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Uitgave: Boekhandel Visser, Galamagracht 9, lJlst.

In haar jaarlijkse ledenvergadering op 15 ja-
nuari j.|., is Ype de Boer gehuldigd wegens
het 25 jaar lid zijn van de Hout- en Bouwbond
c.N.v.
Het onderwerp van deze avond was 'Wat wil
het C.D.A.'.
Aanwezig waren twee bestuuÍsleden van het
C.D"A. waar we voor de pauze een pittige dis-

;sie mee voerden.
V Oe pauze was er Bingo, waar de gelukki-
gen fraaie prijzen binnen sleepten.

Het bestuur, L. Nijdam, voorzitter, G. de Jong,
secretaris, P. Faber, penningmeester.

V.l.n.r. mevr. De Boer, Y. de Boer en voorzitter
L. Nijdam. (Foto: F. Gerbrandy)
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Ype de Boer 25 jaar lid Hout- en Bouwbond CNV

Vereniging
'Stadsbelang lJlst'
Er zijn enkele zaken die wij graag onder uw
aandacht willen brengen, namelijk:
1. STATUTEN: OngetwijÍeld zult u de billage
in dit 'Kypmantsje' hebben opgemerkt. Dit be-
treÍt een exemplaar van onze, kortgeleden
door de notaris vastgestelde, statuten. Op de-
ze manier komen alle inwoners van lJlst, lid of
niet, in het bezit hiervan.
Wij verzoeken u vriendelijk deze te BEWA-
REN, ook al bent u nog geen lid. Het lidmaat-
schap bedraagt slechts f 2,50 per jaar, des-

lanks zijn er weinig nieuwe leden bijgeko-
hn. Binnenkort (7 maart) houden wij onze
Algemene Ledenvergadering, u krijgt dan
weer de gelegenheid om u als lid op te geven.
Ten alle tijde kunt u zich aanmelden bij me-
vrouw N. v.d. Lei-Faber, De Dassenboarch12,
die de ledenadministratie verzorgt. Haar tele-
Íoonnummer is 2009. Wii REKENEN OP U zo-
dat wij de nodige financiële armslag houden
om die zaken die voor lJlst van belang zijn te
kunnen blijven behartigen.
2. GROFVUIL: Ons verzoek aan B en W hun
standpunt te herzien betreÍÍende een grof-
vuilroute, heeft nu een positieve reactieopge-
leverd, d.w.z. dat zij hebben besloten TWEE
MAAL per jaar een grofvuilroute te organise-
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It Íriest dat it ongelt, sei de man, en snute
twa bongelkegels yn syn bOsdoek.

ren en wel in het voor- en najaar. Wel is uit-
drukkelijk gesteld dat dit als proeÍ moet wor-
den gezien. Data worden nog bekend ge-
maakt. Zodra wil meer weten zullen wii dit
kenbaar maken en wij hopen dat de eerste
route inderdaad zoveel zal opleveren dat dui-
delijk zal worden dat ons aandringen hiervoor
iuist was.
3. ALGEMENE LEDENVERGADERING:
Donderdag 7 maaft a.s. houden wij onze eer-
ste jaarvergadering in 't Mienskipsh0s. Aan-
vang 20.00 uur.
VanaÍ í9.30 uur kunt u zich aanmelden als lid.
De AGENDA wordt huis aan huis bezorgd. De
winkeliersvereniging heeÍt het ídee geopperd
om in lJlst weer een VVV op te richten. Alvo-
rens h ier toe over te gaan zal de heer Bangma,
voorzitter van het VVV Balk deze avond ore-
cies vertellen wat dit inhoud
Verder komen aan de orde: de jaarverslagen;
bestuursverkiezing, aftredend en herkies-
baar: mevr. N. v.d. Lei-Faber, de heer H. Vis-
ser; huishoudelijk regelement; rondvraag.
Vragen hiervoor kunnen zowel schriftelijk als
mondeling worden ingediend. Wij hopen dat
veel lJlsters het belang vdn onze vereniging
inzien en deze avond present zullen ziin,zo-
dat er weer tal van zaken aan de orde zullen
komen die er voor kunnen zorgen dat de leef-
baarheid in lJlst nog groter kan worden.

Raadsvergadering
Gemeente Wymbritseradeel
Op 26 februari wordt om 14.00 uur in het Ge-
meentehuis te Sneek de begrotingsvergade-
ring gehouden"..

Programma van de Gulturele
Raad van Wymbritseradeel
9 maart: lt Joo te Oudega, Muziekfederatie
met een Muziekfestival,
13 maart: Woudsend, Tryater met het stuk
'ut"
22 maarl: Tirns, Zigeuner Orkest Frysk Csár-
dás met avondvullend concert,
29 maart: Mienskipsh0s te lJlst organiseert
de Culturele Ráad van Wymbritseradeel een
Eénakter-/lmprovisatiefestival.

VISSER- IJLST
BOEK- EN FOTOHANDEL -SPEELGOED
Gárahaqfachl. teleloo. 1313

Burgerlijke stand in januari:
Geboren: Gerben Hylke. zoon van F. v.d.
Veen en A. Douma.
Overleden: lJpe de Jong, 72 jaar oud.

TAXI-BUSJES
I pers. metchauÍÍeur

BEL 19OO

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

Nagelhout.Luiten, F. Bloem-
hof, Fr. Boschma.

Techniek: G. Groeneveld-Kroese,
S. Houtsma, L. Visser

Kopij en/oÍ advertenties kunt u inleveren
vóór 1 maart bij:
Boekhandel Visser, Galamagracht g, lJlst.

Het bestuur
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Faar al Jou molkprodukten,

frisdranken, tsiis en aeijen

komt de molkboer bii Jo foar!

EK ALLES FAN

'E WAERME BAKKER

Jou molkboer,

N. Waltje
ïillefoan 1397

bondsspaarbank
as

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 uuÍ en
woensdagavond van 18.30 tot 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

Open Deur/Goede Tijding
'Noem mij bij mijn diepste naam'.
Het februarinummer van Open Deur/Goede
Tijding gaat voor het grootste gedeelte over
vrouwen, vrouwen die naam maken.
Wat wil het zeggen een naam te dragen, in het
bijzonder voor vrouwen. En hoe gaat de Bij-
bel met namen en met vrouwen om.
Voorts in dit nummer uitgebreid aandacht
voor leven en werken van de Jiddische schrij-
ver lsaac Bashevis Singer.
Open Deur/Goede Tijding is een oekume-
nisch maandblad voor mensen binnen en bui-
ten de kerken, over vragen van gelooÍ en le-
ven. Een jaarabonnement kost / 7,-. Wilt u

eens kennismaken met dit blad, bel 1529 en
een proefnummer glijdt bij u door de bus.
Op zondagavond 17 februari hopen we D.V.
weer een bijeenkomst te houden in het Mien-
skipsh0s, aanvang 1 9.30 uur. Voorganger zal
dan zijn ds. Wind uit Franeker en muzikale
medewerking wordt verleend door het jeugd-
koor'Conspirito' uit Tjerkwerd.
Graag tot ziens.

Open Deurgroep lJlst,
secretariaat Westergoleane 7, tel. 1820.

