
mfuwmsrnWprunwrwa
22e JAARGANG NR. 7 - JULI/AUGUSTUS 1998

Roodhem, een kleinschalig bedrijventerrein, waar het goed
werken en wonen is. Een ideale combinatie, zo concludeerde
een drietal ondernemers tijdens 'een praatje over de heg'.
Een andere conclusie was dat bij de lJlster bevolking nauwe-
lijks bekend is wie zich allemaal gevestigd hebben op dit be-
drijventerrein en wat er allemaal gebeurt. Het idee van een
open bedrijvendag is dan snel geboren. En dus wordt op za-
terdag 22 augustus 1998 de eerste Open Bedrijvendag Rood-
hem gehouden.

Steeds meer bedrijven hebben
zich de afgelopen jaren gevestigd
op het bedrijventerein Roodhem.
Alle beschikbare grond was tame-
lijk snel uitgegeven, reden waar-
om het terrein onlangs door de ge-
meente Wymbritseradiel werd uit-
gebreid. En ook nu was direct een
groot gedeelte van de beschikbare
grond verkocht voor uitbreiding
van bestaande bedrijven, maar
ook voor de vestiging van nreuwe
bedrijven.
De ligging van het terrein en de
kleinschaligheid ervan deden di-
verse ondernemers besluiten een
woning te bouwen bij hun bedrijf.
Daar zich veelal jonge onderne-
mers met hun gezinnen vestigden,
is er zo langzamerhand een kleine
woonwijk ontstaan, met spelende
kinderen op straat.
Toen op zekere dag Ilona Kruis
(Blankhout), Theo de Vries (boot-
service Theo de Vries) en Jan van
der Wal (Stienstra en van der Wal)
een gezellig buurpraade maakten,
kwam het gesprek automatisch op
deze ideale combinatie van wer-
ken en wonen. Jammer dat zo wei-
nig IJlsters weten wie hier zitten
en wat hier allemaal gebeurt, zo
concludeerden zij. De IJlster be-
volking is zeker geïnteresseerd,
want vooral op zondagen maken
velen een wandeling over 'Rood-
hem'. Eigenlijk moeten deze men-
sen een kijkje kunnen nemen bij
alle bedrijven, zo bedacht het drie-
tal en daarmee was het idee van
een open bedrijvendag voor
'Roodhem' geboren.
Er werd contact gelegd met alle
collega-bedrijven en al gauw
bleek het idee met groot enthou-
siasme te worden ontvangen.
Maar, iedereen was druk met zijn
eigen bedrijf en eigenlijk zag nïe-
mand kans dit plan verder uit te
werken en uit te voeren. Hoe nu
verder? Men wilde het idee niet
verloren laten gaan en daarom

werd besloten een werkgroep te
vormen, die de plannen gestalte
zou moeten geven. En natuurlijk
waren de drie bedenkers van het
idee de klosl! Hoewel. zij namen
deze taak graag op zich. Voor de
daadwerkelijke voorbereiding en
uitvoering van de open bedrijven-
dag werd een beroep gedaan op
Lammert Koster. Zijn kennis en
ervaring stonden borg voor een
goede organisatie, waarbij de
werkgroep als klankbord zongaan
fungeren. Een prima combinatie,
zo bleek al gauw.
De uitwerking van de plannen
werd vervolgens vooftvarend ter
hand genomen en een datum werd
geprikt. En zo zal. op zaterdag 22
augustus 1998 van 10.00-17.00
uur de eerste Open Bedrijvendag
van 'Roodhem' worden gehou-
den. Alle gevestigde en nog te
vestigen bedrijven en ook de ge-
meente Wymbritseradiel nemen
deel. Bijna alle bedrijven openen
deze dag hun deuren voor het pu-
bliek en álle bedrijven (ook zij die
zich nog gaan vestigen) en de ge-
meente Wymbritseradiel presente-
ren zich in een grote aluhal op het
terrein naast Bastiaannet. Deze
aluhal vormt het centrale punt van
de bedrijvendag. Daar zal burge-
meester Koopmans van Wymrit-
seradiel om 9.45 uur de officiële
opening verrichten. De aluhal is
ook de plaats waar alle bezoekers
als eerste verwacht worden. Zij
krijgen daar de eerste informatie
in,de stands en bij de infobalie
krijgt een ieder bovendien gratis
een plattegrond van het gehele ter-
rein met alle actiepunten en de
tijdstippen van diverse feestelijke
programma-onderdelen. Alle be-
zoekers worden daar bovendien
gedurende de morgenuren ont-
haald op gratis koffie meÍ oranje-
koek.
Om 10.00 uur zal een muziek-
korps met een rondgang langs de

Open Bedrijvendog Roodhem

gehele route, die feestelijk ver-
sierd zal worden, de Open Dag
muzikaal inluiden. De gehele dag
wordt Íouwens muzikaal omlijst.
In de aluhal speelt de gehele dag
levende muziek. Het shantykoor
'It Skip S0nder Roer' zal op diver-
se lokaties optredens verzorgen,
terwijl het dweilorkest 'De Som-
brero's' de gehele middag op ver-
sóillende plaalsen voor een ge-
zellige sfeer zal zorgen.
Maar dat is nog lang niet alles. De
brandweer, uiteindelijk ook 'be-
woner' van 'Roodhem', zal even-
eens open dag houden. De kazer-
ne, de brandweerauto en alle ma-
terialen zijn de gehele dag te be-
zichtigen. Maar. ook de nieuwe
brandweerwagen van Heeg is te
zien, evenals de brandweerauto
van Woudsend en de blusboot.
Verder worden er diverse demon-
straties verzorgd, zoals het werken
met persluchtmaskers en het blus-
sen van brandende bakken met be-
hulp van schuim. Ook is er een
rookgenerator aanwezig, waar-
door het publiek kan ervaren hoe
het is in een ruimte te moeten wer-
ken, die vol staat met rook. De
jeugd kan zich tenslotte uitleven
met een spuitbehendigheidsoefe-
ning.
Voorts staat er op het bedrijven-
terrein voor de kinderen een draai-
molen en kunnen zij gratis ge-
schminkt worden in een schmink-
stand. 's Middags wordt er een
ballonnenwedstrijd gehouden,
waarbij prachtige prrjzen zljn te
winnen. Een eerste prijs van

Í 100,00, een tweede van / 50,00
en een derde prijs van / 25,00 is
toch niet niks!
Wilt u eens een vaartochtje maken
over de Geeuw? Ook dat kan. Op
vaste (aangegeven) tijden vaart
het m.s. 'De Maasl steeds met
maximaal 15 personen over de
Geeuw. Ook een bezoekje aan
molen 'De Rat' behoort tot de mo-
gelijkheden. U vaart met de mo-
lenpraam heen en weer tussen het
bedrijventenein en het molenter-
rein.

U ziet het, een zeer gevarieerd
programma voor jong en oud.
Maar, de naam open bedrijvendag
zegt het al, het draait deze dag na-
tuurlijk om de bedrijven. Alle
Roodhemster bedrijven presente-
ren zich in de aluhal en praktisch
alle bedrijven zetten hun deuren
wijd open voor het publiek. Zij
zullen u graag ontvangen en geven
u met alle plezier en met gepaste
trots tekst en uitleg over hÍn be-
drijf. IJlsters, maak gebruik van de
geboden gelegenheid en maak
kennis met een belangrijk deel van
het IJlster bedrijfsleven. En nog-
maals, bezoekt u eerst de aluhal. U
krijgt daar een eerste indruk en de
benodigde informatie. Gaat u ver-
volgens op pad langs de bedrijfs-
panden en geniet bovendien van
het omlijstende programma.
De Roodhemster bedrijven ont-
vangen u graag en gastvrij op za-
terdag 22 augustus 1998 op de
Open Bedrijvendag Roodhem! I
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Cafe - Biljartcen*un1 - Zalenuerhuur

SIADSHERBERG
HET WAPEN VAN IJLST

. Sfeeruol C& . Petit Restaurant . 2 Wrgaderzalen . Zonnig tenas
. 2 Jeu de Boule-banen . Biljartcentrum met:

. 2 Carambole-tnfrb. I Snookertafel. I Cartbiljart. I PoobiAart

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

Hypotheken en verzekeringen.

