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Veel talent en enthousiasme
bij deelnerners Playbackshow
Om met de woorden van De Kast te spreken: het was za-
terdagavond 8 november weer helemaal raak in lJlst. De
stichting Jeugd- en Jongerenwerk lJlst organiseerde voor
de tiende keer een playbackshow in het Mienskipsh0s.
Het bleek opnieuw een succesformule, die nog lang niet
versleten is.

Veei meer dan de 16 groepen die
mee konden doen hadden zich
aangemeld. Helaas, het moest bij
deze 16 blijven, om allemaal op
een avond te kunnen tonen waar
ze zo fanatiek op geoeÍènd had-
den: een zo perfect mogelijke imi-
tatie van hun grote muzikale hel-
den. De voorbereiding moet slo-
pend zijn geweest voor de deelne-
mertjes, die uren naar de video
moeten hebben zitten staren om
alle beweginkjes, uitdrukkingen
en danspasjes van hun grote voor-
beelden in zich op te nemen en
vervolgens voor de spiegel na te
doen. Maar ook de ouders, en wie
weet opa's en oma's moeten zijn
ingeschakeld om gitaren en drum-
stellen te maken, passende kleding
te naaien en goedbedoelde advie-
zen te geven. Al deze mensen en
ook nog vele anderen (in totaal
zo'n 300) bezetten het Mienskips-
h0s tot op de allerlaatste stoel.
Het publiek zag in een perfecte

ambiance van licht, rook en geluid
hun jonge helden optreden. De va-
riatie was groot. Hoewel meestal
de grote namen van deze tijd als
voorbeelden werden genomen (De
Kast, Hanson, Spice Girls, Tony
Braxton e.a.) was er ook plaats
voor leuke 70-erjaren muziek van
bijvoorbeeld Maggie Macneal en
André van Duin.
De jonge aÍiesten speelden hun
helden niet na, nee, ze waren het
echt. De hartstocht waarmee bij-
voorbeeld 5 dames 'hun' Backs-
treet Boys neerzetten, overtrof
hun grote voorbeeld.

Aan de Playbackshow was als
vanouds ook weer een wedstrijd-
element verbonden, waarbij een
driehoofdige jury de beoordeling
moest maken. Zoals juryvoorzitter
Van Houten zelf ook meldde, was
dit een bijna onmogelijke taak.
Wat hem betrof kwamen alie niet
in de prijzen vallende deeinemers

dan ook op een gedeelde 4e plaats.
De derde plaats ging naar Dian en
Marrit Heerema en Emel Stilma
voor hun nummeÍ Ademnood van
Linda, Roos en Jessica. De tweede
prijs was voor Tineke Schat, die
egn prachtige uitvoerig gaf van het
lied Amsterdam van Maggie Mac-
neal. Rianne Heinsius, de eerste

prijswinnares, had zo'n natuurge-
trouwe en choreografisch zeer
sterke weergave van het moeilijke
Wuthering Heights van Kate
Bush, datje helemaal vergat datje
naar een Playbackshow keek...

Jeugd- en Jongerenwerk IJlst
A. Houwer, tel. 05 15-533 145

OPROEP
Onlangs liet de heer Andrew (Anne) Woudstra uit Barrie iCanada)
weten dal zijn vader, tle lreer Henk Woudstra. op l6 oktober j.l. is

overleden. De heer Woudstra sr. was afkomstig uit IJlst en Lreleefde

het afgelopen jaar vele prettige momenten aan IJlst en de vele IJlsters.
die hij zich wist te herinneren. Overeenkomstig het verzoek van de
famitie Woudstra stellen wij u langs deze weg in kennis van zijn
overlijden.

Behalve deze mededeling deed de heer Andrew Woudstra ook het
verzoek hem, voor zover mogelijk, informatie te verstrekken over
zijn IJlster familie. Zljn vader Henk Woudstra, de oudste van twee
zoons uit het eerste huwelijk van zijn grootvader, emigreerde inder-
rijd naar Canada. Vanwege strubbelingen binnen de familie heeft de
heer Woudstra weinig tot geen informatie over zijn IJlster familie.
Met het klimmen der jaren komen bij hem echter steeds meer vragen
boven. die onbeantwoord blijven. Om deze reden verzoekt hij (oudl
IJlsters, die hem nadere informatie over zijn familie etc. kunnen vers-
trekken, hem daarover te berichten.

De heer Anclrew (Anne) Woudstrc weet zich weinig namen te herin-
neren. Hij heeft nog contact met Thys Braaksma, die hij eens in
Grand Rapids ontmoette. Deze Braaksma is inmiddels gepensioneerd
en woonl in Amsterdam. Ook is hij nog in het bezit van een brief van

Ype Walstra. die vroeger ger.roond moet hebben aan de Stadslaan re-
genover de woning van de grootouders van de heer Woudstra. Verde-
re namen/voornamen weet hij zich niet te herinneren.

De heer Woudstra zou graag willen weten wat voor man zijn grootva-
der is geweest. Ook zou hij graag weten op welke wijze de iabriek
van Woudstra vroeger is begonnen, waarom ook in Sneek een fabriek
werd opgericht en waarom Uiltje naar Amerika is vertrokken. Van de
eveneens naar Canada vertroklen Douwe Siesling (Zijsling?t heeft
hij enige informatie verkregen. Deze oud-Ulster werkte vroeger voor
Tom Woudstra in de Sneeker fabriek. maar weet zich weinig derails
te herinneren.

Een ieder, die de heer Woudstra antwoord kan geven op zijn vragen
of hem andere informatie kan verstrekken over zijn familie en de fa-
briekten) wordt verzochl te reageren naar:

Andrew Woudstra
33 Browning Trail
Banie ON Canada
L4N 5A5

Eventueel kunt u uw (schriitelijke) reacties ook inleveren bij boek-
handel Visser, die zorg zal dragen voor doorzending.
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Lippenwalde 2
8622 DD Hommerts

Voor taxaties en bemiddeling bij
verkoop/aankoop van:

- wonrngen

- recreatiewoningen

* landerijen etc.

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

ln het bezit van SVM-makelaarsdiploma
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Renorqtie &Nieuwbouw

VAN VLOER TOT DAKPAN
ONDERHOUDSBEDRIJF HUISMAN!

DE FTNNE 6. 8651 CW IJLST. 051 5-532023
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De slager aan de gracht,

die heeft vlees dat is heel zacht.

Lekker gekruid gehakt

voor u een gemak.

Vele sooften worst

en u eet als een vorst.

Naat vele andere s1\ften kunl u vragen

u moet maar eens een gokje wagen.

ln de winkel ontmoeten wij u graag

en leggen wii het vlees v00r u 0p de waag.

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

(tD Uitvaartvereniging "Laatste Eer" lJlst

>k 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 financiéle tegemoetkoming
>i: Door samenwerking met Axent-verzekeringen is

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

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

lnlichtingen: A.A. Seinen, De Kling 11, te|.0515-532558

Waarom hopen...
als u vaordelig
kunt huren?

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

M. SIIPERDA
Gereedsshapverhuur

Sudergoweg 54, lJlst
051 5- 426020 I 05 1 5-53 1 260

STICKER.
RUILBURO

*
ERWIN ZIJLSTRA

*
Waterkers 13

8607 ES SNEEK
te|.0515-422339

COPIEREN tot A3

- nu ook in kleur -
vergroten of verkleinen?

DUPLICEREN?
Snel en goedkoop

dan naar:

Boekhandel/Drukkerij
VISSER

Galamagracht 9 . tel. 531318

BINNENKORT BINNENKORT BINNENKORT BINNENKORT
VAI(GÀRÀGE@ Rogrnolewei 9

ï:ï1ï3,1f;,,.
^H,UTOBEDRTJF
AI,TIÍD VERTROI'WD DICfl TBIJ

I. OSINGA, Fax: o515-532386

AUTOWASCENTRUM

OPENINGSTI}DEN:
Maandag t/rn
Donderdag :8-20uur
Vrijdag :8-2luur
Zatexdag :9-20uur

H"
- Terrasbestrating
- Tuinonderhoud
- Voor alles op

tuingebied

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

Winter in aantocht?
Koop nu een paar warm
gevoerde laarzen met
10% korting zolang de

voorraad strekt,

?r/li areazr.ra co

FneZc4z
eto aett gzltÁÁiq l?rg

..ooNHErDsq.

