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Nieuws van de Yereniging Stadshelang lJlst
De Vereniging Stadsbelang lJlst zet zich in om de leeÍbaar-
heid van Ulst te bevorderen. In 1997 is een eerste belangrijk
onderdeel van het beleidsplan in de algemene ledenvergade-
ring aangenomen. Het bevorderen van de leeÍbaarheid wordt
hierin vertaald in concrete zaken. We willen bijvoorbeeld vei-
ligheid op straat, een mooi centrum, een eigen zwemplaats
en nog veel meer.

litieke partijen hebben wij reeds
gesprekken gevoerd over ons be-
leidsplan. De gesprekken verlie-
pen goed. Wij hebben de partijen
gevraagd om de kiezers voor de

verkiezingen duidelijk te maken
wat zij van de voor IJlst zo be-
langrijke onderwerpen uit ons
beleidsplan vinden opdat u in
1998 de juiste keuze kunt maken
bij de verkiezingen.

* Het bestuur wil de leden in de
voorjaarsvergadering een uit-
breiding op het beleidsplan
voorleggen. Hiervoor zijn we
momenteel met twee werkgroe-
pen bezig om het beleidsplan uit

te breiden met de thema's cul-
tuur, zorg en welzijn. economie.
mobiliteit en infrastructuur, re-
creatie en toerisme en milieu en
water.

* Indien u nog geen lid bent kunt
u zich schriftelijk opgeven via
het postbusnummer of telefo-
nisch bij de secretaris (532434\.
De kosten zijn slechts zes gulden
per jaar voor een gezin of vier
gulden voor een alleenstaande.

Vanaf dit jaar zullen we u m1n-
stens elke drie maanden op de

hoogte te brengen van de laatste
ontwikkelingen. Dit is de eerste
keer voor 1998.

* B. en W. van de gemeente
Wymbritseradiel zullen binnen-
kort de plannen voor de inrich-
ting van het centrum van IJlst
presenteren. Wij zijn als vereni-
ging vertegenwoordigd in de ge-
meentelijke stuurgroep en als zo-
danig betrokken bij het opstellen
van het plan van eisen voor het
centÍum, de keuze voor een ont-
werp uit vier plannen die door
verschillende project-ontwikke-
laars gemaakt zijn en de verdere
verfijning van het gekozen plan.
Wij baseren onze inbreng op het
in 1991 door ons opgestelde be-
leidsplan. Wij hebben met de ge-
meente afgesproken dat wij geen

informatie over de plannen open-
baar zullen maken alvorens de
gemeente het door de stuurgroep
gekozen en uitgewerkte plan aan
de bevolking zal presenteren. Dit
zal waarschijnlijk in februari
1998 geschieden.

*Dit jaar zijn er gemeenteraads-
verkiezingen. Met een aantal po-

Onlangs heeft de gemeente Wymbritseradiel de laatste percelen grond aan kunnen kopen voor de uitbreiding
van het industrieterrein 'Roodhem'. Inmiddels is met heÍ bouwríjpmaken van het terreín begonnen. Een gunsti-
ge ontwíkkelíng, waardoor uitbreidingsmogelijkheden 4ijn ontstaan voor bestaande bedrijven en nieuwe be-
drijven de ruimte krijgen om zich ín IJIst te vestigen.

Op pad in de natuur
Ínet het I.\-.N-.

Wat is het I.V.N.?
Het LV.N. (vereniging voor na-
tuur- en milieu-educatie) rs een
vereniging van vrijwilligers en be-
roepskrachten die streeft naaÍ
meer natuur en een betere kwali-
teit van het milieu.

Verspreid over Nederland heeft
het LV.N. ruim 180 afdelingen.
Meer dan 16.000 leden zetten zich
in voor natuur en milieu door mid-
del van allerlei voorlichtende en
educatieve activiteiten.

De afdeling Sneek-Wymbritse-
radiel
Tot roor kort beperkten de activi-
teiten van de LV.N. afdeling
Sneek zich tot de stad Sneek en di-
recte omgeving. In de loop van
I 997 werd besloten om ook excur-
sies en andere activiteiten te orga-
niseren in de buurgemeente Wym-
britseradiel.

In dit verband werd de naam van
de afdeling omgedoopt in LV.N.
afdeling Sneek-Wymbritseradiel.

Het is een jonge afdeling met en-
thousiaste mensen.
Nieuwe leden en donateurs zijn
van harte welkom. Zij kunnen op
allerlei manieren helpen bij het
werk van de afdeling en ontvan-
gen bovendien regelmatig bericht
over de I.V.N.-activiteiten, ook
van andere afdelingen in Fries-
land. Het is niet noodzakelijk om
over een uitgebreide kennis van
natuur en milieu te beschikken.

Programma 1998
Het programma voor 1998 bestaat
uit een groot aantal excursies in
Sneek en Wymbritseradiel, zoals
naar: Woudvaartbos, Epemastate,
Wite en Swarte Brekken, Wil-
helminpark (100 jaar), polder De

Pine, de Potten, Schelpenpad, Pik-
esyl, Zwettepark en Zwettebos,
spoordok/Hemdijk.
Daarnaast een aantal lezingen o.a.
in het kader van Watercyclus. Wa-
ter in al zijn aspecten is in 1998
een hoofdthema bij het I.V.N.

De activiteiten van het I.V.N. in
1998 zullen worden opgenomen in
de agenda van It Dryltser Kyp-
mantsje.

Nadere informatie
Nadere informatie over het I.V.N.
is verkrijgbaar bij het secretariaat
van I.V.N. Sneek-Wymbritsera-
diel: Marco Roepers. Ooievaar-
slaan 41, 8601 XM Sneek, tel.
4l 1098.
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Makelaardij
Schrale

Bemiddeling bij:
Aan- en verkoop van woningen, bedrijfs-
panden, boerderi.jen enz.