Taxaties van alle onroerende goederen
binnen 48 uur geregeld.

Makelaafdij Vraast vrijbliivend informatie'

schrate ' ,'"l1i?'ffiit3;??" 
AG urst

SIKIVIA

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

Oud KerkhoÍ 31-33
8601 FE Sneek
Tel. (0s1 s) 41 s 307
Fax (0515) 418 033

CENTRALE VERWARMING

KOPER-, LOOD- EN ZINKWERKEN
METALEN DAKPANNEN

DAK ISOLATIES

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

YitPnr: # Galamagracht 9, Ulst, 0515-531 318

slke>t 4e V>íe

Busestraat 26,8651 BK Ylst, teleíoon / íax: O515-532453

Voor binnen- en
buitenschilàerwerk

t kzlíTlowrceÍle Autotíjí<hool t
. Lestijden 60 minuten
. Opfriscursus voor de niet regelmatige rijders
. Theoriecursus
. Hoog slagingspercentage

D. von der lei- lJlst
@ 0515 - 532009
Sudergoweg 3ó, 8ó51 CN Ulst

Mei een pldÍond von

l^1/1DTr\ \-/t\ í
weeïuwotuboven
uw hoofd hongt.

'mídssfroaf 
2ó. 8ó01 WB Sneek

felefoon: 051 5-422738 - Fox: 051 5-421953

@Ë

H
MEER PLEZIER VAN JE GULDEN

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

NIET ALLEEN VRIENDELIJK. . .

MAAROOK
DEKSELS
VOORDELIG!

EOIín*@
H.P. Nauta
GALAMAGRACHT 34 IJLST
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MIJN HOBBY
UW GEMAK...!
Het verltouwde adres voor al uw
slijpwe*, zoals: schaÍen, messen, luin-
en hobbygereedschap.
Gespecialiseerd in het slijpen van
luingereedschap, waaronder alle soorten
gtasmaaiers. Tevens ve*oop van
nieuwe en gebruikle (scherpe)
gÍasmaaiers.

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

een uitgave van:
Drukkerij Visser
Galamagracht 9, IJlst
Postbus 4, 8650 AA IJlst
Tel.0515-531318
Fax 05 15-532765

Redactie:
A. Kuipers
E,. Hekman
S. Houtsma

Zetwerk:
G. Groeneveld-Kroese
Migg bv, Sneek

Opmaak:
Migg bv Sneek

Foto's:
Fotostudio Cees Kaspersma

Drukkerii Visser. IJlst

Kopij en/of advertenties :

Inleveren vóór
3 september 1998 bij
Drukkerii Visser. IJlst.

O Copyright Drukl<erij Vissef.
Niets uit deze uitgave mag woÍden
verueelvoudigd door middel vil druk,
fotocopie, mil(ofilm of op enigerlei
andere wijze , zonder voorafgmnde
schriftelijLe roeslemming rm de uirgever

De uitgever behoudt zichzelfhet recht
voor ingeleverde kopij te wijzigen, in te
konen ofte weigeren.

NIJI-AND.IJtST

31 juli 17.00 - 3 aug. 8.00 uur
J. Gietema
Heeg
Tel.0515-442292

7 aug. 17.00 - 10 aug. 8.00 uur
G.J. Schadenberg en J.P. Verdenius
De Skatting 40, Heeg
Tel.0515-442300

14 aug. 17.00 - 15 aug. 23.00 uur
J. Gietema
Heeg
Tel.0515-442292

15 aug.23.00 - 17 aug. 8.00 uur
E.H. Mulder
Tramstrjitte 8, Nijland
Tel.0515-569232

2l arug, l7 .00 - 24 aug. 8.00 uur
C.H. de Koning
Ylostinslaan 3, IJlst
Tel.0515-531263

28 aug. 17.00 - 29 aug. 23.00 uur
E.H. Mulder
Tramstrjitte 8, Nijland
Tel.0515-569232

29 aag.23.00 - 31 aug.8.00 uur
J. Gietema
Heeg
Tet.0515-442292

4 sept. 17.00 - 7 sept. 8.00 uur
E.H.J.M. Drenth
S. Sjaerdemalaan 72, IJlst
Tel. 0515-531263

lL sept. 17.00 - 14 sept. 8.00 uur
C.H. de Koning
Ylostinslaan 3, IJlst
Tel.0515-531263

18 sept. 17.00 - 19 sept.23.00 uur
E.H. Mulder
Tramstrjitte 8, Nijland
Tel.0515-569232

19 sept. 23.00 - 2l sept. 8.00 uur
E.H.J.M. Drenth
S. Sjaerdemalaan'72, lJlst
Tel. 0515-531263

25 sept. 17.00 - 28 sept, 8.00 uur
G.J. Schadenberg en J.P. Verdenius
De Skatting 40, Heeg
Tel.05l5-M2300

2 okt. 17.00 - 3 okt.23.00 uur
E.H. Mulder
Tramstrjitte 8, Nijland
TeL.0515-569232

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 tConcordiat repe-
titie iedere maandagavond van
19.30-21.30 uur in het Mienskips-
h0s.

Jeugdkorps 'Tusken de Noaten'
elke dinsdag van 17.00-18.00 uur
in de Schaapskooi.

Judo lessen, iedere dinsdag
17.00-19.00 uur in sporthal De Ut-
herne.
Volksdansen De Yleke Dounsers,
jongerengroep dinsdagavond
20.00-22.00 uur, I keer in de 14

dagen in het Himsterh0s te Oost-
hem. Ouderen iedere dinsdagmid-
dag van 13.30-15.00 uur in het
Mienskipsh0s.
Schaken elke dinsdagavond in
Het Wapen van lJlst.
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.
Bejaardeng5rmnastiek in Nij
Ylostins, elke vrijdag vanaf 14.30
uur.
Badmintonvereniging Flash elke
donderdag van 18.00-22.30 uur in
De Utherne.
Volleybalvereniging Stànfries
elke maandag van 18.30-19.45 uur
en elke dinsdas 16.00-23.00 uur

Volleybalvereniging ACCENT
V.O.P. iedere woensdagavond
van 19.15-20.30 uur, volleybal
voor dames en heren.
Dartclutr 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 Utheme.
Tafeltennis maandag van 19.30-
22.30 tur, zaterdagmorgen van
9.00-12.00 uurjeugd.
Gymnastiekvereniging De Stàn-
fries: maandag spoÍhal 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 Utherne.
Bouw- en Houtbond F.N.V.
Sneek/Wymbritseradiel Contact-
persoon: Douwe Heeringa.
tel.05 15-53 1970.

Vrouwen Advies Team (VAT):
Vrouwenbond FNV, district Fries-
land, bel: O5l7-415867, secr.:
05 155-3 1970.

Gemeente van Jezus Christus:
Kinderclub 4 tlm 7 jaar; woensdag
13.30-14.30 uur; 8 t/m 1l jaar
14.30-15.30 uur. allebei in de
even weken. Info: Lippy Walinga,
tel. 0515-532662. Toffe Tiener-
club: vrijdags 19.30-21.00 uur: in
de even weken. Info: Johan
Brinksma, tel. 05 I -250 | 627 .