KPJ organiseert
creatieve dag
Elk jaar organiseert de KPJ (Katholieke Plat-
telands Jongeren) voor haar 12 aÍdelingen,
die over heel Friesland verspreid liggen) een
provinciale creatieve dag. Deze dag werd
37 jaar geleden voor de eerste maal georga-
niseerd. Werd het destiids opgezet voor veel
toneel, nu is de dag toch wel wat veranderd.
De KPJ-leden komen naar Franeker om daar
nu toneelstukken, play-backs en solostukken
in wat voor vorm dan ook, te presenteren voor
de andere aÍdelingen.
Daarnaast is er volksdansen. een dienst. wor-
den er dia's gedraaid en feest gevierd.
Maar het belangrijkste blijft toch wel het mee-
doen aan de toneelwedstrijd en de play-back-
wedstrijd.
leder jaar weer wil een afdeling graag de bes-
te zijn. Het betekend dan ook zeker wel iets,
beste van Friesland te zijn. Tevens mag de
beste naar Raalte voor de landelijke creatieve
dag. Maar voordat het zover is!
Voor de KPJ-leden een spannende dag.
En vooral een lange dag vol spanning, actie
en vooral ook gezelligheid. We verwachten
ook dit jaar weer veel spelers en toeschou-
wers.
Tot ziens!

PROGRAMMA:
9.30 uur Aankomst en welkomstwoord

1 0.00 uur Jongerendienst
1 1.30 uur Aanvang van de optredens die de
hele dag zullen duren
20.00 uur Volksdanóen en daarna om
21.00 uur Het aÍsluitende bal.
Plaats van handeling is 'De Koornbeurs' te
Franeker op 1 0 februari aanstaande.

Amnesty International
Op de laatste schrijfavond van Amnesty Inter-
national hier in lJlst mochten wij weer 2 nieu-
we brieÍschrijvers welkom heten.
Brieven schrijven voor gevangenen is een
werk dat geduld en doorzettingsvermogen
eist, want het komt maar zelden voor dat één
van ons antwoord krijgt van de betrefÍende

regering. Toch mogen we gerust aannemen
dat de vele brieven die oo het bureau van
meneer de dictator teÍecht komen, indruk
maken. Daarom is het een kwestie van vol-
houden. Steun het werk van Amnesty Interna-
tional. Deze organisatie is niet gebonden aan
enige regering, politieke partij, ideologie,
godsdienstige gezindte of enige economi-
sche belangengroep.
U kunt dit werk ook steunen door lid te wor-
den van Amnesty. Lid worden is een bittere
noodzaak, staat in het Maandblad 'Wordt ver-
volgd'.
Adres: Amnesty lnternational, Keizersgracht
620, 1017 ER Amsterdam, tel.020-264436.
Onze volgende schrijÍdata's zijn: 12 maart, 9
april, 14 mei, in de Doopsgezinde consisto-
riekamer.
Tot ziens!

Bep Tabak, H. Ouderkerken

c.P.B.
Op 17 januari j.l. hield de C.P.B. hun jaarver-
gadering.
Het eendagsbestuur, welke werd gevorn
door mevrouw A. Schraa, mevrouw M. MaV
en mevrouw De Vries en mevrouw De Leeuw
leidden deze avond met z'n vieren.
We deden met zijn allen leuke spelletjes, wat
bil een ieder goed in de smaak viel.
We hadden ook nog een verloting met leuke
prijsjes.
AÍtredend bestuurslid was mevrouw Van der
Woude. Mevrouw De Vries-Boermans werd
gekozen als nieuw bestuurslio.
Eendagsbestuur nogmaals hartelijk dank
voor de gezellige avond!

Het bestuur
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WERELDGEBEDSDAG 1985
Evenals voorgaande jaren is het ook nu op de
eerste vrijdag in maart Wereldgebedsdag.
Op verschillende plaatsen over heel de we-
reld komen op de avond van die dag mensen
bij elkaar om samen te bidden. uit de Bijbel te
lezen en samen te zingen.
De liturgie voor deze 56ste Wereldgebedsdag
is voorbereid door de Christenvrouwen van
lndiaen hetthemavan deze liturgie is'Bidden
en werken voor de vrede'.
In lJlst wordt deze bijeenkomst gehouden in
de Doopsgezinde Kerk, vrijdag 1 maart,
's avonds om halÍ acht.
De organisatie van deze avond berust bij een
comité, bestaande uit de leden van de Chris-
telijke Vrouwenorganisaties, terwijl ook de
R.K. vrouwen, welke in lJlst nog geen eigen
vereniging hebben, hierin vertegenwoordigd
ziin.
Deze dienst, welke ongeveer een uur duurt, is
bestemd voor iedereen, zowel vrouwen als
mannen.
Degenen, die gehaald en gebracht willen
worden per auto, kunnen zich opgeven bij
mevrouw Feenstra, Bockemastraat 34, tel.
'1767.
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Op 6 maart (wo.) a.s. start in lJlst een judoclub.

De judo sport is een eeuwenoude zelfverdedigings-
vorm uit Japan. Natuurlijk heeft het judo zo lang-
zamerhand een eigentijds aanzien gekregen.
Zo ligt b.v. bij het kleuterjudo het accent niet zo-
zeer op het 'zelfverdedigen', maar meer op het
speelse ravotterige, dat óók alles met judo te ma-
ken heeft.
Niet alleen de kleuters, ook de oudere jeugd wordt
bijgebracht dat naast een stevige stoeipartij de
zorg voor de tegenstander minstens zo belangrijk
is en goed verliezen is helemaal niet erg!
Toch wordt bij het jeugdjudo de sport judo al se-
rieus aangeleerd. Regelmatig worden er wedstrijd-
jes en examens gehouden waarbij de leerlingen
kunnen laten zien wat zij al aan judo-vaardigheid
hebben opgedaan.
Voor junioren en senioren heeft het judo natuur-
lijk een volwassen karakter, maar ook bij deze
groepen zijn de hoofdzaken steeds:
Plezier in de sport, vertrouwen in elkaar en veilig-
heid voor iedereen!

Een meer praktische vorm van zelfverdediging
kunt u aanleren in de jiu-jitsulessen.
Niet alleen leert u een aantal handige en bruik-
bare vormen van zelfverdediging. Uw zelfvertrou-
wen groeit ook!

Judo club 'lJlst' biedt de volgende programma's
onder leiding van de bevoegde en volledig gediplo-
meerde leraar Joh. v.d. Werf uit lJlst:

Woensdag:

13.30 - 14.30 uur: Kleuterjudo
14.30 - 15.30 uur: Jeugdjudo
15.30 - 1 6.30 uur: Jeugdjudo
16.30 - 17.30 uur: Juniorenjudo
17 .3O - 18.30 uur: Junioren/senioren jiu-jitsu

Donderdag:

9.30 - 10.30 uur: Zelfverdediging en conditie-
training voor dames

De lessen worden gegeven in de achterzaal van de
'Skoender', de ingang is aan de Stadslaan (naast
de Gereformeerde kerk).