Sicco Sjaerdemalaan 43
865l BA lJlst

Tel./fnr: 0515 - 532592
Autotel.: 06 - 53209183

AUTORIJSCHOOL

Anneke Klootwijk
&

Onno Swart

Voor al uw
rijbewijzen

Hommerts
Tel. O5I5-443600

06-52614135

P

J"@..uw-VR\M--S
Galamagracht 13, lJlst

tel.0515-531387

Taxicentrale
ZUID-WEST-FRIESLAND

Taxi Gaasterland O51 4-57 1 37 7
Taxi Soeerstra 051 5-543400

Postbus 459, 8600 AL SNEEK

Alg. tel.nr.: 051 5-430300

A Aannemersbedriif
\IËr #llllsa-spiiksma
Voor al uw
" Nieuwbouw
* Verbouw
* Onderhoudswerk
Vraag om vrijblijvende
prijsopgave
van uw bouwplannen

Telefoon O51 5-44227 I / 051 5-531 228
Telefax 0515-443659

{v0B
BOUWBEDRIJF
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dagavond van 19.30-20.30 uur he-
ren. Iedere vrijdagavond heren-
zaalvoetbal van 18.00-19.00 uur.
Dartclub iedere dinsdagavond
vanaf 20.00 uur Bondswedstrijd in
Het Wapen van IJlst en in It Drylt-
ser Kypmantsje.
Amnesty lnternational elke 3e
maandag van de maand, 19.00-
20.30 uur in de bibliotbeek
Kaatsen elke woensdagavond in
De Utheme.
Tafeltennis maandag van 19.00-
23.00 uur, zaterdag van 9.00-13.00
uurjeugd.
Gymnastiekvereniging De Stán-
fries: maandag sporthal 8.45- 10.45
uur, 16.30-21.00 uur; dinsdag, in
het Mienskipshfis, jazz 16.00-
19.00 uur; woensdag sporthal
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 Ut-
heme.
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.
tel.05l 5-53 1970.
Gemeente van Jezus Christus:
Kinderclub 4 t/m 7 jaar; woensdag
13.30-14.30 uur; 8 t/m 11 jaar
14.30-15.30 uur. allebei in de even
weken. Info: Lippy Walinga, te1.

0515-532662. Toffe Tienerclub:
vrijdags 19.30-21.00 uur; in de
even weken. Info: Johan Brinks-
ma, tel.058-2501627.

een uitgave van:
Drukkerij Visser
Galamagracht 9, IJlst
Tel.0515-531318
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2 jan. 17.00 - 3 jan. 23.00 uur
E.H.J.M. Drenth
S. Sjaerdemalaan 72, IJlst
Tel.0515-531263

3 jan. 23.00 - 5 jan. 8.00 uur
E.H. Mulder
Tramstrjitte 8, Nijland
TeL.0515-569232

9jan. 17.00 - 12jan.8.00 uur
H. Huismans
De Syl 10, Heeg
Tet.0515-442292

16jan.17.00 -17 jan 23.00 uur
E.H. Mulder
Tramstrjitte 8, Nrjland
Tel.0515-569232

17jan.23.00 - 19jan.8.00 uur
E.H.J.M. Drenth
S. Sjaerdemalaan 7 2, Illst
Tel. 0515-531263

23 jan. 17.00 - 26 jan,8.00 uur
C.H. de Koning
Ylostinslaan 3, IJlst
TeI.0515-531263

29 jan.17.00 - 31 jan. 23.00 uur
E.H.J.M. Drenth
S. Sjaerdemalaan 7 2, Illst
TeI.0515-531263

31 jan. 23.00 - 2 feb. 8.00 uur
E.H. Mulder

a-rtamstrjitte 8, Nijland
TeL.0515-569232

Lltjouuer, ,náoksin n, f;nrán-
,e meiwurkers fan it Dryltser
Kypmantsie *insLjn Jn lê.nr"
in L;nl" goele Kryst en in
IpLL;"I" Niiiier.

(Iitgeuer, ,náo6t;n nn oránrn

-nán*nrLnrs oan It Drultse,
Kgpmantsje wensen án ln"nr"
Prettige Kerstlagen en een
G"]"LL;" Nieuwíaar.
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21 december

24 december

27 december
4 januari

5 januari
6 januari

7 januari
8 januari

9 januari
l0 januari

12 januari
14 januari
14 januari

15 januari
1 5 januari

17 januari
17 januari

1 8 januari
19 januari
20 januari

2l lanuari
22 januai

22 januai

27 jaruari

28 januari
29 januari

30 januari
3 1 januari
31 januari

Kerstconcert van 'Concordia' en 'Euphonia' in de
Stadslaankerk om 20.00 uur, toegang gratis.
Open Deur Kerstnachtdienst, Mauritiuskerk, 22.30
uur, ds. M.N. Ariesen-Holwerda.
'Friends', Mienskipsh0s.
IVN Sneek/Wymbritseradiel, excursie Woudvaarbos,
14.00 uur, LorentzsÍaat bij Douma Staal, Sneek.
Bridgecl ub. Mienskipsh0s.
Micha Kring, 'Kerkgeschiedenis', ds. J. Ariesen,
Schaapskooi, 20.00 uur.
N.C.V.B. Nieuwsjaars koffiemorgen, Mienskipsh0s.
Leeskring 'Het verhaal gaat', ds. H.C.S. Spit,
Schaapskooi, 20.00 uur.
Klaverj assen, Mienskipsh0s.
Uitvoering Fryske Krite 'Meiinoar ien', Mienskips-
h0s.
Voorlichtingsavond V.O.O., De Kogge, 20.00 uur.
Bridgeclub. Mienskipsh0s.
Leerhuis 'Cathechismus', ds. J. Ariesen, Eehof, 9.30
uur.
Leerhuis 'Liturgie', ds. H.C.S. Spit, 20.00 uur, Eehof.
Bond van Plattelandsvrouwen in Friesland, jaarverga-
dering, opfriescursus voor bezitters van rijbewijs,
Mienskipsh0s.
Tryater, Mienskipsh0s.
Gymnastiekvereniging De Stànfries, Rayonwedstrij-
den, Utherne.
Open Deur Dienst, Mienskipsh0s.
Bri gdeclub. Mienskipsh0s.
Leeskring 'Het verhaal gaat', ds. H.C.S. Spn,
Schaapskooi, 20.00 uur.
C.D.A., Mienskipsh0s.
Leerhuis'Geloofsopvoeding jonge kinderen', ds.
M.N. Ariesen-Holwerda, Eehof, 20.00 uur.
N.C.V.B. Jaanergadering, bestuurswisseling, enz.
Mienskipsh0s.
Micha Kring'Kerkgeschiedenis'
Schaapskooi, 20.00 uur.
Bridgeclub, Mienskipsh0s.

ds. J. Ariesen,

kinderen'. ds.Leerhuis'Geloofsopvoeding jonge
M.N. Ariesen. Eehof. 20.00 uur.
Klaverj assen, Mienskipshts.
'Any Way', Mienskipshus.
Gymnastiekvereniging'De Stànfries', clubkampioen-
schappen, Utherne.

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-
hOs.

Muziekkorps'Concordia' repeti-
tie iedere maandagavond van
19.30-21.30 uur in het Mienskios-
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 Schaaps-
kooi.
Judo lessen, iedere dinsdag 17.00-
19.00 uur in sporthal De Utheme.
Volksdansen De Yleke Dounsers,
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 Lllst.
Biljarten Biljartvereniging'De
Stadsherberg', elke maandagavond
voor geoefenden. Recreatiebiljart
voor 55+, elke dinsdag- en donder-
dagmiddag 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 el-
ke maandag van 18.30-19.45 uur
en elke dinsdag 16.00-23.00 uur
Volleybalvereniging V.O.P. iede-
re woensdagavond van 19.30-
20.30 uur dames; en elke woens-
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.lTlomskikkursussen

iáreidsboeketten, korsages en oar

lBlomwurk

Richtsje Wijnja
De Himmen 29
Easthim
Tit.0515-532607

Drvlts..
ftilA|ïiàd'1.

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

Íorm. 44, gebonden met stevig omslag
prijs Í 42,50

verkrijgbaar bij:

BOEKHANDEL VISSER

AUTOBEDRIJF

R. KROES v.o.r.

Roodhemsterweg 14, IJlst
Tel. 0515 - 53 14 36 / prlé 53 18 58

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

APK GRATIS BIJ GROTE BEURT!
. Autospuiten en schadeherstel
. Verkoop van Nieuwe & gebruikte auto's
. Verhuur aanhangwagens

BRAND OIL TANKSTATION
. Diesel en benzineverkooo

Brand Oil
ffi'"ffi:,
ffir:ëêttr#ffi3
ffiËiiffr:ÍK K

#iltr-ë=tr

wiersma
Èfiy TIMMER- EN AANNEMINGSBEDRIJF

NIEUWBOUW . BETONBOUW . RESTAURATIE
ONDERHOUD. WEG. EN WATERBOUW

Roodhemsterweg 4
Postbus 29 - 8650 AA Ulst

Tel. (051 5) 53 1 8 B0 - Fax í051 5) 53 23 23

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

YollediE,
ffiffi

kffiffi$Ë83 Ëïi \.Ëi&

vqn
ochtergrondmuziek

tot
disco-rhows

tel. lfax: 0515-531462 I tol. OStS-S:tótl
mob.tel. 0ó-52 508 083

$0q002@Á
,Í&;i:i:r,su,Jfï:*r:i.11;l*"4,u*:,;;lL'Í,ji;i' t:'irjË:ïi!" ,Í;1ï;: 's.gj;ïr{*:!:fuêr:rg+,**. ;^ffi

.fi*{;;:ii
STIENSTRA & VAN DER WAL . IILST..#ffiF.ffi

o Walbeschoeiing r Jachthavens r Riolering . Gemalen

Xiet de werÉgever betaa[t de [onen;

lií1 gaat gewoon met ge[d om.

