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Terugblik op de aÍgelopen winter

ELFMEREN- EN
ELFSTEDENTOCHT
Midden januari leek het er op dat de Elfste-
dentocht kon worden gehouden. De geplan-
dedatum waswoensdag 23januari 1985. ltsil
heve . . . meldde de Leeuwarder Courant,
edoch voorzitter Jan Sipkema uit Sneek
maakte op zondagmiddag 20 januari via de
televisie bekend: Een combinatie van de ijs-' .stand en deweersvoorspelling voorde ko-
\;nde dagen zal leiden tot een situatie waar-
in het niet verantwoord is a.s. woensdag een
ElÍstedentocht te houden. Na enkele dagen
bleek al dat dit een zeer juiste beslissing was.
In februari begint het weer te vriezen en het
Nederlandse volk krijgt weer hoop.
lr. Sipkema kan op maandag 18 februari 1985
het - voor ons gevoel - 'wereldnieuws' be-
kend maken: De ElÍstedentochtwordt gehou-
den op donderdag 21 Íebruari 1985.
De Elfmerentochtcommissie had al eerder re-
soluut bekend gemaakt dat deze tocht op
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De stempelpostvan de Elfmerentocht aan het
Zouw te /J/st. Oeds van der Woude (rechts),
lid van de Elfmerentochtcommissie, is druk
bezig de stroom schaatsenrijders in goede
banen te leiden.
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lk sjoch it kwea graach oer de holle, sei
Setse, en hy troude in lyts wyÍke.
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UEigenlijk is alles over de aÍgelopen winterperiode al gezegd, geschreven oÍ op de
t.v. geweest. Toch willen we nog graag één keer een aantal herinneringen aan deze
winter toevertrouwen aan het papier van 'lt Dryltser Kypmantsje'.

maandag 18 februari gereden zou worden.
Het werd een groot succes, de rilders moes-
ten tijdens deze 105 km. lange tocht lJlst
2 keer passeren.

Veel lJlsters hebben hun best gedaan deze
2 grote schaatstochten, voor wat lJlst en om-
streken betreft, zo goed mogelijk te doen ver-
lopen. Daarin is men ruimschoots geslaagd.
De gele Renault-4-baanveegauto heeft heel
wat ritjes gemaakt en zou zo kunnen mee-
doen in een t.v.-serie.
Op de morgen van de Elfstedentocht, donder-
dag 21 februari bood lJlst een fleurige aan-
blik. De feestverlichting brandde en velen
hadden de vlag uitgestoken. Ondanks het
vroege uur waren er al honderden toeschou-
wers aanwezig om de eerste rijders te zien
passeren.
Die kwamen omstreeks half zeven. Ze hadden
echter zo'n haast dat ze de lJlster stempel-
post voorbij reden. Door geschreeuw uit het
publiek werden ze op het nippertje tot andere
gedachten gebracht!
De sÍeer van zo'n morgen laat zich moeilijk
omschrijven. Je moet het zelf meemaken.
Hopelijk behoeven we niet weer 22 iaar op
een ElÍstedentocht te wachten.
Dit bijzondere gebeuren zal nog lang in onze
herinnering blijven.
De Commissaris der Koningin de heer Hans
Wiegel heeft dit ook prachtig verwoord. Hij
begon zijn Íeestrede 's avonds in de Fries-
landhal als volgt: 'lt wie hjoed in bjusterbaar-
lik moai barren. In poerbêste dei Íoar Frvslàn'.

Wedstriidriiders van de Elfstedentocht bij de lJlster controlepost. Johnny Rijpma (rechts) staat
klaar om een kaart af te stemDelen.

OPROEP AAN ALLE IJLSTER
ELFSTEDENRIJDERS
Iedere lJlster die meegedaan heeft aan de
Elfstedentocht op 21 Íebruari 1985 - hem uit-
gereden heeft of niet - wordt verzocht om op
30 maart, 's morgens om 10.00 uur in sport-
hal De Utherne te komen.
Daar zal dan een groepsÍoto van alle deelne-
mers aan die tocht gemaakt wordenl
Inlichtingen over dit gebeuren zijn verkrijg-
baar bij de sporthal De Utherne.
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RUIM ÉÉru .INIR VER.
.STADSBELANG IJLST'

Jonge, jonge, wat een vergadering. Felle en
aktieve discussies met een heel genoeglijk
napraatje. Het is vreselijk jammer, dat de op-
komst zeer matig was, want andêrs hadden
meer lJlsters versteld gestaan van al het werk
dat de vereniging 'Stadsbelang lJlst' gedaan
heeft en van al de initiatieven waar Stads-
belang mee bezig is.
De voorzitter, de heer P. van Slooten opende
op tijd de vergadering met de vaststelling dat
van de ongeveer '1000 gezinnen in lJlst
slechts 25 personen (later 30) aanwezig wa-
ren en dat er nog maar 108 gezinnen lid zijn
van de vereniging 'Stadsbelang lJlst'. Het feit
dat er deze avond in lJlst 3 vergaderingen
waren, van toch belangrijke verenigingen,
was nadelig voor de opkomst, maar'Stads-
belang lJlst' probeert - zoals later op de
avond werd uitgelegd - een agendabureau
van de grond te krijEen.
Wanneer iedere vereniging op tijd zijn verga-
derdata doorgeeft, krilgen zij allen de te ver-
wachten aandacht.
De voorzitter verwelkomde.alle aanwezigen
en de heer J. Bangma van het V.V.V.
Z.W.-Friesland, ook een welkom voor de
plaatsvervangend voorzitter van de Federatie
Dorpsbelangen.
De secretaresse, mevrouw M. Bergstra, las bil
de mededelingen een leuke brief voor die uit-
ncdigde voor een vergadering op dinsdag
7 mei a.s. te Oudega ten behoeve van Het
Sch illenprojekt.
Er was een probleembrieÍ van 'Sudergo' ont-
vangen met de uitnodiging voor de vergade-
ring van 18 maart a.s.
De kaskommissieleden, mevrouw Diepen-
veen en de heer V.d. Heide, hadden de finan-
ciële jaarstukken goedgekeurd. De heer
H. Visser had voor iedereen een beknopt Íi-
nancieel overzicht op taÍel gelegd, net als het
huishoudelijk regelement, dat ook vóór de
vergadering op de taÍeltjes lag. De kontributie
over 1984 wordt in '1985 geboekt en in 1985
verhoogd tot I 3,50 voor gezinnen, waarvan
meerdere mensen stemrecht hebben, dus
man én vrouw.
De alleenstaanden blijven / 2,50 betalen.
Het verslag van alle werkzaamheden door de
secretaresse liep vanaf 1 november 1984.

Voor jongerenaktiviteiten heêft het bestuur
de 3 kerkgemeenschappen van lJlst aange-
schreven, maar nog geen respons ontvangen.
ln het oude gemeèntehuis wordt geen perma-
nente tentoonstellingsruimte afgestaan, wel
zo nu en dan ruimte voor een expositie.
Het grof vuil wordt opgehaald op woensdag
10 april en woensdag 6 november 1985.
Het bestuur heeft de versiering bij de Elfste-
dentocht voor een groot deel verzorgd en ook
anderen hebben daarvoor hun best gedaan.
Het bestuur heeft 25 februari j.l. vergaderd
met B en W. over o.a. de openbare toiletten,
een VVV kantoor, de ringrilderij en de jaar-
markt, hoewel die laatste toch het beste in
samenwerking gedaan kan worden met de
winkeliersvereniging en'De Koepel'.
Ook zijn er lJlster vlaggen in voorbereiding.
Er komt een publikatiebord (vitrinekast) voor
f 1400,- waarvan het gemeentebestuur