Wijziging in de aanmeldings- en
toelatingsprocedure van de peuterspe elzaal

LYTS YLBKB
* Kinderen kunnen ingeschreven worden vanaf l,5jaar.
x Vanaf2jaar en 9 maanden kunnen zij, indien er plaats is, op de

peutergroep geplaatst worden.
* Peuters worden in volgorde van hun leeftijd geplaatst.
I Uitzonderingen worden gemaakt op grond van sociale en/of me-

dische indicatie.
* Het van te voren opgeven van een voorkeursdag is niet meer

mogelijk. Wanneer er plaats is voor uw kind wordt er contact
met u opgenomen. Eventueel kunt u dan wachten tot er een an-
dere dag vrijkomt. Dit kan dan echter langer duren.

* Inschrijfformulieren zijn verkrijgbaar bij de peuterspeelzaal of
op onderstaand adres.

Namens het bestuur,
Sia Prins. Stadslaan 18. tel. 531292.
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Occasions en
Nieuw-verkoop
Goede service

GARAGE

Tel. 531249
Holtropweg 5

Reparatie
Plaatwerk - Spuiten

. bloemen en planten

. bruids- en grafwerk

. kado-afiikelen

. tuinplanten

verder alles wat met
'groen'te maken heeft.

ry
A/-

Bestratingsbed rijf
Zwaagman B,U.

Voor particulier en bediljf

Vraag vrijblijvend
prijsopgave

Oergongswei 11

8629 SZ Scharnegoutum
Te|.0515-430454
FaxO515-414741

S. Wiersma
pianostemmer

Reparatie
Verkoop

S. Sjaerdemalaan 53
8651 BA Ulst

TeI.0515-533127

Jubilerend V.O.P. in "L nieuw'
Sportvereniging V.O.P. uit
fJfst bestaat dit iaar 2O jaar.
De club die voornamelijk be-
staat uit een volleybal-aÍde-
ling, maar die daarnaast nog
een kleine zaalvoetbal-aÍde-
ling kent, was met name in
de eerste jaren een vereni-
ging die te zien was op toer-
nooien.

De leden kwamen voor een uurtje
voet- of volleybal per week. De
club werd door de gezelligheid en
een redelijk stabiel aantal leden al
snel een familievereniging ge-
noemd.
In die jaren had V.O.P. ook nog
een goed draaiende jeugdafdeling.
Later werd deze jeugdafdeling
door een terugloop aan jeugdleden
helaas afgestoten.
De laatste jaren is het ledenaantal
bij de volleybal-afdeling groeien-
de, wat geresulteerd heeft in het
instellen van een maximum aantal
leden, ondanks het verschuiven
van de trainingsavond door de ge-
meente lJlst van de vrijdag naar de
woensdagavond. De vereniging
zoekt daarom naar uitbreidins van
het aantal trainingsuren.

V.O.P. is sinds een vijftal jaren
ook te zien in de recreatievolley-
balcompetitie, waar ze met zowel
een dames- als een herenteam
deelnemen.

Staand van links naar rechts: Peter Wiersma, Jos Draaisma, Sioerd van
Tuinen (ACCENT), Aletta van der Meulen, Annie Jagroep, Sjoerd
Schrichte, Paul Clement, Piet Bakker. Gehurkt eerst rij: Elsa de Bruin,
Evelyne Sijperda, RiaWierda. Gehurkt tweede rij: Menno Dooper, Ria
van der Zee, Grietje Zijlstra, Nienke de Boer, Anne-Greet Schrichte,
Riekus van Schepen. Liggend: Richard Blaauw en Teertse Lanting. Op
defoto ontbreken: Kees Niemendal, Joke Devileé.

Een zeer welkom hoogtepunt voor
V.O.P. dit jaar is, dat automatise-
ringsbedrijf ACCENT uit Sneek
zich bereid heeft gevonden de ver-
eniging te steunen, en wel met een
aanzienlijk kledingpakket. Zow e\
het dames- als herenteam werd
door deze firma, die gevestigd is
aan de Oude Koemarkt, in trai-
ningspakken en nieuwe spelerste-
nues gestoken.

Op de foto is te zien hoe de beide
teams van V.O.P. er in de toe-
komst zullen uitzien. In het mid-
den de heer S. van Tuinen van
ACCENT Automatisering Sneek.

cuBA vrvE

Van het doveninstituut voor kin-
deren op Cuba kregen we kortge-
leden een ontroerende dankbetui-
ging voor het speelgoed en de
knuffels die we hadden opge-
stuurd.
De dank is natuurlijk ook voor alle
mensen die ons knuffels en speel-
goed hebben gegeven. Het doet
ons goed dat zoveel mensen met
de stichting Cuba Vive meeleven.
Daarom willen wij ook de IJlster
bevolking iets leuks aanbieden en
wel het volgende: tijdens de jaar-
markt op 30 juli a.s. willen we u
een stukje Cubaanse sfeer aanbie-
den. Over de gehele dag zal er een
Cubaanse band optreden en Cu-
baanse dansers. Verder staat er
een info-stand en een bar met ech-
te Cubaanse hapjes en drankjes.
Beslist de moeite waard om even
op het terras neer te strijken.
We hopen op mooi weer want dan
komen we allemaal snel in de Cu-
baanse sfeer!
Stichting Cuba Vive IJlst

No't wy nni AlJn*orJum t'nrhu"n Linnn, LntonLjn .y hertl;L

t'oo, dn gonln Jinge" Jy't *y yn Dtylb -ni*oLLn hau*n.

Vg uinsLje jimme it 
"llntLê"tn 

en it gíet jim goeá.

T"gJyL LntanLje *y t'oo, olln liá-oo*Lippnr.

D,slts, july'Q8

\t I IL
lvtet rreontlRe groetn ls,

tntu H a+<nnJ-"" "' "''"'"

Kunstkaarten
Amateur exposities
Keramiek
Klein design artikeien

Creativiteitscentrum/Kunsthandel
Cursussen voor volwassenen en kinderen
Tekenen Striptekenen
Aquareileren Kunstgeschiedenis
Schilderen met olieverf en acryl Modeltekenen
Edelsmeden/Sieraden maken
Keramiek/Pottenbakken Kinderfeestjes:
Bloemdecoraties maken T-shirts schilderen
Speksteen snijden of pottenbakken

Hooiblokstra^t 3, B60t AP Sneek, tel,/fax 05t5 423958/430831
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ANNA
SCHRAA-VAN POPTA

GEDIPLOMEERD
PEDICURE

a

Vakantie
13 juf i tlm 24 augustus

a

Geeuwkade 1 1 - Telefoon 531930

Itr I| () |

lTTlllJl I a,pi'r,

lffi^V1 | x verzekering
\ -/z_:è_J

x hypotheek

* pensioen

SNEEIíER
ASSURANTIE-

I{ANTOOR
DE BOER BIr

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

Wo*Un7x
Aangepast aan de seizoenen maakt u

bloemdecoraties in een sfeervolle
omgeving. Data workshops in 1998:

22 september, 27 oktober,
24 november en 15 december

OfrtmetubÊ..

l--nr? g{tezrstta
gcuàmabgt 5 865/./4qt g6t

7e/. oats - 5a 24 2B

Fotopruzzel
Het leek zo makkelijk..., de juni-
puzzeMaar, het aantal inzendin-
gen bleef tot een handvol beperkt.
Was het omdat Uilenburg dood-
loopt en de inwoners van IJIst daar
zelden of nooit komen, of kennen
we IJlst zo slecht? Er waren zelfs
inzenders die een foute oplossing
hadden ingeleverd, terwijl deze
nogal voor de hand lag. Wat u had
moeten opschrijven was "de
sleepboot 'Joop' van O. van der
Woude". Uit de goede inzenders
trokken we H.P. Wiersma, Busé-
straat 2. Gefeliciteerd, u kunt uw
waardebon ophalen bij Boekhan-
del Visser.

