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In 1987 besloten de besturen van de Elfstedenorganisaties
(schaatsen, Íietsen en wandelen) het Elfstedenbrevet in te stel-
len. Een Íeder die de ElÍstedentocht heeft geschaatst, geÍietst
én gewandeld komt in aanmerking voor dit brevet. Voor dit fel
begeerde papiertje moet wel wat worden gepresteerd, namelijk
ruim 200 km. schaatsen, Íietsen en wandelen. Een zestal lJl-
sters heeft het brevet verdiend. Wat ziin hun ervaringen? .

Een Elfstedentocht schaatsen, fiet-
sen en wandelen betekent een forse
aanslag op de conditie. Uiteraard
zijn de (weers)omstandigheden be-
palend voor het goede verloop van
de tocht. Die kunnen erg wisselend
zijn. Bij het schaatsen spelen lage
temperaturen, harde wind, sneeuw
en regen een belangrijke ro1. Wind
en regen zijn ook bepalend voor de
zwaaÍte van de fietstocht. De wan-
deltocht kent nog grilliger weer-
somstandigheden omdat deze over
5 dagen wordt gelopen. De wind
speelt hierbij in mindere mate een
rol, maar de warmte en de regen
kunnen voor zware omstandighe-
den zorgen. Vooral de weersveÍ-
schillen kunnen funest zijn. De
laatste tocht kenmerkte zich door
eefi zeet warme eerste dag, een re-
delijke tweede dag en veel regen
tijdens de morgenuren op de derde
en vijfde dag. Dan is het wel af-
zten.
Maar nog belangrijker is een goede
voorbereiding. Trainen, veel kilo-
meters maken in een verantwoorde
opbouw en, niet te vergeten, goed
materiaal.
Feitelijk zijn het 3 totaal verschil-
lende disciplines, waarbij verschil-
lende spieren gebruikt worden. Op
basis van de ervaringen van de
deelnemers kan geconcludeerd
worden dat het schaatsen het minst
zwaar is en vervolgens het fietsen.

Als zwaarste tak van sport wordt
door de meesten het wandelen ge-
zien. Een enkeling vindt het fietsen
het minst zwaar, terwijl een ander
geen problemen heeft met het wan-
delen.
Veel deelnemers aan de wandel-
tocht ontdekken spieren, waaÍvan
ze het bestaan nooit vermoed had-
den. En vaak was dat een pijnlijke
ontdekking!
De Jongste' brevethouder is Arie
Hulst. Hij ontving in april 1998
zijn brevet. Hij had reeds in 1963
aan de schaatstocht deelgenomen,
maar strandde tijdens deze barre
tocht in Bolsward. In 1985 en 1986
was hij weeÍ van de partij en hij
reed deze tochten zonder proble-
men uit. Hij wilde ook graag de
tocht fietsen, maar werd tot zijn
spijt steeds uitgeloot. Toen hij 4
jaar geleden in IJlst kwam wonen
werd hij ingeloot en veÍrok 's
morgens direct in de 2e of 3e
groep. Dit jaar heeft hij de tocht
voor de vijfde en vrijwel zeker ook
de laatste keer gefietst. Slechte
herinneringen bewaart hij aan de
fietstocht van 1996. Bij een val in
Tjerkwerd brak hij een sleutelbeen.
Toen Arie Hulst vervolgens bij Jan
van der Wal het Elfstedenbrevet
onder ogen kreeg, wilde hij ook de
wandeltocht volbrengen om dit
brevet halen. Het bleek echter
moeiliik te ziin aan de tocht deel te

IJlsters en het Elfstedenhreyet

nemen. Het aantal deelnemers was
toen in verband met de complete
verzorging door de organisatie
(verblijf op schepen gedurende de
nacht etc.) nog beperkt tot ruim
300, waarbij de vaste deelnemers
een voorkeurspositie genoten. Na
enkele keren afgewezen te zijn
werd hij in 1997 a1s reserve aange-
wezen. Dankzij enkele afzeggrn-
gen kon hij de tocht in dat jaar
wandelen. Daardoor was de voor-
bereiding echter wel te kort, name-
lijk slechts 3 weken. De tocht was
zwaaÍ en vermoeiend. Na 2 dagen
bleek hij al in het bezit te zijn van
I 1 prachtige blaren. Toen hij ver-
volgens tussen Harlingen en Frane-
ker ook nog in de stromende regen
wandelde, heeft Arie Hulst zich se-
rieus afgevraagd waar hij mee be-
zig was, wat hèm wel bezielde om
dit te willen doen. Arie Hulst, die
zich meer als solist beschouwt en
veelal alleen liep, voltooide de
wandeltocht, doodmoe, maar vol-
daan.
Jan van der Wal, fervent schaatser,
reed de Elfstedentocht in 1963 tot
Franeker en reed hem uit in 1985
en 1986. Op 60-jarige leeftijd heeft
hij zijn lidmaatschap opgegeven
om jongeren ook de kans te geven.
Hoewel geen echte fietser ging Jan
van der Wal begin jaren tachtig
voor de gezelligheid de Elfsteden-
tocht rijden. Die tweede Pinkster-
dag regende het echter de gehele
dag! Daama heeft hij de tocht nog
een maal gefietst. Toen in 1987 het
brevet ingesteld werd, besloot hij
ook te gaan wandelen. Samen met
Bauke Weerstra was hij de eerste
IJlster die de tocht wandelde en het

brevet behaalde. De gezelligheid
was voor Jan van der Wa1 erg be-
langrijk. Het slapen in de boten, de
laatste (feest)avond in Dokkum, de
gezelligheid in de groepen onder-
weg, Jan vindt het allemaal prach-
tig. Het schaatsen en fietsen vindt
hij wat agressiever; wandelaars
zijn rustiger. De voorbereiding van
Jan van der Wal was redelijk. Hij
heeft regelmatig getraind. Om ki-
lometers in de benen te krijgen liet
hij zich per auto naar Leeuwarden
brengen om vervolgens naar huis
te lopen. De omstandigheden van
die tocht waren echter zwaar. Door
de hitte ging Jan van der Wal 'ka-
pot'. Zrjn kuiten waren verbrand
door de zon, waardoor hij een trai-
ningsbroek moest dragen. Zijn ad-
vies aan toekomstige wandelaars:
draag badstof sokken, binnenste-
buiten, neem ze niet te ruim, neem
wandelschoenen die 1 tot 1,5 maat
te groot zijn en koop ze 's avonds.
De voeten gaan namelijk behoor-
lijk opzetten tijdens het wandelen.
Bauke Weerstra schaatste de tocht
in 1985 en 1986, maar was daar-
voor al begonnen de Elfstedentocht
te fietsen. Inmiddels heeft hij al
tussen de 15 en 20 fietstochten vol-
bracht. Hij heeft de tocht echter
maar één keer gewandeld. De
voorbereiding voor de wandeltocht
begon met een afstand te lopen van
ca. 10 km. De afstanden werden
steeds iets langer en in totaal werd
40 à 50 km. gelopen, maar dat is te
weinig, aldus Bauke Weerstra. Hij
adviseert met kleine pasjes te lopen
om liesblessures te voorkomen.

