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CAragebedrijf R. I(roes
breidt uit rnet tankstation
Binnenkort opent GaragebedrijÍ R. Kroes aan de Roodhem-
sterweg te lJlst een nieuw tankstation. Nadat enkele jaren ge-
leden het tankstation van de Ía. Sijperda werd gesloten,
wordt het voorzieningenniveau van lJlst met dit nieuwe sta-
tion belangrijk uitgebreid. Over de openingsdatum en de ge-
plande actiedagen zult u langs andere wegen nog uitvoerig
geïnformeerd worden. Nu alvast enige algemene informatie,
niet alleen over het nieuwe tankstation, maar ook over het ga-
ragebedrijÍ.

-ro"n enkele jaren geleden het
tankstation van de firma Sijperda
werd gesloten, heeft de familie
Kroes plannen ontwikkeld om zelf
een tankstation te openen bij hun
bedrijf aan de Roodhemsterweg.
Onlangs hebben deze plannen de-
finitief vorm gekregen en inmid-
dels is met de bouw begonnen. De
heipalen zijn geslagen en de tanks
zijn ingegraven. Naar verwachting
zal het nieuwe tankstation in de
maand november worden geopend
en in gebruik genomen.

Het tankstation wordt gebouwd op
de hoek van de Roodhemsterweg,
grenzend aan de werkplaats en de
showroom. Een deel van de
showroom zal ingericht worden
als shop/kassa. Om de klanten ook
,ij regenachtig weer beschutting

vre kunnen bieden, zullen de benzi-
nepompen worden voorzien van
een overkapping.

Aan de pomp zullen alle produk-
ten worden verkocht, zoals benzi-
ne en dieselolie, echter geen auto-
gas. Het merk? Brand OiMn de
shop zijn, naast een uitgebreid as-

sortiment benodigdheden voor de

auto, ook snoep, ijs en rookwaren
te koop.
De familie Kroes heeft deze
nieuwbouwplannen ontwikkeld in
samenwerking met Brand Oil.
Brand Oil is een benzinemaat-
schappij, die zich richt op de ex-
ploitatie van benzinepompen in
Noord, Oost en Midden Neder-
land. Op dit moment heeft Fries-
land twee Brand Oil-vestigingen.
namelijk in Ureterp en nabij
Steenwijk. De maatschappij
streeft naar een grotere dekking
van het gebied en daarin past de
vestiging van een tankstation in
IJlst.

nieuw gestarte eenmansbedrijfje
verzorgde auto- en schaderepara-
ties, inclusief spuiten. Daarnaast
werd de verkoop van nieuwe en
gebruikte auto's ter hand geno-
men, alsmede de verkoop van au-
to-onderdelen. Het bedrijf ontwik-
kelde zich voorspoedig en de heer
Kroes kwam handen te koft. Dit

ln 1997 werd opnieuw een stap
gezet. Het garagebedrijf, met IJlst
en de naaste omgeving als verzor-
gingsgebied, sloot zich toen aan
bij de BOVAG.

Zoals gesteld heeft het garagebe-
drijf Kroes zich ontwikkeld tot
een bedrijf met een breed scala

De opening van het tankstation is
gepland in de maand november.
Door middel van publikaties/ad-
vertenties in dag- enlof weekbla-
den zult u hierover nog uitvoerig
geïnformeerd worden. En bij een
opening horen natuurlijk actieda-
gen voor de klant. U zult er onge-
twijfeld nog alles over lezen.

Een nieuwe ontwikkeling bij een
bestaand bedrijf. Garagebedrijf
Kroes is namelijk reeds sinds
1988 gevestigd aan de Roodhem-
sterweg te lJlst. In de zomer van
dat jaar werd het bedrijf verplaatst
van Nijezijl naar IJlst.

In oktober 1981 begon de heer
Kroes als zelfstandig ondememer
een garagebedrijf in de voormali-
ge zuivelfabriek te Nijezijl. Het

probleem kon opgelost worden
door een monteur aan te trekken.
De groei zetÍe verder door en een
nieuw probleem diende zich aan'.

ruimtegebrek. Omdat de bedrijfs-
ruimte in Nijezijl niet uitgebreid
kon worden, werden plannen ont-
wikkeld het bedrijf te verplaatsen
naar het industrieterrein in IJlst. In
de zomer van 1988 vond vervol-
gens de verplaatsing van het be-
drijf naar IJlst plaats, waar het
personeelsbestand opnieuw met
een monteur werd uitgebreid. De
taakverdeling is nu zodanig dat de
heer Kroes de handelsactiviteiten
voor zijn rekening neemt, alsmede
de schadewerkzaamheden. Me-
vrouw Kroes verzorgt de adminis-
tÍatie en de beide monteurs hou-
den zich bezig met autoreparaties
etc.

van activiteiten, waaraan dus bin-
nenkort een tankstation wordt toe-
gevoegd. Een gunstige ontwikke-
ling, niet alleen voor het bedrijf,
maar ook voor lJlst en omgeving.

NS-plaatsbewiizen
verkrijgbaar bij

boekhandel Visser
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Richtsle Wijnja
De Himmen 29
Easthim
Tit.0s15-532607

Drvlts. .

ftilA|ïïàd'i.
Íoto- en verhalenboek over lJIst

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

prijs Í 42,50

verkrijgbaar bij:

BOEKHANDEL VISSER

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

. APK-Autokeuring . 5Or11"n
. Onderdelen . Verkooo van Nieuwe &

Gebruikte auto's

Roodhemsterweg 14

!t':è lJlst
L 0515-531436

(privé 531858)

#ffiwiersma.ïry TIN/MER- EN AANNEMINGSBEDRIJF

NIEUWBOUW . BETONBOUW . RESTAURATIE
ONDERHOUD. WEG. EN WATERBOUW

Roodhemsterweg 4
Postbus 29 - 8650 AA Ulst

Tel. (051 5) 53 1 8 80 - Fax (051 5) 53 23 23

G e boo rte kaartj es, Trouw - e n G e I ege n h ei d skaarten wo rd e n
bij ons vakkundig gedrukt. Boeken ter inzage!

i#i{,ffi::#
Galamagracht 9, Ulst, 0515-531318

vqn
qcbtergrondmuziek

,,,... ',l''' '' 
- tOt
dirco-shows

Íi*iiiut,,,..
Jàn,'llàlko Eergsfra

Do ïcialk 4
8651CZ lJlgt
tel.0515-531613tef./far 0515-531462

mob.fel. o6-szsog 083

go qooz @eMÁ
,ifëffi
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STIENSTRA & VAN DER WAL . IILST ,#ffiffi

o Walbeschoeiing o Jachthavens r Riolering o Gemalen

#: ., Lang nadat de príis vergeten is,
$H wordt kwatiteit nog herinnerd

VOOR WONING-
EN

UTILITEITSBOUW
Installatiebedrijf

-z\-
BROUWER

UW ADRES VOOR:
. Centrale verwarmingsinstallaties
. Energiebesparende verwarmingssystemen
. Renovatie van bestaande verwarmingsinstallaties
. Elektro-technische installaties
. Energiebesparende verlichtingssystemen
. Airconditioning
. Sanitair installaties
. Loodgieterswerken
. Dakbedekking
. Finen qïnrinoq- nnderhouds- 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-aÍdeling

Let op onze wekelijkse folder

SPEERSTRA'S
VOORDEELMARKT
Stadslaan 2 - Telefoon 531206

Schilders- en Klusbedrijf

Haitze Osingu

it Binnen- en buiten schilderwerk
Jt Saus- en behangwerk

Jt Enkele en dubbele beglazing

* Spackspuiten Pikesyl B

8617 LH ABBEGA
* Kleinschalig timmerwerk Tet.0515 ss226s
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Dartclub iedere dinsdagavond
vanaf 20.00 uur Bondswedstrijd in
Het Wapen van IJlst en in It Drylt-
ser Kypmantsje.
Amnesty lnternational 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, zaÍerdag van 9.00-
13.00 uurjeugd.
Gymnastiekvereniging De Stán-
fries: maandag sporthal 8.45-
10.45 uur, 16.30-22.30 uur; dins-
dag. in het Mienskipshis. lazz
16.00-19.00 uur; woensdag sport-
hal 13.00-19.30 uur; donderdag
17.00-18.00 uur; vrijdag 16.30-
18.00 uur; zaterdag 9.00-12.00
uur in De Utherne.
Amnesty International elke 3e
maandag van de maand, 19.00-
20.30 uur in de bibliotheek.
Bouw- en Houtbond F.N.V.
Sneek/Wymbritseradiel Contact-
persoon: Douwe Heeringa.
rel.05 15-53 1 970.
Gemeente van Jezus Christus:
Kinderclub 4 tlmT 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-
cfub: vrijdags 19.30-21 .00 uur; in
de even weken. Info: Johan
Brinksma. tel. 058-2501627 .