De nieuwe opgave ziet u op de fo-
to, wanneer u goed om u heen
kijkt komt u ook hier wel uit. Uw
oplossing moet voor I september
a.s. bij Boekhandel Visser zijn in-
geleverd!

De redactie

Hobby/Pergarnano-
club
Sinds een paar jaar bestaat in lJlst
een hobby/pergamanoclub. We
maken kaarten op allerlei verschil-
lende manieren, zoals pergamano,
3D-techniek, zandschilderen, enz.
Elke keer bespreken we met z'n
allen met welke techniek we de
volgende maand een kaart maken,
zodat we het iedereen naar de zin
kunnen maken.
Eenmaal in de maand komen we
op maandagavond bij elkaar van
20.00-22.00 uur.
De eerste twee avonden van dit
winterseizoen zijn op 14 septem-
ber en 5 oktober in 'Het Wapen
van IJlst'. Het hele seizoen bestaat
uit 9 avonden en we eindigen op
15 maart; zie ook de agenda elke
maand in It Dryltser Kypmantsje.
Komt u gerust eens langs op een
van onze avonden en kijk hoeveel
plezier we met elkaar hebben!

Voor inlichtingen kunt u bellen
met: Roelie Kootje, tel. 532003;
Hinke Visser, tel. 531318 of Mat-
tie de Leeuw. tel. 532018.

Collecte
Kankerbestrijding
'Geef orn LEVEN'
Onder het motto 'Geef om LE-
VEN' houdt de Nederlandse Kan-
kerbestrijding/Koningin Wilhel-
mina Fonds (KWF) van1-!2 sep-
tember haar jaarlijkse collecte. In-
formatie over de besteding van
het geld staat in 'De krant van uw
leven' die huis aan huis is be-
zorgd. In de krant staat ook een
persoonlijk relaas van Willeke
Alberti. Ook via radio doet zij een
oproep om het KWF te steunen.
Mocht u de collectant missen dan
kunt u de kankerbestrijding steu-
nen via de antwoordbon in de
krant.

Elke gulden goed besteed
Van elke gulden die het KWF
ontvangt komt 88 cent rechtst-
reeks ten goede aan kankeronder-
zoek, ook onderzoek naar nieuwe
behandelingen en aan voorlich-
ting en begeleiding.
In 1996 kreeg de Nederlandse
Kankerbestrijding als een van de
eerste organisaties het officiële
keurmerk van het Centraal Bu-
reau Fondsenwerving.
De Nederlandse Kankerbestrij-
ding/Koningin Wilhelmina Fonds
(KWF) rekent daarom ook dit jaar
weer op uw steun.
Wie vragen heeft over kanker en
kankerbestrijding kan bellen met
de Hulp- en Informatielijn van het
KWF:0800-226622.
Bij de Nederlandse Kankerbestrij-
ding zijn kosteloos brochures ver-
krijgbaar over onderzoek en be-
handeling van veel voorkomende
soorten kanker, en over preventie
en vroege ontdekking. Ook via
www.kankerbestrijding.nl is in-
formatie verkrij gbaar.

Nationale collecte
epilepsiebestrijding
De collecte van het Nationaal
Epilepsie Fonds - De Macht van
het Kleine, die plaatsvond van 7
Um 13 juni 1998, heeft in uw ge-
meente Í 2.181,20 opgebracht.
Met de opbrengst van deze collec-
te kan daadwerkelijk aan de be-
strijding van epilepsie worden ge-
werkt.
Op wetenschappelijk terrein kan
verder onderzoek verricht worden
om meer te weten te komen over
de oorzaken van epilepsie. Men-
sen met epilepsie kunnen blijvend
een beroep op het Fonds doen
wanneer zij door hun epilepsie in
financiële moeilijkheden geraken.

-cfuaf-a,rftg
Voorts kan meer speciale aan-
dacht worden besteed aan soeci-
aal onderwijs voor kinderen met
epilepsie en aan recreatieve acti-
viteiten voor zowel volwassenen
als voor kinderen met epilepsie.
Dit is echter slechts een greep uit
de vele activiteiten die door het
Nationaal Epilepsie Fonds wor-
den verricht. Dankzij uw hulp
kunnen wij hierrnee doorgaan.
Namens alle mensen met epilep-
sie, hartelijk dank aan de gevers.

Opbrengst collecte
Maag Lever Darm
Stichting
In de Maag Lever Darm Week
van 2l tlm 27 juni 1998 vond de
collecte plaats van de Maag Lever
Darm Stichting.
De opbrengst in Ulst bedroeg
Í r.668,2s.
De Maag Lever Darm Week
stond in het teken van spijsvene-
ringsziekten. Een op de zeven
mensen in Nederland heeft klach-
ten aan maag, lever of darmen.
Met uw gift kunnen we een hoop
doen voor die 2 miljoen mensen.
Hartelijk dank!
Hebt u de collectant gemist, dan
kunt u een bijdrage storren op giro
2737 t.n.v. Maag Lever Darm
Stichting te Nieuwegein.
Voor vragen over de spijsverte-
ring kunt u de Infolijn bellen:
0900-2025625 (22 cenÍ per mi-
nuut) op werkdagen van 14.00-
17.00 uur.

Opbrengst
Nationale Collecte
AVO Integratie
Gehandicapten

De nationale collecte AVO Inte-
gratie Gehandicapten bracht in
IJlst / 1.579,40 op.
Graag wil ik alle mensen in IJlst
hartelijk bedanken voor hun bij-
drage aan de AVO-collecte.
Mijn bijzondere dank gaat uit
naar de collectanten en organisa-
toren van deze collecte. Ook ik
zet me, net als u, in voor mensen
met een handicap. Gehandicapten
horen er b1j. Ze verdienen onze
aandacht en respect. Door waar-
dering en steun, doordat we onze
tijd ter beschikking stellen en
door giften. Die hulp, die steun is
hard nodig. Sterker nog, mensen
met een handicap hebben er recht
op. Recht op volwaardige deelna-
me aan de samenleving.
Nogmaals bedankt!
Anton Geesink
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VAN VLOER TOT DAKPAN
ONDERHOUDSBEDRIJF HUISMAN!

DE FTNNE 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

vo\r u een gemak.

Vele soonen worst

en u eet als een vorst.

Naar vele andere so\rten kunt u vragen

u moet maar er,ns een gokie wagen.

ln de winkel ontnoeten wii u graag

en leggen wij het vlees v00r u 0p de waag.

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

,0 N,V, ,V Uitvaartvereniging "Laatste Eer" lJlstÈtIZ
:k Stijlvolle verzorging van begrafenissen en crematies
*: Opbaring in eigen aula in lJlst met onbeperkt

bezoekgelegenheid voor nabestaanden
*: lndien gewenst opbaring thuis met koeling
)i: DienstveÍlening 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

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

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

FH.ronder

HOEK
Lippenwalde 2
8622DD Hommeds

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

Waarom kopen...
als u Yoordelig
kunt 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. SIIPERDA
Gereedschapverhuur

Sudergoweg 54, Ulst
051 5-4260201051 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

cralbch€ Yomgwitrg,
flukdjl @Mkldiry
HaneÁdd*[

8el€&tug vail A!b5,

**ïf;ffï*;.Z."
,;Hmt/tr ,:',

VAI(GAR-F,GE@ Rogrmolewei 9

i'"ï1i3'lll",i".
AUTOBEDRIJF
ÀI,TqD VERTROIIWD DICIITBIJ

J. OSINGA Fax, o515-532386

AUTOWASCENTRUM

OPENINGSTIJI}EN:
Maandag t/m
Donderdag :8-20uur
Vrijdag r8-2luur
Zaterdag :9-20uur

i;'"\ N

J.,,OSINGA

MET PTEZIER GITAAR
TEREN SPELEN:

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

olgemene muzikole vorming
en ritme-troining

Gitaarles-praktiik

Biilsma
WARTENTERP I2
8617 LD ABBEGA

Ervoren docent, opgeleid oon
de Universiteit von AmsÍersom

en procticerend musicus,

ontuongt bezoek oon huis.

