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IJlst in de winterperiode L9411L915
Op 4 en 5 mei a.s. zal weer stilgestaan worden bij de Duitse
bezetting van ons land gedurende de jaren 1940/45. Ook in
lJlst zal op 4 mei weer op gepaste wijze aandacht worden ge-
schonken aan hen, die direct oÍ indirect tengevolge van oor-
logshandelingen om het leven kwamen. Dit jaar willen wij
echter een ander aspect van de Tweede Wereldoorlog belich-
ten, namelijk de winterperiode 1944/45. Aanleiding hiervoor
was de vondst van een brieÍje uit april 1946, opgemaakt in
verband met de herplant van lindebomen langs de Stads-
grachten.

Onlangs kwamen wij in het bezit
van een briefje, waarin melding
wordt gemaakt van de herplant
van lindebomen langs de Stads-
grachten in april 7946 ter vervan-
ging van de in de laatste oorlogs-
winter gekapte leilinden. Dit
briefje symboliseert een aspect
van de Tweede Wereldoorlog, dat
eigenlijk nauwelijks ter sprake is
gekomen.
Als we denken aan deze laatste
oorlogswinter, bekend als de hon-
gerwinter, dan zien we veelal
beelden voor ons van hongerende
landgenoten in de grote steden in
het westen van ons land. Op het
platteland en dus ook in IJIst was
de situatie zeker niet rooskleurig,
maar de mensen hadden te eten.
Burgers konden bij boeren nog
tarwe, aardappelen en melk ver-
krijgen. soms tegen ruiling van
b.v. tabaksbonnen.
Toch deden de problemen zich
ook hier gevoelen. Wat was daar-
van de oorzaak en hoe werden de-
ze problemen zo goed en zo
kwaad als het ging opgelost.

In het najaar van 1944 werd zuide-
lijk Nederland bevrijd. De sprong
over de grote rivieren en daarmee
een snelle bevrijding van de rest
van ons land mislukte jammerlijk

(de slag om Arnhem). De toevoer
van goederen stagneerde en de
aanvoer van steenkool uit Lim-
burg kwam volledig tot stilstand.
Toen de nog beschikbare vooffa-
den opraakten, ontstond er dus een
enorm gebrek aan brandstof. De
aanvoer van kolen uit Duitsland
verliep eveneens moeizaam, totdat
de kolen helemaal niet meer aan-
kwamen. De elektriciteitscentrales
en gasfabrieken kwamen zonder
brandstof te zitten, evenals de zui-
velindustrie.
Aardgas kwam pas in de zestiger
jaren en IJlst beschikte trouwens
niet over stadsgas. De (kook)ka-
chels en fornuizen werden ge-
stookt met cokes, antraciet, eier-
kolen. briketten. brandhout en turf
(harde baggelaars). Slechts turf
was nog beperkt verkrijgbaar, op
de bon en (waarschijnlijk) ook op
de zwarte markt. Deze (zoute) turf
werd gestoken in Oudega (W.) en
was van een slechte kwaliteit. De
aanvoer van turf uit Drenthe was
in die tijd praktisch onmogelijk
geworden. Nieuwe turf wdrd nau-
welijks meer gewonnen wegens
gebrek aan arbeidskrachten, door
tewerkstelling van mensen ln
Duitsland en voor andere Duitse
belangen. Ook de afvoer van turf
vanuit Drenthe naar Friesland gaf

vele moeilijkheden aangezien
schippers wegens kans op be-
schieting en inbeslagneming niet
durfden te varen.
Om zich toch te kunnen warmen
en om eten te kunnen koken gin-
gen sommige lJlsters in arren
moede met de roeiboot naar afge-
legen weilanden om daar illegaal
landhekken uit het weiland te ha-
len, dit uiteraard tot groot onge-
noegen van de boeren.
Toen de nood erg hoog was ge-
wgrden besioot de toenmalige
burgemeester Langman in januari
1945 tot het kappen van bomen.
Langs de Eegracht en Galama-
gracht stonden prachtige in model
gesnoeide leilinden. Zware iepen
stonden langs de Stationsstraat
(huidige Stadslaan) tot aan het
vroegere N.S.-station halverwege
de Stadslaan en Nijezijl (huidige
Zuidwesthoekweg). Al deze bo-
men mochten gekapt worden door
de burgers zelf. De meeste bomen
werden verdeeld over 2 gezinnen.
vaak buren, die deze bomen zelf
moesten kappen en zagen. Hele

zware bomen werden zelfs over 3
gezinnen verdeeld. Vooral linde-
hout was prima hout om te versto-
ken, maar het werd natuurlijk nat
verstookt (tijd om te drogen was
er immers niet) en dit lichte hout
was snel verbrand. Maar, men kon
zich hiermee prima redden.

De Duitsers vonden het beoaald
niet leuk dat burgemeester Lang-
man, zonder hen daarin te kennen,
toestemming had gegeven tot het
rooien van deze bomen. De bo-
men, vooral als ze volop in het
blad zaten, boden de Duitsers na-
melijk dekking tegen geallieerde
vliegtuigen. Het schijnt dat de
Duitsers deze kwestie zo hoog op-
genomen hebben, dat zelfs een
razzia werd gehouden om burge-
meester Langman op te pakken.
Het Rijkskolenbureau zorgde na-
melijk voor de aanvraag en verde-
ling van brandstof. De scheeps-
aanvoer van Duitse kolen was, zo-
als gezegd, mondjesmaat. Via
Staatsbosbeheer werd getracht
hout en takkenbossen beschikbaar
te krijgen, die vooral gebruikt
werden voor bakkerijen en even-
tuele gaarkeukens. Later, op 19

maart 1945, werd in geheel Fries-
land zelfs alle vervoer van brand-
hout, waaronder takkenbossen,
bomen, stronken enz. verboden,
tenzij men een vergunning had,
afgegeven door de houtgemach-
tigde voor Friesland. De politie
kreeg opdracht alle niet door een
vergunning gedekte transporten,
ook kleine hoeveelheden, in be-
slas te nemen.

(Venolg op pag. 5)
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Cafe - Biljartcentrum - Zalenuerhuur

SIADSHERBERG
HET WAPEN VAN IJLST

eig. Fam. J. Schreur

Galarnagracht 2-4, 865l EB IIst, tel. 0515-531315

. Sfeeruol Cafe ' Petit Restaurant' 2 Wrgaderzalen' Zonnig terras

' 2 Jeu de Boule-banen' Biljartcentrum met:
.2 Cararnbole-tnfth' I Snoohertafel' I Ca/èbiljart' I Poolbiljart

Makelaardij
Schrale

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

Hypotheken en verzekeringen.

Taxaties van alle onroerende goederen
binnen 48 uur geregeld.

Vraagt vrijblijvend informatie.

Stadslaan 42,8651 AG lJlst
tel. 0515-53221 'l

SIKIVIA

Popmawal 4
8651 AE lJlst
Tel. (0515) 531 416

Oud Kerkhof 31-33
860'l EË Sneek
Tel. (051 5) 41 5 307
Fax (0515) 418 033

G e b oo rtekaa rtjes, T rou w- e n G e I egen h eidskaarten wo rd e n
bij ons vakkundig gedrukt. Boeken ter inzage!

?i!!#ffi::.#
Galamagracht 9, Ulst, 051 5-531 318

slkefi 4e V>ae

Busestraat 26, 8651 BK YIrt, Elefoon / Íax: 051 5-532453

Voor binnen- en
buit enschilàerwerk

L h/,llTloweeÍde Auto/yfchool t
. Lestijden 60 minuten
. Opfriscursus voor de niet regelmatige rijders

D. von der lei - lJlst

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

KORT

Met een plofond von

I^/ADTn \-/r\ |
weetuwatuboven
uw hoofd hongt.

INTERIEURBOUW B,V.