Sybe Houtsma en
Migg bv Sneek

Druk:
Drukkerij Visser, IJlst

Kopij en/of advertenties:
Inleveren vóór
1 november 1997 blj
Drukkerij Visser, IJlst.

O CopyÍight Drukkerij Visser.

Niets uit deze uitgave mag worden
verveelvoudigd door middel van druk,
fotocopie, mikofilm of op enigerlei
anderc wijze , zonder voomfgaande
schriftelijke toestemming van de
uitgever.

De uitgever behoudt zichzelfhet recht
voor ingeleverde kopij te wijzigen, in te

kofen of te weigeren.

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

Redactie:
A. Kuipers
E. Hekman

Zetwerk:
G. Groeneveld-Kroese
Migg bv, Sneek

tAND.IJI.ST

31 okt. 17.00 - I nov. 23.00 uur
C.H. de Koning
Ylostinslaan 3, IJlst
Tel.0515-531263

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

7 nov. 17.00 - 8 nov. 23.00 uur
H. Huismans
De Syl 10, Heeg
TeL.0515-442292

\-'8 nov.23.00 - 10 nov.8.00 uur
E.H.J.M. Drenth
S. Sjaerdemalaan 7 2, IJlsï
Tel. 0515-531263

14 nov. 17.00 - 15 nov. 23.00 uur
E.H. Mulder
Tramstrjitte 8, Nrjland
Tel.0515-569232

15 nov. 23.00 - I7 nov. 8.00 uur
C.H. de Koning
Ylostinslaan 3, IJlst
TeI.0515-531263

21 nov. 17.00 - 24 nov. 8.00 uur
G.J. Schadenberg en J.P. Verdenius
De Skatting 40, Heeg
Tel.0515-442300

28 nov. 17.00 -29 nov.23.00 uur
E.H.J.M. Drenth
I. Siaerdemalaan 72. IJlst!Tel. o5l5-53r263

29 nov.23.00 - 1 dec. 8.00 uur
H. Huismans
De Syl 10, Heeg
TeI.0515-442292

5 dec. 17.00 - 6 dec.23.00 uur
C.H. de Koning
Ylostinslaan 3, IJlst
TeI.0515-531263

6 dec. 23.00 - 8 dec. 8.00 uur
E.H. Mulder
Tramstrjitte 8, Nijland
Tel.0515-569232

EEl{ BETER ]íIIIEU
BEGII{T BII IÊZE1F
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29 oktober

29 oktober
3 1 oktober

2 november
3 november
6 november

28 oktober 'Micha-kring - kerkgeschiedenis', Schaapskooi, ds. J.
Ariesen.
Leeskring 'Het verhaal gaat...', Schaapskooi, 20.00
uur, ds. H.C.S. Spit.
Bridgecl ub. Mienskipshus.
Klaverjassen, Mienskipsh0s.

Concordia, koffieconcert, 16.00 uur, Mienskipshffs.
Bridgeclub, Mienskipsh0s
Leerhuis Liturgie, over het Heilig Avondmaal, ds. J.
Ariesen. 20.00 uur, Eehol.

6 november Huiskring 'Jong Volwassenen', ds. H.C.S. Spit, voor
Iokatie bellen 531292.
St. Maarten-optocht, start 18.30 uur bij De Golff.
'Micha-kring - kerkgeschiedenis', ds. J. Ariesen,
Schaapskooi, 20.00 uur.
Bridgeclub. Mienskipsh0s.
Leerhuis Catechismus, ds. J. Ariesen, 9.30 uur, Eehof.
Leeskring'Het verhaal gaat...', ds. H.C.S. Spit,
Schaapskooi, 20.00 uur.
Klaverjassen. Mienskipsh0s.
Kinderspeelgoedmarkt, Nij Ylostins.
Expo, Mienskipsh0s.
Open Deur Dienst, Mienskipshts.
Bridgeclub, Mienskipsh0s.
Bond van Plattelandsvrouwen in Friesland, Lucy Wij-
ckers, een avond over welzijn en gezondheid met als
onderwerp'Lichaamsbewustzijn', Mienskipsh0s.
Huiskring 'Jong Volwassenen', ds. H.C.S. Spit, voor
lokatie bellen 531292.
Bazar, Mienskipsh0s.
Intocht Sinterklaas! I !

Bridgeclub, Mienskipsh0s.
Leeskring 'Het verhaal gaat. Schaapskooi, ds.
H.C.S. Spit.
N.C.V.B. skriuwster Froukje Annema komt met de le-
zrng'De wràld fan pinne en papier, Mienskipsh0s.
Uitvoering Fryske Krite 'Meiinoar ien', Mienskips-
h0s.

29 november Uitvoering Fryske Krite len Mienskips-
hOs.

29 november Sinterklaasfeest, buurtvereniging 'De Rat', 13.30 uur
Mienskipsh0s.

ll november
1l november

12 november
12 november
13 november

14 november
15 november
15 november
16 november
17 november
19 november

20 november

21 november
22november
26 november
26 november

27 november

28 november

Sjoelen vanaf 4 oktober, iedere
maandagmiddag in Nij Ylostins,
aanvang 14.00 uur.
Interkerkelijk koor'Euphonia'
repetitie iedere dinsdagavond
20.00-22.00 uur in het Mienskips-
hts.
Muziekkorps'Concordia' repe-
titie iedere maandagavond van
19.30-21.30 uur in het Mienskips-
h0s.
Jeugdkorps 'Tusken de Noaten'
o.I.v. Albert Dam, repetitie elke
vrijdag van 17.00-17.45 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 Dounsers,
jongerengroep dinsdagavond
2Q.00-22.00 uur, I keer in de 14
dagen in het Himsterh0s te Oost-
hem. Ouderen iedere dinsdagmid-

dag van 13.30-15.00 uur in het
Mienskipsh0s.
Schaken elke dinsdagavond in
Het Wapen van IJlst.
Biljarten Biljartvereniging'De
Stadsherberg', elke maandag-
avond voor geoefenden. Recre-
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 Stánfries
elke maandag van 18.30-19.45 uur
en elke dinsdag 16.00-23.00 uur
Volleybalvereniging V.O.P. ie-
dere woensdagavond van 19.30-
20.30 uur dames; en elke woens-
dagavond van 19.30-20.30 uur he-
ren. Iedere vrijdagavond heren-
zaalvoetbal van 18.00-19.00 uur.
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Bemiddeling bil:
Aan. en verkoop van woningen, bedrijfs-
panden, boerderijen enz.

Hypotheken en verzekeringen.

Taxaties van alle onroerende qoederen
binnen 48 uur geregeld.

