Tsjernobil worden verpleegd, de

reeste kinderen hebben leukemie\-
-en een huidziekre waardoor het

pigment van de huid verdwijnt en
er zijn ook kinderen die totaal
geen haren meer hebben).
We kregen van het I.C.A.P. een
tolk mee omdat we de spaanse taal
niet machtig zijn. Dinsdags zijn
we naar Tarrada gegaan; een dok-
ter legde ons uit wat de kinderen
hebben: leukemie, ze wachten op
een donor. Soms kunnen ze een
broer, zus, vader of moeder als do-
nor gebruiken maar lang niet al-
tijd. Van de 100 kinderen gaan er
toch nog 13 dood. Rusland en Cu-
ba hebben altijd een goede ver-
standhouding met elkaar gehad,
zodoende dat ze de kinderen van
Tsjernobil hier opvangen. Ze hoe-
ven alleen de vlucht maar te beta-
len, de rest is gratis. We zijn in de
slaapzalen geweest en dat is droe-
vig, geen goede stapelbedden, ze
zijn gemaakt van hout en sommi-
ge zijn van ijzer maar stijf verroest
. De matrassen zijn van schuim-
rubber met gaten erin. Lakens zijn

er bijna niet en als ze er zljn, zljn
ze kapot. In de eetzaal staan een
paar tafels met stoelen, de kinde-
ren moeten in groepjes eten omdat
er niet genoeg stoelen en tafels
zijn, maar ook niet genoeg bestek.
Je krijgt of een lepel of een vork
maar beslist niet allebei. want dan
is er niet genoeg.
We hebben de kinderen pennen en
ballonnen gegeven; zo blij als ze

Cuba zijn gegaan, maar ja, niks
aan te doen. Doordat we bii scho-
len en ziekenhuizen spullen heb-
ben uitgedeeld hebben we toch
wel een beetje het gevoel dat dit
kinderdag in het klein was
We zijn weer met een hoop in-
drukken teruggekomen en we we-
ten nu wat er nog meer nodig is:
lakens, bestek, kleding, vooral
voor de ziekenhuizen en de psy-

er mee waren, niet te geloven! De
volgende dag hebben we een zie-
kenhuis bezocht. We mochten van
Martinair 25 kilo extra meenemen
en hebben zo drie tassen extra met
speelgoed, zeep, babykleertjes en
5.000 ballonnen meegenomen. In
het ziekenhuis hebben we een tas
met babykleertjes afgegeven en 20
stukken babyzeep (dit was met
een actie ingezameld bij de Golff).
De verpleegsteís vroegen of ze de
babykleertjes mochten veÍdelen
onder de moeders, de ene helft
voor het ziekenhuis en de andere
helft om mee naar huis te nemen.
Dit vonden we goed. Toen ze een
stukje zeep en een kledingstuk aan
de moeders gaven, pakten de moe-
ders onze handen en bedankten
ons en zoenden ons. Ik (Gerrie)
gaf ze ook nog een paaÍ ballonnen
en zo blij dat ze daar mee waren!
Er was een dokter die Engels
sprak en die pakte mij bij de arm
en nam me apart. Hij zei tegen
me: 'Weet u wel wat u doet?' Ik
schrok en dacht: 'Doe ik iets fout
dan?' Hij vertelde me dat wij de
moeders zo gelukkig maakten de-
ze da9 dat wij ons dat niet voor
konden stellen.
'Ja' , zei ik, 'maar als ik de spullen
niet van de mensen in Friesland
had gekregen dan had ik dit mis-
schien ook niet kunnen doen'.
In de loop van de week kregen we
via het I.C.A.P. te horen dat ze dit
jaar kinderdag verzet hebben naar
20 juli. Dit komt door het Festival
dat dit jaar in Cuba is.
We vinden het heel jammer daï ze
het verzet hebben, want dat is toch
een van de redenen dat we naar

