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ENQUETE KULTURELE RAAD
Ruim een jaar geleden heeft de toenmalige Kulturele Raad van lJlst het initiatieÍ
genomen om eens na te gaan waarde kulturele belangstelling van de lJlsters naar
uitgaat. Van de ruim 1000 woningen in lJlst werden er 104 bezocht. Elk 10e huis in
iedere straat kreeg bezoek van één van de leden van de Kulturele Raad, die een
anoniem enquête-formulier bij zich had.
Als iemand om watvoor reden dan ooklieverniet meewildewerken, gingen we een
deur verder. Dit is wel 22keer nodig geweest, jammergenoeg.
Door middel van mondelinge vraagstelling werd nagegaan hoe het kultureel
seizoen í98211983 was eryaren. Bovendien wilden we graag meer algemene
inÍormatie zodat we onze toekomstige plannen - ook in de nieuwe Kulturele Raad
van t/Vymbritseradeel - zouden kunnen aÍstemmen op de belangstelling van de
inwoners van lJlst.

We zijn op het idee gekomen om zo'n enquête

'^ houden, omdat we in voorgaande jaren wel

Vls missers hadden onder de kulturele akti-
viteiten (en ook wel eens uitschieters). Waar
lag dat nu aan? Hadden de mensen het te
druk met hun eigen verenigingen om eens
een avondje uit te gaan? Hadden mensen met
een godsdienstige achtergrond misschien
principiële bezwaren? Hadden 65+'ers nog
zin om te komen? Bleven mensen met jonge
kinderen altijd thuis? Wist iedereen wel altijd
dat we weer wat hadden georganiseerd? Wa-
ren de toegangsprijzen te hoog? Hadden we
soms te veel georganiseerd?
Deze vragen zijn het uitgangspunt geweest
voor de enquête. lk zal u niet vermoeien met
allerlei cijÍers. De konklusies zijn het interes-
santst.
Naar aanleiding van deze konklusies heeft de
voormalige Kulturele Raad van lJlst een ad-
vies gegeven aan de gemeenteraad van Wym-
britseradeel. Mocht u belangstelling hebben
voor het cijÍermateriaal, dan kunt u bij mij
terecht (1e1.2282) of op het gemeentehuis.
Enkele konklusies- Toneel heeft de belangstelling van meer

r-dan de helft van de ondervraagden. Hierbij
wordt vaak verondersteld dat de Kulturele
Raad ook bemoeienis heeft met dê olaatse-
lijke toneelvereniging 'Meiinoar ien' (wat
tot nog toe niet het geval is).

- Een groep van 23o/o blijÍt thuis omdat die
geen enkele belangstelling zegtte hebben.

- Eén keer per 2 maanden uitgaan komt ge-
middeld het meest voor.

- De meeste mensen met kleine kinderen
gaan 's avonds niet weg. Hierbij tekenden
veel mensen aan dat er ook geen oppas-
centrale was in lJlst.

- In dezelfde groep ondervraagden werd ook
vaak aangegeven dat de toegang voor ten-
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Elke hear syn menear, sei dê arbêider, en
elke gek syn kleuren.

toonstellingen voor een gezin erg hoog
wordt als iedereen moet betalen. Mogelilk
kan voor kinderen een lagere toegangs-
prijs gelden of kunnen ze misschien zelÍs
gratis mee als ze onder geleide ziin.

- Ouderen komen 's avonds veelal de deur
niet meer uit. Middagvoot'stellingen zou
men wel erg op prijs stellen.

- Mensen met een godsdienstige achter-
grond hebben een grote belangstelling
voor muziek, terwijl de mensen zonder die
achtergrond liever toneel zien.

- Mensen die aktieÍ zijn in het verenigings-
leven blijken juist een heel brede belang-
stelling te hebben en gaan in verhouding
veel vaker naar de kulturele aktiviteiten dan
mensen die niet in verenigingen zitten.
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- De stencils met aankondigingen van de
verschillende aktiviteiten worden veel ge-
lezen en vormen voor de meesten ook de
belangrijkste aankondiging, vergeleken
met advertenties en affiches.

- Er wordt genoeg georganiseerd voor vol-
wassenen.

- Voor de kinderen is er weinig te beleven.
Meer aanbod dringend gewenst.

- Een gevarieerd aanbod van Friese èn Ne-
derlandse aktiviteiten is gewenst.

- Men is over het algemeen tevreden over het
programma van 1982 geweest.

Advies
De gemeenteraad heeft het volgende advies
gekregen:

- Een gevarieerdertoneelaanbod: niet alleen
Tryater, maar ook Nederlands toneel. 'Kon-
kurrentie' met plaatselijke toneelvereni-
ging in de gaten houden. Mogelijk samen
iets organiseren.

- In lJlst behoeft niet te worden gestreefd
naar een maandelijks aanbod. Dan komt er
een te overladen programma. Plm. I keer
per jaar is genoeg.

- Mogelijkheden voor een oppascentrale
moeten worden nagegaan.

- Kinderen tot 12 geen of een lagere toe-
gangsprijs laten betalen voor tentoonstel-
lingen, mits ze onder geleide komen.

- Middagaktiviteiten voor de 65-plussers.

- Aktiviteiten voor kinderen organiseren.

- Stencils met informatie zeer zeker hand-
haven.

Suggesties en ideeën van de lJlster bevol-
king
De laatste vraag op het enquête-Íormulier be-
troÍ wensen, ideeën en suggesties.
Hier volgt een bloemlezing:

- Stencil maken over Oud-lJlst om uit te rei-
ken aan de toeristen.

- Filmavonden

- Ophaalservice (deze bestaat in principe
nog altijd!)

- Gondelvaart
- Voorstellingen van'Meiinoar ien' openbaar

maken

- Een gastheer of 'vrouw voor het Mien-
skipsh0s bij de ingang, zodat ie je er thuis
voelt.

- Ludieke aktie om lJlst en omgeving schoon
te houden.

- Schaatsmuseum

- Middenstandsaktiviteiten, b.v. mooieetala-
ges over lJlst

- Boekje over lJlst, Toen en nu, met adver-
tenties

- Routebeschrijving voor toeristen
- Kennismakingsavond voor de 4 'stukken'

van lJlst (De Rat, Oud-lJlst, etc.)

-, Oudheidkamer voor lJlst

- Op Íoto's vastleggen hoe lJlst nu is! (voor
later)

- Kalender van lJlst laten maken

- Jaaroverzicht van alle aktiviteiten
- Talentenjacht
- Voordrachtwedstrijd voor kinderen en vol-

wassenen

- Fries kabaret.
Êksemplaren van de uitwerking van de en-
quête kunt u op het gemeentehuis krijgen bij
de heerJoh. van Dijk.
Langs deze weg wil de voormalige Kulturele
Raad van lJlst iedereen heel graag bedanken
die heeÍt meegewerkt aan de enquête.

Namens de Kulturele Raad
Janke de Paauw-Westra, tel. 2282

BURGERLIJKE STAND IN
MAART:
Geboren: Reinout Sioerd, zoon van de heer
en mevrouw P.L. Miedema.