Makelaardii Vraastvriiblijvend inrormatie

schrate ' Blii'Jï3it?;??" 
AG rJ'st

SIKN/IA
INSTALLATIE & DAKTECHNIEK

Popmawal 4
865'l AE lJlst
Tel. (0515) 531 416

Oud Kerkhof 31-33
8601 EE Sneek
Tel. (051s) 4'15 307
Fax (05'1 5) 418 033

GAs, WATER

CENTRALE VERWARMING
AIRCONDITIONING

BITUMINEUZÊ BEDEKKING
KUNSTSTOF BEDEKKING

KOPER-, LOOD- EN ZINKWERKEN
METALEN DAKPA.NNEN

DAK ISOLATIES

Cafe - Bilj artcentrum - Zalenuerhuur

SIADSHERBERG
HET WAPEN VAN IJLST

etg. fam. J. Jchreur
Galamagracht 2-4, 8651 EB IJkt, tel. 0515-531315

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

. 2 Carambole-tafels. I Snoohert4fel. I Cafebiljart' I Poolbiljart

L h/trTlotvl?/eíde, Autoríjírhool t
. Lestijden 60 minuten
. Opfriscursus voor de niet regelmatige rijders

D. von der lei- lJlst

@ 05r5 - 532009
Sudergoweg 3ó, 8ó51 CN Ulst

Met een plofond von

KORT
weeiuwotuboven
uw hoofd hongt.

INTERIEURBOUW B.V,

Smidsstuoot 2ó, 8ó01 WB Sneek
Telefoon: 051 5422738 - Fox: 051 5-421 953

slkefi 4e V>,íe

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

Voor binnen- en
bullenechilàerwerk

Voo r ove nve rse bakke rsp rod u kte n n aa r

tDtt tbotr tD'O)tbN(|t(|r tDil J
GEEUWKADE 1 -8651 AA IJLST 

- 

TELEFOoNO515.531557

NIET ALLEEN
VRIENDELIJK

MAAROOK
DEKSELS
VOORDELIG!

MEER PLEZIER VAN JE GIJLDEN EOItr,N
GALAMAGRACHT 34 IJLST
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Concert Sneker Cantorij
in ilIauritiuskerk Ulst

Op vrijdag 14 november geeÍt de Sneker Cantorij 's
avonds om acht uur een beneÍietconcert in de voormalige
hervormde kerk van lJlst. De opbrengst is voor het restau-
ratieÍonds van die kerk.

Het concerl zal door koor en organist Frits Haaze r.rorden geopend
met geestelijke muziek van de Engelse componist Charles Villiers
Stanford. Uitgevoerd worden een tweetal motetten a capella en zijn
bewerkingen van de lofzangen van Maria en Simeon.
Na een instrumentaal intermezzo zingt de groep een paar Friese
kerstliederen. ontstaan in het kader van het project'Kryst yn Bo-
azum'. ln samenwerking met Omrop Fryslán en de kerk van Bozum
nodigde de Cantorij een aantal jaren lang een tiental Friese dichters
en evenveel muzikanten uil nieuwe liederen te schrijven voor de tijd
rond kerst. Opnames in de kerk van Bozum vormden het muzikale
kerstprogramma van Omrop Fryslán. Binnenkort verschijnt een CD
met negentien liederen uit dit project.
Na de pauze brengt het koor een heel ander repertoire. Naast vrolijke
madrigalen uit het Engeland van de Renaissance en een aantal Villa-
nella's van de Friese comnonist Jaoues Vredeman de Vries uit die-
zelfde tijd zingt het koor een aantal composities. waarin dieren de
hoofrol spelen. Na de ernst van voor de pauze een programma van
wereldlijke muziek vol kakelende kippen en blaifende honden: muzi-
kale humor dus!

MIJN HOBBY
UW GEMAK...!
Het veflrouwde adres voor al uw
slijpwerk, zoals: scharen, messen,
tuin- en hobbygereedschap.
Laat uw tuingereedschap
slijpen/nakijken v00r u het 0pbergt.
Ook de messen van uw moloÍ-/
eleclromaaier moeten regelmatig
geslepen en uilgebalanceerd
worden. Als u belt kom ik langs!
Uw gereedschapslijper:
Henk de Vries
Bockamastraat 27
Tel. 53 1 782

het bundelen van de krachten van
(bijna) alle peuterspeelzalen in de
gemeente, wordt uiteindelijk de
subsidieregeling toch verbeterd en
ziet de toekomst er weer een stuk
rooskleuriger uit.
In maart 1996 wordt opnieuw een
belangrijke stap gezet naar een
nog beter onderkomen. Samen
met de bibliotheek wordt verhuisd
naar de voormalige Mauritius-
school aan de Sudergoweg. Ook
nu weer wordt een beroep gedaan
op vele vrijwillig(st)ers om zowel
binnen als buiten een fijne en vei-
lige speelplek voor de peuters te
creëren.
De peuterspeelzaal heeft haar be-
staansrecht in al die 25 jaar zeker
bewezen en zal nog vele peuters in
het huidige onderkomen een leuke
speelplek kunnen bieden.

I(offieochtend
Woensdag i2 november a.s. ts er
weer een open koffieochtend in de
grote bijzaal van de Zuiderkerk
aan de Rienck Bockemakade 6 te
Sneek.
Wendeline Durieux zal spreken
over het thema '...de ideale
vrouw!?... Eva of Sara'.
De koffie staat klaar om 9.00 uur
en de morgen wordt om 1 1 . 15 uur
afgesloten. Er is kinderopvang
aanwezig.

Voor meer informatie kunt u bel-
len met 1e1.0515-417924 of 0515-
4158 13.

Jazz Dans bij gyrn-
nastiekvereniging
De Stànfries
Houdje van dansen?
Houd je van lekker bewegen op
leuke muziek?
Kom dan eens op een dinsdagmid-
dag kijken of meedoen brj de jazz
danslessen r an Wieke Wiersma in
het Mienskipsh0s.

De lestijden zijn: 6-8 jaar 16.00-
17.00 uur; 9-11 jaar 17.00-18.00

ïï1..n 
uonu, 12 jaar 18.00-1e.00

Wil je eerst meer weten? Bel dan
met Mieke Bergstra, teI. 531162
of Anneke Kuipers, tel. 531866.

Peuterspe elzaal 6lyts
Yleke' bestaat 25 jaar
Begin november hoopt de peuterspeelzaal 'Lyts Yleke' (Klein
lJlst) het 2s-jarig jubileum te vieren. Samen met de peuters
wil het bestuur van de Stichting er een mooi Íeest van maken.
De peuterspeelzaal is na al die jaren niet meer weg te denken
uit lJlst, ook al is zij geen echt erkende basisvoorziening.

Momenteel kent de peuterspeel-
zaal 4 groepen van elk ca. 14 peu-
ters, die 2 keer per week de peu-
terspeelzaal bezoeken. Elke groep
staat ondeÍ leiding van een vaste
begeleidster en een vrijwilligster,
vaak nog aangevuld met slagiaires
van o.a. de opleiding voor Sociaal
Pedagogisch Werk.
Terugkijkend op 25 jaar peuter-
speelzaal springen 3 zaken in het
oog, namelijk veel inbreng van
vrijwillig(st)ers, een langdurige fi-

