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De WV Wymbritseradiel biedt reeds enkele jaren tijdens het
toeristenseizoen de mogelijkheid een stadswandeling door
Oud lJlst te maken onder begeleiding van een gids. Een
stadswandeling kan gedurende de maanden mei, juni en juli
elke woensdag gemaakt worden. 's Morgens is het vertrek
om 10.30 uur, 's middags om 14.00 uur. Aanmelden bij het
WV-kantoor aan de Geeuwkade. Buiten deze periode en bui-
ten deze dagen en uren kan desgevraagd ook een wandeling
georganiseerd worden. U kunt zich dan in verbinding stellen
met de VVV lJlst of de VVV Heeg oÍ met de cordinator, de
heer E. Hekman, tel.0515-418089.

Een stadswandeling is een prima
mogelijkheid uw eigen woonplaats
beter te leren kennen. U hoort ver-
halen over het oude IJlst. u komt
op plaatsen waar u anders nooit
komt en u wordt geattendeerd op
details die u anders wellicht ont
gaan. Ook voor nieuw ingekomen
inwoners is het een gelegenheid bij
uitstek bekend te worden met de
nieuwe woonplaats. En natuurlijk
kunt u uw familie, vrienden en
kennissen van elders op deze wijze
kennis laten maken met uw woon-
plaats. Na afloop van de wandeling
kunt u eventueel zelf het program-
ma aanvullen. o.a. op culinair ge-
bied.

Wat heeft de stadswandeling u te
bieden? Een breed opgezet en ge-
varieerd programma. Voor een be-
drag van / 7,50 ontvangt u een
boekwerkje met (beknopte) infor-

matie over (Oud) IJlst en wordt u
een programma van ca. 2.5 uur
aangeboden. U maakt een wande-
ling over de grachten, brengt een
bezoek aan het klokkenrestauratie-
atelier van de heer Visser, bezoekt
het zijdeschilderatelier Hawar,
waarna u vervolgens per pÍaam van
het zuideind van IJlst naar molen
'De Rat' wordt gevaren. De bezich-
tiging van de molen behoort ook tot
de wandeling, evenals het afslui-
tende kopje koffie in de Stadsher-
berg 'Het Wapen van IJlst'.

De stadswandelingen worden ver-
zorgd door een klein groepje en-
thousiaste vrijwilligers. De dames
Osinga en Johnson en de heren
Zljlstra, Houtsma en Hekman ver-
zorgen de wandelingen, terwijl de
heer Johnson als schipper de praam
vaart. Dit groepje kan echter best
aanvulling gebruiken. Bent u gein-

Gratis op Internet met de Internetbus
De Internetbus komt binnenkort
naar IJlst! Na een valse start op 23
februari (toen een sponsor op het
laatste moment verstek liet gaan
en de komst van de bus werd ge-
annuleerd) komt de bus nu op
maandag 8 juni naar de openbare
bibliotheek. Iedereen kan dan gra-
tis kennis maken met het wereld-
wijde computernetwerk. Er is een
begeleider aanwezig.

In de bus bevindt zich een ruim
aantal computers die op het Inter-
net zijn aangesloten. Belangstel-
lenden kunnen kosteloos het Inter-
net opgaan. Om eens te kijken wat
het is, hoe het werkt en wat er al-
lemaal mogelijk is.
'Surf' op het net eens naar uw va-
kantiebestemming. Zoek iets op
over uw favoriete schrijver. Be-

kijk de woningen die te koop
staan. Of stuur een berichtje naar
uw oom in Canada. Het kan alle-
maal.
De Internetbus is een initiatief van
de gezamenlijke Friese bibliothe-
ken. Iedere Friese bibliotheek is
aangesloten op het Internet, maar
de ervaring leert dat met name
volwassenen en ouderen in veel
gevallen niet weten wat ze er mee
aan moeten. In de bus kan aan die
onbekendheid iets worden gedaan.
De bus staat op maandag 8 juni op
het parkeerterrein van de biblio-
theek in IJlst. Van 14.30-18.00 en
van 18.30-20.30 uur is iedereen
van harte welkom.

Wie enthousiast is geworden kan
ook in de bibliotheek terecht voor
Internet (à f 2,50 per half uur).

Stadswandelingen weer Yan start

Een vaartocht per praam maakt deel uít van de stadswandeling. Onder
begeleiding van de schipper en de stadsgids genieten deze wandelaars
van een prachtige tocht door de IJIsÍer grachten.

teresseerd, neemt u dan contact oD
met de VVV of met de heer Hek-
man, tel. 0515-418089.
Alle informatie wordt u gÍaag vers-

tuekt en u bent van harte welkom.
Natuurlijk zijn ook de overige gid-
sen graag bereid u nader te infor-
meren.

Jubilieum-eoncert
groot sucees

Op zaterdag 18 april vierde het shanty koor ,'t Skip s0nder
roer' zijn S-jarig bestaan.
Een talriik publiek dat zelfs in de hat moest plaatsnemen, was
getuige van het openingslied 'Us shanty koor,. Daarna heette
Bart Steenstra de aanwezigen hartelijk welkom, waaronder
verschillende oud-leden en het dames shanty koor de ,Fair
Maidens' uit Sneek.

Tot de pauze werden bekende en
onbekende shanty's ten gehore ge-
bracht. Voor de 'Fair Maidens' uit
Sneek was dit het eerste optreden,
maar met hun enthousiasme en
zangplezíer stalen ze de show.

Tijdens de pauze gingen enkele
koorleden met de pet rond. Zoals
bekend zingt het shanty koor "t
Skip s0nder roer' regelmatig voor
goede doelen. De opbrengst van
deze avond, ruim duizend gulden,
was bestemd voor jeugdige oor-
logsslachtoffers in Sarajevo die
door landmijnen gewond zijn ge-
raakt.
Na de pauze kwam een tweede op-
treden van de koren. De violiste
Slada Lachevic had een drukke
avond; zij begeleidde beide koren

op haar viool, naast de trekzakken
en accordeon.
Tot slot zongen de twee koren ge-
zamenlijk nog een tweetal liedjes.
Er waren bloemen voor een aantal
mensen die hadden bijgedragen
aan het welslagen van dit jubi-
leumfeest en voor de voorzitter,
tevens oprichter van "t Skip sfin-
der roer', Johannes van der Werf,
was er de Skip-s0nder-roer trofee,
spontaan gemaakt door de heer 1j.
Hoekstra. Na een daverend ap-
plaus en een toegift werd deze ge-
zellige avond afgesloten.
Iedereen die geholpen heeft om
deze avond tot een succes te ma-
ken wil ik namens ons koor heel
hartelijk bedanken.

H. Eiling, secretaris
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Cafe - Biljartcentrum - Zalenuerhuur

SIADSHERBERG
HET WAPEN VAN IJLST

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

. 2 Carambole-tafek. I Snoohertafel. I Cafíbiljart. I Poolbiljart

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

Hypotheken en verzekeringen.