I 1000,- betaalt, op de Overkluizing, met me-
dewerking van de direkteur gemeentewerken
vóór het seizoen; maar wanneer wij een VVV

kantoor krijgen, wordt het publikatiebord
dáár geplaatst.
Het station komt definitief tegenover de
Stadslaan en Plan de Rat krijgt een belbus-
halte.
De opening van het nieuwe gemeentehuis zal
gepaard gaan met een feestweek. Het bestuur
had ook aan Gedeputeerde Staten van Fries-
land de bestemming voor de surÍplaats ge-
vraagd, doch deze plannen bleken nog bij de
gemeente te liggên.
lk attendeer de lezers op dit resultaat van
werkzaamheden door het bestuur en recht-
vaardig hiermee de vraag aan iedere lJlster
om lid te worden van de vereniging 'Stads-
belang lJlst'. Het bestuur zal zeer spoedig een
huis aan huis aktie starten.
Het huishoudelijk reglement werd goedge-
keurd.
Na de pauze werden twee bestuursleden her-
kozen: mevrouw N. v.d. Lei-Faber en de heer
H. Visser, beiden zitten dus ook de volgende
drie jaar in het bestuur.
Daarna kwam de heer J. Bangma aan het
woord, hij zei geen redenaar te zijn en vroeg
wat het vóór de pauze dikwijls genoemde
'Kypmantsje' was. lk vond het een geweldige
verwarring, want er waren 4 soorten uitleg,
maar nummer 5 was dus onze stadskrant.
De heer Bangma is bestuurslid van diverse
verenigingen, maar je moet er wel een beetje
gek van zijn om overal met enthousiasme aan
te werken.
De van Z.W. Friesland heeÍt WV-zorgên van
Makkum tot Merepoort (lnvalsweg Overijssel-
Friesland).
lJlst is ook lid van de Federatie en wordt ook
in de nieuwe Íolder genoemd. Het promoten
van eigen stad oÍ streek (via eigen VW kan-
toor) kost eerst geld, maar het verdient zich-
zelf terug in, meer toeristen, meer verkoop,
meer werk op velerlei gebied. Als lid kunnen
wij ook onze evenementen opgeven op de
maandagenda's van het VW.
l-let gemeentebestuur krijgt wel uiinodigin-
gen voor de vergaderingen, maar er komt nie-
mand, zodat nu een bestuurslid officieel werd
uitgenodigd en de voorzitter vroeg of er dan
iemand van de belangengroep mee mocht
komen.
Het antwoord was: 'Jazeker'.
Bij het opzetten van een Vw-kantoor kan het
bestuur het beste samenwerken met alle
mensen die daar belang bij hebben, o.a. win-
keliers, campinghouder, jachthavenbeheer-
der, politie en natuurlijk gemeentebestuur
voor de aan te vragen Íinanciële steun.
Beste lezers, ik was van plan alle vragers en
antwoorders te noemen, maar er v/aren zo-
veel vragen en suggesties dat ik nog een heel
blad van dit Kypmantsje nodig zou hebben
om allesteverhalen. lkzal enkeledingen noe-
men, !-naar komt u de volgende keer zelÍ, dan
hoort u het uitgebreid en kunt u uw eigen
woordje doen.
In telegram-stijl dus:
Vraag: Wat heeÍt lJlst te bieden voor bi,zon-
ders? Niet eens een goed horeca bedrijï om
klanten te laten dineren en overnachten, laat
staan recreanten.
Antwoord: lJlst heeft wel 56 bedrijven (jes)
waaronder heel aparte. Je moet êÍgens be-
ginnen, dus graag positieÍ denken.
Vraag: Vri,i dicht bij Sneek, te weinig aantrek-
kingspunten. Schip van 9 meter kan niet in
jachthaven.
Antwoord: De belangengroepen moeten met
elkaar de positieve aspekten naar voren ha-

len, waardoor er na een goede start verbete-
ringen kunnen komen.
Recreatie is na landbouw en industrie toch de
derde bron van inkomsten in Friesland.
De secretaris van het WV Z.W.-Friesland, de
heer Wij4gaarden benadrukte de persoonlij-
ke benadering van de belangengroepen.
Vraag: Kan een ondernemereen WV in eigen
wi nkelpand onderbrengen?
Antwoord: Niet haalbaar, beter in samenwer-
king met diverse groepen opzetten.
Na felle en goede discussies dankte de voor-
zitter de heren Bangma en Wijngaarden en
gaÍ een bos bloemen voor de dames thuis.
De Ringrijderij zal door 'Stadsbelang lJlst',
'De Koepel' en de Winkeliersvereniging
m.m.v. de heer Van Dijk georganiseerd wor-
den met mogelijke financiële steun van de
gemeente.
Rondvaag : Nog steeds telegramstijl.
Vraag: Veranderingen van plaatsnaambor-
den wordt een kostenpost van / 36.500,-. In
het Fries, in het Nederlands en de gemeente
Wymbritseradiel, zijn wij niet veel goedkoper
uit met een klein blauw bordje eronder van
Gem. Wymbritseradiel? v
Antwoord: Het heeft onze aandacht, maar dlt
is toch een zaak van de gemeenteraad.
Vraag: Trottoirs sneeuwvrij maken behoort
alleen bij partikulieren en niet voor het ge-
meentehuis, waar notabene de politie gehuis-
vest is?
Antwoord: Dit wordt doorgegeven.
Voor niet-brandende lantaarns, kan een tele-
foontje naar gemeentewerken worden gege-
ven.
Vraag: op het ANWB-bord vanaf Bolsward
staat nu Groningen-Joure, kan lJlst daar niet
bij, helemaal als wij VVV-aktiviteiten krijgen?
Antwoord: wordt doorgegeven.
Vraag: Het f ietspad vóór het nieuw te bouwen
station en langs het nieuwe gemeentehuis,
wordt dat nog verwezenlijkt?
De heer Frankena kon als raadslid verzekeren
dat het fietspad er komt, maar eerst moet het
zwaar vervoer, nodig voor de bouw van beide
eenheden, niet meer nodig zijn, anders wordt
alles toch weer stuk gereden.
De gebouwen komen dit jaar, dus het Íietsp' '

wordt direkt daarna voltooid. \,j
Het was bijna kwart voor elÍ toen de voorzitter
de vergadering sloot, met verwijzing naar een
taÍeltje met veel VVV-inÍormatiefolders, waar-
bij veel mensen nog eens extra hun licht gin-
gen opsteken.
De vergadering was een gÍotere opkomst
meer dan waard.

APNaL

BAZAR 29 MAART A.S. IN DE
SCHAAPSKOOI
Op 29 maart a.s. wordt er in de Schaapskooi
een bazar gehouden. Aanvang 's middags van
2 tot 6 uur en 's avonds vanaf 7 uur.
Grote verloting met als prijzen o.a. een prach-
tig gehaakt taÍelkleed, koÍfiezetapparaat,
lamp e.d.
Vele spelletjes zoals sjoelen, buksschieten,
knikkerbak, draaiend rad, tutte mei de linten
enz.
En natuurlijk een groot aantal eigengemaakte
handwerken en houtwaren.
Ook kunt u kofÍie, thee en limonade drinken
met gebak! Alles ten bate van het tekort van
de Gereformeerde Kerk lJlst.
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Faar al Jou molkprodukten,

frisdranken, tsirs en aeijen

komt de molkboer bij Jo foar!

EK ALLES FAN

E WAERME BAKKER

Jou molkboer.

N. Waltje
Tillefoan 1397

bondsspaarbank
as

van 1818 Snêêk-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-
moÍgen van 9.00 tot 12.30 uuÍ en
woensdagavond van 18.30 tot 19.30
uuÍ.

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
Het maartnummer van dit oekurnenisch ge-
oriënteerde maandblad, gaat over'leven ach-
ter slot en grendel' en probeert inzicht tè ge-
ven in wat het voor mensen betekent in de
gevangenis te moeten leven.
Wat betekent het in de gevangenis te leven?
Hoe voelt het opgesloten te zijn?
Welke vooroordelen bestaan er tegen gevan-
genen en het gevangenisleven?
Welke rol speelt het gelooÍ, pastor en kerk in
het leven achter slot en grendel?
Veel van dergelijke vragen komen aan de
orde.
Open Deur/Goede Tijding, een ruim geïllu-
streerd kijk- en leesblad voor mensen binnen
en buiten de kerken, over vragen van gelooÍ
en leven, van mens en maatschappij.
De redactie bestaat uit hervormden, rooms-
katholieken, gereformeerden en lutheranen.
Omdat pasen dit jaar al in de eerste week van
april valt, vermelden we ook al vast het thema
van het PAASNUMMER: 'ïastbare opstan-
ding'.
Wat de opstanding uit de doden van Jezus
Messias betekent voor ons leven nu in deze
wereld, hoe de bijbelse boodschap door ver-
schillende mensen vertaald wordt in woorden
en daden van deze tijd en hoe het gelooÍ in
deze opstanding doorgegeven kan worden
aan anderen.
Deze vragen staan in alle toonaarden, in
woord en beeld, centraal in dit'paasnummer'.
Met geluiden van katholieke en protestantse,
van joodse en russisch-orthodoxe zijde.
Prachtig geïllustreerd en 'opgevuld' met kor-
te citaten, een paasverhaal, vaste rubrieken,
enz.
Het paasnummer zal als gebruikelijk huis aan
huis worden aangeboden waarbij tevens om
een kleine bijdrage voor traditionele 'Íruit-
aktie' gevraagd zal worden.
Dit geld zal worden besteed aan Íruitbakjes
welke als'paasgroet' gaan naar de ouderen
onder ons en zijdieziekziin.
Mogen we alvast op uw medewerking reke-
nen?
Tweede Paasdag hopen we D.V. weer een
samenkomst te houden, 's morgens 9.30 uur
in de Hervormde kerk met medewerking van
het koor'Euphonia' uit lJlst.
Allen hartelijk welkom.