Hypotheken en verzekeringen.

Taxaties van alle onroerende goederen
binnen 48 uur geregeld.

Vraagt vrijblijvend informatie.

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

SIKIVIA
INSTALLATIE & DAKTECHNIEK

GAS. WATER

Popmawal 4
8651 AE lJlst
Tel. (0s1's) 531 416

Oud Kerkhof 31-33
8601 EE Sneek
Tel. (051 5) 415 3O7
Fax (0515) 418 033

ELEKTRA
CENTRALE VERWARMING

AIRCONDIÏIONING

Cafe - Bilj artcennum - Zalenuerltuur

SIADSHERBERG
HET WAPEN VAN IJLST

eig. Farn. J. Schreur

Galamagracht 2-4, 865l EB IJht, tel. 0515-531315

. Sfeeruol Cafe . Petit Restaurant. 2 Wrgadzrzalcn ' Zonnig tenas
. 2 Jeu de Boule-banen . Biljartcenm'nn rnet:

. 2 Carambole-tnfrb. I Snookertafel. I Cafebiljart' I Poolbiljart

t 6eÁTlowreeÍle Autotljíchoot L
. Lestijden 60 minuten
. Opfriscursus voor de niet regelmatige rijders
. Theoriecursus
. Hoog slagingspercentage

D. von der lei - lJlsr

@ 05r5 - 532009
Sudergoweg 3ó,8ó5,l CN Ulst

Met een olofond von

V/1DTn \-/tv
weeïuwotuboven
uw hoofd hongï.

INTERIEURBOUW B.V,

Smidsslrool 2ó. 8ó01 WB Sneek
Telefoon: 051 5422738 - Fax: 051 5421 953

Fsllkfi 4e V>íe

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

Voor binnen- en
buit enschilàerwerk

Voor ovenverse bakkersprodukten naar

rDn rbotr tDb 5 bNHt{tr tDilJ
GEEUWKADE r -8651 M IJLST 

- 

TELEFooN 0515-531552

NIET ALLEEN
VRIENDELIJK

MAAROOK
DEKSELS
VOORDELIG!

MEER PLEZIER VAN JE GULDEN EOItr N
GALAMAGRACHT 34 IJLST
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De jeugd van Gymnastiekvereni-
ging De Stànfries komt in februari
bij u aan de deur.

MIJN HOBBY
UW GEMAK...!
Het veilrouwde adres voor al uw
sliipweÍk, zoals: schaÍen, messen,
tuin- en hobbygereedschap.

Het is verstandig om in de
winterperiode uw tuingereedschap
te laten sliipen/onderhouden.
0nderhoud van alle soorten
grasmaaiers.

Wist u dat uw botle bestekmessen
geslepen- oÍ van een nieuwe kartel
kunnen worden voorzien?

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

een uitgave van:
Drukkerij Visser
Galarnagracht 9, IJlst
Tel.05l5-531318

Redactie:
A. Kuipers
E. Hekman

Zetwerk:
G. Groeneveld-Kroese
Migg bv, Sneek

Opmaak:
Sybe Houtsma en
Migg bv Sneek

Drukkerii Visser. IJlst

Kopij en/of advertenties:
Inleveren vóór
2 februari 1998 bij
Drukkerij Visser, IJlst.

O Copyright Drukkqij Visser.
Niets uit deze uitgave mag worden
veNeelvoudigd door middel van druk,
fotocopie, mikofilm of op enigerlei
mdere wijze , zonder voorafgaande
schriftelijke toesteming van de
uitgever.
De uitgever behoudt zichzelfhet r€cht
voor ingeleverde kopij te wijzigen, in te
korten of te weigeretr.

Uw gereedschapslijper:
Henk de Vries
Bockamastraat 27

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

Tramstrjitte 8, Nij land

Tel.0515-569232

6 feb. 17.00 - 9 feb. 8.00 uur
G.J. Schadenberg en J.P. Verdenius

De Skatting 40, Heeg

Tet.0515-442300

13 feb. 17.00 - 16 feb. 8.00 uur
H. Huismans

De Syl 10, Heeg

Tel.0515-442292

20 feb. 17.00 - 23 feb. 8.00 uur
E.H.J.M. Drenth

S. Sj aerdemalaan 7 2, Illst
Tel. 0515-531263

27 feb . l7 .00 - 2 mrt. 8.00 uur
C.H. de Koning

Ylostinslaan 3, IJlst

Tel. 0515-531263

6 mrt. 17.00 - 9 mrt.8.00 uur
G.J. Schadenberg en J.P. Verdenius

De Skatting 40, Heeg

TeI.0515-442300

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 Mien-
skipsh0s.
Muziekkorps'Concordia' repe-
titie iedere maandagavond van
19.30-21.30 uur in het Mien-
skipsh0s.
Jeugdkorps ÍTusken de No-
aten' o.l.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 De Wrotter,
Galamagracht 28.
Volksdansen De Yleke Doun-
sers, jongerengroep dinsdag-
avond 20.00-22.00 uur, 1 keer in
de 14 dagen in het Himsterhts te
Oosthem. Ouderen iedere dins-
dagmiddag van 13.30-15.00 uur
in het Mienskipsh0s.
Schaken elke dinsdasavond in

,AOEilIIOA

30 januari
3 I januari

3 1 januari

2 februari
2 februari
4 februari

5 februari

11 februari
12 februari

12 februari
13 februari
15 februari
16 februari
17 februari

Klaverjassen, Mienskipsh0s.
'Any Way', Mienskipsh0s.
Gymnastiekvereniging'De Stánfries',
clubkampioenschappen, Utheme.
Bridgeclub, Mienskipsh0s.
Bingo + video IJlst, 1953, Wapen van IJlst
Leerhuis'Geloofsopvoeding jonge kinderen',
ds. M.N. Ariessen-Holwerda, Eehof, 20.00 uur.
Leeskring 'Het verhaal gaat', ds. H.C.S. Soit,
Schaapskooi, 20.00 uur.
Bridgeclub. M ienskipsh0s.
Leerhuis'Geloofsopvoeding jonge kinderen',
ds. M.N. Ariesen-Holwerda, Eehof 20.00 uur.
Jaarvergadering Vogelwacht, Mienskipsh0s.
Klaverjassen. Mienskipsh0s.
Open Deur Dienst, Mienskipsh0s.
Bridgeclub, Mienskipsh0s.
Micha Kring, Kerkgeschiedenis, ds. J. Ariesen,
Schaapskooi, 20.00 uur.