Bel voor informotie of voor een

vriibliivende kennismokings-
proefles

osrs-53 30 ó8

.aoosHErDsq.

Sicco Sjaerdemalaan 43
8651 BA lJlst

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

AUTORIJSCHOOL

Anneke Klootwijk
&

Onno Swart

Voor al uw
rijbewijzen

Hommerts
Tel. 05 I5-443600

06-526141 35

WONINGINRICHTING

Galamagracht 2O
8651 EB lJlst

TeL O5 1 5 -5 32 372/5 3 I 45O

Wilt u uw slnapproblemen oPgelost?
Kom dan vriibliivend informeren bii Post!

A AannemersbedriiÍ
\Ë/ #:lllga-sPiiksma
Voor al uw '#* Nieuwbouw 'ft/À* Verbouw
* Onderhoudswerk
Vraag om vrijblijvende
prijsopgave
van uw bouwplannen

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

1!v0B
BOUWBEDRIJF
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Yachtcharter'De tlitLrjk'
Reeds tientallen
jaren is op de
hoek van de
Geeuw met de

Oostelijke Dij-
gracht een
jachtwerfje ge-
vestigd. In 1936
vestigden Ty-
men Nooitge-

.dagt en zijn
vrouw Pietsje
Zandstra zich
hier aan het
Sneekerpad.
Een werf, die
alleen over het
water en via een

smal pad door
het weiland be-
reikt kon wor-
den. Vanaf de

Galamagracht
moest men na-
melijk door de
steeg }angs de
woonboerderij
van nu de familie Van der Woude,
over de vroegere draai over de
Oostelijke Dijgracht en vervol-
gens over een smal tegelpad naar
de jachtwerf. Op de werf werden
houten roei- en zeilboten ge-
bouwd. De familie Nooitgedagt
woonde jarenlang in een woon-
boot bij de werf,. De laatste jaren
van hun verblijf in IJlst woonden
zij in de door hen zelf gebouwde
woning aan het eind van de Pop-
mawal, welk huis nu bewoond
wordt door mevrouw Troelstra.
In 1,954 emigreerde de familie
Nooitgedagt naar Amerika. De
werf werd overgenomen door de
familie De Vries Stadelaar uit
Sneek, die de werf de naam 'De
Uitkijk' gaf, de naam die de werf
tot op de dag van vandaag heeft
gehouden. In 1958 werd de werf
opnieuw overgenomen, nu door
Kempenaar en Van der Velde.

De heer W.J. van der Velde zette
in 1970 de werf alleen voort. De
woonboot was inmiddels door de
familie Van der Velde weer in ge-
bruik genomen tot in 1971. heÍ
nieuw gebouwde woonhuis klaar
was. Voor de bouw van dit huis
moesten alle bouwmaterialen. met
een praam vanaf de Geeuwkade
overgezet worden.
De werf bouwde in die jaren voor-
al stalen roeischouwen, terwijl
ook reparatiewerkzaamheden aan
boten werden verricht. Door con-
tacten met zeilschool 'de Witte

Jachtwerf 'De Uitkijk' werd Yachtcharter'De Uitkijk'.

Wat veranderde er in de loop der jaren binnen het bedrijf

en dekt de vlag de lading wel helemaal?

Jachtverhuur vormt sinds ruim 20 jaren dan wel de

hoofdmoot van de bedrijvigheid, maar de overige activiteiten

mogen beslist niet vergeten worden. In dit artikel een beeld

van dit veelzijdige bedrijÍ.

werd in 1981 uitgevoerd, namelijk
15 schouwen voor een recreatie-
bedrijf in België. De verhuur van
zeilboten aan de zeilschool stopte
door beëindiging van de school
omstreeks 1985.

Door de toenemende recreatieve
ontwikkelingen in Friesland en,
zij het in mindere mate, ook in
IJlst, besloot de familie Van der
Velde in 197'7 te starten met de
verhuur van, in eerste instantie
een tweetal, motorkruisers. Een
goede greep, zo bleek al snel. In
de loop derjaren is het aantal ver-
huurboten gestegen tot 6. Een ze-
stal zeilboten bleef beschikbaar
voor de seizoensverhuur.

Een volgende fase van het bedrijf
werd bereikt doordat de gemeente
Wymbritseradiel in 1987 zowel de
camping als de jachthaven wilde
afstoten. Daar de familie Van der
Velde de exploitatie van beide

voorzieningen
al jaren ver-
zorgde, kreeg
zij de mogelijk-
heid beide pro-

Jecten aan te
kopen. Sinds
die tijd beschikt
de familie over
een prachtig ge-
legen recreatie-
complex met
meerdere acti-
viteiten.
Door de vergro-
ting van de acti-
viteiten kwam
oudste zoon Jan
Van der Velde
in de herfst van
1978 in het be-
drijf als werk-
nemer. Per 1 ja-
nuari 1990
werd het bedrijf
omgezet in een
vennootschap

onder firma, en per I januari 1996
werd de werf door Jan van der
Velde overgenomen van zijn ou-
ders.

Zoals gezegd werd de werf in
1958 overgenomen door Kempe-
naar en Van der Velde. en dit be-
tekent dus, dat de familie Van der
Velde dit jaar 40 jaar actief is op
de jachtwerf 'De Uitkijk'. De af-
gelopen jaren is het complex
steeds verder uitgebreid en verbe-
terd. ln 1986 werd een nieuwe
winterberging in gebruik geno-
men, spoedig gevolgd door een
aan de milieu-eisen aangepaste
timmerloods met opslagruimte en
carpoft. Na aankoop van de cam-
ping werd in l99l/92 een nieuw
modern toiletgebouw gereali-
seerd. De ontwikkelingen in de

watersport zijn zodanig dat de

huurders steeds hogere eisen stel-
len aan schepen en accommodatie.
Mede om die reden is Jan van der
Velde eind 1997 gestart met de
bouw van een ontvangstruimte
voor zijn gasten. Hoewel de af-
werking nog niet helemaal is vol-
tooid, is deze ontvangstruimte wel
reeds in gebruik genomen, waar-
door de ontvangst van gasten op
adequate wijze kan plaatsvinden.
Kortom,
Yachtcharter 'De Uitkijk' is een
veelzijdig watersportbedrijf, dat
met zijn tijd meegaat en waarvan
alle facetten zeker niet bij alle IJl-
sters bekend waren.

Hei' in 1960/'61 werden de activi-
teiten uitgebreid met de verhuur
van zeilboten aan deze zeilschool.
Deze zeilschool had een vestiging
in Oudega- W. en naderhand ook
in IJlst in 'de Skoender' aan de
Zevenpelsen, de voormalige pas-
torie van de Gereformeerde Kerk.
Ook verkreeg de familie Van der
Velde van de gemeente IJlst de
exploitatie van de ca. een half hec-
tare grote camping.