Taxaties van alle onroerende ooederen
binnen 48 uur geregeld.

Makelaafdii Vraastvrijblijvend inrormatie'

Schrate 
- 

1"11i!ï3ït3;??" 
AG 

'J'st

SIKIVIA
INSTALLATIE & DAKTECHNIEK

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

Oud Kerkhof 31-33
8601 EE Sneek
Tel. (05'15) 41s 307
Fax (05 1 5) 41 8 033

CENTRALE VERWARMING
AIRCONDITIONING

BITUMINEUZE BEDEKKING
KUNSTSTOF BEDEKKING

KOPER., LOOD- EN ZINKWERKEN
METALEN DAKPANNEN

DAK ISOLATIES

Glazenwassersbedriif Tr-f
Íen llave
Pripperstraat 1l
86O8AV SNHHK 7
tel.0515-424666

Voor het wassen ue,n al uw ramen!

Busestraat 26, 8651 BK Ylst, telefoon / íax: 051 5-532453

Voor binnen- en
buitenschilàerwerk

t 6d,í7lowr?eÍle Autotíychool t
. Lestijden 60 minuten
. OpÍriscursus voor de niet regelmatige rijders
. Theoriecursus
. Hoog slagingspercentage

D. von der lei- lJlst

@ 05t5 - 532009
Sudergoweg 3ó, 8ó51 CN Ulst

Mef een olofond von

VADTn \-/rv
weetuwoïuboven
uw hooÍd hongt.

Smidsstroof 2ó, 8ó01 WB Sneek
Telefoon: 051 5-422738 - Fox: 051 6421 953

@Ë

H

NIET ALLEEN VRIENDELIJK. ..
MAAROOK
DEKSELS
VOORDELIG!

MEER PLEZIER VAN JE GULDEN

tet.: 0515-531570 fax: 0515-532617

Eolfr,N
H.P. Nauta
GALAMAGRACHT 34 IJLST
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MIJN HOtsBY
UW GEMAK...!
Het vertrouwde adres voor al uw
sliipwerk, zoals: scharen, messen, luin-
en hobbygereedschap.
Gespecialiseerd in het slijpen van
tuingereedschap, waaronder alle soorter

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

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

Redactie:
A. Kuipers
E. Hekman

Opmaak:
Migg bv Sneek

Foto's:
Fotostudio Cees Kaspersma

Kopij en/of advertenties :

Inleveren vóór
3 juni 1998 bij
Drukkerii Visser. IJlst.

O Copyright Drukkerij VisseÍ.
Niets uit deze uitgave mag worden
veÍveelvoudigd door middel van druk,
fotocopie, mikiofilm of op enigerlei
mdere wijze , zonder voorafgaande

schriftelijke toestemming van de uitgever
De uitgever behoudt zichzelfhet recht
voor ingeleverde kopij te wijzigen, in te
kofien of te weigeren.

tAl{D-tJtST
22mei17,00 - 23 mei 23.00 uur
E.H. Mulder
Tramsrjitte 8, Nijland
Tel.0515-569232

23mei23.00 - 25 mei 8.00 uur
E.H.J.M. Drenth
S. Sj aerdemalaan'7 2, lllst
Tel.0515-531263

29 mei 17.00 - 2 juni 8.00 uur
G.J. Schadenberg en J.P. Verdenius
De Skatting 40, Heeg
Tel. 0515-442300

5 juni 17.00 - 6 juni 23.00 uur
E.H.J.M. Drenth
S. Sjaerdemalaan 7 2, lJlst
Tel.0515-531263

6 juni 23.00 - 8 juni 8.00 uur
E.H. Mulder
Tramstrj itte 8, Nijland
TeL.0515-569232

12 juni 17.00 - 15 juni 8.00 uur
J. Gietema
Heeg
TeL.0515-442292

19 juni 17.00 - 20 juni 23.00 uur
E.H. Mulder
Tramstrj itte 8, Nijland
Tet.0515-569232

20 juni23.00 -22 jrni8.00uur
E.H.J.M. Drenth
S. Sjaerdemalaan 7 2, lllst
TeI.0515-531263

Sjoefen vanaf 4 oktober, iedere
maandagmiddag in Nij Ylostins,
aanvang 14.00 uur.
Interkerkelijk koor íEuphonia'
repetitie iedere dinsdagavond
20.00-22.00 uur in de Schaaps-
kooi.
Muziekkorps'Concordia' repe-
titie iedere maandagavond van
19.30-2I.30 uur in het Mienskios-
h0s.
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 Doun-
sers, jongerengroep dinsdagavond
20.00-22.00 uur, 1 keer in de 14
dagen in het Himsterh0s te Oost-
hem. Ouderen iedere dinsdagmid-
dag van 13.30-15.00 uur in het
MienskipshOs.
Schaken elke dinsdagavond in
Het Wapen van IJlst.
Biljarten Biljartvereniging'De
Stadsherberg', elke maandag-
avond voor geoefenden. Recre-
atiebiljart voor 55+, elke dinsdag-
en donderdagmiddag van 13.30-
17.00 uur.
Dammen elke maandagavond in
Het Wapen van lJlst.
Bejaardengymnastiek in Nij
Ylostins,.elke vrijdag vanaf 14.30
uur.
Badmintonvereniging Flash el-
ke donderdag van l8.OO-22.30
uur in De Utheme.
Volleybalvereniging Stànfries
elke maandag van 18.30-19.45
uur en elke dinsdag 16.00-23.00
uur

Volleybalvereniging V.O.P. ie-
dere woensdagavond van 19.30-
20.30 uur dames; en elke woens-
dagavond van 19.30-20.30 uur
heren. Iedere vrijdagavond heren-
zaalvoetbal van 18.00-19.00 uur.
Dartclub iedere dinsdagavond
vanaf 20.00 uur Bondswedstrijd
in Het Wapen van IJlst en in It
Dryltser Kypmantsje.
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 Stàn-
fries: maandag sporthal 8.45-
10.45 uur, 16.30-22.30 uur; dins-
dag, in het Mienskipsh0s, jazz
16.00-19.00 uur; woensdag sport-
hal 13.00-19.30 uur; donderdag
17.00-18.00 uur; vrijdag 16.30-
18.00 uur; zaterdag 9.00-12.00
uur in De Utheme.
Bouw- en Houtbond F.N.V.
SneelíWymbritseradiel Con-
tactpersoon: Douwe Heeringa.
tel.0515-53 1970.
Vrouwen Advies Team (VAT):
Vrouwenbond FNV, district
Friesland, bel: 0517-415867, se-
cr.:05155-31970.
Gemeente van Jezus Christus:
Kinderclub 4 tlm 7 jaar; woens-
dag 13.30-14.30 uur; 8 r/m I I jaar
14.30-15.30 uur. allebei in de
even weken. Info: Lippy Walin-
ga, tel. 0515-532662. Toffe Tie-
nerclub: vrijdags 19.30-2 1.00 uur;
in de even @weken. Info: Johan
Brinksma, tel. 0 58 -250 | 627 .