chiatrische inrichtingen e.d. We
blijven natuurlijk ook nog steeds
speelgoed inzamelen en we zijn
ook in Gaurdalavaca geweest bij
een medische post waar we be-
loofd hebben iets voor hen te zul-
len doen. Ze mochten van ons een
lijstje opmakenwaíze nodig had-
den. Niet lachen I Doktersjassen.
potlood, gummetje, notitieboek,
gaasjes, pleisters, verband, pa-
racetamol, en als het niet te duur
was, anders mocht het niet, een
microscoop en een bloeddrukme-
ter. Nou, we dachten zo dat dat
toch te doen moest zijn. Dus we
hebben weer een doel waar we
weer voor bezig gaan.
Wilt u nog meer van onze reis we-
ten en de foto's zien, even een bel-
letje en iedereen is van harte wel-
kom bij ons thuis.
Coen en Gerrie Makelaar, Jan
Nooitgedagtstraat I l. lJlst. tel.
0515-532069.
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Occasions en
Nieuw-verkoop
Goede service

Te|.531249
Holtropweg 5

Reparatie
Plaatwerk - Spuiten

Nieuws van de Yereniging
Stadshelang lJlst

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

DUPLICEREN?
Snel en goedkoop

dan naar:
Boekhandel/Drukkerij

VISSER
Galamagracht 9 . tel. 531318

op de hoogte!
Voor algemene informatie om-
trent de activiteiten van Vereni-
ging Stadsbelang IJlst kunt u con-
tact opnemen met onze voorzitter.
tel. 531951 of secretaris, tel.
532434.

Vereniging Stads'belang IJlst

Een oproep.
IJlst staat op een kruispunt van be-
sluiten, we noemen:
herinrichting centrum, doortrek-
ken van de Westergoleane, uit-
breiding IJlst, enz., enz.
Daarom heeft IJlst u nodig, maar u
heeft ook IJlst nodig!
De Vpreniging Stadsbelang heeft
een duidelijk beleidsplan ontwik-
keld en zoekt mensen die dit ver-
der mee willen helpen uitdragen.
Ons beleidsplan" is gebaseerd op
handhaving en versterking van het
woonklimaat en de leeÍkwaliteit in
IJlst, voor alle inwoners.
Spreekt u dat aan?, neem dan een
contact op met onze voorzitter,
Marjan van den Bosch-Scholts,
voor een bestuursfunctie (tel.
531951). Zrj vertelt u graag over
onze vereniging.

Verder nieuws
Zoals u weet is het nieuwe be-
leidsplan van de Vereniging
Stadsbelang IJlst op 22 mei j.l.
door de leden vastgesteld.
Als bestuur zijn we daar bijzonder
blij mee, immers, er is veel werk
verzet, met name door de werk-
groepen.
Inmiddels heeft onze voorzitter
zitting genomen in de stuurgÍoep
voor de herinrichting van het cen-
trum van IJlst.

Het doet ons genoegen u te vertel-
len dat hêt prograi-nma van eisen
om te komen tot een concreet plan
voor het centrum, op constructie-
ve wijze in samenwerking met de
Gemeente en de Commissie Oud
IJIst tot stand is gekomen.
In het tot stand gekomen program-
ma van eisen kunnen we duidelijk
ons beleidsplan herkennen.
Nadere informatie over het pro-
gramma van eisen voor het cen-
trum van IJIst kunt u opvragen bij
onze secretaris. Antoon Kuypers.
tel.532434.
Op 26 september a.s. zullen de
eerste plannen door 5 projectont-
wikkelaars worden gepresenteerd
aan de stuurgroep, we houden u

Hawar-nieuws

Cursus 'Ontwerp je eigen kle-
ding'.
Programma: Het maken van een
stylingblad; dessin-lessen; stof
veranderen; je eigen patroon ma-
ken m.b.v. bestaande patronen;
stof voor je eigen model schilde-
ren/ontwi k kelen: presentatie.

Cursusduur 6 weken, op maan-
dagavond van 19.30-22.00 uur.
Start: maandag 20 oktober. Prijs
Í 1s0,-.