'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/of advertenties kunt u inleveren
vóór 1 mei bij:
Boekhandel Visser, Galamagracht 9. lJlst.
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Openlng I meí

ln lJlst
De A & O 2000 is gesloten i.v.m. verbouwing

maandag 6 t/m woensdag 8 mei

om 9.00 uur op 9 mei bent u
van harte welkom bij Golff
Let op onze openingsfolder!
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Oorlogsboeken
Bij ons ruime keus (zie ook onze
etalage).
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CDA-VROUWENBERAAD
Het CDA-Vrouwenberaad, regio Sneek, kwam
op 21 maart j.l. bijeen in het'Mienskipsh0s'.
Om halÍ tien kon regio-voorzitster, mevrouw
Frankena ruim 60 vrouwen welkom heten. Na
enige zakelilke aangelegenheden konden we
luisteren naar een sprankelend reÍeraat van
mevrouw A. Brandenburg-Vogelzang. Als on-
derwerp had zij gekozen 'De vrouw en/in de
gemeenteÍaad'. Op boeiende wijze schetste
zij ons de geschiedenis van de politieke be-
wustwording van de vrouwen vanaf Aletta
Jacobs. Íeministe van het eerste uur tot de
vrouwen van deze tijd, die o.a. zitting hebben
in gemeenteraden, provinciale staten, raads-
commissies e.d.
ln 1922 werd het vrouwenkiesrecht in de
Grondwet vastgelegd en kreeg men aktief en
passief kiesrecht. ActieÍ kiesrecht is de be-
voegdheid stem uit te brengen bij verkiezin-
gen. PassieÍ kiesrecht isde bevoegdheid ge-
kozen te worden.
Mevrouw Brandenburg is lid geweest van de
gemeenteraad van Gaasterland, was daarna
wethouder van deze gemeente en thans pro-
vinciaal statenlid voor het CDA en bovendien
f raktievoorzitter van deze partij.
Mevrouw Brandenburg raadde ons met klem
aan, en dat stond ook centraal in haar hele
betoog, 'der by te wêzen'. Dat wil zeggen: ga
naar de vergaderingen van het CDA, wordt lid
en zorg ervoor dat er vrouwen in de gemeen-
teraad en provinciale staten worden gekozen.
In verband met de gemeenteraadsverkiezin-
gen op '19 maart van het volgend jaar is het
noodzakelijk nÈ alvast de namen van de
vrouwen voor de kandidatenlijst te bespre-
ken. Stem op een vrouw- Mevrouw Branden-
burg wees aan de hand van enkele cijfers ons
er op hoe vreemd de verhouding in het aantal
mannen/vrouwen in de gemeenteraden is.
Van de 190 CDA-raadsleden in Friesland zijn
er 16 vrouwen. Van de 36 CDA-wethouders is
er'l vrouw.
Wel was spreekster van mening dat mannen
vrouwen naast elkaar moeten werken in de
politiek. Man en vrouw zijn immers beiden
mens,
We hebben lang het oude patroon gehad: de
man werkt buitenshuis, de vrouw in de huis-
houding. Na 1960 hebben we een nieuwe
emancipatieperiode gehad. Huishoudelijke
apparaten maakten het de vrouwen gemak-
kelijker. Men kreeg meer tijd om ook andere
dingen te doen dan stof aÍnemen en stofzui-
gen, Vrouwen kwamen in schoolbesturen,
kerkeraden oÍ werden lid van een politieke
partij.
Toch zijn veel vrouwen bang om op politieke
vergaderingen hun mond open te doen. Maar
weest niet bang om Íouten te maken; aldoen-
de leert men.
En wordt er een beroep op u gedaan, grijp de
kans. Zo is het b.v. ook nuttig wanneer er
vrouwen zitting hebben in een woningstich-
ti ng. Als voorbeeld noemde ze een bejaarden-
woning waarin een raampje op een nogal on-
gewone hoogte was aangebracht. De bejaar-
de moest om het raam te kunnen openen
eerst op een stoel klimmen; uiterst gevaarlijk.
Vrouwen hebben voor dit soort dingen meer
oog. En zulke situaties zouden daardoor in de
toekomst vermeden kunnen worden.
Mevrouw Brandenburg vindt de gemeente-
raad de mooiste bestuurslaag die er is.
Na haar gloedvolle rede was er gelegenheid
tot het stellen van vragen, waarvan druk ge-
bruik werd gemaakt. Er waren er zelfs zoveel,

dat ze niet allen konden worden beantwoord.
Om half '12 sloot de voorzitster deze leerzame
vergadering met de oproep t.z.t. actieí mee te
doen met het oostellen van de kandidatenliis-
ten.

BUURWERENIGING
.DE KOLK'
Op 29 maart j.l. hebben wij een paas-klaver-
jasavond gehouden. Er waren 1 6 man aanwe-
zig.
Om 8 uur zijn we begonnen en om kwart over
twaalÍ waren de prijswinnaars bekend.
De uitslag is als volgt:
1. J. v.d. Zee,6927 pt; 2. J. Floris, 6899 pt:
3. T. Andrae 6739 pt.
De poedelprijs was voor H. Nagelhout met
4972 ounten.

VERENIGING
.STADSBELANG IJLST'
Schillenprojekt
Van de Milieugroep Oudega (W) hebben wij
het volgende schrijven ontvangen, waarvoor
wij uw aandacht vragen.

Geachte inwoners van lJlst. :

Bij deze willen we iedereen, die belangstel-
ling heeft uitnodigen voor het bijwonen van
een informatie-avond voor het oozetten van
een schillenprojekt. Deze avond wordt ge-
houden op dinsdag 7 mei in 'lt Joo' te Oude-
ga, aanvang 20.00 uur.
Als milieugroep zijn we in oktober 1983 ge-
start met een schillenprojekt in Oudega en
dat loopt tot nu toe zo succesvol dat we graag
onze opgedane ervaringen willen doorgeven
aan initiatiefnemers in andere doroen van de
gemeente Wymbritseradeel. We beperken
ons hierbij tot Wymbritseradeel omdat onze
gemeente van het begin af aan ons prima
gesteund heeft en ons per kilo opgehaalde
schillen een subsidie verleent van 5 cent.
Wat vroeger een normaal beeld in de dorpen
was (een schillenboer) dat komt op tal van
plaatsen weer terug. Dit komt mede omdat de
opbrengsten zodanig zijn dat aan de schillen-
boer een vrij normaal uurloon uitbetaald kan
worden. Bovendien verspillen we dit 'afval'
niet want de koeien laten het zich orima sma-
ken. Onze boer gebruikt het als vervanging
van krachtvoer! Daarnaast scheppen we ook
weer een stukle werkgelegenheid.

Jan v.d. Weide
Folkert Groenveld

Mocht u interesse hebben in deze materie en
deze vergadering willen bijwonen dan kunt u
zich opgeven bij M. Bergstra, Westergoleane
29,te!.1462.
Wij kunnen dan het aantal belangstellenden
uit lJlst doorgeven zoals de Werkgroep heeÍt
verzocht.

De enige zellslachtende slager in
ons stêdeke, snijdt voor U het v/ees
zo van het stuk.

Proefde U al:

Ons vers gemalen,

heerlijk gekruid

en onze echte

Friese droge worst
D i nsd ags- en vr i jd ag savond s
bezorgen wij Uw bestelling!