In 1978 werd door de aanleg van
het, bestemmingsplan 'De Rat' de
bereikbaarheid van het bedrijf, in-
clusief de camping, sterk verbe-
terd. Het bedrijf werd voor auto's
en vrachtauto's toegankelijk. In
hetzelfde jaar werd nabij de werf
een gemeentelijke jachthaven aan-
gelegd. De exploitatie hiervan
kwam eveneens in handen van de
familie Van der Velde.
De vraag naar stalen roeischou-
wen nam af; de laatste grote order
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IJlster Dam Club
Het aÍgelopen damseizoen
was een enorm spannend en
leuk seizoen, met enkele
zeer grote verrassingen en
uiteindelijk een zeer ver-
trouwd gezicht op de kam-
pioensplaats.

Er waren dit seizoen 15 spelende
leden bij IJDC, die in de eerste
ronde allemaal een keer tegen el-
kaar moesten uitkomen. Na 14
wedstrijden werd de groep in
tweeën gedeeld en werd er verder
gespeeld in 2 klassen. Na deze 14
speelronden was Sietse de Haan
degene die de meeste punten had
weten te veroveren, namelijk 31,
gevolgd door Menno Postma met
30 en Henk Nijland met 29 pun-
ten.
Henk Nijland kende na een jaartje
'rust' een hele goede come-back
en vertoefde zelfs lange tijd aan de
top van de ranglijst. Enigszins te-

genvallend was het resultaat van
Jouke de Jong. Hij behaalde
slechts 17 punten en werd in de 2e
klas ingedeeld. dit nadat hij vorig
seizoen nog de glorieuze kam-
pioen van IJDC was!
Berend Bouma damde voor het
eerst na ongeveer 25 jaar weer
mee en het bleek dat hij het nog
lang niet verleerd was, want hij
draaide prima mee met de top-
plaatsen.
Na de winter dus twee groepen en
een heel spannende competitie
met uiteindelijk in de eerste klas
een strijd tussen de nummers een
en twee die met 1 puntje verschil
in het voordeel van veelvuldig
kampioen Menno Postma eindig-
de. Voorwaar een uitstekend re-
sultaat, na een zeeÍ teleurstellend
seizoen '96-'97, toen hij laatste
werd in klas l. Henk Nijland
moest met de tweede plaats ge-
noegen nemen, na toch een boven-
modaal seizoen te hebben ge-
draaid. Sietse de Haan liet het in

de 2e helft van het seizoen wat zit-
ten en eindigde op de 3e stek.
Eindstand klas 1: 1. Menno Post-
ma20-39;2. Henk Nrjland 20-38;
3. Sietse de Haan 2Q-36;4. Berend
Bouma 20-35; 5. Sjouke Fijlstra
2A-33; 6. Johan Hoomans 20-30;
7. Piet de Boer 20-29.
In groep twee kwam de verwachte
winnaar in de persoon van Jouke
de Jong, al had hij lang concurren-
tie van Jorrit Heeringa en Nanne
Boersma, echter in het slot van het
seizoen bleek toch de kwaliteit
van De Jong die wij het komend
seizoen toch weer verwachten bij
de top, maar dan van klas 1!
Eindstand klas 2: 1. Jouke de
Iong 2l-36; 2. Jonit }{eet'rnga 2l-
32; .3. Nanne Boersma 2l-30; 4.
Wietse van der Zee 21-22; 5. Ja-
ring Jorritsma 21-21; 6. Simen
Heeringa 2l-20;7 . Johannes Zijls-
tra2l-10;'8. Hendrikus v.d. Kooi
2l-8.
Voor de Zuidwesthoek-competitie
waarin IJDC in de tweede klas

Informatie Rabohank Sneek-Joure-Lemmer
Met de pinpas geld 'uit de muur
trekken' wordt steeds eenvoudi-
ger. Dankzij een overeenkomst
tussen de banken en de Postbank
kunnen klanten van de Rabobank
en andere banken inmiddels ook
bij de Giromaten van de Postbank
terecht. En omgekeerd kunnen de
Postbankklanten terecht bij de
geldautomaten van de Rabobank
en bij die van de andere banken.
Wie als klant van de Rabobank

met een Europas geld opneemt uit
een automaat van een andere bank
kan eenmaal per dag maximaal
Í 500,-- opnemen. Klanten van de
Rabobank kunnen bij de geldauto-
maten van de Rabobank vaker en
meer geld ophalen. Tevens is het
voor hen mogelijk het saldo op te
vragen.
De maximumbedragen bij de
geld- en betaalautomaten zijn
kortgeleden verhoogd. Voortaan

kunnen klanten per week / 2.500,-
- opnemen uit de geldautomaat. In
het buitenland is het maximum
voor de geld- en de betaalautoma-
ten opgetrokken tot f 1.000,- per
dag. Tevens is de service van de
Rabobank aan alle houders van
een Visa creditcard uitgebreid: de-
ze cardhouders kunnen nu ook
geld opnemen bij de automaten
van de Rabobank.

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,zijn wij niet

met een idee. alleen volledig

Met wortels in Maar ook bii u
thuis in de financiële wereld.

in de buurt. 'S7e weten wat er

bij u allemaal om de hoek

komt kijken. \íe weten

wat er speelt. 'Sl'ant alleen

dan kunnen we echt op uw

wensen inspelen. U kunt

bij ons niet alleen terecht voor uw dagelijkse

bankzaken maar ook voor deskundig advies.

Rabobank Met de Rabobank sta je er niet alleen voor.

Sneek-Joure-Lemmer

Kantoor IJLST
Galamagracht 1, 8ó5 1 EB Ulst, telefoon (05 1 5) 53 1 426, telefax (05 1 5) 53 1 250, e-mail: rabobank.sjl@treÍnl

Openingsttden: 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 1 3.00-1 8.00 uur.
Buiten deze openingstijden kunt u voor een adviesgesprek tevens op afspraak bij ons terecht. Graag tot ziens!

speelde en achter Workum a1s 2e
eindigde en zodoende weer pro-
moveerde naar de le klas, was
Menno Postma ook individueel
weer de best scorende dammer, al
moet worden aangetekend dat hij
op bord 6 speelde en dat is voor
zijn doen een zeeÍ lage positiel
Ook hier was Henk Nijland num-
mer 2, hetgeen goed aangeeft
welk een prima come-back hij
heeft gemaakt, want hij speelde
ook nog een match minder!
Piet de boer eindigde hier verdien-
stelijk als derde.
Uitslagen dit seizoen:
Koudum - IJDC 0-2; IJDC - Wor-
kum 0-2
Warns - IJDC l-1; IJDC - Ouw-
sterhaule 2-0
Sneek - IJDC 0-2 IJDC - Hom-
merts/Jutrijp 2-0
Individueel klassement voor de
Zuidwesthoekcompetitie seizoen
'97/'98:
1. M. Postma 6-11;2. H. Nijland
5-10: 3. P. de Boer 6-9'. 4. J. de
Jong 6-8; 5. B. Bouma 6-7; 6. N.
Boersma 4-6; 7. J. Heeringa 5-6;
8. S. de Haan 5-5; 9. J. Hoomans
5-5; 10. S. Fijlstra 6-5; 11. J. Jor-
ritsma 4-31 12. W. v.d. Zee 2-2;
13. S. Heeringa3-2;'14. J.Zijlstra
1-0; 15. H. v.d. Kooi 1-0.
Maandag 7 september a.s. zal
weer de openingsvergadering
plaatsvinden voor het seizoen
'98t'99.

Wij nodigen een ieder die het leuk
lijkt om in competitieverband de
damsport te beoefenen, uit om op
deze dahrm of vanaf 14 september
bij de eerste speelronde, mee te
dammen bij IJDC op de maandag-
avond om 20.00 uur in de boven-
zaal van café 'Het Wapen van
IJlst'.
Er kunnen best nog wat dammers
bij, er zitten al veel te veel ex-
dammers bij moeders thuis voor
de buis!
Heel graag tot ziens bij onze sfeer-
volle damclub.