Workshops in november: \'/
- sjaals schilderen, 6 november,

19.30-22.00 uur
- sieraden maken, 2'7 november,

19.30-22.00 uur
- vrij programma, 5 november,

9.30-12.00 en 13.30-16.00 uur
- vrij programma, 19 november,

9.30-12.00 en 13.30-16.00 uur.
Prijs / 25,- per dagdeel, exclusief
materiaal, inclusief koffie/thee.
Voor inlichtingen en opgave Ha-
war, tel. 0515-531266 of fax
0515-531534, Harm Harms of
Meinie Wardenier.

. bloemen en olanten

. bruids- en grafwerk

. kado-artikelen

. tuinolanten

verder alles wat met
'groen'te maken heeÍt.

rytt.

//l/-

Bestratingsbed rijf
Zwaagman B,V.

Voor particulier en bedrijf

Vraag vrijblijvend
prijsopgave

Fam. Leverstraat22
8603 EC Sneek

Te|.0515-430454

Fffgelnijs

Vogelwaeht
Ulst/Oosthem
e.o.

Vogelnieuws

Late jonge eendjes uit de korf bij
Nij Ylostins op 25-6:97 gezien
door de beheerder H.v.d.Kooi.
Bijna een geheel witte huismus
(h0smosk). Hij had nog een enkel
grijs veertje, gezien op 26-6:9'7 te
Nijezijl door mevrouw Hemstra.
Ook werd er een witte spreeuw
(protter) gezien. Hij vloog in een
grote groep spreeuwen, die boven
een weiland vlogen langs de Ie-
wei, op 7-7-'97. Gezien door
L.Geerligs. Ook werd de witte
spreeuw gemeld door H.Postma,
IJlst, vermoedelijk dezelfde.
15 Goudplevieren(wilsters) en 20
kemphaantjes(hoants) gezien op
12-7-'9'7 bij de Piekemar door
Joh.de Jong, IJlst.
Nog een berichtje over de meer-
koet die zat te broeden oo het

houtpalet in de haven van de 'Uil
kijk'. Dit broeden eindigde plotse-
ling. De eieren waren plotseling
verdwenen, maar de meerkoet liet
zich niet uit het veld slaan. Zij be-
gon met een volgend legsel. Dit
werd wel een succes, lenminste er
kwamen wel jongen uit de dop,
maar die waren even snel verdwe-
nen als de vorige eieren. De oor-
zaak van deze verdwenen ereren
en jongen is niet bekend. De mel-
ding kwam van W.v.d.Velde.
Een paartje zwarte roodstaar-
ten(swarte readstirt) met jongen
op 24-7:91 in de tuin van de fa-
milie W.H.Jillings in Folsgare.
Vermoedelijk hebben ze gebroed
in een oude knotwilg.
De scholekster (strànljip) die zat
te broeden op het parkeerterrein
van Bastiaans is niet geslaagd. Er
zat geen volgroeidjong in de dop.
Het is wel jammer voor het schol-
eksterpaar meldde Chris de Jong.
Een lepelaarlleppelbekt gezien
boven de Hommerts op 18-8-'97
door Aagie Schuurmans en Johan-
na Landman.
Een tapuit(heidehipper) gezien
langs de Iewei op 22-8:97 door
Sj.Landman, IJlst. Ook werden er
2 tapuiten gezien bij de HiSsemar

op 24-8-'97 door Joh.de Jong. De-
ze tapuiten zijn alweer op trek
naar het zuiden. Zo zlln ook de
meeste gierzwaluwen(toerswel) al
weer vertrokken naar het zuiden.
Er zijn er altijd wat die later ver.
lrekken. Zo zag Joh.de Jong opv
24-8-'9'l nog 3 gierzwaluwen tus-
sen de huiszwaluwen boven de
J.Rispensstr.

Vlindernieuws:
D = dagvlinder N = Nachtvlinder.
J.v.d. Sluis - 1 boomblauwtje op
26 apit,D.
Joh. de Jong - 1 Argusvlinder bij
spoorbaan op 17 mei, D.
J.v.d. Sluis - 1 muntvlinder op 22
mei, N; I camptogramma biline-
ataop22 mei, N.
Fam v.d. Zee, R.Anemastraat - I
Oranjetipje op 27 mei, D.
Mevr. Beintema, Ylostinslaan 72a
- I boomblauwtje, I juffer (groen)
op 29 mei, D.
J.v.d.Sluis - 1 tienuursvlinder, Nl
zwartgebandeerde vlinder op 31
mei, N.
Martin de Jong - 2 rupsen van de
grote beervlinder op 10juni, N.
Sj. Landman en Joh. de Jong - I
camptogramma bilineata bij His-
semar op 28 juni, N.

