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Schaatswedstrijden lJ lster scholen
Met man en macht is donderdagavond de baan geveegd opdat de lJlster school-
jeugd vrijdagmiddag 11 januari de ijzers kon onderbinden om een goede wedstrijd
te schaatsen.
Rond halÍ twee klonk het één, twee, los en schoten de eerste rijders weg als een pijl
uit de boog. Er werd enthousiast aangemoedigd. leder had twee keer een kans. Wie
de eerste keer won kwam in de winnaarsronde, wie verloor ging verder in de
verliezersronde. Uit winnaarsronden kwamen de eerste en tweede prijs en de
winnaar van de verliezersronde kreeg de derde priis.

Het bestuur van de ijsbaanvereniging had de
zaken goed voor elkaar: tussendoor konden
de kinderen weer oo krachten komen met
warme chocolademelk en een heerlijke man-
darijn. De muziek verhoogde nog de gezelÍig-
heid. Tenslotte konden de winnaars het ere-

1-,,dium opgetild worden en de medailles in
ontvangst nemen. We kunnen terugzien op
een zeer geslaagde schaatsmiddag, mede
dankzij de goede organisatie van de ijsbaan-
vereniging.

De uitslagen: Klas 1 jongens: 1. Sybolt Okke
de Vries; 2. Martin Bergstra; 3. Richard Broer-
sma. Meisjes: 1. Tjitske Hartman; 2. Jitske
van der Woude; 3. ldske Zijlstra. Klas 2
jongens: 1. Steven Dijkstra; 2. Knilles Oreel;
3. Jeroen Borggreve. Meisies: 1. Douwien
Seinstra; 2. Rixt Bootsma; 3. Nienke Adema.
Klas 3 jongens: 1. Nolke Jan Bergstra;
2. René Eiling; 3. Hugo de Vries. Meisjes:
1. Petra de Boer; 2. Madelein ten Broek;
3. Henny de Boer. Klas 4 jongens: 1. Jeroen

OMNIVER. STÀNFRIES
GYMNASTIEK

Springwedstrijden in Harlingen
Eén van de vaste programma-onderdelen uil
de wedstrildenreeks van de jongens en heren
van Stánf ries zijn de Friese springwedstrijden
(lange mat en minitramp/valmat).
Met een aantal weken voorbereiding en extra
trainingen worden de jongens en heren hier-
voor in konditie gebracht.
Elke week weer een stapje. Sprongkracht,
lenigheid, durf en doorzettingsvermogen
worden bij deze Stànfriesleden aangespro-
ken.
ne kategorie jongens loopt tot 16 jaar. Er

\__.ren slechts 2 jongens boven de 12. Toch
presteerden ze het van de 6 deelnemende ver-
enigingen de derde plaats te halen. Ze kregen

Van links naar rechts: Nolke Jan Bergstra,
Ruurd Jouke v.d. Kooy, Argo Porte, Chris-
tiaan Kruis, Douwe Dijkstra, Rienk de Vries,
Vincent Houtsma.

Staande van links naar rechts: Jan Sake Hof-
stede, Jan Bergstra, Rimmer Abma, Bob
Pruiksma.
Gehurkt van Iinks naar rechts: Gerard Sleer-
stra, Marco Tuinstra, Nico Troostheide.

net geen derde prijs. Ze hadden 11.9, net 0,.1

punt te weinig.
Achter de gerenomeerde ploegen van Joure
en Harlingen toch een prima prestatie.
De heren vielen wel in de prijzen. Bij langemat
een derde prijs en bij minitramp/valmat een
tweede prijs. Er was stevig getraind op de
m in itramo/valmat.
De heren kwamen gelijk met W.l.K./F.T.C. en
moesten V en K, O.D.l. en V.K. en H. voor laten
gaan.
Bij de lange mat waren de heren tweede ach-
ter V.K. en H. Joure en voor V. en K. en W.l.K./
F.T.C. Heerenveen. Het was een enorm ge-
beuren daar in Harlingen met een deelname
van ongeveer 500 turnsters en turners uit de
hele orovincie Friesland.

Venema; 2. Robert Heuveling; 3. Hessel Dijk-
stra. Meisjes: 1. Annet Bergstra; 2. Daniëlle
Kruis; 3. Froukje Zijlstra. Klas 5 jongens: 1.