SLAGERIJ

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

A. Andrae

Heb je ze al gezien,
die mooie kunstkaarten

bijVisser?
Hartstikke mooi!
VISSER.IJLST
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Zevenpelsen 8, 8651 BT Ulst
Privé: Sikko Sjaerdemalaan 3'1, lJlst
Telefoon 05155-1322
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Het bestuur
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,JLSTER ALLERLEI

Evacués
Op 17 september 1944 begon de slag om
Arnhem.
Deze lateÍ zoveel bekritiseerde opêÍatie
dÍoeg de naam'Market Garden'.
Door allerlei omstandigheden mislulten de
plannen van de Geallieerden om naaÍ het
noorden dooÍ te stoten. Bovendien was de
Duitse verdediging veel steÍkeÍ dan was
verwacht. Dat alles betekende dat noord
Nederland voorlopig ondeÍ Duitse bezetting
bleeí. De bewoners uit het Land van Maas
en Waal werden geëvacueerd. Evacueren
betêkent: ontruimen en inwoners naar el-
ders verplaatsen.
ln lJlst werd ook een aanlal van deze men-
sen ondeÍgebracht.
Eén van die evacués die hier in de 2e Wereld
Oorlog verbleeí vertelt ons haaÍ ervaringen.
Een uniek stukje oorlogshistorie, vooral
voor de mensen die de oorlog bewust heb-
ben meegemaakt. Onze vêrtelster is me-
vrouw Marie de Ruyter- van Wordragen uit
Den Bosch, in de 2e Wereld Oorlog woonde
zij met haar Íamilie in AmmêÍzoden in der
Bommelerwaard.

Op dit kaartje is de ligging aangegeven van
de plaats Ammerzoden in de Bommelerwaard,

provincie Gelderland.
ln 1944 moesten de inwoners oD |ast van

de Duitsers evacueren. Een aantal
gezinnen uit Ammerzoden
verbleef een halí iaar in lJlst.

Mislukte bevrijding
Hoewel het in de zomer van 1944 nog steeds
oorlog was kwam de bevrijding toch al een
beetje in zicht. Eerst werd Limburg bevrild
door de Engelsen en Amerikanen, daarna
trokken zijverder het land in. En zo werd het
september en begon de grote slag om Arn-
hem.
Als dat was gelukt zou Nederland in enkele
dagen zijn bevrijd. Maar de mislukking is be-
kend.
In die dagen werd een gedeelte van Den
Bosch bevrijd en omdat wij daar maar 'l0 kilo-
meter vandaan woonden dachten wij dat wii
ook spoedig bevrijd zouden worden,
De Bommelerwaard, waarin Ammerzoden
ligt, wordt in het zuiden begrensd door de
rivier de Maas en in het noorden door de
Waal, hier ligt ook de plaats Zaltbommel.
De Amerikanen kwamen echter de Maas niet
over en dus bleef de Bommelerwaard onder
Duitse bezetting. De Duitsers hadden in het
gebied tussen Maas en Waal en grote verzets-
linie ingericht.
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Om de levens van de burgers te sparen moest
de gehele bevolking in die linie evacueren.
Dat begon in november 1944.
Wij zijn tot na Kerstmis met zo'n 50 à 60 men-
sen in een boerderij enkele kilometers verder-
op bij een oom en tante ondergebracht, in de
hoop gauw bevrijd te worden, Het was in die
tijd erg koud en er lag veel sneeuw. Na Kerst-
mis moesten we weer verder van de Duitsers,
eerst naar Gameren en daarna moesten we in
de strenge kou wel veertig kilometer lopen en
kwamen we in de plaats Houten bij Utrecht
aan.
Daar werden wij in scholen en kerken onder-
gebracht en lieÍdevol ontvangen. Op zekere
morgen vertelde de burgemeester ons dat wij
in opdracht van de Duitsers op transport naar
Friesland zouden gaan.
Er heerste grote paniek onder de evacués, we
hebben geprotesteerd om daar te blijven
maar er was geen enkele kans.
In alle vroegte gingen we naar het station
Houten. Daar ziin wij allen in dichte spoor-
wagons gestouwd met stro op de vloer en we
werden als beesten vervoerd richting Fries-
land.
Onderweg hebben we in Zwolle nog een stop
gehad en daar kregen wij een stuk brood van
de mensen. Als je honger hebt smaakt alles
lekkerl Toen ging de trein weer verder naar
Friesland. Daar aangekomen was er een ver-
deling over drie plaatsen, n.l. Leeuwarden,
Bolsward en Sneek.
Ons eindstation was Sdneek en daar werden
wij in scholen ondergebracht. Blij waren we
allen dat die reis ten einde was. Wij werden
hier goed ontvangen. Er was voldoende eten
en dat was heerlilk nazo'n zware reis. Omdat
die smerige trein vol ongedierte zat moest
ons lichaam en onze kledino worden ont-
smet.

lJlst krijgt zijn evacués
Eind januari 1945 zijn wii op platte wagens
van Sneek naar lJlst gebracht.

We wisten niet waar we terecht zouden ko-
men en ook niet of onze familie wel bijelkaar
kon blijven.
Ook de mensen in lJlst moesten maar genoe-
gen nemen met de komst van de evacués.
Er waren mensen in lJlst die erg aardig waren
tegenover ons, maar er waren er ook die geen
evacués wilden hebben. De toenadering is
later toch wel gekomen toen wij elkaar wat
beter leerden kennen, het viel allemaal wel
wat mee.
Er waren in lJlst verschillende families uit Am-
merzoden o.a. de Íamilie van Mill, Van Keu-
len,. Roeters, Van Wordragen en een Íamilie
uit het dorp Hedel en een gezin uit Limburg.

Onze familie was op verschillende plaatsen
ondergebracht: mijn vader en moeder bij Jur-
jen Feenstra op Uilenburg, daar was ook mijn
jongste zusje Lieske, Anneke bij Labordu
ïrudi, Koosje en Joke bij F. Lantinga, Antooi/
bij Van der Goot die later verdronken is, toen
bij A. Bijlsma, Hein bij 'lytse' Bart de Jong,
Arie bij G. Meintema, Wim en Broer bij de
familie Rameau, Truus bij Keimpe Groenveld
en zelÍ was ik bij de familie S.H. Boschma.
Wij hebben het goed naar onze zin gehad.
Noord en Zuid waren al gauw één Íamilie.
Zondags werd de kerkdienst gehouden in de
lJlster Doopsgezinde Kerk, dan kwam er een
priester uit Sneek oÍ een geëvacueerde pries-
ter om de dienst te doen. lk ging ook vaak met
de familie Boschma naar de Hervormde Kerk,
er waren ook mensen uit lJlst die de Rooms
Katholieke kerkdienst van ons biiwoonden.