S. Wiersma
pianostemmer

Reparatie
Verkoop

S. Sjaerdemalaan 53

8651 BA IJlst
TeL.0515-533121
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Sj. Landman - 8 zwartsprietdik-
kopjes bij Hissemar, D; 3 bruin-
zandoogjes op 12 juli, D.
Joh. de Jong - 3 hooibeestjes bij
fietspad Oudega op 13 juli, D.
J.v.d. Sluis - t hagedoornvlinder
op 12 juli, N.
Mevr. R. Bergstra, H. Huizingas-
traat - 1 vlierspanner op 14juli, N.
Fam. v.d. Zee, R. Anemastraat - 1

kleine zomermeter op 14 juli, N.
Joh. de Jong - I Lacanobia-ale-
racea op 14 juli, N.
Joh. de Jong - I kleine vuurvlinder
op 8 augustus, D; 1 distelvlinder
op fietspad Oudega, D.; I Es-
doornuiirups op 10 augustus, N.
Sj. Landman en Joh. de Jong -1
Lieveling bij Fietspad Oudega op
16 augustus, N.; 1 Zwarte C. Uil,
N.
Martin de Jong en Folkert - rood
weeskind bij sporthal te IJlst op I 6

augustus, N.
Vevr. Feenstra Harinxmawei - 1

\<Jolkwesp. Deze had een lengte
van wel 3 centimeter, op 18 au-
gustus.

Joh. de Jong - t huismoeder op 20
augustus, N.
Vlindermeldingen graag bij Joh.
de Jong, tel.: 0515-532049
Vogelmeldingen graag bij Sj
Landman, tel.: 05 1 5-532046.

Vogelwacht IJlst Oosthem e.o.

- VERLOREN -
in lJlst op 2 september.

een dierbare halsketting

van zilveren kralen, ter

groofte van een knikker met

kleintjes ertussen.

Gaarne terugbezorgen bij :

Boekhandel Visser

Galamagracht 9

TeI.531318

Vriendenclub Johanna Jacoba
v.d. Ende, Woudsend, telefoon
0514-59r315.

Mogen wij op uw medewerking
rekenen.

Vriendenclub Johanna Jacoba
namens deze,

Lammefi Koster.

De aanvang van
19.45 uur in het
Heeg. De toegang
tis!!!

het konsert is
'Heechh0s' te
is geheel gra-

EE]I BETER 1íITTEU
BEGII{Ï BII IEZE1F

1 Oe Jeugd rnaziekspektakel
Op zaterdag 27 september wordt
er in Heeg voor de 10e keer een
jeugdmuziekspektakel georgani-
seerd.
Dat moet natuurlijk op een vrolij-
ke wijze worden gevierd en daar-
om krijgt deze avond een bijzon-
der feestelijk tintje!

De avond wordt geopend door een
groot jeugdorkest bestaande uit
jeugdkorpsleden van de deelne-
mende verenigingen: Harmonie
(Sneek), Crescendo (Idskenhui-
zen), E.M.M. (Oudega-W), Con-
cordia (Gaastmeer), Harmonie (St.
Nyk), Ere Zij God (Hommerts/-
Jutrljp), Concordia (Ulst), Hàld
Moed (Oosthem), Excelsior
(Scharnegoutum), Crescendo
(Heeg).
Hun programma wordt afgewis-
seld met een koper-ensemble van
zes muzikanten, die ooit bij de
jeugdkorpsen betrokken waren,
maar nu een conservatorium-op-
leiding volgen.

Na de pauze kan de zaal uit zijn
voegen baÍsten bij de klanken van
een reiinie-orkest, samengesteld
uit leden die in de afgelopen tien
jaar hebben meegedaan aan de
muziekspektakels.
Dit grootse orkest za1 worden ge-
dirigeerd door Andries Kramer en
Jan Hibma, want zij waren tien
jaar geleden de initiatiefnemers
van dit feestelijke muzikale ge-
beuren.