Smidssfroat 2ó, 8ó01 WB Sneek
Telefoon: 051 5-422738 - Fox: 051 5-421953

@Ë

H
MEER PLEZIER VAN JE GULDEN

tel.: 051 5-531 570 fax: 051 5-532617

NIET ALLEEN VRIENDELIJK...
MAAROOK
DEKSELS
VOORDELIG!

EotfÍffi
H.P. Nauta
GALAMAGRACHT 34 IJLST
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zaÍeÍdag 9.00-12.00 uur in De Ut-
heme.
Bouw- en Houtbond F.N.V.
Sneek/Wymbritseradiel Contact-
persoon: Douwe Heeringa,
re1.0515-53 1970.
Vrouwen Advies Team (VAT):
Vrouwenbond FNV, district Fries-
land, bel: 0511-415867, secr.:
05 155-31970.
Gemeente van Jezus Christus:
Kinderclub 4tlm7 jaar; woensdag
13.30-14.30 uur; 8 ím 11 jaar
14.30-15.30 uur. allebei in de even
weken. Info: Lippy Walinga, tel.
0515-532662. Toffe Tienerclub:
vrijdags 19.30-21.00 uur; in de
even weken. Info: Johan Brinks-
ma, tel. 058-2501627.

MIJN HOBBY
UW GEMAK...!
Het vertrouwde adres voor al uw
sliipwerk, zoals: schaÍen, messen, luin-
en hobbygeÍeeÍlschap.
0especialiseerd in het slijpen van
luingereedschap, waar0ndeÍ alle s00rten
grasmaaieÍs. Tevens verkoop van
nieuwe en gebruilde (scherpe)
grasmaaiers

Uw gereedschapslijBer:
Henk de Vries
Bockamastraat 27
Te|.531782

een uitgave van:
Drukkerij Visser
Galamagracht 9, IJlst
Postbus 4, 8650 AA IJlst
TeI.0515-531318
Fax0515-532765
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E,. Hekman
S. Hirutsma

G. Groeneveld-Kroese
Migg bv, Sneek
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Fotots:
Fotostudio Cees Kaspersma
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schriftelijke toestemming van de uitgever
De uitgever behoudt zichzelfhet recht

voor ingeleverde kopij te wijzigen, in te
korten of te weigeren.
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24 april l7 .00 - 25 april 23.00 uur
E.H.J.M. Drenth

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

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

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

S. Sjaerdemalaan 7 2, lJlst
Tel.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

8 mei 17.00 - 9 mei 23.00 uur
E.H. Mulder
Tramstrjitte 8, Nrlland
Tet.0515-569232

9 mei 23.00 - 1L mei 8.00 uur
E.H.J.M. Drenth

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

L5 mei 17.00 - 18 mei 8.00 uur
C.H. de Koning
Ylostinslaan 3, IJlst
Tel. 0515-531263

20 mei 17.00 - 22 mei 8.00 uur
E.H.J.M. Drenth

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

22mei17.00 - 23 mei 23.00 uur
E.H. Mulder
Tramstrjitte 8, Nijland

Tet.0515-569232

23 mei 23.00 - 25 mei 8.00 uur
E.H.J.M. Drenth

S. Sjaerdemalaan 72, IJlst
Tel.0515-531263

29 mei 17.00 - 2 juni 8.00 uur
G.J. Schadenberg en J.P. Verdenius

De Skatting 40, Heeg

TeI.0515-442300

5 juni 17.00 - 6 juni 23.00 uur
E.H.J.M. Drenth

S. Sjaerdemalaan 72, IJlst

Tel. 0515-531263

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' repeti-
tie iedere maandagavond van
19.30-21.30 uur in het Mienskips-
hts.
Jeugdkorps 'Tusken de Noaten'
elke dinsdag van 17.00-17.45 uur
in de Schaapskooi.
Judo lessen, iedere dinsdag 17.00-
19.00 uur in sporthal De Utherne.
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 IJlst.
Biljarten Biljartvereniging'De
Stadsherberg', elke maandagavond
voor geoefenden. Recreatiebiljart
voor 55+, elke dinsdag- en donder-
dagmiddag van 13.30-17.00 uur.
Dammen elke maandasavond 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-
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 luttt, zaterdagmorgen van
9.00-12.00 uurjeugd.
Gymnastiekvereniging De Stàn-
fries: maandag sporthal 8.45-10.45
uur, 16.30-22.30 uur; dinsdag, in
het Mienskipsh0s, 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;

25 april Uitvoering De Stànfries, Utherne.

28 aprll Sportdag Stichting Jeugd- en Jongerenwerk, Utheme.

30 april Begin mei-vakantie tot

7 mei Leeskring 'Het verhaal gaat...', ds. H.C.S. Spit, Schaaps-

kooi, 14.15 uur.

9 mei I.V.N. Sneek-Wymbritseradiel, Polder De Pine, aanvang

9.00 uur, Lytshuzen 2 bij boer Jan Kruis (weg Osingahui-

zen-Oudega). Opgave Marco Roepers, tel.

05 15-41 1098, kosten / 2,50, leden gratis.

9 mei Verkoopmorgen 'Cuba Vive', loods Nooitgedagt.

l0 mei

13 mei Leerhuis 'Kinderen van Abraham, De Islam' H.C.S.

Spit, Schaapskooi, 20.00 uur.

l3-16 mei Kermis op de Overkluizing, stadsherberg, orkest'Erica'.

14 mei Leeskrins 'Het , ds. H.C.S. Spit, Schaaps-

kooi 20.00 uur.

I.V.N. Sneek-Wymbritseradiel, De Potten, aanvang 05.00

uur bij het paikeerterrein van de Potten, vroege

vogel s/dau wtrapwandel i ng.

Amnesty schrijfavond in de bibliotheek,

19.00-20.30 uur.

Elfstedenwandeltocht.

Leerhuis 'Kinderen van Abraham, De , ds. H.C.S.

Spit, Schaapskooi, 20.00 uur.

Leerhuis 'Kinderen van Abraham, De Islam', ds. H.C.S.

Spit, Schaapskooi, 20.00 uur.

2O mei

27 mei

IIOEfrIIOA
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;;J TIMMER- EN AANNEMINGSBEDRIJF

NIEUWBOUW . BETONBOUW . RESTAURATIE
ONDERHOUD. WEG. EN WATERBOUW

Roodhemsterweg 4
Postbus 29 - 8650 AA lJlst

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

R. KROES v.o.t.

Roodhemsterweg 14, IJlst
Tel. 05 15 - 53 14 36 / orivé 53 I 8 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

<\>
NS-plaatsbewijzen

verkrijgbaar bij
boekhandel Visser

Voor verÍ,
behangn

glas,
ijzerwaren,

tuingereedschappen
en visartikelen

het adres

ó..ffi..wV&\MS
Galamagracht 13, Ulst

te|.0515-531387

vqn

volledig

' r$à|*nágiidrt 2s

8ó5lrE0 lJlst
tgf./fa* 0515-531462

mob.tel. 0ó-52 508 083

qchtcrgÍondmuziek
'1::; :' tOt

disco-shows

ï,eah*isOs:

;l,inlllslh Bergstra

De Tcjalk 4
só51 CZ lJlsf
tel. 0515-531ó13

't r%h-,,.*houkë

iÉlomskikku rsussen

iÉreidsboeketten, korsages en oar

,%lomwurk

Richtsje Wilnja
De Himmen 29
Easthim
Ti1.0515-532607

UW ADRES VOOR:
. Centrale verwarmingsinstallaties
. Energiebesparende verwarmingssystemen
. Renovatie van bestaande verwarmingsinstallaties
. Elektro{echnische installaties
. Energiebesparende verlichtingssystemen
. Airconditioning

VOOR WONTNG- . Sanitair installaties

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

Nevenvestiging lJlst
Eegracht '1 05
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

Jt Binnen- en buiten schilderwerk
Jt Saus- en behangwerk

Jt Enkele en dubbele beglazing

* Spacksouiten PikesYl B
I I 8617 LH ABBEGA

Jk Kleinschalig timmerwerk ïet.0515 s3226s



Ulst in de winterperiode L9441L945
(Veruolg van pag. l)

De schaarste aan brandstoffen
bleef overal groot. Hier en daar
werden paaltjes van afrasteringen
langs vaaÍwaters zelfs uit de grond
getrokken, ondanks de Duitse
waarschuwingen.