Open Deur groep lJlst
p/a Westergoleane 7, tel. 1 820

DE OPENBARE
BIBLIOTHEEK IJLST
De Ooenbare Bibliotheek lJlst bestaat nu
ruim een jaar. Deze gemeenschapsinstelling
wil inÍormatie en ontspanning aan jong en
oud bieden. U vindt er boeken, tijdschriften,
een encyclopedie en brochures.
De bibliotheek heeÍt een jeugdaÍdeling en
een volwassenenaÍdeling. De jeugdafdeling
is bestemd voor kinderen van 2 tot 14 jaar.Er
zijn verhalende boeken en boeken over spe-
ciale onderwerpen zoals autotechniek en ko-
ken, en voor de kleintjes prentenboeken en
eerste leesboeken. Hier staat ook een grote
bak met strips voor jongeren.
De volwassenenaÍdeling is voor 14 jaar en
ouder. U vindt er romans zoals familie- en
streekromans, literaire romans, oorlogs- en
avonturenromans. en boeken overallerlei on-

deruverpen. Deze laatste boeken kunt u ge-
bruiken bij uw hobby oÍ voor uw studie.
Er is ook een leeshoek met tijdschriÍten, een
encyclopedie en brochur'es. U kunt hier een
tijdschrift lezen, oí iets opzoeken in een en-
cyclopedie. In de brochures vindt r.r aktuele
informatie over personen en zaken. De ge-
meenteraadsstukken van de gemeente Wym-
britseradeel liggen er ter inzage.
U kunt dit allemaal gratis in de billibtheek
komen lezen. U hoeÍt dus niet lid te zi.in om
van de bibliotheek gebruik te maken..Alleen
wanneer u iets mee naar huis wilt nemen,
moet u een abonnement nemen. Dit kost
f 23,- per jaar. Jongeren van 18 tot en met
21 jaar en houders van een pas 65+ krijgen
korting. Voor de jeugd beneden de 18 jaar is
het abonnement gratis.
Onder invloed van de bezuinigingen moeten
de volwassenen nu ook leengeld betalen. Dit
geldt alleen voor de romans. Voor iedere ro-
man die u leest, moet u I 0,25 betalen. Dit kan
op 2 manieren. U betaalt / 10,- en u bent voor
het hele jaar klaar. OÍ u koopt een strippen-
kaart voor Í 2,50. U bêtaalt dan voor 10 ro-
mans.

' Materialen die niet aanwezig zijn, kunnen al-
tijd voor u tegen een kleine vergoeding bij een
andere bibliotheek worden aangevraagd.
De bibliotheek staat aan de Hendrik Huizen-
gastraat 10 en is geopend op maandagmid-
dag van '13.30-17.30 uur, donderdagmiddag
van 13.30-17.30 uur en donderdagavond van
18.30-21 .00 uur.
Tot ziens in de bibliotheek!

GYMNASTIEKVERENIGING.STANFRIES"

Uitvoering 2 maart 1985.
Onze uitvoering zit er weer op en was een
9root sukses.
's Middags trad de jongste jeugd op. Na de
opmars, precies om halÍ twee, werd de zaal
snel in beslag genomen door duikelende en
springende kleuters.
Ook verrasten zij met een mini-aerobic-dance
verkleed als kleine huisvrouwtjes- en manne-
tjes.
Eenmaal kleuter-af, moet je meteen serieuzer
werken, wat soms wel moeilijk is, vooral als 't
nog gelijk moet ook. Dan maar heel voorzich-
tig, zoals op de evenwichtsbalk b.v.
De jongens konden zich heerlijk uitleven op
de stormbaan en slingeren aan de rek. Het
vraagteken werd opgevuld door 3 keurturn-
sters met individuele oeÍening, verdeeld in
drie soorten: conventioneel, Charlie Chaplin
en Jazz.
De middag werd afgesloten met een prima
vrije oefening van de meisjes.
's Avonds werd er met discomuziek gewerkt.
Van de groep Back-Sider uit lJlst en werd
ingesprongen doorde meisjes met minitramp
en kist.
Hun klassieke vrije oeÍening werd uitgevoerd
op discomuziek, een aparte combinatie.
Bij de toestellen was vooral de balk weer een
moeilijk onderdeel. Wat is die ook smal!
De jongens vertoonden soms griezelige
sprongen van het wandrek. Het verhoogde
vlak had veel weg van een 'klÉnplaats'. Er
werd hier, hoog boven de grond, heerlijk ge-
buiteld.
Meisjes jazzoeÍening ging prima t/m een
klein storinkje aan het eind. Keurgroep da-
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mes was, zoals te verwachten prima in vorm
met lange mat, toestellen en springen.
Het laatste onderdeel ging wel zeer snel ach-
ter elkaar.
Bij het toestelturnen heren is de reuzen-
zwaailrek, een machtig onderdeel,'die we
meerdere keren te zien kregen.
Deze avond werd afgesloten met twee wel
heel verschillende onderdelen: heren lange
mat en dames jazz-dans.
Prima aÍsluiting, waarna er bloemen waren
voor de leiding, wat zeer zeker verdiend was.
Tot slot nog een dankwoord voor de toestel-
commissie die deze dag hard en zeer snel had
gewerkt.

Het bestuur

PROGRAMMA VAN DE
CULTURELE RAAD VAN
WYMBRITSERADEEL
22maarti Tirns, Zigeuner Orkest Frysk Csár-
dás met een avondvullend concert;
29 maart: Mienskipsh0s te lJlst organiseert
de Culturele Raad van Wymbritseradeel een
Eenakter-/l m provisatiefestival ;

19 april: Oudega, Tryater met Ut;
26 april: MultiÍunktioneel centrum Oppenhui-
zen de opvoering van het 'winnende' toneel-
stuk van de toanielkriich.

SNABBELTJE
De eerste 3 maanden van het bestaan van ons
winkeltje zijn om.
Het is ons heel erg meegevallen dat er steeds
zo'n drukte is. De skioakken en dikke winter-
truien zijn nu weg en we zijn druk bezig het
winkeltje weer vol met zomerspulletjes te
krijgen.
Vooral vanaf maat '128 kunnen we nog wel
spullen gebruiken. Natuurlijk kunt u ook an-
dere zomerspullen inleveren zoals: zwem-
vesten, teenslippers, waterschoentjes, rol-
schaatsen, enz.
En via het vraag en aanbod-bord natuurlijk
ook zwembadjes, schommels, Íietsen, steps,
enz.
Natuurlijk blijÍt het'gewone' speelgoed zoals
puzzle's, spellen en constructie-materiaal
ookwelkom.
Op het vraag en aanbod-bord staan nog ver-
schillende dingen te koop zoals: kinder-
wagens, badjes (met stander) reiswiegen,
enz.
Te koop gevraagd worden fietszitjes (achter-
op) en taÍelstoelen.
Misschien komt u met de schoonmaak nog
iets tegên.
U kunt de kleding altijd brengen op onze ope-
ningsdagen.
Woensdags van 9 tot 'l 1 uur en vrijdagsmid-
dags van half 2 tot halÍ 4. En natuurlijk de
laatste zaterdagmorgen van de maand van
10 tot 12 uur.
Wilt u nog iets weten, dan kunt u altijd met
één van ons bellen.
Om u een indruk te geven hoeveel artikelen er
ongeveer zijn en verkocht worden de volgen-
de cijÍers: er zijn de laatste 3 maanden plm.
850 artikelen binnengebracht, waarvan er
meer dan de helft (plm. 500 stuks) zijn ver-
kocht. Dat weet u dan ook weêr!
Tot ziens in ons winkeltje!

Thea (tel. 1927), Riet (tel. 1849),
Hotske (te|.2057)

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...