INSTUIF-LES GRATIS INSTUIF-LES GRATIS

De start van de judoclub is in het 'Mienskipsh0s'
op woensdagmiddag 6 maart, van twee tot vier
uur.
ledereen mag gratis meedoen aan deze instuif-les.
Tevens kan men zich aanmelden voor lidmaatschap
van de judoclub,
Er is maar beperkt ruimte in de 'Skoender', dus
wees er snel bij!
Woensdag 13 maart is de officiële start van alle
groepen in de'Skoender.
Wilt u meer informatie?
Voor alle overige inlichtingen kunt u terecht bij:
Joh. v.d. Werf, Zevenpelsen 6,8651 BT lJlst.
Telefoon 05155 - 2035.
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Thema-avond acupunctuur
De patiëntenraad in lJlst organiseerde op
30 januari j.l. haar thema-avond met als the-
ma Acupunctuur.
Dokter Eykman uit Sneek was door de patiën-
tenraad uitgenodigd om iets over dit onder-
werp te vertellen. Dokter Eykman beoefend
een speciale vorm van acupunctuur, nl. de
ooracuounctuu r.
Dat het een onderwerp is dat veel belangstel-
ling trok was wel duidelijk, want voor een
volle zaal vertelde hij iets over de vormen van
acuounctuur.
Aan de hand van dia's vertelde hij het een en
ander over de geschiedenis van de acupunc-
tuur, welke honderden jaren voor Christus al
bekend was.
Zijn oorsprong vind het vooral in China.
In 1970 kwam het opnieuw in de publiciteitvia
President Nixon na een bèzoek aan Taiwan,
waar verdoven via het oor mogelijk was.
Oorspronkelijk gebruikten ze daarvoor gou-
den en zilveren naalden en tegenwoordig ook
wegwerpnaalden.
Door enkele dia's liet hil ons zien, hoe alle
p.unten van het lichaam in het oor, terug te
vinden zijn, ook de instrumenten die hij hier-
voor gebruikt kon men bezichtigen.
Verder toonde hij enkele kleurfilters die hij
gebruikt bij zijn behandelmethode.
Volgens de spreker is acupunctuur niet beter
dan de gewone geneeskunde, maar anders
en in somrnige gevallen beter.
Dokter Eykman beantwoorde vele schriÍtelij-
ke en mondelinge vragen uit de zaal.
We kunnen terug kijken op een avond die ons
wat meer inzicht heeft gegeven over het werk
van een acuouncturist.

De oatiëntenraad

Bericht F.N.V. lJlst
In lJlst is een afdeling van de Bouw- en Hout-
bond F.N.V. met een 30-tal leden.
In deze aÍdeling worden diverse aktiviteiten
georganiseerd.
De ledenvergaderingen kunnen zich verheu-
gen op een stijgende opkomst, evenals onze
jaarlijkse Íeestavond.
Wilt u lid worden, of wilt u inÍormatie over
deze Hout- en Bouwbond, neemt u dan kon-
takt op met één van onderstaande bestuurs-
leden.
Penningmeester D. Heeringa is tevens plaat-
selijk vertegenwoordiger van het Sociaal
Fonds Bouwnijverheid.
Het bestuur: voorzitter W. de Kleine, tel. 2458;
secretaris J. Hoomans, tel.2410: penning-
meester D. Heeringa, tel. 1970.

Ingezonden
In het Kypmantsje van december '1984 ston-
den in het stukje van de IKV-kern lJlst enige
onjuistheden, die ik in onderstaand betoog
zou willen corrigeren. Dit omdat discussiëren
aan de hand van onjuist weergegeven Íeiten
niet erg verhelderend is.
- Nederland zou in de komende 10 jaar 57
miljard extra aan deÍensieuitgaven doen. Dat

zou betekenen dat de jaarlijkse deÍensiebe-
groting stijgt met 45o/o, en dat is wel erg veel.
Nederland haalt nu de in NAVO-verband aÍge-
sproken stijging van 3o/o nog niet eens. In de
Miljoenennota 1985 wordt aan investeringen
een bedrag van 50 miljard toegekend. (Voor
de jaren 1984-1993). Dat zijn normale uitga-
ven en daar zit dus niets extra bij zoals het IKV
ons wil doen geloven.
- De inhoud van FOFA (ïollow on Íorces at-
tack) wordt door het IKV ook onjuist weerge-
geven. FOFA houdt namelijk in dat de NAVO
na aangevallen te zijn, de achterhoedestriid-
krachten van het Warschau Pact met conven-
tionele wapens probeert uit te schakelen.
Bovendien is FOFA geen nieuwe strategie,
het maakt,uist de nu geldende strategie meer
flexibel. Zodat minder snel op kernwapens
behoeft te worden teruggevallen.
Verder is FOFA niet aanvallend, omdat aan-
vallen volgens de Dikke van Dale betekent:
'Het beginnen van vijandelijkheden'. Dat zal
de NAVO nooit kunnen doen omdat het aan
deze organisatie ten grondslag liggende ver-
drag nu eenmaal een deÍensief karakter heeft.
Ook is het onjuist dat de NAVO op Warschau
Pact-terrein zou gaan opereren. Gezien de
huidige strategie van het Oostblok (het Íorce-
ren van een doorbraak op een.bepaald punt)
zal er uitsluitend op NAVO terrein gevochten
worden.
De verbinding die het IKV legt tussen deÍensie
en ontwikkelingshulp laat ik hier verder on-
besproken. lk wileindigen met een variatie op
een bekend thema: 'Onze vriiheid wordt duur
betaald'.

A.E. de Voogd v/d Straten

Gymnastiekvereniging
'Stánfries'
Onze jaarlijkse uitvoering staat weer voor de
deur! Deze zal worden gehouden zaterdag 3
maart a.s. in de sportzaal 'De Utherne'.
's Middags vanaf half twee treedt de jongste
garde voor het voetlicht en 's avonds vanaÍ
half acht kunt u de prestaties bewonderen
van de oudere leden.
Er wordt momenteel hard gewerkt om deze
dag goed te doen slagen.
Hopelijk zullen velen hiervan kunnen genie-
ten door's middags en/of 's avonds te komen
kijken.
ïot ziens in de soortzaal!

Het bestuur

SNABBELTJE
Langzamerhand is ons winkeltje al goed be-
kend geworden en veel mensen hebben al
een kijkje genomen, kleding en speelgoed in-
gebracht en ook kleding en speelgoed ge-
kocht.
In maart beginnen wij met de voorjaars- en
zomerkleding en uiteraard ook speelgoed en
in de zomer zwemvesten, plastic sandaaltjes
enz.
De openingstijden zijn: woensdag van 9-11
uur; vrijdag van half 2- halÍ 4 en de laatste
zaterdag van de maand van 10-12 uur. Tot
ziens dus bij Snabbeltje, Galamagracht 28.

Thea van Schaik, Hotske de Vries,
Riet Verburgh.
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IJlster Allerlei
Ingezonden
Newcastle 11 januari 1985.
Geachte heer Visser.
Gisteren kreeg ik 'lt Dryltser Kypmantsje' in
handen van een vriend. lk vorid het prachtig
en ik wil mij graag als abonnee laten inschrij-
ven als dat mogelijk is. Ingesloten alvast een
bedragje voor abonnementsgeld en verzend-
kosten.
In het nummer van oktober 1984 schrijft Frits
Boschma over de aanleg van de W.M. Oppe-
dijkstraat. Het is een prachtig verhaal uit de
oude doos.
Ook werd mijn naam een paar keer genoemd,
onder meer ook bij de namen van hen die aan
dit project gewerkt hebben.
lk kan hier nog een paar namen aan toevoe-
gen, n.l. Ype Nooitgedagt (Ype-Klas) en Rein-
der Zijlstra (Reinder en Feikje). Ype was be-
last met het lossen van de pramen en wanneer
ongeveer de helft er uit was riep Ype: Tabaki!
Elk stak dan een cigaretje op of nam een veise
pruim. Reinder Zijlstra was een belangrijk
man bij de aanleg van de.nieuwe weg. Hij
maakte het talud, zette de zoden op elkaar
waarin het zand moest, hij maakte dus de
berm.

Groeten en Hoogachting,
Jaao-ltte.
Jacob Th. de Jong
183 Manvers street
o.o. Box27
Newcastle, Ontario
Canada.

(Uit een bijgevoegde advertentie bteek dat
Jaap de Jong en zijn vrouw Dirkje van der Lei
op 19 mei 1984 vijftig jaar gehuwd waren,
redactie.)