- nancieel zwakke positie en veel
wi sselingen van onderkomen.
De start van het peuterspeelzaal-
werk vond plaats in 19'/2. Fen
groep initiatiefneemsters organi-
seert in september van datjaar een
informatieve bijeenkomst. Dat een
peuterspeelzaal in een behoefte
voorziet mag blijken uit het feit
dat tijdens deze bijeenkomst direct
al 26 kinderen worden opgegeven.
In november wordt daadwerkelijk
gestart met 2 groepen peuters, die
elk 2 keer per week de zaalbezoe-
ken.
Deze eerste groepen staan vanaf
het begin tot 1985/'86 onder lei-
ding van Betty de Vries en Jannie
Tamminga. Er wordt onderdak ge-

vonden in een gehuurd zaaltje in
de 'Skoender' aan de Zevenpel-
sen. Door het organiseren van di-

erse acties worden speelgoed en

-ándere materialen verkregen.
De peuterspeelzaal moet de eerste
jaren volledig bekostigd worden
uit de ouderbijdragen; pas in 1974
wordt ook gemeentesubsidie ver-
kregen. In 1976 krijgt de peuter-
speelzaal de status van stichting
én krijgt zij ook haar naam: 'Lyts
Yleke'.
Het zaaltje in de 'Skoender' blijkt
echter geen ideale lokatie te zijn.
Elke keer moet weer opgeruimd
worden, omdat het zaaltje ook
door anderen gebruikt wordt. In
1977 wordt daarom verhuisd naar
de voormalige SPAR-winkel aan
de Galamagracht (nu RADON).
Met de rnzeÍ van vele
vrijwillig(st)ers wordt deze lokatie
geschikt gemaakt voor de peuter-
speelzaal. Helaas is ook dit onder-
komen niet optimaal. Er doen zich
alleriei problemen voor in de
vorm van waterschade, achterstal-
lig onderhoud, enz.
Als de gemeente lJlst de peuter-
speelzaal in 1982 dan ook ruimte

'De Skoender', start van de Peu-
terspeelT.aal.

te huur aanbiedt in de voormalige
Chr. Kleuterschooi aan de W.M.
Oppedijkstraat wordt deze gele-
genheid met beide handen aange-
grepen. De huisvesting is nu sterk
verbeterd, maar de financiële situ-
atie wordt steeds moeilijker. On-
danks financiële bijdragen van
Jantje Beton, opbrengsten van ac-
ties (koek verkopen, speelgoed
werven etc.) en het steeds weer
verhogen van de ouderbijdrage
blijft het moeilijk de eindjes aan
elkaar te knopen.
Desondanks wordt in mei 1985
het l2-jarig bestaan gevierd met
o.a. de nog steeds jaarlijks terug-
kerende peuterkermis.
In het seizoen 1985/'86 nemen,
zoals reeds vermeld, de leidsters
Betty de Vries en Jannie Tammin-
ga aÍ'scheid. Hun plaatsen worden
ingenomen door Corrie Galama en
Tony Hollander. Ook Sjoukje
Krist doet in deze periode haar in-
trede als vaste invalkracht voor de
leidsters en als vrijwilligster. Deze
laatste 3 dames zijn nog steeds
voór menig ouder en peuter het
vertrouwde gezicht van de peuter-
speelzaal.
De financiële situatie van de peu-
terspeelzaal verslechtert inmiddels
nog steeds. Bij de gemeente
Wymbritseradiel wordt aange-
drongen op meer subsidie, echter
tevergeefs. Na ruim een jaar van
allerlei acties om meer erkenning
voor het peuterspeelzaalwerk en
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Fotopuzzel

Om te beginnen zijn we u de oplossingen en de winnaars van de Íbtopuz-
zels uit het juli/augustus- en het septembernummer nog schuldig. De fo-
to van juli/augustus toonde de gevelsteen in het pand Galamagracht 42.
Uit de juiste oplossingen trokken we de fam. R. Boorsma, Uilenburg 27.
In het septembemummer plaatsten we een foto van de kleine zij-ingang
van de Mauritiuskerk. Winnaar werd mevr. J. Tamminga, De Jagersher-
ne 5. Beide winnaars van harte sefeliciteerd.

Tot nog toe is het aantal inzendingen van de fotopuzzel aan de magere
kant. Is het te moeilijk of is het de moeite niet waard? De hier geplaatste

foto van een stukje
IJlst heeft alles met
water te maken, dus
moeilijk hoeft de
oplossing niet te
zijn. Bij een goede
oplossing is weeÍ
een waardebon te
winnen van f 25,-.
Uw oplossing moet
dan wel voor 1 no-
vember bij Boek-
handel Visser wor-
den ingeleverd.

De redactie

Alles onder
Beken
Spelgoed
Konloor- en
schrijfbenodigdheden
Foloqrtikelen
Onlwikkelen
von films
Stempe/s

Verzorging von
advertenties

nfÀ
I7íI VISSER IJLSTwa
' '- B@k.. kanbÍ&k en bróhdndd

Y MèilsÊa"d

Golomogrocht I - lJlst

één dqk:
Geboortekaorties,
Trouwkoqrlen en

Gelegenheidskooten
worden bii ons
vokkundig gedrukt.
Boeken ler inzage!

Ook uw zokeliik
drukwerk is bii ons
in goede honden.

#
-ïel. {0515) 53 l3 l8

B November Play-back Show
in Mienskipshffs
Ook dit jaar organiseert het Jeugd-
en Jongerenwerk van IJlst weer een
play-back show voor de basis-
schooljeugd. Op 8 november kan
de jeugd zijn talenten weer showen
in het Mienskipsh0s. Wie mee wil
doen kan zich voor I november a.s.
opgeven bij Bea Inia, tel. 532656
of Coen Makelaar, tel. 532069. Na-
dere informatie over de play-back
show is ook bij hen te krijgen.
Om 19.00 uur is de zaal open en
om 19.30 uur beginnen we. In de
pauze is er als vanouds weer een
verloting met veel en mooie prij-
zen.

Sinterklaas
Zaterdag 22 november a.s. zal
Sinterklaas op tradiríonele wijze
weer lJlst bezoeken.
De organisarie ligr dir jaar in
handen van de Ondernemers-
vereniging van lJlst, die in
samenwerking met het peuter- en
het basisonderwijs Sínterklaas op
bijzonder wijze zal ontvangen.
Onder begeleiding van het
mu1íekkorps zal Sinterklaas met
Pieten en kinderen een tocht
maken door het centrum van IJIst
die eindígt bij het Mienskipshits.
Poppeníheater Punch zal hier een
sp e cíale S int e rklaas -v oor s tellin g
geven voor de jeugd.

Organisatiecommissie
Sint Nicolaas

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 woftels

in de plaatselijke samenleving hebben wij

als geen ander een traditie van sarnenwer-

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 zijn wij niet alleen

Met de Rabobank sta je er niet alleen voor.

Kantoor IJLST
Galamagracht l, 8651 EB lJlst, telefoon (0515) 531426, telefax (0515) 531250, e.mail: rabobank.sjl@tref.nl

Openingstijden: Maandag t/m donderdág van 9.00-1 2.30 uur en 1 3.00-1 6.00 uur.
Vrijdag van 9.00-t 2.30 uur en 13.00-18.00.

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

volledig thuis in de financiële wereld. Maar

ook bij u in de buurt. 'We weten war er bii

u allemaal om de hoek komt kijken. \7'e

weten ïvat er speelt.'Want alleen dan kun-

nen we echt op uw wensen inspelen.

U kunt bii ons niet alleen rerecht voor al

uw dagelijftse bankzaken maar

ook voor deskundig advies.

Rabobank

De entreeprijs is voor kinderen

/ 1,50 en voor volwassenen f 4,--.
Voor donateurs die de donateurs-
kaaft tonen is er korting op de en-
treeprijs. Kinderen betalen dan

/ l.-- en volwassenen / 3.--.
U kunt ter plaatse donateur worden
en meteen van de korting genieten.
door middel van het beialen van de
jaarlijkse donateursbijdragen van

/ 10,--.

Het Jeugd- en Jongerenwerk IJlst
kan uw (financiële) steun goed ge-
bruiken en hoopt op een talrijk pu-
bliek op 8 november!

5 da-een per week

KINDEROPPAS

aangeboden.

R. van der Wal.

Graag na 6 uur bellen,

tel.53284L

Koffternorgen
IT.C.V.B. op lO
september 1997
De voorzitter, mevrouw De Vries,
heet iedereen hartelijk welkom. Er
zijn twee gasten in ons midden.