26 juni 17.00 - 29 juni 8.00 uur
C.H. de Koning
Ylostinslaan 3, IJlst
TeI.0515-531263

3 juli 17.00 - 6 juli 8.00 uur
E.H. Mulder
Tramstrjitte 8, Nijland
Tel.0515-569232

MAAG
LEVER
DAR M
STICHTING

Postbus 430, 3430 AK Nieuwegein

GIRO 2737

2O mei Leerhuis 'Kinderen van Abraham. De ds. H.C.S.
Spit, Schaapskooi, 20.00 uur.

27 mei Leerhuis 'Kinderen van Abraham, De Islam', ds. H.C.S.
Spit, Schaapskooi, 20.00 uur.

6juni I.V.N. Sneek/Wymbritseradiel, Schelpenpad, aanvang
13.30 uur bij molen
schikt voor gezinnen.

speciale water-excursie, ge-

6 juni 'Het Wapen van lJlst', Piter Wilkens.
8 juni Internetbus bij bibliotheek, 14.30-18.00 en 18.30-20.30 uur.
l3 juni Bridge, Elfstedentocht.
l4juni I.V.N. Sneek/Wymbritseradiel, Wilhelminapark 100 jaar,

aanvang 14.00 uur, ingang park bij cafetaria Van der Wal,
Bolswarderweg 8, Sneek.

23 jlunt I.V.N. Sneek/Wymbritseradiel, Pikesyl, aanvang 19.30 uur,
opgave verplicht: Marco Roepers, tel. 0515-41 1098; precie-
ze lokatie volgt na opgave.

26 juni Touwtrekken + avondmarkt.

U kunt uw agenda voor het seizoen 199811999 alvast inleveren bij
mevrouw Kempenaar-Verhoog, Jonker Rispensstraat 9, tel. 531'74i. .
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Occasions en
Nieuw-verkoop
Goede service

Te|.531249
Holtropweg 5

Reparatie
Plaatwerk - Spuiten

. bloemen en planten

. bruids- en graÍwerk

. kado-artikelen

. tuinolanten

verder alles wat met
'groen'te maken heeÍt.

Bestratingsbed rijf
Zwaagman B.V.

Voor particulier en bedriif

Vraag vrijblijvend
prijsopgave

Oergongswei 11

8629 SZ Scharnegoutum
Tel. 0515-430454
Fax O515-414741

S. Wiersma
pianostemmer

Reparatie
Verkoop

S. Sjaerdemalaan 53
8651 BA IJlst

Tel. 05 15-533 127

Watersport-
vereniging
tSterhe Yerke'
Opgericht in 1971 in Hommerts /
Jutrijp. Samengegaan met W.S.Y.
in 1991.
Uitnodiging Jeugdzeilcursus 1998
Beste zeilers en ouders,
Evenals vorig juar organiseert
W.S.IJ. weer zeil-instructielessen.
Er is dit jaar gekozen voor de

woensdagavond. Er wordt gezeild
op de Geeuw.
Verzamelplaats is weer bij de werk-
haven van loonbedrijf Stienstra &
v.d. Wal, Rogmolewei IJlst, bij het
nieuwe industrieterrein. Aanvang
van de lessen is om 17.30 uur, de
les duurt ongeveer een uur.
Het schema is dit jaar als volgt:
Datums: eerste les 3 juni, tweede
les 10 juni, derde les 17 juni en de

vierde les 24 jl.uni.

Materiaal: deelnemers dienen zelf
vooÍ een veilige boot te zorgen, met
andere woorden:
- voldoende drijfvermogen in de

boot gemonteerd;
- bij voorkeur een giek-neerhouder

onderop de giek gemonteerd
- zorg dat de boot en bemanning ui-

terlijk 15 minuten voor aanvang
lesklaar zijn.

Veiligheid:
- zorg voor een goed reddings- of

zwemvest
- bij windkacht 5 of meer gaat de

les niet door.
Verantwoordelijkheid: de organisa-
tie neemt geen verantwoordelijk-
heid voor schade aan personen

en/of materiaal van derden.

Opgave voor I juni a.s. bij Johan-
nes van der Werf, tel. 532035 of
Folkert Postma 532379.
Kosten: de bijdrage voor onkosten,
stand-by boten e.d. is net als vorig
jaar/ 15,--.

Hier dan even een verlaat bericht-
je van de 'IJlster Schaats'.

Helaas hebben we de afgelopen
winter geen gebruik kunnen ma-
ken van onze prachtige ijsbaan.
Koning Winter heeft ons deze
keer aardig in de steek gelaten.
Dat wil niet zeggen dat we als ijs-
club stil hebben gezeten.
Met een aantal mensen zijn we
flink aan het werk geweest om het
nieuwe ijsclubgebouw voor het
schaatsseizoen klaar te krijgen.
Dat is ook grotendeels gelukt zo-
dat we nu in het bezit zijn van een
prachtig gebouwtje zoals u op de
foto kunt zien.

Langs deze weg willen we ook de
sponsors bedanken voor hun me-
dewerking bij het realiseren van
ons nieuwe onderkomen.
Zoheeft de firma Stienstra & Van
der Wal ons geholpen bij het hei-
en grondwerk en kregen we van
hen de houten vlonder voor het
gebouw cadeau. De firma Wiers-
ma heeft ons gesponsord bij het
betonwerk. Via E.D. de Vries kre-

Fotopruzz,el
Dat de opgave in het aprilnummer
nogal pittig was, bleek uit het aan-
tal inzendingen. De desbetreffen-
de foto was gemaakt van de pijp
van de afzuiginstallatie aan de

achterzijde van het pand van Kerst
Koopman.
Mensen die op de valreep nog
naar, de lokatie van deze pijp zoch-
ten, waren tevergeefs op pad ge-
gaan, want toen deze kopij werd
getikt, was de pijp reeds verdwe-
nen.
Uit de binnengekomen goede in-
zendingen trokken we die van S.

Lubberts-Reitsma, De Dassenbo-
arch 14. Van harte gefeliciteerd
met uw waardebon van f 25,00, af
te halen bij Boekhandel Visser.
De nieuwe opgave moet weer niet

al te moeilijk zijn, wanneer u uw
ogen goed de kost geeft komt u er
wel uit.
Uw oplossing moet voor 3 juni
a.s. bij Boekhandel Visser zijn in-
geleverd!