Het is liet produlit dat de [onen betaa[t

UW ADRES VOOR:
. Centrale verwarmi n gsinsial laties
. Energiebesparende verwarmingssystemen
. Renovatie van bestaande verwarmingsinstallaties
. Elektro-technische installaties
. Energiebesparende verlichtingssystemen
. Airconditioning

VOOR WONING- . Sanitair installaties

EN . Loodgieterswerken
UTILITEITSBOUW . Dakbedekking
InstallatiebedrijÍ . Eigen storings-, onderhouds- en servicedienst

Nevenvestiging lJlst
Eegracht 105
tel. 0515-532642
tel. Sj. Wiebenga 0515-531529

BROUWER

€,"ffi

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 Osinga

ik Binnen- en buiten schilderwerk
ik Saus- en behangwerk

Jt Enkele en dubbele beglazíng
It Spackspuiten 

8617 LH i$;:tJi
ik Kleinschalig timmerwerk Tet" 0s15 ss226s



Reinigings- en impregneerbedrijf
Bastiaannet
Op de hoek RoodhemsterwegZuidwesthoekweg bevindt zich
op een prominente lokatie het bedriifspand van Bastiaannet,
Reinigings- en impregneerbedrijf Bastiaannet. Reinigen en
impregneren, dat lijkt duidelijk, maar wat doet dat bedrijÍ nu
precies, zo zullen vele lJlsters zich aÍvragen. Het antwoord
op die vraag krijgt u in dit artikel, waarin het bedrijÍ Bastiaan-
net wordt gepresenteerd.

Reinigings- en impregneerbedrijf
Bastiaannet doet namelijk veel
meer dan reinigen en impregne-
ren. Het is een gespecialiseerd be-
drijf met een zeer breed scala van
activiteiten. Om u een indruk te
geven van wat Bastiaannet zoal
kan verzorgen trelt u hier een op-
sommlng aan:

* daksootreinising! * gevólreinlgirÉ 
"

* gevelimpregnering
* voegwerk
* glazenwassen
* graffiti-verwijdering
* straalwerkzaamheden (milieu-

vriendelijk)
* vochtproblemen
x schoorsteenvegen
* onderhoud kunststof kozijnen
* ongediertebestrijding
+ riool- en huishoudelijke ver-

stoppingen
* woningreiniging
* brand- en roetschade
* kelderafdichting.

Dat de activiteiten van Bastiaan-
net voor velen praktisch onbekend
zijn heeft in belangrijke mate te
maken met het feit dat het bedrijf
momenteel hoofdzakelijk werk-

1--aam is voor de (semi)overheid.
Veelal wordt gewerkt voor vaste
opdrachtgevers binnen de provin-
cie Friesland. Er wordt weinig
voor particulieren gewerkt en om
die reden is tot op heden ook wei-
nig tot niet geadverteerd. Om het
bedrijf beheersbaar te houden is er
bewust voor gekozen het werkge-
bied voorlopig beperkt te houden
tot de provincie Friesland en om
niet al te zeer aan de weg te tim-
meren.

Merkwaardig; zult u denken, elk
bedrijf wil toch groeien. Toch is
dit niet zo vreemd. De heer Basti-

aannet heeft deze keuze welover-
wogen gemaakt. Hij heeft geko-
zen voor een langzame en be-
heersbare groei van het bedrijf.
Op termijn zal zeker een verdere
groei plaatshebben, waarbij ge-
dacht wordt aan de vergroting van

de activiteiten in het Noorden van
Friesland, maar ook buiten de pro-
vinciegrens. De groei van het aan-
tal werknemers zal daarbij gelijke
tred moeten houden met de sroei
van de activiteiten.

Hoe is het bedrijf nu ontstaan en

waarom heeft Bastiaannet voor
IJlst als vestigingsplaats gekozen.
In 1984 is de heer Bastiaannet als
zelfstandig ondernemer gestart in
Sneek, in eerste instantie met het
impregneren van gevels en het
plegen van gootonderhoud. De
eerste 3 à 4 jaar was het een een-
mansbedrijf, daarna vond uitbrei-
ding plaats. Er kwam personeel in
dienst en er werd een nevenvesti-
ging geopend in De Knipe.

ln 1992 vestigde het bedrijf zich
in het plan 'Roodhem' in lJlst.
Hoewel de prijs per m2 industrie-
grond in IJlst hoger was dan die in
Sneek, werd toch gekozen voor
IJlst. De reden hiervoor was dat
een perceel grond kon worden
aangekocht op de hoek van de
Roodhemsterweg en de Zuidwest-
hoekweg. Een prachtige zichtlo-
katie, die de naambekendheid van
het bedrijf zeker heeft vergroot.
Door de aankoop van extra grond
langs de Zuidwesthoekweg heeft
het bedrijf zich bovendien verze-
kerd van uitbreidingsmogelijkhe-
den langs deze belangrijke ont-
sluitingsweg. ln 1996 werd de ne-
venvestiging in De Knipe opgehe-
ven en werden alle bedrijfsactvi-
teiten geconcentreerd in IJlst.
Het bedrijf kent momenteel 6

werknemers, die breed inzeÍbaar
zijn. De opleiding van nieuw per-
soneel vindt plaats in het eigen be-
drijf. De heer Bastiaannet verzot gt
de acquisitie en de administratie
en zorgt voor de begeleiding van
de projecten. Zijn echtgenote ver-
zorgt de administratie en is veelal
in het kantoor te vinden. In pieksi-
tuaties wordt extra personeel inge-
zet in de vorm van uitzendkrach-
ten, die in teamverband gekoppeld
worden aan vakbekwame mede-
werkers van het bedrijf.

Bastiaannet, een bedrijf waaÍvan u
ongetwijfeld de komende jaren
nog zult horen. Bovendien een be-
drijf met groeimogelijkheden, dat
ook voor u als particulier voor de
uitvoering van diverse werkzaam-
heden zeker interessant is.
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Privé en Zakelijk
de juiste

* verzekering

x hypotheek

x pensioen

SNEEI(ER
ASSURANTIE.

KANTOOR
DE BOER BV

Zwarteweg 4, Sneek
Tel.:0515 - 416825

Fotopruzzel
De fotopuzzel in het novembernummer was met opzet niet al te moeilijk
gemaakt. Wat u zag was het bovenste deel van één der ramen van het
pand van Schildersbedrijf J.G. de Vries aan de Galamagracht. Er waren
dan ook veel goede inzendingen bij Boekhandel Visser bii.rnengekomen.
Er kan echter maar een winnaar zijn en zoals gebruikelijk werd er goed
geschud en één inzending uit de doos gerokken. De gelukkige was deze

keer Johann Veenstra van de Galamagracht71.

Opnieuw een stukje IJlst. Waarschijnlijk iets moeilijker dan in novem-
ber, maar wie goed rondkijkt za1 de oplossing vast vinden. Natuurlijk is
bij een goede oplossing weer een waardebon te winnen van / 25,00. Uw
oplossing moet dan wel voor I januari 1998 bt Boekhandel Visser wor-
den ingeleverd 

De redactie

ANNA
SCHRAA-VAN POPTA

GEDIPLOMEERD
PEDICURE

Geeuwkade 11 -Telefoon 531930

o Boeken . Speelgoed . Konfoor- en
c schriífbenodigdheden c Fotoorfikelen
. Onfwikkelen von films . Stempe/s
o Verzorging von odverteniles o

Golomogrocht 9 - lJlst - Tel. (05.|5) 53 13 18

VISSER IJLST
Boek-, kontoorboek- en fotohondel
Merkspeelgoed
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Occasions en
Nieuw-verkoop
Goede service

Tel. 531249
Holtropweg 5

Reparatie
Plaatwerk - Spuiten

. bloemen en planten

. bruids- en grafwerk

. kado-artikelen

. tuinplanten

verder alles wat met
'groen'te maken heeft

q
//l

//-1/-1
Bestratingsbed rijf
Zwaagman B.U.