-r erug naar nurs
Van januari tot juni 1945 ben ik in lJlst bij de
familie Boschma op Uilenburg geweest. Toen
mochten de eerste Limburgers weer naar
huis, de Íamilie Van Mill en ik zijn met hun
meegegaan.
Via Arnhem en Nijmegen kwamen we na een
lanoe reis oo een morgen in Den Bosch aa-

vervolg op pag.5

Mei 1948, verlovingsfoto van Marie van Wordragen en Henk de Ruyter, afkomstig uit Ammer-
zoden, woonde van januari tot juli 1945 als evacué in lJlst. Het echtpaar deDe Buyter woont
thans in Den Bosch.
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Bij een apotheker kregen we eten en schone
kleren.
Om tien uur ben ik naar het evacuatie-adres
van mijn vriend Henk de Ruyter gegaan. Wij
wisten sinds 7 maanden niet meer van elkaar
oÍ we nog leeÍden.
Dat weerzien was erg fijn. De volgende dag
gingen we naar Ammerzoden.
lk kende ons dorp niet meerterug en ons huis
was van binnen helemaal vernield.
We hebben het huis weer wat opgeknapt en
halÍ ju I i | 945 is de verdere Íamilie uit lJlst naar
Ammerzoden gekomen.
lk had Henk in 1941 leren kennen. Wij hadden
al heel wat spullen bij elkaar gespaard.
Alles lag bij Henk thuis opgeslagen, maar
door de oorlog was alles weg of kapot.
We moesten dus weer opnieuw gaan sparen,
maar alles was op de bon.
In 1948 zijn we verlooÍd en op 19 mei 1949
getrouwd, Henk was toen 29 en ik 26 jaar.
lk heb in grote trekken geschreven wat wii
hebben meegemaakt. Toch is het moeilijk te
beschrijven wat het is een oorlog mee te ma-
ken.

\ -rmens de redactie wil ik mevrouw De
áuyter-van Wordragen hartetijk bedanken
voor haar openharig verhaal uit de 2e Wereld
Oorlog.

Frits Boschma

HAIKU
F rij
S jong fan de trijheid
Iytse I jedderjende I ju rk.
Finzenen harkje.

ts-r

AMNESTY INTERNATIONAL
Zojuist het maartnummer 'Wordt Vervolgd',
maandblad van Amnesty lnternational ont-
vangen.
Bij het doorbladeren van dit blad wordt je op
elke bladzijde gekonÍronteerd met een zee
van onrecht in deze wereld.
Hoe is het mogelijk dat mensen dit alles el-

'ar kunnen aandoen! Je schaamt je soms\--dt je mens bent. En toch zijn er gelukkig
altijd weer mensen die op wat voor manier
dan ook protesteren tegen: onschuldig ge-
vangen zetten, tegen martelingen, tegen het
spoorloos laten verdwijnen van mensen die
op beestachtige wijze zijn afgemaakt.
Van 23-30 maart was er een actieweek met als
slagzin: Toegang tot gevangenen! Misschien
dat u de folder voor de ramen hebt zien han-
gen. Amnesty doet veel, maar kan nog veel
meer.
Wie het maandblad 'Wordt vervolgd'wil lezen
kan zich daarop abonneren voor slechts
f 15,- per jaar. Adres: Amnesty International,
Keizersgracht 620, 1017 ER Amsterdam,
tel. 020-264436, d i nsdag tot vrijdag.
En nu maar schrijven, staat op de achterpagi-
na van het maartnummer: 'Brieven schrijven
is de oudste en meest gebruikte techniek van
Amnesty International ter bestrijding van
schendingen van de rechten van de mens. . .

en niet zonder resultaat!
Wij schrijven weer op 9 april, 14 mei, 1'l juni
enz, dus elke tweede dinsdag van de maand
in de consistorie Doopsgezinde Kerk, tussen
7 en 8.45 uur's avonds.
Tot ziens dan!

Bep Tabak
H. Ouderkerken

* Autoverzekeringen:
Voor de goede rijdereen
uitermate gunstig pakket,
zonodig inc[. inzittenden- en
rechtsbi jstandverzekeri ng voo r
een messcherpe premie.

* Recreatie
verzekerinq:

Dit ontspan n i n gsg-ebied omvat :

vaartuig, caravan, sportuitrus-
ting, e.d. Een waterdichte polis
voor een zonnige premie.

A

ff5 fW P. Hiemstra. te|.2164

[@V,H G.F. de Boer, ter. rGTo

Speerstra's voordeelma rkt

Vooral uw:

O Kruidenierswaren
O Groenten en truit
O Vers vlees en vleeswaren
O Brood en gebak
O Diepvries, enz. enz.!!

Speciale drogisterij en kosmetica-aÍdeling

Let op onzewekelijkse íolder!!

S PE E RSTRA's Voo rdeel markt
Stadslaan 2 - Telefoon 1206

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...

rliwictbcdrii

.dcvr0c
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Foar al Jou molkprodukten,

frisdranken, Ísiis en aeiien

komt de molkboer bii Jo foar!

EK ALLES FAN

'E WAERME BAKKER

Jou molkboer,

N. Waltje
Tillefoan 1397

KONINKLIJKE NED, VER.
EHBO AFD. IJLST.OOSTHEM
Het winterseizoen van de EHBO ver. afd. lJlst-
Oosthem is weer achter de rug, d.w.z. de her-
halingslessen zijn weer gegeven en door de
EHBO-ers(sters) met veel animo en inzet ge-
volgd. Deze herhalingslessen werden gege-
ven door dokter Drenth en dhr. Nagelhout
Kaderinstru kteur.
Dr. Drenth hartelijk dank voor uw inzet en
enthousiasme. Want wat is de EHBO zonder
een arts, die veel achtergrondinÍormatie kan
geven over het hoe verleen je eerste hulp' en
'waarom doe je dat zo'.
Ook is de Rode Kruis colonne Sneek met hun
materiaal geweest om te laten zien hoe zij
werken en waarmee.
Verder is onze afdeling tijdens de grandioos
geslaagde elfstedentocht op de schaats op
21 februari j.l. in actie geweest. Er was een
EHBO-post ingericht in de Skoender, met alle
noodzakelijke hulpmateriaal. Alles was van te
voren goed doorgenomen en de EHBO-ers
(sters) waren op alles voorbereid, maar be-
hoefden gelukkig weinig in actie te komen.
Alle EHBO-ers(sters) die vanaÍ 's morgens zes
uur tot 's middags een uur gepost hebben nog
hartelijk bedankt voor uw tild en inzet.
Mevrouw v.d. Velde ook hartelilk dank voor
de inzet en zorg.
Dr. Drenth was ook steeds aanwezig tiidens
de elÍstedentocht. Fijn dat er een arts aanwe-
zig is. Ook u hartelijk bedankt voor uw steun.
Verder is er een uitnodiging geweest van het
provinciebestuur om alle medewerkers aan
de zo geslaagde elfstedentocht te bedanken
in het orovinciehuis.
Er mocht van elke post éen persoon worden
afgevaardigd om de dank voor alle hulpverle-