Namens het bestuur en leden.
Sjouke Fijlstra

NS-plaatsbewijzen
verkriigbaar bii

boekhandel Visser
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Fffgelnijs

Yogelwaeht
Ulst/Oosthem
e.o.

De gierzwaluw
De gierzwaluw behoort tot de
merkwaardigste vogels in deze
omgeving. Hij is hier niet lang in
onze omgeving. Ze komen rond
Koninginnedag, soms een paar da-
gen eerder of wat later. Dit hangt
af van het weer en van het voed-
selaanbod. Deze kleine supervlie-
ger vliegt van 's morgens vroeg
tot 's avonds laat en nuttigt zo zijn
maaltijd. Die bestaat uit insekten
die vrij hoog vliegen. Vandaar
ook dat de gierzwaluw over het al-
gemeen zo hoog vliegt en niet zo
laag als de boeren- of huiszwaluw
als er regen komt. Nee, de gier-
zwaluw kan desnoods een paar da-
gen zonder voedsel. Ze zoeken
soms wel 100 kilometer verder
naar insekten. De gierzwaluw
voelt zich thuis in het wijde lucht-
ruim. Ze zoeken er niet alleen naar
voedsel maaÍ ze slapen en paren
daar ook. Mocht u dus eens een
gierzwaluw op de grond aantref-
fen gooi hem dan de lucht in. Hij
kan zelf niet opstijgen vanwege
zijn korte poten. Ook het nestma-
teriaal wordt in de vlucht meege-
nomen. Ze maken hun nest vaak
in spleten/gaten van oude gebou-
wen. Ook kraken ze wel eens een

nest van de huismus of spreeuw
onder de dakpannen. De mussen
en spreeuwen hebben respect vool
de scherpe nagels en snavel van de

gierzwaluw. Is het nest klaar dan
worden er 2 à 3 witte eieren in ge-
legd. Pa en ma broeden beide. Een
blijft er slapen en de ander gaat
het luchtruim in om voedsel te
zoeken. De broedtijd is 18 à 20
dagen. De ouders brengen samen
de jongen gÍoot. Dat is bij deze
soort een langdurige zaak, er gaan
zomaaÍ 5-6 weken mee heen.
Soms duurt het ook langer wan-
neer eÍ door het slechte weer te
weinig insekten zijn. De kleintjes
kunnen ook wel een paar dagen
zonder voedsel. Hun lichaam-
stempeÍatuur gaat dan omlaag en
dan verbruikt het lichaam minder
energie. Ook moeten de jongen
goed sterk zijn vanwege het vlug-
ge vertrek naar het warme zuiden,
naar Afrika.
Er zijn berekeningen gemaakt dat
een gierzwaluwen-echtpaar op I
dag soms 20.000 insekten aan de
jongen voert. De kleintjes krijgen
per keer tussen de 80 en 800 in-
sekten in hun keeizak gestopt.
Het groeien moet dus snel gebeu-
ren want de gierzwaluw verblijft
hier ongeveer maar twee en een
halve maand in Nederland
De gierzwaluw is de snelste vlie-
ger onder de kleine vogels. Hij
kan snelheden halen van 150 kilo-
meter per uur. Alleen de boom-
valk is hem de baas in de snelheid.
Daarom is dat ook de grote vijand
van de gierzwaluw. De gierzwa-
luw die overigens geen echte zwa-
luw is, behoort tot de familie van
de kolibries. Hij dankt het eerste
deel van zijnnaam aan de gieren-
de kreten die hij 's avonds boven
stad of dorp maakt. Het doordrin-
gende srie-srie-srieie geroep is
dan niet van de lucht. Hun Friese
namen zijn ook het meest uit die

roep afgeleid. Zoals de g0lswel,
gierswel, pieperswel, riipswel.
Andere namen zijn: tongerswel,
wikelswel. toerswel. tínskoffel.
Deze laatste naam heeft hij te dan-
ken aan zijn sikkelvormige vleu-
gels. Ook in Nederlandse streek-
benamingen zitten nogal wat ver-
schillen o.a. haker, scheer, steen-
krijter, steenzwaluw en torenzwa-
luw. Uit al die namen blijkt deze
zwarte vliegvlugge vogel een be-
zienswaardige vogel te zijn.
Dit was dan de 50e vogel die ik
afgelopen jaren beschreven heb.

Mindernieuws

D = dagvlinder, N = nachtvlinder.
Sj. Landman en Joh. de Jong: 1

kleine vos bij de Rietmeer, Oude-
ga (W) op 21-03-1998, D.
Familie Roskam: 1 dagpauwoog
in de Ylostinslaan op 30-03-1998,
D.
Martin J. de Jong: 1 kleine vos bij
Bastiaannet op 30-03-1998, D.
Martin J. de Jong: 1 boomblauw-
tje, bij de spoorput op 22-04-1998,
D.
Familie Spit, Stadslaan 18, 1 oran-
jetipje op 09-05-1998, D.
Joh. de Jong: 108 klein geaderd
witje, 6 dagpauwoog en 55 klein
koolwitje, tijdens inv. vlinder-
werkgroep Friesland op 10-05-
1998, D.
Joh. de Jong: 3 Eupithecia vulga-
ta, bij de Rietmeer, Oudega (W),
op 14-05-1998, N.
Martin J. de Jong: 1 Argusvlinder
aan de Zuidwesthoekweg op 20-
05-1998, D.
G. de Jong, H. Huizingastraat 8, 1

kleine zomermeter, vindplaats

Koudum, dood exemplaar op 31-
05-1998, N.
Joh. de Jong: I Atalanta, D, en 1

muntvlinder, N, in de Jonker Ris-
pensstraat op 0l -06- 1 998.
Joh. de Jong: I Icarusblauwtje in
de Jonker Rispensstraat op 06-06-
1998, D.
Familie Terpstra, Hissedyk 7, Ab-
bega, 1 dagpauwoog op 06-06-
1998, D.
Mej. Dijkstra, Stadslaan, 1 Sint
Jacobsvlinder bij spoorbaan
(spoorput) op 06-06-1998, N.
G. de Jong, H. Huizengastraat 8,
een bijzondere soort: Nu en dan
arriveren er hier duizendpoten uit
waarschijnlijk het Middellandse
Zee gebied (tropen), als versteke-
ling tussen hout of planten. De
Jong deed deze bijzondere waar-
neming in een kelder te Sneek.
Een langpotige duizendpoot die
slechts zelden bij ons wordt aan-
getroffen, en dan alleen in huizen.
Zijn beet is even pijnlijk als de
steek van een wesp. Lengte tot 30
mm. Naam: soort Scutigera-cale-
opram.
C. Witteveen en Joh. de Jong: 3

nrpsen van de grote beervlinder
bij de Hissemeer op 27-05-1998,
N.
Manin J. en Joh. de Jong: grijze
vierstipmeter in de Ylostinslaan
op 21-06-1998, N.
Joh. de Jong: 2 distelvlinder, D, I
Idea aversata, N, en 1 gammauil,
N. op 24-06-1998.

Vogelmeldingen: Sj. Landman,
tel.532046.

Vlindermeldingen: Joh. de Jong,
tel.532Q49.

Vogelwacht IJlst-Oosthem e.o.

Humanistiseh Centrum voor Levensvragen in Friesland
Met ingang van mei '1998 is
in het zuideliik deel van
Friesland een Humanistisch
Centrum voor Levensvragen
(H.G.v.L) begonnen.
Mensen die behoefte hebben
aan ondersteuning, oriënta-
tie en inspiratie kunnen een
beroep doen op dit centrum.

Veel mensen hebben, bijvoor-
beeld binnen zorginstellingen of
in het leger, al kennis gemaakt
met het humanistisch geestelijk
raadswerk. Het H.C.v.L is een
nieuw initiatief van het Humanis-
tisch Verbond met het doel deze
hulpverlening ook buiten de in-
stellingen aan te bieden.