De heer Schaafsma uit Scharneg'
outum is onze speciale gast diev
met behulp van dia's en film iets
vertelt over zijn reis naar Polen.
Hij is ook actief in de werkgroep
voor het kindeÍehuis in Bnin. Een
van de redenen waarom hij zich
hiervoor inzet zijn de woon- en
leefomstandi gheden aldaar.

Om de 'Actie Polen' van Wym-
britseradiel te steunen wordt er
door ons N.C.V.B.-vrouwen een
bingo en loterij gespeeld. Hier-
door krijgen we een flink bedrag
bij elkaar. De programmaboekjes
voor het komende seizoen worden
uitgedeeld en verder kunnen we
gezellig bijpraten onder het genot
van koffie met cake.

De voorzitter bedankt ieder voor
zijn of haar inbreng en wenst allen
wel thuis.

Mevrouw J. Posthuma,
secretalesse
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IJlst ontbeerde jaren een gemeen-
schapshuis, geschikt voor diverse
bijeenkomsten en aktiviteiten. Bij
het afscheid van de toenmalige ge-
meentesecretaris Goelema in 1962
deed dat gemis zich weer ge\oe-
len. Ter gelegenheid van dit af-
scheid kwam de gemeenteraad van
IJIst in een buitengewone openba-
re vergadering bijeen op een bui-
tengewone plaats, namelijk de
Burgemeester Oppedijkkleuter-
school. In verband met de ver-
wachte grote publieke belangstel-
ling was uitgeweken naar een an-

urgentielijst geplaatst en de rijks-
goedkeuring werd op korte termijn
verwacht.
lnmiddels was op her toekomstige
bour.r terein wel een bord ge-
plaatst met het opschÍift: 'Hjir
kornt it Mienskipsh0s'.
Ook bleek dat de bevolking van
lJlst iinancieel zeer redelijk had
bijgedrrigen. Er wercl echter meer
verwacht. Zij, die om de een of an-
dere reden nog geen bijdrage had-
den verstrekt, dus ook de nieuw
ingekomenen. werden alsnog in
de gelegenheid gesteld financieel

It ilIienskipshffs
dere ruimte. De raadzaal in het gemeentehuis was te klein voor derge-
lijke bijeenkomsten en bij gebrek aan beter restte er maar één alterna-
t iei. de kleuterschool.

Inmiddels was wel de Stichting 'Mienskipshfis' opgericht. Het be-
stuur vergaderde in september 1963 en liet zich daarbij optimistisch
uil over de bouw van het huis. De aanvraag voor de bouw was op de

bij te dragen aan de toistandkoming van dir prachtige gebour,r.
Eindelijk. voorjaar 1964. kon de aanbesteding van her MienskipshÉs
plaatsvinden. Voor de bouw kwam als laagste uit de bus aannetneÍs-
bedrijf G.A. Visser te lJlst en voor het schilderwerk G. de Vries en
Zn.
De bouw vorderde gestaag en op 23 oktober 1965 kon de oificiële
opening van het gebouw plaatsvinden.

Bijeenkomst N.C.V.B.
van 25 september L997
Mevrouw Joustra opent deze
avond met een hartelijk welkom
aan de aanwezigen waaronder ook
een gast, mevrouw Hottinga-
Swerring.
Een speciaal welkom aan onze
spreker van deze avond, ds. Tee-
kens van de Stichting Woord en
Daad.
Na het zingen van Psalm 139 vers
I houdt mevrouw Joustra haar me-

tatie uit het maandblad Informa-
ïe 'Aksa, een vrouw uit de Bij-

bel'.

Na het gebed worden de notulen
gelezen en goedgekeurd. Er waren
nog enkele mededelingen. Dan is
het woord aan ds. Teekens.
De Stichting Reformatorische hul-
pactie Woord en Daad is in 1973

opgericht. Het doel is om door sa-
menwerking met de lokale bevol-
king in de Derde Wereld een bete-
re leefsituatie te verkrijgen.
De Stichting is werkzaam in Haiti,
Guatemala, India, Burkina Faso
en vele andere landen.
De hulpverlening vindt plaats via
kerkelijke organisaties. Het is een
diaconale poot van de gemeente,
zo kunnen ze de allerarmste men-
sen helpen.
Het geld van Woord en Daad gaat
voor de helft naar sponsorkinde-
ren; de andere helft gaat naar land-
bouw, medische hulpverlening,
economische projecten en onder-
wijsprojecten.

Van het bedrag dat de mensen ge-
ven gaat 90Vo naar de projecten in
het buitenland, slechts 707o zijn
onkosten.
Van Woord en Daad gaan ze zelf
naar de landen toe om te kijken
waaÍ ze kunnen helpen en of het
geld goed besteed wordt.
De samenwerking vindt veelal
plaats via de plaatselijke predikan-
ïen. Zrj zoeken de kinderen op die
gesponsord kunnen worden. Deze
kinderen krijgen dan onderwijs.

De school geeft de kinderen kle-
ding (uniform), een warme maal-
tijd, medische zorg en met kerst
een cadeautje.
Het is heel moeilijk om de kinde-
ren op school te houden. Als de
ouders naar de stad gaan om werk
te zoeken, nemen ze de kinderen
mee en is het moeilijk om ze weer
op te zoeken, omdat een registra-
tie ontbreekt.
Ze komen dan in de krottenwijken
terecht omdat er in de stad ook
geen werk is.

Na de pauze was er nog een diase-
rie. Op deze dia's kon men zien
hoe het op de school toegaat en in
wat voor omstandigheden de men-
sen leven.

Na de dia's beantwoordde ds.
Teekens nog enkele vragen. Me-
vrouw Joustra bedankte ds. Tee-
kens voor de mooie avond en sloot

af met een gedicht 'Portret' van
Nel Benschop.
Zij wenst ieder een wel thuis en
tot 23 oktober a.s. Deze avond
gaat het over 'Leven en Werken'
in de Ielànen te Sneek.

Wilt u de Stichting Woord en
Daad steunen door middel van een
kleine bijdrage dan kunt u contact
opnemen met mevrouw J.C. van
der Werf, Sicco Sjaerdemalaan 1.

Zij kan u hierover informatie ge-
ven.

N.C.V.B., afdeling IJlst.

ilIEUW !

Budgct-foto .r z

X^ffi
Boek- en Fotohandel

VISSER . IJLST
Galamagracht I

Tel.0515 53 13 18

Openstelling VW agentschap in lJlst
De VVV in IJlst is tot I mei 1998 geopend op

maandag-, woensdag- en donderdagmiddag van 13.30 tot 16.30 uur.

Ook inwoners van IJlst kunnen bij de VVV terecht voor:
. VVV geschenkenbonnen

. Telefoonkaarten
. Kaarten en plattegronden van Friesland

. Frieslandsouvenirs
. Korte vakanties in Nederland

De last-minutelijn: voor info over bootverhuur en vakantiewoningen
op het laatste moment: zie kaartje.

De VVV in IJlst is onderdeel van de VW Wymbrits.
Het hoofdkantoor van de VW Wymbrits in Heeg

is tot I april 1998 geopend van ma t/m vr van 9.30 tot 12.30
en van 13.00 tot 16.00 uur.

Snp ook eens binnen bij uw eigen WV Tot ziens ! !
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Reirorqtie &Nieuwbouw

VAN VLOER TOT DAKPAN
ONDERHOUDSBEDRIJF HUISMAN!

DE FTNNE 6. 8651 CW |JLSI. 0515-532023

FX.vonder A

,,H0EfGHïil,,n]#o
Lippenwalde 2
8622 DD 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

De slager aan de gracht,

die heeft vlees dat is heel zacht.

Lekker gekruid gehakt

voor u een gemak.

Vele soorten worst

en u eet als een vorst.