Emiel Donker; 2. Arjen Lobsteyn; 3. Chris-
tiaan Kruis. Meisjes: 1. Hanneke Steensma:
2. Aagje Haringa; 3. Jolanda van der Sluis.
Klas 6 jongens: 1. Marco Nooitgedagt:
2. Sjaco Veltman; 3. Jeroen Sluyter. Meisjes:
1. Geertje Walinga; 2. Petra Hagens; 3. Annet
de Vries.

TAXI-BUSJES
8 pers. metchauÍfeur

BEL 19OO

Programma van de Culturele
Raad van Wymbritseradeel :

8 Íebruari in het Dorpshuis te Heeg, Tryater
rret het stuk 'ln dei Ít it libben fan in deade
mosk?
9 maart in lt Joo te Oudega, Muziekfederatie
met een muziekfestival.
13 maart te Woudsend, Tryater met het stuk
'ut'.
22 maarl te Tirns, Zigeuner Orkest Frysk
Csárdas met avondvullend concert.
29 maart in het Mienskipsh0s te lJlst, Cultu-
rele Raad van Wymbritseradeel organiseert
een Eénakter-/l m provisatieÍestival.

'lt Dryltser Kypmantsje'
Redaktie: A. Hermsen-Boogaerdt, A.P.

Nagelhout-Luiten, F. BIoem-
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vóór 1 Íebruari bij:
Boekhandel Visser, Galamagracht 9, lJlst.
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Faar al Jou molkprodukten,

frisdranken, tsiis en aeiien

komt de molkboer bii Jo foar!

EK ALLES FAN

'E WAERME BAKKER

Jou molkboer,

N. Waltje
Tillefoan 1397

bondsspaarbank
a5

van 1818 Sneek-lJlst

Stadslaan 51

. .. .voor Uw salarisrekening

.. ..voor Uw spaarrekeningen

. .. .voor uw verzekeringen

. . ..voor Uw reizen

De bank in lJlst is open:
Maandag-, woensdag- en vrijdag-
morgen van 9.00 tot 12.30 uur en
woensdagavond van 18.30 tol 19.30
uur.

Ons kantoor in Sneek is iedere
werkdag open van 9.00-16.00 u.
Donderdagavond van 17.00 tot
19.00 uur.

Doe meer met de bank
die meer doet
BONDSSPAARBANK

€Lrffi
JÍTT

eanËnrennalol
Ir- r- r- r- r-l

THEMA.AVOND
PATI ËNTEN RAAD IJ LST E.O.
.ACUPUNCTUUR'

Op 30 januari a.s. zal de Patiëntenraad van
lJlst weer een thema-avond houden.
Naar aanleiding van een voorkeursenquête
over de onderwerpen, gehouden op vorige
thema-avonden, bleek de belangstelling voor
de alternatieve geneeswijze groot te zijn.
We kozen daarom voor deze avond het
thema: ACUPUNCTUUR.
Dr. C. Eykman, huisarts te Sneek en acupunc-
turist, zal aan de hand van dia's het één en
ander vertellen over de acupunctuur.
Na de pauze geeft hij de gelegenheid om vra-
gen te stellen over dit onderwerp.
Dit kan zowel mondeling als schriftelijk.
De thema-avond wordt gehouden in de grote
zaalvan Nij Ylostins en begint om 20.00 uur.

De Patiëntenraad lJlst e.o.

KERSTAVOND VAN C.P.B.
EN N.C.V.B.
Op donderdag 16 december j.l. hielden de
C.P.B. en de N.C.V.B. weer hun gezamenlijke
kerstavond.
Nadat de presidente mevrouw Feenstra de
avond met gebed had geopend, kreeg
mevrouw Betzema uit Sneek het woord.
Zij begon de avond met dia's welke vanàf het
paradijs tot de geboorte Ían Jezus gingen. Er
werden mooie kerstliederen gezongen, daar-
na was er pauze.
Het kerstbrood en de koff ie lieten wij ons alle-
maal goed smaken.
Er werd nog een mooi kerstverhaal veÍteld
over een onderwerp, waarmee wij allen mis-
schien in ons gezin wel eens te maken
hebben.
De avond werd besloten met het zingen van
Ere zij God waarna ons prettige kerstdagen
en een gelukkig 1985 werd toegewenst.