(Vervolg op pag. 3)
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Cafe - Bilj artcennam - Zalenuerhuwr

SIADSHERBERG
HET WAPEN VAN IJLST

eig. Fam. J. Schreur

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

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

. 2 Carambole-tafels . I Snookertafel. 1 Cafëbiljart. I PoolbiUart

Makelaardij
Schrale

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

Hypotheken en verzekeringen.

Taxalies van alle onroerende goederen
binnen 48 uur geregeld.

Vraagt vrijblijvend informatie.

Stadslaan 42, 8651 AG lJlst
rel. 0515-5322'l 1

SIKIVIA
INSTALLATIE & DAKTECHNIEK

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

Oud Kerkhof 3'l-33
8601 EE Sneek
ïel. (0s1s) 415 307
Fax (051 5) 418 033

GAS. WATER

CENTRALE VERWARMING
AIRCONDITIONING

BITUMINEUZE BEDEKKING
KUNSTSTOF BEDEKKING

KOPER-, LOOD- EN ZINKWERKEN
METALEN DAKPANNEN

DAK ISOLATIES

Glazenwassershedriif TI-f
ten lfar-e tE_
Pripperstraat ll
B6OBAV SNEEK 7
tel.0515-424666

Voor het wassen aaÍL al uw rarnen!

Folke>t e v>íe

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

Voor binnen- en
buit enschilàerwerk

t íl/'íTlowreeÍle Auto/yíchool t
. Lestijden 60 minuten
. Opfriscursus voor de niet regelmatige rijders

D. von der lei- lJlst
@ 05t5 - 532009
Sudergoweg 3ó,8ó51 CN Ulsl

Met een ploÍond von

KORT
weetuwotuboven
uw hooÍd hongt.

INTERIEURBOUW B,V.

Smidssfroat 2ó. 8ó01 WB Sneek
Telefoon: 051 5-422738 - Fox: 051 í42 | 953

@Ë

H

NIET ALLEEN VRIENDELIJK. ..
MAAROOK
DEKSELS

MEER PLEZIER VAN JE GULDEN

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

VOORDELIG!

Eolír_@
H.P. Nauta
GALAMAGRACHT 34 IJLST
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Tenslotte de ervaringen van Dou-
we Osinga. Hij begon met fietsen
en heeft de tocht al 11 à 12 keer
volbracht. Inmiddels heeft hij de
Elfstedentocht ook al 3 keer ge-
schaatst, namelijk in 1985, 1986 en
1997. Om het brevet te behalen
heeft Douwe Osinga de wandel-
tocht van 1986 gelopen. Dit beviel
hem zo goed en hij vond het zo ge-
zellig, dat hij de tochten van 1997
en recent 1998 weer heeft gelopen.
Waarschijnlijk loopt hij in 1999
weer mee.
Zes verschillende mensen. met elk
hun eigen verhaal. Allen in het be-
zit van het felbegeerde Elfsteden-
brevet. Een sportieve prestatie
waar ze trots op mogen zijn.

MIJN HOBBY
UW GEMAK...!
Het vertÍouwde adres voor al uw
slijpwe*, zoals: schaÍen, messen, tuin-
en hobbygereedschap.
Gespecialiseerd in het slijpen van
tuingereedschap, waaronder alle soorten
qÍasmaaiers. Tevens ve*oop van
nieuwe en gebÍuikte (scherpe)
grasmaareÍs.

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

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

Redactie:
A. Kuipers
E. Hekman
S. Houtsma

G. Groeneveld-Kroese
Migg bv, Sneek

Opmaak:
Migg bv Sneek

Fotots:
Fotostudio Cees Kaspersma

Drukkerii Visser. IJlst

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

O Copydght Druklerij Visser.

Niets uit deze uitgave mag worden

veNeelvoudigd door middel van &uk,
fotocopie, mihofilm ofop enigerlei
andere wijze , zonder voorafgaande

schriftelijke toestemming van de uitgevel
De uitgever behoudt zichzelf het recht

voor ingeleveÍde kopij te wijzigen, in te
korten of te weigeren.

IJIAND.IJTST

20 juni 23.00 - 22 jani 8.00 uur
E.H.J.M. Drenth
S. Sjaerdemalaan 72, IIlsÍ
Tel. 0515-531263

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

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

10 juli 17.00 - 11 juli 23.00 uur
C.H. de Koning
Ylostinslaan 3, IJlst
TeI.0515-531263

11 juli 23.00 - 13 juli 8.00 uur
G.J. Schadenberg en J.P. Verdenius
De Skatting 40, Heeg

Tel.0515-442300

17 juli 17.00 - 18 juli 23.00 uur
E.H.J.M. Drenth
S. Sj aerdemalaan 7 2, Illst
Tel. 0515-531263

18 juli 23.00 - 20 juli 8.00 uur
C.H. de Koning
Ylostinslaan 3, IJlst
Tel.0515-531263

24 ju,lil7.00 - 25 juli 23.00 uur
G.J. Schadenberg en I.P. Verdenius
De Skatting 40, Heeg

Tel.0515-442300

25 juli 23.00 - 27 juli 8.00 uur
E.H.J.M. Drenth
S. Sjaerdemalaan 72, IJlst
Te1. 0515-531263

31 juli 17.00 - 3 aug. 8.00 uur
J. Gietema
Heeg

TeL.0515-442292

7 aug. 17.00 - L0 aug. 8.00 uur
G.J. Schadenberg en J.P. Verdenius
De Skatting 40, Heeg

Tel. 0515-442300

Ulsters en het Elfstedenbrevet
(Vervolg van pag. I )

Ook is het belangrijk in je eigen
tempo te lopen, dan gaat het name-
lijk steeds beter. Hoewel hij wan-
delde voor het brevet, heeft Bauke
Weerstra veel plezier treleefd aan
het wandelen. Het was erg gezel-
lig!
Okke Adema schaatste de tocht in
1985 en moest in 1986 wegens een
blessure opgeven. Ook voor hem
lag de start van de tochten bij het
fietsen. Dit jaar reed hij de tocht
voor de 19e keer. Om het brevet te
behalen wandelde hij in 1993 voor
de eerste en tevens laatste keer
langs de 11 steden; het ging hem
puur om het brevet. Zijn echtgeno-
te, met wie hij de tocht liep, heeft
vaker gewandeld. Hoewel Okke
Adema het schaatsen het mooiste
evenement vindt, vond hij de sfeer
tijdens het wandelen erg goed. Het
ging tijdens het wandelen ook
steeds beter en steeds sneller. Hij
kreeg geen last van blessures en
vond de wandeltocht niet zwaar.

