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SchaatsEnt een populaire sport
De schaatssport mag zich verheugen in een grote belangstel-
ling, zeker ook in Ulst. Jong en oud vermaakt zich op het ijs.
ln dit artikel aandacht voor het jeugdschaatsen. Want wie van
mening is dat de jeugd alleen maar denkt aan 'stappen', heeÍt
het toch helemaal mis. Een grote groep jongeren uit lJlst
houdt zich zeer intensieÍ en serieus bezig met de schaats-
sport en legt hierbij een grote mate van zelÍdiscipline aan de
dag. Twee exponenten van deze groep zijn Rixt Meiier en
Klaas Hoomans.

Het schaatsen is bijzonder popu-
lair in ons land. Deze tak van sport
heeft bovendien door de in 1985
en 1986 gehouden Elfstedentoch-
ten een enoÍne stimulans gekre-
gen. We hebben met z'n allen
kunnen merken wat de Elfsteden-
tocht van 1997 teweeg heeft ge-
bracht. Meer nog dan voorheen
wordt er geschaatst. Niet slechts
recreatief; velen zijn lid geworden
van schaatstrainingsgroepen en
zijn de sport serieus gaan beoefe-
nen.
Vele IJlsters hebben zich aange-
sloten bij de schaatstrainingsgroep
'de IJsster' te Sneek. Met nog en-
kele andere clubs vormt 'de IJs-
ster' een groep. Samen met andere
groepen wordt getraind op de
Thialf-baan te Heerenveen. Naast
de trainingen worden regelmatig
wedstrijden gereden, zoals club-
wedstrijden, baanwedstrijden voor
alle clubs en selectiewedstrijden.
Uit IJlst zijn circa 20 jongeren ac-
tief bij 'de IJsster' plus nog een
aantal trimmers. De animo is zelfs
zo gÍoot dat nieuwe aanmelders
(uit IJlst) op de wachtlijst zijn ge-

Klaas Hoomans, uiterst rechts, behaalde op 2 januarij.l. de 3e plaats op
de 1500 m. tijdens wedstrijden om de Kardinge-bokaal te Groningen.

plaatst. Daarbij is het frappant te
weten dat er meer aanmeldingen
komen uit IJlst dan uit de omse-
ving.
Tot deze groep van 20 jongeren
behoren Rixt Meijer (15 jaar, 4e
klas HAVO) en Klaas Hoomans
(17 jaar,5e klas HAVO). Rixt is
10 jaar! actief in de schaatssport.
Op vijfjarige leeftijd ging zij met
haar vader mee naar Thialf en was
direct verkocht. Ze heeft ook nog
aan atletiek gedaan, maar daar
was geen tijd meer voor. Wel doet
zíj nog aan judo en zeilt graag
voor haar ontspanning.
Klaas is pas 4 jaar geleden met de
schaatstraining begonnen. Hij wil-
de eigenlijk al jaren eerder inten-
siever met de schaatssport bezig,
maar deed ook aan andere sporten
en had te weinig tijd voor de
schaatstraining. Hij schaatste wel
altijd als er natuurijs lag en kon
ook goed schaatsen. Daarom heeft
hlj 4 jaar geleden de knoop door-
gehakt en zich als lid gemeld bij
'de IJsster'.
Dat een serieuze beoefening van
de schaatssport veel tijd vraagt

Rixt Meijer ín actie tijdens de training op de Thialf-baan.
(foto Símon Bleeker)

staat buiten kijf. Beide schaatsers
trainen 5 keer per week op Thialf
van 17.00-18.15 uur. Inclusief in-
en uitlopen, rek- en strekoefenin-
gen en reistijd kost dit elke keer 3
uur en dat 5 keer per week. Bo-
vendien worden dan wekelijks
nog wedstrijden gereden, soms op
maandagavond, maar vaak in het
weekend. Deze wedstrijden wor-
den veelal verreden op Thialf,
maar er wordt ook deelgenomen
aan wedstrijden in Groningen, As-
sen, Deventer of Den Haag. Dui-
delijk mag zijn dat ook de ouders,
die gezamenlijk het vervoer ver-
zorgen. erg gemotiveerd zijn.
En wie denkt dat deze trainingen
alleen in de wintermaanden wor-
den gegeven, komt bedrogen uit.
Gedurende de zomermaanden
wordt in clubverband of individu-
eel getraind. Klaas fietst en loopt;
Rixt doet aan skeeleren, maar gaat
binnenkort ook beginnen met de
gebruikelijke zomertraining.
Beide scholieren hebben dus een
erg druk trainings- en wedstrijd-
programma, naast hun school-
werkzaamheden. Klaas zit boven-
dien in zijn examenjaar en krijgt
tot zijn spijt minder medewerking
van zijn school dan Rixt, die wel
alle medewerking krijgt. Zij heeft
waarschijnlijk een srreepje voor
op KJaas omdat zij in de Friese se-
lectie zit!
Als serieuze sporters willen bei-
den uiteraard ook graag goede
prestaties leveren. Daar moet je

wat voor doen, bleek uit het voor-
gaande. Een serieuze sportbeoefe-
ning vraagt tijd en offers. Waar
hun vrienden en vriendinnen lek-
ker uitgaan, moeten zij het 'stap-
pen' aan zich voorbij laten gaan.
Niet iedereen uit hun omgeving
heeft hier begrip voor. Rixt mist
het uitlaan niet echt. Zij vindt het
vooÍ een keer leuk, maar heeft er
verder weinig behoefte aan. Klaas
heeft hier wat meer moeite mee,
maar geeft toch duidelijk de voor-
keur aan het schaatsen. De sport
vraagt discipline, maar af en toe
mag er ook wat ontspanning zijn.
nietwaar?
wat maakt het schaatsen nu zo
leuk? Beide hebben liefde voor de
schaatssport en beide houden van
de sfeer. De binding met de ver-
eniging en de gezelligheid zijn erg
belangrijk. De prestaties tellen ui-
teraard ook mee. maar zijn voor
Klaas belangrijker dan voor Rixt.
Rixt wil lekker en plezierig trai-
nen. Als zij door haar wedstrijd-
prestaties, die nog steeds progres-
sie laten zien, hogerop kan komen,
is dat leuk en mooi meegenomen.
Klaas werkt er erg hard aan om
vanuit de baanselectie naar de
Friese selectie door te stomen.
Ook zijn prestaties vertonen
progressie. Hij denkt dan ook dat
hij in de Friese selectie kan ko-
men, maar is realistisch genoeg
om te weten dat hij daar erg veel
voor moet doen.

(Vervolg op png. 5)
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Cafe - Biljartcennum - Zalenaerhuur

SADSHERBERG
HET WAPEN VAN IJLST

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

.2Carambole-tnftb. I Snookertafel. I Cafibiljart. I Poolbiljart

Makelaardij
Schrale

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

Hypotheken en verzekeringen.

Taxaties van alle onroerende qoederen
binnen 48 uur geregeld.

Vraagt vrijblijvend informatie.

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

SIKIVIA
INSTALLATIE & DAKTECHNIEK

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

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

CENTRALE VERWARMING
AIRCONDITIONING

BITUMINEUZE BEDEKKING
KUNSTSTOF BEDEKKING

KOPER-, LOOD. EN ZINKWERKEN
METALEN DAKPANNEN

DAK ISOLATIES

Glazenwassersbedriif rr-Er

;ï'ï,.ïËJ-" F
tel. O5L5-424666

Voor het wasserl l)e,n, al utu ranxen!

Fslke>t 4e V>íe

Busestraat 26, 8651 BK Ylst, teleíoon / íax: 0515-532453

Voor binnen- en
buiíenschllàerwerk

L h/"lrTlowreeÍile Auto/ySchool t
. Lestijden 60 minuten
. Opfriscursus voor de niet regelmatige rijders
. Theoriecursus
. Hoog slagingspercentage

D. von der lei - lJIst

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

Met een plofond von

l1/1DTr\ \-/rv
weetuwotuboven
uw hooÍd hongt,

Smídssfroof 2ó, 8ó01 WB Sneek
Telefoon: 051 5-422738 - Fox: 051 U42 | 953

@Ë

H
MEER PLEZIER VAN JE GULDEN

tel.: 051 5-531 570 fax: 051 5-53261 7

NIET ALLEEN VRIENDELIJK. . .