19 februari Bond van Plattelandsvrouwen, tuinarchitect Valentino
da Selva uit Offingawier, 'Hoe richten we onze tuin in?,
Mienskipsh0s.

19 februari Leeskring 'Het verhaal gaat', ds. H.C.S. Spit,
Schaapskooi 20.00 uur.

20 februari Start Krokusvakantie!!!
20 februari Kypmantsje Drive, Mienskipsh0s.
2l februari Carnaval met Sjaak, Mienskipsh0s..
24 februari Stichting 'Jeugd en Jongerenwerk', jeugdvoorstelling,

150.00 uur, Mienskipsh0s.
25 februari Leerhuis 'Cathechismus', ds. J. Ariesen, 09.30 uur,

Eehof.
25 februari N.C.V.B., mevrouw Van de Ploeg-Posthumus uit

Leeuwarden, 'Wat zoekt een Friese vrouw in de Haasse
politiek?', Mienskipsh0s.

Kinderdisco aangekondigd op 28 februari is verschoven naar
7 maart!

Het Wapen van IJlst.
Biljarten Biljartvereniging'De
Stadsherberg', elke maandag-
avond voor geoefenden. Recre-
atiebiljart voor 55+, elke dins-
dag- 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 el-
ke donderdag van 18.00-22.30
uur in De Utherne.
Volleybalvereniging Stànfries
elke maandag van 18.30-19.45
uur en elke dinsdag 16.00-23.00
uur
Volleybalvereniging V.O.P. ie-
dere woensdagavond van 19.30-
20.30 uur dames; en elke woens-
dagavond van 19.30-20.30 uur
heren. 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
Dryltser Kypmantsje.
Arnnesty International elke 3e
maandag van de maand, 19.00-

20.30 uur in de bibliotheek.
Kaatsen elke woensdagavond in
De Utherne.
Tafeltennis maandag van 19.00-
23.00 uur, zaterdag van 9.00-
13.00 uurjeugd.
Gymnastiekvereniging De
Stànfries: maandag sporthal
8.45-10.45 uur, 16.30-21.00 uur;
dinsdag, in het Mienskipsh0s,
jazz 76.00-19.00 uur; woensdag
sporthal 13.00-19.30 uur; donder-
dag 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 bibliotheen.
Bouw- en Houttrond F.N.V.
Sneek/Wymbritseradiel Con-
tactpersoon: Douwe Heeringa.
tel.05 15-53 1970.
Gemeente van Jezus Christus
Kinderclub 4 tlm 7 jaar; woens-
dag 13.30-14.30 uur; 8 ím ll
jaar 14.30-15.30 uur. allebei in de
even weken. Info: Lippy Walin-
ga, tel. 0515-532662. Toffe Tie-
nerclub: vrijdags 19.30-21.00
uur; in de even weken. Info: Jo-
han Brinksma, tel.058-2501627 .
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Rcnorqtic &Nieuwbouw

VAN VLOER TOT DAKPAN
ONDERHOUDSBEDHIJF HUISMAN!

DE FrNNE 6. 8651 CW IJLST. 0515-532023

Plí.ronder

Lippenwalde 2
8622DD Hommerts

Voor taxaties en bemiddeling bii
verkoop/aankoop van:

- wonrngen

- 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 s11ften kunt u vragen

u moet maar eens een gokje wagen.

ln de winkel ontmoeten wij u graag

en leggen wij het vlees voor u op de waag.

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

Vl, ,p Uitvaartvereniging "Laatste Eer" lJlst

*< 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
* Dienstverlening zonder winstbejag met vooÍ leden

bovendien financiële tegemoetkoming
>i: Door samenwerking met Axent-verzekeringen is

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

*: Bode J. Plantinga, dag en nacht bereikbaar
0514-591372

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

Waarom kopen...
als a Yoordelig
hant huren?

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

M. SUPERDA
Gereedsshapverhuur

Sudergoweg 54, Ulsl
051 5-426020/051 5-531 260

STICKER.
RUILBURO

*
ERWIN ZIJLSTRA

*
Waterkers 13

8607 ES SNEEK
tel.05í5-422339

COPIEREN tot A3

- nu ook in kleur -
vergroten of verkleinen?

DUPLICEREN?
Snel en goedkoop

dan naar:

Boekhandel/Drukkerij
VISSER

Galamagracht 9 . tel. 531318

cdkbe vomgdtrg
ídsdil aMïkelhg

neHane Á&'i@[
EeltringwrÁub'6,

M,6d.lt
Mhmehí&q
bchrba*kI

wnkelnEen

VA.I(GAR.EGEo Rogrnolewei 9

i:ï:i3'il$.'.
.H,UTOBEDRTJf
AIITIJD VERTROI'WD DICETBIJ

I. OSINGA Fax: o515-532386

AUTOWASCENTRUM

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

ffi.
J.^OSINGA

H"MM
- Terrasbestrating
- Tuinonderhoud
- Voor alles op

tuingebied

Bel voor
vrijblijvende ofÍerte
tel. 0515 - 53 26 86

Winter in aantocht?

Koop nu een paar warm

$evoerde laarzen met

10% korting zolang de

voorraad strekt.