Het leek wel een week vakantie!
Uiteraard speelde hierbij zijn goe-
de voorbereiding een belangrijke
rol. Vooraf had hij namelijk 400 à

500 km. getraind.
In 1954 en 1965 schaatste Libbe
Kerstma de Elfstedentocht. In
1963 deed hij mee aan de wedstrijd
en viel met een blessure uit. In
1985 en 1986 had hij rugproble-
men. Met de fietstochten, die hij in
de zestiger jaren reed, stopte hij na
10 keer. Na het behalen van goud
was dit een mooi moment om te
stoppen. Zljn werkzaamheden als
boer namen veel tijd, maar ook het
risico vond hij te groot worden. In
1995 wandelde hij de tocht om het
brevet te halen. Libbe Kerstma
vond het wandelen erg leuk en be-
sloot in 1997 opnieuw aan de wan-
deltocht deel te nemen. Hij maakte
echter de fout om steunzolen in
zljn wandelschoenen te doen,
waardoor hij onderweg kramp en
kapotte voeten kreeg en moest op-
geven. Hij vond het echter erg ge-
zellig.

Sjoelen vanaf 4 oktober, iedere
maandagmiddag in Nrj Ylostins,
aanvang 14.00 uur.
Interkerkelijk koor'Euphonia'
repetitie iedere dinsdagavond
20.00-22.00 uur in de Schaapskooi.
Muziekkorps ÍConcordia' repeti-
tie iedere maandagavond van
19.30-21.30 uur in het Mienskips-
hOs.

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 Utheme.
Volksdansen De Yleke Dounsers,
jongerengroep dinsdagavond
20.00-22.00uur, I keerin de14da-
gen in het Himsterh0s te Oosthem.
Ouderen iedere dinsdagmiddag van
13.30-15.00 uur in het Mienskips-
h0s.
Schaken elke dinsdagavond in Het
Wapen van lJlst.
Biljarten Biljartvereniging'De
Stadsherberg', elke maandagavond
voor geoefenden. Recreatiebiljart
voor 55+, elke dinsdag- en donder-
dagmiddag van 13.30-17.00 uur.
Dammen elke maandagavond in
Het Wapen van lIlst.
Bejaardengymnastiek in Nij
Ylostins, elke vrijdag vanaf 14.30
uur.
Badmintonvereniging Flash elke
donderdag van 78.00-22.30 uur in
De Utherne.
Volleybalvereniging Stànfries el-
ke maandag van 18.30-19.45 uur
en elke dinsdag 16.00-23.00 uur
Volleybalvereniging ACCENT
V.O.P. iedere woensdagavond van

19.30-20.30 uur dames; en elke
woensdagavond van 19.30-20.30
uur heren. Iedere vrijdagavond he-
renzaalvoetbal van 18.00-19.00
uur.
Dartclub iedere dinsdagavond
vanaf 20.00 uur Bondswedstriid in
Het Wapen van lJlst en in lt 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 urr, 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 Mienskipsh0;s, jazz 1 6.00- 1 9.00
uur; woensdag sporthal 13.00-
19.30 uur; donderdag 17.00-18.00
uur; vrijdag 16.30-18.00 uur; zaïeÍ-
dag 9.00-12.00 uur in De Utherne.
Bouw- en Houtbond F.N.V.
SneeVWymbritseradiel Contact-
persoon: Douwe Heeringa.
rel.05 15-53 1970.
Vrouwen Advies Team (VAD:
Vrouwenbond trNV, district Fries-
land, bel: 0517-415867, secr.:
05155-3 r970.
Gemeente van Jezus Christus:
Kinderclub 4 tlm 7 jaar; woensdag
13.30-14.30 uur; 8 t/m Il jaar
| 4.30- | 5.30 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 Brinksma.
tel.058-2501627.



Occasions en
Nieuw-verkoop
Goede service

Tel.531249
Holtropweg 5

Reparatie
Plaatwerk - Spuiten
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S. Wiersma
pianostemmer

Reparatie
Verkoop

S. Sjaerdemalaan 53
8651 BA IJlst

Tel.0515-533121

. bloemen en planten

. bruids- en graÍwerk

. kado-artikelen

. tuinplanten

verder alles wat met
'groen'te maken heeÍt.

Bestratingsbed rijf
Zwaagman B.V.

Voor particulier en bedriif

Vraag vrijbliivend
prijsopgave

Oergongswei 11

8629 SZ Scharnegoutum
Tel. 051 5-430454
FaxO515-414741

Mevrouw Zijsling-Postma 75 jaar

,=#

Op 17 mei j.l vierde mevrouw
A. Zijsling-Postma haar 75e
verjaardag. Haar kinderen ver-
rasten haar die dag met een

boottocht met de 'Johanna Jaco-
ba'.

Wetenswaardig is dat de ouders
van mevrouw Zijsling van 1925
tlm 194'7 een groentewinkel op het
adres Uilenburg t hadden.
Op de foto van de winkel met
woonhuis, genomen in ca. 1927,

staan van links naar rechts Piet
Postma, Abe Postma jr., Aaltje
Postma, Foekje Postma en Abe
Postma. De naam van het meis-
je geheel rechts op de foto is on-
bekend.

Fotopruzzel
De meipuzzel leverde weinig pro-
blemen op voor de trouwe rnzen-
ders. Uw oplossing had moeten
zijn: 'Het bord met de openingstij-
den van de brug'. Uit de vele in-
zendingen trokken we die van een
jeugdige lJlster, Hielke van der
Veen, Galamagracht 36. Hij kan
zijn waardebon aftralen bij Boek-
handel Visser. Van harte gefelici-
teerd. En...: iedereen succes met
de nieuwe opgave!
De nieuwe opgave moet weer niet
al te moeilijk zijn, wanneer u uw
ogen goed de kost geeft komt u er
wel uit, al ligt het niet zo voor de
hand als de meipuzzel.

Uw oplossing moet voor L juli a.s.

bij Boekhandel Visser zijn ingele-
verd.

De redactie

Open bedrijvendrg
Roodhern

Op zaterdag 22 augustus a.s.
van 10.00-17.00 uur vindt er
een presentatie plaats van
alle op het bedrijventerrein
Roodhem gevestigde bedrij-
ven. Alle bestaande bedrij-
ven en enkele nog te vesti-
gen bedrijven presenteren
zich dan met een stand in
een op het bedrijventerrein
te plaatsen aluhal. Daarnaast
zetten praktisch alle bedrij-
ven op deze dag hun deuren
wijd open voor het publiek.