Met het kappen van deze bomen
verdween een sieraad van IJlst. De
prachtige leilinden omzoomden,
net als nu het geval is, de Stads-Ee
en de zware iepen sierden de Sta-
tionsstraat. Wat restte was kaal-
slag. Na de bevrijding moest IJIst
in oude luister worden hersteld.
Besloten werd de schooljeugd
nieuwe bomen te laten planten,
een sooft voorloper van de jaar-
lijkse boomplantdag. In april 1946

werden nieuwe linden geplant
langs de Eegracht en de Galama-
gracht. Onder elke nieuw geplante
boom werd een fles gestopt met
een briefje. Op dit briefje werd
tekst en uitleg gegeven van het
hoe en waarom van het planten
van deze bomen. Naam, adres en
geboortedatum van de kinderen,
die de bomen hebben geplant,
werden tevens vermeld. Later
werden populieren geplant langs
de Stadslaan.

Helaas mislukte deze herplant.
Vele bomen haalden het niet, wel-
licht door de hete zomer van 194'/.
Naderhand zijn nieuwe bomen ge-
plant die, na vele jaren, IJlst weer
het oude lommerrijke aanzien te-
rug hebben gegeven. Deze laatste

oorlogswinter vormt een wat on-
derbelichte periode uit de oorlogs-
tijd, maar zal zeker bij de wat ou-
dere IJlsters herinneringen aan die
tijd oproepen. Voor de jongeren
schetst dit verhaal een beeld hoe
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hun (groot)ouders die periode zijn
doorgekomen.

(voor de totstandkoming van dit
artikel danken wij de heer W.J.
van der Velde)

-00af-a'rfftg

deel. Het doel van de opbrengst is
om een landbouwproject in Alba-
nië te ondersteunen.

Tn Zvirine heeft Dorkas een irriga-
tie-project opgezet. Door dit pro-
ject worden 140 gezinnen gehol-
pen. De boeren worden getraind in
het gebruik van water, nieuwe
technieken, enzovoort. Er rs nau-
we samenwerking met de plaatse-
lijke boeren en autoriteiten. Dit
project is duurzame ontwikke-
lingshulp. Door het geven van
professionele informatie hebben
de armen in deze omgeving de
mogelijkheid om hun levensstan-
daard te verbeteren. Ook wordt in
samenwerking met hen handel in
het dorp opgezet.

Dorkas werkgroep Nijland gaat
zich dit jaar inzetten voor de men-
sen in Albanië, helpt u mee door
een bijdrage in de collecte?

U kunt ook een gift overmaken op
giro 20 1 8 of rek. bank:
41.24.31 .017 t.n.v. Dorkas Hulp te
Andijk o.v.v. 'landbouw Albanië'.

nntjeffineton

Opbrengst Jantje
Beton collecte
Dit jaar heeft de Jantje Beton col-
Iecte, gehouden van 9 tJm 14
maart 1998 in IJlst en Oosthem.
maar iiefst f 1.7 51 ,'7 5 opgebracht.
De helft hiervan is bestemd voor
het Nationaal Jeugdfonds, van de
andere helft krijgen de peuter-
speelzalen in IJIst en Oosthem en
de stichting Jeugd- en Jongeren-
werk ieder een deel.

Voor de peuterspeelzaal in IJlst is
dit een mooie bijdrage aan het 25-
jarig jubileum-cadeau. een nieuw
klimtoestel voor binnen.

AIIe gulle gevers en enthousiaste
collectanten hartelijk bedankt na-
mens Jantje Beton.

Jeltsje de Vries en Betty Huisman

Collecte Simavi

Yan22 ím 28 maart j.l. werd ook
in IJlst weer gecollecteerd voor
Simavi.

Dit jaar is het mooie bedrag van

I 1.854,35 opgehaald.
Het geld wordt besteed aan medi-
sche hulp in ontwikkelingslanden.
Dit jaar woldt veel aandacht be-
steed aan blindheidsbestrijding.

Collectanten en gevers hartelijk
bedankt!

E. Eiling-Ykema
Y. Nijdam-v.d. Molen

Nationaal
Reumafonds

De actie vooÍ het Nationaal
Reumafbnds in het kader van de
landelijke inzameling in de week
van 16 ím 22 maart j.1. heeft in
IJlst een bedrag opgebracht van

ï 2.309,80.

De opblengst komt ten goede aan
de volgende activiteiten:
- wetenschappelijk onderzoek;
- individuele hulp voor reumapa-

tiënten;
- aangepaste vakantiereizen en

aangepast vakantiecentrum;
- voorlichting (Internet, informa-

tiecentrum, brochures, reum-
avooilrcntlngsblao )

- actreve steun aan reumapaÍën-
ten in Nederland, onder meer
door het financieren van meer
dan 100 patiëntenverenigingen
en de activiteiten van de Reuma-
patiëntenbond.

Dankzij de inzet van vele tiendui-
zenden vrijwilligers die zich jaar-
lijks inspannen voor de landelijke
collecte is het Nationaal Reuma-
fonds in staat te blijven werken
aan verbetering van het lot van
1.400.000 patiënten. Mocht u de
collectant gemist hebben dan kunt
u alsnog een bijdrage overmaken
op giro 324 ten name van het Na-
tionaal Reumafonds Den Haas.
Comité IJlst.

Tineke Rijpma
Jannie Gebben

Collecte
Astma Fonds

In de week van 11-16 mei wordt
de jaarlijkse collecte voor het Ast-
ma Fonds gehouden. Het is u be-
kend dat deze collecte van groot
belang is voor de voonzetting van
hun werk.

Daarom hoop ik dat u net als vori-
ge jaren, de zakjes die van te vo-
ren worden rondgebracht met uw
gave klaar wilt leggen voor de col-
lectant.

Bij voorbaat hartelijk dank na-
mens het Astma Fonds.

W. Kempenaar-Verhoog

Dorhas Holp
Dorkas werkgroep Nijland van de
christelijke hulporganisatie Dor-
kas Hulp houdt in de week van 24
april-2 mei een huis-aan-huis col-
lecte in qemeente Wvmbritsera-

Aanleg Zuidwest-
hoekweg
De wegverbinding met Sneek be-
stond lang uit slechts een smalle
weg, de Hemdijk. Door de toena-
me van het verkeer en met name
het vrachtverkeer werd de weg-
ontsluiting steeds problemati-
scher. 0m deze reden werd in no-
vember 1961 door de gemeenten
IJlst en Wymbritseradeel besloten
een nieuwe verbindingsweg tus-
sen IJlst en Sneek aan te leggen.

Moeilijkheden bij de grondaan-
koop zorgden echter voor stagna-
tie in de uitvoering. binnen de ge-
meente IJlst moesten zelfs enige
percelen grond onteigend worden.
De aanbesteding van de weg kon
daarom pas in februari 1965
plaatsvinden.
Op 20 oktober 1966 werd de nieu-
we weg geopend, een gebeurtenis,
die IJlst eindelijk een goede ver-
binding met Sneek bezorgde. Een
verbinding waar reikhalzend naar
werd uitsekeken.

'mrurffy [nALruEgrE^gJE,
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Lippenwalde 2
8622 DD Hommerts

Voor taxaties en bemiddeling bij
verkoop/aankoop van:

- woningen

- recreatiewoningen

- landerijen etc.