MAAROOK
DEKSELS
VOORDELIG!

Eoltr,N
H.P. Nauta
GALAMAGRACHT 34 IJLST
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17.00-18.00 uur; vrijdag 16.30-
18.00 uur; zaterdag 9.00-12.00
uur in De Utherne.
Bouw- en lloutbond F.N.V.
Sneek/Wymbritseradiel Contact-
persoon: Douwe Heeringa,
rel.05 l5-53 1970.
Vrouwen Advies Team (VAT):
Vrouwenbond FNV, district Fries-
land, bel: 0517-415867, secr.:
05 r55-3 1970.
Gemeente van Jezus Christus:
Kinderclub 4 t/m1 jaar; woensdag
13.30-14.30 uur; 8 ím l1 jaar
14.30-15.30 uur. allebei in de
even weken. Info: Lippy Walinga,
tel. 0515-532662. Toffe Tiener-
club: vrijdags 19.30-21.00 uur; in
de even weken. Info: Johan
Brinksma, tel. 05 8 -2501 627 .

MIJN HOBBY
UW GEMAK...!
Het vertrouwde adres voor al uw
sliipwerk, zoals: schaÍen, messen, luin-
en hobbygereedschap.
Gespecialiseerd in het slijpen van
tuingereedschap, waaronder alle soorten
grasmaaiers. Tevens verko0p van
nieuwe en gebÍuikte (scherpe)
grasmaaieÍs.

Uw gereedschapslijper:
Henk de Vries
Bockamastraat 27
Tel. 531 782

een uitgave van:
Drukkerij Visser
Galamagracht 9, IJlst
Postbus 4, 8650 AA lJlst
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tAilD-tJtsT
27 mrt.17.00 - 28 mrt.23.00 uur
E.H. Mulder
Tramstrjitte 8, Nijland
TeL.0515-569232

28 mrt.23.00 - 30 mrt.8.00 uur
E,H.J.M. Drenth

S. Sjaerdemalaan 7 2, lJlst
TeI.0515-531263

3 apr. 17.00 - 4 april 23.00 uur
G.J. Schadenberg en J.P. Verdenius

De Skatting 40, Heeg

Tel. 0515-442300

4 apr. 23.00 - ó apr. 8.00 uur
C.H. de Koning
Ylostinslaan 3, IJlst

Tel. 0515-531263

9 april 17.00 - 10 april 8.00 uur
C.H. de Koning
Ylostinslaan 3, IJlst
Tel.0515-531263

10 april 8.00 - 11 april 8.00 uur
E.H.J.M. Drenth

S. Sjaerdemalaan 72, Illst
TeI.0515-531263

L1 apr. 8.00 - 14 apr. 8.00 uur
C.H. de Koning
Ylostinslaan 3, IJlst
Tel. 0515-531263

17 april 17.00 - 20 april 8.00 uur
G.J. Schadenberg en J.P. Verdenius
De Skatting 40, Heeg

Tel. 0515-442300

24 april 17 .00 - 25 april 23.00 uur
E.H.J.M. Drenth

S. Sjaerdemalaan 7 2, lllst
Tel. 0515-531263

25 april 23.00 - 27 april 8.00 uur
E.H. Mulder
Tramstrjitte 8, Nijland
Tel.0515-569232

30 april 8.00 - 1 mei 8.00 uur
E.H.J.M. Drenth

S. Sjaerdemalaan 72. IJlst
TeI.0515-531263

1 mei 17.00 - 4 mei 8.00 uur
G.J. Schadenberg en J.P. Verdenius
De Skatting 40, Heeg

Tel. 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 de Schaaps-
kooi.
Muziekkorps'Concordia' repe-
titie iedere maandagavond van
19.30-21.30 uur in het Mienskips-
hOs.

Jeugdkorps 'Tusken de Noaten'
elke vrijdag van 17.00-17.45 uur
in de Schaapskooi.
Judo lessen, iedere dinsdag
17.00-19.00 uur bij de 'Wrotter'.
Volksdansen De Yleke Dounsers,
jongerengroep dinsdagavond
20.00-22.00 uur, I keer in de 14
dagen in het Himsterh0s te Oost-
hem. Ouderen iedere dinsdagmid-
dag van 13.30-15.00 uur in het
Mienskipsh0s.
Schaken elke dinsdagavond in
Het Wapen van lJlst.
Dammen elke maandagavond in
Het Wapen van IJlst.
Biljarten Biljartvereniging'De
Stadsherberg', elke maandag-
avond voor geoefenden. Recrea-
tiebiljart voor 55+, elke dinsdag-

en donderdagmiddag van 13.30-
17.00 uur.
Bejaardengymnastiek in Nij
Ylostins, elke vrijdag vanaf 14.30
uur.
Badmintonvereniging Flash elke
donderdag van 18.00-22.30 uur in
De Utherne.
Volleybalvereniging Stànfries
elke maandag van 18.30-19.45 uur
en elke dinsdag 16.00-23.00 uur
Volleybalvereniging V.O.P. ie-
dere woensdagavond van 19.30-
20.30 uur dames; en elke woens-
dagavond van 19.30-20.30 uur he-
ren. Iedere vrijdagavond heren-
zaalvoetbal van 18.00-19.00 uur.
Dartclub iedere dinsdagavond
vanaf 20.00 uur Bondswedstrijd in
Het Wapen van IJlst en in It Drylt-
ser Kypmantsje.
Amnesty International elke 3e
maandag van de maand, 19.00-
20.30 uur in de bibliotheek.
Kaatsen elke woensdagavond in
De Utherne.
Tafeltennis maandag van 19.30-
22.30 uur, zaterdagmorgen van
9.00-12.00 uurjeugd.
Gymnastiekvereniging De Stán-
fries: maandag sporthal 8.45-
10.45 uur, 16.30-22.30 uur; dins-
dag, in het Mienskipshffs, jazz
16.00-19.00 uur; woensdag sport-
hal 13.00-19.30 uur; donderdag

27 maart Gymnastiekvereniging 'De Stànfries', finale j/h D en E
Rayon Sneek, De Utherne.

25 maart Bridgeclub, Mienskipsh0s.
26 maart N.C.V.B., de heer en mevrouw W. de Groot uit

Groningen,'Als symbolenspreken', Mienskipsh0s.
2'7 maart Klaverjassen, Mienskipsh0s.
28 maart 'De Koepel', 'Deadline', Mienskipshts.
30maart Bridgeclub, Mienskipsh0s.
31 maart Micha Kring, Kerkgeschiedenis, Schaapskooi,20.00 uur,

ds. J. Ariesen.
I april Bridge, Mienskipsh0s.
I april Leerhuis 'Catechismus', Ds. J. Ariesen, 9.30 uur, Eehof.
4 april I.V.N. Sneek-Wymbritseradiel, Excursie Wite en Swarte

Brekken.
5 april LV.N. Wilhelminapark 100 jaar, 14.00 uur, Sneek,

ingang park bij Cafetaria V.d. Wal, Bolswarderweg 8.

6 april Bridge, Mienskipsh0s.
15 april Bridge, Mienskipsh0s.
16 april Bond van Plattelandsvrouwen, Eéndagsbestuur,

Mienskipshts.
17 april Feestavond 'De Kogge', Mienskipsh0s.
18 april Shanty Koor, Mienskipshffs.
20 aprrl Bridge, Mienskipsh0s.
20 april Amnesty International schrijfavond in de bibliotheek van
' 19.00-20.30 uur.

22 april Bridge, Mienskipshts.
22 aprll Jubileumbijeenkomst Lyts Yleke.
23 april N.C.V.B., mevrouw Algra-Bak uit Leeuwarden,

25 aprll
25 aprrl

kleurenanalyse van kleding en cosmetica, Mienskipshfis.
Uitvoering De Stànfries, Utherne.
Van 09.00-13.00 uur Rommelmarkt in de voormalise
Nooitgedagt-fabriek.