UW ADVISEUR IN
VERZEKERINGEN
als het gaat om:

o
o
o
o
o

P. Hiemstra, lel. 2164

G.F. de Boer, tel. 1676

Spee rstra's voordeelma rkt

Vooral uw:

O KruidenierswaÍen
O Groenten en íruit
O Vers vlees en vleeswaren
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 1206

riiwictbcdrii
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WIJZIGING
POLITIEVERORDENING
Vorig jaar is de Algemene Politie Verordening
van onze gemeente Wymbritseradeel op en-
kele punten gewijzigd. Door middel van lt
Kyprnantsje willen wij u hierover enige infor-
matie verschaÍfen.
De wijzigingen hebben betreÍfen gehad op
o.a. ijstochten, honden, groenstroken en be-
scherming milieu. De wijziging van artikel
C74 voor wat betreft de honden zal hierna
worden behandeld.
Artikel G74
Het artikel legt een aantal verplichtingen op
aan de rechthebbende van een hond, hon-
denbezitters derhalve, en wel de volgende:
Lid 1: Uw hond mag zich alleen zonder uw
toezicht bevinden op een afgesloten erf. Zo-
dra de hond zich buiten het aÍgesloten erf
bevindt, dient u aanwezig te zijn en dient u te
zorgen voor voldoende geleide en goed toe-
zicht. Dan kan het niet voorkomen dat uw
hond overlast bezorgt, in wat voor vorm dan
ook, b.v. verkeer, milieu, mens en dier. Heeft u

en hond, die u niet onder kontrole kunt hou-
.-en, dan zult u deze dus moeten aanlijnen

zodra u bu iten een afgesloten erf komt.
Lid 2: Voor binnen de bebouwde kom zijn een
aantal plaatsen àangewezen waar uw hond in
het geheel niet mag komen, nl. gemeentelijke
bloemperken/beplantingen/zandbakken/
plantsoenen of openbare groenstroken. Te-
vens mag uw hond zich binnen de bebouwde
kom niet bevinden op een openbare speel-
plaats, zonne- of speelweide of een openbaar
speelterrein. Uw hond uitlaten op deze plaat-
sen is derhalve verboden. Op die plaatsen
waar tot ergernis van diverse mede-lJlsters
(ook wellicht uw buurman) illegale hondetoi-
letten ontstaan, zal door ons extra toezicht
worden gehouden en zal verbaliserend wor-
den opgetreden.
Ten aanzien van deze plaatsen welke dus ver-
boden zijn voor honden is als uitzondering
gemaakt, 'die zijde van de berm waar geen
woonbebouwing staat'en mocht Ce gêmeen-
te hondetoiletten aanwijzen, dan geldt ook
laar uiteraard deze uitzondering. Let wel,

riten de bebouwde kom geldt deze regel
'-íoor verboden plaatsen voor honden niet, zo-

dat u daar uw hond wat vriler (wel toezicht en
geleide) kunt uitlaten.
Lid 3: Tenslotte geeft dit derde lid aan dat uw
hond zich uiteraard niet mag bevinden op het
erf van een ander, zonder diens toestemming.
Wij hopen hiermee enige verduidelijking te
hebben gegeven. Bekend zal ziin dat de re-
gels in feite gelden voor de baas en niet voor
de hond.
Voor inlichtingen kunt u altijd nog een keer
teleÍonisch kontakt opnemen.

Rijkspolitie Ulst

VREDESBEWEGING EN
VREDESPOLITIEK
'leder mens is door God gekend en je zult je
dus wel twee maal bedenken voorje ook maar
een vinger uitsteekt naar de ander. 'De ander
is als jij'. Dit bijbels gebod van de naasten-
liefde maant een ieder van ons 'de ander' niet
onder de voet te lopen, te onderdrukken, te
belasteren, te bedreigen, te laten verhonge-
ren, oÍ op welke vaak gruwelijke wijze dan
ook ten achter te stellen. Het roept daaren-
tegen op tot toewijding aan 'de ander', en dus
tot strijd tegen alles wat die toewijding Írus-

treert oÍ blokkeert.' Vanuit dit bijbels vredes-
beginsel probeert het l.K.V. bouwstenen aan
te dragen voor een vredespolitiek.
Met deze regels begint een beleidsstuk dat
overal in Nederland is besproken in l.K.V.-
kernen. In dit stuk gaat het over de Oost-
West-relatie - hêt stuk over de Noord-Zuid-
relatie volgt later. Vanuit een beschouwing
over de huidige verstandhouding tussen
West- en Oosteuropese landen in dit wereld-
deel, worden uiteindelijk konkrete voorstel-
len gedaan om die verstandhouding te verbe-
teren. Voorop staat dat de aÍhankelijkheid
tussen de landen zou moeten toenernen. AÍ-
hankelijkheid op allerlei niveau's:. tussen lan-
den in oost en west, tussen bedrijven, kerken,
groepen enz. Economisch gezien is het wes-
ten nu al erg belangrijk voor het oosten (on-
geveer 30% van alle export gaat naar het wes-
ten) - terwijl onze handel naar Oost-Europa
heel klein is (tussen 2 en 6%). Maar ook op
ander terrein is toenadering mogelijk: de ak-
koorden van Helsinki kunnen uitgebreid met
verklaringen, ja beloften, dat men over en
weer niet als eerste over zal gaan tot het ge-
bruik van nucleaire en conventionele wa-
pens, dat men eigen grondgebied alleen zal
verdedigen, dat men geen nucleaire-, bacte-
riologische- en chemische wapens zal ge-
bruiken, en dat men de militaire uitgaven ge-
leidelijk aan zal beperken, en de vrijkomende
middelen gezamenlijk in zal zetten ter leni-
ging van honger en armoede in vooral de
derde wereld.
Daarnaast zouden EEG en COMECON een
algemene handelsovereenkomst kunnen
sluiten, om de wederzijdse handel te stimule-
ren en zouden er soepeler regelingen (en
vooral een algemene regeling) door de EEG-
landen kunnen worden opgesteld.
Tenslotte zou Nederland bij het sluiten van
verdragen met landen van het Warschaupact
dienen te streven naar bepalingen, waarin het
respect voor de 'vrije gedachtenvorming' in

TAXI.BUSJES
8pets. metchauííeur

BEL 19OO

concrete termen vertaald wordt, in het bij-
zonder op het terrein van de vredesoolitiek.
Met deze gedachten over konkrete toenade-
ring tussen oost en west, om die hoge muur
van wederzijds wantrouwen en angst wat te
verkleinen, hoopt de vredesbeweging met
kerken, politieke partijen (partijprogram-
ma's) en andere groepen te gaan spreken.
P.S. Wat zou het Íijn zijn als ook tJlst een
zusterstad in Oost-Europa zou zoekenl

l.K.V.-kern lJlst
De Fj0rslach 4, te|.2030

DE IJLSTER VLAG
In vlaggend lJlst ziet men doorgaans alleen
de Nederlandse driekleur en de Friese vlag.
Vanuit de Vereniging Stadsbelang, de Winke-
liersvereniging en De Koepel is het initiatief
gekomen om ook de lJlster vlag bij meer gele-
genheden te laten wapperen.
Wanneer u nu belang heeft bij een originele
lJlster vlag, dan kunt u deze bestellen via de
bestelbon in dit Kypmantsje. Het formaat van
de vlaggen is 100 x 150 cm en de kosten voor
aanschaf zullen bij voorintekening / 39,50
bedragen. Bij een grotere afname dan be-
groot kan deze prijs eventueel nog iets dalen.
Na voorintekening bedraagt de priis per vlag
/ 49,50.
Ook is het mogelijk om in het bezit te komen
van een bootvlag, formaat 20 x 30 cm. Bij
voorintekening kosten deze I 19,50 en daar-
na Í 27,50. Benut dus nu uw kans om in het
bezit te komen van een originele lJlster vlag
tegen gereduceerde prijs en vul de bestelbon
In. --->€
B ESTE LBO N IJ LSTC N VíNCO
lk bestel hierbij . lJlster vtag(gen)
van het formaat 100 x 'l50 cm voor de prijs van
/ 39,50 p/st.

lk bestel hierbij lJtster boot-
vlag(gen) van het formaat 20 x 30 cm voor de
prijs van í 19,50 p/st.
lk betaal bij aÍlevering van de door mij be-
stelde vlag(gen) kontant.

Naam: .

Adres:

Handtekening:

JUDO IN IJLST
Op 6 maart j.l. organiseerde de Judoschool
lJlst' een iudo-instuif in het'Mienskipsh0s'.
Ruim 75 kinderen en ouders waren bij deze
zeer geslaagde happeni ng aanwezig.
Na ruim 11/z uur judoën, ravotten en andere
leuke groeps-spelletjes werden de kinderen
nog eensverwend meteen lékkerglaasjeÍris.
Dit hele gebeuren stond onder leiding van
Joh. v.d. Werf uit lJlst, bijgestaan door nog
3 gediplomeerde judoleraren.
Na aÍloop was er gelegenheid tot hêt stellen
van vragen en kon men een informatiestencil
c.q. aanmeldingsÍormulier in ontvangst ne-
men.