Wij willen graag even uw aan-
dacht voor het volgende. Dit is het
vierde seizoen dat de Johanna Ja-
coba in de vaart is en tot nu toe
verloopt alles voorspoedig.
Dankzij de inzet van vele vrijwil-
ligers kunnen wij varende blijven.

Dit seizoen wordt op ongeveer
120 vaarten gerekend en dat is
meer dan andere jaren. De passa-
giers zijn zeer enthousiast over dit
unieke schip.

. ,ier jaar geleden is de Vrienden-

-ilub opgericht en deze telt mo-
menteel meer dan 100 leden. Wij
streven nog dit jaar om dit aantal
op 200 te brengen.
Elke plaats heeft wel unieks en wij
hebben in IJlst dus de Johanna Ja-

coba. Ook u willen wij graag als

donateur inschrijven van 'Us
Dryltser boatsje'
De donatie is minimaal f 25.- per
jaar en elk jaar worden speciaal
voor de donateurs vriendenvaarten
gehouden.

Als u overtuigd bent van het be-
lang van dit cultuur-historische
schip dan rekenen wij op u.

De donatie kunt u overmaken op
bankrekeningnummer
32.88.04.509 t.n.v. Vriendenclub
Johanna Jacoba IJlst(gironummer
Rabo bank Sneek-Lemmer-Joure
820973) o.v.v. donatie 1997.

Voor boekingen voor de Johanna
Jacoba kunt u terecht bij mevrouw

Als bank in de buurt weten we wat er bij
u allemaal om de hoek komt kijken.

De Rabobank is een bank met een idee.

Het idee heet 'samenwerken'. Met wortels

in de plaatselijke samenleving hebben wij

als geen ander een traditie van samenwer-

ken en bouwen aan relaties. Van jong tot

oud. Dat is meer dan een belofte.

De Rabobank is een bank van mensen

voor mensen. Daarom z1n w4 niet alleen

Met de Rabobank sta je er niet alleen voor.

KantooÍ IJLST
Galamagracht 1, 8651 EB lJlst, telefoon (0515) 531424 telefax (0515) 531250, email: rabobank.sjl@tref.nl

Openingstijden: Maandag t/m donderdag van 9.00-i 2.30 uur en 1 3.00-1 6.00 uur.
Vrijdag van 9.00-1 2.30 uur en | 3.00-18.00.

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

volledig thuis in de financiële wereld. Maar

ook bij u in de buurt. 'We weten wat er bij

u allemaal om de hoek komt kijken. 
'\í'e

weten wat er speelt. \7ant alleen dan kun-

nen we echt op uw wensen inspelen.

U kunt bii ons niet alleen terecht voor al

uw dagelijkse bankzaken maar

ook voor deskundig advies.

Rabobank
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Lippenwalde 2
8622 DD Hommerts

Voor taxaties en bemiddeling bij
verkoop/aankoop van:

- wonangen

- recreatiewoningen

- Ianderijen etc.

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

ln het bezit van SVM-makelaarsdiploma

Êg&a€
=os
a'<t
=o

Renorqtie &Nieuwbouw

VAN VLOER TOT DAKPAN
ONDERHOUDSBEDRIJF HUISMAN!

DE FTNNE 6. 8651 CW IJLST. 0515-532023

De slager aan de gracht,

die heeft vlees dat is heel zacht.

Lekker gekruid gehakt

v?u u een gemak.

Vele soorten worst

en u eet als een vorst.

Naar vele andere so\ften 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 Ulst
Te|.0515-531309

Vl, ,ip Uitvaartvereniging "Laatste Eer" lJlst

>i< Stijlvolle verzorging van begrafenissen en crematies
t: 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 financiële tegemoetkomlng
:i< Door samenwerking met UBO-verzekeringen is totale

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

>k Bode J. Plantinga, dag en nacht bereikbaar
0514-591372

Inlichtingen: A.A. Seinen, De Kling 11, te|.0515-S325SB

Waarom hopen...
als u Yoordelig
kunt haren?