Voor particulier en bedrijf

Vraag vrijblijvend
prijsopgave

Fam. Leverstraat22
8603 EC Sneek

Te|.0515-430454

S. Wiersma
pianostemmer

Reparatie
Verkoop

S. Sjaerdemalaan 53
8651 BA IJlst

TeL.0515-533127

CUBA VIUE

Stichting
oCuba Vive Ulst'
Sinds 16 september zijn we een
officiële stichting; de akte is kos-
tenloos opgemaakt door notaris
De Wit uit Sneek.
We hebben de afgelopen maanden
niet stilgezeten en weer een hoop
spullen verzameld voor de mensen
in Cuba. Veel mensen hebben ook
weer spullen bij ons aan huis ge-
bracht. Deze spullen hebben we
ondertussen weer ingepakt en
gaan 4 december met de container
naar Havanna. De kleding die we
hebben gekregen sturen we naar
een psychiatrisch ziekenhuis. De
mensen lopen daar halfnaakt om-
dat ze bijna geen kleding hebben.
We hebben van de huisartsen
Drenth en de Koning een bloed-
dmkmeter en een insulinespuit ge-
kregen voor de dokterspost in
Quardalavaca.Deze zijn daar on-
dertussen al aangekomen en ze
waÍen er erg blij mee. De insuline-

spuit hadden ze in de stad Banes
hard nodig en die is daar dan ook
heen gebracht. De dokterassisten-
te van de medische post in Quar-
dalavaca bedankt iedereen voor
alle spullen die ze hebben gekre-
gen. We hadden voor haar moeder
een bril geregeld; zij had zulke
slechte ogen en met de bril die ze
hadzag ze bijna niks meer. Met de
bril die ze van ons kreeg ging een
nieuwe wereld voor haar ooen. Ze
ziet alles weer en hoeft nu niet
meer schuifelend rond te looen.
Het is erg fijn om zulke brieven
met leuke reacties te krijgen.
We hebben zondag 16 november
273 brillen naar de Magnolia Ri-
ver (een Cubaans schip met citrus-
vruchten) gebracht. Deze boot 1ag

in Rotterdam; de kapitein op dit
schip is een vriend van ons. Zijn
vrouw werkt in een hospitaal voor
blinden en slechtzienden, dus zij
zorgt ervoor dat de brillen op de
goede plek terechtkomen. We
hebben deze brillen gekregen van
het ziekenhuis in Sneek en van de
heer Mostaert uit Gaastmeer en
van mensen die ze bij ons thuis
brachten. Bij Hans Anders hebben
we ook nog een partij leesbrillen
gekocht; hier is op Cuba ook een
gÍoot tekort aan. Dit is nu allemaal
onderweg naar Cuba en zal daar
ongeveer 5 december aankomen.
We willen u vragen of u misschien
nog overtollige kleding heeft. Niet
te dikke kleding, want op Cuba is
het geen winter zoals bij ons. Ook

willen we vragen of u misschien
nog speelgoed heeft. Misschien
dat er deze maand als de kinderen
meestal toch weer nieuw speel-
goed krijgen speelgoed blijft lig-
gen waar de kinderen niks meer
mee doen. De kinderen op Cuba
zijn er weer blij mee.
Verder willen we u vragen om ba-
bykleding en katoenen luiers voor
het kinderhospitaal in Havana en
voor de school met gehandicapte
kinderen. De school met gehandi-
capte kinderen heeft ons ook ge-
vraagd om soldeerbouten en meet-
apparatuur voor radio's e.d.Zele-
ren hier om radio's te maken,
maar als de apparatuur er niet is
kunnen ze niels maken en mis-
schien heeft u iets liggen waar u
niets meer mee doet. Gereedschap
is ook zeer welkom.
In principe kunnen we alles wel
gebmiken voor de Cubanen, over-
al is een groot tekort aan of het is.
niet te krijgen; dus heeft u ietsV
staan en denkt u: dat wil ik wel
kwijt. even een telefoontje en u

kunt het bij ons brengen. We wil-
len het ook wel ophalen.
We willen de gemeente ook nog
bedanken voor de opslagruimte
die we hebben gekregen in de ou-
de magazijnen van Nooitgedagt.
Hendrik en Hanneke Adema, Ju-
lianastraat 4. IJlst. tel. 53 I 856

Coen en Gerrie Makelaar,
J. Nooitgedagtstraat I 1, IJlst
Tet.532069.

De
I(oepel DE KOEPELIJLST

Graag willen we jullie via dit
Kypmantsje een beetje op de
hoogte houden van het reilen en
zeilen van De Koepel. In septem-
ber hebben we de start van het
winterprogramma in het Mien-
skipshffs gehad. De formatie Ple-
asure beet daar de spits af. Zij
stonden nog vers in het geheugen
omdat zij met de stadsfeesten ook
zo'n succesvol optreden in de tent
hebben verzorgd. Dus dit stond
weer garant voor een gezellige
avond.
De Jongere' kinderen hebben op
27 september kunnen swingen op
de muziek die de gebroeders
Bergstra draaiden tijdens de kin-
derdisco. Degene die dit ware fes-
tijn heeft moeten missen, hoeft
niet te treuren, want in maart 1998
organiseren wij weer een kinder-
disco.
Omdat Roos Gerlofs en Klaas Piet
Ypma het bestuur hebben verla-

ten, zijn wij verheugd mee te kun-
nelr delen dat Wilma Baarda en
Geert de Leeuw bereid zijn gevon-
den ons team te versterken. Ze
hebben de vuurdoop al gehad,
wanl diverse activiteiten zijn in-
middels de revue gepasseerd.
Zo hadden we op I 1 november na-
tuurlijk de Sint Maarten optocht
waar deze keer ruim 130 kinderen
met het korps mee hebben gelo-
pen. Gelukkig was het dit jaar
voor de verandering eens mooi
weer. wel koud maar in ieder ge-
val droog.
Op zaterdag 15 november hebben
groot en klein kunnen genieten
van de jaarlijkse kindermarkt in
Nij Ylostins. De kleintjes hebben
weer ontzettend hun best gedaan
om iemand anders blij te maken
met hun koopwaar en de oudjes
hebben gezellíg kunnen keuvelen
onder het genot van een kopje kof-
fie. Er waren iets minder deelne-
mers dan vorig jaar, maar dat
heeft de pret niet kunnen drukken.
Zeker weer voor herhaling vat-
baar.
Op dezelfde zaterdagavond (15
november dus) speelde de tweede
band van dit seizoen op het podi-
um van het Mienskipsh0s. Dit

keer was de formatie Expo aan de
beurt. Deze groep, 4 heren en I
zangeres speelden de sterren van
de hemel. Ze waren van alle mark-
ten thuis, dus hadden voor elk wat
wils in huis. De ruim 300 bezoel-
kers hebben daar goed van kunnen -
gemeten.
Jullie hebben aan het begin van
het seizoen allemaal een briefje in
de brievenbus kunnen vinden met
daarop onze geplande activiteiten
voor het seizoen 1997/1998. Daar
moet helaas een datum in gewij-
zigd worden. De kinderdisco die
gepland stond op 28 februari moet
worden verschoven naat 'l maart
van 19.00-21.30 uur.
Hieronder volgt nog even het lijst-
je met de verschillende dat om het
geheugen weeÍ even op te frissen:
2'7 december'Friends',('3e kerst-
dug'),
21 februari Carnaval met Sjaak
(vast weer zo gezellig als vorig
jaar),
7 maart kinderdisco (let op: ande-
re datum!),
28 maart'Deadline' (last but not
least).
Graag tot ziens!

Bestuur De Koepel
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Vogelwacht
Ulst/Oosthern
e.o.

Nog vleermuizen gezien in de
Nooitgedagtstraat op l5-l}-'97
door W. Roskam, IJlst. Ook wer-
den er nog 2 vleermuizen gezien
in de J. Rispensstraat door Joh. de
Jong, IJlst op 31-10-'97. Zo lang
de temperatuur niet te laag is en er
nog voedsel te vinden is blijven ze
's avonds nog vliegen.
Een grote groep kramsvogels
(fjildlyster) bij J.v.d. Wal, Gala-
magracht in de bomen en struiken
op 27-10:97. 211 zoeken de laat-
ste vruchten van de bomen en

. loen zich te goed aan de helderlrode bessen uÀ de struiken. Wan-
neer de meeste bessen op zijn
trekken ze verder naar het zuiden.
Enkele exemplaren van de krams-
vogeI blijven hier overwinreren.
Grote bonte specht (grutte binte
spjocht) hakte het gat in het nest-
kastje bij de familie Joh. Hobma,
Nijezijl, wat groter.
Ook bij de familie Popta, Oost-
hem, kreeg een nestkastje bezoek
van de grote bonte specht. Wan-
neer het gat van een nestkastje te
groot is geworden, kun je er een
stukje blik voor doen met een
vlieggat erin van 28-32 mm. En
dan valt het niet meer mee voor de
houthakker om er dan nog in te
komen.
De grote bonte specht werd ook
nog gezien in lJlst op de Stadslaan
door L. Koopmans op 27-10-'97.