Jaarvergadering N.C.V.B.
afd. lJlst
Mevrouw Kempenaar opende deze vergade-
ring en heette alle aanwezigen hartelijk wel-
kom. Na het officiële gedeelte werden de di-
verse jaarverslagen voorgelezen.
Er vond geen bestuurswisseling plaats.
Mevrouw Diepeveen vertelde iets over de
adoptiekinderen. Twee kinderen zijn er nr,r

zelÍstandig geworden. Hiervoor in de plaats
zijn er weer twee kinderen uit Ha'iïi geadop-
teerd. Het aantal blijÍt op 10 kinderen.
Mevrouw Diepeveen vertelde dat zij bericht
had gekregen van de actie 'schrijÍ een brief'.
Om vooral door te gaan met het versturen van
brieven en kaarten naar gevangenen, ook al
komen ze terug met geweigerd erop.
Tijdens de pauze werden de ingeleverde spul-
len verkocht, de opbrengst is voor het SO-jarig
jubileum van de N.C.V.B.
Na de pauze werd er nog met veel animo het
N.C.V. B. ganzebordspel gespeeld.
Mevrouw Fokkema besloot de avond met een
gedicht van Nel Benschop.
De volgende vergadering is op 28 februari a.s.
Da. M. van Leeuwen uit Blija spreekt dan over
'Sprong over de muur - 15 maanden wonen
en werken in de D.D.R.'
Wereldgebedsdag, vrijdag 1 maart, 's avonds
om half acht in de Doopsgezinde Kerk.

Het bestuur

Autorijschoot L. de Boer
Belangrifker dan een goedkoop

leguur is de eindrekening
na het rlferamen!

Ga daarom naar
Autorijschool L. de Boer

Poomawal 12

Ulst
TeleÍoon 051S5-1S53

VOLLEDIG
GEDIPLOMEERD

Een rek vol dames- en herentruien. uitzoeken Halve priis
Jongens- en meisjestruien, uitzoeken. í 25rOO

Damesbtou."s 307o kOrting
De laatste winterstoffen halVg pfijZen

Noorsesokken,3gt/m 45.... Í
Flanellen heren overhemden, geruit Í
Winterjaponnen, uitzoeken, nu vanaf . Í
Kindermaillots,uitzoeken.... ,...í
Nevada breiwol Í
Strengen Noorse wol, 200 gr, nu f

'IJLSTER WARENHUIS'
M. v.d. Veen, Galamagracht 5, lJlst - teleÍoon 05155-1229

2
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5
5
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A&O2000Supermarkten
GALAMAGRACHT 34 - IJLST. TELEFOON 05155-1570

Geopend van:
MAANDAG t/m VRIJDAG 8.30-12.15 uuren 13.15-i8.00 uur:
VRIJDAGAVOND KOOPAVOND 1 9.00-21.00 uur;
ZATERDAGS8.30-12. 15 en 13.15-16.00 uur.

o Drog isteri j, tabak, losse drop, enz.
o Kaas en ook buitenlandse kaas
o Broodengebak
o Veilingversegroente
o Elke dag vers gesneden groente en rauwkost
r V/ees, fondue of goermetschotels, rollades, enz.
o Versevleeswaren
o ' Sferke folder-aanbiedingen, enz.!!
Gratis bezorging boven de Í 35,-!

de Galamagracht!
Tel.05155-1570

Kenborch
SLIJTERIJ/WIJNHANDEL

Alles onder één dak aan
Te1.05155-1570
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'lJlster allerlei'

Chr. lagere school te lJtst

Deze Íoto is in 1913 gemaakt ter gelegen-
heid van het 10O-jarig onaÍhankeliikheids-
Íeest. In 1813 kwam er nameliik een einde
aan 18 jaar Franse overheersing (Í795-
1813). Toen in november Í813 de Kozakken
Friesland binnenkwamen waren de Fransen
al verdwenen.

Van school tot'it gebou'.
ne school, waarvoor de leerlingen en het on-

_ ;rwijzend personeel staan, werd gebouwd
in 1875 door timmerman P. Spiering uit lJlst.
Op 13 oktober 1875 werd de nieuwe school
ingewijd. lJlst was in die tijd vakant omdat de
hervormde predikant ds. Hermanus van
Broekhuizen op 9 mei 1875 naar Oosterbie-
rum was vertrokken. Daarom hield ds. Jan H.

Guldenarm uit Oosthem bij de opening van de
school een feestrede. Begin 1876 had de
school ruim 160 leerlingen. Ërwaren aanvan-
kelijk twee, maar later drie lokalen. Aan de
straatzijde zaten de 3e en 4e klas, in het mid-
den de 5e en de 6e klas en het achterste lokaal
was voor de 1 e en de 2e klas.
Op de foto is boven het hoofd van Renske
Buma nog een gedeelte van de 'eerste steen'
der school zichtbaar.
De tekst (half zichtbaar) luidde ongeveer als
volgt: 'De eerste steen gelegd door L. Huis-
man... 1875.' Huisman was een van de oo-
richters van de christelijke school en is ook
een tijd burgemeester van lJlst geweest. Weet
iemand van de lezers misschien waar deze
'steen' is gebleven?
Toen in 1920 de onderwijsgelijkstelling een
feit werd voldeed het schoolgebouw niet
meer aan de eisen. In 1926 werd achter de
oude een nieuwe school gebouwd, die op zijn
beurt zijn schoolfunctie ook al weer heeÍt ver-

De christelijke lagere school te lJlst in 1913.
Het schoolgebouw is in het voorjaar van 1967
afgebroken. De muur rechts van de schoo/ ls
van het huis waar vroeger bakker Schilstra
woonde. Later was hier bakkerij de Samen-
werking en nu woont hier de fam. P.J.M. Hoo-
geveen (Eegracht 33).

1. Pieter Huitema, 2. Romkje Boschma, 3.
Renske Buma, 4. Aukje Oppedijk?, 5. Jacoba
Hageman, 6. Hendrik Canrinus, 7. Sjoukje
Buma, 8. Anneke Bakker, 9. Willem Bakker,
10. Pietje Bakker, 11. Willem Hageman, 12.
Hendrik Groenveld, 13. Lukas Fijlstra, 1a.
Richtje Canrinus, 15. Meester D. Hageman,
16. Jurjen Hoomans, 17. Triintje Feenstrc, 18.
Riekje Buma, 19. Aaltje Feenstra,20. Hinne
Feenstra, 21 . Betje Hageman, 22. Geertje
Buma,23. Meinte Groenveld,24. Eppe Buma,
25. Jacob Buma,26. Jan Bakker,27. Feikje
Bakker, 28. Jutf rouw Minke Schuurmans,29.
Klaas Damstra, 30. Johannes Cnossen, 3í.
T jalt je Fijlstra,32. Anneke Fijlstra,33. Anne de
Jong, 34. Wiebe Amels,35. Harmen Biil,36.
Foeke Cnossen, 37. . . . Bijl,38. Walle Oppe-
dijk, 39. Roel Bijlsma, a0. Fedde Bijlsma, al .

Jan Brens, a2. Sijtze Hilbrand Boschma, 43.
Jan de Haan.

loren. Hierin zijn momenteel de Sociale
Dienst en de afdeling Financièn van de ge-
meente Wymbritseradeel gevestigd. De oude
school werd verenigingsgebouw en gymnas-
tieklokaal. Verscheidene verenigingen heb-
ben in 'it gebou' hun jaarfeest oÍ uitvoering
gehouden. Eén van de lokalen heeft nog een
tijd als kleuterschool dienst gedaan. Toen in
oktober 1965 het Mienskipsh0s werd ge-
opend was er geen bestemming meer voor de
vroegere school/it gebou. In het voorjaar van
1967 werd de 'áld skoalle' afgebroken.
Tot slot is het nog vermeldenswaard dat de
heer Dirk Hageman van 1909 tot 1937 als
hoofdonderwiizer aan de school was verbon-
den. Meester Hageman leefde van 1872-1959
en is alhier begraven. Hij was gehuwd met
Adriana Capon (1877-1943). JufÍrouw Minke
Schuurmans (1876-1966) was hier onderwij-
zeres van 1908 tot 1936.