Sicco Sjaerdemalaan 43
8651 BA IJIst

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

AUTORIJSCHOOL

Anneke Klootwijk
&

Onno Swart

Voor al uw
rijbewijzen

Hommerts
Tel. 0515-443600

06-526141 35

J..@..uw- VB\F^-S
Galamagracht 13, Ulst

te|.0515-531387

Taxicentrale
ZUID-WEST-FRIESLAND

Taxi Gaasterland O51 4-57 1 377
Taxi Speerstra 051 5-543400

Postbus 459, 8600 AL SNEEK

Alg. tel.nr. : 051 5-430300

A Aannemersbedriif

\Ë/ #llll,s, 
a-s p i i ks m a

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

Tef efoon O51 5-44227 I / 051 5-531 228
TeleÍax 0515-443659

UB
BOUWBEDRIJF



Schaatsenfabriek tFrisia'
K.E. de Yries & Zonen
Omstreeks 1878 is de heer K.E. de Vries begonnen voor
ijzerhandelaren en Íabrikanten de houten op schaats-
ijzers te maken. De ijzers werden hiervoor toegezonden
om later als complete schaatsen weer aÍgeleverd te wor-
den. In het begin werd in de zomermaanden nog bij tim-
merlieden gewerkt, later raakte de zaak meer bekend en
werden het gehele jaar door schaatshouten gemaakt. Een
oude aantekening wijst uit dat in 1901 werd aangenomen
2.500 paar ijzers van houten te voorzien.

kwaliteit en de afwerking van de
schaatsen verwierf de 'Frisia'-
schaats steeds meer bekendheid.
Omdat niet elk jaar een ijswinter
geeft vervaardigde men in de ja-
ren dertig eveneens houten on-
derdelen voor landbouwmachi-
nes, zoals disselbomen enz., als-
mede verschillende huishoudelij -
ke artikelen als trappers, strijkta-
fels en wringerbokken.

Voor het jaar 1966 verwachtte
men zo'n 50.000 tot 60.000 paar
schaatsen te vervaardigen. Daar-
naast vervaardigde de firma alle
soorten houten onderdelerr voor
landbouwmachines, namaak an-
tieke kasten, klokken en huishou-
delijke artikelen.

Van alle schaatsenfabrikanten
heeft het bedrijf Frisia de pro-
duktie van houten schaatsen het
langst volgehouden. In 1991
werd het bedrijf overgedragen
aan Werkvoorzieningschap Fin-
kenburgh, dat de produktie van
schaatsen nog tot 1993 voortzette
aan het Uilenburg. Daarna ging
de produktie naar de vestiging
van Finkenburgh in Koudum.
Onlangs heeft Finkenburgh de
schaatsenproduktie en de merk-
naam Frisia verkocht aan de be-
kende schaatsenfabrikant Zand-
stra.
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Privé en Zakelijk
de juíste

* verzekering

x hypotheek

x pensioen

SNEEI(ER
ASSURANTIE.

I(AI\ITOOR
DE BOER BV

Zwarteweg 4, Sneek
Tel.: 05'15 - 41 68 25

)

De bedoeling van de fabrikant
Was echter om een fabriek te
stichten waar de schaats in zijn
geheel kon worden vervaardigd.
Door een vennootschap van va-
der en zoon werd deze wens in
1924 gerealiseerd. Het bedrijf
werd voortgezet onder de naam
Firma K.E. de Vries & Zonen
met het wettig gedeponeerde
handelsmerk 'Frisia'. Het pand
aan het Uilenburg werd reeds in
1920 aangekocht.

In 1935, na het overlijden van De
Vries sr., werd de zaak door de
tweede vennoot voortgezet.
Doordat men in de eerste plaats
veel aandacht besteedde aan de

Fotopruzzel
De fotopuzzel schijnt de ene keer tot meer inzendingen uit te nodigen
dan de andere keer. Konden we in het decembernummer melden dat op
de novemberptzzel goed was gereageerd, de decemberpuzzel kon zoveel
animo niet opbrengen. Toch was de opgave niet al te moeilijk, alleen
moet je we1 regelmatig in de desbetreffende hoek van IJlst komen wil het
fraaie hek met de paardenkop aan het begin van het erf van de fam. Bu-
walda aan de Harinxmaweg je opvallen. Maar ja, de omgeving is zoveel
mogelijk weggelaten en dan valt het waarschijnlijk niet mee. Uit de in-
zendingen werd die van Hero Wiebenga, Ylostinslaan 7 getrokken, zodat
hij de waardebon van / 25,00 tegemoet kan zien. Van harte gefeliciteerd.
Het nieuwe hoekje IJlst vindt u ergens achteraf. Geefuw ogen dus goed
de kost, want onder de goede inzenders wordt natuurlijk weer een waar-
debon van ï 25,00 verloot. De oplossingen moet dan wel voor 9 februari
1998 bij Boekhandel Visser worden ingeleverd.

De redactie

ANNA
SCHRAA.VAN POPTA

GEDIPLOMEERD
PEDICURE

Geeuwkade 11 -Telefoon 531930

c Boeken . Speelgoed o Konfoor- en
o schriifbenodigdheden o Fotoorfíkelen
o Onfwikkelen von films . Stempe/s
o Verzorgíng von odverfenfies o

Golomogrocht 9 - lJlst - Tel. (0515) 53 l3 l8

VISSER IJLST
Boek-. kontoorboek- en fotohondel
Merkspeelgoed
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#lomskikkursussen

.#reidsboeketten, korsages en oar

filomwurk
Richtsje Wijnja
De Himmen 29
Easthim
Tit.0515-532607

Drylts...
it aldê stedsje

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

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

verkrijgbaar bij:

BOEKHANDEL VISSER

R. KROES v.o.t.

Brand Oil

ffiË=#:
Roodhemsterweg 14, IJlst
TeI. 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 benzineverkoop

NIEUWBOUW . BETONBOUW . RESTAURATIE
ONDERHOUD. WEG. EN WAÏERBOUW

Roodhemsterweg 4
Postbus 29 - 8650 AA lJlst

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

G eboo riekaarlj e s, T ro uw- e n G el eg e n h e i d s kaa rte n wo rd e n
bij ons vakkundig gedrukt. Boeken ter inzage!