Vwee werden er gezien in de J.
Rispensstraat op 9-ll:97 door fa-
milie Mulder J. Rispensstraat.
De vlaamse gaai (houtekster)
werd weer gezien in de J. Nooit-
gedagtstraat bij de familie W.
Roskam. Hier moesten de pinda's
eraan geloven op 27 -10:97.
Een krooneend (readkopein) ge-
zien tussen de wilde eenden bij de
Abbegaasterketting, door S. Was-
senaaí op 28-10-'97. Ook werd er
een krooneend gezien bij Sneek
aan het einde van het Schelpenpad
door Sj. Landman op 14-17:97.
Op 23-ll:91 werden 3 krooneen-
den gezien op deze plaats door
Chiela Kempenaar. Het waren 1

mannetje en 2 vrouwtjes.
Vermoedelijk zijn dit ontsnapre
exemplaren uit parken of bij men-
sen die er zeldzame eenden op na
houden. Uit boeken en tijdschrif-
ten blijkt wel dat ze in Nederland
broeden, maar dan meer tn
Utrecht en de Noordhollandse
plassen. Van oorsprong komen ze
uit de Middellandse Zee sebieden

en daar overwinteren ze ook. Ook
het Bodenmeer is in trek.
Nog een Kemphaan (hoants) ge-
zien langs de Iewei, Hommerts op
30-10-'97 door Sj. Landman, IJlst.
Een kleine bonte specht (lytse ek-
ster spjocht) gezien bij J. Fey aan
de Rige, op 3-11-'97 door Kl.v.d.
Sluis. Hij was aan het voedsel
zoeken tussen de boomschors.
Zes rceën gezien op 6-11:97 ach-
ter bij K. Zijsling. Ze kwamen
mooi uit het riet te voorschijn bij
de Helpoortspoel. Gezien door Sj.
Landman, IJlst.
Ransuilen (hoarn0le) werden er
ook weer gezien in IJlst op 10-1 1-
'97 door Kl.v.d. Sluis. Er werden
3 gezien door Joh. Zijlstra, Ylost-
inslaan. Op 23-ll-'97 kwam er
nog een melding binnen van fami-
lie L. Koster, S. Sjaerdemalaan,
daar zalen nog 4 ransuilen in de
boom. De ransuilen vallen nu oo
doordat de bladeren van de bomen
zijn gevallen. Het is een prachtige
vogel met zijn kleine oren. Je kunt
ze ook mooi bekijken, want ze
blijven mooi zitten als het tenmin-
ste rustig is. Ze houden je goed in
de gaten. Hun kopje draait mooi
mee wanneer je ze van de andere
kant wilt bekijken. Overdag rusten
ze en 's avonds bij het donker
worden zijn ze actief en wordt er
voedsel gezocht. Het eten bestaat
hoofdzakelijk uit muizen. Zijn die
er niet dan moeten de kleine vo-
geltjes er aan geloven.
De boerenzwaluw (boereswel) is
dit jaar ook laat vertrokken of zou
er toch een hier overwinteren in de
omgeving van IJlst? Kl.v.d. Sluis

zag hem op 3-11:97, maar J.v.d.
Gaast, Iendrachtwei, zag bij zijn
boerderij op 13-11:97 nog een
boerenzwaluw. Op 16-11-'97 werd
hij boven het plan 'de Rat' gezien
door Hemrica, IJlst. Op l8-11-'97
werd hij bij Troelstra & de Vries
gezien door K. Schraa. Wat is de
zwaluw van plan? De winter hier
doorbrengen is hem niet aan te ra-
den, want dat overleeft hij niet.
Vier staartmezen (langstirtmies)
gezien bij her parkeerterrein van
de Golff op l4-ll:97 door Sj.
Landman.
Vogelmeldingen graag bij: Sj.
Landman, De Kearnstien 16. IJlst.
tel. 05 l5-532046.

Vogelwacht IJlst - Oosthem e.o.
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NS-plaatsbewijzen
verkriigbaar bij

boekhandel Visser

EEN BETER ]IITIEU
BEGINÏ BII IEZEIF

Nieuws van J.M. Mristaert
Met het kindertehuis Dom Dziec-
ka Komik te Bnin gaar het goed.
Enige tijd geleden hebt u dat kun-
nen lezen en zien in het Sneeker
Nieuwsblad.
Maar dat wil niet zeggen dat het
tehuis nu wel verder kan zonder
onze hulp. In het nieuwe paviljoen
moeten er nog keukens worden
geplaatst, tafels, stoelen, bedden,
etc. Mocht u een idee hebben of
willen bijdragen in de kosren, dan
is een telefoontje aan mevrouw M.
de Boer, tel. 0515-569552 vol-
doende.
Honderden brillen gingen weer
naar een Hongaars dorp (Bicalat)
in Roemenië. en de laatste 117

brillen kon ik meegeven naar een
ziekenhuis op Cuba.
Wat enigszins tegenviel is de inza-
meling van gebruikte postzegels,
kaarten e.d. voor de fibrosis-pa-
tiënten. Bewaar de kaarten en ee-
bruikte postzegels en geef ze af
aan het hieronder vermelde adres.
N.B.: Postzegels op brieven royaal
rondom de zegel afknippen!
Ontvang een hartelijke groet, ge-
zegende kerstdagen en alle goeds
voor het nieuwejaar!
Inleveradres in IJlst:
Boekhandel Visser,
Galamagracht.

John M. Mostaert

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. volledig thuis in de financiële wereld. Maar

Het idee heet 'samenwerken'. Met wortels ook bij u in de buurt. We weten wat er bii

in de plaatselijke samenleving hebben wij u allemaal om de hoek komt kijken. 'We

als geen ander een traditie van samenwer- 'vveten war er speelt. uí'ant alleen dan kun-

ken en bouwen aan relaties. van jong tot nen we echt op uw wensen inspelen.

oud. Dat is meer dan een belofte. U kunt bii ons niet alleen terecht voor al

De Rabobank is een bank van mensen uw dagelijkse bankzaken maar r
voor mensen. Daarom ziin wy niet alleen ook voor deskundig advies. fG
Rabobank Met de Rabobank sta ie er niet atreen voor. ,...'ë$i

Gatamasracht t, 86st EB tJtst, tetefoon,rrtri:ï#;j'.ïÀx (osts) 53125O emait: rabobank.sjt@tref.nl
openinsstijden''ïï,ïj# yJ #_i"i.:lïï?ïi'ï3.1Í_?ffi : 

* 1 3 00- 1 6'00 u u r

Buiten deze openingstijden kunt u voor een adviesgesprek tevens op afspraak bij ons terecht. Graag tot ziens!
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Bond van
Plattelandsvrouwen
in Friesland
Verslag van onze vergadering
van woensdag 19 november j.l.
Deze avond stond in het teken
van onze gezondheid en dan met
name over het 'lichaamsbewust-
zijn'. Wat is dat en wat doen we
er mee?

Onze gast was Lucie Wychers uit
Edens. Ze is bewegingsdocente.
Ze geeft les in een eigen studio,
geeft workshops en lezingen. Ze
vertelde: 'Met ons lichaam voe-
len we en denken we. Het li-
chaam vertelt je hoe het met je
gesteld is. Niet al1een het inner-
lijk voelen, maar ook naar buiten
toe is zichtbaar hoe je je voelt.
Met je lichaam kun je bijvoor-
beeld gespannenheid, blijheid
ernst of pijn uitdrukken. En bij
langdurige spanningen ontstaan
weer lichamelijke klachten, zoals
b.v. hoofdpijn en ben je weer te-
rug bij je eigen gevoel. Dat is dus
de bekende cirkel waar je in blijft
hangen. Om die cirkel te doorbre-
ken moet je naar je lichaam lui-
steren en er iets mee gaan doen.
In de meeste gevallen kun je dat
zelf doen. De spanning moet wor-
den weggenomen. Ze leert ons
hoe dat met eenvoudige ontspan-
ningsoefeningen mogelijk is. Ook
vertelt ze iets over de lichaam-
staal. Het lichaam verteltje hoeje
uiterlijk aan bepaalde uitdrukkin-
gen en bewegingen kunt zien, wat
er met je aan de hand is. Ook daar
moet je naar leren luisteren. Niet
iedereen is zelf in staat z'n eigen
lichaam te ontspannen. Dit kan
ook met hulp van iemand anders.
Dit moesten we bij elkaar in prak-
tijk brengen.

Voor deze hele therapie moet
men open staan om er prolijt van
te hebben. Iedereen zal dit ook
heel persoonlijk ervaren hebben.
Het was in ieder geval een leerza-
me, gezellige en vooral ontspan-
nen avond.

Onze volgende vergadering is op
donderdag 15 januari 1998. Dat is
dan de jaarvergadering met daar-
bij een opfriscursus voor bezitters
van een rijbewijs. Natuurlijk niet
alleen voor hen. Verkeersdeelne-
mers zijn we toch allemaal?

Bent u nog geen Iid van onze
bond en wilt u eens als gast een

van onze avonden bijwonen?
Kom gerust, of bel eens, tel.
53 1 884.