ners van die post in ontvangst te nemen. Na-
mens de EHBO-ers van de afd. lJlst-Oosthem
is mevrouw H. Zijlstra-ten Woude afgevaar'
digd.
Tijdens de op 18 februari j.l" gehouden jaar-
vergadering van onze afdeling is mevrouw
J. v.d. Meulen-De Ruyter afgetreden als voor-
zitster van onze vereniging. Mevrouw Van der
Meulen-de Ruyier wordt opgevolgd door de
heer H. Nagelhout.
Mevrouw v.d. Meulen-De Ruyter (Joke) na-
mens alle EHBO-ers(sters) vanaf deze plaats
nogmaals héel véél dank voor uw tild en inzet.
9 Mei a.s. isereen herhalingsles hartreanima-
tie voor de EHBO-ers(sters) met de aanteke-
ning reanimatie. Deze les wordt gegeven door
dr. Drenth.
Noteert u alvast deze datum?
U krijgt nog een uitnodiging hiervoor thuis-
gestuurd.
Pinkstermaandag2T mei a.s. is weerde fiets-
elÍstedentocht.
Ook dan wordt er weer een beroep op u als
EHBO-er(sters) gedaan om te posten.
Noteer s.v.p. ook alvast deze datum. Voor h'
posten bij deze Íiets-elÍstedentocht kunt b/
zich opgeven bij mevrouw H. Ziilstra{en
Woude, tel. 051 55-1 309.
Verder is het de bedoeling om in het najaar
(sept.-okt.) te starten met een beginnerscur-
sus EHBO. Diegene die belangstelling voor
deze cursus heeÍt kan zich wenden tot een
van de bestuursleden (zie bijgaande leden-
lijst) om meer gegevens.

H. Nagelhout
voorzitter

Hier volgt de liist van ÊHBO-ers(sters) van de
Kon. Ned. Vereniging E.H.B.O. afd. lJlst-Oost-
hem.
Wellicht woont er een EHBO-er bij u in de
buurt? Knipt u deze lijst uit en hang hem er-
gens op. Het kan soms van pas komen !

Koninklijke Nederlandse
Vereniging E.H.B.O.
afd. lJlst-Oosthem
lel.21V9 - dhr. Nagelhout

Mevr. J. Beintema-Bijstra Ylostinslaan 72a lJlst
Mevr. J. van den Berg De Kling 6 2378
Mevr. B. van Berkum-van Veen* De Himmen 19 Oosthem
Mevr. H. de Boer-Schraa" Geeuwkade 1 lJlst
Mevr. J. Bootsma-Terostra De Himmen B Oosthem
Dhr. A. Bergstra Ald Dyk I S'goutum
Mevr. A. Bergstra Ald Dyk I S'goutum
Mevr. G. Hitzert-Wiersma De Himmen 28 Oosthem
Mevr. N. Hoogeveen-Bel Eegracht 33 Ulst
Mevr. S.F. van Huissteden-Kingma' Eegracht 83 lJlst
Mevr. C. Huitinga-Baas. Bockemastraat22 Ulst
Mevr. B. Hijnberg (secr.) S. Sjaerdemalaan 24 Ulst
Mevr. F. de Jager-Bootsma (best.lid) Piekezijlstraat 46 Sneek

Mevr. R.M. Jansen-Twerenbold Jagersherne 12 lJlst
Mevr. J. de Jong Busestraat 18 Ulst
Mevr. A. Kuipers Zevenpelsen 5 lJlst
Mevr. H. Meertens-de Jong S. Sjaerdemalaan 49 Ulst
Dhr. H. Nagelhout. (voorz.) Busestraat 6 Ulst
Mevr. J. v.d. Meulen-de Ruyter. Uilenburg 11 lJlst
Mevre. T. Oppedilk-HoÍ- Busestraat 16 lJlst
Mevr. B. Schuurmans-Reitsma 't Zouw 8 lJlst
Dhr. P. van Slooten Jonker Rispensstraat 13 lJlst
Mevr. H. van Slooten-Hettema Jonker Rispensstraat 13 lJlst
Mevr. G.A. Steenstra-Keuning (penn.) Nijezijl 34 Oosthem
Mever. S. v.d. Velde-Schininga Sneekerpad 6 Ulst
Mevr. P.F. Visser S. Sjaerdemalaan 31 Ulst
Mevr. A. Westerdijk Julianastraat 38 lJlst
Dhr. H. Zijlstra Ylostinslaan 14 lJlst
Mevr. H. Zijlstra-ten Woude (best.lid) Eegracht 63 lJlst

* Deze personen ziin ook in het bezit van het reanimatie diploma.

1824

1 557
1 765

1372
tot I

1404
.1656

1552
20623
1 539
1 867
1 866
2217
2179
1 639
1 505
1 456
1472
1472
2392
1 351
1322

1 646
1309

bondsspaarbank
as

van 1818 Snêek-lJlst

Stadslaan 5'1

. .. .voor Uw salarisrekening

. ...voor Uw spaarrekeningen

.. ..voor uw verzekeringen

....voor Uw reizen

De bank in lJlst is open:
Maandag-, woensdag- en vriidag-
morgen van 9.00 tot 12.30 uur 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
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VERENIGING VAN
VOLKSTUINDERS IJLST
Onder deze naam zijn wij in 1978i79 als ama-
teurs van start gegaan. Ruim 40 leden gingen
voorjaar 1979 ieder op ziin/haar manier iets
aan de aarde toevertrouwen met de bedoe-
ling, daar wat van terug te winnen. De eerst
toegewezen grond ligt langs de lendrachtwei
en we noemen dat de Z.O.-tuin.
Een paar jaar geleden onderging één en an-
der een uitbreiding. Aan de N.W.-kantvan ons
stedeke werd nogmaals dooÍ de gemeente
een stuk grond beschikbaar gesteld. Wij noe-
men dit complexje de N.W.-tuin.
Het ledental groeide en kwam daardoor op
64. Door het bestuur is bij toewijzing van een
tuintje zoveel mogelijk rekening gehouden
met in wat deel van de stad men woont en ook
nu vindt op verzoek nog wel eens ruil plaats.
Ook op ander gebied wordt getracht zoveel
mogelijk voor de leden te doen.
Zo ook op onze jaarvergadering(en) die niet
alleen gezellig, maar door voorlichting op ge-
bied van grondbewerking, bemesting, ziekte-

strijding etc. ook leerzaam ziin. Op
\:g maart j.l. was het ook weer zover, en in het

'Waoen van lJlst' kwamen 15 man samen.
ln ons midden de heer A. Oosterwoud uit Nij-
ega (Small.), werkzaam bij de plantenziekte-
kundige dienst.
Na het zakelijke gedeelte van de agenda te
hebben afgewerkt hebben de aanwezigen
heel wat van deze voorlichtingsman kunnen
oosteken.
Veel gestelde vragen werden uitvoerig en
naar kan worden aangenomen tot tevreden-
heid beantwoord. Heel erg lammer dat nog
geen vierde deel van onze leden aanwezig
was. Een teleurstelling ook voor het bestuur
dat ook nu weer veel werk had gedaan om één
en ander te doen slagen.
Dit sil it folgjende jier oars moatte minsken!!
Dan moatte by libben en wolwêzen ek die
'oaren' mar ris komme!! En gjin Ítwynsels,
mar jim sjen litte!
Wij besluiten met al onze leden een goed tuin-
jaar toe te wensen.