Naar vele andere so1rten kunt u wagen

u moet maar eens een gokje wagen.

ln de winket ontnoeten wij u graag

en leggen wii het vlees voor u op de waag.

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

(t) Uitvaartvereniging "Laatste Eer" lJlst

:i: Stijlvolle verzorging van begrafenissen en crematies
:i< 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 f inanciële tegemoetkoming
:k Door samenwerking met Axent-verzekeringen is

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

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

Inlichtingen: A.A. Seinen, De Kling 11, tel. 0515-532558

Waarom kopen...
als u Yoordelig
kunt huren?

De doe-het-zelver huurt bij
ons o.a.: . Ladders. Rol-
steÍgers . Speciemolens
. Cirkelzagen . Decoupeer-
zagen. Boormachínes
. Parketschuu rmachines
. Schuurmachines. Grond-
of Tuinfrezen. Ketting-
zagen enz. enz.

M. SIIPERDA
Gereedschapverhuur

Sudergoweg 54, lJlst
051 5-4260201 051 5-531 260

STICKER.
RUILBURO

i

ERWIN ZIJLSTRA
*

Waterkers 13
8607 ES SNEEK
tel. 0515-422339

t#l
V00r alles wat met uw aulo le maken heeÍl

Nu ook algemene peÍiodieke keuÍingen (A.P.K.)

Rogmolewei 6 8651 CW Ulst 0515-532023

Gn Jr1 VarnvoND Noo Annr DE

ROt?
DE SToLp Is DE JrEsrE Pr,EK VooR EEN ÁvoND Bowr,EN

SFTELTBER: SrÀRT BowLnÍc-SErzoEI VooR BEDRIIVEI{, VR.H,IIcu.lcEI\I EN HrnsvRouwH{
VooR INFo 0515-424044

DE sror.p. DE r,EUKsrE BÀI,,,ENTENT vÀN SNEEK deStOlpA
Smidsstraat 6 0515-4221044 (industrieterein De Hemmen) sport restaurant L éiË;t*

H"W
- Terrasbestrating
- Tuinonderhoud
- Voor alles op

tuingebied

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

"aoosHErDsn""Wi0dcÍ
Sicco Sjaerdemalaan 43

8651 BA IJIst
Tel./fax: 0515 - 5i2592
Autotel.: 06 - 53209183

Voor verf en behang
doe-het-zelf-,

iizer- en visarti kelen,
klompen en laarzen,

blijft het adres

,J..@..D8 VR\-MS
Galamagracht 13, lJlst

te|.0515-531387

AUTORIJSCHOOT

Anneke Klootwijk
&

Onno SwarÍ

Voor al uw
rijbewijzen

Hommerts
Tel.05I5-443600

o6-s26141 3s

Taxicentrale
ZUID-WEST-FRIESLAND

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

PoStbUs 459, 8600 AL SNEEK

Alg. tel.nr.: 051 5-430300

A Aannemersbedriif
\IË/ [E:]llga-spiiksma
Voor al uw t/:* Nieuwbouw 

Ë".

\-l

* Verbouw
* Onderhoudswerk
Vraag om vrijblijvende
prijsopgave
van uw bouwplannen

Tef eÍoon O51 5-44227 8 | O51 5-531 228
TelêÍax 0515-443659

]!YILB
BOUWBEDRIJF
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Negentig jaar
Op 3 november a.s. wordt mevrouw Ruurdtje Koopmans-Nijdam 90
jaar. Ze werd geboren aan de Geeuw. Toen ze op jonge leeftijd haar
ouders verloor, ging ze als 'lytse faam' werken bij de familie Geer-
lings. Door haar huwelijk met Hotze Koopmans werd ze boerin, ach-
tereenvolgens in Jutrijp en Oranjewoud.
Na de oorlog keerden zenaaÍ IJlst terug en betrokken ze de boerderij
op 'de Pólle', oveÍ het water voorbij het einde van de Galamagracht,
nu alweer lang geleden afgebroken.
Na een aantal jaren aan de Galamagracht gewoond te hebben, woont
ze nu samen met haar zoon Lolke aan de Stadslaan.

Op de foto vier geslachten ín de vrouwelijke lijn: oerbeppe Ruurdtje
met dochter Anne Douma-Koopmans, kleíndochter Willy Douma en
achte rkle indo chte r M inke Mulder.

C.P.V. Ulst
'ayon-avond van C.P.V. Oudega-

\ry'., Oosthem en lJlst op 18 sep-
tember 1997, 20.00 uur in het
Mienskipshts te IJlst.
Mevrouw Jacobi opende deze
avond door ons allemaal hartelijk
welkom te heten en in het bijzon-
der de advocaten gebroeders An-
ker van Akkrum.
Nadat mevrouw Jacobi ons de me-
ditatie voorlas gaf zij het woord
aan de gebroeders Anker.

Zij vertelden ons over hun werk
als strafpleiter, hun taak en rol, de
consequenties van vormfouten
van Justitie, alternatieve straffen,
het leven in de gevangenis, TBS,
enz.
Zij vechten voor recht voor hun
cliënt, waar wij het natuurlijk niet
altijd mee eens zijn. Wij komen
meer op voor het slachtoffer, maar

, voor de dader.
\ffii hebben ook nog met hen ge-
sproken over het ongeval in
Leeuwarden (Meindert Tjoelker).
Zri warcn het wel met ons eens dat

de criminaliteit in Nederland toe-
neemt.
Zij reizen voor hun werk door heel
Nederland. De gebroeders Anker
werken altijd samen en zijn het
ook altijd samen eens. Am of rijk,
zij vechten altijd voor hun cliënt.
Zij bezoeken hun cliënten ook al-
tijd in de gevangenis, ook wan-
neer hun straf al is uitgesproken.
De gebroeders Anker zeiden ook
tegen ons: 'Het blijven voor ons
gewone mensen'.
Al kunnen wij dat niet zo goed be-
grijpen, wij hebben een hele leer-
zame avond gehad. De humor die
de gebroeders Anker er tussen-
door bij gebruiken is geweldig
leuk.
Mevrouw Jacobi bedankte hen
ook hartelijk voor deze avond.
Zij sprak er ook nog even over dat
dit onze laatste C.P.V.-avond was
en bedankte het bestuur en leden
voor hun werk wat ze gedaan had-
den voor de C.P.V.
Daarna wenste ze ons allemaal
wel thuis.

T. Wind-Wiersma.

Bond van Plattelandsvrouwen
in Friesland
Op woensdag l0 september j.l.
was onze eerste bijeenkomst van
alweer een nieuw seizoen. Zoals
gebruikelijk startten we met een
gast uit eigen omgeving. Deze
keer was dat de firma Radon, Pro-
jectontwikkeling en bouwbemid-
deling uit IJlst.
Na de opening door de presidente,
Pieta Roorda vertelde Anneke
Kuipers eerst iets over de kleding-
actie die momenteel gevoerd
wordt door de Bond van Platte-
landsvrouwen. Door middel van
een kaartenactie wordt aan grote
kledingzaken gevraagd bij het in-
kopen van kleding meer te letten
op -milieuvriendelijkheid van de
kleding en op de - nu vaak erbar-
melijke - omstandigheden waar-
onder kleding geproduceerd
wordt. In het kader van de Week
van de Kleding organiseert de af-
deling op 22 september een kle-
dingbeurs waar ieder haar overbo-
dige kleding te koop aan kan bie-
den. (Inmiddels kunnen we u ver-
tellen dat de avond een succes was
en dat iedereen van mening was
dat dit vaker gedaan moest wor-
den.)
Na het verdere officiële gedeelte
en de pauze, was het woord aan de
heer Wierda namens de firma Ra-
don. De projectontwikkeling is
voor een leek een vrij ingewikkel-
de materie en het is best wel inte-
ressant om daar eens in te duiken.
De heer Wierda heeft ons uitge-
legd wat ze doen bij de ontwikke-
ling van een nieuwbouwplan. Wat
voor mogelijkheden er zoal zijn en
wat er allemaal moet gebeuren bij
koop en verkoop in de onroerend
goed sector. Daar Radon lid is van
de landelijke vereniging V.B.O.
(Vereniging Bemiddeling Onroe-
rend goed) beschikken ze o.a. over
een woongids, waardoor ze zich