28 april Spoftdag Stichting Jeugd- en Jongerenwerk, Utherne.
30 april Begin mei-vakantie tot 10 mei.
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Renowtic &Nieuwbouw

VAN VLOER TOT DAKPAN
ONDERHOUDSBEDRIJF HUISMAN!

DE FTNNE 6, 865.1 CW |JLST, 0515-532023

PH.r,snder

Lippenwalde 2
8622DD Hommerts

Voor taxaties en bemiddeling bij
verkoop/aankoop van:

- woningen

- recreatiewoningen

- Ianderijen etc.

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

ln het bezit van SvM-makelaarsdíploma

De slager aan de gracht,

die heeft vlees dat is heel zacht.

Lekker gekruid gehakl

voor u een gemak.

Vele soorten worst

en u eet als een vorst.

Naar vele andere sozrten 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 lJlsl
Te|.0515-531309

Uitvaartvereniging "Laatste Eer" lJlst

:i: Stijlvolle verzorging van begraÍenissen 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 Íinanciële tegemoetkoming
:i< Door samenwerking met Axent-verzekeríngen is

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

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

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

Waarom hopen...
als u Yoordelig
kunt huren?

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

M. SIIPERDA
Gereedschapverhuur

Sudergoweg 54, Ulst
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

VAI(GÀRÀGEo Rogrnolewei 9

ï:ï:H,111",l,,,.
AUTOBEDRIJF J. OSINGA iax: 05rs-s32386
ÀLTTJD VERTROIÍWD DICIITBIJ

OPEMNGSTI}DEN:
Maandag Í/m
Donderdag :8-20uur
Vrijdag :8 - 2l uur
Zaterdag :9-20uur

AUTO\ryASCENTRUM

MET PTEZIER GITAAR
TEREN SPEIEN:

voor kinderen (vonof ó ioor)
techniek, noten lezen,

olgemene muzikole vorming
en ritme-lroining

Gitaarles-praktiik
n ..tbqrcma

WARTENTERP 12
8617 tD ABBEGA

Ervoren docent, opgeleid oon
de Universiteit von Amsterdom

en procticerend musicus

ontvongt bezoek oon huis.

Bel voor informolie of voor een

vriibliivende kennismokings-

proefles

- o5r5-53 30 ó8

NS-plaatsbewiizen
verkrijgbaar bii

boekhandel Visser

.ooNHErDsq,

""t#,0d&
Sicco Sjaerdemalaan 43

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

AUTORIJSCHOOL

Anneke Klootwijk
&

Onno Swart

Voor al uw
rtjbewijzen

Hommerts
.Tel. 05I5-443600

06-526141 35

Taxicentrale
ZUID-WEST-FRIESLAND

ïaxi Gaasterland O51 4-57 1 377
Taxi Speerstra 05 1 5-543400

Postbus 459, 8600 AL SNEEK

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

A Aannemersbedriif

\Ë/ [:l]liga-spiiksma
* Verbouw
* Onderhoudswerk
Vraag om vrijblijvende
prijsopgave
van uw bouwplannen

Voor al uw :'tr*--* Nieuwbouw ,f*.là
\

Tef efoon O51 5-44227 a / 051 5-531 228
Telefax 0515-443659

&B
BOUWBEDRIJF
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Schaatsen? een populaire sport
(Vervolg van pag. 1 )

Rijden op natuurijs is voor Rixt en
Klaas veel leuker dan het 'rondjes
rijden' op Thialf. De leuke sfeer,
de (weers)omstandigheden, de
koek en zopie, zij vinden het
prachtig. Ze nemen dan deel aan
kortebaanwedstrijden en rijden
tochten. Klaas heeft vorig jaar de
Elfmerentocht gereden en zijn
grootste wens is om de Elfsteden-
tocht te kunnen rijden.
Zoals reeds gemeld zit Rixt in de
Friese selectie. Zlj tratnt met een
groepje van 5 meiden onder bege-
leiding van 2 trainers. Klaas zit in
de baanselectie, traint met 7 ion-

gens en I trainer. De schaatstrai-
ningsgroep kent namelijk een in-
deling in categorieën naar leeftijd
en vervolgens naar prestatie. De
beste rijders en rijdsters, die goed
presteren en goede tijden neerzet-
ten, worden uitgenodigd voor de
baanselectie. Leveren zrj daar zeer
goede prestaties. dan kunnen zij
uitgenodigd worden voor de Frie-
se selectie en zelfs voor de lande-
lijke selectie.
Beide schaatsers voelen zich all-
round, hoewel zij voornamelijk de
500, 1.000 en 1.500 m. rijden.
Rixt boekt de meeste progressie
op de 1.500 m., welke afstand
voor Klaas eveneens de beste is.

Vooral op de 500 m. moet hij nog
aan zrjn techniek schaven. De
laatste tijd hebben wij de presta-
ties van beide schaatsers in de
kranten kunnen volgen. Beide
hebben zij hun persoonlijke re-
cords op verschillende afstanden
al meerdere keren verbeterd, ter-
wijl Rixt zelfs meerdere malen
clubrecords heeft verbeterd.
Wat is nu het hoogtepunt in hun
schaatscarrière tot nu toe? Hoewel
Rixt ook genoten heeft van een
verblijf in Innsbruck, vindt zij
haar deelname aan de Vikingrace
in Zweden het absolute hoogte-
punt. Machtig, een fantastische er-
varing! Rixt gaat nu voor de twee-
de keer en ook Klaas gaat naar
Zweden om in Europees gezel-

schap wedstrijden te rijden. Het
zal een vermoeiend weekend wor-
den. Donderdagavond in de bus
voor een reis van 20 uur, in het
weekend wedstrijden rijden en
maandag weer 20 uur in de bus
voor de thuisreis.
Dus, als je deze lwee enthousiaste
IJlsterjongeren vraagf waarom zij
zoveel tijd en energie steken in
hun schaatssport en zich daarvoor
veel pleziertjes ontzeggen, dan
kent u nu het antwoord. Liefde
voor de sport, plezier in de trai-
ning, de contacten binnen de eigen
selectie en de sfeer binnen de
schaatstrainingsgroep. En als ul-
tieme beloning dan de inteÍnatio-
nale Vikingrace in Zweden. Daar
doen ze het voor.

Ledenjffn 26 fehraaris N.C.V.B.
6fdieling Drylts
Presidinte mefrou H. de Vries koe
dizze j0.n rom 40 leden wolkom
hjiue.
Gastsprekster wie mefrou v.d.
Ploeg-Posthumus Ít Ljouwert,
mei it 0nderwerp: Wat siket in
Fryske frou yn de Haagse poli-
tiek?
Op boeiende en fleurige wize fer-
telde se oer har tiid fan 2,5 jier as

Twadde-Keamerlid. Hoe kaam se

dêr ta: se hie dêr intresse foar, woe
der net allinne kritysk thÍs oer
prate, mar lànlik meidwaan, want
yn Den Haag falle de beslíten.
Dat politiek net saai is liet se Ís
hearre, elke wike 3 dagen yn Den
Haag,2 dagen de streek op, soms

reizgje van Heeg nei Den Haag,
fan Drylts nei Harns ensafuorthin-
ne.
Nei it kofje-teeskoft wie der tiid Ít
de seal fragen te stellen. Wat soe-
ne jimme oars ha wolle? De ton-
gen kamen aardich los, der binne
noch folle winsken, dus froulju,
tink en doch mei oan bestj0rlike
saken.
It wie hast tsien oere doe't mefrou
De Vries betanke foar de learsume
jffn.
We songen Gesang 2l: 2 en 4 en
waarden wol thÍs winske.
Twa nije leden kinne bijskreaun
wurde; wolkom!
P.v.d. M.Z.

Sportdag - Stichting
Jeugd en Jongeren-
werk Ulst
De stichting Jeugd en Jongeren-
werk IJlst wil op dinsdag 28 april
een sportdag organiseren. Deze
dag is voor de jeugd van 12 tlm 16
jaar uit IJlst. Dit sportfestijn zal

gehouden worden op het sport-
complex De Utherne.
Alle sportverenigingen in IJlst
worden bij deze uitgenodigd om
(als jeugdafdeling) op deze dag de
eigen sport te promoten. Het is de
kans om de jeugd te laten kenni-
smaken met diverse sporten zoals
voetbal, biljarten, basketbal, dar-
ten, enz.