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

ln het bezit van SvM-makelaarsdiploma
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Rcnorutkr &Nieuwbouw

VAN VLOER TOT DAKPAN
ONDERHOUDSBEDRIJF HUISMAN!

DE FINNE 6,8651 CW IJLST. 0515-532023
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De slager aan de gracht,

die heeft vlees dat is heel zacht.

Lekker gekruid gehakt

voor u een gemak.

Vele soorten worst

en u eet als een vorst.

Naar vele andere solrten kunt u vragen

u moet naar 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 lJlst
Te|.0515-531309

q,v Uitvaartvereniging "Laatste Eer" lJlst

* Stijlvolle verzorging van begraÍenissen en crematies
jí Opbaring in eigen aula in lJlst met onbeperkt

bezoekgelegenheid voor nabestaanden
>i: Indien gewenst opbaring thuis met koêling
)i. Dienstverlening zonder winstbejag met voor leden

bovendien financiële 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
0514-591372

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

Waarom kopen...
als u Yoordelig
kunt huren?

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

M. SIIPERDA
Gereedschapverhuur

Sudergoweg 54, Ulst
051 5-426020/05 1 5-531 260

STICKER-
RUILBURO

*
ERWIN ZIJLSTRA

*
Penningkruid 58
8607 DK SNEEK
tel.0515-422339

COPIEREN tot A3

- nu ook in kleur -
vergroten of verkleinen?

DUPLICEREN?
Snel en goedkoop

dan naar:

Boekhandel/Drukkerij
VISSER

Gàlamagracht 9 . tel. 5313'1 I

VÀKGAR.EGE@

AUTOBEDRIJT
ÀLTIID VERTROI'IVD DICIITBIJ

J. OSINGfi, Fax: o515-532386

AUTOWASCENTRUM

OPEMNGSTIJDEN:
Maandag t/rn
Dondetdag :8-20uur
Vrijdag :8 - 2l uur
Zaterdag :9-20uur

Rognnolewei 9

8651 EP lllst
Tel.: 0515-532386

rri
\
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J.,,OSINGA

MET PLEZIER GITAAR
LEREN SPELEN:

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

olgemene muzikole vorming
en ritme-troining

Gitaarles-praktiik
rl .- tbqrsma

WARTENTERP 12
8617 tD ABBEGA

Ervoren docent, opgeleid oon
de Universiteit von Amsteroom

en procticerend musicus

ontvongi bezoek oon huis.

Bel voor informotie of voor een
vriibliivende kennismokings-

oroefles

- 05 | 5-53 30 ó8

EEN BETER }IIIIEU
BEGIilT Bil IEZEIF

Sicco Sjaerdemalaan 43
8651 BA IJIst

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

AUTORIJSCHOOL

Anneke Klootwijk
&

Onno Swart

Voor al uw
rijbewijzen

Hommerts
:reL 051 5-443600

06-526141 35

Taxicentrale
ZUID-WEST-FRIESLAND

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

Postbus 459, 8600 AL SNEEK

Alg. tel.nr. : 051 5-430300

A AannemersbedriiÍ

\Ë/ [:l]liga-sPijksma
Voor al uw
* Nieuwbouw
* Verbouw
* Onderhoudswerk
Vraag om vrijblijvende
prijsopgave
van uw bouwplannen

Tef eÍoon O51 5-442278 I O51 5-531228
Telefax 051 5-443659



l rnei a.s. Nationale Herdenking:
Yrijheid vraagt ieders stem

Herdenken en vieren is niet alleen iets van het verleden. maar
veronderstelt ook een actieve houding in het heden. Waar
mensen samenleven bestaat vrijheid alleen als mensen die
met elkaar delen. Daarvoor is een actieve betrokkenheid no-
dig van allen bij de multiculturele samenleving, nationaal en
internationaal. Vrijheid is immers nooit vanzelÍsprekend.

De nationale dodenherdenking
staat, zoals de kop van dit artikel
ai aangeeft, in het teken van 'vrij-
heid vraagt ieders stem'. In één
adem kunnen we daaraan toevoe-
gen 'en ieders steun!'
Met het thema wordt aangesloten
bij de herdenkingen van 150 jaar
grondwet en 50 jaar Universele
Verklaring van de Rechten van de
Mens en bij de Tweede Kamer
verkiezingen op 6 mei a.s.

In Nederland is het uitgangspunt
'iedereen gelijke rechten' gewaar-
borgd in de grondwet. Sinds het
bestaan ervan is de grondwet al-
leen buiten werking gesteld tij-
dens de bezetting in de Tweede
Wereldoorlog. Daarvoor kwam
toen in de plaats het machtswoord
van dictatoriale bezetters. Toen
werd ervaren waartoe de princi-
piêle rechtsongelijkheid van men-
sen in een samenleving leidt: tot
ineenstorting van de rechtsorde en
verwoesting van talloze levens.
Internationaal gezien hebben De
Verenigde Naties in 1948 de Uni-
versele Verklaring van de Rechten
van de Mens aangenomen. Deze
verklaring begint met de erken-
ning van het recht van vrijheid
voor iedereen: 'alle mensen wor-
den vrij en gelijk in waardigheid
en rechten geboren.' Deze Univer-
sele Verklaring is, net als de Ver-
enigde Naties, tot stand gekomen
als een reactie op de Tweede We-

reldoorlog om een herhaling te
voorkomen.

Vrijheid vraagt ieders stem en
steun
Vrijheid gééft niet alleen iedereen
een stem, vrijheid vráágt ook ie-
ders stem en...steun!
Enerzijds schept vrijheid vele
mogelijkïeden. Mensen mogen in
de pers schrijven wat ze vinden.
We kunnen ons standpunt uitdra-
gen in verenigingen en panijen en
actie voeren in of met belangen-
groeperingen. Daarbij kan het
gaan om onderwerpen als werk,
school, kerk, milieu, veiligheid,
emancipatie, of welk thema dan
ook. Mensen kunnen op talloze
manieren hun overheden van re-
pliek dienen, ongevraagd advies
geven, voorstellen doen, besluiten
bernvloeden en nieuwe inzichten
bepleiten. En bU verkiezingen
kunnen we onze stem geven aan
een persoon of een partij waarvan
we verwachten dat die het best
vooÍ onze belangen opkomt.
Anderzijds weten we dat die
waardevolle vrijheid alleen kan
blijven voortbestaan als we ons
gebonden weten in verantwoorde-
lijkheld voor elkaar. Dat we een
beetje eigen vrijheid inleveren om
ruimte te geven aan die ander. Dat
doen we in het respecteren van de
eigenheid van die andere en door
die ander te betrekken bij besliss-
ingen die iedereen aangaan. Ver-

antwoordelijkheid nemen voor de
vrijheid uit zich ook in het durven
aanspreken van die ander als zijn
gedrag ten koste gaat van derden.
In deze tijd van toenemend indivi-
dualisme vullen veel mensen vrii-
heid alleen in op de egoïsriscÀe
manier: 'Als ik maar kan doen en
laten waar ik zin in heb.'
Met de leuze 'Vrijheid vraagt ie-
ders stem' wordt benadrukt dat
vrijheid ook verantwoordeliikheid
veronderstelt.

M_et een knipoog naar de verkie-
zingen voor de Tweede Kamer,
die op 6 mei a.s. worden gehou-
den, roep ik iedere stemgerechtig-
de ook op werkelijk te gaan stem-
men. Het belangrijkste kenmerk
van stemmen is immers dat dit al-
les te maken heeft met het delen
van vrijheid in een samenleving,
waarbij de rechten van ieder mens

Nieuws van John. M. Mostaert
Kindertehuis Dom Dzieck Kornik
Bnin Polen, Zending zonder gren-
zen, Fibrosis patiënten, Pando
Ferrer ziekenhuis Cuba.
Het is zo langzamerhand een hele
lijst geworden maar ik kan u zeg-
gen dat het prima gaat met uw, zo
belangrijke, steun! Het kinderte-
huis vraagt voor de inrichting van
de keukens in het nieuwe pavil-
joen dingen, zoals ijskasten, pan-
nen maar ook dingedes, theedoe-
ken, pannenlappen, handdoeken,
etc.
Honderden brillen gingen naar een
Hongaars dorp (Bicalat) in Roe-
menië.
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als uitgangspunt gelden. Mensen
die zich willen inzetten voor een
rechtvaardige samenleving verdie-
nen uw stem en steun!