De redactie

Helaas geen ijswinter

gen we van Houtgroep Noord het
materiaal voor de binnenbetimme-
ring en van De Valk stalen meube-
len uit Sneek hebben we het meu-
bilair gekregen.
Het doekwerk voor de iuifel kre-
gen we via Cor Hoekstra van de

firma Lampe uit Sneek en van de

firma Sikma kregen we het instal-
latiemateriaal voor de elektrische
installatie.
Ook willen we langs deze weg
Gerrit de Jong, Jan v.d. Woude en
Jancko Schraa nog bedanken voor
hun inzet, want dat zijn de mensen
die de klus hebben geklaard.

We hopen dat er volgende winter
veel ijs komt zodat de nieuwe ac-
commodatie met koek en zopie
dan voiop gebruikt kan worden.

'De IJlster Schaats'

Buurtvereniging
oAld Drylts'
Buurtvereniging'Ald Drylts' viert
feest want zaterdag 6 juni a.s. be-
staan we al, 25 jaar.
Dit willen we niet onopgemerkt
voorbij laten gaan en daarom heb-
ben we een feestprogramma ge-

maakt.
Bijna alle festiviteiten vinden
plaats in en rond de speeltuin op de

Eegracht.

09.30 uur Rondgang Concordia
1 0.00 uur Koffiedrinken
10.30 uur Spellencircuit met o.a.:

spijkerslaan, skelterrace,
blikgooien en nog veel

meer.
12.30 uur Pannenkoeken eten

(alleen voor leden)
14.00-16.00 uur Vrije kindermarkt

op de Galamagracht
(tegenover de slager)

20.00 uur Barbecue (alleen voor
leden).

Het bestuur
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E.H.B.O. afd. Ulst
en Oosthem

l.I .vorop rn r)ewegrng

Om u wat nader bekend te maken
met de E.H.B.O. willen wii ons
graag even voorstellen.

De E.H.B.O. bestaat uit een groep
van ongeveer 50 vrijwilligers.
Verenigingen organiseren regel-
matig activiteiten waarbij een ver-
hoogd risico van blessures aanwe-
zig is. In veel gevallen is het ver-
plicht dat er deskundige hulp ter
plaatse is.
Het afgelopen jaar heeft de
E.H.B.O. weer bij tal van evene-
menten gepost, o.a. bij: fierljep-
pen, fietselfstedentocht, wandel-
vierdaagse, stadsfeesten, gymnas-
tiekwedstrijden, en niet te verge-
ten de 

-schaatselfstedentocht 
en de

elfmerentocht.
Deze winter waren eÍ weer l1 cur-
sisten die de E.H.B.O.-cursus en 8

cursisten die de reanimatie-cursus
hebben gevolgd en dit met succes
hebben afgerond.
Dit najaar starten wij weer met
een nieuwe cursus vooÍ het een-
heidsdiploma en eventueel een rè-
animatie-cursus.
Wilt u zich hiervoor opgeven, doe
dit dan bij een van de bestuursle-
den.
Ook de jeugd op de basisscholen
heeft het afgelopen jaar weer een
cursus Jeugd-E.H.B.O. met succes
gevolgd.
Tevens hebben wij een donateur-
wervingsactie gehouden. Hierop
hebben weer velen van u positief
gereageerd. Door uw giften kan
onze vereniging blijven bestaan.
Hiervoor onze hartelijke dank.
Wilt u ook onze vereniging steu-
nen, neem dan contact op met een
van de volgende bestuursleden:
voorzitter: mevrouw F. de Jager,
tel. O515-420623 secretaresse:
mevrouw S. Lubberts. tel. 0515-
532OlO;2e secretaris: de heer W.
Reen. tel. 05 15-53 I5691 penning-
meesteresse: mevrouw J. de Boer,
tel. 0515-531366; postbeheer: de
heer F. Schotanus, tel.0515-
531258; materiaalbeheer: de heer
A. v.d. Molen, tel.0515-424518;
algemeen bestuurslid: de heer Th.
Bootsma, tel. 05 1 5-53 1499.

Ledenjffn N.C.V.B.
6fd. Drylts
op 23 april
Foar de lêste kear yn dit winters,
koft koe de presidinte mefrou de
Vries in lyts 40 leden wolkom
hjiue.
Nei it skoft wie fs gastsprekster
mefrou Algra Ít Ljouwert oan it
wurd. Sy is kleur- en stylkonsulin-
te.
Se fertelde wat kleur foar in mins-
ke docht en war ir bêste by jo type
past. Heldere kleuren as wairme
kleuren, mei klean kiezen is it
goed te witten wat jo stiet.
Ien fan de leden stie model; alle
kleuren krige se ien foar ien oer it
skouder hongen. De seal wie ien
en al oandacht, en wie it mei mef-
rou Algra iens dat we hjir mei in
wintertype (koele kJeuren.; re

meitsjen hiene.
Dizze jfin waard ófskie fan mefrou
Joustra-Veenstra as bestjoerslid
noÍrmen. Sy hat nei har sizzen 6
jier mei nocht foarsitster west. In
blomke mei applaus hat se dan ek
wol fertsjinne.
Har opfolgster wurdt mefrouw
Hoekstra-Nijenhuis. Tige wol-
kom! Sa is it bestjoer wer foltal-
lich.
It foarjier-Ítstapke sil wêze nei
Wyckel op 13 maaie. Under oaren
tÍnen besjen.
Mefrou De Vries besleat de j0n
mei in gedicht fan Nel Benschop,
'Zonsondergang' en winske alle-
gearre in goede simmer.
Oan't7 septimber, Ís kofjemoarn!

P.v.d.M-Z

HrIp van de diaco-
nieën Federatieve
Gemeente Ulst
Enige tijd geleden is geschreven
over hulp die de bovengenoemde
diaconieën willen geven aan men-
sen binnen en buiten de kerk die
het Íïnancieel niet ruim hebben.

Uit persberichten blijkt ons dat
veel mensen niet op de hoogte zijn
van bijvoorbeeld de mogelijkhe-
den om voor bijzondere omstan-
digheden, zogenaamde bijzondere
bijstand te krijgen.
Men is niet van het minima-beleid
van de gemeenten op de hoogte of
het wordt vaak moeilijk begrepen.
U ziet er tegen op om bij instanties
aan te kloppen.
Het aanvragen van kwijtschelding
van betaling van belastingen is
ook weer zo'n gedoe. U kunt vrij-
stelling vragen van de betaling
van de onroerend zaak-belasting
en de afvalstoffenheffing (gebruik
containers) van de gemeente.
De provinciale verontreinigings-
heffing, die u betaalt via de elek-
triciteitsnota, kan in bepaalde ge-
vallen ook terug worden ge-
vraagd.

Bij dit sooÍ onderwerpen willen
wij graag assisteren. U kunt daar-
voor contact opnemen met twee
door de diaconie aangewezen per-
sonen. Dit zljn E. Atsma (tel.
53127"1) en J. Schuurmans (tel.
s314s6).

Schroomt u niet om contact op te
nemen. Wij helpen u graag.