grootschalig kunnen presenteren.
Na het inlassen van een korte pau-
ze heeft de heer Wierda ons ook
nog laten zien hoe ze via Internet
werken.
Hoe je met Internet altijd op de
hoogte bent met wat er te koop is,
waar het te koop is, wat het kost
en over alles wat belangrijk is in
of aan de woning.
Na afloop bedankte Pieta de heer
Wierda voor zijn uitleg. Met al de
nieuwbouwplannen in IJlst en de
grote vraag naar eigen woningen
is het belangrijk dat we op dat ge-
bied wat informatie krijgen, maar
ook is het een stukje informatie
over wat er werkt en leeft in lJlst.
Na de rondvraag sloot Pieta de
vergadering en wenste iedereen
wel thuis

AFSCHEID
Na dertig jaar

'AId Drylts',
waar wij zulke goede

herinneringen aan

hebben, gaan wij het

mooie Friesland

aerlaten.

Wij danken de buren en

bekenden ooor de

prettige contacten,

wensen hun goede

gezondheid en groeten

hen hartelijk.

Het ga u allen goed!

F amilie Ernst -B r ell inck,

Galamagracht 97 ,Illst

Sjongers (r/-) socht!
Op freed 3 oktober starte wy yn
Heech al wer mei it tredde seizoen
fan it Willekoar.

Sa'n 40 minsken fan r0chwei tus-
ken de 20 en 55 jier sjonge om 'e
wike mei in soad wille in farieard
repertoire fan mearstimmige n0-
mers. Wy sjonge fansels yn it
Frysk, mar ek yn it Akrikaans, In-
gelsk. Russysk, ensfh.
Wy sjonge net yn kompetysje om
prizen, mar sa't de namme al seit:
om'e wille.
Wol trede wy sa no en dan op om
ís keunsten te fertoanen. Om alle
stimmen wat better yn ferhàlding

te krijen soenen der eins noch in
pear mannen by moatte, tenoaren
en foaral bassen.
Noch net earder yn in koar son-
gen? Gjin beswier! Us tige en-
t0sjaste dirigint Wytse Hospes
leart it jimme wol. Hy kin sels ek
prachtich sjonge.

Wa't meaÍ witte wol kin skilje mei
ien fan de bestoersleden, wy fer-
telle jimme graach mear!

It bestjoer fan it Willekoar:
Lyske Gerritsma, 44341'l ;
Klazien Griffioen, 443341,
Cobv Andrinsa-Ydema 443316.



Occasions en
Nieuw-verkoop
Goede service

Te|.531249
Holtropweg 5

Reparatie
Plaatwerk - Spuiten
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Bestratingsbed rijf
Zwaagman B.V.

Voor particulier en bedrijf

Vraag vrijblijvend
prijsopgave

Fam. Leverstraal22
8603 EC Sneek

Te|.0515-430454

S. Wiersma
pianostemmer

Reparatie
Verkoop

S. Sjaerdemalaan 53
8651 BA IJlst

TeI.0515-533127

. bloemen en planten

. bruids- en grafwerk

. kado-artikelen

. tuinplanten

verder alles wat met
'groen'te maken heeft.

Ffigelnijs

Vogelwacht
Ulst/Oosthem
e.o.

Vogelnieuws

Dit voorjaar zijn er toch nog 9 jon-
ge eendjes uitgebroed in de oude
fabriek Nooitgedagt. De moeder-
eend had ze al verlaten. Ze kon ze
niet tussen die gebouwen wegkrij-
gen. Ze werden gelukkig ontdekt
door G. de Jong, IJlst, van de ge-
meentewerken en met behulp van
S.K. Abma, Nijezijl, zijn ze uit
een rioolput gehaald en naar de
opvang A. Visser, Pytsjepólle ge-
bracht. Ze zijn er goed verzorgd
en groot geworden.
Een paartje kneuen (robyntsje) bij
familie M. Snijder, Nijezijl.
Twee grutto's (skries) bij Oudega
W op 6-7:97 gezien door S.K.
Abma. Ook zag hij nog een grutto
op 13-7:97 bij Heeg.
Twee late jonge kievieten (ljip),
ongeveer een week oud. gezien op
l3-'7-'97 tussen Nijezijl en Oude-
ga W door S.K. Abma.
Vier jonge kerkuilen in een nest-
kast boven in de boerderij van de
familie K. v.d.Zee, Pikesyl.
Vijftig grauwe ganzen (skiere
goes) gezien boven IJlst op 20-8-
'97 door B. de Vries. IJlst en ook
werden ze gezíen door H. Postma,
IJlst. Dit is weer een voorbode van
de ganzentrek.
Een jonge koekoek gezien op 2l-
8-'97 door H. Postma langs de
Iendrachtwei.
Boomvalk (beamwikel) gezien
boven IJlst op 31-8-'97 door H.
Postma.
Drie gele kwikstaarten (giel bou-
mantsje) gezien op de Krite vanuit
de kijkhut op 3-9:97 door Joh. de
Jong. Ook werd er een zwarte rui-
ter (séwyt) gehoord. En er was een
boerenzwaluw (boereswel); die
had een niet alledaags plekje uit-
gezocht voor een nest. Ze hadden
een nest onder de klep van de pont
gemaakt en er zaten ook nog jon-
gen in. Of ze uitgevlogen zijn is
niet bekend. Gezien door Joh. de
Jong.
Eén huiszwaluw (wytgatswel) tus-
sen ongeveer 50 boerenzwaluwen
bij de Krite in de Jutrijp. gezien op
20-9-'97 door familie Schuur-
mans, Hommerts.

De grote bonte specht
De grote bonte specht met de frie-
se namen grutte bunte spjocht of
grutte eksterspjocht.
Het is een bont geheel van wit

zwart en rood. De onderstaart is
rood, zowel bij het mannetje als
bij het vrouwtje. De grote witte
schoudervlekken zijn heel opval-
lend en het mannetje heeft ook
nog een rode nekvlek. De grote
bonte specht heeft een stijve
staart, om tegen de boomstam te
drukken. De stand van zi.jn tenen
is afwijkend: twee van zijn tenen
wijzen naar voren en twee wijzen
naar achteren. Hierdoor kan hii
goed langs de boomstammen
klimmen en heeft hij goed houvast
wanneeÍ hij in het hout
beitelt ofholen hakt.Zo hakken ze
hun nest ook in de stam. Ze doen
dat met z'n tweetjes. Het nest zit
ongeveer tussen de 3 en 5 meter
boven de grond. Het hol is onge-
veer 30 cm. diep en heeft een
doorsnede van 12 cm. De ingang
is maar 6 cm. in doorsnee. Het
duurt ongeveer 4 weken voordat
ze het nest uitgehakt hebben. Als
het klaar is worden er 4-7 witte ei-
eren in gelegd, beide partners
broeden. De broedtijd is 10-13 da-
gen. Na 2l dagen zijn de jongen
vliegvlug en een week later zijn ze
zelfstandig. De grote bonte specht
heeft een gevariëerde maaltijd die
bestaat uit insekten van vliegen tot
houtkevers en verder zaden van de
den, larix, spar en berk en nootjes
en vruchten van de loofuomen.
De'zang'bestaat uit snel roffelen
met de snavel op een takstomp.
De snelheid van het roffelen is on-
geveer 20 keer per seconde. De
hoogte en de sterkte ligt aan de
dikte en de aard van de tak die hij
gebruikt. Zijn contactroep is een
Iqid tsik-tsik-tsik. Deze mooie vo-
gel is niet bij iedereen welkom,
want hij kan de nestkastjes en de
nesten van de kleine vogeltjes niet
met rust laten. Hij hakt het vtieg-
gat van een nestkast zo groot dat
hij de eieren of de jongen eruit kan
halen.
In de vogelwereld is het ook
wreed soms.
De grutte eksterspjocht komt over
het algemeen in het oosten en zui-
den van Friesland voor, omdat het
een bosvogel is. Op de klei komt
hij zelden voor. Wanneer je hem
daar ziet zijn ze echt aan het zwer-
ven. Toch worden ze steeds talrij-
ker, want ook in lJlst komen ze re-
gelmatig voor. Soms wordt er wel
gedacht aan broedgevallen
Hierdoor verandert er ook wel
eens iets in de vogelwereld, van
bosvogel tot algemeen voorko-
mende vogel, deze grutte ek-
sterspjocht.