Frits Boschma
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Seisistvze;

It triest dat it ongelt, seí de man, en snute
twa bongelkegels yn syn b0sdoek

'Op 'e blikfeart 0nder Sint Anna waard 't
moardzjen. Wy moasten no en dan in ein
troch de sniedunen baggelje. Doe't wy wer in
stripe iis gewaard waarden, woe er noch al
wer Ét ein sette, mar it woe net mear. Hy knoÍ-
fele en foel raar op 't gat. Hy soe dochs wer
oerein, mar kaam net Íierderas op'e knibbels.
'Tsja,' stinde er, wylst er op len nij besocht
oerein te kommen. lk seach eagen dy't mei
bloed ber0n wiene.
'lk moet wateren, Bouke.' lt kaam der hakkel-
jend en heaseÍtich Ít. 'Dat kin sa moai, op
knibbels,' sei 'k. lt pisjen hie gàns fuotten yn 't
gat. De luitenant wie in menÉtmennich oan 't
pielen. Op 't lêst moat er de saak foar't liocht
hán ha, mar it slagge him krekt net.
'Dan stellen wij het maar enige tijd uit,' sei er.
Efkes letter rieden wy wer. lk ried wer foar
him, hie syn hàn yn mines. No en dan, as er
hast foel, wraamde er der oan.
Sa bedarren wy njonkenlytsen op it noarder-
rakje de kant fan Aldeleie op. Syn bestjoerwie
der net mear. Oars moasten se him dêre, by't
brêchje, mar fan 't iis slepe.
'Wil het anders nog wat, luitnant?'
Earst hearde ik néat, marefkes letter beg0n er
der wat Írjemd yn om te praten. Der wie earne
yn syn plasse in skroeÍke losrekke.
En wy wiene noch net by't brêchje. lk hearde
him sokssawat sizzen as 'geen twijfel moge-
riik.'
It wie sa fier, de luitenant sloech troch. By't
Aldeleisterbrechje wie 't ho. Syn m0le hinge
yn in kier. Der bongele in farske, bloedreade
iispegel oan syn kin. len fan 'e eagen wie
Íolr0n. Hy moast niis mei de snÍt op in skosse
belàne wêze. Doe't ik him losliet, sakke erwer
op 'e knibbels.
'Even uitrusten. kerel.' sloech er foar.
'Om de bliksem net.' lk woe nei Ljouwert.
'Rijen oÍ naar huis.' 'Rije dan maar, kerel.'No,
dat Íoel my al wèrta. Derstie in keppeltsje folk
om Ís hinne.
'Dy bestjêrt it hjir,' sei in wat àldere man.
'Skuor him mar by de wàl op.' 'lt Írear om tolve
oere noch in graad as tolve,' sei in oaren ien.
'Hy is al kàld. Hy kin És hjir noch 0nder de
hannen stjerre.'
De luitenant wie blykber immen dy't net liz-
zende mar steande stierre woe, want hy wie
wer oerein kommen.

Oant safier in fragment Ét it 'iisboek'fan Hylke
Speerstra, 'Op redens oer'. Mei de'Sawat de
alvestêdentocht' noch yn de holle, moatte we
it hjir fansels efkes oer hawwe. Boppedat
moatte we it ek noch eÍkes oer de noch krekt
troch 't teiwaar Étstelde tocht hawwe. (Der is
ommers hast neat oer skreaun!).
'Op redens oer', yntusken it sechde boek al-
wer Ían Hylke Speerstra (wat fan sport oÍ fol-
klore sil der him aanst ynstoarte?) kaam Íer-
line simmer yn 'e winkels te lizzen.
En foar de winter wie it al raak. In knoarre
minsken hiene al rillegau yn 'e rekken dat it
wer in boek wie, dat st0n op poaten Ían d0-
beld hynsteiis. De iisleaÍde, de emoasjes, de
iissfear en Íral de humor makke dat, sels
minsken, dy't h0ndert kear leaver yn de sim-

merske sinne lizze te loaikjen dan as ek mar
ien kear fiif menuten op redens te stean, it
boek yn ien kear Étliezen. En doe sette, begjin
nijjier de winteryn. En hoe. Eltswa't glide kin,
hat it dan byhimsels of tsjin inoar al weroerde
alvestêdentocht. En dan sil it hast noch heve
eK...
Wa't dan 'Op redens oer' noch net lêst hat, of
no noch net iens, lit wat lizze. In 'must'Íoar in
fjoerfretter op 't iis.
It fragmint, wêr't we mei begOnen, giet - yn 't
koart - oer in Fryske jongkeardel Ét Sint Nyk
dy't mei syn 'luitnant' de alvestèdentocht ride
sil. In atleet dy luitnant, hy in boeresoan. ('Hoe
train je je body, kerel.' 'Nou, dat zal ik de
luitnant korrekt Íertellen. Dat begint 's mor-
gens om vier uur. Eerst zes dikke kroodfollen
stront naar buiten jagen. En ik zal luitnant
vertellen dat we steile planken hebben! En
dan veertig stuks koeien bedonderlagen,
want alles gaat bii ons nog met zwaÍe houten
emmers. ensfh.)
Mar al gau docht bliken dat de ofsier hjir noch
g jin tsiis fan iten hat. In tocht om nea te Íeriit-
ten. In dik pak snie, sa kàld as roet en in heale
stoarm Ét it noardeasten ('1940). De 'hege-
streep' kin op 't lêst gjin streek mear sette en
hellet mear dea as libben de einstreeo. Mei
gatten yn 'e kop en knibbels en beferzen hou-
liksark komt er oan. Lykwols hy wurdt wer
hielendal de àlde wanf as de sprekker 40 jier
letter op 'e keunstiisbaan stiet Ían Eindhoven
komt er ien fan de luit syn neiteam op him ta
en seit 'Jo binne de iisgod dy't Ís heit troch de
iishel sleept hat.'

As it Írieze wol. dan Íriest it mei alle winen.

Sa ha we dat ófr0ne? winter ek wer sjoen.
Sawat dei ít, dei yn skeat de wyn fan 't noard-
easten nei 't sÉdwesten. En it frear! En dan
komme de krantestikken op'e proppen. Earst
noch wat hoeden, mar as it dan wat trochset
dan wurde we fersjoen fan alle nijs, de earde-
re alvestêdentochten, áldwinners, kànshaw-
wers, waarberjochten fan in wike ÍoarÉt en
neam sa f ierder mar op.
Ek de lannelike nijsblêden komme mei grutte
stikken Ét it'Íiere Fryslàn'. Want, sa liket itwol
as se dêre beriddeneare, as it yn Fryslàn friest
kin dy grutte tocht hast riden wurde. Ek de
radio en de tillevyzje dogge mei. Fryske flag-
gen yn 't acht oere nijs, ferfelende sportkom-
mintators ('Komt ie of komt ie nu niet'. Sioke-
ma: 'Ja. dat zal . . .' Nee. komt ie oÍ komt ie nu
niet') mei fragen dêr't de antwurden net ear-
der Ían j0n wurde kinne as nei fiirtiin dagen.
Guon wolle der graach wat better fan wurde -
gelyk ha se oan de iene kant, in miljoen mins-
ken kriget men net alle dagen oer de flier- en
ynvestearje en grutte reklamestunten fan lju
fan de molke- en drankfabriken.
En hiel Fryslàn hat koarts. No ja, de media kin
fansels in soad meitsje en brekke. Lykwols, by
de measten, hoe kàlder itwaar, hoefluggeras
És bloed beg0n te rinnen. ïsjin alle natuer-
wetten yn.
Hawar, in Íeest is trochstrings in skitterend
Íeest as it neidetiid en letter noch Íeest is. Sa