VIOMOMOENII
Dodenherdenking en vlaggen
'...Ik nodig daarom de inwoners
van IJlst uit aan de Nationale Her-
denking op 4 mei a.s. inhoud te
geven door: 1. vanaf 18.00 uur tot
zonsondergang de vlag halfstok
uit te steken...'
Citaat van de burgemeester van
Wymbritseradiel in It Dryltser
Kypmantsje van april 1998.
Door velen wordt aan deze oproep
gehoor gegeven, anderen voelen
zich niet geroepen en laten vlag en
vlaggestok binnenshuis; ieder zijn
eigen verantwoordelijkheid.
4 Mei, 's avonds 19.30 uur: een
grote menigte, oud en jong, zet
zichbij het gemeentehuis in bewe-
ging om de slachtoffers van de
Tweede Wereldoorlog en die van
alle oorlogen daarna te gedenken.
Het grootste deel van hen heeft de

oorlog niet eens meegemaakt,
maar voelt zich verantwoordelijk,
staat 2 minuten stil...
Bij de graven op de algemene be-
graafplaats sla je in die stilte de
ogen op naar de horizon enje hart
staat even stil - ..., even stil bij die
vlag, wapperend tussen de bomen
door. in top aan een vlaggemast in
plan De Iendracht, bij een groot
huis tegenover de ijsbaan. Waar-
om hangt die vlag in top en niet
halfstok, zoals het hoorl, zoals de
solidariteit het vraagt? Waar is het
fatsoen om, wanneer je niet wilt
gedenken, die vlag te strijken, zo-
dat de wond van weleer van hen
die dit alles meemaakten niet oo-
nieuw wordt opengereten?

S. Houtsma

Bond van Platte-
landsvrouwen
in Friesland,afd. IJlst

Bijeenkomst van 16 apri1. Deze
avond werd verzorgd door het een-
dagsbestuur en wat ze voor ons in
petto hadden. was een verrassing.
Namens het eendagsbestuur open-
de Cilia v.d. Woude de versade-
ring en heette iedereen *.ikotn.
Na het officiële gedeelte werden
de gasten binnengehaald en vooÍ-
gesteld. Dit waren Rudolf en Jo-
landa Vergonet van dansschool
Vergonet. Rudolf vertelde eerst
een en ander over de dansschool
en over verschillende dansen die
er zijn. De laatste tijd is country-
line-dancing erg in trek en onze
verdere avond werd hieraan be-
steed. We kregen dansles in line-
dancing. Eerst moest er flink geoe-
fend worden op verschillende pas-
jes. Daarna kwam de muziek er bij
en kon er gedanst worden. Ieder-
een was enthousiast. Aan het einde
van de les bedankte Cilia Rudolf
en Jolanda Vergonet voor deze
fantastische avond en overhandis-
de hen een bloemstukje.
In de rondvraag vroeg onze voor-
zitteÍ Pieta' Roorda even het
woord. Ze vertelde iets over het
programma voor het nieuwe sei-
zoen. Dan hebben we o.a. een
avond met 'Cuba Vive', een mo-
deshow met poppen als thema, 'De
vrouw en haar kleding van Napo-
leon tot 1950', een lezing over ons
uitwisselingsprogramma met Afri-
kaanse vrouwen, ons 25-jarigjubi-
leum in december en een lezins
over afasie-patiënten. Daarbij ko-
men nog excursies. Het volledig
uitgewerkte programma krijgen de
leden binnenkort thuis.
Het eendagsbestuur heeft als trak-
tatie voor iedere aanwezige nog
een zakje bloembolletjes. Namens
iedereen bedankt Pieta het een-
dagsbestuur voor deze gezellige
avond. Het was een mooie afslui-
ting van het seizoen. Als dank krij-
gen ze een tuinfakkel aangeboden.
Dan wenst ze iedereen een fijne
zomer en voor die avond wel thuis
en hoopt iedereen weer te zien in
het nieuwe seizoen.

Mettie Wolfswinkel

G eboo rte kaartjes, T ro uw- e n G e l e g e n h e i d skaarte n wo rd e n
bij ons vakkundig gedrukt. Boeken ter inzage!

"o'rf,l#r1i{"'* A
'33!o?l'ollo,* 7 Galamagracht g, IJlst, 051 5-531 31 I
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Lippenwalde 2
8622DD Hommerts

Voor taxaties en bemiddeling bij
verkoop/aankoop van:

- wonrngen

- recreatiewoningen

- landerijen etc.

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

ln het bezit van SvM-makelaarsdiploma

€&:
=os
QE
=o

Renorstk &Nicuwbouw

VAN VLOER TOT DAKPAN
ONDERHOUDSBEDRIJF HUISMAN!

DE FTNNE 6.8651 CW tJLST. 0515-532023

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 s\1ften kunt u vragen

u moet maar eens een gokie 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

(' D uitvaartvereniging "Laatste Eer" tJlst

>i: Stiilvolle verzorging van begrafenissen en crematies
:i: Opbaring in eigen aula in lJlst met onbeperkl

bezoekgelegenheid voor nabestaanden
:i: Indien gewenst opbaring thuis met koeling
)i: Dienstverlening zonder winstbejag met vooí leden

bovendien financiële tegemoetkoming
)i. Door samenwerking met Axent-verzekeringen is

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

>t< Bode J. Plantinga, dag en nacht bereikbaar
0514-591372

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

Waarom lropen...
als u Yoordelig
Irunt huren?

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

M. SUPERDA
Gereedsshapverhuur

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

STICKER-
RUILBURO

*
ERWIN ZIJLSTRA

*
Penningkruid 58
8607 DK SNEEK
te|.0515-422339

COPIEREN tot A3

- nu ook in kleur -
vergroten of verkleinen?

DUPLICEREN?
Snel en goedkoop

dan naar:

Boekhandel/Drukkerii
VISSER

Galamagracht 9. tel. 531318

cÍaflscle Yomgetug,
rul$djltuM}}êlhg

&tlaDe ÁdÍden,
,deffigro: Aub's,

bh, Gfl€b,
Mlanebordeq
UchffiÀ

wiíÍelrmen
eE

VAI(GARÀGE@ Rogrnolewei 9

ï'.ï1H'lll""r".
.EUTOBEDRTJF
ÁI,TIID VERTROITWD DICETBIJ

J. OSINGA Fax: osls-532386

AUTOWASCFNTRUM

OPENINGSTIJDEN:
Maandag t/rn
Donderdag :8 - 20uur
Vrijdag :8-2luur
Zaterdag :9-20uur

MET PTEZIER GIÏAAR
TEREN SPELEN:

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

olgemene muzikole vorming
en ritme-troining

Gitaarles-praktijk

Biilsma
WARÏENTERP T2
8617 tD ABBEGA

Ervoren docent, opgeleid oon
de Universiteit von Amsterdom

en procticerend musicus

ontvongt bezoek oon huis.