Voor het bestuur,

\- H. Lageveen, De Feanrànne27

BROEDTIJD - RUSTTIJD
Nu het broedseizoen 1 985 weer nadert. wordt
het weer tijd om met elkaar er voor te zorgen
dat er'rusl' komt in het veld en rondom huis
en tuin.
Dai betekent: de hond aan de lijn! De kat in
huis!
Geef de vogels in de weide, in bos en tuin en
om huis en boerderij de rust waar ze recht op
hebben. Laat een ieder haar of zijn verant-
woordelijkheid in deze goed verstaan!
Laat geen honden loslopen! Ook niet buiten
de bebouwde kom. Geen woordên maaÍ da-
den! Geniet van de natuur, geef de vogels de
ruimte die ze nodig hebben. Ze zijn er u hun
leven lang dankbaar voor.

Vogelwacht lJ lst-Oosthem e.o.

De spectaculairste
verzetsactie van de

Tweede Wereldoorlog
vond plaats in Friesland.

Lees erover in
,,DE KRAAK".

Het boek - f 17,50 - is uitvoerig geïllustreerd en telt
128 pagina's. Een document dat niet in uw boekenkast mag

ontbreken en ook door de jeugd gelezen kan worden.

Nije Fryske Boeken:
by Ís yn Íoarrie!!
Rink v.d. Velde: De lange jacht
Akkie v.d. Veer: Swart op wyt
Anne Wadman: Tinke oan àlde tiden
Abe Brouwer: De gouden swipe (werprinting)

Groot kinderspeelgoed
Zoals: driewielers - traptractors - autopeds - loopbeesten en -auto's -

poppenwagens en poppenwandelwagens enz. enz.

Bij ons ruim voorradig.
Ook ZANDBAKKEN en ZANDBAKARTIKELEN nu biions grote keus.

DE LAATSTE AGENDA'S EN KALENDERS:
NU HALVE PRIJS!!!

VISSER.IJLST
BOEK. EN FOTOHAN DEL - SPEELGOED
Galamag racht, teleÍoon 1 31 8
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ffisr
Topper
Kunststof BLADHARK met olastic
overtrokken aluminium steel. Ook
uitstekend te gebruiken als gazon--
hark. Voorzien van 26 tanden.

Normaal/ 7,95

ProÍijt coupon
Zeer chioue in
wit kunststof
uitgevoerde
HEKSENKETEL,

kompleet met
ophangbeugel

5,oo

Een suoerieure BAïS met
een essehouten steel van 85 cm.
Uitvoering is halÍ gebogen,
bladmaat 00.

Normaal I

Bekaert GAAS met de lange levens-
duur. O.a. te gebruiken als af rastering
van de tuin, maar er zijn nog zoveel
meer leuke dingen mee te doen.
Vraag onze folder,,Gaasideeën van
Bekaert".

A. SIIPERDA

topper

1S,tu

Stadslaan 2a, telefoon 051 55-1 224.

Autorijschoot L. de BOer

LISJILD BOATEN
Lykas Íerline jier fiere ek fan 't jier de Wetter-
sportferiening en Stedsbelang de gemeente-
like oardering Ét oangeande de lisjilden Ían
rekreaasjeboaten. NeÍfens dy oardering moat
elkenien dy't syn boat oan de iepenbiere ka-
den oanleit, in lisjild betelje.
Ferline jier moast it foar guon minsken noch
even wenne, dat de WettersportÍeriening en
Stedsbelang dy taak Ítf ierden en wie it ek Íoar
És ferienings in 0nbeskreaun blêd, dêr't spiti-
gernóch de nedige flaters op makke binne.
ln tal minsken, dy't Íerline jier yn Ís admini-
straasje kommen binne, krije meikoarten in
skriuwen mei it fersyk it lisjild foar dit jier te
beteljen. Oaren, dy't net sa'n skriuwen krije,
mar wol in lisplak ha wolle oan de iepenbiere
kaden yn És stêd, kinne har lisjild oermeitsje
op rekkennOmer 32.61.28.875 op namme fan
de ponghálder Ían 'e WettersportÍeriening.
Elkenien, dy't betelle hat, kriget in sticker, dy't
op 'e boat plakt wurde moat. lt soe Ís haven-
master maklik makke wurde as de sticker oo
in plakje komt, dêr't er goed te sjen is! Foar in
boat, dêr't gjin sticker op plakt is, moat per
nacht it passantejild betelle wurde. Wa't be-
telle hat, kriget rjocht op in lisplak. Dat hoeft
yn prinsipe dus net in Íêst lisplak te wêzen. As
in oar op jins plak leit, moat men in oar plakje
sykje, wat wolris lestich wêze kin.
Foar boatsjes oant 4 meter (ek roeiboaten) is
it lisjild f 25,-, Íoar boaten Ían 4 oant 6 meter
I 90,-, fan 6 oantB meter/ 130,-, Ían Soant 10
meter / 150,- en f 220,- toar boaten dy't lan-
ger binne as 10 meter. Foar net-Dryltsers jildt
in d0bel taryf.
Havenmaster Hijlkema hellet ek Ían 'e simmer
it passantejild wer op en sjocht op in goede
gong fan saken ta.
It mei bekend wêze, dat it grutste part fan de
opbringsten nei de WettersportÍeriening en
Stedsbelang giet, wat Íteinliken ós eigen
mienskip ten goede komt.
Jimme meiwurking wurdt tige op priis steld!
Ut namme fan boppeneamde Íerienings,

P. Dijkstra

TAXI.BUSJES
8pers. metchauÍíeur

BEL 19OO

Belangrifker dan een goedkoop
leguur is de eindrekening

na het rllerament
Ga daarom naar

Autorijschool L. de Boer
popmawal 12

lJlst
Teteíoon 05tSS-t5Sg

VOLLEDIG
GEDIPLOMEERD

DE IJLSTER VLAG
In het Kypmantsle van maart heeÍt u in onder-
staand artikeltje kunnen opmerken, dat per
abuis geen inleveradres voor de bestelbr
was vermeld. Vandaar dat wij het nogmaAr:/
olaatsen.

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 lJ lster vlag bij meer gele-
genheden te laten wapperen.
Wanneer u nu belangheeft bij een originele
lJlster vlag, dan kunt u deze bestellen via de
bestelbon in dit Kypmantsje. Het Íormaat van
de vlaggen is 100 x 150 cm en de kosten voor
aanschaf zullen bil voorintekening I 39,50
bedragen. Bij grotere afname dan begroot
kan deze prijs eventueel nog iets dalen. Na
voorintekening bedraagt de prijs per vlag
í 49,50.
Ook is het mogelijk om in het bezit te komen
van een bootvlag, formaat 20 x 30 cm. Bij
voorintekening kosten deze / 19,50en daarna
f 27,50. De bootvlaggen zijn ook te bestetten
op het Íormaat 30 x 40 cm en kosten dan per
stuk bij voorintekening | 25,50 en daarn^
/ 33,50. Benut dus nu uw kans om in het be:r- ,
te komen van een originele lJlster vlag tegen
gereduceerde prijs en vul de bestelbon in.

BESTELBON IJLSTER V!.AG

lk bestel hierbij . lJlster vlag(gen)
van het Íormaat 100 x 150 cm voor de prijs van
/ 39,50 p/st.

lk bestel hierbij lJlster boot-
vlag(gen) van het formaat 20 x 30 cm voorde
priis van I 19,50 p/st.

lk bestel hierbij lJlster boot-
vlag(gen) van het formaat 30 x 40 cm voor de
prijs van I 25,50 p/st.

lk betaal bij aÍlevering van de door mij bestel-
de vlag(gen) kontant.