De gehele dag is er een discotheek
aanwezig.
Ben je tussen de 12 en l6 jaar dan
kunjeje opgeven tot 14 april. Dit
kan individueel maar ook als team
(van maximaal 7 personen).
Voor opgave, vragen of suggesties
contact opnemen met:
Oane Bootsma
Sudergowei 12, IJlst, tel.531927.

ANNA
SCHRAA.VAN POPTA

GEDIPLOMEERD
PEDICURE

Geeuwkade 1 1 - Telefoon 531930

Graag stellen we oudersvan kinderen die binnenkort of in de
loop van het schooljaar 1998-1999 4 jaarworden, in de

gelegenheid om op
woensdag 15 april of donderdag 16 april a.s.

onze 'open morgen in de onderbouw'le bezoeken.
U bent van harte welkom tussen 9.00 en 11.00 uur.

Aansluitend houden we donderdag 16 april a.s. om 20.00 uur
een kennismakings-linÍormatieavond om u te inÍormeren

over de werkwijze op onze christelijke basisschool.

CBS 'de Twine', Wilhelminastraat 3, lJlst

Greitis Weildkorn brood.
aangeboden door uw bakker en

ïrbeile
U kunt de Libelle broodcheque inleveren bij uw Waldkorn-

bakker. U vindt de Libelle Waldkorn broodcheque in Libelle 14.
(Cheque geldig tot en met 4 april 1998)

lDftlbOftlD0r IbAIKffiTIDIIJ
cEEUWKADE 1 -86s1 AA TJLST 

- 

TELEFooN 0515-s31bs7
'V'aldhorn.

IIet Lehhercte, Iuchtige rneergranerL aan NederLand.
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't r%/*r**thoekd

.'/lomskikku rsussen

JBreidsboeketten, korsages en oar

lBlomwurk

Richtsle Wijnja
De Himmen 29
Easthim
Til. 051 5-532607

Drvlts. . .

it aldê stedsj e
foto- en verhalenboek over lJlst

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

prijs f 42,50

verkrijgbaar bij:

BOEKHANDEL VISSER

Brand Oil
ffi:.*ffi:,
ffir':ffi:##ffi=
ffi;,i*r]wffi

ffi#,E;st$-
.*-*-:'Èg*

Roodhemsterweg 14, IJlst
TeI.0515 - 53 1436 / pivé 53 l8 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

ffi,ï,}í-iRffs^m,fl
NIEUWBOUW . BETONBOUW . RESTAURATIE

ONDERHOUD. WEG. EN WATERBOUW
Roodhemsterweg 4

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

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

v#i{tffi::#
Galamagracht 9, UIst, 051 5-531318

vqn

.,.;,,.;.;,1,;,:,;.;', ;,:,;:.;,,.;,,,:,',, r: .,,:, tOt
volledig veÍzoÍgde d isco-shows

:ffiww
;';a,'l::;,l]:.,: ,,.. . :'

ïb$*icu*,
JEÍ,f{rilke Bergslra
'De','ïsjalk 4
só51 CZ lJlsr
fel. 0515-531ó13fel./fax: 0515-531462

mob.ref . o6-szsor og3

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

Installatiebedrijf . Eigen storings-, onderhouds- en servicedienst

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

BROUWER

ffio;t
Voor al uw:
. Kruidenierswaren
. Groente en fruit
. Vers vlees en vleeswaren
. Brood en gebak
. Diepvries enz. enz.

Speciale drogisterij en
kosmetica-aÍdeling

Let op onze wekelijkse folder

SPEERSTRA'S
VOORDEELMARKT
Stadslaan 2 - TeleÍoon 531206

Jk Binnen- en buiten schilderwerk
it Saus- en behangwerk

Jk Enkele en dubbele beglazing
* Spackspuiten Pikesyl 8

8617 LH ABBEGA
Jt Kleinschalig timmerwerk Tet.0515 ss226s



Juhileumconcert 't Skip Sffnder Roer
Op zaterdag 18 april viert het lJlster shantykoor 't Skip S0n-
der Roer ziin vijÍjarig jubileum. Ter ere van dit eerste lustrum
wordt in lt Mienskipsh0s een jubileumconcert gegeven.
Net als bij de eerder gehouden'open oeÍenavonden'zal het
publiek zoveel mogelijk bij dit muzikale gebeuren worden be-
trokken. Het damesshantykoor 'The Fair Maidens' uit Sneek
zal ook medewerking aan dit concert verlenen.

zo'n vijftig shanty's en andere lie-
deren. De repetities worden twee
keer per maand op vrijdagavond
gehouden in de gezellige Stads-
herberg.
Het bestuur is nu a1s volgt samen-
gesteld: Johannes van der Wef,

Zaterdag 20 september 1997. Het lJlster shantykoor't Skip Sfinder Roer
treedt op in het kader van 'Monument van de Maand'

Shanty's zijn zeemansliederen die
de matrozen vroeger op de zeil-
schepen zongen als het op geza-
menlijke kracht aankwam. Dat ge-
beurde o.a. bij het ophalen van het
anker, het hijsen van dêr:eeilènr,eÍ
het binnenhalen ygn 4e troísen.'i',r,,.

In hun vrije tijd zongen de zeelie-
den ook wel liederen èÀ,,balladen,
die werden'forebittersl, genoemd.
Ze gingen mg,pr,@i ov*i stormen,
drank, vrouwén'éà het:harde leven
aan boord.
Toen rond 1900 de iizeren stoom-
schepen opkw.eaaen: verdwenen
niet alleen dè'' zeilscheoen maar
ook de shantfi:$.
Om deze liederen toch te bewaren
voor de toekomst en vánwege het
plezier in het zingen erVáÍI, w€r::
den vooral in Noord Nederland
verscheidene shantykoren opge-
richt. Op initiatief van Johannes
van der Werf. de huidige voorzit-
ter, is ook in IJlst een zeemans-
koor opgericht.
Een groepje zangers kwam in
1993 op Koninginnedag voor het
eerst bij elkaar om over de oprich-
ting te praten. Na verschillende
besprekingen en een oproep in It
Dryltser Kypmantsje werd de eer-
ste daadwerkelijke repetitie ge-

houden op vrijdag l7 september
1993. Dat góeurde in de Stads-
herberg van de familie Schreur. er
waren toen l4zangers aanwezig.'

Zingen vaof , het,pede doel
Als naarii'wer'd g$kozen: "t Skip
S0nder Roer'. Dat is het wapen
van de stad Ulst zoáls dat door de
Hc$e''Raad van Adel in 181$,::is
vastgesteld. Het logo van het koor
iq:r:'een gestyleerd schip zollder
reièr. Langzamerhand krijgen,:líe
lJlster zangers vaste grond onder
de voeten. Stadgenoot Harm vqn

dei,::Meer krrjgt .het nrgeik*l*:ïdèi
in Eqt49F;':rii:i'bhi$- iièir uitstekend
schipper te zijn. !$ instrumentale
begeleiding word{ geheel in de

:rttaditie van zeÈínanskoren, .-o,8,

irèkharmonika verzorgd dQór
Conny de Vries. Thea Engelen én
gastspelerMarco.Rijpma. ..'
Er zijn ook vijl dolozangers. Na
verloop. van lijd ontstaar. lbhoefte
aan. p.asbánde kleding. Gekozertr
.$gordt voor een wit T-shoÍ,, e9.r1

witte broek en een bladwe kiel.'
Onlangs is daar een rood T-shirt
en een rood-witte gestreepte Bre-
tonse trui bijgekiÍnen. Momenteel
heeft 't Skip S0nder Roer ruim 30
leden en het repertoire bestaat uit

voorzitter; Bart Steenstra, pen-
ningmeester; Henk Eiling, secre-
taris; Hans van Bree, Conny de
Vries en Jan Gras, bestuursleden.