Bel voor informotie of voor een

vri jblilvende kennismokings-
proefles

o5r5-53 30 ó8

-.sosHrt5"%

Sicco Sjaerdemalaan 43
8651 BA lJlst

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

AUTORIJSCHOOL

Anneke Klootwijk
&

Onno Swart

Voor al uw
rijbewijzen

Hommerts
TeI.05I5-443600
.06-52614135

WONINGINRICHTING

Galamagracht 2O
8651 EB lJlst

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

V e elzii dis e V e ns termo de

A Aannemersbedriif
VË/ #llllsa-sPiiksma
Voor al uw
" Nieuwbouw
* Verbouw
* Onderhoudswerk
Vraag om vrijblijvende
prijsopgave
van uw bouwplannen

I

Tef eÍoon O51 5-44227 8 / 051 5-531 228
Telefax 0515-443659

{vg!
BOUIIIIBEIIRIJF



Miedema r Metaalbewerkittg
Zithier dan een bedrijl zullen ve-

le IJlsters zich afvragen. Inder-

daad, daar zit een bedrijf. Natuur-

lijk weten velen dat de familie
Miedema al jaren. om precies te

zijn 13,5 jaar, op dit adres woont.

Maar dat daar ook een bedrijf ge-

vestigd is, dat is bij minder men-

sen bekend, hoewel Miedema Me-
taalbewerking al weer 3,5 jaar be-

staat.

De woning Eegracht 2 meÍ be-

drijfsruimte, tot voor zo'n 20 à 25

jaar in gebruik bij bouwbedrijf
Gorrit Visser sr., werd circa 13,5

jaar geleden aangekocht door de

familie Miedema. De heer Miede-

ma werkte in IJlst in loondienst in
de metaal. Na verloop van tijd
ging het echter wat kriebelen en

nam de behoefte aan verandering

toe. Vooral de drang naar zelfstan-

digheid werd steeds groter. Met
een werkplaats en opslagloods

naast de woning werd de stap naar

zelfstandigheid gezeÍ, in de we-

tenschap dat met hard werken veel

tot stand gebracht kan worden.

Zo'n 3,5 jaar geleden begon de

heer Miedema daarom als zelf-
standig ondernemer in de metaal-

bewerking, min of meer dezelfde

werkzaamheden, die hij jarenlang

in loondienst had uitgeoefend. In
het begin lag het accent vooral op

reparatie en onderhoud van ma-

chines. Al snel werd ook begon-

nen met het aanbrengen van ver-

anderingen aan machines. Een

verdere logische stap was het zelf
produceren van de technische tè-

keningen.

Vanaf dat moment, circa 3 jaar ge-

leden, werd het vervaardigen van

technische tekeningen voor de

heer Miedema de hoofdmoot van

zijn werkzaamheden. Het teken-

werk slokte zoveel tijd op, dat er

nauwelijks ruimte bleef voor het

uitvoerende werk. Werd de eerste

tijd nog getekend op de traditione-

le tekentafel, inmiddels worden

alle tekeningen vervaardigd op de

computer met behulp van zoge-

naamde CAD-programma's. Op

deze wrjze kan sneller en nauw-

keuriger gewerkt worden, terwijl
veranderingen snel doorgevoerd

De meeste bedrijvigheid in lJlst vinden we op het industrie-

terrein Roodhem. Daarnaast zijn ook nog enkele bedrijven

gevestigd in Oud lJlst. Meestal gaat het dan om reeds lang

gevestigde bedrijven mel voor alle lJlsters bekende namen.

Soms gaat het om overname van bestaande bedrijven.

Slechts een enkele keer treÍÍen we in Oud lJlst een nieuw ge-

start bedrijÍ aan. Zo'n bedrijf is Miedema Metaalbewerking op

het adres Eegracht 2.
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kunnen worden. De aanschaf van

computerapparatuur met de beno-

digde CAD-programma's vroeg

een forse investering in geld, maar

oo( in tijd. Dit laatste viel echter

hard mee, want de heer Miedema

had het werken met de computer

binnen veertien dagen onder de

knie en heeft sindsdien nooit meer

achter de tekentafel gezeten.

Alleen maar tekenen brengt auto-

matisch met zich mee, dat er (te)

weinig voeling blijft met het uit-
voerende werk. Om die reden en

om de toenemende werkzaamhe-

den aan te kunnen heeft de heer

Miedema kortgeleden een werk-

nemer in dienst genomen. Samen

staan zij voor alle voorkomende

werkzaamheden, zowel tekenwerk

als werkzaamheden in de werk-
plaats en bij derden.

Sinds kort is weer een nieuwe ac-

tiviteit gestart, namelijk machine-

bouw. Machines worden volledig
geconstrueerd. Bepaalde werk-
zaamheden, zoals hel draaien en

frezen van grotere onderdelen,

worden uitbesteed. Voor de rest

worden de machines zelf, in over-

leg met de opdrachtgever, ontwor-

pen of aangepast, daarna ge-

bouwd, geïnstalleerd en wordt de

eerste tijd service verleend. Het

bedrijf kent immers de machines,

weet eventuele knelpunten snel op

te sporen en kan mogelijke proble-

men voorkomen.

Over welke machines hebben we
het nu steeds en wie zijn de op-

drachtgevers van de heer Miede-
ma? Het bedrijf is vooral gespe-

cialiseerd in houtbewerkingsma-

chines en spoorbruggen. Een we-

reld van verschil zult u zeggen. In-
derdaad, maar het is nu één keer

zo gegroeid. Omdat de machines

overal in Nederland geplaatst wor-
den, reizen de heer Miedema en

zijn werknemer voor plaatsing en

service door het gehele land.

Opdrachtgever voor de ontwikke-
ling en bouw van houtbewerkings-

machines is een machinefabrikant.

Daarnaast zijn er nog andere be-

drijven, die de heer Miedema van

opdrachten voorzien. Er komt
echter steeds meer werk, vaak via

mond-tot-mond reclame. Natuur-
Iijk wordt er af en toe ook acquisi-

tie gepleegd en wordt gereageerd

op signalen vanuit het bedrijfsle-

ven, dat er een order in de lucht
hangt.

De toenemende werkzaamheden

zorgen echter ook voor een keer-
ztjde, namelijk ruimtegebrek.
Ver/nieuw/bouwplannen zijn aan-

wezig. maar liggen voorlopig op

de plank. Het wachten is op de

ontwikkelingen rond het cenffum-

plan voor Oud IJlst. Als deze

planontwikkeling echter te lang op

zich laat wachten, zal de heer

Miedema eerder zrjn plannen

(moeten) realiseren.

Terugziend op zijn stap naar zelf-
standigheid, heeft de heer Miede-

ma echter nog geen dag spijt ge-

had van zijnkeuze. Naast het te-

kenwerk en het uitvoerende werk
verzorgt hij ook zelf de acquisitie,
regelt de inkoop en verzorgt de

administratie. Het is hard werken,

maar het geeft erg veel voldoe-

ning.