Voor kleuters t /m 6 jaar
Jeugd 7 t/m 'l2 jr.
scholieren 13 t/m 16 jr.
jun. (17 jr.) en senioren

Over de contributieregeling waren nogal wat
vragen en misverstanden. Bij de meeste
sportverenigingen in lJlst wordt met kwar-
taal-termijnen gewerkt om te kunnen verge-
lijken staan hieronder nog eens de tarieven
aangegeven.
Over de maand juli wordt geen contributie
gerekend.
Onderstaande tarieven zijn inclusieÍ korting
bij vooruitbetaling:
De lessen worden gegeven op woensdagmid-
dag. Van 15.30 tot 19.30 uur zijn de verschit-
lende groepen in 'De Skoender', Zevenoel-
sen 7, in aktie.

Basis mnd, per kwartaal
tarieÍ incl. korting
í 1s,50 / 38,50
/ 16,50 / 40,00
f 17,50 Í 42,50
Í 18,50 / 4s,00

Per halÍ jaar
incl. korting

74,00
77,00
81,00
86,00
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Geeuwkode
cJinsdog t/m zoterclog 9OOJS.OOuur wipogs l<oopovond

\oor uJoonÍc@eën oPzn mooist

5 o lJlst. 05155-1447

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
D i nsd ags- en vr i jdagsavond s
bezorgen wij Uw bestelling!

SLAGERIJ

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

@**atipatplia
WQíao,u
Zevenpelsen 8, 8651 BT lJlst
Privé: Sikko Sjaerdemalaan 31, lJlst
Telefoon 05155-1322

&q,r-lrltt-d n anfipJtB uanntun

DE ZONNEBLOEM,
AFD. IJLST
Op 26 januari j.l. heeft de Zonnebloem aÍd.
lJlst en Sneek een ontspanningsmiddag ge-
houden in het Mienskipsh0s te lJlst.
De Boalserter Skotsploech trad er voor ons
op en heeft verder de gehele middag voor ons
verzorgd.
Uit de vele reacties kunnen wewel zeggen dat
het een geslaagde middag is geweest. Velen
uit lJlst en Sneek hebben we er een genoegen
mee gedaan, en ons inziens is zoiets voor
herhaling vatbaar.
Voor het welslagen van deze middag willen
we dan ook vanaÍ deze plaats dank zeggen
aan alle vrijwilligers/sters zowel persoonlijk,
als ook van de middenstand voor hun inzet in
dezen. Zij allen hebben meegeholpen deze
middag te doen slagen. Hartelijk dank!
Tevens willen we u er op attenderen dat de
dagboottochten van de Zonnebloem gehou-
den worden oo 7 en 8 mei a.s. vanaÍ de Pam-
puskade te Sneek. Hiervoor kunt u contact
opnemen met telef. N. 1577 te lJlst. Graag
vóór 'l5 april a.s.
Namens de Zonnebloem wensen wii u alvast
een goede vaart.

ZWANGERSCHAPSMARKT
IN SNEEK
Voor iedereen die zwanger is of dit wil worden
en voor andere belangstellenden wordt bin-
nenkort een zwangerschapsmarkt georgani-
seerd. De bedoeling van de zwangerschaps-
markt is om de informatie over alles wat met
zwangerschap, bevalling en kraamtijd te ma-
ken heeft zo breed mogelijk aan te bieden.
Het is een initiatief van de werkgroep lokale
G.V.O. (Gezond, Voorlichting en Opvoeding)
in Sneek, lJlst en Wymbritseradeel).
De markt wordt voorbereid en uitgevoerd
door: wijkverpleegkundigen van de kruis-
verenigingen in Sneek, lJlst en Wymbritsera-
deel, de verloskundigen, leidsters van het
kraamcentrum, de diëtiste, twee fysiothera-
peuten die zwangerschapsgymnastiek ge-
ven, moedergroepleidsters van de vereniging
'borstvoeding natu urlijk' en een huisarts. Bo-
vendien wordt medewerking verleend door
de afdeling vorming en voorlichting van de
N.V.S.H. en door de F.l.O.M. (stichting voor
hulpverlening bij zwangerschap en alleen-
staand ouderschap).
Alle deelnemers aan de markt zijn aanwezig
om informatie te geven op hun eigen terrein
en om uw vragen te beantwoorden.
Bovendien zal er een film worden gedraaid
over een bevalling, en zal een videoÍilm wor-
den getoond over facetten uit een werkdag
van een kraamverzorgster. De fysiotherapeu-
ten zullen een demonstratie geven van de
zwangerschapsgymnastiek. En natuurlijk
zullen er veel folders en boeken ter inzage
liggen.
Op de markt zal een bord hangen waarop u
advertenties met aanbieding van gebruikte
baby-artikelen kunt prikken.
Kortom, er wordt zoveel geboden dat een be-
zoek aan de zwangerschapsmarkt meer dan
de moeite waard zal zijn.
De markt wordt gehouden op twee donder-
dagavonden van 19.00 uur tot 22.00 uur op
21 en28 maart 1985.
Plaats: het kruisgebouw in Sneek, Martini-
plein 12.

BOND VAN
PLATTELANDSVROUWEN IN
FRIESLAND, AFD. IJLST

In februari j.l. hadden wij onze emancipatie-
avond 'Ooit gedacht over macht?'
Het was een gezellige avond en de discussie
was goed. De aanwezige dames waren echt
gemotiveerd naar de bijeenkomst gekomen
en hebben ookallemaal hun woordje gedaan.
In maart hebben wij weer de meer gevraagde
gezelligheidsavond, waarop wij met elkaar
gaan 'niÍelen' onder leiding van ons eigen
aÍdelingslid mevrouw Tineke Ryoma en in
april a.s. het ééndagsbestuur als slotavond.
Het bestuur gaat hard aan het werk met hêt
nieuwe seizoenprogramma. Veel werk dus
maar leuk en leerzaam.
Met de enquête-Íormulieren van vorig jaar op
tafel en de doelstelling van de Bond voor
ogen, hopen wij met elkaar een goed pro-
gramma in elkaar te zetten.
Mocht u interesse hebben, u kunt ons berei-
ken via onze secretaresse mevrouw H. Bones.
telefoon 1982.

Het Bestuirr'

NIEUWE KLOMPEN
Toen ik enige jaren geleden 's avonds een
paar nieuwe klompen (luxe nog wel) buiten
liet staan, bleek er de andere morgen één en
wel de rechter, te zijn verdwenen.
Wat moet je met één klomp als je nog in het
gelukkige bezit bent van twee betrekkelijk
rechte benen met daaraan evenveel voeten!
Je gaat zoeken, eerst in de directe omgeving
en later zelÍs verderop. En dit niet alleen om
de waarde, maar je wilt één en ander zien
opgelost. Nu zou er in lJlst een hond zijn, die
bij zijn uitstapjes (het was een echte hij) graag
met iets mocht gaan slepen.
Het beest was al eens in het nieuws geweest
vanwege het wegnemen van een pantoÍÍel,
maar was daarbij op heterdaad betrapt.
Ondergetekende kreeg een adres op, maar bij
informatie daar bleek men van geen 'klomp te
weten' en Bijke was intussen voor een opera-
tieve ingreep opgenomen bij de te Utre(
gevestigde veteri naire opleidingsschool.
lk meen te weten dat hij een en ander over-
leefde maar zo'n beest een verhoor afnemen
wordt moeilijk. Dus 'laat maar zitten' en je
koopt een paar nieuwe.
Nu ik dezer dagen in opdracht van de pen-
ningmeester van het Groene Kruis bijna deur
aan deur moet zijn (een enkel adres moet
jammer genoeg nog steeds worden overge-
slagen) deed ik op het adres Kearnstien 4 een
merkwaardige ontdekking !