De gezamenlijke besturen van
C.P.B. en N.C.V.B.

DE STICHTING VERBIEDT
DE KRUISRAKET
Voor mensen die met de vredesbeweging
meeleven, is de datum 21 november er eentje
met betekenis.
In '1981 werd toen de grote demonstratie in
Amsterdam gehouden, waar een niet onaan-
zienlijk deel van Nederland aan mee deed:
400.000 mensen.
Om die reden heeft de Stichting Verbiedt de
Kruisraket (SVK) in 1984 op diezelÍde datum
een dagvaarding uitgebracht. Een dagvaar-
ding waarmee 20.000 eisers een proces tegen
de staat gaan voeren.
Want zeggen deze eisers: 'We zijn het niet

-l
I

alleen niet eens met het plaatsen van kruis-
raketten, maar het mág ook niet.
In het verleden heeÍt Nederland namelijk vele
verdragen getekend. Zo ookverdragen, waar-
in Nederland zich verplicht aÍ te zien van wa-
pens die
- geen onderscheid maken tussen oorlog-

voerenden en burgers;
- onmeetbaar leed kunnen aanrichten;
- grensoverschrijdend ook neutrale landen

in de gevolgen kunnen meeslepen;
- giÍtig zijn voor mens, dier en milieu.'
Maar dat is niet de enige poot waarop SVK wil
gaan lopen. Daarnaast wijst SVK er op dat er
juridisch veel vraagtekens zijn te zetten bij het
verdrag met de Verenigde Staten, dat plaat-
sing en gebruik van de kruisraketten mogelijk
moet maken. En dat geldt ook voor uitbrei-
ding van de basis Woensdrecht op grond van
de wet ruimtelijke ordening. Als IKV-kern
wensen we de Stichting Verbiedt de Kruis-
raket veel succes.

IKV-kern lJlst, De FjOrslach 4, tel. 2030

AMNESTY
INTERNATIONAL
Steeds meer mensen in lJlst doen mee aan
het schrilven van brieven voor gevangenen.
Wat ons opvalt is dat verreweg het merendeel
van de schrijvers bestaat uit vrouwen en
meisjes.
Waar blijven de mannen en jongens?
Hoe dringend het is om via brieven te protes-
teren tegen willekeurige gevangenneming en
martelingen blijkt uit het volgende relaas van
een Chileense moeder die haar gevangen ge-
nomen dochter bij hoge uitzondering mocht
bezoeken:
'Op een gegeven moment realiseerde ik me
dat mijn dochter voor me stond. lk kon haar
zelfs aanraken en voelde haar handen.
'Doe iets, mama, zorg dat ze ophouden' zei
ze. lk wilde haar in m'n armen nemen maar
dat werd tegengegaan. Met geweld werden
we van elkaar gescheiden en ze namen haar
mee naar óe aangrenzende kamer. En toen
hoorde ik tot mijn afschuw dat ze haar begon-
nen te maítelen met electriciteit, miin eigl
dochter. Toen ik' haar aÍschuwelijk gV
schreeuw hoorde, kon ik het niet meer aan. lk
dacht dat ik gek werd, dat mijn hoofd en m'n
hele lichaam zouden exploderen.'
In oktober heeÍt Amnesty een aktie gevoerd
tegen martelingen van vrouwen.
Amnesty probeert door middel van het sturen
van kaarten (o.a.) vrijlating van vrouwen die
nog steeds als gewetensgevangenen vast-
gehouden worden, te verkrijgen.
Van alle vrouwen zijn kaarten gemaakt. Op
deze kaarten staan hun namen, iets over het
waarom van hun gevangenhouding en adres-
sen waar de kaarten naar toe gestuurd moe-
ten worden.
Je/u hoeft alleen nog maar jeluw naam te
zetten en een postzegel te plakken.
Deze voorbedrukte kaarten kun ielu bestellen
bi j : Amnesty International, Keizersgracht 620,
1017 ER Amsterdam, tel. 020-264436.
12 Kaarten kosten I 2,- + porto plm. /0,80 dus
Í 2,80
Doen . . .l Uit'Ban en Binnig'.
De volgende schrijÍavonden zijn 12 februari
en 12 maart altijd in de Doopsgezinde consis-
torie.