Een van de redenen dat dit koor
tnstaat is dat een aantal mensen
plezier heelt in het zingen en spe-
len van zeemansliederen. Maar 't
Skip S0nder Roer heeft ook nog
een ande-r.;11f{gel voor ogen: hulp
bieden::,àán mènsen in nood. Zo
werden er,o;á:.i!iften gegeven aan
de stichtiíg W.{lrld Servanrs uit
Sneek en xra:ráóodlijdende perso-
nen in Roemgiiié,,:,',,,
Een allochtióire':,fariiitre die plotse-
ling geld ío0ig,'1u4 voor hun
zoontje kreeg:,eveneens een finan-
ciële bijdrage. r:,::,

Jutrileumconcert
Het zeemanskoor trad o.a. op in
$!,mere-Haven (stoomfestival),
Ak:krum (opening aquaduct),
Giethoorn, Eernewoude, Woud-
send (shantyfestival), molen De
Rat en bij de lJlster Stadsfeesten
(vlootschouw).
Op 6 juni a.s. a1s het Fries Scheep-
vaaÍmuseum zijn 60-jarig bestaan
viert is het lJlster koor ook pre-
sent.
't Skip S0nder Roer is op 18 juli
in Lemmer uitgenodigd om mee te
doen aan het Friesland Vaartspek-
takel: 500 jaar Friesland. Maar
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eerst richten de zingende zeelie-
den en hun trekharmonika bege-
leiders zich op het komende jubi-
leumconcert. Dit belooft weer een
gezellige avond te worden waar
Harm van der Meer ongetwijfeld
het publiek muzikaal zal betrek-
ken.
Om dit conceft nog aantrekkelij-
ker te maken is het damesshanty-
koor 'The Fair Maidens' uit Sneek
uitgenodigd om hier op te treden.
Dit koor heeft ruim 40 leden en
staat onder leiding van Dave Tear-
ney. Deze shantyvrouwen worden
begeleid door twee accordeonisten
en een violiste.
Het bestuur van shantykoor 't
Skip S0nder Roer nodigt iedereen
die van zeemansliederen en gezel-
ligheid houdt uit om op zaterdag
avond 18 april naar It Mienskips-
h0s aan de Stadslaan te komen.

Voor verÍ,
behang,

glas,
ijzerwaren,

tuingereedschappen
en visartikelen

het adres

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

tel.0515-531387

Privé en Zakelíjk
de juiste

* verzekering

x hypotheek

x pensioen

SNEEI(En'
ASSURAN'TIE,

KANTOOR
DE BOER BV

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

Bestratingsbedrijf
Zwaagman B.U.

Voor particulier en bedrijÍ

Vraag vrijblijvend
prijsopgave

Oergongswei 11

8629 SZ Scharnegoutum
Tel. 0515-430454
FaxO515-414741

S. Wiersma
pianostemmer

Reparatie
Verkoop

S. Sjaerdemalaan 53
8651 BA IJlst

Tel.0515-533121

Yolleybalvereniging
Stànfries besta at 25 jaar!
Uit de nog bewaard gebleven stukken uit het archieÍ van vol-
leybalvereniging Stenfries is terug te lezen dat in de eerste
helft van 1973 de volleybalactiviteiten in lJlst een georgani-
seerd karakter kregen. Nu, 25 jaar later, is StànÍries uitge-
groeid tot een bloeiende volleybalvereniging met meer dan
honderd leden.
Dit willen we dan ook niet zomaar voorbij laten gaan!

Zaterdag 16 mei is uitgekozen
om dit heuglijke feit uitgebreid te
vieren, maar dat doen we niet al-
leen. Bij deze willen we dan ook
alle leden, donateurs, sponsors en
met name de oudleden uitnodisen
voor dit jubileum.

Op deze feestdag willen we de
volgende acti viteiten organiseren:
Een sportieve zeskamp met een

aantal variaties op het thema vol-
leybal in en rond de sporthal de

Utherne. Het is hierbij de bedoe-
ling dat teams van ongeveer 10

mannen/vrouwen onder leiding
van een ervaren coach (misschien
iets voor de leden van het eerste
uur?) een zestal verschillende
wedstrijden afwerken, met een
spetterende finale tijdens de feest-
avond.
Een speciaal programma voor de
jongste jeugd, met afsluitend een
feestmenu in de Utherne. (Ben je
nog geen lid van Stànfries wordt
het dan gauw!).
Het maken van een jubileumboek,
met daarin verhalen en foto's uit
de oude doos (kopij is van harte

welkom op onderstaand adres).
Het benoemen van ereleden en/of
leden van verdienste.
En uiteraard een geweldige feest-
avond met live muziek in de Ut-
herne als afsluiting!

Als u mee wilt doen op deze dag
meldt u dan aan, via een briefje
met uw adresgegevens, op onder-
staand adres. U ontvangt dan via
de post infomatie over de verdere
invulling van deze dag. Dit adres
is tevens het adres voor kopij van

het jubileum-boek.

Daarnaast zijn wij nog op zoek
naar adressen van oud-leden van
het eerste uur, met name de oud-
leden die niet meer in IJlst wonen.
Weet u deze mensen te vinden,
Iaat het ons dan weten.

Het adres:
Vol leybalverenigi ng Stànfries
Jubileumcommissie
p/a: Hany Tolsma (voorzitter)
Jasersherne 6. 8651 CH IJlst

Bond van Platte-
landsvrouwen in
Friesland
Onze bijeenkomst van donderdag
19 februari jl. werd geopend door
Pieta Roorda. Ze heette iedereen
welkom, in het bijzonder Valenti-
no Selva uit Offingawier. Na het
officiële gedeelte is het woord dan
ook aan hem.
Hij was leraar van beroep, maar
vond zichzelf hiervoor absoluut
niet geschikt en stopte er dan ook
mee. ZI1n hobby was 'de tuin' en
van zijn hobby heeft hij toen zijn
beroep gemaakt. Hij ontwerpt nu
zelf tuinen.
Yia zljn diaserie nam hij ons eerst
mee naar zijn eigen tuin. Wat hij

daarvan gemaakt heeft, is niet te
beschrijven, zo mooi. Ook kregen
we nog wat andere tuinen te zien.
Allemaal even mooi. Hij vertelde
op een leuke humoristische wijze
waar we op moesten letten. Welke
planten hij had gebruikt en waar-
om. Hoe een en dezelfde tuin vier
seizoenen mooi kan zijn.
Na de pauze ging hij verder met
het tweede gedeelte en dat ging
over 'nieuwigheden'. De manier
om van een tuin iets moois en
vooral iets persoonlijks te maken,
zijn niet alleen planten, maar ook
het gebruik van ander materiaal.
Denk aan potten, véél potten, ste-
nen, een hekje, een terrasje. Daar-
bij moeten we vooral letten op
kleur. Want juiste kleurencombi-
naties geven de tuin een uitstraling

van harmonie en rust. En dat wil-
len we toch juist in een tuin?
Nieuwigheden wat planten betreft
kon hij ook heel wat over vertellen
en laten zien. Nieuwe soorten die
nog niet eens of nog maar net in
de handel zrjn, o.a. prachtige soor-
ten rozen.
'Het was een fantastische avond'.
Met deze woorden bedankte Pieta
Valentino hiervoor. We werden
nog uitgenodigd om zijn tuin per-
soonlijk te komen bekijken. En
daar zullen we vast gebruik van
maken. Pieta wenste daarna ieder-
een wel thuis.
Onze volgende bijeenkomst is op
donderdag 16 april en zal worden
verzorgd door het eendagsbestuur.
Dit is tevens onze slotavond.
Mettie Wolfswinkel

Fotoptuz,zel
Na het februarinummer te hebben
overgeslagen, omdat de kopij door
ziekte niet was ingeleverd, pakken
we in maart de draad weer op. De
foto in het januarinummer was een

opname van het transformator-
huisje aan de parkeerplaats bij het
Mientlàn (schuin achter de steeg
naast het WV-kantoor). Uit de
goede inzendingen trokken we die
van B. Bijlsma, W.M. Oppedijk-
straat 17. Van harte gefeliciteerd
met uw waardebon van / 25,00, af
te halen bij Boekhandel Visser.
De nieuwe opgave moet niet al te
moeilijk zijn, we verwachten dus
een overweldigend aantal inzen-
dingen. Uw oplossing moet dan

wel voor I april (geen grap) bij
Boekhandel Visser zijn ingele-
verd!