Naast het belletje aan de muur een ietwat
door weer en wind verkleurde klomp. Een
'links' exemplaar nog houdende de nu wel
bevroren resten van een plant(je). De heer
Van der Brug woonachtig op genoemd adres
vertelde dat hij plusminus 3 jaar geleden op
een morgen bij de kruising Fj0rslach-Suder-
gowei een klomp had gevonden. Hij had er
een goede bestemming aan gegeven, name-
lijk vullen met modder, aan de muur en een
plantje erin!
Na een genoeglijk praatje is het 'corpus delic-
ti' van de muur verwijderd, en weer in mijn
bezit! 'Links en rechts' zijn weer verenigd en
ondergetekende hoopt 'de stappers' alsnog
in gezondheid te mogen gebruiken.

lJlst, H. Lageveen, de Feanrànne 27
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SEISISWIZE:

lk sjoch it lrwea graach oer de holle, sei
Setse, ên hy troude in lyts wyfke

'Moatst do hast net ris in krOoerke ha Setse?
In oankr0perke. NoÍlik jong, mei dy kjeld.'
De áld baas sei it mei in fine glim en triuwde
wilens syn hannen djip yn 'e stÍsjekoarden
broeksb0se om hjirnei licht mei de dochsÍier-
stente romme broek Ían loÍts nei rjochts te
beweegjen.
Sa te sjen, wie dat ek in noflik geÍoel. Setse
batste der mar werris yn. Mei de m0le yn twa
hannen waarden de omsteane taharkers yn
twa tellen gewaar, wat it Írijgeselle libben al-
legear noch foar hie.
'Frij en blij', balte er wat oeremus - der koe
wol werris hurde wyn komme (sa tusken de
.are wurden troch waard er sadwaande wol-

1-5 de waarman neamd) -'it libben is my noch
te swiet en te wiet, ha, ha, nee mannen Setse
bliuwt sels baas.'.'Geen polonaise aan mijn
lijÍ!' En dat kaam der dan wer Ít mei dy hurde
-G-, automerk en in brike -ii-.
De oaren laken. Dizze smidsfeint mocht it bii
de buorrensbank gauris màl opsizze en al-
teast as de àlderen wat oer soksoarte saken
seurden, dan kaam Setse op'e tekst.
Hja fuorren en hy mar happe. lt joech wat
Íerdividaasje op sa'n rêstige maartske j0n mei
noch net Íolle moaiwaars berjochten yn 't
foarÉtsicht. En Setse wie maartsk en net, ta-
gelyk.
'Wist net heal watst mist, jong,'sei in oaren
wat gekoanstekkerich. In rizich man sei fan
achter de bank wei dat, as't heal koe moatst
in hielen nimme. Dêr ha jo dan lo libbenlang
wol genóch oan.
Setse wie op syn iepenst. 'No, wat tochten
jimme, as ik aanst ris ien Étsykje dan nim ik ek
in baas Írommis. Net in skraits of sa'n lyts
huppelpupke mar ien mei alles der op en der'- rn.' Ën dêr galme it wer oer de healtsjustere

\dlOrfen.
'Do hast se seker foar 't Étsykjen, sa heard dat
wol,'woe ien witte. De glimkes glommen yn it
bytsje moanneljocht dat troch it wolkentek
boarre. Ommers, in poerbêstenien, dat wol,
mar mei in grutte giele kuÍe op 'e kop mei
deroan twa knapen fan dy - altyd Íoar de wyn

- earen mei deryn noch inkele mear brÉn as
wite tosken mei der0nder in Íoars, nei alle
kanten Ítwoechsen spekkich lichem mei dêr-
0nder in pear Ían dy maat 35 skonken (hy kin
sa Ét te surfen), wie 't memmes moaiste no
krekt net. Sis no sels? Mar poerbêst fan aard
en kant yn dwaan en de twa grutte blauwe -
wat bolle - eagen Íerrieden fansels dat syn
hert Ían goud wie.
Mar noch net - of sadwaande - noch net oan
't wiif. En in mins is ek samar tritich, alteast
hjoeddedei, en dan moatte jo, as jo nochris
wat wolle, der sa njonkenlytsen al oan. Yn 'e
regel; der earst njonken en letter in lytsen,
mar hawar Setse moatst earst marris oan ien
slagje. 'Wat Íoar ien sykkest, jongkeardel?'
'No, sa'k sei, in echtenien. len dy't net sa
stjonkt nei r0kersguod en net al te fyn is. lk
moat se. sismar. krekt ha kinne. Mar se moat
witte wa't baas is. Geen rooie één, sismar.' De
oaren hiene der wille om. Fansels wiene der
ek guon by, dy't sekerwol in bytsje jaloersk op

de jongfeint wiene, mar dat merkbite litte, ho
mar. Gnize as in boer mei pine m0le (en mis-
kien in keunstgebit) en 'o wat zijn we heden
blij'. Setse bearde noch wat troch: 'lk bin
krekt as it waar yn maart. R0ch en rimpen en
jow foar Íroulju gjin krimpen,' en sa gong dat
noch wat troch.
'lt is oars wol in saakje fan: Maart roert zijn
staart!', murk immen sl0chslim op. lt wie in
drokte fan komsa en it wie dan ek mar goed
dat de àldbaassmid deroankaam.
Faaks hiene hja Setse der mei syn allen op in
wat Íynynleine wize deryn stjonke litten, mar
no't Setse syn baas der hast wie, holden hja
allegear yn. Net dat de álde net oer in grapke
koe, - krekt oarsom - mar hy hie wat oer him
dat respekt óÍtwong. In besteklik prater, mar
as er ien kear goed op'e tekst wie waard er in
smout ferhaler. Lykwols, mochten de saakjes
ris rjocht setten wurde, dan wiene syn wurden
as de moker op it oanbyld; hurd en raak.
It praat gong dan ek al wer gau oer minder-
opruijende 0nderwerpen. Setse sette óf; by
him wie no it nuveraardiche der ek wat óf.
Baas en Íeint binne j0ns alhiel ótp^raten. Mar it
wie krekt as hie de smid it yn 'e smizen, wat
der foar dy tiid beprate wie. 'Setse op 'e fyts
belàne?', frege er kwànskwiis. 'No. . . ja,'
kaam it wat skruten, 'no ja, sjoch we hiene it
eeÍkes oer syn Íroullusbloed, sjoch, dat sa-
dwaande.'
'Ja, ik begryp it,'sei er, 'no in bytsje stikeljen
kin ek gjin kwea as de persoan yn kwestje der
sels om siket, is 't net sa?' Der waard goed
knikt. 'Op alle pannen past in lid' oppere de
man achter de bank. 'Hy hat it fan syn pake,'
sei de baas wylst er mei syn altyd swarte han-
nen de piip foar't ljocht helle. 'Jimme hawwe
de áld man miskien net mear kend, mardy hie
ek altyd it praat wat Setse by my yn de smid-
derij hat.' De earen gongen iepen, de boppe-
ste knoop ticht en de hannen noch efkes djip
yn 'e bOsen; no kaam der griÍ wat.
'Dy àlde Setse is mei syn fjirtichste einlings
troud en yn dy syn f rijgeselle tiid wie it ek altyd
Ían: lt donderet my neat, se krije my net 0nder
it plak, ik gjin wiiÍ te regeljen, ensafuorthinne.
Doe't er lykwols wat àlder waard, begOn er
fansels alris te prakkesearjen, no, en sa no en
dan kaam it der wolris ót: hy woe wol in Írou
ha mar dan in baas Írommis.
Krekt as syn pakesizzer no altyd seit: net sa'n
lyts knyn.'
In sweltsje struts oer de sydkant Ían 't doaske
en Íeroare yn in freonlik, d0nsjend lampke.
Trije lange halen en de piip rikke as dy Ían it
Íabryk.
'Mar wat tinkt jimme, rint er op 'e jierlikse
merke - hy rOn doe sels al tsjin de fjirtich -,
net in Írommiske tsjin 't liif, wol sa'n behin-
dich, lyts wyÍke dat hy koe mei 't measte ge-
mak it oer har hinne dwaan, s0nder dat hja ek
mar in drip ferneare soe. Mar op slach en stuit
Íereale. En se hie him yn 'e besnijing!
No ik sis it jo, it wie mel. lt jongste wie der by
har ek al wat óf - se hie jierren oanien hazze-
Íongen en dan komme lo dersels net oan ta -
dat se oakte de boel sa krêftich en kranich

oan, dat yn in Íearnsjier wie der suver nimmen
mear dy't Setse noch koe. Hy wie lytsrian en
fleagen de wurden him oars bryk en brimstich
Ét de skuordoarren, no wiene it tenei oars net
mear as Íatsoenlike grommeltsjes Ít in lyts
achterdoarke wei. Foar 't er in jier oerhinne
gien wie, wiene hja man en frou en it wurk
slagge him ek noch tige bêst want yn in om-
sjoch hie er in hiele hÉshàlding.
Lykwols in jier as sàn, acht letter, doe't er
himsels wer wat weromf0n hie en de frou
knap yn 'e ruften hie, kaam er wer wat op 'e

lappen.
It praat kaam wat werom en it like hy soe de
álde wer wurde. Doe't de manlju ris op in
neare simmerj0n dêre 0nder de iperenbeam-
men stOnen te gekjaaien kaam pake Setse der
ek by stean.
It wie krekt as wie de tiid ryp. Se woene him op
'e fyts ha, dat der waard pleage - en mile wie
net thÉs - oer syn eardere wurden. En doe't it
hiele Íerhaal yn syn hiele hear en fear oprea-
kele wie - ynbesletten dat er yn in sucfrt en in
skeet troud wie - en dat er mei in lyts wyÍke
syn libben slite moast, sei Setse: 'ik sjoch it
kwea graach oer de holle en dêrom haw ik in
lyts wyÍke nommen!'

P.F.

(Skraeits : skraits : lang meager persoan).