Het belooft een geweldige dag te
worden. Naast de bedrijfspresen-
taties wordt namelijk een rijk ge-
schakeerd programma geboden.
Er vinden optredens plaats van
een muziekkorps, het shantykoor

'It Skip S0nder Roer' en het dwei-
lorkest 'De Sombrero's'. De
brandweer veruorgt een demon-
stratie. Voor de kleintjes is er een
draaimolen. Ook kunnen zij zich
laten schminken. Er wordt een
ballonnenwedstrijd georganiseerd
met prachtige prijzen, er kan een
vaartochtje op de Geeuw worden
gemaakt en molen 'De Rat' kan
worden bezocht. Toegang en deel-
name zijn gratis!
Noteer deze datum vast in uw
agenda, kom op 22 augustus naar
de open bedrijvendag Roodhem
en geniet van het aangeboden pro-
gramma. In 'It Dryltser Kyp-
mantsje', dat op zaterdag 15 au-
gustus zal verschijnen, wordt uit-
gebreid aandacht besteed aan deze
eerste open bedrijvendag in lJlst.
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Beppe Pruiksma
'lJlst heeÍt volgend jaar een honderdjarige,' zo kopte een
krant in 1961 . Met die 1O0-jarige werd mevrouw Pruiksma-
Bakker bedoeld.Een begrip in lJlst. ls het nu geen uitzonde-
ring meer dat de mens de leeftijdsgrens vanlO0 jaar over-
schrijdt, in de jaren zestig was dit maar aan enkelen gegeven.
Tot aan haar overlijden in 1970 hebben de kranten jaarlijks
aandacht besteed aan de verjaardag van beppe Pruiksma, die
ook de oudste inwoonster van Nederland zou worden.

Beppe Pruiksma,2l juni 1861 ge-
boren in Woudsend, was in IJlst
een bekende verschijning met haar
witte gehaakte muts en scherp op-
lettende ogen achter brilleglazen.
De enige ook in IJlst die op zon-
dag een breed gouden oorijzer
droeg, dat zekreegtoenzell jaar
was. Vitaal, hoewel na een val op
87-jarige leeftijd lopend met een
stok, kon zrj zích prima zelfstan-
dig redden.
Hoewel ze zelf haar honderdste
verjaardag bescheiden had ge-
vierd, ontkwam ze niet aan een
uitbundige huldiging. Van 'Ons
Gebouw' en van verschillende
woningen wapperden de vlaggen.
Vele bezoekers stroomden binnen,
waaronder ook het gemeentebe-
stuur en de plaatselijke predikan-
ten. Talrijke bloemstukken wer-
den bezorgd. 's Avonds werd de
dag afgesloten met zang door
'Euphonia'. Een drukke, maar fij-

ne dag voor beppe Pruiksma.
Ook aan haar volgende verjaarda-
gen werd in de kranten de nodige
aandacht besteed, en niet alleen in
de regio rond IJLst of in de pro-
vincie Friesland. Nee, ook lande-
lijk genoot zij bekendheid . Zo kon
het gebeuren dat zlj ter gelegen-
heid van haar 'honderd-en-éénde'
verjaardag een aardige verrassing
uit Utrecht ontving. Een onderwij-
zeres aan de Van Alphenschool
zond haar een grote rol aaneenge-
hechte tekeningen. Op elke teke-
ning had een leerling uit haar klas
een gelukwens aan 'Oma' ge-
schreven, hetgeen door beppe
Pruiksma hogelijk gewaardeerd
werd.
Bij de viering van haar 1 02de ver-
jaardag in 1963 zorgde deze
school opnieuw voor een cadeau.
Beppe Piuiksma genoot weer van
deze dag, maar vond het wel jam-
mer dat haar enige nog in leven

zijnde zuster uit Gauw niet aanwe-
zig kon zijn. Die was inmiddels 99
jaar en haar gezondheid liet het
nlet meer toe om naar IJIst te ko-
men. Beppe Pruiksma was die
winter toen zelf maar (twee keer)
naar Gauw gegaan met de auto.
Toen beppe Pruiksma 103 jaar
werd woonde zlj nog steeds met
haar zoon en diens vrouw onder
één dak. Haar zuster van 100 jaar
woonde inmiddels in het Wumk-
eshfis te Sneek. Zij had het daar zo
goed naar de zin dat ook beppe
Pruiksma overwoog daar haar in-
trek te nemen.
In 1966 vierde beppe Pruiksma
haar 105de verjaardag. Ter gele-
genheid hiervan ontving zij een
gelukstelegram van de Koningin.
Er was een druk bezochte receDtie
in het gebouw van de Gereior-
meerde Kerk. Radio (RONO) en
televisie besteedden ook aandacht
aan deze gebeuÍenis.
Haar 106de verjaardag vierde bep-
pe Pruiksma in Workum. waar zij
inmiddels bij haar kleindochter
was gaan wonen. Haar gezond-
heid was nog steeds prima in orde.
In 1968 werd beppe Pruiksma 107
jaar en was daarmee de oudste in-
woonster van ons land. Zlj had
echter een concurrente. Het unie-
ke feit deed zich voor dat er oo de-
zelfde dag nog een 1O7-jàrige
was, namelijk in Windesheim bij
Zwolle.
Beppe Pruiksma werd in 1969 de
oudste van het land. Haar leeftijd-
genote uit Zwolle was inmiddels

overleden en ook zuster Basilissa
in het Sint Ignatiusklooster te Den
Bosch, tot dan de oudste inwoon-
ster van ons land, was overleden.
Na enkele jaren in Workum ge-
woond te hebben trok beppe
Pruiksma in bij haar kleindochter
in IJlst, waar zij haar lO8ste ver-
jaardag vierde. Ter gelegenheid
van dit heuglijke feit werd er een
druk bezochte receptie gehouden
in het Mienskipsh0s. Naast vele
persoonlijke en schriftelijke ge-
lukwensen ontving zij een boeket
van 108 rozen van de plaatselijke
middenstand.
Deze verjaardag zou haar laatste
zijn. Op 26 februari 1970 overleed
zij op de leeftijd van 108 jaar en 8
maanden. Onder grote belangstel-
ling werd zij naar haar laatste rust-
plaats gebracht.

Sult oan See
rnei oAjaks'

'Teatergroep SULT' is in.jonge
teatergroep yn 'e Sídwesthoeke
fan Fryslàn, en hat s0nt de opr-
jochting, trije simmers lyn, garant
stien foar in tal opfallende lokaas-
jeteaterfoarstellingen rit it wràld-
repertoire.
Foar elke nije produksje wurdt
mei soarch in lokaasje socht, dy't
by it stik passet.

Yn 1995 wie dit de slfis yn Starum
('Mei sletten doaren'), it jier dê-
rop de bosken fan Riis ('Serena-
de') en foarich jier de Ítbuorren
Skarl mei 'De Bloedbrulloft'. Alle
trije foarstellingen hawwe in grut
sÉkses west.

Fan 't jier komt SULT yn 'e lêste
wike fan augustus mei de teater-
produksje 'Ajaks' fan de Grykse
skriuwer Sofokles. In grut part fan
it oarspronklike stik spilet him óf
oan see; dêrom is socht nei in lo-
kaasje oan de Iselmar. De kar foel
op it Murnzer Klif. Hjir tsjinje dan
sawol it stràn as de Iselmar as de-
kor.