Namens het bestuur
Mettie Wolfswinkel

Naaicursus
Nog even en dan liggen de eerste

voorjaarsstoffen al weer in de
winkels. Krijgt u dan ook zo'n zin
om weer wat nieuws te maken
voor uzelf of voor uw gezinsle-
den?
Want uw eigen kleding maken,
dat is toch een leuke en praktische
hobby.
Dit is echter niet altijd voor ieder-
een even gemakkelijk, maar met
de juiste begeleiding zalhetlu ze-
ker lukken.

Hebt u nog nooit zelf kleding ge-
maakt, kom het dan beslist leren.
Maar ook degenen die de beginse-
len al onder de knie hebben kun-
nen de fijne kneepjes op de naai-
cursus leren.
Er wordt gewerkt in groepjes van

ten hoogste 6 personen, zodat ie-
dereen op die manier individueel
begeleid kan worden. Bovendien
bepaalt u zelf wat u wilt maken en
in welk tempo.

De cursus bestaat uit 12 lessen van
17/2 luur en we starten weer eind
januari 1998. De kosten voor 12

lessen zijn / 150,-. De lesavonden
worden in overleg bepaald en bij
voldoende aanmelding'is een och-
tend ook mogelijk.

Voor inlichtingen en opgave:
Betty Oppewal,
De Fj0rslach 3

tel. 532253.

opdrachten en repara-

MIJN HOBBY
UW GEMAK...!
Het vertrouwde adres voor al uw
sliipwerk, zoals: schaÍen, messen,
tuin- en hobbygeteedschap.

Het is verstandig om in de

winterperiode uw tuingereedschap
te laten sliipen/onderhouden.
Onderhoud van alle soorten
grasmaaiers.

Wist u dat uw botte beslekmessen
geslepen- oÍ van een nieuwe karlel
kunnen worden voorzien?

Ook weer het juiste adres voor het
sliipen van uw schaalsen.

Ook voor
tres.

Uw gereedschapslijper

Henk de Vries
Bockamastraat 27
Tel. 531 782

Bloernschikken
Ook in de winter en het vroege
voorjaar kun je met een paar bloe-
men en verder buitenmateriaal iets
moois maken.
Om daarvoor de fijne kneepjes te
leren start in januari 1998 een
nieuwe basiscursus bloemschik-
ken.
De cursus bestaat uit 5 lessen,
steeds om de 14 dagen, op dins-
dagavond of woensdagochtend in
Oosthem.
Data in overleg, kosten / 55,-.
We werken in kleine groepen,
maximaal 6-8 personen.
Na elke les neemt u een andere
creatie mee naar huis. We sluiten
de serie af met paasbloemwerk.
Wie al eerder een cursus gevolgd
heeft kan meedoen met de gevor-
derden-groep. Deze groep komt 1

keer per maand bij elkaar.
Verdere informatie en opgave bij
Richtje Wijnja
Oosthem
tel. 532607.

Tf . oYerellglng
voor Openbaar
Onderwijs
De Vereniging voor Openbaar
Onderwijs organiseert een voor-
lichtingsavond voor alle belang-
stellende ouders die voor hun kind
na de basisschool een school uit
het Voortgezet Onderwijs gaan

kiezen.
Welke mogelijkheden zijn er, wat
houdt de basisvorming in, hoe
werkt het Voortgezet Onderwijs?
Vragen waarop antwoord zal wor-
den gegeven door vertegenwoor-
digers van de R.S.G. 'Magister
Alvinus' en het Speciaal Onder-
wijs te Sneek.
Heeft u een kind in groep 7 of 8

van de basisschool dan is deze
avond een uitstekende gelegen-
heid om u op de hoogte te stellen.
Deze avond wordt gehouden op
12 januari 1998 om 20.00 uur in
de o.b.s. 'De Kogge' te IJlst.
Inlichtingen bij secr. V.O.O.
mevrouw M. Regeling-Snijder
tel.531768.

Voor het komende halfjaar wordt het navolgende schema gehan-
teerd voor de verschijning van It Dryltser Kypmantsje:

Maand uiterste inleverdatum verschijningsdatum
januari 5 januari 24 janluarr

februari 2 februari 21 februari
maart 2 maart 2l maart
april 6 april 25 apnl
mei 5 mei 23 mei
juni 2juni 2Ojuni

,3f,H'jJf;^'

**NIEUW**

Weqene uniek eyeíeem àiverae

arlikelen onàer àe winkelprijol

o.a, - DEAWOO (eleotronica)

- FRENNEN9ÍUHL (eleatro)

- PEÍRY (laáàere)

- LONG TERM (fietaen)

. -à?EICOMPUÍER9,eNc.

MicroGenesis Consultancy
Advice, Support & Development in Distribution

R. Eilin6
afà, Markeling & Dietributle

Íel.531893 (na IB.OO uur)
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WONINGINRICHTING

Galamagracht 2O
8651 EB lJlst

Tel. O5 1 5 -5 32372/5 3 I 45O

V e elzij dig e V e nstermo de

I)iabetes Fonds
Nederland
De coilecte 'Geeft 's voor diabe-
tes, voor 'n toekomst zonder com-
plicaties' die van 2 tlm 8 novem-
ber in ÍJlst is gehouden. heeft

Í 1.755,15 opgebracht.
Het Diabetes Fonds Nederland
(DFN) dankt alle gevers, collec-
tanten en al diegenen die zich heb-
ben ingezet om de collecte te doen
slagen voor hun gift en welwillen-
de medewerking.
Met de opbrengst van de collecte
maakt het DFN verder weten-
schappelijk onderzoek rond diabe-
tes meilitus (suikerziekte) en com-
plicaties die tengevolge van diabe-
tes kunnen ontstaan mogelijk.
Centraai in de collecte stond dia-
betes en nieraandoeningen. een
van de mogelijk bijkomende com-
plicaties. Door diabetes, tezamen
met andere factoren, kunnen de
nieren minder goed gaan functio-
neren.
Goed werkende nieren zijn van es-
sentieel belang omdat ze het bloed
zuiveren. Verder onderzoek moet
aantonen welke factoren leiden tot
die verslechtering van de nier-
functie en hoe dit voorkomen kan
worden.
Op dit moment hebben 450.000
mensen in Nederland diabetes, dat
is 1 op de 36 Nederlanders. Dertig
procent heeft een kans om een

nieraandoening te krijgen.

Nederlandse
Brandwonden
Stichting
In de week van 26 oktober ím 1

november 1997 kwamen de co1-
Iectanten weer langs vele deuren
in IJlsíOosthem.
Met elkaar brachten zij het mooie
bedrag van f 1.502,00 bijeen voor
de doelstellingen van de Neder-
landse Brandr.r onden Stichting.

(Vervolg op pag. ll)

VVV Wy-brits in lJlst de
gehele winter open!
Het zomerseizoen zit er weer op.
De meeste toeristen zijn weer
weg. De last minute lijn voor het
boeken van boten draaide goed
(800 boekingen) en ook hadden
we het druk met mensen informe-
ren per telefoon en aan de balie
(l5Vo meer gasten aan de balie dan
in 1996).
Voor het komende jaar staan er
weer veel nieuwe dingen op het
programma. Het nieuwe Wym-
brits magazine geeft weer de nodi-
ge drukte. Daamaast gaan we dit
jaar in samenwerking met de

VVV's Friese Meren een ver-
nieuwde recreatiekaart uitbren-
gen. Ook komt u ons het volgend

ooriaar weer tes.en oD Boot Diis-
\elaórr en de Èiswa'in Amster-

dam.
Heeft u trouwens een computer
dan kunt u ons vanaf I december
1997 vinden op Internet en Het-
Net met informatie over de ge-

meente Wymbritseradiel. Via ver-
scheidene pagina's vertellen we
onze potentiële gasten met foto's
en teksten over onze Friese Meren
regio.

Heeft u plannen aankomend jaar
om met uw familie of het bedrijf
een gezellige dag le organiseren.
wij helpen u graag met de ideeën
en de uitwerking. Ook hebben wij
informatie over vakantiehuisjes in

het gehele land en een hotel kun-
nen we binnen Nederland ook
voor u boeken.

Tot I april 1998 zijn we in Heeg
geopend op maandag ím vrijdag
van 09.30-12.30 uur en van 13.00-
16.00 uur. In IJlst zijn we open op
maandag-, woensdag- en donder-
dagmiddag van 13.30-16.30 uur.
Voor telefoonkaarten, strippen-
kaaÍten en cadeaubonnen kunt u
nog steeds bij ons terecht. Denk
ook eens aan de kerst, wij hebben
ook leuke Friese cadeautjes. Heeft
u familie in het buitenland? Een
Friese pannelap. slabbetje of
placemat, enz. is altijd leuk in een
pakje. Dus kom gerust langs.

Mede namens mijn collega's wens
ik u een fijne feestmaand.