M A IT I I D S O NT S P O NRSONNET
As de ljippen en ljurken der aanst wer bínne
en de laft wurdt fol fan bliir gerop
lit dan de drokte drokte om És hinne
en sykje hastich de moaie meldijen op.

Hark de lysters ljuensk yn 'e popelieren
blaumieske en bloktinkje dogge m0lryp mei
troch it siongen foltsjend him 't lersieren
al by't lemieren fan in nije ljochtskyndei.

En ik sit yn in trochdinder jende trein
en ryd r'nts jes om it ljordige iibben
nei eltse folle komt wer in lege wein.

'k ha g jin tiid en ha'k it? hy is fluch brtlein
'k hear net it suvere sjongen, o, strif stribben;
sinder it libben te fersieren aiet it nei de ein.

P.F.

(ljordich : lieÍ, vriendelijk): Lluensk : vleie-
rig, verlieÍd).
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Op 27 april 1985 zal het 60 jaar geleden zijn
dat UVC werd opgericht. Wij spraken hier-
over met eeí van de oprichters (de enige die
nog in leven is), de heer Wiebe de Boer,
thans woonachtig te Joure. Hij is in 1908 tê
lJlst geboren als zoon van Arjen de Boer en
Sijke Tijsma. Arjen de Boer was lange tiid
brugwachter op de grote draaibrug alhier.
Wiebe de Boer, die een vlotte verteller is,
kan zich de eerste jaren van de voetbalclub
nog heel goed herinneren,

Wiebe de Boer, de enige nog in leven zijnde
oprichter van IJVC Hij is in 1908 te lJlst gebo-
ren als zoon van brugwachter A. de Boer en
zijn vrouw S. ftTsma (Atjen-Sijke). Thans
woont de heer de Boer met zijn vrouw in Jou-
re. Via de IJVC-bode blijft hij op de hoogtevan
het wel en wee van IJVC.

OPGERICHT IN EEN SCHUUR
De oprichting van IJVC vond plaats in de
schuur van mijn ouders, die stond aan het
eind van de steêg naast Cees Nauta. (op
Uilenburg tussen H.J. Oreel en J. van der Zee,
Fr.B.).
Foppe de Haas, die later voorzitter werd, had
tijdens die eerste bileenkomst ook al de lei-
ding toen wij in de oude schuur bijeen waren.
In deze steeg stonden destijds 3 woningen,
die waren ook van mijn ouders. Vader werkte
eerst bij S.O. de Vries (de oude S.O.), maar
later werd hij brugwachter.
De club is opgericht door dezelfde mensen
die in het eerste bestuur zaten.
Dat waren Foppe de Haas, Michiel Troelstra,
Fokke Lanting, Piet lJsselstein en ikzelf. Mis-
schien was Marten Stienstra er ook nog wel
bij.
De eerste vergadering werd gehouden in iuni
1925, de club had toen zo'n 30 leden. Wii
voetbalden als bestuur zelÍ ook mee, behalve
Foppe de Haas.
lk kan me nog wel herinneren dat we wel eens
tegen een club uit Sneek speelden.
Wij verkleedden ons dan in caÍé'Het Lemster,
Veerhuis'aan het Hoogend, in voetbaltenue
liepen we dan naar het voetbalveld aan de
Lemmerweg. Meestal speelde ik back, marals
er toevallig eens geen keeper was, ging ik in
het doel staan.
Wij speelden in Ulst op het 'Mintlàn' (oude
sportveld) in een zwarte broek en een witte
trui.
De doelpalen hadden we zelf gemaakt. Doel-
netten hadden we niet, de bal kwam dan ook
dikwijls in de houtkolk van Woudstra terecht.
De contributie was in het begin voor jongeren,

60 JAAR VOETBALVEREN'G'NG IJVC
5 cent per week en ouderen 10 cent. De nieu-
we ballen kochten wij destijds bil Gerben van
der Werf, die woonde op de Oosterdijk te
Sneek.

SPORTMAN EN
BESTUURSLID
lk ben in 1908 in lJlst geboren en dus momen-
teel 77 jaar.
Mijn beroep was electriciën en ik werkte eerst
bij Van der Meer en Roodbergen op Uilen-
burg, daar werkten destijds wel 17 knechten.
Later nam Fokke van der Woude dit bedrijÍ
over, daar heb ik ook nog bij gewerkt.
Behalve bestuurslid en voetballer bij IJVC
was ik ook nog lid van Stànfries (secretaris)
en ik was bij de lJlster korfbalclub.
I n 1 929 heb i k de elfstedentocht meegereden.
Op 20 Íebruari van dat jaar vroor het maar
lieÍst 20 gradenl In 1940 deed ik ook weer
mee, toen werden we in Beetgumermolen van
het ijs gehaald, we mochten niet verder.
ln 1929 vertrok ik uit lJlst naar Noord Holland.
Samen mêt Foppe de Haas werd ik tot erelid
van IJVC benoemd.
Gevoetbald heb ik toen niet meer, turnen heb
ik nog wel gedaan.
Mijn vrouw komt uit Bolsward en we hebben
3 kinderen gekregen. In 1937 verhuisden we
naar Joure, hier hadden wij een electriciteits-
bedrijÍ genaamd 'Gebroeders de Boer'.
Toen het Praeth0s werd geopend ben ik daar
nog met Michiel Troelstra bij geweest. Een
paar jaar geleden heb ik bij een wedstrijd van
oud-IJVC spelers de aftrap verricht.
Als IJVC in Joure speelt sta ik natuurlilk langs
de lijn. Via de IJVC-bode blijf ik nog op de
hoogte van het clubgebeuren.
Leuk dat ze mij die nog steeds toesturen.
lk hoop dat |J.V.C. straks een mooi feest mag
hebben en ik wens de club het beste voor de
toekomst.

,JLSTER ALLERLEI

Tot zover de heer Wiebe de Boer uit Joure.

UIT HET NOTULENBOEK
IJVC is een vereniging die zich gelukkig mag
prijzen dat vanaÍ het begin de vergaderingen
zijn genotuleerd en dat de notulenboeken zijn
bewaard gebleven. Vooral bij een jubileum
ontdekt men he belangrijk dit is. Secretaris
Lammert Koster was zo vriendelijk ons een
blik in het eerste notulenboek te gunnen. Hier
volgen een aantal passages uit de eerste ver-
sragen.
De eeÍste vergadering, 19 juni 1925. Foppe
de Haas wordt vooÍzitter, Michiel Troelstra
secretaris, Wiebe de Boer Penningmeester,
Pieter lJsselstein, Lammert ter Heyde en
Fokke Lanting elÍtalcommissie. Er wordt ook
besloten een nieuwe bal te kopen.
6 oktober 1925. Moeten we ook contributiê
betalen als we niet spelen? Nee, dat hoeft ni.
totdat we na de winter weer gaan spelen.
16 maart 1926. Deze vergadering wordt opge-
luisterd door een jazzband bestaande uit de
heren StoÍfel van der Goot, Lammert ter
Heyde en Piet lJsselstein met zang van mel.
H. Dijkstra.
6januari 1927.De penningmeester maakt be-
kend dat er een batig saldo is van f 61,671/2.

Wil lem Bakker wordt tot bestuu rsl id gekozen.
29 juni 1927. Voor de elÍtalcommissie worden
gekozen J. Dijkstra, W. Meinsma en M. Stien-
stra.
22 ianuari 1929. Foppe de Haas en Wiebe de
Boer vertrekken naar elders. Zij worden tot
e revoo rzitter respectievel i j k erel id benoemd.
In de kascommissie Íungeren T. Brens en
W. Kooomans.
16 juli 1930. Er moet een nieuw shurd(!) ko-
men, hierover wordt veel geouwehoerd, be-
sloten wordt als volgt: zwarte broek, blauw
shurd met witte kraag en de letters UVC op de
linker borst.

t l:;

íl'!'i

Deze toto is omsÍreeks 1933 gemaakt op de
Makkumerwaard tijdens een vriendschappe-
lijke wedsttijd tegen Makkum.
V.l.n.r.: Bouke Fiilstra, Paulus Buma, Fokke
Lanting, Geert Muizelaar, Wiebe Koopmans,
Symen Sijperda, Marten Stlenstra, Oege
SÍienstra, Gerritvan Koningsveld, Roel Walda
(zoon van meester Walda uit Aosthem), Klaas
Huitema.

Tot zover het eerste notulenboek. Wij wensen
IJVC een goed jubileumfeest toe en een spor-
tieve toekomst. Voor het eerste elÍtal is hope-
lijk een citaat uit het iaarverslag van 1930 van
toepassing: 'Alhoewel er drukkende nederla-
gen zijn geleden kwam IJVC er in het eind van
het jaar toch nog flink in!'