Met de aan het centrum verbonden
raadslieden kan men vertrouwelij-
ke gesprekken voeren over levens-
vragen als dingen anders lopen

dan verwacht, bijvoorbeeld bij
ziekte, ontslag, relatieproblemen
en eenzaamheid.
De humanistische raadslieden be-
geleiden mensen vanuit de huma-
nistische levensvisie. Deze gaat
ervan uit dat een mens zelf beteke-
nis en richting geeft aan het leven.
Zij helpen de cliënt dan ook om
beter zicht te krijgen op wat voor
hem belangrijk is in het leven en
steunen hem bij het maken van
keuzes.
De raadslieden worden benoemd
door het Humanistisch Verbond,
hebben een academische of hoge-
re beroepsopleiding gevolgd en
zijn gebonden aan ambtsgeheim
en beroepscode.
De raadslieden van het H.C.v.L
begeleiden ook groepsgesprekken
over onderwerpen als 'leven met
een ernstige zrekte', 'echtschei-
dine' en 'ouder worden'. Verder

zijn zij beschikbaar voor het hou-
den van inleidingen over diverse
onderwerpen.
Het tarief van de individuele hulp-
verlening is afhankelijk van het
inkomen van de cliënt en bedraagt
maximaal f 95,-- per gesprek.
Het H.C.v.L zal vooralsnog wor-
den beheerd door drie raadslieden
die gevestigd zijn in Leeuwarden,
Hemrik en Workum. Dit houdt in
dat het centrum voorlopig niet
werkzaam zal z4n in gemeenten
boven de lijn Harlingen-Leeuwar-
den-Buitenpost.

Via de volgende personen kunt u
afspraken maken of verdere infor-
matie inwinnen:
Rita Douwes-Ten Kortenaer te
Hemrik, tel. 0516-471487; René
van Duijne in Leeuwarden, tel.
058-2120109 en Coert Reinking
in Workum, tel. 0515-543584.

Naaicursus

Binnenkort gaat het weeÍ van start:
de naaicursus. Voor beginners en
gevorderden, voor jong en oud,
voor iedereen die zelf kleren ma-
ken een leuke hobby vindt. Dus
geef u nu op voor de lessen die in
september starten. Want wat zo
leuk is: zo'n cursus is nog gezellig
ook! Er wordt gewerkt in groepjes
van ten hoogste 6 cursisten, zodat
iedereen op die manier individueel
begeleid kan worden. Bovendien
bepaalt u zelf wat u wilt maken en
in welk tempo.
De cursus bestaat uit 12 lessen van
1,5 uur en start half september. De
kosten voor 12 lessen zijn f 150,--.
De lesavonden worden in overleg
bepaald.
Inlichtingen en opgave: Betty Op-
pewal, de Sorslach 3,tet.532253.
Wist u dat u ook voor op maat ge-
maakte kleding bij mij terecht
kunt? Zelfs voor bruidskledins.
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ffi,t,líi,ffis^m,fl
NIEUWBOUW . BETONBOUW . RESTAURATIE

ONDERHOUD. WEG- EN WATERBOUW
Roodhemsterweg 4

Postbus 29 - 8650 AA lJlst
Tel. (051 5) 53 1 I 80 - Fax (051 S) SS ZS 2g

R. KROES v.o.r.

Roodhemsterweg 14, IJlst
Tel.0515 - 53 1436 I privé 53 18 58

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

APK GRATIS BU GROTE BEURT!
. Autospuilen 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

't r%h^r*thorkê

#lomskikku rsussen

#reidsboeketten, korsages en oar

,%lomwurk

Richtsje Wijnja
De Himmen 29
Easthim
Tit.0515-s32607

Voor verf,
behang,

glas,
ijzerwaren,

tuingereedschappen
en visartikelen

het adres

ó..@..ww-VR\-MS
Galamagracht 13, lJlst

te|.0515-531387

tot

)1
\SJ

ochtergrondmuziek

vol ledig verzorgde disco-shows

ffi ffiww
lvlanagenent:

l,lolke Jan Bergstra

0alamagracht 28

8ó51 EC lJlsr
tul./faxz 0515 531462

mob. tel. 06 2224 47 60

Teehnious:

Jan Nolke Bergstra

Burg. Falkemaweg l2l
S442LC Heerenveen

iel.:0513 620944
mob.tef.: 06 s374 00l7

i- .p5p;,-..r.*r 3 3 1; * *.: -..*: . -' : :.1,:$i

#;,i ï. ':!-!l 1-ï-,;...'.:-;-.-.. ',r_d#

STIENSTRA & .

vAN o=ïf#r{*rr,'.+?

r Jachthavens o Riolering r Gemalen

AccepÍeer mislu Fíing no oit,
froe vaaÊ. ie deze ooQ. op je weg vindt.

$a door. peef fret nooit op. Nooit.

VOOR WONING-
EN

UTILITEITSBOUW
Installatiebedrijf

.z\.
BROUWER

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

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

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

Speciale drogisterij en
kosmetica-afdeling

Let op onze wekelijkse folder

SPEERSTRA'S
VOORDEELMARKT
Stadslaan 2 - Telefoon 531206

Schilders- en Klusbedrijf
Haitze Osinge

Jf Binnen- en buiten schilderwerk
Jt Saus- en behangwerk

it Enkele en dubbele beglazing
it sPackspuiten 

8617 LH iff:tJi
it Kleinschalig timmerwerk Tet.0515 ss226s
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Wie stqon eÍ op de foto?
In het juni-nummer von lt Drylt

ser Kypmontsje wos een Íoto

geplootst von de zongvereni-

ging 'Loofï den Heer'. Deze fo-

to heeft, ondonks de vokontie-

periode, enkele reocties opgele-

verd. Heloos hebben wii olle

nomen en voornomen nog niet

compleet. Om deze reden heb-

ben wij besloten de volledige

noomliist in het Kypmontsie von

september te publiceren.

Deze moond een foto, genomen

in de zomer von 
,l948. 

Woor-

schl;nli1k is deze foto gemookl

ter gelegenheid von een reisje.

De foto is genomen op het schoolplein von de toenmolige Hervorm-

de School, de lotere Ylostinsschool, nu eigendom von de fomilie

Hoogeveen. Vormden de ofgebeelde domes en heren misschien

het Doopsgezinde koor? Weet u de nomen von de oÍgebeelde per-

sonen, vormden zii inderdood het Doopsgezinde koor en weet u

ter gelegenheid woorvon deze foto werd genomen, don groog uw

reocties zools gebruikeliik weer inleveren bii boekhondel Visser.

rTrr onnenpraam
Deze foto is omstreeks
1952 gemaakt met links de
Geeuwkade en rechts de
tonnenpraam aÍgemeerd
aan de Popmawal.

Toen deze foto werd genomen
hadden de meeste lJlsters nog
geen wc maar een híske met
een privaatton. De gemeente-
werklieden Jaap van der Zee
tlinks) en Gerrit Muizelaar zijn
hier bezig de volle t0ntsjes op
te halen en de lese weer te

plaatsen. Aan deze varende tra-
ditie kwam in 1955 een eind
want toen werd voor dit ver-
voer een elektrische kar aanse-
schaft.
In 1974 is de tonnenophaal-
dienst gestaakt. Er waren toen
nog 9 woningen in IJlst met
een privaatton. De inhoud er-
van werd bij een boer in de
gierput gedumpt.
De karakteristieke t0ntsjepre-
am, die ook werd gebruikt voor
het ophalen van tuinafval. is in
1982 door de gemeente IJlst
verkocht.
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