Beo Tabak
H. Ouderkeren

@
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.'T SNABBELTJE'
Wist u dat:
- 't Snabbeltje al een maand goed draait?
- u in deze tijd schaatsen in kunt brengen.
- we iedere woensdagmorgen en vrijdag-

middag open zijn + de laatste zaterdag-
ochtend van de maand.

- er een vraag en aanbodbord hangt in ons
winkeltje, waarop o.a. buggy's, wandel-
wagens, kinderstoelen etc., en dat alles bij
u thuisbezorgd wordt.

- we zitten op Galamagracht 28 (achter de
Kiikkast).

- we nu nog te weinig kleren hebben in de
maten 1 16 t/m 128 en u die kunt inbrengen.

- er bij ons nieuw-gemaakte en gebreide kle-
ren te koop zijn.

- u kleren op zicht mee kunt nemen en de
eerstvolgende keer (wanneer het niet past)
weer terug kunt brengen.

- er bij ons play-mobiel en duplo-lego en
ander speelgoed te koop is.

- wij iedereen een zonnig '1985 toewensen.

Riet, Thea en Hotske van 't Snabbeltje
tel. 1849, 1927 en2O57

DE LOOPPLANK
Wij willen u op de hoogte stellen van belang-
rijke ontwikkelingen bij het Projekt Mensen
Zonder Werk. Dit projekt, opgezet door de
gemeenten Sneek, lJlst, Wymbritseradeel en
Rauwerderhem, zal per 1-1-1985 worden op-
-eheven.

r-jhter, deze maatregel was nodig om de weg
vrij te maken voor een nieuwe struktuur, een
struktuur waarbij aktiviteiten/initiatieven
sneller gerealiseerd kunnen worden dan bij
de gemeenschappelijke regeling.
Per 1-1-1985 wordt daarom het Projekt Men-
sen Zonder Werk omgezet in stichting 'DE
LOOPPLANK"
Naast de verandering van struktuur, zal er
tevens in de personele sÍeer een verandering
plaatsvinden. Het bestuur van stichting 'DE
LOOPPLANK' heeft de huidige koórdinator
van de Vrijwilligers-centrale de heer Karel
Helder, benoemd tot projektleider van deze
nieuwe stichting.
Voor invulling bij de Vrijwilligers-centrate
loopt inmiddels een procedure.
Van deze gelegenheied willen wij tevens
gebruik maken om de huidige bestuursleden
aan u voor te stellen, te weten:
de heer G.J.W. Dreteler (voorzitter), de heer
H. Flach (penningmeester), de heer G.A. Bos-
man (sekretaris), mevr. M.E. Minkes (vice-
voorzitter), mevrouw. M. Miedema-Teunis-
sen, de heer G. Otter, de heer H. Jorritsma.
Het bestuur zal nog met 4 personen worden
aangevuld.

G.A. Bosman, sekretaris

$gtorijschoot L. de BOer
Belangrilker dan een goedkoop

lesuur is de eindrekening
na het rllexamen!

Ga daarom naar
Autorijschool L. de Boer

Popmawal 12

Ulst
Teteíoon 051S5-1S53

VOLLEDIG
GEDIPLOMEERD

De enige zelfslachtende slager in
ons stedeke, sniidt voor U het vlees
zo van het stuk.

Proefde U al:
Ons vers gemalen,

heerlijk gekruid
gehakt

en onze echte

Friese droge worst
Dinsdags- e n v r i jd ag savo n d s
bezorgen wij Uw bestelling!

SLAGERIJ

W.Zailstra & zn.
Eegracht 65 - lJlst - TeteÍoon 1309

Winter Winter

Sneeuwschuivèrs, vete
soorten
BEZEMS,kokos en kunststof
Antivries
Ruitensproeier antivries
Slotontdooier
Elektrische dekens
vanaf Í 69,-
Tochtstrip - tochtband
Hakleren - teenleren -
banden enz.

o
o
o
a
o

a
a

I| Instatlatie-ênroodgietersbedriiÍ

F, A. SIIPERDA
tDz Jraosraan za, rereroon ui,5b- rzz4

Geopend van:
MAANDAG t/m VRIJDAG 8.30-12.1 5 uur en 13. 1 5-18.00 uur:
VRIJDAGAVOND KOOPAVOND 1 9.00-2 1.00 uu r:
ZATERDAGS 8.30- 12.15 en 1 3. t5-16.00 uur.