Frits Boschma
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BABY OP KOMST?
Daar kunt u ook met andere aanstaande
ouders over praten.
Mogelijke onderwerpen kunnen zijn:

- zwangerschap, bevalling, verzorging van
de baby,

- emotionele aspekten en leeÍwilze tijdens
de zwangerschap,

- rol van de a.s. vader,

- hoe anderen dat nu ervaren.
De Kruisvereniging organiseert vijÍ avonden
voor a.s. ouders in een groep van 8 tot 12
personen. Op woensdag 17 april tlm 22 mei.
Tijd: 19.30 uurtot21.30 uur.
Op de eerste avond stellen we gezamenlijk de
onderwerpen vast.
De bijeenkomsten worden begeleid door
Hanneke van de Haar en Bep van Dijk, wijk-
verpleegkundigen.
Wilt u zich aanmelden of wilt u mêer weten,
bel dan de Sneker Kruisvereniging,
tel. 05150-12430 (12.30-13.30 uur). In Wym-
britseradeel kunt u uw eigen wijkverpleeg-
kundige bellen of Bep van Dijk, Nijland,
tel. 05156-441 (tussen 12.00-13.00 uur).

'T ZOLDERTJE
Ons 'winkeltje' loopt sinds de opening uit-
stekend!
Er is veel winterkleding verkocht en nu het
zomerseizoen voor de deur staat, kunnen we
natuurlijk weer zomerkleding gebruiken,
vooral in de maten 92 t/m 186.

Ook speelgoed is van harte welkom!
Tot ziens op de FjOrslach nr. 5!

Jeanette en Janneke

P.S. Voor de mensen die het nog niet weten,
het winkeltje is iedere donderdagmiddag van
halÍ 2 tot 3 uur geopend.

NEDERLANDERS LET OP UW
ZAAK!
Er is een stichting in het leven geroepen, die

. )Staat der Nederlanden wil dagvaarden, om
'tÉplaatsing van kruisvluchtwapens (oÍ in het
ergste geval een eventueel gebruik daarvan)
te beletten.
Voor dat proces is veel geld nodig, bijvoor-
beeld20.000x/35,-.
Wie dat betaalt is deelnemer in die stichting,
die streeft naar ondemocratische besluitvor-
ming. Niet de gekozen regering, maar de
rechter zal uitmaken of dat van die kruis-
vluchtwapens wel mag.
Een tweede staaltie van particuliere bemoeie-
nis is een meneer die op zijn buitenverblijf in
Heemstede besprekingen houdt over ontwa-
pening en wel met een tweetal Russische ge-
neráals.
Zoiets is in Nederland, in de dertiger jaren al
eens voorgekomen. Dat heeÍt meegewerkt
dat er veel leed en verdriet over ons land is
gekomen. Betrokkene heeÍt voor zijn opstel-
ling en handelwijze later de kogel gekregen.
Als 3e kunnen we dit jaar een acceptgirokaart
verwachten waar we middels het storten van
een geldbedrag onze instemming kunnen be-
tuigen met de inhoud van een volkspetitio-
nement.
Hier is maar een antwoord op. Verdedig Ne-
derland, maak het niet weerloosl!

Ulst, O. Tichelaar

Autorijschool L. de BOer
Belangrilker dan een goedkoop

leguur is de eindrekening
na het rllerament

Ga daattm naar
Autorijschool L. de Èoer

Popmawaï 12

Ulsl
Teleíoon 05155'1553

VOLLEDIG
GEDIPLOMEERD

VISSER.IJLST
BOEK- EN FOTOHAN DEL - SPEELGOED
Gala-magrachl, telefoon 1 3 1 I

Judoschool lJlst
Er is nog plaats voor enkele nieuwe leden.

- Kleuters, jeugd en senioren.
- Contributies vanaf f 14,- p. mnd.
- Kleine groepen (veel aandacht voor uw kind).

- Volledig gediplomeerde leraar.
- Lessen opwoensdag.
- Ook zelÍverdediging voor dames.

Alle inÍormatie, tel. 05155-2035.

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

Geopend van:
MAANDAG t/m VRIJDAG 8.30-12.15 uuren 13.15- !8.00 uur:
VRIJDAGAVOND KOOPAVOND 1 9.00-21.00 uur:
ZAïERDAGS 8.30-12.1 5 en 13.15-16.00 uur

c Drog isteri j, tabak, Iosse 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 Sterke folder-aanbied ingen, enz. ! !

Gratis bezorging boven de í 35,-!

Ook uw

Kenborch
SLIJTERIJ/WIJNHANDEL

Alles onder één dak aan de Galamagracht!
Te1.05155-1570 Te1.05155-1570
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ANNA SCHRAA.VAN POPTA

GEDIPLOMEERD
PEDICURE

Geeuwkade 11 - TeleÍoon 1930

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

Tevens voor het verzorgen van
uw advertenties

sybe houïsrno

studror,oor
grofischevrrrrEeving
en produktie

poslbus 28
8ó50 oo iilst
golomogrocht lBo (8ó51 eb)
lelefoon 05155-2407
privé 1820

Een exclusieve Rabobank

Voor nieuwbouw, uitbreiding of
onderhoud van uw:

O Venrarming
(C.v. en lokale venivarming)

O Sanitair en waterleiding
O Zinkwerk
O Dakbedekking

lnstallatie- en loodgtêtersbedrllí

A. SIIPENDA
Stadslaan 2a, teleÍoon 05155-1224

o bloemen

. planten

o bloemsierkunst

o tuincentrum

o tuinarchitectuur

Dit alles in uw'eigen stad'bif :

DEHAAS
BLOEMEN

toeringcarreis...
(i.s.m. Oad)

10 dagen naar Baden bijWenen
van maandag 20 mei t/m woensdag 29 mei 1985.

I nbegrepen : vol ledige verzorg i ng (vol pension), al le i n het
programma genoemde excursies.
All-in per persoon slechts í 975,-.

Wenen, een hoofdstad met allure . . .,
nu snel even boeken bij:

Galamagracht 1

lJlst
TeI,05155-1426

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

ooaooooo PUNTscEwtJs o

o 'MIJN HOBBY, UW GEMAK'
Het vertrouwde adres voor al uw slijpwerk!!
Speciaal aanbevolen voor al uw tuingereed-
schao.
Ook diverse 2e hands grasmaaiers.
P.H. de Vries, Bockamastraal 27, tel. 1782.

TAXI.NIEUWENHUIS
BEL 19OO

RAADSVERGADERINGEN
VAN DE GEMEENTE
WYMBRITSERADEEL
De eerstvolgende vergaderingen van de ge-
meenteraad van Wymbritseradeel zullen ge-
houden worden op de dinsdagen 2 april en 14
mei in het gemeentehuis te Sneek. Aanvangs-
tijd van beide vergaderingen is 20.00 uur.

Burgerlijke stand
in Íebruari:
Geboren:Fokko Tiemon, zoon van de hr. en
mevr. H. Nooitgedagt, Annigje Teuntje, doch-
ter van de hr. en mevr. J. Vink, Haaije Thomas,
zoon van de hr. en mevr. G. Th. de Jong,
Johannes Dirk, zoon van de hr. en mevr.
G. Wierstra.
Gehuwd: Frans van der Veen met Anna Pietje
Douma.
Overleden: Leo Elisabertus Anthonius. oud
61 jaar.

GEVONDEN VOORWERPEN
Gevonden: blauw toilettasje met inhoud,
naam Elize Boersma ingeschreven; briefje
van 5 en brieÍje van 25 gulden; kleine witte
gebreide kinderwant; gouden speld, in het
midden geslepen donkerrood/bru in steentje..
torentje. .
Verloren: ongeveer 10 cm. lange huissleutY

DATA GROFVUILROUTE!!!
Van de gemeente hebben wij bericht ontvan-
gen op welke dagen zij een grofvuilroute zal
houden.
In hetvoorjaaropwoensdag l0aprilen in het
najaar op woensdag 6 november. Het grof-
vuil zal om 7.30 uur aan de openbare weg
moeten staan, waarbij onder grofvuil wordt
verstaan vuil dat niet verkleind kan worden
zodat het in de huisvuilkist kan worden ge-
daan.
Bouw- en sloopafval, bedrijfsafval en land-
bouwplastic worden niet meegenomen. Het
aan te bieden grofvuil dient 'handzaam' te
worden meegegeven.
Wij rekenen op uw medewerking.

Ver. Stadsbelang lJlst

NU:
NlEuuJËRUllíTE-lEco
ETt ZE6o-RIDDEPS.

--

VISSER-IJLST
BOEK. EN FOTOHANDEL.SPEÊLGOED
Galamagracht. leleloon 1313