Naam:

Adres: ...........

Handtekening: ......................

De bon uitknippen en graag inleveren vóór
donderdag 25 april bij Boekhandel Visser,
Galamaoracht 9.
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Woningbouwvereniging
lJlst

UITNODIGING voor de LMTSTE
LEDENVERGADERING op maandag
13 mei 1985, 's avonds 8.00 uur in de
bovenzaal van het Mienskipsh0s te
lJlst.

Agenda:
1. Opening
2. Notulen ledenvergadering 20 okt.

1 983
Notulen ledenvergadering 1 nov.
1983
Ingekomen stukken
Verslag van overdracht der bezit-
tingen en schulden van de vereni-
ging
Wat verder ter tafel komt
Rondvraag
Vaststelling notulen van deze ver-
gadering

8. Sluiting

, april1985

De secretaresse,
A. de Jong-Mulder

3.
4.

5.
o.
7.

VOOR AL UW
FOTOROLLETJES:

Visser heeft voorraad. Ook voor
het ontwikkelen van uw foto's.
Slechts t 0,95 per foto èn . . .

kwaliteit!!!
Hebt u vragen over uw foto's, wij
geven u advies!

VISSER.IJLST
BOEK.EN FOTOHANDEL.SPEELGOED
GaramagÍachl reletoón 1313w

OOSTHEMMER
AVONDFIETS-
VIERDAAGSE

AÍstanden 15 of 30 km.
Maandag 13 mei
Dinsdag 14 mei
Woensdag 15 mei
Organisatie: Oranjever. Oosthem

Start: 19.00 uur, Himsterh0s
Oosthem

Inleg: leden Í 2,50
niet-leden t 5,00
kinderen tlml2iaar | 2,50

U wordt na aÍloop van de drie
avonden beloond met een leuke
herinneringsmedaille.
Weest allen van harte welkom.

Oranjever. Oosthem

ADEMEN ...
NIET ZO GEWOON
Een mens kan een week zonder eten, een dag
zonder drinken, maar geen minuut zonder
lucht . . .

Voor de meesten van ons is ademen de ge-
woonste zaak van de wereld. Gelukkig maar.
Dat geldt niet voor hen die astma, allergie,
bronch itis of longemfyseem hebben.
Bij jongeren komt de benauwdheid in aanval-
len. Na zo'n aanval ben je uitgeteld, kapot.
Ouderen hebben vaak een voortdurende
ademnood. Een steile trap is dan een nauwe-
lijks te nemen hindernis. ln ons land zijn er
zo'n driehonderdduizend patiënten met ern-
stige klachten.
Het aantal mensen met lichtere klachten
wordt geschat op ruim zevenhonderddui-
zend.
Voor hen is ademen niet zo gewoon!
Het Ned. AstmaÍonds is op vele gebieden ak-
tief om de patiênt een zo goed mogelijke hulp
en behandeling te geven. Daarom stimuleert
het Astmafonds nog meer dan in het verleden
wetenschappelijk onderzoek.
Bovendien moeten voorlichting en hulpver-
lening blijven doorgaan.

De Nationale Astmakollekte is dit iaar in dê
week van 6-12 mei.

lk hoop dat u net als vorige jaren uw bijdrage
wilt doen in de zakjes die van te voren worden
bezorgd en door onze kollektanten worden
opgehaald.
U bijvoorbaat dankend en alle kollektanten
succes toewensend,

namens het Ned. Astmafonds,
W. Kempenaar-Verhoog

J. Rispensstraat g.

WAT DOEN DE
VREDESBEWEGINGEN
VOOR DE VREDE?
Een veelgehoorde vraag. Er is een vredes-
beweging die demonstreerde in Amsterdam
en Den Haag en Woensdrecht.
Protestdemonstraties, weigeren defensie-
belasting.
Een vredesbeweging probeert via een peti-
tionement geld binnen te krijgen voor hun
aktie's.
Een andere vredesbeweging hanteert de
kracht van het argument, dat ze zo geÍun-
deerd mogelijk naar voren brengen.
Het gaat hier niet om te schoppen tegen an-
dere vredesbewegingen al wordt kritiek wel
als zodanlg betiteld, maar het wil aangeven
dat, zolang het Oostblok geen enkel teken
geeft Van vermindering van kernwapens en
teruiTdringen van de algemene bewapening
en het plegen van agressie (zie Afghanistan)
zelÍs het geringste deel van venivaarlozing
van de deÍensie, een verzwakking is en niet
bevorderlijk voor de door allen begeerde
vreoe.
Er is een anti-deÍensiebeweging in Neder-
land, bijgevallen door de van oudsher tegen
de deÍensie gerichte politieke en maatschap-
pelijke stromingen, die zich voorbereid op de
uitvoering van het 1 juni besluit van het kabi-
net Lilbbers. Alle krachten worden gemobili-
seerd voor een groot opgezette campagne
tegen de plaatsing van de kruisvluchtwapens
in Nederland.
Ongetwijfeld zal getracht worden het succes
van de aktie tegên de neutronenbom te eve-

naren met betrekking tot het verzet tegen de
mogelijke uitvoering van Reagans Strategi-
sche DeÍensie InitiatieÍ, in de volksmond 'Star
Wars' genoemd, dat het gebruik van kernra-
ketten tegen het Westen onmogetijk moet
maken.
In dit verband is het meer dan opvallend. dat
de zogenaamde vredesbewegingen zich
hoofdzakelijk blijven richten tegen de Wes-
terse deÍensie-inspanningen en de commu-
nistische ofÍensieve krachtsuitbreiding veelal
afdoen met de verklaring, dat de Sovjet Unie.
zich door ons bedreigd voelt. Daarbij wordt
dan verwezen naar de laatste oorlog.
Maar aan welke zijde ging de Soviet Unie
eigenlijk de Tweede Wereld oorlog in?
Van allen die in vrijheid en veiligheid witlen
leven, mag verwacht worden, dat ze zich zul-
len verzetten tegen aantasting van onze de-
fensieve kracht.
Lezers laat u in deze niet onbetuigd!

O. Tichelaar

Vereniging voor
Ch ristelijk Ondenrlrijs

te lJlst
Aanmelding nieuwe leerlingen op

maandag 29 april a.s. van
19.30-20.30 uur in de Ylostinsschool,

Wilhelminastr. 3.

Ook kleuters, die in het komende
schooljaar 4 jaar worden, kunnen nu

al worden aangemeld.

^Cb t>2 peuterspeerpraars

)n\?-\ (e05 e4eke
V V--

LYTS YLEKE 12V2 JAAR
Woensdag 1 mei 1985 bestaat de peuter-
speelzaal Lyts Yleke 121/z iaar.
Als u weet dat er 2 groepen zijn van elk
16 kinderen en dat deze peuters gemiddeld
1 jaar op de peuterspeelzaal zijn, dan is het
niet zo moeilijk om uit te rekenen dat al erg
veel peuters naar Lyts Yleke zijn geweest.
:Al die peuters hebben ook dezelÍde juf gehad,
rzowel juÍ Betty de Vries als juÍ Janny Tam-
minga zijn al vanaÍ het begin leidster aan de
peuterspeelzaal.
rDe festiviteiten van dit 121/z-jarigtestijn zullen
uit de volgende onderdelen bestaan:
- grote bazar annex spelmiddag op woens-

dag 1 mei van 15.00-17.00 uur in de peuter-
speelzaal aan de W.M. Oppedijkstraat t.o.
S.O. de Vries (zie de gele affiche's).
We verwachten dat veel lJlsters van de gele-
genheid gebruik willen maken om op die
manier een kijkje te nemen in de peuter-
speelzaal (er zullen ook oude Íoto's zijn).