hie it mei it trochgean Ían de barre tocht ek
wêze kinnen.
No is 't winliken tige aardich en besjoch ris
wat Étspraken dy't doe dien waarden. Yn 't
hytst fan de striid, sismar. Sa marris eÍkeswat,
foar de knOst wei.
By Snits wiene se oant spuitsjen: 'Ach, het
ElÍstedenbestuur wilde dat we met een
brandspuit in het spier kwamen en als zij vra-
gen dan draaien wij, maar ik dacht meteen al:
dit ken 'm niet wudde.'
By Froubuorren is 't ek allegear sniekwalster:
'Jo brekke de bonken.'
En yn 't Bild: "t Mot deuze Week in elk gefal
tien tot twaalf graden Írieze, áns wort het
niks.'
Om it iis moai te krijen wie der dizze Snitse
suggestje: 'De beste methode is nog om het-
Chinese leger over te laten komen en al die
jongens een krabbertje in de hand te ge-
ven...'
Ut Amsterdam en AmersÍoort kamen besoar-
ge, mei dit net bepaald einepikewaar, fragen
oer de einen, dy't Ít 'e wekken moasten:
'Waar moeten die eendjes nou naar toe?'
Guon wiene sels wat pessimistysk: 'Der falle
deaden,' of 'Der binne noch gjin 100 dy't it
helje.'
Oaren wiene krekt optimistysk: (Bildtse baan-
fegers weten van geen ophouden). 'Sokke
gekken motte je d'r wel by hewwe fansels.' En
dan de riders:'De tiid, dat wy achter de stront-
kroade wei it iis opstappe koene en dan in
Alvestêdentocht ride is foarby. Hjir ha ik
22 iier Íoar traind.' En 'dit wurdt bikkeljen,
beulswurk.' lt hie ek in swiere skower wurden
want; 'Dit iis is noch minder as yn trijeèn-
sechstich.' Mar op plakken wie it ek goed dik.
Hlir by Drylts teminsten, st0n mei fette letters
yn in Fryske krante: 'hier kan wel een kuddp
oliÍanten over het ijs . . . .' En wat sei de lêst. ..

winner (1963) Reinier Paping (53 no): 'De Etf-
stedentocht, dat is het echte werk. De rest is
in feite surrogaat.'
Mar safier kaam it krekt net, want sa sei in grut
blêd: 'Elfstedentop wil geen uitglijder.'
En sadwaande gong it dus troch it teiewaar
dat er oankaam, oer. Us waarman hie it oer
'tuskenbeide-waar'. 'lt is om te brullen . . .',
sei in rayonhaad, wiilst Wiegel tryst Íoar him
Ít stoareage.
En sa wie Fryslán samar wer leech en Íerget-
Ien.
Nasjonale en ynternasionale belangstelling
f leach likef luch fuort as it teiwaar kaam.
Alles waard wer ynpakt, oppakt en teplakset.
We koene en kinne heech en leech springe, it
waar moat wat meiwjirje oars wurdt it nea
neal.
Fryslànpromoasje, ekspànsje, Fryslàn om-
heech en neam mar op. Sels És taal waard
werris, tapaslik en 0ntapaslik tagelyk, yn wes-
terske kranten neiÍoaren helle. Meastentiids
like it wol Grinzers oÍ soksawat, mar foar im-
men dy't b0ten Fryslán wennet en mar de
helte fan És làntalen behearsket - heale an-
alÍabeten dus óteinlik - liket soks al hiel wat
en foar't jo it witte binne se grutsk op Ís.
Lit Ís dan marris wat nochteren keallebollen,
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hokkelingen of nochtere Tryntsjestrettjin lyk-
je, it hat dit foar, nei sa'n 'heale happening' is
de klap ek net sa grut. Fan 't delkommen.
As it friest, komme se Ét alle wynstreken, is de
Íariant, nei Fryslàn. Mei teiwaar, lykwols, stri-
ke se de broek.
Wy hálde oer herinnerings en Hylke Speer-
stra's'Oo redens oer'.

P.F

Winterstjerren

Berime beammen bylkje
sp0keftich wyt tsjin

. bewegenleazegrougleie
I o aie I odderi ge I often.
Beferzen sniedunen
yn wàl en fuorge
bestoarme yn cle

tiid fan 't jier
bewarie geheimen
tan it suntsjesoan
bestoarne swarte iis.
It iis wurdt wei

\Í bewuolle yn it wite
s0nder sinnestrielen
begroeven yn d'ierde.

Bond van Plattelands-
vrouwen in Friesland.
aÍd. lJlst
In januari 1985 zijn wij begonnen met de jaar-
vergadering waarin een goed jaarverslag over
1984 door onze secretaresse werd voorgele-
zen.
Voor alle aanwezige dames was ook een fi-
nancieel verslag beschikbaar, dat erg over-
zichtelijk was samengesteld door onze pen-
n ingmeesteresse.
De opkomst was zeer matig maar toch heb-
ben wij genoten van de lezing over het hou-
den en verzorgen van bijen. De beide heren
die de lezing kwamen houden, brachten veel

iteriaal mee en erg duidelijke dia's.
V februari verwachten wij een spreekster
vanuit de bond, die ons op emancipatie-ge-
bied iets wijzer wil maken, met als thema:
'Ooit gedacht over macht?'
'13 Maart a.s. hebben wij een doe-avond in het
NiÍelhOske, waarbij het zeker weer heel gezel-
lig zal zijn.
Dinsdag 26 maart hebben wij 's morgens een
koÍfiemorgen, ook in 't NiÍelh0ske, waar
iemand komt die meer weet van in- en ver-
koop van goederen uit de wereldwinkel en
ons daarin een ietsle wegwijs wil maken.
Voor de volledigheid vermelden wij hieronder
de bestuurswisselingen, de presidentes en
penningmeesteresses hebben namelijk van
f unktie geruild.
Hei bestuur ziet er nu als volgt uit:
Mevrouw C. Meinsma, presidente; mevr. A.P.
Nagelhout, vice-presidente; mevr. H. Bones,
secretaresse; mevr. H. van Brug, penning-
meesteresse, mevr. A. Postema, 2e penning-
meesteresse.
Wanneer u interesse hebt, oÍ andere inlich-
tingen wenst, kunt u nog steeds bellen naar
mevrouw H. Bones, tel. 1982.
ledere gaste en elk nieuw lid is bij ons van
harte welkom.

UW ADVISEUR IN
VERZEKERINGEN
als het gaat om:

o
o
o
o
o

UZELF
UW BEDRIJF
UW PENSIOEN
UW HYPOTHEEK
UW BEZITTINGEN

P. HiemstÍa, tel. 2164

G.F. de Boer, tel. 1676

Spee rstra's voordeelma rkt

Vooral uw:

O Kruidenierswaren
O Groenten en íruit
O Vers vlees en vleeswaÍen
O Brood en gebak
O Diepvries, enz. enz.!!

Speciale drogisterij en kosmetica-aÍdeling

Let op onze wekelijkse folder!!