Ook uw

A&O2000Supermarkten
GALAMAGRACHT 34 - IJLST. TELEFOON 05155.1570

o D rog isteri j, tabak, losse d rop, enz.
o Kaas en ook bu itenlandsekaas
o Broodengebak
o Veilingversegroente
o Elke dag vers gesneden groente en rauwkost
c Vlees, fondue of goermetschotels, rollades, enz.
o Versevleeswaren
r SÍerke folder-aanbied ingen, enz. ! !

Gratis bezorging boven de Í 35,-!

Kenborch
SLIJTERIJ/WIJNHANDEL

Alles onder één dak aan
Te1.05155-1570

de Galamagracht!
Te1.05155-1570
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Het pand Galamagracht 44 heeft een merk-
waardige historie. ln 1888 gebouwd als bur-
gerwoonhuis was het vervolgens kapsalon,
bankÍiliaal en is nu weer kapsalon. Wij heb-
ben de heer D. Wiersma uit Nij ylostins ge-
vraagd ons iets te vertellen over dit huis en
over de kapper-van-vroegeÍ. Hier volgt ziin
verhaal,

Compagnieskapper
De heer Dirk Wiersma is in 1896 te Oosterend
(Henn.deel) geboren. Na de lagere school be-
zocht hij enige tijd de zogenaamde Normaal-
school, een opleiding voor onderwijzers. Het
leren lag hem echter niet zo en hij kwam in het
kappersvak terecht. ln 1913 kwam hii in
Sneek bij een baas, een zekere Van der Horst
in de Galigastraat, in opleiding. Het eerste
jaar verdiende Wiersma niets, sterker nog, hij
moest 200 gulden per jaar bijbetalen voor op-
leiding, kost en inwoning. Het 2e jaarverdien-
de hij .1 gulden per week + de kost, het 3e jaar
3 gulden enz. In 1916 in de mobilisatietijd
moest Wiersma in dienst. Na zijn opleiding
werd hij in Loosduinen tot compagnies-
kapper benoemd. De soldaten gaven de kap-
per meestal een fooitje omdat ze niet kaal
geknipt wilden worden!

De Galamagracht te lJlst omstreeks 7950.
V.l.n.r.: het Postkantoor, de kapperszaak van
Wiersma, de sigarenwinkel van Jaap de Vlugt
en het huis van oud-burgemeester J. Oppe-
dijk. De smalle winkel van J. de Vlugt is om-
streeks 1 960 afgebroken.

Een kapperszaak in lJlst
In 1920 kwam Wiersma, die inmiddels was
getrouwd met Thea van Dijk, naar lJlst. Hij
had het pand Galamagracht 45 gekocht waar
destijds meester Strikwerda in woonde. Hier
begon Wiersma zijn loopbaan als zelfstandig
kapper. In 1933 werd dit huis verkocht aan
Jaap de Vlugt die er een sigarenwinkel in
begon. Omstreeks 1960 is dit huis afgebro-
ken. In datzelÍde jaar (1933) kocht onze bar-
bier het pand Galamagracht 44. Op een
'steentje' in de voorgevel van dit huis staat de
volgende tekst: De eerste steen is gelegd
door F. Faber den 26e Mei 1888. Fedde Faber
was ambtenaar ter secretarie alhier, organist
in de hervormde kerk, boekhouder van het
armhuis, verzekeringsagent enz.
Kapper Wiersma liet het huis verbouwen tot

'lJlster allerlei'

Kapper Wiersma vertelt over vroeger

kapperszaak. In de voorgevel werd bijvoor-
beeld een grote winkelruit geplaatst.
De schooljongens klommen in de linde-
bomen om een blik in de nieuwe winkel te
t(unnen werpen. Frou Wiersma hielo ook dik_
wijls mee in de nieuwe kapperszaak.
Er was wel een 'skearder' in lJlst, t.w. Jan
Pieters van der Horst, maar Wiersma was de
eerste echte kapper alhier.