IT DRYLTSER KYPMANTSJE 8

Schaaklcub
Ulst-Oosthem
Het schaakseizoen is weer voor-
bij. het is een spannende competi-
tie geweest.
Wij begonnen meï. 72 man, maar
door omstandigheden haakten met
de jaarwisseling twee man af.
Daar er te weinig leden zijn speel-
den we in één groep en hadden
een paar spelers het zwaar te veÍ-
duren. R. Abma was vanaf de
tweede helft lijstaanvoerder maar
werd in de laatste twee ronden in-
gehaald door P. Tjoelker, die dus
kampioen werd. H. Zijlstra haalde
de derde prijs binnen.
De eindstand na 20 ronden: 1. P.

Tjoelker 75 pnt;2. R. Abma 13,5
pnt; 3. H. Zijlstra 12,5 pnt; 4. R.
Schraa 12 pnt; 5 ím 8. H. Boe-
lens, G.B. Hageman, S. van Schel-
tinga en P. Walinga met | | pnt.
Het seizoen werd afgesloten met
een avond snelschaken. Na 9 ron-
den kwam S. van Scheltinga met
6,5 punt als eerste uit de bus, ge-
volgd door R. Schraa en H. Zijls-
tÍa met 6 pnt.

Wij hopen in september weer te
beginnen. Zrjn er nog schakers in
IJlst? Kom eens kennismaken.

Het bestuur

ANNA
SCHRAA-VAN POPTA

GEDIPLOMEERD
PEDICURE

Geeuwkade 11 -Telefoon 531930

Privé en Zakelijk
de juiste

* Yerzekering

x hypotheek

á( pensioen

SNEEI('ER
ASSURANTIE-

I(ANTOOR
DE BOER BV

Zwarteweg 4, Sneek
Tel.:0515 - 416825

Ffigelnijs

Vogelwacht
Ulst/Oosthern
€.O.

2 Staartmezen (langstirtmies) bij Nij
Ylostins op 26-3:98 gezien door C.
de Jong. Waarschijnlijk is er ook een

broedgeval van de staartmees op de
Harinxmaweg.
Een ooievaar (eanebarre) gezien bij
het Schelpenpad op 29-3-'98 door
mevrouw Spit, IJlst.
Een goudhaantje (goudtíÍke) bij het
drinkbakje in de tuin van familie
Spit. Stadslaan. op 29-3-'98.
Vleermuizen gezien op 29-3:98bo-
ven de Eegracht door B. Steenstra en
R. Schraa.
Gezien tijdens het eierzoeken en de
nazorg. Een man kievit die een vleu-
gel heeft die voor 1/3 wit is en dus
goed herkenbaar. Hij heeit zijn terri-
torium tussen Piekemar en de spoor-
baan. De kieviten blijven over het
algemeen op dezelfde plaats, want
vorig jaar zat hij ook op deze plaats.
Melding van S.K. Abma en J. de

Jong.
Een zwarte roodstaart (swarte read-
stirt) gezien op 5-4-'98 door familie
Schuurmans, Hommerts.
2 Tapuiten (heidehippers) gezien
langs de Schatting op 5-4-'98 door
Joh. en C. de Jong, IJlst.
Een moedereend met 8 jongen in de
Oostelijke Dijgracht op 9-4-'98 ge-
zien door Sj. Landman. Een dag la-
ter waÍen de meeste jongen ai verd-

wenen. Ook de einepiken die uit de
eendekorf bij familie S.K. Abma,
Nijzijl. waren gekomen zijn even
snel weer verdwenen. Een eend met
10 jongen werd gezien bij de basis-
school te Hommerts. Melding van
groep 5 op 14-4-'98.
2 Fitissen (giel hofsjongerke) vlogen
tegen het raam bij fa. C. v.Dijk op
11-4-'98 te IJlst. Een was door de
klap meteen dood de andere kon na
een ttdje rust zijn reis verder ver-
volgen.
Een meerkoet (poep of markol) met
7 jongen, en een meerkoet met 4
jongen, beide gezien bij de spoor-
putten op 19-4-'98 door F. Post,
Buséstraat.
Een boerenzwaluw (boereswel) ge-
zien op 18-8-'98 langs de Schatting
door Joh. de Jong. Ook werden er 2
boerenzwaluwen gezien bij Abbega
op 2l-4:98 door J. Fey, Abbega.
Een visdiefje gezien boven de Ee-
gracht door R. Schraa op 22-4-'98.
Een bonte vliegenvanger (swartkop
miggesnapper) gezien bij de familie
Schuurmans, 'tZouw, op 23-4:98.
2 Gierzwaluwen (toerswel/pipers-
wel) boven de Kearnstien op 22-4-
'98 gezien door Sj. Landman. R.
Schraa zag 1l gierzwaluwen op 23-
4-'98 boven de Eegracht.
Een draaihals (draeinekke) vloog
zich dood tegen het raam bij familie
Stienstra. Calamagracht. op 22-4-
'98.
De draaihals is niet een alledaagse
verschijning jn lJlst. Her is een
schaarse broedvogel in ons land. Hij
trekt hier in het voorjaar door, van
eind maart tot midden mei. De
hedsttrek is eind augustus tot begin
oltober. Hij behoort tot de spechten-

familie. Zijn vlucht is golvend. Zijn
poten zijn net als bij spechten met 2
tenen naar voren en 2 naar achteren.
Dan kunnen ze zich beter tegen een
boom aanklemmen. De meeste
zangvogels hebben I teen naar ach-
teren. Een draaihals heeft een kach-
tige puntige snavel. Zijn verenpakje
heeft de kleur van de boomschors en
hij heeft een lange grijs/bruine
staaft. Zijn roep is een herhaald Kji-
Kji-Kji-Kji, luider maar minder
schel dan de kleine bonte specht. De
draaihals zoekt ztjn voedsel op de
grond, al hippend met de staart om-
hoog. Ook zijn kruinveren zijn on-
zichtbaar. De nestplaats zoekt hij
meestal in oude spechtengaten en in
de holtes in bomen, maar ook nest-
kasten worden gebruikt. Dit vogeltje
wordt eerder gehoord dan gezien.
Zaterdag 18-4-'98 slaapplaatstelling
van kemphanen door Joh. de Jong,
IJlst. Op de Luzige Tsiene (reservaat
bij het Schelpenpad naar Sneek).
Tijd 19.45-21.15 uur.
Droog bewolkt, nu en dan zon.
Zwakke noord/oostenwind. Tempe-
ratnvr 617 gr.
Kemphanen 179 stuks. Grutto 59
stuks. Tureluur 59 stuks. Scholek-
ster 43 stuks. Bergeenden 2 stuks.
Witte kwikstaart 2 stuks en nog 7
stuks langs het Schelpenpad gezien.
Een bruine kiekendief vloog langs. 5

Kieviten zaten op het nest. Wat een
mooi stukje natuur tussen IJlst en
Sneek.
Vlindermeldingen graag bij Joh. de
Iong. tel. 532049
Vogelmeldingen graag bij Sj. Land-
mantel:532046

Voselwacht IJlst - Oosthem e.o.