Mensen die in de Tweede We-
reldoorlog zijn omgekomen heb-
ben gevochten voor onze vrij-
heid en hebben daarmee hun
verantwoordelijkheid naar de
samenleving toe ten volle ge-
toond. Wij mogen de miljoenen
slachtoffers niet vergeten! Ik no-
dig daarom de inwoners van
IJlst uit aan de Nationale Her-
denking op 4 mei a.s. inhoud te
geven door:
1e. vanaf 18.00 uur tot zonsonder-

gang de vlag halfstok uit te
steken. Ook de kerken en
scholen worden verzocht dat
te doen.

2e. om 19.30 uur deel te nemen
aan de 'stille tocht'. die vanaf
het gemeentehuis naar de al-
gemene begraafplaats te IJlst
wordt afgelegd. Op de oor-
logsgraven worden namens
het gemeentebestuur van
Wymbritseradiel kransen ge-
legd. Ook deelnemers aan de
'stille tocht' kunnen daarbij
bloemen leggen. Muziekver-
eniging'Concordia' verzorgt
de muzikale omlijsting bij de-
ze plechtigheid.

3e. vanaf 19.45 uur tot 30 secon-
den vóór 20.00 uur worden de
IJlster klokken geluid.

4e. vanaf 20.00 uur wordt een ie-
der verzocht 2 minuten stilte
in acht te nemen.

5e. de plaatselijke horeca wordt
verzocht tussen 18.00 en
21.00 uur op gepaste wijze
met deze herdenking rekening
te houden.

IJlst. aoril 1998.

De burgemeester van
Wymbritseradiel,
M.F. Koopmans

Voor het 'Pando Ferrer zieken-
huis' op Cuba mocht ik tot op he-
den 211 brillen en een gehoorap-
paraaÍ ontvangenl
Het totaal aantal brillen dat
mocht inzamelen komt nu
40741
En dan al die kaarten, duizenden
postzegels en boeken voor onze fi-
brosis patiënten.

Inleveradres voor IJlst: Boekhan-
del Visser.
Ontvang een hartelijke groet en tot
de volgende brief.

ik
op

John M. Mostaert
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Privé en Zakelijk
de juiste

* Yerzekering

x hypotheek

* pensioen

SNEEIT.ER
ASSURANTIE-

KANTOOR
I'E BOER BV

Zwarteweg 4, Sneek
Tel.:0515 - 416825

CUBA VIUE

Bij deze weer even een kort ver-
slag van onze activiteiten van Cuba
Vive. De knuffelbeesten, speelgoe-
dactie loopt geweldig; er wachten
een kleine duizend knuffels op ver-
zending naar Cuba, waar injuli de
kinderdag wordt gehouden.
We willen onze dank uitbrengen
aan alle gulle gevers en aan de
Golff en Speerstra, waar we onze
dozen neer mochten zetten. Ook
stonden er dozen in Blauwhuis,
Oudega en Heeg.

Zaterdag 9 mei houden we een ver-
koopmorgen in de Nooitgedagt-
loods op de Overkluizing, waar we
de spullen verkopen die niet naar

Cuba afgezonden worden. De op-
brengst wordt weer gebruikt voor
aanschaf van schoolmaterialen,
enz.
Mocht u nog spulletjes over heb-
ben, bel ons maar even; we halen
het graag bij u vandaan. Alles is in
principe welkom, behalve bedden,
groot meubilair en dikke winter-
kleding.

Fam. C. Makelaar, S. Sjaerdema-
laan22, te1.532069 en
fam. H. Adema, Julianastraat 4, tel.
53 1 856.

N.C.V.B.
afdeling lJlst
Presidente mevrouw Joustra open-
de met een hartelijk welkom, in 't
bijzonder de gasten, Dick en Wil-
ma de Grooth uit Groningen met
het onderwerp 'Als symbolen
spreken'. Bijbelse symbolen zoals
de olijftak, de regenboog, de duif,
de parel, etc. Wat zeggen symbo-
len veel; boeiend vertelden zii en
Iieten dia's zien.

Ze gaan jaar- en kunstmarkten
Iangs en verkopen via Evangeli-
sche boekwinkels zelfgemaakte
kaarten, textiele schilderstukjes en
gedichten. Er was een uitstalling
van deze artikelen te zien en te ko-
pen, waar door de N.C.V.B.-leden
druk gebruik van werd gemaakt.

Mevrouw Joustra bedankte de
heer en mevrouw de Grooth voor
de boeiende avond, waarna het
lied Gezang 434 weÁ gezongen.
Ze wenste iedereen wel thuis en
tot ziens op 23 april a.s.

P.v.d. M.-2.

Cuba Vive Ulst

Galamagracht 20. 865l EB lJlst
Tel. O5 I 5 -5 3 2372/5 3 I 45O

llj scENrc coÍvrEDra
VINYI. COLTECTIE

Keure uit zer vel vershillmde dessins

en kleuren.Vor gebruik in de keuken,

bodkomer, wmn- m slmpkomen

Klorehl, etwom, gerhiki vor vler-
vercrming o onlistoiirh.
Dikte: 1,80 mm. Gorontie:5 ioor
t*rboor op 200, 3@ of 400 cm. breed

Per meter, 2@ cm bred NU 59.50
Per meter, 3@ cm breed l{U 49.25
Permeter, 4@ cm breed llu I I 9..

E sYNT.HETrscH
FRISE TAPIJT

Polmoteriml 1 0ff1 polyomide.

Kore uit 25 kloren. Ge*hikt vmr
wen {mor gebruik}. Goontie: 5 ioor
lewrboor op r'00 of 500 cm breed.

Per str meter, 40O cm breed.

Von 189.'YOOR ló9.-
(inclusief leggen)

El coRDrJNsroF
Deze frqoie rmontische gordiinstof mooh

ry interieur hderool of .

Verkrijgboor in 3 kleurstellingm.

Sommstelling: 53% polyeter/ 47A isa*.
Per meter I 40 cm bred.
Von r'9.95 VOOI. 39.95
{inclusief moken)

59.50
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Occasions en
Nieuw-verkoop
Goede service

Reparatie
Plaatwerk - Spuiten

. bloemen en planten

. bruids- en graÍwerk

. kado-artikelen

. tuinplanten

verder alles wat met
'groen'te maken heeft.

ql
A/---.

Bestratingsbed rijÍ
Zwaagman B.V.

Voor particulier en bedrijf

Vraag vrijblijvend
prijsopgave

Oergongswei 11

8629 SZ Scharnegoutum
Te|.0515-430454
Fax O515-414741

S. Wiersma
pianostemrner

Reparatie
Verkoop

S. Sjaerdemalaan 53
8651 BA IJlst

Tel. 05 i5-533 127

Tien jaar
bevolkings-
onderzoek

borstkanker
in Nederland
Vroegtijdige opsporing is zinvol

Tien jaar geleden is het bevol-
kingsonderzoek naar borstkanker
in Nederiand begonnen. Inmiddels
is dit onderzoek in geheel Neder-
land ingevoerd. Elke vrouw in Ne-
derland tussen 50 en 69 jaar is ten-
minste één keer uitgenodigd om
hieraan mee te doen. Het kostte
enkele jaren geleden veel moeite
om het onderzoek ook in Zuidwest
Friesland ingevoerd te krijgen.
Want de financiën hiervoor waren
inmiddels al uitgegeven in andere
regio's in Nederland. Dankzij de
inspanningen van o.a. vrouwenor-
ganisaties, lokale en provinciale
politici en de GGD Zuidwest
Friesland is het uiteindelijk toch
gelukt om in 1996 te starten met
het bevolkingsonderzoek. Inmid-
dels is 'de eerste ronde' in de re-
gio Zuidwest Friesland achter de
rug. In de zomer van dit jaar wordt
begonnen met de tweede ronde.
Nieuw hierbij is dat nu ook de
vrouwen van 70 tot 75 jaar wor-
den uitgenodigd voor het bevol-
kingsonderzoek.