Lange werktiiden
In 1920, zo vertelt Wiersma verder, werkten
wii van 's morgens zeven tot 's avonds tien
uur.
Op zaterdagavond was het meestal elf uur à
half twaalÍ eer we de zaak konden sluiten.
Maar het was die avond altijd erg gezellig.
Niet voor niets was vroeger het gezegde: ,lt

nijs yn Drylts komt Ét 'e skearwinkel'.
Het scheren overigens kostte destijds 1 0 cent
en het knippen 25 cent. lk kan mij nog wel wat
zaterdagavond-klanten herinneren zegt kap-
per Wiersma, bijvoorbeeld: Kees piso, Jan
Symens Groenveld (aardappelhandelaar),
Jan van der Goot (winkelier) en Aant Groen-
veld (Aant-Anne).
Hei was in die tijd gebruiketijk dat een kapper
ook rookarti kelen verkochr.
Wiersma kon zijn klanten dan ook helpen aan
tabak, pijpen, rooktabak, pruimtabak enz.
Elke week kwam er een jongetje in de zaak en
die zei altijd in één adem: Kapper in pakje
tabak foar heit op redens oer! Hiermee werd
dan bedoeld een pakje rooktabak, de zoge-
naamde 'Heerenbaai' van een bekende
tabaksfabriek uit Joure.

' Kapper' Wie rsma :' lt n i js yn D rytts kaam foar-
hinne ut'e skearwinkel . . .

De heer Wiersma had 40 jaar een kappers-
zaak aan de Galamagrccht.

Minder scheerklanten
In de loop der jaren nam het aantal scheer-
klanten drastich aÍ.
Eerst kwamen de veiligheidsscheermessen
(Gilette-mesjes) op de markt. Veel klanten
konden zich nu zelf scheren. Daarna kwamen
de elektrische scheerapparaten.
Tegenwoordig komt het nog maar zelden
voor dat een klant zich bij een kapper laat
scneren.
Er kwam langzamerhand ook verbetering in
de werktijden. Aanvankelijk sloot men de

winkel 's avonds om acht uur, later om zeven
uur en tenslotte om zes uur.
Op woensdagmorgen had ik altijd een vaste
ploeg om te scheren zegt Wiersma. Dat waren
o.a.: Jentje Smidstra, Johannes van der Koov.
Rimmer van Netten en Co Rameau.
It naaide der altyd Ít mei dy ploeg. Se sieten
mekoar altyd dwers. Op in kear hie Johannes
van der Kooy, dy 't skilen by de minsken op-
helle, in rottige appel yn Jentsje Smidstra syn
klomp dien. Mar Jentsie liet neat merke. Let-
ter sei Írou Smidstra: 'Oh Wiersma, it wie alle-
gearre smurry yn Jentsje syn klomp!, Ja, sa
gyng dat destiids . . .

Er was ook een klant. hij werkte op de Íabriek
van Nooitgedagt, die altijd vóór halÍ één aanl
belde. Hij riep dan met lulde stem: 'De brij ,

moarn wol kapper, earst mar efkes knippY
Maar daar trapte ik niet in, zegt Wiersma, ik at
rustig mijn eten op.
In 1960, toen de zaak werd verkocht, kostte
het scheren 25 cent en het knippen 85 cent.
Een vrij geringe stijging van de prijzen in
veertig jaar!

Foto zaterdag 21 juli 1984.
Kapsalon 'Jenny'. Galamagracht 44 te tJls(
Vroeger had de heer Durk Wiersma hier eÉ,/
kapperszaak.
De eerste steen van dit huis werd getegd op
26 mei 1888 door de heer Fedde Faber.

Van bankÍiliaal tot kapsalon
Na de eerste wereldoorlog (1814-1918) werd
Durk Wiersma lid van de vrijwillige landstorm
en burgerwacht. Het doel was op te treden bij
eventuele relletjes en solidair te zijn met de
regenng.
Eén en ander had natuurlijk te maken met het
feit dat Pieter Jelles Troelstra tevergeeÍs had
geprobeerd de regering te laten aftreden.
Bestuursleden van de lJlster burgerwacht
waren : U i ltje Woudstra (houtwarenfabrikant).
Gerrit Spijksma (timmerman), p. van Dijk
(hoofd geref. lagere school), Cees Nauta
(teerfabrikant), de commandant was Jan
Jarigs Nooitgedagt (schaatsenfabrikant). Er
werd geoefend in kleine groepjes op het ter-
rein van de Íabriek van Woudstra.
Verder was Wiersma nog 23 jaar kerkeraads-
lid in de hervormde gemeente, t.w. '19 jaar
ouderling en 4 jaar diaken.
In 1960 werd de kapperszaak verkocht aan de
Rabobank.
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Deze bank vestigde hier een Íiliaal dat in 1961