De redactie

B"Jo"Lt!
OmJat het or*ognliiL ;" olln,
onr"oorlii| JonL tu ,nqqnr, *il
,1 1

1& mede namens mtJn qezlnl

graag ielereen bnlonLnn áin
met ons *nnlnnftn tijJens mijn

,n,$l;if ;" hnt A"oáe*i"J
,inLnrhui" te Groningen en

Líj/"" *í1" thuisLomst.
BnJ""Lt ,oo, Jn ornr*nláignrln

stroom Laarien nn gonln
*ooránn, Jn gonln gauen in áe

Dorm Dan t' uit*onlnr, 
"oLn 

n,
Llon-nr. OoL ln 

"l"out't'nur" 
Jin

-nt JoLn naa, Groningen ,eJen
Itnnl nrg LnJ""Lt.

^lóAbe .Houtsma



9 IT DRYLTSER KYPMANTSJE

houden in 'De Poort'. Oud Kerk-
hof 1l in Sneek vanaf donderdag-
middag 7 mei a.s. Er zijn 6 bijeen-
komsten van 2 uur. Zonodig kan er
bemiddeld worden bij het regelen
van oppas en vervoer. Deelname rs
gratis. Geinteresseerden kunnen
zich opgeven tot uiterlijk 10 april
a.s. bij het cursusbureau van de
Stichting Thuiszorg Zuidwest
Friesland, telefoon 0515-428170
(tijdens kantooruren).
Nadere informatie over de ver-
schillende activiteiten is te verkrii-
gen via het genoemde telefoon-
nummeÍ van de Stichting Thuis-
zorg Zuidwest Friesland.

B"á""Lt!
InJnrnn, áie aan mij hnnlt

gnJo"l"t tijlens mijn ,nrLliif ,"
het AZLI-LII,eJI, Let

Antonius ZieLenhuis SnnnL nn

L;i *;i, th";"Lomst uil iL meáe

namens mijn urouw h"rtJ;iL
áonL.nqqnr.

Voo, ol Jn Loortnn, Llon-nr,

t'ru i tman Jen, tel et'oo nt j es

en uerdere attenties
mijn oprechte JanL!

J. Vs"n
\'lostinslaan 42

OPROEP
ex-bestuursleden en ex-vrijwilaigsters

van de peutersp eelzaal

LYTS YLEKB
November 1997 bestond de peuterspeelzaal

Lyts Yleke in IJlst 25 jaar.
Op woensdag 22 aprll a.s. gaan wij dit met de peuters vieren.

Maar ook willen wij iedereen die in de loop der tijd heeft
meegewerkt aan de ontwikkeling van Lyts Yleke

de gelegenheid geven te laten zien waarin dat
na 25 jaar heeft geresulteerd.

Daarom nodigen wij alle ex-bestuursleden en
ex-vrijwilligsters uit voor een gezellige bijeenkomst in
Lyts Yleke op woensdag 22 aprrl van 16.00-17.00 uur.

Geef je komst even door aan: Sita Grondsma (tel.0515-533291)
of Wilma Eisma (tel. 0515-532226).

Graag tot ziens op 22 apil!

WONINGINRICHTING

Galamagracht 2O
8651 EB lJlst

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

AWd,kwaliteit over de vloer

IJF

R

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

BOUWBEDR

VISSE
IJ LST

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

Informatie over vergeet-
aehtigheid en dementie
Dit voorjaar zullen weer verschillende activiteiten rondom het
thema 'Vergeetachtigheid en dementie' worden georgani-
seerd door 'Preventie(f)'. Dit is een samenwerkingsoverleg
van organisaties die werkzaam ziin op het terrein van de (pre-
ventieve) ouderenzorg in Zuidwest Friesland. De activiteiten
ziin bedoeld voor ÍamilielederV verzorgers van dementerende
ouderen en voor andere belangstellenden.

Tentoonstellling.
In ons land lijden ongeveer
300.000 mensen aan een of andere
vorÍn van vergeetachtigheid of de-
mentie. Dat betekent dat ongeveer
één op de drie gezinnen met deze
verschijnselen te maken krijgt. Het
is daarom van belang dat ouderen
en hun directe omgeving alert zijn
op de eerste verschijnselen van de-
mentie. Niet iedereen die vergeet-
achtig is en zich verward gedraagt,
is dement. Er kunnen ook andere
oorzaken zijnwaar soms wat aan te
doen is. Geinteresseerden in dit on-
derwerp kunnen de tentoonstelling
'In de war?... Vergeetachtig?... Is
het dementie of wat anders?' be-
zoeken in de openbare bibliotheek
te Sneek van 23 tlm 30 maart a.s.
Bij de tentoonstelling ligt een gra-
tis brochure en een wegwijzer
klaar. Hierin is informatie opgeno-
men over de mogelijkheden voor
hulpverlening en advies.

Thema-bijeenkomsten
In aansluiting op de tentoonstelling
worden thema-bijeenkomsten ge-
organiseerd over'Vergeetachtig-
heid en dementie'. Op zo'n bijeen-

komst wordt door deskundigen
vertelt wat normale vergeetachtig-
heid is en wat dementie is. Ook is
er aandacht vooÍ het omgaan met
een dementerende. Er worden op
deze bijeenkomsten een aantal be-
geleidings- en omgangsadviezen
voor familie en verzoÍgers van de-
menterenden besproken. Verder is
er ook gelegenheid voor het stellen
van vragen. Een van de bijeenkom-
sten vindt plaats in 'De Poort' te
Sneek op 26 maart a.s., van 14.30-
16.30 uur. Deelname is gratis.

Gespreksgroep
Voor familieleden en anderen die
dagelijks de zorg dragen voor een
dementerende oudere is dit vaak
een zware belasting. Voor deze
mensen kan een gespreksgroep
nuttig zijn. De deelnemers aan
zo'n gespreksgroep vinden vaak
steun bij elkaar: praten met mensen
die echt begrijpen en herkennen
wat er in de dagelijkse zorg speelt,
omdat zij hetzelfde doormaken. De
gespreksgroep is bedoeld voor
partners en familie van demente-
rende ouderen die nog thuis wo-
nen. De gespreksgroep wordt ge-

, 
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Nij Ylostins

De Stichting Bejaardenzorg
lJlst en Omstreken heeft be-
gin 1970 grote plannen om te
komen tot de bouw van een
wooncentrum in de boom-
gaard, gelegen in de hoek
StadslaanZuidwesthoekweg.
Erzullen 59 wooneenheden
komen, die eind 1971 in ge-
bruik kunnen worden geno-
men. Het centrum is bedoeld
voor de huisvesting van be-
jaarden, ouderen en ook an-
deren (alleenstaanden).
Maximaal 118 bewoners kun-
nen een plaatsje vinden in
dit experimentele wooncen-
trum, dat geheel nieuw was
voor Friesland. Het centrum
kon worden beschouwd als
een tussenvorm tussen ei-
gen huis en verzorgingste-
huis.

ln 1966 werd de basis gelegd voor
dit centrum, dat een functie zou
moeten vervullen voor de regio
(IJlst, Sneek en Wymbritseradeel).
De Stichting Bejaardenzorg kreeg
de volledige ondersteuning van de
plaatselijke kerken en de kerken te
Jutrijp-Hommerts, Oosthem, Ab-
bega en Folsgare.
Dinsdag 19 mei 1970 gingen de
voorbereidende werkzaamheden
van start met de sloop van de in de
bongerd staande oude loodsen en
het ruimen van een deel van de
bomen. Op 19 oktober 1970 be-
gon de daadwerkelijke bouw met
het heien van de eerste paal.
De bouw vorderde gestaag en op 8

november 1971 vond de officiële
opening plaats. Successievelijk
werden de 59 wooneenheden be-
trokken door 2l echtparen en 38
alleenstaanden. Een schitterend
gebouw met overdekte straatjes en
de nodige voorzieningen.