Ajaks is de tnoerwinlike held en
legeroanfierder fan it Grykse le-
ger. Hy leit mei it legerkamp al
jierren op 'e loer op it strán foar de
stêd Troje om dat yn te nimmen.
Mar mei de legerlieding is it goed
yn 'e war. Ajaks is poerrazend op
syn generaals omdat se him de
wapenrêsting fan de held Achilles,
dêr't hy rjocht op mient te haw-
wen, net ta ha wolle. Op it stuit
dat hy him wreke wol, slacht de
goadin Athena him mei waansin
en dan makket er in smaadlik fer-
sin. De ferneamde grutte held 0n-
dergiet fernedering en skamte en
dêrtroch wurdt it foar him 0nm-
ooglik om him te hanthavenjen.
Sofokles waard yn 496 f. Kr. ber-
ne as in soan fan in rike wapenfa-
brikant. Hy skreau mear as 100
stikken, dêr't mar 7 fan bewarre
bleaun binne. Yn syn libben hat er
de grutheid, mar ek it ferfal en de
driigjende tndergong fan de
Grykse stêd Athene meimakke.
Dy aspekten (grutheid, ferfal, 0n-
dergong) komme yn in soad fan
syn stikken foar (ek yn 'Ajaks').
Behalve dat it oerset is yn it Frysk
troch Ytsje Hettinga is it ek be-
wurke troch har en Pieter Stellins-

werf. Krekt as by de trije foarge-
ande produksjes fan 'Teatergroep
SULT', is de rezjy yn hannen fan
Pieter Stellingwerf. Der is ek wer
gearwurking socht mei byldzjend
keunstner Henk de Boer en de
Paupers; muzyk, sang en byldz-
jende keunst wurde wer belangri-
ke ingrediënten fan de foarstel-
ling.
'Ajaks' belooft in oerdonderdjen-
de foarstelling te wurden, dy't
jimme absolÍt net misse moatte.
De foarstellingen binne op: 24,25
augustus (try out), 27 augustus
(premiêre), 28,29,31 augustus en
I septimber om 2 | .00 oere.
Reservearringen: 26 juny fan
19.00 oant 21.00 oere; 27 juny fan

10.00 oant 17.00 oere; dernei elke
woansdei fan 14.00 oant 17.00 oe-

Telefoann0mer:. 0900-2025306.
Neiere ynljochtingen: pleatslike
VW's.

Collecte
Kinderhrlp
De Nationale Kinderhulpcollecte,
gehouden in de week van3 tJm9
mei, heeft in lJlst / 1.202,50 op-
gebracht.
Alle gevers hartelijk bedankt na-
mens de collectanten.
Lippy Walinga-Zijsling

G eboo rte kaa rtjes, T ro uw- en G elege n he id s kaa rte n wo rde n
bij ons vakkundig gedrukt. Boeken ter inzage!

?#i{i#r:#
Galamagracht 9, Ulst, 0515-531318



IT DRYLTSER KYPMANTSJE 6

Lippenwalde 2
8622DD 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

Rcnorutic &Nicuwbouw

VAN VLOER TOT DAKPAN
ONDEFHOUDSBEDRIJF HUISMAN!

DË FINNE 6, 8651 CW |JLST.0515-532023

De slager aan de gracht,

die heeft vlees dat is heel zacht.

Lekker gekruid gehakt

v00r u een genak.

Vele sooften worst

en u eet als een vorst.

Naar vele andere so\rten kunt u vragen

u.moe[ maar eens een gokje wagen.

ln de winkel ontmoeten wij u graag

en leggen wij het vlees voor u op de waag.

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

,0 N,

K È Uitvaartvereniging "Laatste Eer" lJlst

:i< Stijlvolle verzorging van begrafenissen en crematies
* Opbaring in eigen aula in lJlst met onbeperkt

bezoekgelegenheid voor nabestaanden
:k Indien gewenst opbaring thuis met koeling
* Dienstverlening zonder winstbejag met voor leden

bovendien Íinanciële tegemoetkoming
;k Door samenwerking met Axent-verzekeringen is

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

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

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

Waarom kopen...
als u Yoordelig
kunt huren?

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

M. STIPERDA
Gereedschapverhuur

Sudergoweg 54, Ulst
05 1 5- 426020 | 05 1 5-53 1 260

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/Drukkerij
VISSER

Galamagracht 9. tel. 531318

Cdbche Yomgetug,
luissdjl oMkl€lhg; /

fteHme Áduseí,
&lftdng va* Á!b5,

bkn,Gvdr,
&dmehÍh
Ldtb&n,

wbltkm€r

V.ILGAXÀGEo Rogrnolewei 9

ï:ï1 ïi'111"",.'.
AUTOBEDRIJF I. OSINGA Fax: 0sr5-532386
ÁI,TIID VERTROII\,YD DICITTBIJ

OPENINGSTIIDEN:
Maandag Urn
Donderdag :8-20uur
Vrijdag :8 - 21 uur
Zaterdag :9-20uur

AUTOWASCENTRUM
,p
7
i&
VF
v.n
rR.

MET PTEZIER GITAAR
LEREN SPETEN:

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

olgemene muzikole vorming
en ritme-troining

Gitaarles-prnktiik
Tl ..tbqrcma

WARTENTERP I2
8617 TD ABBEGA

Ervoren docent, opgeleid oon
de Universiteit von Amsterdom

en procticerend musicus.
ontvongt bezoek oon huis.

Bel voor informotie oÍ voor een
vriibliivende kennismokings-

proefles

05r5-s3 30 ó8

.ooNHErDsq,

'"t#i0da
Sicco Sjaerdemalaan 43

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

AUTORIJSCHOOL

Anneke Klootwijk
&

Onno Swart

Voor al uw
rtjbewijzen

Hommerts
Tel.05I5-443600

06-526141 3s

WONINGINRICHTING

Galamagracht 2O
8651 EB lJlst

Tel. O5 1 5 -5 3 23 72/5 3 I 45O

Ve elzii dis e V e nstermo de

A Aannemersbedriif

\Ë/ #|]lpa-spiiksma
Voor al uw
* Nieuwbouw
* Verbouw
* Onderhoudswerk
Vraag om vrijblijvende
prijsopgave
van uw bouwplannen

Tef eÍoon O51 5-442278 I O51 5-531228
TeleÍax 051 5-443659
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Theo de Vries,
van hobbyist tot erkend Regenhoogrestaurateur

Van jongs af, aan was Theo de
Vries actief in het wedstrijdzeilen
en lag zijn hart bij de boten. Hij
bedreef zijn hobby naast zijn regu-
liere werkzaamheden als coórdi-
nator van een project voor langdu-
rig werkelozen. Zo'n 6 jaar gele-
den begon hij voorzichtig met een
eigen bedrijf en uiteindelijk leidde
dit 4,5 jaar geleden tot de vesti-
ging van het bedrijf aan de Rog-
molewei 2 in IJlst. Er werd een
woning gebouwd en een (toen
nog) ongeïsoleerde loods van 8 x
12 m. En nog steeds was er sprake
van een activiteit naast een fullti-
me baan.