De doe-het-zelver huurl bij
ons o.a.: . Ladders. Ror
steigers . Speciemolens
. Cirkelzagen . Decoupeer-
zagen. Boormachines
. Parketschuurmachines
. SchuurmachÍnes. Grond-
of Tuinfrezen . Ketting-
zagen enz. enz.

Gereedsshapverhuur
Sudergoweg 54, lJlst

0515-426020/05 1 5-531 260

SRB SNEEK E.O.
ERWIN ZIJLSTRA

Waterkers 13
8607 ES SNEEK
te|.0515-422339

OOK FLIPPO'S
EN TOPSHOTS

M. SIIPERDA

l@l
TTSSf,,HITT

Voor alles wat met uw aul0 te maken heeÍl
Nu ook algemene periodieke keuringen (A.P.K.)

orafisàe vomgevin&
flubsÍl otrsikk ling

ÀrHamÁdd€ftE
,eleretugvil: Aub's,

vWl:-*%-reffi

Rogmolewei 6 8651 CW Ulst 0515-532023

è

NS-plaatsbewijzen
verkrijgbaar bij

boekhandel Visser

WONINGINRICFITING

Galamagracht 2O
8651 EB lJlst

Tel. O5 1 5 -5 32 3 72/5 3 I 4 50

Altijd kwaliteit over de vloer

H"W
- Terrasbestrating
- Tuinonderhoud
- Voor alles op

tuingebied

Bel voor
vrijblijvende oÍÍerte
te|.0515 - 53 26 86

Voor verf en behang
doe-het-zelÍ-,

ijzer- en visartikelen,
klompen en laarzen,

blijft het adres

*ooNHEfDsq,

""Bi0dr9
Sicco Sjaerdemalaan 43

8651 BA lJlst
Tel./fcu: 0515 - 532592
Autotel.: 06 - 53209183

AUTORIJSCHOOL

Anneke Klootwijk
&

Onno Swart

Voor al uw
rijbewijzen

Hommerts
TeL05I5-443600

06-52614135

nJ"@"uv_vRnMS

Galamagracht 13, lJlst
re|.0515-531387

Taxicentrale
ZUID-WEST-FRIESLAND

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

Postbus 459, 8600 AL SNEEK

Alg. tel.nr.: 051 5-430300

A AannemersbedriiÍ

\Ë/ [:l|'nqa-s 
p ii ks m a

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

Tef eÍoon O51 5-442278 / 051 5-531 228
TeleÍax 0515-443659

lv0B
BOUWBEDRIJF
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Tennisteam in het nieuw gestolcen
Vlak voordat de tenniscompetitie
in april een aanvang nam, werd
het eerste herenteam van LTC
IJlst volledig in het nieuw gesto-
ken door Íbto- en illustratiestudio
Cees Kaspersma, gevestigd aan de
Geeuwkade in ons 'stedeke'. De
Azzunt's van captain Hans Jans-
ma stonden andermaal voor de
lastige opgave het hoofdklasser-
schap veilig te stellen, maar na
een vijÍjarig verblijf in de hoogste
klasse van hei district Friesland,
moet men het komende jaar een
stapje terug doen.
Tegen de gedoodverfde kampioen
Bontekoe werd kansloos verloren
en dat overkwam de IJlsters ook
tegen Bontekoe 2. Een bittere pil
was het dramatische verlies tegen
aartsrivaai Marssum, omdat men
vorig jaar nog de vloer had aange-

eegd met de Marssummers. Te-

\en Creveling volgde een prima
4-2 zege, doch bij het duel in Ol-
demarkt bleef de Jansma-brigade
met 2-4 aan de negatieve kant van
de score. In Berlikum had men te
weinig oppositie te bieden aan de
Vierslag en de laatste partij in