S P E E RSTRA's Voo rdeel markt
Stadslaan 2 - TeleÍoon'l 206

O TOURFIETSEN
O SPORTFIETSEN
O RACE/TRIMFIETSEN
O JEUGD. EN BMX.

FI ETSEN

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

riiwiclbcdriiÍ-
dcvrn

Het bestuur
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TTV EÍÍect'78
Open lJlster Kampioenschap-
pen op zaterdag 9 maart a.s.,
13.00 uur, sporthal ,,Utherne",
lJlst.
Inschrijving mogelijk voor alle inwo-
ners van lJlst, Oosthem en Nijezijl
vanaf 8 jaar.
lnschrijígeld: jeugd f 3,-

senioren f 4,-
Inschrijven uiterlijk 6 maart bij:
G. v.d. Leeuw, Galamagracht 90,
tel. 2320;
W. Wijdoogen, Feanranne 7, tel. 2O94;
G. Dijkstra, Harinxmawei 6, tel.'1754.

Verloren vanaf Nijezijl :

1 zilveren suike.rmandje
+ schepie

Gaarne terugbezorgen bij:
M. Oppedijk,
Wilhelminastraat 4,
tel.1517

LEEUWARDER
COURANT
Agente: S. HOOGLAND,
SÍads/aan 12, lJlst,tel.051 55-1 698

Tevens voor het venzorgen van
uw advertenties

Lrc tJtsr TENNIS Lrc tJtsr

De op eén na meest beoefende sport,
kan ook Uw Íavoriete soort worden,
want:

tennis biedt mogelijkheden van re-
creatiespel tot competitiespel.

De LTC lJlst schrijÍt U graag in als lid
en biedt U de mogelijkheid tennisles-
sen te nemen.
Niet wachten, maar doen, want nu is
er voor U nog plaats!

Contributie per jaar:
juniorleden (t/m 17 jaar) í 50,-
seniorleden(vanaf 18 jaar) / 100,-
echtparen / 180,-
studenten / 55,-
Voor meer informatie en een inschrijÍ-
formulier kunt U zich wenden tot:
mevr. J. Hagens, De Fj0rslach 1,'lJlst.
Te|.05155=1704.
Aanmelden vóór 1 maart 1985!

Lrc tJtsr TENNIS Lrc tJtst

Het ReumaÍonds, een actieÍ
Íonds, collecte van
11 t/m 17 maart 1985
Het Nationaal Reumafonds is een actief
fonds, dat in samenwerking met andere in-
stellingen op het gebied van de gezondheid-
szorg wil komen tot betere voorzieningen
voor gehandicapten in het algemeen. Het Na-
tionaal ReumaÍonds is in de eerste plaats
echter actief wanneer het gaat om de reuma-
bestrijding en de reumapatiënt. Initiatieven
van het Nationaal Reumaïonds hebben ertoe
geleid, dat in samenwerking met andere or-
ganisaties in bepaalde mate gecoórdineerde
voorlichting wordt gegeven, onder andere via
de (gratis) voorlichtingsÍilms,,Welke handi-
cap heb jij?" en ,,Aangepast maar zelfstan-
dig"
Ook via brochures, zoals de gezamenlijke va-
kantiefolder. Daarin presenteert een twintig-
tal instellingen vakantiemogelijkheden voor
gehandicapten en langdurig zieken.
Het Nationaal Reumafonds werkt natuurlijk in
de eerstê plaats samen met reumapatiénten-
verenigingen. Dat de belangen van de reuma-
patiënt voorop staan, blijkt wel uit de jaarlijk-
se begroting van het Nationaal Reumafonds.
Daarin worden grote bedragen genoemd
voor wetenschappelijk onderzoek, indivi-
duele hulp, aangepaste vakantiemogelijkhe-
den en andere vormen van recreatie, voor de
gehand icapte reumapatiënt.
Al die activiteiten van het Nationaal Reuma-
fonds zijn alleen maar mogelijk dankzij u.
Omdat u ieder jaar wat in de bus doet, als de
collectant(e) bij u langs komt, net als dit jaar.
Mist u de collectant, dan is het postgiro-
nummer 324, Nationaal Reumafonds Den
Haag. Of het banknumm er 70.70.70.848.
Wilt u meer weten over reuma, de reumabe-
strijding of het Nationaal Reumafonds, schrijf
of bel naar 1e Sweelinckstraat 62,
2517 GG Den Haag, telefoon 070-469696. In
de eerste week van maart vindt u een foldertie
in de bus.

Geachte lezeres
In het Dryltser Kypmantsje van 11 december
1984 stond boven een ingezonden stuk van
de l.K.V.-kern lJlst een vraag: 'ls aanvallen de
beste verdediging?'
Er wordt daarna betoogd dat de afschrik-
kingsleer die in Oost en West wordt aange-
hangen, er vanuit gaat dat de andere partij het
andere blok wil aanvallen.
Een wedervraag: 'Wanneer heeft het Westen
aanleiding gegeven tot deze veronderstel-
ling?'
De Sowjet daarentegen is direkt na de Twee-
de Wereldoorlog begonnen met zich te ver-
sterken: om te beginnen hield de Sowjet
6.000.000 militairen onder de waoenen. dit
moest in de eerste plaats om de door hem
bezette landen onder de knoet te houden en
dat was nodig, denk maar aan Hongarije en
even later Tsjecho Slowakije en je kunt aan-
nemen dat ook Jaruzelsky in Polen is ge-
zwicht voor militaire druk.
Waarom moest 'de muur' gebouwd worden?
Zeker niet om de Amerikanen buiten de gren-
zen te houden. Waarom staan er 378 raketin-
stallaties op West-Europa gericht? Of zijn '

er nu toch al 387 geworden? En mag het Wà/
ten hier wat tegen over stellen? Als het Wes-
ten zich niet zou verdedigen dan pleegt zij
verraad aan haar bevolking. Het l.K.V. heeft
altijd de mond vol over onrecht en vrede en
gerechtigheid, maar wilt U weten wat onrecht
is?
Nou onrecht is tweeërlei. Het eerste wordt
veroorzaakt door degenen die een ander let-
sel toebrengen. Het tweede onrecht door de-
genen die het letsel niet voorkomen terwijl zij
daartoe wel de mogelijkheid hebben. Het is
misschien wel even een doordenkertje. Maar
het Westen wil zich aan dat 2e onrecht zeer
zeker niet schuldig maken en dan is verdedi-
ging moreel verantwoord. De machthebbers
bij onze Oosterburen hebben een andere mo-
raliteit, die is volledig ondergeschikt aan de
belangen van het proletariaat en de klasse-
strijd, (weer een uitspraak van Lenin) maar

Tot en met
3'l maart 1985

Henny Thijssing-Boer
ALS DE STORM VERSTILT

Deze trilogie bevat de drie prach-
tige streekromans:
De vrouw die mij gegeven werd
In de schaduw van de toekomst
Hoe de wind ook waait
Totaal6l3 blz., gebonden met een
p ra chti g kl eu ren o m s la g.
Normale prijs f 34,-

NU SLECHTS Í 16,90
Uw voordeel f 17,10
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nog altijd van kracht en dat voorspelt niet veel
goeds. Van wie zou nu de uitspraak zijn: 'Aan-
vallen is de beste verdediging?' Voornoemd
ingezonden stuk is mijns inziens volksverlak-
keri i.