De eerste opzet was om mensen
onder begeleiding aan hun eigen
boot te laten werken. De klanten
kunnen zelf het voorwerk doen
aan hun boot. zoals schuren en
voorlakken. Het aflakken konden
ze laten uitvoeren door Theo de
Vries, maar dan werden uiteraard
de uren wel in rekening gebracht.
Toen 2 jaar geleden het project
voor langdurig werkelozen aÍ1iep
besloot Theo de Vries zich volle-
dig op zijn bedrijf te richten. Door
de mond-tot-mond reclame was
een behoorlijk grote klantenkring
ontstaan, waardoor de orderporte-
feuille voor een half tot I jaar ge-
vuld was. De stap naar het vrije
ondernemerschap was dus niet erg
groot.
In de winterperiode '96/'97 werd
samen met de eigenaar Regen-
boog nr. 110 gerestaureerd. Dit
zeilschip behaalde in het seizoen
'97 dusdanig goede resultaten, dat
binnen de Regenboog-klasse zich
meer klanten tot het bedrijf wend-
den. Maar hierover straks meer.
Inmiddels breidden de werkzaam-
heden zich zodanig uit, dat in ja-
nuari 1998 een personeelslid werd
aangetrokken en deze maand
kwam er opnieuw een kracht bij.
Bovendien kan bij grote drukte
een beroep worden gedaan op een
oproepkracht. Door de combinatie
van schadereparatie. restauratie.
schilderwerkzaamheden en het
aanbrengen van betimmeringen is

de orderportefeuille inmiddels
voor 1,5 jaar gevuld. De adminis-
tÍatie v.an het bedrijf wordt ver-
zorgd door mevrouw De Vries,
die samen met haar man een ven-
nootschap onder firma vormt en
die ook nog eens twintig uur voor
de klas staat aan de school in
Oosthem.
Niet alleen het personeelsbestand

Zijn vrouw wilde een huis; Theo de Vries wilde een

hobbyloods. Deze combinatie zorgde circa 4,5 jaar geleden

voor de eerste bedrijfsvestiging op het uitgebreide

industrieterrein 'Roodhem'. Vanuit een hobby ontstond een

eigen bedrijf, dat in alle stilte uitgegroeid is tot een bedrijÍ

met 3 werknemers en een naam op het gebied van

scheepsreparatie, -restauratie en -betimmering.

markt blijft. Het vinden van goede
vakmensen is echter wel een oro-
bleem, en niet alleen voor dit IJI-
ster bedrijf.

Terug nu naar de Regenboog, een
oud en gerenommeerd type zeil-
schip met een boeiende historie.
Alle gebouwde Regenbogen zijn
genummerd en staan geregistreerd
in een overzichtsboek onder ver-
melding van alle bijzonderheden,
narnen van opdrachtgevers. eige-
naren etc. Zoals vermeld, heeft
Theo de Vries Regenboog 110 ge-
restaureerd. hetgeen hem nieuwe
klanten uit deze klasse opleverde.
Het meest spraakmakend is echter
Regenboog 72. Dit schip is aange-
kocht door Boomsma Distilleerde-
rij te Leeuwarden en het is de be-
doeling dat schip als sponsorschip
te laten fungeren. Boomsma heeft
bepaald dat het project een volle-
dig Friese aangelegenheid moet
worden. Het schip zal worden ge-
zeild door de Friese zeiler Jilko
Andringa en de restauratie zou
ook in Friesland moeten plaatsvin-

den. Theo de Vries bracht offerte
uit en medio januari i998 werd
het schip voor deze klus bij hem
binnengebracht.
Het zeilschip bleek in een dusda-
nige staat te verkeren, dat het voor
40Va vergaan was en bovendien
compleet uit vorm. Theo de Vries
beschikt over een meetmai van
aluminium op basis waarvan de
Regenboog op ca. 70 punten kan
worden gemeten. Elke Regenboog
moet worden gemeten en als een
schip binnen de marges van de
standaardmaten biijft vindt goed-
keuling plaats en wordt een nieu-
we meetbrief afgegeven.

Momenteei wordt hard gewerkt
aan de restauratie van Regenboog
'72. Het is de bedoeling dat dit
schip tijdens de komende Snee-
kweek weer zalvaren. Het zou na-
tuurlijk niet alleen voor Booms-
ma, maar ook voor het bedrijf van
Theo de Vries, vanuit promotie-
overwegingen schitterend zijn als
de tewaterlating plaats zou vinden
tijdens de opening van de Snee-
kweek en dan nog wel door een
prominente Nederlander.
Na de eerste geslaagde restauratie
van een Regenboog volgden nog 4
à 5 opdrachten. Erg interessant is
het verhaal van Regenboog nr. 4.
Zoals reeds vermeld. staan alle
Regenbogen geregistreerd. Maar
niet altijd valt een schip op deze
manier te achterhalen. Regenboog
nr. 4 was al langere tijd 'zoek'. Dit
schip, gebouwd in 1917 in de eer-
ste gebouwde serie van 4 stuks,
werd uiteindelijk, na een tip van
een vorige eigenaar, teruggevon-
den in Warns. Het schip was totaal
onherkenbaar geworden doordat
het een opgebouwde kajuit had
gekregen en in de polyester zat.
Na een telefonisch bod was de
koop snel gesloted en kon met de
restauratie worden begonnen. Na-
dat de opbouw was gesloopt en in
een l0-tonscontainer was verdwe-
nen, kwam de sierlijke Regenboog
weeÍ te voorschijn. Als het haal-
baar blijkt te zijn, is het de bedoe-
ling dit schip in hetjaar 2000 weer
te water te laten.

Er zijn maar weinig bedrijven, die
de restauratie van dergelijke sche-
pen op een verantwoorde manier
kunnen verzorgen en die boven-
dien het volledige veftrouwen ge-
nieten van de eigenaren. Theo de
vries behoort tot deze bedriiven en
mag daar best trots op zijn.

groeide, ook de loods moest ver-
groot worden. Er vond een aan-
bouw plaats van 13 m., waardoor
de vloeroppervlakte verdubbelde
naar 225 m2. En weer is de loods
te klein en is er te weinig opslag-
ruimte. Inmiddels heeft het bedrijf
optie op een tenein van 1.600 m2.
Deze maand zal de knoop doorge-
hakt worden. Het is de bedoeling
een produktieruimte te maken spe-

ciaal voor de betimmering van
nieuwe sloepen. Het bedrijf
WECO b.v. komt met een nieuwe
sloep op de markt, waarvoor de
betimmering door het lJlster be-
drijf zal worden venorgd. De eer-
ste 2 sloepen zullen in april 1999
gereed moeten zijn. Ook zijn er
plannen voor de betimmering van
grotere schepen. Deze verdere
ontwikkeling van het bedrijf zal
voornamelijk afhankelijk zijn van

het verkrijgen van grond en de
bouw van een nieuwe loods.
Zoals u zult begrijpen ziet Theo de
Vries de toekomst vol vertrouwen
tegemoet. Hij heeft de tijd mee en
is er van overtuisd dat er een
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Fffgelnijs

Vogelwacht
Ulst/Oosthem
e.o.