Leeuwarden tegen Nylàn moest de
beslissing brengen. De gasten
leidden na drie enkelspelen uiterst
verrassend met 3-0, doch de overi-
ge partijen gingen helaas verloren.
De remise was net niet voldoende
om de onderste twee plaatsen te

ontlopen.
De degradatie naar de overgangs-
klasse is enigszins bitter, aange-
zien het IJlster vlaggenschip op
basis van het resultaat van de on-
derlinge wedstrijd op de voorlaat-
ste plaats eindigde en daardoor af-
scheid moest nemen van de hoofd-
klasse. Het viermanschap is van
plan het verloren gegane terreln zo
snel mogelijk terug te winnen. 'De
onderlinge verschillen zijn voor
de plaatsen vier ím acht vreselijk
klein geweest dit jaar. We hebben
het elk jaar gered, maar eens
moest het er van komen. We zijn
echter niet in diepe treurnis ge-
huld', aldus Hans Jansma geheel
rechts staand op de foto. Naast
hem Dominicus Bouma en zittend
Canisius Smit (links) en Koos Ne-
derhoed (rechts).

Touwtrekken
Stadsherberg
Op vrijdag 27 juni jl. zou het
touwtrekken plaatsvinden op de

Overkluizing te lJlst. Alles was
gereed en nog nimmer hadden
zich zoveel ploegen aangemeld.
Negen recreatie- en 8 bondsploe-
gen zouden strijden om de schitte-
rende wisselbokaal, maar het weer
gooide roet in het eten.
Om kwarl voor zeven 's avonds

:rd door de N.T.B. gewest
\oord afgebelcl en dat was een he-

le teleursteiling. Er wordt getrok-
ken op matten en als deze nat wor-
den dan zijn ze spekglad en is het
niet veÍantwoord om te touwtrek-
ken. De muzikale omlijsting zou
worden verzorgd door Rex Wilson
en dat kon plaatsvinden in de

Stadsherberg. Het werd tot elf uur
nog een gezellig samenzijn.
Verder kunnen wij u mededelen
dat dit jaar geen wedstrijd meer
gehouden zal worden. De N.T.B.
zit vol tot eind september en bo-
vendien is het nu 's avonds weer
vroeg donker. Op een zaÍerdag-
middag lijkt ons ook niks, want
dan zit een ieder weer met zijn ei-
gen sport.
We zullen dus moeten wachten tot
volgend jaar, de bekers blijven in
de kast en wij rekenen ook vol-
gend jaar weer op jullie medewer-
king.

Lammert Koster

Biedt zich aan als

KINDEROPPAS
5 dagen per week.

, Int G, Wrjnja, 
,

tel. 531831.

Fotopazzel
Omdat de inzendingstermijn van
de fotopuzzel in het juli-augustus-
nummer, bij de opmaak van dit
nummeÍ nog niet is verstreken,
kunnen we nog geen winnaar aan-
wijzen. Ook de oplossing blijft
dus nog staan tot het oktobernum-
mer. Natuurlijk plaatsen we wel
een nieuwe foto van een stukje
IJlst. Ook hier is bij een goede op-
lossing weer een waardebon te

winnen van / 25,00. Uw oplossing
moet dan we1 voor 4 oktober bij
Boekhandel visser worden ingele-
verd.

De redactie

ANNA
SCHRAA-VAN POPTA

GEDIPLOMEERD
PEDICURE

Geeuwkade 1 1 - TeleÍoon 531930

DE VIJF VOORDELEN VAN PRESTIGE.FOTO
l) afgedruk op hoogwaardig Agfa Prestige papier 2) dubbele kwa-

litei$controle 3) dubbelfoto regen scherpe prijs 4) snelle levertild
5) PicoPrint spaarpunten voor gratis kado's

Boek- en rotonaioet
VISSER. IJLST

Galamagracht 9. ïel. 0515 53 13 18
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oo - U ben slecht zichtbaar en daar-
door een onzekere factor voor de
treinmachinist. Hierbij dient u
rekening te houden met het feit
dat een treinmachinist tijdig
moet remmen indien hij de trein
tijdig tot stilstand wil brengen.
De trein heeft een lange rem-
weg!!!

- Doordat u niet op de hoogte bent
van de in gebruik zijnde veilig-
heidsseinen die door middel van
(lichaams)armen zijn te geven
kunt u verwarring veroorzaken
bij de treinmachinist.