VVV Wymbrits, Anneke Vellinga

Nederlandse Christenvrouwenbond
'De wráld fan pinne en papier'.

Hrer zal onze spreekster van van-
avond, Froukje Annema, het over
hebben.
Ze vertelt eerst hoe ze tot het
'rhrijven is gekomen. Thuis werd

- ,el door haar mem voorgelezen.
Haar heit was een stille, gevoelige
man die liever voor zichzelf las.
Pake was een blijde humoristische
man.
Ze groeide op in Oosternijkerk op
een boerderij, afgelegen en nog
geen invloeden van t.v. en derge-
lijke. Ze was heel één met de na-
tuur en een buitenmens. Ze gaat
trouwen, buiten Friesland wonen
en krijgt 3 zonen. Als ze weer rn
Friesland terugkomt, volgt ze een

cursus Fries en legt zich o.a. toe
op het schrijven van Fryske berne-
boeken. Vaak boeken waar dieren
in voorkomen, zoals: 'In kat is
glin htn'.
De titel bedenken is vaak het
moeilijkst. Ze heeft toneelstukken
en een openluchtspel geschreven,
samen met Bertus Klazenga. Het
jureren van boeken en het geven
van interviews voor radio en t.v.,
het hoort allemaal bij het schrij-
versvak. Ze schrijft ook voor
'Frysk en Frij'.

Nu leest ze fragmenten uit 'Yn 'e
bus mei de bern nei beppe ta'.
Doet vraaggesprekken zoals:
'Moeke fan 'e toiletten'. Tijdens
een reis naar Australië is het boek
'Heit' bij haar opgekomen. Overi-
gens heeft dit boek niets met deze
reis te maken. Ze schrijft het liefst
in een rustige omgeving bijvoor-
beeld op de boot op De Feanhoop.
's Nachts is een mooie tijd om te
schrijven.

Ook maakte ze liedjes voot Anne-
ke Douma. Tegen het einde van
haar liezing vertelt ze nog in't
kort haar ervaring toen ze voor het
eerst beppe werd en van die bep-
pesizzer heeft ze een aileriiefste
foto bij zich. Zo krijgen we een rn-
dmk wat er zoal kan spelen in het
leven van een schrijfster. Ze krijgt
applaus uit de zaal en de voorzitter
bedankt haar.

It hat Ís tige foldien!

J. Posthuma van den Boomgaard

De N.C.V.B.
winsket jimme alle gearre
goede Krystdagen en in

Lokkich Nijjier ta!

Bibliotheek
hlijft open
De openbare bibliotheek lJlst is in
de periode tussen kerst en oud en
nieuw gewoon open. Alleen op
woensdag 24 december en woens-
dag 3 I december gaat de deur een
uut eerder dicht: om 17.00 uur in
plaats van 18.00 uur.
Overigens komen er nog steeds
vragen binnen over een mogelijke
sluiting van de bibliotheer, waar
tot vooÍ kort sprake van was. Zo-
als bekend gingen er in het voor-
jaar stemmen op om in verband
met bezuinigingen de bibliotheek
te vervangen door een bibliobus.
Gelukkig gaat dit niet door. Het
bibliotheekbestuur kreeg dit goede
nieuws te horen van wethouder
W. Wempe. Aan hem werden de
handtekeningenlijsten aangebo-
den, waarop verontruste inwoners
van IJlst hun handtekening hadden
gezeÍ. Deze actie werd gestart di-
rect na het bekend worden van de
eventuele bezuiniging op de bibii-
otheek.
Het resultaat mocht er zijn: hon-
derden handtekeningen en veel re-
acties van mensen die hun steun
betuigden. Het bibliotheekbestuur
is van mening dat mede hierdoor
de beslissing is genomen de bibli-
otheek niet dicht te doen.
Zowel het bestuur als het perso-
neel is iedereen die heeft meege-
werkt dit resultaat te bereiken bij-
zonder erkentelijk. Ook voor 1998
dus: veel leesplezier toegewenst!

0proep
voor alle

l3-o 14- en 15-
t

Jangeni
Heb jij ook altijd al willen

toneelspelen maar nog nooil
de kans gehad?

Neem dan nu die kans en help
mee om een jeugdtoneelclub
op te richten door te bellen

naar
Atsje Schilstra

tej.532286.
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Bemiddeling bij:
Aan- en verkoop van woningen, bedrijÍs-
panden, boerderijen enz.

Hypotheken en verzekeringen.

Taxaties van alle onroerende qoederen
binnen 48 uur geregeld.

Makelaafdij Vraastvrijblijvend informatie'

schrate ' i"ïti'?Si1?;??" 
AG 

'J'st

SIKIVIA
INSTALLATIE & DAKTECHNIEK

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

Oud Kerkhof 31-33
8601 EE Sneek
Tel. (051s) 41s 307
Fax (05'l 5) 418 033

CENTRALE VERWARMING
AIRCONDITIONING

BITUMINEUZE BEDEKKING
KUNSTSTOF BEDEKKING

DAK ISOLATIES

LOOD- EN ZINKWERKEN
METALEN DAKPANNEN

Cafe - Biljartcentrum - Zalenaerhuur

STADSHERBERG
HET WAPEN VAN IJLST

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

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

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

L h&TlowteeÍ{e Auto/yírhoot L
. Lestiiden 60 minuten
. Opfriscursus voor de niet regelmatige rijders
. Theoriecursus
. Hoog slagingspercentage

D. von der lei - lJlst
(D 05t5'532009
Sudergoweg 3ó,8ó51 CN Ulst

INTERIEURBOUW B.V.

SmidssÍrool 2ó. 8ó01 WB Sneek
Telefoon: 051 1422738 - Fox: 051, 5-421953

slkett 4e V>íe

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

Voor blnnen- en
buitenschilàerwerk

Voor ovenverse bakkersprodukten naar

rDtr tbofr tD0)tbNil{fr tDl J
cEEUWKADE 1 -8651 AA IJLST 

- 

TELEFo0N 0o1b-s31b57

NIET ALLEEN
VRIENDELIJK

MAAROOK
DEKSELS
VOORDELIG!

EOItr"_ffi
IJLST

MEER PLEZIER VAN JE GULDEN

GALAMAGRACHT 34
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COLLECTES
(Vervolg van pag. 9)
Mede namens de plaatselijke col-
lecte-organisator dankt de Neder-
landse Brandwonden Stichting
haar collectanten en de gulle ge-
vers in lJlsíOosthem.
Met de opbrengst kan de Neder-
landse Brandwonden Stichting
verder werken aan de realisering
van haar doelstellingen: verbete-
ring van de behandeling van
brandwondpatiënten, wetenschap-
pelijk onderzoek, het voorkomen
van brandwonden en het in stand
houden van de huidbank.
Het geld zal ook worden gebruikt
om nieuw wetenschappelijk on-
derzoek te bekostigen, naar het
voorkomen en beperken van litte-
kenweefsel. Voorts wordt onder-
zocht welke behoefte er is aan on-
dersteuning en begeleiding van de
talloze patiënten die, naast blij-

:nde lichamelijke gevolgen. ook

\sychische p.otl.À.n overhiel-
den aan hun brandwondonseval.

Colleete Arnnesty
International
De collecte voor Amnesty Interna-
tional, georganiseerd door de
werkgroep van Amnesty uit Sneek
e.o., heeft / 1.645,- opgebracht.
In de week van 20 tlm 25 oktober
werd in IJlst huis aan huis gecol-
lecteerd voor deze mensenrech-
ten-organisatie. Het prachtige re-
sultaat zal geheel ten goede ko-
men aan de mensen die direct
mensenrechtenschendingen be-
strijden, en het onrecht van men-
sen aan den lijve ondervinden.

\,.nnestv Sneek dankt de collec-
tanten van harle voor hun sponta-
ne medewerking en natuurlijk alle
gevers in lJlst, die het werk van
Amnesty op deze wijze mede mo-
gelijk maken!

Werkgroep Sneek e.o. van Amne-
sty International

De afgelopen rnaanden bij
Gymnastiekverenigrg De Stànfries

Op 4 oktober werd de eerste activiteit van het
nieuwe seizoen, dejeugdspelmiddag, van Rayon

Sneek van de KNGB georganiseerd. Aan deze
happening die elk jaar in Workum wordt gehou-

den deden in totaal 360jongens en meisjes van
6 t/m I I jaar van gymnastiekverenigingen uit de

Zuidwesthoek mee, waaronder 39 van onze
vereniging. Van 14.00-17.45 uur was iedereen

actief bezig in de sporthal of op het sportveld, in
het zwembad en tenslotte met dans. Ben je niet

meegeweest? Grijp volgend jaar je kans!