Meedoen aan het bevolkingson-
derzoek naar borstkanker is zinvol
gebleken voor vÍouwen die wor-
den uitgenodigd. De sterfte onder
vrouwen die regelmatig aan dit
onderzoek meedoen daalt met on-
geveer 307o. Dat komt door het
vroegtijdig ontdekken van deze
vofin van kanker en het op tijd
kunnen starten van een behande-
ling.

In Zuidwest Friesland wordt het
onderzoek uitgevoerd door de

Stichting Bevolkingsonderzoek
Borstkanker Noord Nederland en
de GGD Zuidwest Friesland. Van
de vrouwen die in 1996 en 1997
werden uitgenodigd in Zuidwest
Friesland kwam 85.5% daadwer-
kelijk op voor het onderzoek (in
heel Nederland ligt dit op 80%).

ANNA
SCHRAA-VAN POPTA

GEDIPLOMEERD
PEDICURE

Geeuwkade 11 -Telefoon 531930

Neern Tiid om
te Leven"
De kerken in Nederland ziin een
grote actie begonnen om te waar-
schuwen voor de gevaren van de
24-uurs economie. Nederland ste-
vent af op een economie die 24
uur per dag, 7 dagen per week op
volle toeren draait. Het wordt se-
bruikelijk dat er 's avonds en-'s
nachts gewerkt wordt, en de zon-
dagen zijn niet meer heilig. De
economie gaat meer en meer be-
palen.
Het menselijke patroon van wer-
ken en rusten wordt daardoor ern-
stig veÍstooÍd. Dit heeft stress en
gezondheidsproblemen tot gevolg.
Mogelijkheden om als gezin of
met vrienden samen te zijn ver-
dwijnen en ook het verenigingsle-
ven wordt steeds moeilijker.
Voor deze gevaren vragen de ker-
ken aandacht. Men wil een signaal
aÍgeven dat het nodig is de 24-
uurs economie af te remmen.
Daarom willen we een handteke-
ningenactie starten onder het mot-
to: 'neem tijd om te leven'. De ac-
tie Ioopt tot half mei. Dan bunde-
len wij onze handtekeningen en
bieden ze aan aan minister H. Wij-
ers. Een paar jaar geleden maakte

hij het mogelijk om winkels ook
op zondag en 's avond open te
stellen. We willen hem vragen de-
ze wet nog eens te bekijken en
eventueel te beperken.
In onze federatieve gemeente IJlst
willen we deze actie houden in de
komende maand.
We willen u wagen na te denken
over de balans tussen rusten en
werken. En om, als u dat wilt, uw
handtekening te zetten onder deze
actie. U vindt de lijsten de komen-
de maand in de kerken, in e1k ge-
val in de (gereformeerde) Stad-
slaankerk en de (hervormde) Mau-
ritiuskerk, maar ook op andere
plaatsen in en rond IJlst.
Te denken valt aan de sportclub,
toneelvereniging. muziekvereni-
ging, maar ook aan winkels of
kantines.
Alle handtekeningen worden in
IJIst, bij mevrouw W. de Boer-van
der Wal, Galamagracht 40, en in
de kerk verzameld. Wij bundelen
ze dan en sturen ze door.
Het gaat niet perse om zoveel mo-
gelijk handtekeningen, maar we
willen graag een signaal afgeven
en mensen aan het denken zetten.
Met vriendelijke groeten,

ds. M.N. Ariesen-Holwerda

Aan alle inwoners van 6O+
in Ulst, Oosthem en Nijesyl

Op maandag 8 juni 1998 zal weer
het jaarlijkse uitstapje plaatsvin-
den van alle 60+ers in lJlst, Oost-
hem en Nijesyl.
Ook dit jaar gaan we weer met het
m.s. De Mozafi uit Sneek en de
route wordt nog nader bepaald.
Wij zullen trachten de bijdrage
van f 50,-- te handhaven, maar
daarvoor krijgt u ook een onverge-
telijke dag voorgeschoteld.

Wij hopen dat ook dit jaar weer
velen meegaan: in It Kypmantsje
van mei zal een inlegvel komen
waarop alles vermeld staat en u
zich kunt aanmelden. Reserveer in
ieder geval de datum en graag tot
ziens op 8 juni a.s.

Namens de commissie,

Lammert Koster, voorzitter

Fotopruzzel
Niet zo moeilijk te raden was de
foto in het maarlnummer. U zag
een opname van een deel van de
Watte Abmaschansen aan de
Sudergoweg. Om nauwkeurig te
zljn, de polshouder van de buiten-
ste, schans bij het pad rond de ijs-
Daan.

Uit de goede inzendingen trokken
we die van P. Lubberts, De Das-
senboarch 14. Van harte gefelici-
teeÍd met uw waardebon van

f 25,00, af te halen bij Boekhan-
del Visser.

De nieuwe opgave moet is wat
moeilijker, maar wanneer u uw
ogen goed de kost geeft komt u er

wel uit. Uw oplossing moet voor 4
mei a.s. bij Boekhandel Visser
zijn ingeleverd!

De redactie
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FÊgelnijs

Vogelwaeht
Ulstl0osthem
e.o.

Een ransuil (hoarn0le) in de galm-
gaten van de Stadslaankerk gezien
op 25-2:98 door de familie Schat,
IJlst. Ook werd er een ransuil ge-
zien op de Kearnstien. Die zaÍ
mooi in een berkenboom tegen de
stam aan. Hij had een mooie
schutkleur en was vanuit een be-
paalde richting bijna niet Íe zien,
maar zrjn bekijkers zag hij wel
goed. Hij volgde hen en zijn kopje
draaide mooi mee. Overdag sla-
pen en rusten ze uit en 's avonds
gaan ze op jacht voor voedsel zo-
als muizen en kleine vogeltjes.

7 Nijlganzen langs de Schatting
op 26-2:98 gezien door Kl. v.d.
Sluis, IJlst. Een dag later waren er
9 stuks. Deze nijlgans komt van
oorsprong uit het Nijlgebied en
Zuid-Afrika, wat hun broedgebied
is. Ze zijn via parken en particu-
lieren hier in ons land gekomen.
Ze komen hier gemakkelijk tot
broeden. Erg blij hoeven we niet
met deze gans te zijn, want tijdens
het broeden zrjn ze zeer agressief
en dulden geén enkele vogel in
hun buurt.
14 witte kwikstaarten (boumants-
je) op het reservaat langs het

schelpenpad op 28-2'98 gezien
door Joh. de Jong. Verder werd er
een witte kwikstaart op 11-3-'98
op de Eegracht gezien door F.
Post, Buséstraat. 2 Stuks op het
grasveld tussen de Dassenburgh
en de Westergoleane, gezien door
S. Houtsma.
Wreed, maar ook een roofvogel
moet leven. Een sperwer (spar-
wer) pakte een huismus. Hij werd
in de tuin van de familie Wals-
weer Geeuwkade opgepeuzeld.
Gezien door Siebrand Walsweer
op 2-3:98. Tevergeefs werd er
een aanval op huismussen gedaan
in de struiken bij de jachthaven
achter de Dassenburgh. Het was
mis, gezien op 8-3-'98 door S.