- U kunt door de hoge snelheid
worden meegezogen door de
trein.

Bruggen en viaducten
Het is tevens niet toegestaan op
spoorbruggen en spoorviaducten te
lopen en fietsen. De paden op de
bruggen en viaducten bestaan vaak
uit kabelkokers met vaak loslig-
gende deksels. Deze betonnen dek-
sels zijn glad en de kans op uirglij-
den is groot. Fiets en loop dus
nooit op spoorbruggen en spoor-
viaducten. Het is te gevaarlijk en

daarom verboden. Om gevaarlijke
situaties te voorkomen moet u ge-
bruik maken van openbare wegen.
Het NS{erein heeft veel obstakels
en de kans dat u struikelt etc., is
groot. Echter, de mogelijke gevol-
gen kunnen voor u, voor uw gezin,
voor uw vdenden en natuurlijk ook
voor het NS-personeel vele malen
groter zijn. 'Langs de spoorbaan is
het levensgevaarlijk'. U wilt dat d-
sico toch niet lopen?
Namens het voltallige NS-perso-
neel willen wij u bedanken voor
uw medewerking.

Info NS-reizigers
Neem geen risico's! Veiligheid is
vanzelÍsprekend.

Meldingen
Regelmatig maken NS-perso-
neelsleden melding van personen,
al of niet in het bezit van huisdie-
ren, Iangs de spoorbanen. De aan-
wezigheid van looppaden langs
het spoor is natuurlijk aanlokke-
lijk. De looppaden zijn echter
voor de NS-personeelsleden die
werkzaamheden en/of inspecties
moeten uitvoeren aan de spoorba-
nen. Echter, voor de meeste NS-
personeelsleden is het verboden
terrein in het kader van de spoor-
wegveiligheid.

Het is dus ook nadrukkelijk ver-
boden terrein voor burgers.

Lopen en fietsen langs de spoor-
baan is gevaarlijk. U kunt bijvoor-
beeld worden aangereden door
een trein. Maar er zijn natuurlijk
nog meer risico's:

- U kunt worden aangereden langs
de spoorbaan. de gevolgen zijn
meestal desastreus.

Bedankt!

Toen wij op zaterdagavond 5 juli
j.l. op onze vakantiebestemming
in Bretagne aankwamen, kregen
we een telefoontje: 'Er is brand
geweest, bij jullie in de schooll'
Dan schrik je wel even!
Gelukkig was de brand snel ge-
meld door mensen van de buurt en
was de brandweer snel ter plaatse.
Door deze snelle acties is de voor-
malige Ylostinsschool voor ons,
maar ook voor IJlst, behouden ge-
bleven.
Er is in korte tijd behoorlijk scha-
de aangericht, maar wij zullen ons
best doen, de school zoveel moge-
lijk in ztjn oorspronkelijke staat te
herstellen.
Graag willen we alle brandmel-
ders. brandweer. politie en een ie-
der die meegeholpen heeft aan het
behoud van pand Eegracht 35 heel
hartelijk bedanken!

Familie Hoogeveen, IJlst.

KINDERBOEKENtl(/EEK,I997 - 1t/m 11 oKToBER

Eén Kinderboekenweek,
twee verrassingen!

Ma-x\&lthuijs

Olifant en de rijdmachine

On hei lspel lend- lekker AllerlieÍst en
allervoordeligst

Max Velthuijs tekende en schreef een
grappig prentenboekje dat peuters en kleuters iets

vertelt van wat tijd is. Tijdens de Kinderboekenweek
(1 t/m 11 oktobed bijna graïis f3,95, zolang de

voorraad strekt.

en nog gratis ook!
Paul van Loon schreef LYC-DROP, een spannend verhaal

over een nieuwe dropsoort met een betoverende werking
Tijdens de Kinderboekenweek (1 t/m I 1 oktober)

krijg je het cadeau bij aankoop van ten minste 119,50
aan kinderboeken, zolang de voorraad strekt.

VAN BOEKEN KRIJG JE NOOIT GENOEG

Boek-, kantoorboek- en Íotohandel

VISSER I IJLST
Galamagracht 9 - Tel. 0515 53 13 18