IT DRYLTSER KYPMANTSJE 10

Fffgelnijs

Vogelwacht
Ulst/Oosthem
e.().

20 Putters (putterke) gezien in de
Julianastraat op 26-01-1998 door
Kl. v.d. Sluis. Verder werden de
putters (15 stuks) nog gezien langs
de Iendrachtwei op 27-02-t998.
Minstens een week lang zwierf er
een groep putters langs het Schel-
penpad naar Sneek. Zaden en
voedsel zoekend in het oude gras
en planten langs greppels, sloot-
kanten. Gezien door Sj. Landman.
Ook werden er nog 2 putters ge-
zien in de tuin van de familie v.d.
Ley.ZezaÍenop de kaardebol om
daar de zaden uit de bol te halen.
Een smelleken (smelke) op het
dak van de garage van S.K. Abma,
op 27-01-1998 te Nijezijl.
25 Sijsjes (siiske) op de grond in
de tuin van de familie Spit, Stad-
slaan op 28-01-1998. Deze sijsjes
deden zich te goed aan de zaadjes
van de elzeboom. Deze waren op
de grond gevallen. Je ziet de sijs-
jes ook vaak aan de elzepropjes
hangen. De kleine acrobaten halen
zo de zaadjes eruit.
Veel meldingen zijn er geweest
over onze wintergasten in onze
tuinen. Veel meldingen van het
roodborstje (readboaske), winter-
koninkje (tomke), koolmeesje
(gielboaske), pimpelmeesje (blau-

mieske), huismussen (hÍsmosk),
spreeuwen (protter) en de merels
(swarte lyster). In mindere mate
onze wintergast de grote bonte
specht (grutte bunte spjocht) en de
vlaamse gaai (houtakster), maar
daar zijn wel veel meldingen van
binnengekomen. Een paar van on-
ze wintergasten zijn niet gezien of
niet gemeld. Dit zijn de heggemus
(toarnkruper) en de ringmus (1àn-

mosk).
Het waterhoentje (reindhintsje)
zocht deze zachte winter IJlst wel
op. Bij het eerste beste laagje ijs in
de sloten werden er 5 waterhoen-
tjes gezien op het gras van de Ze-
venpelsen. Bij het tweede beetje
winter liepen er 10 stuks op het
gras van de Uilenburg. Ook elders
in IJlst werd er nog een water-
hoentje gezien.
72 stuks knobbelzwanen (swan)

tussen Tsjolhuizem en IJsbrech-
tum gezien op 30-01-1998 door
Joh. de Jong.
3 reeën geziente Jutrijp bij het riet
van de Hengstenpoel door J. van
Zwol, Hommerts. Ook werden er
2 reeën gezien bij de kijkhut van
de Jutrijp door familie Schuur-
mans, Hommerts op 22-02-1998.
Eenzwarte zwaan gezien in Abbe-
ga door J. Smid op 3l-01-1998. In
Folsgare werden de zwatte zwa-
nen ook gezien. En er kwamen en-
kele meldingen uit lJlst, o.a. Mar-
jan Lageveen. Deze zwarte zwaan
komt van oorsprong uit Australiê
en is via Indonesie naar Nederland
gebracht. Hier ziet u hem het
meest in parken of bij particulie-
ren in de tuin.

3 staartmezen (langstirtmies) wer-
den gezien op 02-02-1998 bij de
familie Spit, Stadslaan. Ook de
boomkruiper (beamkruperke) was
aanweztg. Op 05-02-1998 was er
een sperwer (sparwer) in de tuin.
Hij probeerde een huismus te ver-
schalken. De sperwer ging de
struiken in om zijn prooi te pak-
ken, maar toen hij in de struik
was, waren de mussen alweer ver-
dwenen. Mispoes (sperwer)!
Voorjaarsboden op het reservaat
langs het Schelpenpad: 22 grutto's
(skries), 15 kemphaantjes (ho-
ants), 150 scholeksters (stránljip),
2 bergeenden (berchein) en 50
kievieten (ljip) gezien op 14-02-
1998 door Joh. de Jong, IJlst.
Vroege vlinder: een citroenvlinder
achter in de tuin bij de familie
Lubberts op 15-02-1998.
Koerende houtduif (hófdou) ge-
hoord door de Heer A. Osinga op
18-02-1998, Eegracht.
Een graspieper (greidepieper) ge-
zien en een leeuwerik (ljurk) zin-
gend aanwezig langs de Iewei,
Hommerts op22-02-1998 door Sj.
Landman.
Enkele honderden wulpen (wylp)
gezien bij Heeg op 23-02-1998
door S. Wassenaar. Ook zaghlj 2
kokmeeuwen (kob) met zwarte
koppen, dus in zomerkleed. Win-
terdag hebben de kokmeeuwen
een zwart stipje achter de ogen en
is de kop verder wit.

Vogelmeldingen graag bij: Sj
Landman, teI. 0515 -532046.

Vogelwacht IJlst-Oosthem e.o.

t\T.I\leuws
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I7vererrr€lng
Stadsbelang Ulst

postbus l0 8650 AA IJlst

Vanuit de Vereniging Stadsbelang
IJlst melden wij u de volgende be-
langrijke zaken:

Op 23 april houdt de Vereniging
haar jaarlijkse voorjaarsvergade-
ring waarin onder andere de uit-
breidingen op het beleidsplan met
de thema's cultuur, zorg en wel-
zijn, economie, mobiliteit en in-
frastructuur, recreatie en loerisme
en milieu en water aan de orde ko-
men.

Een eigen zwemplek in IJlst zit
er op koÍte termijn in. Na lang
aandringen van de Vereniging
Stadsbelang IJlst en enkele tegen-
slagen met de kwaliteit van het
water op de Geeuw is de gemeente
momenteel bezig met de plan-
voorbereiding voor een zwemplek
aan 'T Zouw. Realisatie is eventu-
eel deze zomer nog mogelijk

Wij hebben als reactie op de
plannen voor de A7 in de Traject-
nota-MER- een reactie gestuurd
waarin wij pleiten voor een opti-
malisatie van de huidige rondweg
met een goede ontsluiting van
IJlst. Wij hebben met name be-
zwaaÍ tegen een eventuele zuide-
lijke rondweg, omdat die het ge-
bied tussen IJlst en Sneek (het
schelpenpaadje) te veel aantast.
We zijá verheugd met het eenslui-
dende standpunt van de gemeente-
raad van Wymbritseradiel.

We zijn nog steeds actief be-
trokken bij de invulling van het
cenhum en hebben onder andere
de gemeente Wymbritseradiel ver-
zocht om de totale huidige en toe-
komstige verkeersknelpunten voor
voetgangers, fietsers auto's en
vaarverkeer bij de totale planvor-
ming mee te nemen. Wij geven in
het centrum prioriteit aan voetgan-
gers en fietsers zonder het voor
auto's onmogelijk te maken om
door het centrum te komen. Dus
eerst veiligheid, ook voor school-
gaande kinderen. Uitgangspunt is
voor ons voor heel IJlst een 30-km
zone.

Indien u nog geen lid bent kunt
u zich schriftelijk opgeven via het
postbusnummer of telefonisch bij
de secretaris. (53243$ De kosten
zijn slechts zes gulden per jaar
voor een gezin of vier gulden voor
een alleenstaande.

Voor de ledenvergadering van
23 april aanstaande kunt u zich,
als u lid bent. als kandidaat be-
stuurslid bij het huidige bestuur
opgeven.

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

De Rabobank is een bank met een idee.

Het idee heet'samenwerken'. Met wortels

in de plaatselijke samenleving hebben wij

als geen ander een traditie van salnenwer-

ken en bouwen aan relaties. Van jong tot

oud. Dat is meer dan een belofte.

volledig thuis in de financiële wereld. Maar

ook bij u in de buurt. 'W'e 
weten wat er bij

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

weten \Mat er speelt. \íant alleen dan kun-

nen we echt op uw wensen inspelen.