ï#!#rffi::#
Galamagracht 9, Ulst, 051 5-531 31 I

vqn

&làmlEohrza
865t EC Ulst

tel.liaxz 0515-531462
mob.tel. oó-52 508 oB3

qchteÍgÍondmuziek

disco-shows

,t;:ri::tr::];:'::,:: :,:::r.,.:i1,,

ïiiqfinieÍr1,1 ,,''

JiÍ'rilalke,"Berystra
Di'Tsialk 4
Aó5|'CZ lJlst
tel. 0515-531ó13

qsï q002
wrr 

Á
i*Á*

'i 
"$#ffiËffi

,'&;**rwrmrËsx*e,*$:**vjr"Í$ii: È*f*g- ***l V!'í.*s*;el;'Í;!ï;i*;à.,::r

STIENSTRA & VAIU DER WAL . IILST ;

o Walbeschoeiing o Jachthavens r Riolering o Gemalen

Lang nadat de pnjs vergeten is,

wordt F.walíteít nog lierinnerd

UW ADRES VOOR:
. Centrale verwarmingsinstallaties
. 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
te|.0515-532642
tel. sj. wiebenga 0515-531529

BROUWER

ffi
&urC

Voor al uw:
. Kruidenierswaren
. Groente en Íruit
. Vers vlees en vleeswaren
. Brood en gebak
. Diepvries enz. enz,

Speciale drogisterij en
kosmetica-afdeling

Let op onze wekelijkse folder

SPEERSTRA'S
VOORDEELMARKT
Stadslaan 2 - Telefoon 531206

Schilders- en Klusbedrijf
Haitze Osinga

Jt Binnen- en buiten schilderwerk
Jt Saus- en behangwerk

Jk Enkele en dubbele beglazing

it Spackspuiten 
8617 LH i$;:tJi

Jt Kleinschalig timmerwerk Tet.0515 ss226s
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FRDEBLEET

I{. Diikstra
IT

Als u in lJlst op zoek bent naar Tegelbedrijf H. Dijkstra, dan zult u op het industrieterrein

Roodhem tevergeeÍs zoeken naar een bedrijÍspand met die naam. Het bedrijÍ bevindt zich

namelijk in een particuliere woning en wel op het adres Sudergoweg 48. Wie en wat er achter

deze naam zit leest u in dit artikel.

aard de door de opdrachtgever
aangeleverde materialen, maar le-
vert ook zelf het materiaal. Voor
de verwerking van tegels gebruikt
hij het professionele merk Urocol.
Tegels etc. kan hij leveren via Te-
gelhandel Julius van der Werf.

Zowel voor nieuwbouwprojekten
als voor renovatiewerkzaamheden
kunt u terecht bij Tegelhandel
Dijkstra. Offertes worden vrijblij-
vend verstrekt en prijsopgave is

gratis. Maar ook voor kunstwer-
ken kunt u bij de heer Dijkstra te-
recht. Kunstwerken zult u zich af-
vragen? Jazeker, kunstwerken.
Bijgaande foto toont u een door de
heer Dijkstra vervaardigd kunst-
werk. Het ontwerp is door een
kunstenaar gemaakt en vervolgens
met de computer gedigitaliseerd.
Het mozai'k is vervolgens in Mak-
kumer'aardewerktegels van 4 x 4
cm. door de heer Dijkstra vervaar-
digd. Een schitterend stukje vak-
manschap.

Het afgelopen jaar heeft Tegel-
bedrijf Dijkstra zijn bestaansrecht
bewezen. Het werkgebied is uitge-
breid tot de gehele provincie
Friesland, maar ook tot delen van
Noord-Holland, Groningen,
Drenthe, Overijssel en de Noord-
oostpolder.

Gevraagd naar de toekomstplan-
nen en de eventuele personele
groei van het bedrijf, antwoordt de
heer Dijkstra dat het niet direct de
opzet is om personeel in dienst te
nemen. De kleinschaligheid staat
vooÍop. Maar als zich groei aan-
kondigt, dan zal het bedrijf zeker
meegroeien en de geboden kansen
pakken.

Tegelbedrijf H. Dijkstra rs een
nog jong bedrijf. Om exact te zijn
bestond het op l6 januari j.l. één
jaar.
De heer Dijkstra werkte voordien
sinds een jaar of tien bij een tegel-
bedrijf. Hij werkte veelal alleen en

in mindere mate in ploegverband.
Een werkwijze, waarbij de kwali-
teit van het door hem geleverde
werk prima tot uiting kwam.

De laatste jaren kwam echter de
gedachte boven om als zelfstandig
ondernemer aan de slag te gaan.

Mede gestimuleerd door derden
besloot de heer Dijkstra in decem-
ber 1996 de knoop door te hakken.
Toen hij op dat moment in ver-
band met de ingevallen winter
ontslag kreeg, liet hij zijn werkge-
ver weten dat hij er wel uit wilde,
als het werk minder zou worden.

Alvorens de stap naar zelfstandig-
heid te zetten is het natuurlijk wel
van belang om enkele vaste klan-
ten te hebben. Op 14januari 1997
pakte de heer Dijkstra de Gouden
Gids en zocht de adressen van alle
kleinere aannemers in de provin-
cie Friesland op. Vervolgens be-
zocht hij al deze aannemers van
Leeuwarden tot Lemmer persoon-
lijk en bood zijn diensten aan. Er
volgden zeer snel enkele positieve
reacties en daarmee was Tegelbe-
drijf H. Dijkstra een feit.