Houtsma.
2 Zanglijsters (b0nte klyster) bij
de Dassenburgh gezien op 8-3-
'98. Circa 40 kuifeenden in de
Geeuw en een waterral in het re-
servaat langs het schelpenpad, ge-
zien op 10-3-'98 door S. Houtsma.
De waterral (wetterhintsje) is
moeilijk waar te nemen, want hij
verblijft het liefst in het riet en ho-
ge gÍassen. Zijn roep is duidelijk
hoorbaar, een scherp aanhoudend
kip-kip-kip en een in kracht afne-
mende roep van kroei-kroeie-
kroeie en nog enkele knorrende
geluiden. Hij is wel iets te verge-
lijken met een waterhoentje (reit-
hintsje). Hij heeft alleen een veel
langere rode snavel en hij heeft
niet zo'n rood blesje als het water-
hoentje.
Een tureluur (tjirk) gezien langs
de Schatting door Chris de Jong
op 9-3-'98.

Een ooievaar (earrebarre) gezien
bij het begin van het schelpenpad
door familie A. Dijkstra uit Jutrijp
op 10-3-'98. Verder werd hij nog
gezien boven de Iendrachtwei op
1l-3'98 vliegend in westelijke
richting door Sj. Landman. Op 11-
3-'98 werd er weer een oorevaar
gezien boven het schelpenpad
door mevrouw Lageveen, de Ke-
arnstren.
Een lepelaar (leppelbek gezien bo-
ven het schelpenpad bij Sneek
door de familie A. Dijkstra, Jutrijp
op 10-3-'98. En lepelaars werden
er gezien boven de Louwei te Ju-
trijp op 14-3-'98 door Joh. en C.
de Jong. Ook zagen zij ze op I 8-3-
'98 boven de Oude Rijn bij de
spoorbaan.
Nij Ylostins had een mooie fazant
in de tuin, op l8-3-'98 gezien
door mevrouw Nijland.
3 bonte strandlopers (b0nte gril)
gezien op het reservaat langs het
schelpenpad door Joh. de Jong op
r4-3-'98.
Een dagpauwoog (vlinder) in de
tuin van Hannie Landman, Hom-
merts gezien op 20-3-'98.
Een gekraagde roodstaart (read-
sturtsje) gezien door Robin
Schuurmans, Hommerts bij zijn
school op 20-3-'98.
In de Eendenkorf van S.K. Abma
zit al een eend (ein) te broeden.
Het eerste ei werd gelegd op 28-2-
'98 . Op 11-3-'98 is zij gaan zitten
broeden. Deze eend bezoekt meer-
dere jaren dezelfde eendenkorf.
Veel meldingen over de spreeu-
wen (protter) boven de Hom-
merts- IJlsrNijezijl. Vele duizen-

den. Zo zag J. van Zwol te Hom-
merts dat een roofvogel er een
spreeuw bij weg pikte. Het is een
prachtig gezicht die tienduizenden
spreeuwen of meer die door de
Iucht golven en een ruisend geluid
maken. Je moet wel een paraplu
op hebben als je eronder door
loopt. Het is ook een mooi gezicht
wanneer ze op het weiland aan het
foerageren zijn. De achtersten
gaan steeds naar voren en zo gol-
ven ze bij duizenden over het wei-
land. Ze blijven hier totdat de win-
ter in het hoge noorden weg is.
dan trekken ze naaf hun broedse-
bied.

Eerste kievitsei
Het eerste kievitsei van de ge-
meente Wymbritseradiel, dat te-
vens deze keer het eerste ei van de
vogelwacht is, is gevonden door
Romke Boonstra te Folsgare, op
zondag 15 maart rond half 3. Het
is op maandag 16 maart aan onze
burgemeester aangeboden. Het is
gelotterd en Boonstra had de juiste
papieren. Hij kreeg hiervoor van
onze burgemeesteÍ een oorkonde
en f 25,*. Van de vogelwacht
IJlst-Oosthem e.o. krijgt de heer
Boonstra een wisselbeker en een
herinnerings-plakkaat, deze wor-
den uitgereikt op 17 april in Fols-
gare.

Het eerste ei voor de jeugd van
onze vogelwacht is gevonden door
Peter van Dalfsen uit Folsgare. Hij
vond het eerste ei op zondag 22
maart. Ook hij krijgt van onze
wacht een wisselbeker en een
plakkaat. Dit is voor hem de twee-
de keer, want ook vorig jaar was
hij de eerste.

Vlindermeldingen gaarne bij Joh.
de Jong, J. Rispensstraat 23, tel.
532049.

Vogelmeldingen graag bij Sj
Landman, de Kearnstien 16, tel.
532046.

Voeelwacht IJlst - Oosthem e.o.

Peuterspeelzaal
Lyts Yleke
Peuterspeelzaal Lyts Yleke dankt
de ondernemers van IJlst voor de
positieve reacties op haar finan-
ciële actie in het kader van het 25-
jarig jubileum.
Wij hebben dankzij uw giften de
peuters een fantastisch feest aan
kunnen bieden.

Namens alle peuters bedankt!

Bestuur en leidsters van
peuterspeelzaal Lyts Yleke

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

De Rabobank is een bank

Het idee heet 'samenwerken'.

de plaatselijke samenleving

hebben wij als geen ander

een traditie van samenwer-

ken en bouwen aan relaties.

Van jong tot oud. Dat is

meer dan een belofte. De Rabobank is een bank

van mensen vooÍ mensen. Daarom 4iln wij niet

met een idee. alleen volledig

Met wortels in Maar ook bij u

bij ons niet alleen terecht voor uw dagelijkse

bankzaken maar ook voor deskundiq advies.

thuis in de financiële wereld.

in de buurt. \(/e weten wat er

bij u allemaal om de hoek

komt kijken. \(/e weten

wat er speelt. \7ant alleen

dan kunnen we echt op uw

wensen inspelen. U kunt

Rabobank Met de Rabobank sta je er niet alleen voor...

Sneek-Joure-Lemmer

Kantoor IJLST
Galamagrachtl,365i EBlJlst,telefoon(0515)531426,telefax(0515)531250,e-mail:rabobank.sjl@tref.nl

Openingstijden: Maandag t/m donderdag van 9.00-1 2.30 uur en 1 3.00-1 6.00 uur. Vrijdag van 9.00-1 2.30 uur en 'l 3.00-1 8.00 uur.
Buiten deze openingstijden kunt u voor een adviesgesprek tevens op afspraak bij ons terecht. Graag tot ziens!
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Sinds augustus
1996 is BERCO
in IJlst gevestigd.
Het gaat niet om
een nieuw gestart
bedrijf. zoals u
misschien denkt.
De geschiedenis
van BERCO gaat
terug tot het jaar
1988. In dat jaar
ging het bedrijf,
waar de heer de

Boer toen werk-
zaam was, fail-
liet. De heer de
Boer kwam zon-
der werk en reali-
seerde zich dat
dit een moment
was om een keu-
ze voor de toe-
komst te maken.
Hij liep al langer
met het idee rond om voor zich-
zelf te beginnen en zag nu de mo-
gelijkheden. Een omstandigheid
die de keuze voor een eigen be-
drijf vergemakkelijkte, was dat de
familie de Boer een huis in Ded-
gum bewoonde, waarbij een loods
hoorde.

De risico's en de kansen werden
ingeschat en de stap naar het zelf-
standig ondememerschap werd
gemaakt. Het tweemansbedrijf op
het gebied van machine- en appa-
ratenbouw in roestvaststaal en alu-
minium startte in de wetenschap
dat een lange weg te gaan was om
bekendheid te verkrijgen voor de

te leveren producten. Het bedrijf
moest langzaam opgebouwd wor-
den, maar na verloop van tijd ont-
stond er groei, zowel in klanten-
kring als in omzet. Er werden
meer machines geplaatst en er
werd ruimte bijgehuurd. Het wer-
ken op 2 lokaties bleek echter ver-
re van ideaal te zljn. Bovendien
kon niet voldaan worden aan de
steeds hoger wordende milieu-ei-
sen. Redenen om uit te gaan zien
naar een nieuwe lokatie.