Vlindermeldingen graag bij Joh.
de Jong tet.532049.
Vogelmeldingen graag bt Sj
Landman ïel.532046

De vogelwacht IJlst-Oosthem e.o.

Privé en Zakelíjk
de juiste

* Yerzekering

x hypotheek

* pensioen

SNEEI{ER'
ASSURANTIE.

KA\ITOOR
DE BOER BIT

Tel.: 0515 - 41 68 25

ANNA
SCHRAA.VAN POPTA

GEDIPLOMEERD
PEDICURE

Geeuwkade 1 1 - Telefoon 531930

Jeruaf-6'rRgt
Optrrengst collecte
I(ankerbestrijding

De jaarlijkse collecte van de Ne:
derlandse Kankerbestrijding/K
ningin Wilhelmina Fonds (KWÈí
heeft in IJIst een bedrag van
f 3.572,30 opgebracht.
Het geld wordt besteed aan pro-
jecten op het terrein van weten-
schappelijk kankeronderzoek,
voorlichting en patiëntenbegelei-
ding. De KWF-afdeling IJlst be-
dankt iedereen voor zijn of haar
gift. Speciale dank gaat uit naar de
collectanten voor hun geheel be-
langeloze inzet voor dit goede
doel.

Wie meer wil weten oveÍ preven-
tie, vroege ontdekking, behande-
ling ofbegeleiding bij kanker, kan
gratis bellen met de Hulp- en In-
formatielijn van de Nederlandse
Kankerbestrijding/KWF: tel.
0800-0226622. De voorlichters
zijn bereikbaar op werkdagen van
10.00-12.30 uur en 13.30-16.00
uur. Voor uitsluitend het bestellen
van folders is dit nummer das en
nacht bereikbaar.

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

DUPLICEREN?
Snel en goedkoop

dan naar:

Boekhandel/Drukkerij
VISSER

Galamagracht 9. tel. 531318

G E Z O G H T

Folkloristische danspaÍen
en accordeonisten

voor een op te richten jongerengroep van de

SNITSER SKOTSPTOEGH
Inlichtingen: S. Kronemeijer-Haisma, tel. 0515 - 41 28 59

De Snitser Skotsploech
De Snitser Skotsploech rs een
Friese Folkloristische dansgroep,
aangesloten bij de Nederlandse
Federatie van Folkloristische
Dansgroepen.

De leden stellen zich in het alge-
meen tot doel de Friese cultuur uit
te dragen en doen dit in het bijzon-
der door middel van dansen. De
dansen zijn die, welke in vroeger
tijd bij feesten en paftijen werden
beoefend, zoals polka's, mazur-
ka's, quadrilles, enz. Er worden
echter ook'moderne' dansen aan-
geleerd, zoals de veleta, diverse
walsen, Boston retour, enz.

De groep is in het algemeen ge-
kleed in de klederdracht van het
midden van de vorige eeuw, het
zogenaamde Fries kostuum. Het
streven is een zo'n levendig mo-
gelijke voorstelling te geven van
de gezelligheid en feestvreugde
van weleer.

De repetities (oefenavonden) zijn
eenmaal per week, waarbij ook
weer nieuwe 'oude' dansen wor-
den aangeleerd onder deskundige
leiding van onze dansdocenten. Er
wordt gedanst op levende muziek.
De muzikanten bespelen o.a. ac-
cordeon, trekharmonika, viool en

bas. De Snitser Skotsploech, op-
gericht in 1952, heeft op dit mo-
ment zo'n 30 actieve leden.
Door de vele uitnodigingen voor
dansoptredens, kostuumshows en
andere activiteiten in en buiten
Nederland zijn er plannen om de
dansgroep uit te breiden met een
jongerengroep. Voor dit doel is er
een uitgebreide ledenwerving ge-
organiseerd, waarbij vooral ge-
dacht wordt aan dansenthousiaste-
lingen van 18 tot 28+.

Ook accordeonisten die belang-
stelling hebben voor de folklore
kunnen zich melden.

Tnlichtingen: Sieta Kronemeijer-
Haisma, tel. 05 15-41 2859.

Staand v.l.n.r.: Mevr. de Vries, F. de Vries met voor hem Jorn de Vries,
Ronald Piersma, Wander Regeling, Rudie Bosma, Leo de Vries, Martijn
Jansen, Sietse Marten Kroes, R. Boorsma (leider) en G. van Ee (trainer).
Hurkend: Bouwe de Boer, Rutmer Bootsma, Evert Schreur, JeroenDals-
tra en lrisch Ghazjzodeh

ífio*,tna7ls
Aangepast aan de seizoenen

maken wij samen met u
bloemdecoraties in een

sfeervolle omgeving.

25 november
en

16 december
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f{ieuwe sponsor voor
A-junioren IJ.\4,C.
Onder het genot van een kopje
koffie met gebak bood Folkert de
Vries 'Schildersbedrijf IJlst' de
A-junioren van IJ.V.C. nieuwe
shirts aan. De spelers. trainer en
leider waren hier erg mee inge-
nomen. Ook voorzitter Folkert
Posthuma sprak zijn dank uit aan
de nieuwe sponsor. Naast de
shirts ontvingen de spelers een
prachtige sporttas en een nieuwe
wedstrijdbal.

Nadat er foto's waren gemaakt
op het terrein bood aanvoerder
Ronald Piersma de familie De
Vries een bloemetje aan. Het
zoontje van de familie De Vries
verrichtte daarna de aftrap van

het competitieduel tegen Harlin-
gen 41. De wedstrijd eindigde in
een gelijke stand;2-2.



MOGEN WIJ U IETS AANBIEDEN?

OI{SF'trER
OST

ESTAAT 15 JAAR! !

Een mooie gelegenheid om onze
klanten letterlijk bloemetjes te zet-

ten! Als blijk van waardering voor
het getoonde vertrouwen in onze

service en kwaliteit hebben wij
daarom de komende weken extra
voordelige aanbiedingen voor u.

Met deze toppers uit onze collectie

slaapcomfort leggen wij u wat je
noemt in de watten!

EEN GOED
ADVIES IS
GOUD WAARD.
. Wij adviseren u deskun-

dig. Wij hebben verstand
van slapers en slaap-
systemen en weten wat
voor een gezonoe nact\r'
trust nodig is.

. Wij luisteren naar per-
soonlijke wensen. Hard of
zacht slapen, boxspring of
lattenbodem. Wij bieden u
een ruime keus in vele
soorten slaapcomfort.

. Neem de proef op de som.
Wij beschikken over vol-
doende accomodatie om
een slaapsysteem rustig
uit te oroberen.

o Onze collectie: goed en
betaalbaar. Goed is goed.
Daar staan wij borg voor.
Dus waarom zou u méér
betalen?

0$
tel. (0s1s)s32372
fax (0515) 53 19 19 WONINGINRICHTING