Zoals gezegd bezocht de heer
Dijkstra vooral kleinere aanne-
mers. Als beginnend eenmansbe-
drijf is het onmogelijk grote pro-
jekten aan te nemen. Het accent
ligt vooral op vrijstaande wonin-
gen in de prijsklasse van

Í 350.000,00 tot / 1.000.000,-.
Een projekt van 5 of 8 woningen
vormt echter ook geen probleem.
Voor deze projekten kan de heer
Dijkstra namelijk terugvallen op
een kollega, die eveneens als zelf-
standig ondernemer een eenmans-
bedrijf runt.

Wat is nu de kracht van dit tegel-
bedrijf. Het kan alle tegelwerk

veÍzorgen, levert prima kwaliteit,
werkt op basis van goede afspra-
ken en biedt een uitstekende servi-
ce. Om deze reden weten vele
kleinere aannemers, maar ook par-
ticulieren de heer Diikstra zeker te

vinden. Reden ook, waarom hij na
de stap naar zelfstandigheid nog
nooit één dag zonder werk heeft
gezeten.

De heer Diikstra verwerkt uiter-

*m,*^
í'Qot"ÁsÁalts

Aangepast aan de seizoenen
maken wij samen met u
bloemdecoraties in een

sfeervolle omgeving.

17 februari, 10 maart,
7 aprll en 12 mei

AAgilr€ ett ry6.
{rmnteenfial"

-l-//-</lu'tt2/tmn0wt ó
%/. osts - 6s p4 pB



Occasions en
Nieuw-verkoop
Goede service

Te|.531249
Holtropweg 5

Reparatie
Plaatwerk - Spuiten
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Bestratingsbedrijf
Zwaagman B.lf.

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

. bloemen en planten

. bruids- en grafwerk

. kado-artikelen

. tuinplanten

verder alles wat met
'groen'te maken heeft.

Fffgelrrijs

Vogelwaeht
Ulst/Oosthern
e.o.

De staartmees
De staartmees draagt zijn naam
met ere. Dit mooie vogeltje is to-
taal met staart 14 cm lang. De
staart is 8 cm lang, het grootste
deel van de vogel dus.
Met de andere 6 cm is het moei-
lijker gesteld, want volgens de
geleerden behoort hij niet tot de
mezen. Hij is wel ingedeeld bij
aanverwante familie van de me-
zen. Vroeger was hij wel inge-
deeld bij de mezen en dat zal ko-
men door het geluid dat hij
maakt: Tsi-tsi-tsi-tsi of de acro-
batische toeren en bewegingen
die hij maakt bij het voedsel zoe-
ken. Hij buitelt langs takjes en
twijgjes om insecten zoals lar-
ven, poppen, spinnetjes op te
sporen en te verorberen.

Hij heeft maar een klein snavel-
tje. Hij maakt een prachtig bol-
vormig nest, een waar kunststuk-
je. Het vlieggat zit op de zijkant.
De staartmees is een vroese
broeder. Begin april worden erál
8 tot 12 witte of roomkleurige
eitjes met lichtrode puntjes in
het prachtige nest gelegd. Het
vrouwtje broedt alleen, ongeveer
14 dagen. Na ongeveer 16 dagen
vliegt hetjonge kroost al uit. Het
vrouwtje ziet er na deze periode
erg verkreukeld uit. Vooral de
staart wordt tijdens het broeden
dubbelgevouwen op de rug of
steekt uit het nest en daar wordt
hij niet mooier van.

De familieband bij de staartmees
is vrij hecht, want gedurende de
herfst- en de wintermaanden
blijft het gehele gezin bij elkaar.
Zo kunt u met wat geluk in regen
en winterkou een groepje staart-
mezen van wel 10 stuks bij el-
kaar zien zitten. Ze houden de
warmte wel in zo'n groepje.
De staartmezen zijn ook opval-
lend van k1eur, overwegend
zwart wit en ze hebben een op-
vallend brede zwartachtige
wenkbrauwstreep die tot in het
zwart van de rug doorloopt.
Soms zijn er groepjes staaÍtme-
zen bij die een geheel witte kop
hebben. Dit is een Noordelijke
ondersoort. Over soorten gespro-
ken, hij heeft vele namen, vooral
om zijn staart. Zijn Friese naam
is: langsturtmies of langsturtsje.
Elders is hij ook bekend als het
langstaartje of pijlstaartje, maar

ook als doodshoofdje, ossenk-
neu, moessein, ijsbeer ofpotdek-
seltje.

Dit was dan iets over de
langsturtmies die u niet alle da-
gen ziet. Worden ze wel gezien
dan gaan ze vaak met snorrende
geluiden van boom tot boom.

Van de ransuilen (hoarn0le) in de
Sikko Sjaerdemalaan zijn veel
meldingen binnen gekomen. Te
veel namen om allemaal te noe-
men. Ook de jeugd was goed ver-
tegenwoordigd in het bellen. Har-
telijk bedankt voor alle meldin-
gen.
Een buizerd (m0zefalk) vloog
door de Julianastraat, gezien door
B. v.d. Wal op24-11:97,lJlst.
Een buizerd dood gevonden langs
de Schatting, verkeersslachtoffer,
gevonden door Hemstra, Nijezijl
op 24-ll:97.
Een kerkuil (goud0le) dood ge-
vonden langs de Lemmerstraat-
weg tussen Sneek en de afslag
IJlst door H. Postma.
Grote bonte specht (greate ek-
sterspjocht) gezien in Oosthem op
18-11-'97 door H. Haagsma IJlst.
Hij had het vlieggat groter ge-
maakt net als bij het nestkastje van
Ivonne Dotinga uit Nijezijl.
In de Hommerts werd de erote
bonte specht gezien bij de sóool
door Robin Schuurmans op 25-l l-
'97. In IJIst werden er 2 stuks ee-
zien op 19-12-'97 in de J. R-is-
pensstraat door Tj. de Jong.
Een blauwe reiger (Ielreager) ge-
zien op een dak in de Sikko Sjaer-
demalaan gemeld door Menno
Posthuma op 29-11:97.
Hij werd ook gezien op het dak in
de Kearnstien door mevrouw K.
van der Wal. Verder werd hij nog
gezien bij de vijver van familie
Roskam, Nooitgedagtstraat. Dus
vijverbezitters pas op uw vissen
en kikkers, want voordat u het
weet heeft de blauwe reiger ze te
pakken.
12 staartmezen (langsturtmies) ge-
zien bij het parkeerterrein aan de
Dassenboarch door J. Rijpma op
t-12-'97.
Vogelmeldingen graag bij Sj.
Landman, tel. 0515-532046.