De eerste wedstrijd werd op 25 oktober gehouden
in Surhuisterveen. De meisjes en dames van de E-
selectie moesten de spits afbijten. Dit Fries vereni-
gingskampioenschap werd met spanning tegemoet

gezien, want zowel in 1995 als in 1996 werd de
titel behaald. De ploeg bestaande uit Anna

Koopstra, Jellie Osinga, Ruth Stel, Nynke de
Boer, Gwenda v.d. Wal en Hilde Boksma bereidde

zich er goed op voor en reisde vol optimisme af.
In totaal hadden 23 ploegen zich voor het kam-

pioenschap ingeschreven en de wedstrijd was dus
verdeeld over 2 rondes.

De turnsters uit lJlst moesten al in de eerste ronde
uitkomen. Een goed resultaat hierin betekende

wachten... wachten... wachten... tot de 2e ronde,
met onder andere WIK FTC Heerenveen, Longa

Wijnjewoude en UDI Warga was getumd. En dat
moesten ze,want de dames presteerden prima en

sloten met een le plaats hun ronde af met een
totaal van 97.9 p. gevolgd door WIK Sparta met

90.0 p. Een voorsprong van maar liefst 7.9 p.

Na gezellig winkelen in Surhuisterveen nam de
IJlster delegatie plaats op de tribune en constateer-

de tot hun grote opluchting na 2 toestelrondes dat
geen enkele vereniging hun prestatie kon evena-

ren. De Friese titel werd voor het 3e aehtereenvol-
gende jaar mee naar IJlst genomen.

Een fantastische prestatie.
Uitslag: 1. De Stànfries, IJlst, 97.90 p. (gemiddeld

8.1 p.); 2. UDI Warga, 93.90 p.; 3. Oever-
zwaluwen Koudum 91.55 p.

Een week later op 1 november waren de meisjes
en dames van de D selectie en dejongens en heren

van de E en D selectie aan de beurt. Ook hier be-
trof het Friese verenigingskampioenschappen en

zij vertrokken naar Ureterp om daar 2 titels te ver-
dedigen, nl. m/d D en j/tr D. Waren er vorig jaar

nog 3 groepen op D niveau bij dejongens en
heren, dit jaar schreef helaas alleen onze vereni-
ging in op dit niveau. Het had gelukkig geen in-
vloed op de prestaties van de turners. Na afloop
van de wedstrijd kreeg de groep bestaande uit
Rimmer Abma, Nolke Jan Bergstra, Ludo Brink,
Nathan Houwer, Cyrus Kruis en Willem Jan
Spreeuwers een compliment van de wedstrijdlei-
der. Hij feliciteerde hen met het behaalde punten-
totaal van 150.55 p. (gemiddeld 8.3 p.) en daar-
door een terecht kampioenschap.
Ook de jongens en heren E niveau evenaarden hun
prestatie van vorigjaar. Hilbeft Jan Kroon, Floris
Dolkens, Harm Lageveen, Age Bakker en Bart
Troelstra behaalden met 139.55 wederom een 2e
plaats. Ook nu moesten zljLonga Wijnjewoude
voor laten gaan, maar het verschil met deze ver-
eniging was minder groot dan vorig jaar.
De meisjes- en damesploeg op D niveau had een
zware klus te klaren. Vorig jaar kon een super-
team de wedstrijdvloer betreden en behaalde toen
voor de eerste keer de Friese titel. Het uitstapje
naar de C lijn van Wya en Claudia vorig seizoen
betekende uitsluiting van het verenigings-
kampioenschap D niveau. Het werd voor het 1e

team van onze vereniging bestaande uit Ytsje
Ankersmit, Regina Kroon, Inge Rypma, Rebekka
Houwer, Jafna de Paauw en Elies Koot dan ook
stuivertje wisselen met Longa Wijnjewoude.
Maar met een uitstekende2eplaats keerden de
turnsters zeer tevreden huiswaarts. Het 2e team oo
D niveau behaalde in het veld van I I groepen een
zeer verdienstelijke 7e plaats. Voor deze prestatie
tekenden de volgende grotendeels zeerjonge
turnsters: Dirkje Visser, Margé Hogendorp, Manit
Hitzet, Esther Bootsma, Ryanne Heinsius en
Andrea v.d. Leeuw.
Op 8 november stonden de Rayon springwedstrij-
den op het programma. Maar liefst 7 groepen
bestaande uit 55 leden van onze vereniging namen
deel aan dit springfestijn van Rayon Sneek in
sporthal de Rolpeal in Workum. Alleen de aanwe-
zigheid van de 'Stànfriezen' oogstte al veel be-
wondering bij het publiek. Maar ook de prestaties
mochten er weer zrjn. Zeven rayon springtitels en
zes 2e prrjzen was de oogst van deze dag.

Turners, turnsters en leiding:
Van harte gefeliciteerd met alle successen!

I{. Diikstra
TEGELBEDRIIF
aoor het cornpleet betegelen z,tan

al Uzu sanifaire z.toorzieningen
z.toor zoutel bedrijf als particulier
o.a. zLtoonkntner, badkatner, hal,
toilet.
Teaens ntarlner en natuursteen-

H. Dijkstra Tegelbedrij f
Sudergozoeg 48
8651 C}.I Illst
TeI.: O515 53 23 29
Fax: O515 53 23 29
Autotel.: 06 53 40 83 66

Gyrnnastiekvereniging De Stànfries
Gymnastiek voor ouderen
Vorig seizoen heeft een aantal da-
mes met plezier op maandagmor-
gen van 09.45-10.45 uur gewerkt
aan de algehele conditie. Vele
vorÍnen van bewegen zijn de re-
vue gepasseerd. Dit seizoen zijn
wij helaas nog niet gestart vanwe-
ge het te geringe aantal deelneem-
sters.
Mocht het zo zijn dat op uw lijstje
met goede voornemens voor 1998
staat: meer bewegen dan is dit uw
kans!
Neem zo spoedig mogelijk contact
op met Mieke Bergstra; tel.

531462, dan kunnen wij tot Pasen
nog een serie lessen draaien, zodat
u in het voorjaar weer topfit bent.

OPROEP
aan voormalige jazz-leden

Er is vraag naar rode jazzpakles.
Misschien ligt er bij u nog wel een
in de kast. Als dat het geval is en u
wilt het wel verkopen, zou u het
pakje, voorzien van naam en
adres, in willen leveren bij Durkje
Feenstra, Uilenburg 15, IJlst.
Bij voorbaat onze dank.
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Wie stqqn eÍ op de Íoto?
De ofgelopen ioren ziin iolloze oude

foto's von lJlst geplootst in hel
'Kypmontsie', in verschenen

fotoboeken over lJlst en in het boek
'Drylts...it ólde stedsie'. Veel von
deze foto's hebben gemeen dot er Ulsters op ofgebeeld stoon,

woorvon heloos in veel gevollen de nomen en eventuele
biizonderheden niet vermeld konden worden om de eenvoudige

reden dot deze bii uitgever en redoctie niet bekend woren.
Voor het nogeslocht is het uiteroord von belong dot zoveel
mogelilk inÍormotie von nu, moor juist ook uit het (recente)

verleden bekend wordt en vostgelegd. Veel is bi; uitgever en

redoctie bekend. Moor bi; de lezers von hei blod, en voorol de

wot oudere lezers, is nog veel meer informotie voorhonden.
Ook ziin er notuurlijk nog vele {oud-}lJlsters, die in het bezit ziin

von oude foto's, woorvon zij niet precies weten woi er ofgebeeld
is en welke personen op de foto's stoon.

Om die reden heeft de redociie gemeend de rubriek 'Wie stoot er

op de foto?' in hei leven te moeten roepen. Het is de bedoeling

Ingoonde hef decembernummer vqn
'lt Dryhser Kypmontsie'stqrf een nieuwe

rubriek mef de nqqm
'Wie stqqn er op de ioto?'

moondelilks een (oude) foto met

doorop ofgebeeld {oud-)l.Jlsiers, te

plootsen. Dit kunnen dus foto's ziin
von de uitgever von dit blod, moor
ook von (oud)inwoners von lJlst, die

doorvoor hun foto's beschikboor stellen (u kriigt uw foto uiteroord
retour). Lezers von het blod, die bilzonderheden von deze foto's
kennen, worden verzocht (zo mogeliik schrifteliik) te reogeren noor
boekhondel Visser. Het goot hierbii om informotie over
biivoorbeeld gebouwen, bedriiven, nomen von personen en

ondere wetenswoordige zoken. Moondeliiks wordt dus een

ondere foto geplootst, woorbii de bii de redoctie bekende
informotie von de ofgebeelde foto wordt vermeld. Tevens wordt
bekend gemookt welke reocties op de vorige geplootste foto ziin
binnengekomen en welke concrete informotie is onfuongen. Wii .r-
doen groog een beroep op uw medewerking.
Stuur uw reoctie en/of foto noor boekhondel Visser. Op deze
monier kon veel belongrilke en interessonte informotie verkregen

worden en voor het nogeslocht bewoord.

De hier ofgebeelde foto toont

De hier ofgebeelde foto toont

DnfiAn ) (/ \
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