U kunt bii ons niet alleen terecht voor al

De Rabobank is een bank van mensen uw dagelijkse bankzaken maar l
voor mensen. Daarom zijnwij,niet alleen ookvoordeskundigadvies. fi\
RabObank Met de Robobank sta ie er niet otteen voor. *M

KantooÍ IJLST
Galamagracht 1, 8651 EB lJlst, telefoon (0515) 531426, telefax (0515) 531250, email: nbobanksjl@tref.nl

Openingstijden: Maandag Vm donderdag van 9.00-1 2.30 uur en 1 3.00-16.00 uur.
Vrijdag van 9.00-12.30 uur en 13.00-18.00.

Buiten deze openingstijden kunt u voor een adviesgesprek tevens op afspraak bij ons terecht. Graag tot ziens!
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FIRMA DE JOI\G
Systeemplafonds, wanden en verlichting

Een nieuw be-
drijf voor IJlst,
maar de firma de
Jong bestaat in-
middels ai twin-
tig jaar. Het be-
drijf werd in
1978 opgericht
door de heer'de
Jong sr., eerst sa-
men met zijn
broer, die ca. 10
jaar geleden uit
het bedrijf is ge-
treden. Nadat de
heer de Jong sr.
het bedrijf enkele
jaren alleen had
gerund, kwam ca.
7 jaar geleden
zoon Gerrit in het
bedrijf. Nog weer
4 jaar later kwam
ook zoon Jakob
het bedrijf versterken.

Het spreekt voor zich dat door de-
ze personeelsuitbreiding meer
werk uitgevoerd moest worden
om met z'n allen een boterham
(liefst met beleg) te kunnen ver-
dienen. In het begin gestart met al-
leen het aanbrengen van systeem-
plafonds, had het bedrijf de tijd
mee. Systeemplafonds raakten
meer 'in', vooral in bedrijfspan-
den íkantoren). Borendien ging
de overheid eisen stellen aan
nieuwbouwpanden op het vlak
van de brandveiligheid. Zo wer-
den en worden systeemplafonds
voorgeschreven omdat deze
brandveftragend werken.
Daarnaast kregen ook particulie-
ren oog voor het systeemplafond.
In de beginperiode van het bedrijf
werden systeemplafonds puur ge-
zien als plafonds voor kantoren.
Het spreekt voor zich dat dit deel
van de markt nog steeds voor de
grootste omzet zorgt bij de firma
de Jong. Niet alleen vormen be-
drijfspanden de hoofdmoot van de
orderportefeuille, ook gaat het
hierbij natuurlijk om grote opper-
vlakten. Door de toegenomen ver-
scheidenheid aan plafonds qua uit-
voering, kleur etc. heeft echter
ook de particulier het systeempla-
fond ontdekt voor de woning.

Hoe komen de opdrachten nu ei-
genlijk binnen? De belangrijkste
klantenkring wordt gevormd door
de aannemers. Architecten nemen
veelal standaard in hun bestekken
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Op het Industrieterrein 'Roodhem'vestigen zich steeds meer

nieuwe bedrijven. Medio 1997 vestigde zich vanuit lJsbrech-

tum de firma de Jong, gespecialiseerd in systeemplaÍonds,

systeemwanden en verlichting. Nadat eerst de opslagloods

met kantoor en woning gerealiseerd zijn, is inmiddels als

laatste onderdeel de showroom in_gebruik genomen.

de wensen geïn-
ventariseerd. Er
moest meer op-
slagruimte ko-
men, kantoor-
ruimte en een
showroom. Bo-
vendien wilde
één van de zonen
graag bij het be-
drijf wonen, om-
dat dit voor een
goede bedrijfs-
voering van be-
lang wordt ge-
acht. Met deze
uitgangspunten
in het achter-
hoofd is vervol-
gens in de regio
rondgekeken en
viel de keuze op
IJlst. Het klein-
schalige karakter

van 'Roodhem' was precies wat
de firma de Jong zocht. De aanwe-
zigheid van vele bedrijlswoningen
op het terrein maakte de keuze
vervolgens alleen nog maar ge-
makkelijker.

Het bedrijf is nu inmiddels alweer
ruim een half jaar actief in IJlst.
De opslagruimte van ca. 300 m2 is
in gebruik genomen, evenals het
kantoor en de woning. De
showroom is eind maart gereed en
het bedrijf wil dan wat meer aan
de weg timmeren. De herkenbaar-
heid zal vergroot worden door het
aanbrengen van reclameborden en
er zal meer geadverteerd worden.
Vooral de showroom is erg be-
langrijk voor de firma de Jong. De
consument kan daar immers straks
alles zien op het gebied van sys-
teemplafonds. 's Avonds en in het
weekend kan de consument te-
recht in deze showroom. Op die
trjden zal er steeds iemand aanwe-
zig zrjn die deskundig advies kan
geven.

De firma de Jong ziet de toekomst
met vertrouwen tegemoet. Het be-
drijf heeft in de afgelopen jaren
een goede naam opgebouwd. Men
is in staat snel op de markt in te
spelen. Veel materiaal is in voor-
raad. Voor grote werken kan snel
geleverd worden. De particuliere
markt is sterk in opkomst. In wo-
ninginrichtingsbladen en op beur-
zen wordt veel aandacht besteed
aan systeemplafonds. De firma de
Jong is er klaar voor!

voor nieuw- of
verbouw op dat
systeemplafonds
aangebracht moe-
ten worden. De
keuze van materi-
aal en gespeciali-
seerd plafondbe-
drijf wordt dan
meestal overgela-
ten aan de aanne-
mers. En ook in
deze wereld geldt
dat mond tot
mondreclame nog altijd de beste
aanbeveling is voor een bedrijf.
Het werkgebied van de firma de
Jong omvat daarom ook de gehele
provincie Friesland.
De firma de Jong beperkt zich
trouwens niet alleen tot het leve-
ren en aanbrengen van systeem-
plafonds. Ook de plaatsing van
(flexibele) systeemwanden is

steeds meer in opkomst. Hoewel
ook particulieren geïnteresseerd
zijn in systeemwanden, ligt het ac-
cent hier toch duidelijk bij de be-
driiven.

Waarom vertrekt
een bedrijf, dat al
bijna twintig jaar
bestaat, uit IJs-
brechtum en ves-
tigt het zich in
IJlst? Daar liggen
een paar oorza-
ken aan ten
grondslag. Door
de uitbreiding
van de perso-
neelsbezetting
moest meel om-

zet gemaakt worden en dat vraagt
meer opslagruimte. Door de ver-
anderende markt, oftewel de toe-
name van de particuliere markt,
ontstond de behoefte aan een
showroom. De particulier wil
graag zren wat er te koop is en wil
bovendien eerst zien hoe een be-
paald plafond er in werkelijkheid
uit zal gaan zien. In IJsbrechtum
waren geen groeimogelijkheden.
Het bedrijf was gevestigd in een
dubbele garage van ca. 60 m2 en
meer ruimte was er gewoon niet.
Eerst heeft de familie de Jons toen
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Wie stqqn eÍ
op de Íoto?
De ofgelopen moonden ziln enkele foto's gepubliceerd, woorop
enkele lJlsters stoon ofgebeeld. Op de ofgebeelde foto's ziin enkele

reocties binnengekomen. Heloos loot het ooniol reocties te wensen

over. Bii deze verzoeken wii olle (oud)lJlsiers, die personen op de
ofgebeelde foto's herkennen, toch voorol te reogeren. Ook ol kent

u niet olle ofgebeelde personen, loot ons toch weten wie u wel
kent. Ook op deze monier zol het veelol mogeliik ziin olle ofge-

beelde Ulsters te benoemen. Wii doen dqorom groog opnieuw een

beroep op u te reogeren op de ofgebeelde foto's von de lootste

moonden. Deze moond opnieuw een foto uit oud-lJlst.

De foto von deze moond is woorschijnliik genomen in de ioren viif-

tig. De foto loot een meisje en een iongetie zien op de oude brug

voor de Doopsgezinde Kerk. Op de ochtergrond zien we de Mes-

singklopper en het pond woorin voorheen de kopperszook von de

fomilieJellemo wos gevestigd. Wie kon informotie verstrekken over

de nomen von het meisie en hei jongetle von deze foto? Stuur of
breng uw reoctie op deze foto noor boekhondel Visser. En bedenk:

elke reoctie is welkom.
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