Vogelwacht IJlst-Oosthem e.o.

WONINGINRICHTING

Galamagracht 2O
8651 EB lJlst

Tel. O5 I 5 -5 3 23 72/5 3 I 45O

AWd kwaliteít over de vloer

De heks eet
gruhbelsoep,
of niet?
Kindertheater Flater komt op
maandag 23 februari van 15.00-
16.30 uur naar IJlst.
Stichting 'Jeugd en Jongeren-
werk' IJlst heeft deze spannende
voorstelling georganiseerd voor
de jeugd van4tlm 10jaar.
Dus voor wie een middag gezel-
ligheid. spanning en onrspanning
met spannende en humoristische
verhalen, prachtige zelfgemaakte
poppen in een grote poppenkast
niet wil mislopen, kom dan op 23
februari om 15.00 uur naar het
Mienskipshffs te IJlst.

Entree en consumptie gratis!

De jeugd van gymnastiekvereni-
ging 'De Stànfries' komt in febru-
ari bij u aan de deur.

Bond van Platte-
landsvrouwen in
Friesland
Op i7 december 1997 werd een
kerstavond gehouden bij Klaske
FJsenga. Deze avond werd ver-
zorgd door onze contactdames en
er was voor deze avond geen spe-
ciaal programma voorbereid.

Christa Greiner heette iedereen
namens de dames welkom en las
een kerstgedichtje voor. Verder
was het een ongedwongen avond
van gewoon gezellig samenzijn.
Niet ergens aandachtig naar luiste-
ren of kijken. Niet op je stoel blij-
ven zitten. Een hapje, een drankje
en nog een kerstverhaal maakte de
avond compleet. Zo'n avond als
deze is heel verfrissend.

Onze volgende vergadering is op
donderdag 19 februari a.s. Dan is
een tuinarchitect, de heer Selva uit
Offingawier onze gast.

Namens het bestuur,

Mettie Wolfswinkel.
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Gratis op fnternet met de Interbus

U.V.C. nieuws

Misschien is het u al opgevallen
dat de jeugd van C2 in nieuwe
shirts speelt. Zehebben een spon-
sor gevonden en wel A.A.W. Koe-
riers uit IJlst.

Graag willen we de sponsor hier-
voor bedanken: de jeugd is zeer
tevreden.

Op de foto ziet u staand van links
naar rechts: Anja (sponsor), Anton
(trainer), Jelmer, Tjitte, Foppe, Jil-
dert, Johan, Ronald, Jeep (leider).
Zittend: Robbie (sponsor), Karin,
Tjeerd, Willem, Fokko, Bouwe,
Taco, Harold (leider).

Sponsor: A.A.W. Koeriers, W.M.
Oppedijkstraat 30, rel. 0515-
532828.

Veel mensen hebben wel
eens gehoord van het Inter-
net, maar weten niet precies
wat het is en weten ook niet
hoe het werkt. Dat is niet zo
vreemd, want het gaat om
een computeftoepassing die
nog maar enkele jaren voor
het publiek beschikbaar is.

Internet is een wereldwijd com-
puternetwerk waarmee een on-
gekende hoeveelheid informatie
voor iedereen beschikbaar is.
Wie er eens kennis mee wil ma-
ken kan dat binnenkort gratis en
met begeleiding doen!
Op maandag 23 februari komt
namelijk de 'Internet-bus' naar
de bibliotheek in lJlst. In de bus
bevinden zich een ruim aantal
computers die op het Internet
zijn aangesloten. Wie belang-
stelling heeft, kan de bus bezoe-
ken en kosteloos het Internet op-
gaan. Gewoon om eens te kijken
wat het is, hoe het werkt en wat
er allemaal mogelijk is. In de
bus is iemand aanwezig die tekst
en uitleg kan verschaffen en
mensen wegwijs maakt. Wie nog
nooit met Internet te maken
heeft gehad maar er wel nieuws-
gierig naar is, is van harte wel-
kom.
De Internet-bus is een initiatief
van de gezamenlijke Friese bi-
bliotheken. Iedere bibliotheek is
aangesloten op Internet, maar de
ervaring leert dat met name vol-

wassenen en ouderen in veel ge-
vallen niet weten wat ze er mee
aan moeten. In de bus kan aan
die onbekendheid iets gedaan
worden. 'Surf' op het net eens
naar uw vakantiebestemming.
Zoek iets op over uw favoriete
schrijver. Bekijk de woningen
die te koop staan. Of stuur een
berichtje naar uw oom in Cana-
da.
Waarom de Internet-bus? Omdat
de verwachting is dat het Inter-
net zich steeds verder za]r ont-
wikkelen en op den duur wel-
licht even gewoon zal zijn als de
telefoon. Maar om er nuttig ge-
bruik van te maken, is het wel
nodig er iets vanaf te weten.
Vandaar dit initiatief.

De Internet-bus staat op maan-
dag 23 februari op het parkeer-
terrein van de bibliotheek. Van
14.30-18.00 uur en van 18.30-
20.30 uur is iedereen welkom.
Wie enthousiast is geworden kan
ook in de bibliotheek terecht
vooÍ Internet (à í 2,50 per half
uur).