Koken in de koude
In deze koude dagen drie wintersoepen om
warm te worden. De recepten zijn afkomstig
uit de 'Welkokende Friesche Keukenmeid',
uitgave van de Friese Pers Boekerij.
1. Dokkumer bruine bonensoep.
Benodigdheden: 500 gr rauwe bruine bonen,
11/z I waler, 50 gr boter, knolselderij, prei,
uien, laurierblad, 2 eetl. tomatenpuree,300 gr
licht gerookt vetspek in dobbelsteentjes,
zout, peper, scheutje vlierbessen- of rode
wijn,2 sneetjes brood.
Bereiding: de bonen een nacht in de week
zetlen. Ze de volgende dag aan de kook bren-
gen. De gesneden knolselderij, prei en ui in
wat boter Íruiten, daarna deze toevoegen aan
de bonen, tesamen met de tomatenpuree.
Alles gaar laten worden. De massa vervolgens
door een zeef draaien en op smaak brengen
' '.zout, peper en een scheutje vlierbessen-
\r-"ioÍ rode wijn. De soep opdienen met apart
de uitgebakken spekjes en gebakken dobbel-
steentjes brood.

Friese snert.
Friese snert wordt gekookt van spliterwten,
mager gerookt spek, uitjes, selderilknol, prei
en verse Friese worst. Op het laatste moment
wordt een scheut vlierbessenwijn of rode wijn
toegevoegd. Hierbij wordt roggebrood
gegeten.

Wargaaster soep.
Benodigdheden: 2 uien, 150 gr schouder-
ham, 11/z I bouillon, 2 laurierblaadjes, thijm,
250 gr gare witte bonen, 4 eetl. gare rijst,
1 eetl. gehakte peterselie, .100 gr geraspte
oude kaas, zout, peper, sneeties bruinbrood.
Breiding:De fijngesnipperde uien in de boter
fruiten tot ze glazig zijn. De in blokjes gesne-
den ham erbij doen en mee laten fruiten.
Daarna bouillon, thijm en laurier toevoegen.
Een zeeÍ op de pan leggen en de witte bonen
er door wrijven. Alles 20 minuten laten door-
koken. Dan de laurierblaadjes verwijderen en
vervolgens de rijst en de Íijngehakte peter-
selie toevoegen. De soep op smaak brengen
met zout en peper. Er op de borden geraspte
kaas over strooien en er bruin brood bii
geven. Eet smakelijk!

Geeuwkode 5

ffiifts[";t=eug"

lnffinilltt$tratr
Tien eeuwen Friesland

en de Friezen
De bewogen geschiedenis van het eigenzinnige Friesland, dat
veelzijdige gewest met zijn grote variatie aan landschappen, met
zijn vele steden, dorpen en vlekken.

In l5 afleveringen vertelt FRISIA ILLUSTRATA het verhaal
van tien eeuwen vrije Friezen tussen Vlie en Lauwers.

Alle afleveringen samen vormen eem schitterend boek over
Friesland en de Friezen. Net zo boeiend en rijk geschakeerd als
het Friese leven zelf'!
Amusant, spannend, ontroerend en vol met interessante
wetenswaardigheden en kostelijke anekdotes.

VISSER.IJLST
BOEK- EN FOTOHANDEL - SPEELGOED
Galamagracht, teleÍoon 131 8

Dit zijn de onderwerpen:

FilsrArl,I,usrRlÏ
,,..t:;;; Friesland' 

de Friezen
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ANNA SCHRAA.VAN POPTA

GEDIPLOMEERD
PEDICURE

Geeuwkade 11 - Telefoon .1930

Voor nieuwbouw, uitbreiding of
onderhoud van uw:

O Verwarmino
(C.v. en lokale íerwarming)

O Sanitair en waterleiding
O Zinkwerk
O Dakbedekking

lnstallatie- en toodgietêrsbedrUí

A. SUPERDA
Stadslaan 2a, telefoon 051SS-1224

bloemen

planten

bloemsierkunst

tu incentrum

tuinarchitectuur

Dit alles in uw'eigen stad'bij:

DE HAAS
BLOEMEN

BEFRAFENIS.
VERENIGING
''DE LAATSTE EER''
IJLST

UITNODIGING
tot het biiwonen van de

LEDENVERGADERING

op woensdag 20 maart 1985, 's avonds
8.00 uur in de Aula, Stadslaan 51a te
lJ lst.
Naast de gebruikelijke agendapunten
van o.a. jaarverslag van sekretaris en
penningmeester, staan op de agenda
vermeld:
a. Verhoging contributie/premie;
b. Verhoging van de vergoeding bij

overlijden en
c. Bestuursverkiezing.

Aftredend de heer H.L. Wagenaar,
sekretaris, WesteÍgoleane 31, lJlst.
De heer Wagenaar stelt zich
herkiesbaar.
Gelegenheid tot het schriftelijk indienen
van namen van tegenkandidaten d.m.v.
ondertekende brieÍjes in te zenden tot
uiterlijk één uur voor aanvang van de
vergadering, aan het adres van de
sekretaris, Westergoleane 31,
8651 BZ lJlst.

Vakantieplannen?
Kom dan even langs bij de

Rabobank
Onze reisadviseurs kunnen u duizenden perfektverzorgde

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.

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

oooooooo PUNTscEwtJs o

o 'MIJN HOBBY, UWGEMAK'

Mopperen helpt niet, laten slijpen wel!!
Scharen f 3,50, messen slijpen/kartelen van-
at f 1,25.
Het vertrouwde adres voor al uw slijpwerk:
P.H. de Vries, Bockam astraat2T , tel. 1782.

TAXI-NIEUWENHUIS
BEL 19OO

Gevonden voorwerpen
Gevonden: losse huissleutel; witte kunst-
schaatsen, maat 9; zwarte dames knipbeurs
met inhoud; vierkante Arabische sjaal; rode
ritsbeurs met inhoud; quartz herenhorloge
met wijzerplaat; donkerblauwe capuchon;
rode crossfiets, merk BMX.
Verloren: rond gouden horloge, merk Burc-
aan doublé ketting; zilveren suikermarlr-,
met lepeltje; armband, drie 'strengen, zilver;
cyperse poes; rode wollen meisjes bivak-
muts.

Vogelwacht lJ lst-Oosthem.
Jaarvergadering op vrijdag 22 februari 1 985,
aanvang 19.45 uur ín het Mienskipsh0s te
lJ lst.
Deze avond zijn uitgenodigd Douwe en Griet
Miedema van de 'F0gelhelling' in Ureterp, die
o.a. met dia's iets over hun werk zullen ver-
tellen.
Ook de heer Van der Laan uit Makkum, een
bekende preparateur, zal iets van zijn werk
laten zien.
ledereen is van harte welkom. Ook niet-leden!

Het bestuur

Koken met de Welkokende
Vriesche Keukenmeid \-/

Stamppot van zuurkool met banaan íPot-
iten fan s0rkoal mei banaan)

Wat men nodig heeft:
1 kg aardappelen
7z kg gemengd gehakt
zout, peper, nootmuskaat en thijm
th kgzuurkool
2 rijpe bananen
6 peperkorrels
klontjes boter en paneermeel

Hoe men het maakt:
Bereid op normale wijze een goede puree.
Kruid het gehakt en bak het in een vleespan
tot een rulle massa. Vul de bodem van een
ingevette vuurvaste schaal met het gehakt,
leg daarop de zuurkool met vijf oÍ zes peper-
korrels en vervolgens - goed verdeeld - de
aan dunne schijfjes gesneden bananen. Ten-
slotte daarop weer de aardappelpurree, afge-
dekt met wat paneermeel en een paar klontjes
boter. Schuif het geheel in de oven of grill
totdat er zich een bruin korstje op heeft ge-
vormo.
U zult verrast zijn over de bijzondere smaak.