2 Vlaamse gaaien (houtekster) ge-
zien op 26-4-'98 door H. Groen-
veld. Mientlàn. Ze zaLen mooi op
de schutting naar de volière te kij-
ken, misschien zat er nog een bief-
stukje voor hen bij.
Al grote jonge futen (hjeningslyn-
der) in de grachten van Sneek, op
0l-05-'98 gezien door S. Wasse-
naar, IJlst.
2 Lepelaarc (leppelbek) bij Fols-
gare op 02-05-'98 gezien door Sj.
Stilma, Folsgare. En een lepelaar
op 03-05-'98 boven TJlst gezien
door Aagje Schuurmans-Land-
man.
Een koekoek gehoord door me-
vrouw G. Walsweer-Landman,
Nij Ylostins op 08-05-'98 bij de
spoorputten. Ook werd de koe-
koek gehoord en gezien 's mor-
gens vroeg bij Jutrijp op 12-05-

ANNA
SCHRAA.VAN POPTA

GEDIPLOMEERD
PEDICURE

a

Vakantie
13 iufi Um24 augustus

a

Geeuwkade 11 -Telefoon 531930

l^ || /'\ l^../. 
^\s0 | 

Privéenzakelijk
l-i-Tlll1F I a"iui't,

lffill/ | x verzekering
\-'lz--:t------r 

x hypotheek

* pensioen

SNEEITER
ASSURANTIE.

KANTOOR
DE BOER BV

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

'98 door E. Schuurmans. Hom-
merts.
5 Regenwulpen (wetterwylp)
hoog overvliegend en roepend,
van zuid naar noord 's avonds tij-
dens de nazorg op 04-05-'98 bij
Pikesyl. Melding S.K. Abma, Nij-
ezijl.
Een broedende putter bij de fami-
lie Schuurmans, 't Zouw. Ook een
grauwe vliegenvanger (feale mig-
gesnapper) is aanwezig. Hij heeft
zijn vaste plaats gevonden waaruit
hij zijn voedsel (insekten) vangt.
Een staartmezenpaar (langstirt-
mies) met l0 jongen in de J. Ris-
pensstraat op 27-05-'98 gezien
door de familie H. Schraa. Het
wordt een drukke tijd voor dit
staartmezenpaar, om die snavel-
tjes vol eten te stoppen.

De zanglijster
De zanglijster wordt tot oÍze tal-
rijke broedvogels gerekend. Deze
lijster is nauw verwant aan orze
merel, ook wel zwarte lijster ge-
noemd. De kleuren van de zang-
lijster zijn van boven vrij donker
bruin; de onderzijde is gelig wit
met een groot aantal kleine donke-
re vlekken. Zingen kan de zang-
lijster heel goed. soms al in janu-
ari, tenminste als het niet te koud
is. Zeker in februari het eerst 's
morgens vroeg is hij te horen.
Naarmate de tijd vordert zingen ze
meer. Ze zingen luider en hoger
van toon dan de merel. Ze gebrui-
ken veel 'ie'-klanken. Zo schreef
M. de Jong in zijn boek 'Vogels in
bos, park en stad': De zanglijster
roept veel vriendjes en vriendin-
netjes bij hun naam. Zo roept ze'.

Pietsje - Pietsje of Fielip - Fielip
of Merietje - Merietje, dit kan ook
Grietje - Grietje of Frederiek -
Frederiek zijn. Ook is onze zang-
lijster een goede imitator. Zo
bootst hij heel gemakkelijk de kie-
vit, grutto of wulp na. Hij is een
nog betere imitator dan de
spreeuw en dit is al een goede.
Het voedsel van deze mooie vroe-
Be zanger bestaat over het alge-
meen uit regenwormen, maar ook
andere insekten, bessen en vruch-
ten behoren tot zijn menu. Als
toetje neemt hij huisjesslakken.
Die neemt hij mee naar een steen
of een hard voorwerp en slaat ze
daarop kapot. Dit noemen ze een
smidse, meestal is het elke keer
dezelfde steen. Uiterlijk is er geen
verschil tussen het mannetje en
het vrouwtje. Het vrouwtje bouwt
het nest, dat goed en stevig is. Ze
nestelen meestal in bomen, strui-
ken en klimop. Het nest zit meest-
al tussen de I en 3 meter boven de
grond. Er worden 4-6 helder blau-
we eieren met zwarte stipjes in ge-
legd. Die worden 14 dagen be-
broed door het vrouwtje. Alleen
als ze wat wil eten neemt het man-
netje het van haar over. De jongen
blijven nog 14 dagen in het nest
en worden door beide ouders ver-
zorgd. Er is één moeilijkheid met
de jonge zanglijsters, ze gaan vaak
veel te vroeg uit het nest en zijn
dan een prooi voor de poes of ze
verhongeren. Wanneer de jongen
uit het nest zijn dan begint ma met
het volgende legsel en pa moet
voor de grote jongen zorgen. Zo
blijft het aantal zanglijsters wel op
pei1.

Nu nog even iets over zijn Friese
namen. Deze staan te boek a1s :

b0nte (k)lyster, skiere lyster, grau-
we klyster en sjonglyster. En de
namen oastlyster of oastmantsje
dateren nog uit de tijd dat ze bij
duizenden gevangen en verkocht
werden. Ze kwamen dan vaak 's
winters met de oostenwind hier
heen, vandaar het oastmantsje. Dit
was iets over onze vrolijke fluiter.

Vlindermeldingen graag bij Joh.
de Jong, tet. 532049.
Vogelmeldingen bij Sj. Landman,
tel.532046.

Tijdens de Maag Lever Darm

Week vindt de jaarlijkse collecte

plaats waarmee middelen voor

wetenschappelijk oirderzoek

worden ingezameld. De Maag

Lever Darm Week 1998 vindt

plaats van 21 tlm27 |uni 1998.

MAAG
LEVER
DAR M
STICHTING

Postbus 430, 3430 AK Nieuwegein

GIRO 2737

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 voor mensen. Daarom ziin wii niet

met een idee. alleen volledig

Met wortels in Maar ook bij u

thuis in de financiële wereld.

in de buurt. 'W'e weten wat er

bij u allemaal om de hoek

komt kijken. \íe weten

wat er speelt. \7ant alleen

dan kunnen we echt op uw

wensen inspelen. U kunt

bij ons niet alleen terecht voor uw dagelijkse

bankzaken maar ook voor deskundiq advies.

Rabobank Met de Rabobank sta je er niet alleen voor.