werd geopend.
Wiersma en zijn vrouw bleven eerst nog ach-
ter de bank wonen. maar verhuisden in 1962
naar de W.M. Oppedijkstraat.
Frou Wiersma overleed in 1963. Wiersma ver-
huisde later naar Nij Ylostins.
Aan het eind van ons 'petear' merkte kapper
Wiersma op: 'lk haw 40 jier mei genoegen yn
Drylts wurke.'
De Rabobank groeide wat uit zijn jasje en
opende op 1 november 1982 een nieuw Íiliaal
op de hoek Galamagracht-Popmawal.
Het pand Galamgracht 44 werd verkocht aan
de familie Weerstra. De vroegere bank werd
weer omgebouwd tot kapsalon.
Mevrouw Jenny Weerstra oeÍent hier thans
weer het kappersvak uit onder de naam 'Kap-
salon Jenny'.
Zodoende is in dit huis voor de 2e maal in haar
bijna honderdjarig bestaan
persbed ri jf gevestigd.

weeÍ een Kap-

Frits Boschma

BOND VAN
PLATTELANDSVROUWEN IN
FRIESLAND, AFD. IJLST
Januari 1 985! tl Gelukkig Nieuwiaar.
lk hoopïat iederegn èen-gtëzellige december-
maand heeft gehad en met goede moed 1985

is binnengestapt.
De tijd gaat snel, zo ook ons verengings-
serzoen.
In december hadden wij in 't NiÍelhÍske een
bijeenkomst en wij hebben met elkaar een
kerststukje gemaakt onder leiding van Alie de
Boer.
De opkomst was bijzonder goed en wij heb-
ben een erg fijne avond gehad.
^^- December j.l. zijn er 15 dames (helaas
\---Íen er 5 ziek) naar de kaas-informatie-
avond geweest in de Harmonie te Leeuwar-
den.
Die avond waren wil gezellig met elkaar uit,
als een tussendoortie.
Op'10 januari 1985 hebben wij onze gebruike-
lijke jaarvergadering en de tweede helft van

de avond wordt verzorgd door 2 heren, die
ons iets leren over het houden en verzorgen
van bijen.
In Íebruari a.s. kriigen wij een emancipatie-
avond en wel: 'Ooit gedacht over macht. . '!'
Vrouwen er op attent maken dat er verschil-
lende soorten macht zijn. De manier waarop
wij vrouwen onze macht gebruiken, kunnen
wij die avond ter discussie stellen.
U bent van harte welkom.
Hebt u interesse. . . belt u dan gerust onze
secretaÍesse mevrouw H. Bones, tel. 1982.

Zijn er nog dames die in Íebruari willen begin-
nen met een kursus kantklossen?

I(OoE tH ÈE,VÍAEETTÈE NITT

wAr EIGEN srAD u BIEDÍÏ

O TOURFIETSEN
O SPORTF]ETSEN
o RACE/TTIIMFtETSEN
O JEUGD- EN BMX-

FI ETSEN

maar... natuurlijk ook voor al uw
REPARATIES gaat u naar de
vakman...

UW ADVISEUR IN
VERZEKERINGEN
als het gaat om:

o
o
o
o
o

UZELF
UW BEDRIJF
UW PENSIOEN
UW HYPOTHEEK
UW BEZITTINGEN

P. Hiemstra, tel. 2164

G.F. de BoeÍ, tel. 1676

TAXI-NIEUWENHUIS

Speerstra's voordeelma rkt

Vooraluw:

O Kruidenierswaren
I Groenten en f ruit
O Vers vlees en vleeswaren
O Brood en gebak
O Diepvries, enz. enz.!!

Speciale d rog isteril en kosmetica-afdel i ng

Let op onze wekelijkse folder!!