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. Dar is

;ï*Hïï:::":: ï::::ïiï i:* :tff ï::ï::ï:'"ï::Jï:H 
"11ï:::',.'

Rabobank Met de Rabobank sta je er niet alleen voor.

Sneek-Joure-Lemmer

Kantoor IJLST
Galamagracht1,8651 EBUlst,telefoon(05'|5)531426,telefax(0515)531250,e-mail:rabobank.sjl@tref.nl

Openingsttden: Maandag t/m donderdag van 9.00-1 2.30 uur en 1 3.00-1 6.00 uur. Vrijdag van 9.OO-1 2.30 uur en I 3.00-1 8.00 uur.
Buiten deze openingstijden kunt u voor een adviesgesprek tevens op afspraak bij ons terecht. Graag tot ziens!

thuis in de financiële wereld.

in de buurt. 'W'e weten war er

bij u allemaal om de hoek

komt kijken. \fle weten

wat er speelt. Want alleen

dan kunnen we echt op uw

wensen inspelen. U kunt

met een idee.

Met wortels in

alleen volledig

Maar ook bij u
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Wie stoqn eÍ
op de foto?
In het Kypmontsie von opril stond een foto ofgedrukt, genomen ter
gelegenheid von de opening von de Zuidwesthoekweg. De ontvon-

len 
"reocties verschoffen oïnvullende informotie, hJewel heloos

niet olle op de foto voorkomende peÍsonen thuisgebrocht konden
worden. De foto is inderdood oenomen ter oelóenheid von de
feestelijke opening von de Zuidw"esthoek*"g 

"ï *à op 20 oktober
l9óó. Op het bord, dot door twee Boukie Fiilstro en Fokie Fiilstro
omhooggehouden wordt, stoot de tekst 'Wy binne ryk mài ós'nije
dyk'. De nu bekende nomen von de op de foto ofgebeelde perso-
nen ziin: l. Mooike Hoomons, 2. Boukie Fiilstro, 3. Fokie Fiilstro,
5. Fokke Hette Nooitgedogt, ó. Tiemen Nooitgedogt, Z. Fokke de
Hoon. Onder de booo stoon Wietze en Griet Fiilstro. Hoewel niet
duidelilk is woor zii íoot, komt ook Jitske Wiebengo op de foto
voor. Misschien ziin er lezers die hoor olsnog herkend hebben.
Groog een reoctie.

De foto von deze moond doteert von oudere dotum. Deze foto
moet ziln genomen ti;dens een feest of een belongriike gebeurtenis.
De negen ofgebeelde monnen zitten nomeliik strok in het pok, de
meesten met pet en zelfs één met een zwierige [sko]hoed. Groog
reqcties over de dotum, woorop deze foto is genomen, bij welke
gelegenheid, op welke plek en welke monnen hierop ofgebeeld
ziln. Uw reocties zools gebruikeliik groog weer noor boekhondel
Visser.

Onlangs zijn de schiphuizen in de kolk bij molen

De Rat gesloopt. De hierdoor ontstane ruimte zal
gebruikt worden om de sleephelling van de molen

te verlengen. De huidige sleephelling is feitelijk te

kort en deels te steil. Door het verdwijnen van de

schiphuizen komt 'De Rat' van de landzijde nu

nog beter tot zijn recht.

Jaarlij ks touwtrelcken
Op vrijdag 26 junt zal op de Over-
kluizing in IJlst weer de jaarlijkse
touwtrekwedstrijd worden gehou-
den. Gezien het succes van de vo-
rige jaren rekenen wij ook nu weer
op een grote belangstelling.
De organisatie is in handen den de
stadsherberg 'Het Wapen van
IJlst', waar na afloop ook de prijs-
uitreiking is.
Ook zal weer een aparte competi-
tie van bondsploegen worden af-
gewerkt.
De teams uit IJlst bestaan uit zes
personen met een coach en even-
tueel een veÍzorger. Het inleggeid
is / 15,-- per team en de wedstrijd
wordt geleid door erkende
scheidsrechters.

Overkluizing lJlst
De wedstrijden beginnen om
20.00 uur en u dient om 19.30 uur
aanwezigÍe zijn.
De indeling en het wedstrijdsche-
ma worden op 26 juni a.s. vóór de

wedstrijd uitgedeeld.
Er zal tevens EHBO aanwezig
zijn.
Uw'opgave, telefonisch of schrif-
telijk, dient vóór l4juni a.s. te ge-
schieden bij Lammert Koster, Sik-
ko Sjaerdemalaan 35, IJlst, tele-
foon 05 15-53 1 497 of ]n de Stads-
herberg 'Het Wapen van IJlst', te-
lefoon 0515-531315.

ZaÍerd.ag 6 juni 1998: optreden
van Piter Wilkens in 'Het Wapen
van IJlst'.
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ry,Hí,tR^r,s^m,fl
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

Roodhemsterweg 14, IJlst
Tel.0515 - 53 1436 I pnvé 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

Taxicentrale
ZUID-WEST-FRIESLAND

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

Postbus 459. 8600 AL SNEEK

Alg. tel.nr.: 051 5-430300

Voor verf,
behang,

glas,
ijzerwaren,

tuingereedschappen
en visartikelen

het adres

,,J."@.. EE- V-&\MS
Galamagracht 13, lJlst

te|.0515-531387

vqn
qchteÍgÍondmczÍek

1,,l1 ,;:;:.li :.,:]::

disco-shows

7 
r%h*-*houkê

.Tlomskikkursussen

,Treidsboeketten, korsages en oar

,$lomwurk

Richtsje Wijnja
De Himmen 29
Easthim
Tit. 0s1s-s32607

Managomenl:' I Technicus:

Nolke Jan Borgelra I Jan Nolke Bergslra

0afamagmcht zB lDe ïsjalk 4

tel./laxz 0515-531462 I rol. osts-slteB
mob.tel. o6-s2sog oB3

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

VOOR WONTNG- . Sanitair installaties

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

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

BROUWER

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

Speciale drogisterij en
kosmetica-afdeling

Let op onze wekelijkse folder

SPEERSTRA'S
VOORDEELMARKT
Stadslaan 2 - Telefoon 531206

Schilders- en Klusbedrijf
Haitze Osinga

Jk Binnen- en buiten schilderwerk
it Saus- en behangwerk

* Enkele en dubbele beglazing
ik spackspuiten 

B6i7 LH i#:tJi
Jk Kleinschalig timmerwerk Tet. 0s15 s3 22 69