Sneek-Joure-Lemmer

Kantoor IJLST
Galamagracht 1, 865 1 EB lJlst, telefoon (05 1 5) 531 426, telefax (05 1 5) 53 1 250, e-mail: rabobank.sjl@tref.nl

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



9 IT DRYLTSER KYPMANTSJE

Wie stqqn eÍ
op de Íoto?
In het mei-nummer stond een fo-

to met een oontol iongemon-

nen. Inmiddels ziin olle nomen

bekend. De heer B. Biilsmo uii

de W.M. Oppediikstroot en de

heer.J. Schilstro reogeerden op

de foto en oon de hond von nun

informotie ziin olle nomen och-

terhoold. De op de foto ofge-

beelde personen ziin: 1. Hons

Ziisling, 2. Joh. Fortuin, 3. Hes-

sel Folkeno, 4. Douwe Bumo, 5.

Hons Volkeno, zittend ó. Simon

Siiperdo, 7. Jon Feenstro, 8.

Joh. Biilsmo en 9. Douwe Plon-

tingo.

De foto vqn de moond iuni doteert von de periode voor 1946. Het is een foto von de Zongvereniging 'Looft den Heer', genomen voor de

toenmolige gereformeerde School (loter de Mouritiusschool en nu ols zodonig niet meer in gebruik) oon de Eegrocht. Voorzitter wos toen

de loter noor Ameriko geëmigreerde Douwe Bumo.

Wie herkent de leden von de Zongvereniging en wie kon iets meer duideliikheid verstrekken over het ioor, woorin deze foto is genomen

en ter gelegenheid von welke gebeurienis. Groog uw reocties noor boekhondel Visser.

Groot GcD-onder zoek naar gezondheid en leefsituatie
De GGD'en Noord en Zuidwest Friesland zijn deze maand ge-
start met een gezondheidsenquête onder een deel van de be-
volking tussen de 20 en 65 jaar. Het onderzoek zal de gezond-
heid, de leeÍgewoonten en de leeÍsituatie van de bevolking in
kaart brengen. Op basis van deze informatie kan gezond-
heidsbeleid worden ontwikkeld oÍ worden biigesteld.

gezondheidsbeleid. Bijvoorbeeld
om de gezondheid van mensen te
kunnen bevorderen en gezond-
heidsproblemen zoveel mogelijk
te voorkómen.

Door het onderzoek wordt ook in-
zicht verkegen in de meningen
van bewoners over voorzieningen
die er in de gemeenten zrjn. Deze
informatie kan weer worden ge-
bruikt bij de planning van deze
voorzieningen. Verder kan door
het onderzoek 'een vinger aan de
pols'worden gehouden op het ge-
bied van de gezondheidszorg; wat
is de stand van zaken, wat speelt
er allemaal en welke ontwikkelin-
gen zijn er?
De gezondheidsenquête is in
Noord en Zuidwest Friesland ver-
stuurd naar 4500 inwoners in de
leeftijd van 20 ÍJm 64 jaar. Deze

personen zijn willekeurig uit het
bevolkingsregister geselecteerd.
Het onderzoek is anoniem. Alle
GGD'en in Groningen, Friesland
en Drenthe doen mee aan het on-
derzoek. De GGD'en Noord en
Zuidwest Friesland willen in een
later stadium ook 65-jarigen en
ouder een vergelijkbare vragen-
lijst sturen. De verwerking van de
onderzoeksgegevens en de bespre-
king van de resultaten met regio-
nale organisaties en gemeenten
zullen enige tijd in beslag nemen.
Naar verwachting zullen de eerste
resultaten in 1999 verschijnen.

Om een zo goed mogelijk beeld
van dè gezondheid en leefsituatie
van de bevolking te kunnen krij-
gen hoopt de GGD dat er zoveel
mogelijk mensen de vragenlijst in-
gevuld terug zullen sturen.

In Nederland worden door
GGD'en regelmatig gezondheids-
enquêtes gehouden. Het doel van
deze gezondheidsenquêtes is een
indruk te krijgen van de huidige
plaatselijke en regionale gezond-
heid en leefsituatie van de bevol-
king. Wanneer dit bekend is kun-
nen gemeenten en gezondheidsor-
ganisaties gericht werken aan de
verbetering van de gezondheid en
leefsituatie van de bevolking.
In de enquête zijn vragen opgeno-
men over gezondheid en ziekte.
Daarnaast staan er ook vragen in
over leefgewoonten zoals voe-

ding, genotmiddelengebruik en
sporten/bewegen. Ook wordt ge-
vraagd naar het gebruik van en de
tevredenheid over gezondheids-
zorgvoorzieningen. Tot slot komt
in de enquête ook de tevredenheid
over de woonomgeving aan de or-
de.

Door dit onderzoek wordt inzicht
verkregen in de gezondheid van
de bevolking en waardoor de ge-
zondheid wordt beihvloed. Ge-
meenten en gezondheidsorganisa-
ties als de GGD hebben dat inzicht
nodig voor het ontwikkelen van
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ffiW,t,lf-iR#,.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

AUTOBEDRIJF

R. KROES v.o.r.

Roodhemsterweg 14, IJlst
Tel. 0515 - 53 14 36 / pr;é 53 18 58

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

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

BRAND OIL TANKSTATION
. Diesel en benzineverkoop

Brand Oil
ffiii$#:

.ëi*##r€*F-

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

OP = OP.
Er zijn nog enkele
maten badslippers

f4,50 p.p.
waterschoenen
v.a. f 3,75 p.p.

Verkrijgbaar bij

J"@"ww-V&IES
Galamagracht 13, lJlst

tel.0515-531387

disco-shows

vqn
qchtergrondmqziek

tel.fiar: 0515-531462

mob.ref. o6-szsor ola

7 
r%h*,r*hoekd

.Tlomskikku rsussen

.Treidsboeketten, korsages en oar

filomwurk
Richrsje Wijnja
De Himmen 29
Easthim
ïit.0515-s32607

Jan Nolke Bergslra

De Íiialk 4
8ó51 CZ Ulst
isl. o5ti-i3rót3

VOOR WONING.
EN

UTILITEITSBOUW
Installatiebedrijf

-.t\-
BROUWER

\-

UW ADRES VOOR:
. Centrale verwarmingsinstallaties
. Energiebesparende verwarmingssystemen
. Renovatie van bestaande verwarmingsinstallaties
. Elektro-technische installaties
. Energiebesparende verlichtingssystemen
. Airconditioning
. Sanitair installaties
. Loodgieterswerken
. Dakbedekking
. Eigen storings-, onderhouds- en servicedienst

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

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

SPEERSTFA'S
VOORDEELMARKT
Stadslaan 2 - Telefoon 531206

Schilders- en Klusbedrijf
Haitze Osinga

JF Binnen- en buiten schilderwerk
it Saus- en behangwerk

Jk Enkele en dubbele beglazing
ik spackspuiten 

8617 LH I$;:tJi
ik Kleinschalig timmerwerk Tel. 0515 ss 22 6s