S P E E RSTRA's Voo rdee I markt
Stadslaan 2 - Telefoon 1 206

riiwictbcdrii

h.dcvrlHet Bestuur



It Dryltser Kypmantsje

ANITIA SCHRAA. VAN POPTA

GEDIPLOMEERDPEDICURE

Geeuwkade 1 1 -Teleíoon 1930

Opromming
Fryske boeken
3 Íoar Í 14,90

l/t vrssER-rJLSr
t+J 391Í; EN.F"oToHANDEL - SPEELGoED

U

LEEUWARDER
COURANT

Agente: S. HOOGLAND,
Stads/aan 1 2, lJlst, tel. 051 55 -1 698

Tevens Yoor hêt YeÍzorgen yan
uw advertentles

Voor n ieuwbouw, u itbreid ing oí
onderhoudvan uw:

a

o
O
a

IT
J'l-,'
t-/

Vewarming
(C.V. en lokale verwarming)

Sanitair en waterleldlng
Zlnkwerk
Dakbedekklng

Inrt.lhll.. .n loodgl.t Í.bcdrllí

A. SIIPERDA
Stadslaan 2a, telefoon 05155-1224

MIENSKIPSHUS IJLST
Tot onze spijt heeft de heer W. Abma zich om

gezondheidsredenen genoodzaakt gezien zich terug te
trekken als beheerder van het Mienskipsh0s.

Met onm iddel I ij ke i ngang is als zijn opvolger benoemd de
heer F. Bijlsma, Sikko Sjaerdemalaan 7 te lJlst, tel. 2187;

het telefoonnummer van het Mienskipsh0s is 1427.

Wijverwachten dat de Fam. Bijlsma de kontakten met
onze huurders op dezelfde prettige wijzeverzorgt, als dit

gedurende precies 10 jaren met de Familie Abma het
geval was.

Het bestuur,
A. Frankena, voorzitter
E. Kooistra, sekretaris

Vakantieplannen?
Kom dan even langs bij de

Rabobank
Onze reisadviseurs kunnen u duizenden perÍekt verzorgde

vakanties aanbieden.
Per vliegtuig, trein, boot oÍ auto.

Weten alles van elke vakantiebestemming. Hebben het
juiste advies voor elke portemonnee. Kunnen u als geen

ander op weg helpen.
Kortom, geheel verzorgd en goed geregeld.

Galamagracht 1

lJlst
Tel 05155-1426

Geopend: maandag t/m vrijdag 8.30-16.00 uur
Vrlldagavond 1 9.00-20.00 uur

oooooooo PUNTSGEW|JS o

o 'MIJN HOBBY, UWGEMAK'

Het vertrouwde adres voor al uw fijne
slijpwerk!
Ook echt slijpen van alle soorten schaatsen.
P. H. de Vries, BockamastraaÍ 27, tel. 1782.

o AANGELOPEN:
Cypers katertje, Íamilie Sluyter, Ylostinslaan
27, teleÍoori 1649.

TAXI-NIEUWENHUIS
BEL 19OO

Raadsvergaderingen in dev
gemeente Wym britseradeel
De eerstvolgende vergaderingen van de
gemeenteraad in Wymbritseradeel worden
gehouden op de data:
29 januari 1985 om 20.00 uur en 26 Íebruari
om 14.00 uur, dit is de begrotingsvergade-
ring. Steeds in het gemeentehuis te Sneek.

Gevonden en verloren
voorwerpen van 15-11 tot 11-1
Verloren: sleutelbos met 4 sleutels waarvan
één Opel autosleutel aan rode etui; dames-
horloge, merk onbekend, doublé klokje,
bandje goud op zilver; nylon gymbroekje Adi-
das, witte turnschoenen maat 38 en badhand-
doek: bontwant. binnen bont. buiten leer:
bloedkoralen kinderarmbandie; zwarte
beurs, inh. 30 à 50 gulden; bruin/zwarte
herenfiets, merk onbekend, zadelbedekking
ontbreekt; dekentje, eÍfen oranje, andere zii-
de geblokt; kinderrugzak, blauw, inhouder
blauwe sportbroek, beige handdoek. v
Gevonden: zwarte leren vingerhandschoen;
geheel vernielde zwarte damesfiets, merk
Cortina; cyperse kater; digitaal dames-
horloge' 

Rijkspotitie tJtst

Geeuwkode
dinódog ï/m zolerclog 9OOJ6.OOuur wiidogs l<oopovond

5oljlsto05155-1447

\ cor u,oon[c@@ën oP zh moo']st