Te huur op Ameland
sta-caravan

4-G pers.
compleet ingericht.
Tel. 0515-5321 15.

Adventsviering van alle
Christen Vrouwengroepen uit Ulst

voorzitter ons allen Gezegende
Kerstdagen en een Gelukkig
Nieuwjaar wenste. Ieder kreeg
nog een kleine attentie mee.

Doopsgezinde Zusterkring'Ricxt
Heine'

De leiding van de Adventsviering
op 18 december 1997 was in
handen van de N.C.V.B. en de
Gereformeerde vrouwengespreks-
groep.

Na een welkomstwoord en een
korte inleiding ging mevrouw Jou-
stra voor in gebed. We zongen
daarna lied ll7: l. 3. 4 en 7. De
voorzitster deelde ons mede dat er
een vroege pauze was omdat an-
ders het spel 'De t.ien vrouwen uit
de Bijbel' niet tot z'n recht zou
komen. Een mooi gekozen onder-
welp; we leerden tien vrouwen
kennen, van Eva tot en met Anna,
de ene meer bekend dan de ande-
re. Ze verschenen één voor één
waaÍna de dames Joustra en Van
Scheltinga uitleg gaven wie ze
waren en op welke plek in de bij-
bel ze thuishoorden. Tussendoor
solozang van mevrouw W. de
Boer (de pianiste) met begeleiding
op de gitaar van Rinske Rijpma-
Elsinga. Nadat Anna was versche-
nen en we wisten wie ze was,
knielden Anna, Maria en Eliza-
beth bij de kribbe en zongen we
met elkaar 'In Bethlehems stal'.

Een boeiende avond, met veel sa-
menzang tussendoor. Wat opviel
was de kleding van de vrouwen,
een pluimpje is op z'n plaats.
Gezamenlijk baden we het 'Onze
Vader' en zongen als slotlied Ge-
zang 134: 1, 2 en 3 waarna de

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. \7e weten wat er bij

in de plaatselijke samenleving hebben wij u allemaal om de hoek komt kijken. lJ7e

als geen ander een traditie van salnenwer- weten wat er speelt. W'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 bij ons nier alleen terecht voor al

De Rabobank is een bank van mensen uw dagelijkse bankzaken maar I
voor mensen. Daarom .ajn wij niet alleen ook voor deskundig advies. Áfilt
RabObank Metde Rabobanksta je er niet atteen "À

Ga tamas racht l, B6s 1 EB utst, tetefoon,rr' rï;ïff;j',iÀx (os I 5) rr' rrr, .-r",:;.::r.ffi
openinsstiiden''ïilj:;y# 

Í;i_iï.1;ï:ïïïffi:iffi: "" 
1 3.00-1 6 00 uur.

. Buiten deze openingstijden kunt u voor een adviesgesprek tevens op afspraak bij ons terecht. Graag tot ziens!
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Wie stodn eÍ op de Íoto?
ln het decembernummer ziin wii oestort met de nieuwe rubriek
'Wie stoon er op de foto?"Op àË 2 ofgebeelde foto's ziin enkele
reocties binnenoekomen. Heloos ziin olle nomen von het in het
doel ofgebeeldË voetbolteom nog niet compleet. Wii doen don
ook noqmools een beroep op u om te reogeren.
Op de áfgebeelde foto vàn het iongensvoóbolteom reogeerde de
heer Rinke Schilstro von de Eegrocht. Nodot hii nog enkele
leeftiidgenoten hod geroodpleegd, kon hii olle nomen invullen. Zo
vertelde de heer Schilstro dot op de foto een voetbolteom vqn de
openbore school stoot ofgebeeid. Deze foto moet gemookt ziin in
'l940 of iets loter. Het is ïrouwens éón von de weiXige foio's,'
woorop 3 broers Schilstro vereeuwigd ziin. De foto is gemookt op
het Mientlón ter gelegenheid von een voetbolwedstriid tussen het
ofgebeelde teom von de openbore school, met ols hoofd meester
Woudo, en een teom von de Hervormde School, met ols hoofd
meester Hof.

De iongens op de Íoto ziin: l. Willie Meinsmo, 2. Heerd
Ticheloor, 3. Sietse Meinsmo, 4. Meinte de Jong, 5. Bert Volmon
(ook bekend ols Bert von Sloten, omdot hii in de oorlogsioren
ondergedoken wos bii ds. von Sloten), ó. Germ Woudo, Z. Anne
SchilsËo, 8. Rinke Boersmo, 9. Jon Séhilstro, lO. Willem ten Koie,
I l Mink von der Woude, rl 2. Hielke de Jong, 13. Rinke Schilstro.

Deze moond een nieuwe foto en wel een foio uit 1947, om
precies te zi.in uit iuli 1947. Woorschilnli;k is de foto gemookt ter
gelegenheid von een zomers uitstopie von een vrouwenvereniging.
Zools te zien werd het uitstopie, zools zovook, gemookt met de
'Johonno Jocobo'. Wie kon informotie verstrekken over deze
vrouwenvereniging, biizonderheden von het uitstopie en voorol,
wie er op de.foto sloon ofqebeeld. Stuur of breng.uw reoctie op
de foto von december en de foto von deze moond noor
boekhondel Visser.

De hier ofgebeelde Íoto toont
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In de decemberuitgave van het 'Kypmantsje' ís bij het artikel over reiní-
gings- en impregneerbedríjf Bastiaannet tot onze spijt de foto weggeval-
len. Bovenstaand víndt u alsnog een foto van het bedríjfspand op het in-
dusïriet e r re in' Rood he m'.

Eind november heeft garagebedrijf J. Osinga zijn autowasinrichting in
gebruik genomen. In deze moderne wasstraat kunnen auto's op een mi-
lieuvriendelijke wijze gewassen worden en in de was gezet.