Soms vallen bepaalde dingen pre-
cies op het juiste moment op hun
plaats. Zo ook in het geval van de
familie de Boer. Op het moment
dat zij uitkeken naar een nieuwe
lokatie meldde zich een koper
voor hun huis met loods. In 3 we-
ken was de koop gesloten en wat
belangrijk was, de koper had geen

Op het industrieterrein Roodhem, om precies te zijn aan de

Trompmoledyk nr. 6, staat het bedrijf van de Íamilie de Boer,

BERCO, machine- en apparatênbouw, gespecialiseerd in

roestvaststaal en aluminium. Een bedrijÍ dat een lange weg

is gegaan om bekendheid te kriigen en dat zich inmiddels

een vaste plek op de markt heeÍt verworven.

De start in IJIst in augustus 1996
was vooftvarend. Het personeels-
bestand breidde verder uit en mo-
menteel zljn ca. 10 personen
werkzaam in het bedrijf. Naast de
heer en mevrouw de Boer telt het
bedrijf 5 vaste krachten en worden
regelmatig uitzendkrachten inge-
zet. Ca. 10 werknemers, omdat het
aantal regelmatig varieert, aftran-
kelijk van de orderportefeuille.
Een verdere snelle groei wordt
niet direct nagestreefd. Het bedrijf
kiest voor een gestage, gedegen
groei. Om groei in de toekomst op
te kunnen vangen, is inmiddels
een perceel grond naast het bedrijf
aangekocht.

Machine- en apparatenbouw,
maar wat wordt daar nu precies
geproduceerd, zult u denken. Een
goede vraag, maar een goed ant-
woord is moeilijker te geven. Het
terrein waarop BERCO zich be-
weegt, is namelijk zo breed, dat
het niet mogelijk is dat in enkele
woorden of zinnen te vangen. Bij

,rl:,

de start van het
bedrijf was puur
sprake van toele-
vering van onder-
delen aan andere
bedrijven. Mo-
menteel is het be-
drijf echter bezig
om ook eigen
produkten onder
eigen naam op de
markt te brengen.
Mooi zult u zeg-
gen, maar nu we-
ten we nog niet
wat het bedrijf
maakt. Wel,
BERCO produ-
ceeÍt vooÍname-
lijk voor de voe-
dingsindustrie.
Denk hierbij aan
roertanks en

transportbanden.
En vooral deze transportbanden
zijn erg belangrijk voor BERCO,
omdat het bedrijf sinds de start in
IJlst een eigen transportband heeft
ontwikkeld onder eigen naam. In-
middels zijn enkele banden ge-
plaatst en er wordt hard aan ge-
werkt om de eigen transportban-
den op de markt te krijgen.

Daarnaast worden onderdelen
voor derden gemaakt. Denk b.v.
aan onderdelen voor kermisattrac-
ties, zwembadinrichtingen, bouw-
beslag, frames voor machines.
BERCO werkt hoofdzakelijk in
Noord-Nederland, maar complete
apparatuur, met door BERCO ver-
vaardigde onderdelen, vinden hun
weg over de gehele aardbol.

Wat is nu de kracht van het be-
drijf? BERCO kan snel en goed
inspelen op de vraag. Er is veel
vakkennis aanwezig en het bedrijf
beschikt over machines om b.v. te
knippen, te kanten en te walsen.
Door de kleine overhead (het zelf
meewerken) kan concurrerend ge-
werkt worden. En natuurlijk is
kwaliteit erg belangrijk, evenals
tijdige levering en een goede ser-
vlce.

BERCO. een bedrijf dat door zijn
kleinschaligheid snel kan inspelen
op de vraag en dat, hoewel de heer
en mevrouw de Boer dit in alle be-
scheidenheid direct afzwakken,
'alles' kan maken. En vooral dát is
de kracht van het bedrijf.

haast. De familie de Boer kreeg
een jaar de tijd om uit te zien naar
iets anders.

De voorkeur van de familie ging
uit naar een kleinschalig industrie-
terrein met de mogelijkheid bij het
bedrijf te wonen. Een terrein dat
bovendien gemakkelijk te vinden
is en dat een goede en snelle ont-
sluiting heeft. De voor hen ideale
lokatie werd gevonden op het in-
dustrieterrein Roodhem te IJlst.
Een kleinschalig terrein met meeÍ-
dere bedrijven met woning. Hier
werd een nieuwe loods met be-
drijfswoning gebouwd aan de
Trompmoledyk, waar inmiddels
een klein dorp is ontstaan.

Het werken en wonen op dezelfde
lokatie heeft bovendien het voor-
deel dat mevrouw de Boer gemak-
kelijker mee kan werken in het be-
drijf. Zij verzorgt de boekhouding,
maar ook de inkoop, terwijl haar
man de acquisitie verzorgt, maar
ook in de loods te vinden is.
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Wie stqqn eÍ
op de Íoto?
De foto von de moond moort leverde een verklorende reoctie op.
De foto is omstreeks 1950 genomen op hei bruggetje voor de
Doopsgezinde Kerk. Het meisie is Grietje de Vries, zus von schilder
Jon de Vries. Het iongetje is Meine Troelstro. De foto is, gelet op de
stond von de zon (schoduw), rond het middoguur genomen. Beide
kinderen kwomen uit school, nomelilk de vroegere Hervormde
School (loter de Ylostinsschool en nog loïer kontoorruimte von de
heer P. Hoogeveen). Meine Troelstro droogt een bol onder ziin
rechterorm. Deze bol is er woorschiinlilk de oorzook von dot beide
kinderen loter noor huis gingen don de overige leerlingen. De wo-
ning op de ochtergrond, woor noderhond kopsolon Jellemo geves-

tigd wos, wos toen hei onderkomen von kopper Stienstro. Op de

foto is duideliik de ionge oonplont te zien, die de in het voorioor
von 'l 945 gekopte leilinden moest vervongen.

De foto von de moond opril is genomen in oktober 19ó7 ter gele-

genheid von de opening von de Zuidwesihoek, de verbindingsweg
iussen lJlst en Sneek. De plek woor de foto is genomen ligt onge-
veer ter hoogte von de boerderil von J. Nouto.
Wie herkent de op de foto ofgebeelde kinderen en volwossenen?
Om u op weg te helpen, de mon rechts von de ereboog is Tiemen
Nooitgedogt. Groog uw reoctie noor boekhondel Visser.

g
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PROGRAMMA FESTIVITEITEN IJ.V.C.
30 april t/m 2 mei 1998

Donderdag 3O april Koninginnedag
oranjeconcert'CO NCORDIAt
Trekking grote verloting
Bekendmaking van de Voetballer van het seizoen 1997-1998
(senioren, junioren en pupillen)

Supporter van het seizoen
Puzzeltocht door lJlst voor jong en oud
Deelname / 1,00

Gekostumeerd voetbal
Oranjebal met dans- en stemmingsorkest.DUO NOOITGEDACHT'
Entree Í 10,00
Voorverkoop / 7,50

Vrijdag í mei
18.30 uur BEDDENRACE voor junioren

1e.30 uur Open Fries Kampioenschap
Beddenrace
voor senioren

21.15 uur Prijsuitreiking
21.30 uur Drive-in discotheek

'MUSIC BOX'

10.00 uur
11.00 uur
11.30 uur

14.00 uur

14.30 uur
21.00 uur

14.30 uur

22.00 uur

Zaletdag 2 mei
Nederlands Kampioen Goochelen 1997

'HILBERT GEERLINGN
Entree voor jong en oud / 2,50
De Volendamse tooformatie.FRIENDS'
Entree Í 15,00
Voorverkoop Í 12,50