- Voor de kleuters is er feest op donderdag-
en vrijdagochtend.

- Voor de (oud)bestuursleden í leidsters
wordt een rer.inie georganiseerd op don-
derdagavond 2 mei.

Kortom aktiviteiten genoeg.
Het bestuur van Lyts Yleke hoopt dat u het
12lz-jarig feest met haar mee wil vieren en
dan oo naar de 25!

Het bestuur
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komt.rr
Openlng I mel

ln lJlst
De A & O 2000 is gesloten i.v.m. verbouwing

maandag 6 t/m woensdag 8 mei

om 9.00 uur op 9 mei bent u
van harte welkom bij Golff
Let op onze openingsfolder!
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SETSTSWIZE;

Foar jier

S/bchsfe, hoe't de tiskjes sjitte
troch it wetter fan de mar?
Slochste, hoe't de dokes sitte
h ja neist him, en hy neist har?

Hearste, hoe't de f0gels f loitsje,
lok jend, Ieav jend , yn it wàld?
Hearst, hoe't leafdesangen rlze
Troch de blide, jonge wràld?

Slochste 't, hearste 't? - Faam, fernim dan,
wat ik net mear swije kin:
dattoar my gjin blommen bloeie,
as ik dy net krije kin.

. Piter Jelles ïroelstra

Ris efkes wat oer dizze,Íoar guon grutte stri-
der en dichter. Lykwols, we sille it net oer syn
politike kant ha, mar oer syn dichterskip en
skriuwen.
In tapaslik gedicht foar de tiid Ían 't jier stiet
hjir boppe al. Aanst mear, earst eÍkes wat yn-
koart Íertelle oer de persoan Troelstra.

'Piterke is Ítpoept'
Piter Jelles waard berne te Liouwert, wenne
fan syn 9e oant 16e jier yn Stiens, learde Ían
1875-1880 yn Ljouwert Íoar it hbs-diploma en
die twa jier letter gymnasiumeksamen.
Mei in 0nderbrekking fan in goed jier (1885/
'86) studearre er Ían 1882-1888 rjochten yn
Grins. Yn 1883 troude er mei Sjoukje Bokma
de Boer (Nynke fan Hichtum) en kaam as ad-
vokaat yn Ljouwert te wenjen. Syn measte
Frysk wurk skreau er yn syn studintetiid.
Troch 0.o. syn konneksjes mei de mannen Ían
it 'Friesch Volksblad' waard er soasjalist en
joech him yn '1890 Ít de Fryske skriuwerij. Hy
"'qard in Nederlànsk steatsman fan Euro-

\?JSk formaat.
Hy ferhuze nei Amsterdam (1893) en wie yn
1894 ien fan de oprjochters fan de SOAP. Jier-
renlang hat er lid west fan deTwadde Keamer.
Nei it Ítsprekken fan syn lêste rede yn de T.K.
(1925) moat er, doe't er thÉskaam, sein ha:
'Siesa, no hat Piterke Étpoept.'
Yn de ÍiiÍ jier dy't er dêrnei noch libbe hat,
skreau er syn 'Gedenkschriften'. Hy stoar yn
1930 en waard begroeven yn Den Haach.
De measte fersen binne skreaun tusken 1880
en 1890. Sels sei er dêr oer: 'Fan myn 20ste
oant myn 30ste wie ik 0nder myn lánslju be-
kend as in sjonger yn har taal, in strider foar
dy taal en foar de eare Ían it àlde Fryske heite-
lán.'
In follesidich man mar syn earste ideaal en
boarne fan ynspiraasje is lykwols Fryslàn, it
heitelàn. Hy ropt op om der foar te striden. Hy
wol stribje Íoar it behàld Ían it àlde, stege
Fryske karakter en set him, lyk as oaren foar
him, Í01 teskoar tsjin de 'Frànske wyn'.
Ek mei-Friezen sil er net sparje. Syn persoan-
like oanfallen - op rym - hawwe snedige
teksten opsmiten.
In algemien belang woed er dêr dan lykwols
mei tsjinje.
Oan 'e oare kant soed er as in suvere roman-
tikus ek it Íerline besjonge en hy ferhearliket

Elke hear syn mene?h sei de arbeidêt,
en elke gek syn kleuren.

de Fryske natoer en it álde Íolkslibben. Mer-
ken mei draaim0nen, kêatsen {is alris yn 't
Kypmantsje óÍprinte), silen en 'opsitten' is
praat fan en gauris foarmje sokke fersen in
brêge nei de leafdesgedichten, dy't er fan al-
derhande stimming skriuwe soe.
Dat binne meast uteringen Ían lok, boartlik,
koartswilich soms, en ek wol mei in 0nder-
toan Ían earnst.
It bliere en moaie Ían 'e leafde liket te oer-
hearskjen en fan leaÍdesleed is navenant min-
der sprake.

FiskersÍamke

Fiskersfamke, kom ei kom,
bring dyn boat oan Ián;
Kom by my, dan sitte wy
patsjend hàn yn hàn.

Lis dyn holtsje oan myn hert
wêst net al te bang;
swalkest ommers ek op see
iensum, dagen lang!

Hark, myn hert is as de see
't hat syn stoarm en wyn,
sikest d jipper op de grin,
íynst der pearels yn.

Mar ek yn de Fryske sjongfersen Íine we
P.J. ïroelstra werom. Bygelyks: 'Oan 'e kant

fan de mar'en 'See, do wide see', it'Roeiers-
liet' en 'Wolkom oan 'e silerstiid'. En Íansels
eala Fria Fresena'.

Fan 'e wylde see besprongen
Tlzen kearen op'en nij,
Faak bekampe, nea betwongen,
Wien'de Friezen rIn en frij:
Frijdom wie de heechste wet
yn it eale Friez'ne hert;
Mannen, sjong
mannen, sjong't elkoar dan ta:
'Eala f ria Fresena!'

Mei de gleone skerpe swurden,
Focht him d'àffaar earen f rij;
Bliuw dan, golle r0ne wurden,
Spreuk fan d'àlden, bliuw (ts by!
Meie ek namme en taal fergean.
Do, o f rijdom, bliuwe bestean!
Klink yn 't r0n,
Oan de fierste neiteam ta'
'Eala íria Fresena!'

Ut Piter Jelles syn poëzy riist net in near, be-
heind lànskip. lt is in wide ljochte wràld dy't
rikt oan 'e himel (sawat yn it kosmyske soms)
dêr't er alderhande f0gels sjonge en oangean
en ljurken omheech stige lit en dêr't er yn it
wetter de Íiskjes djoeien sjocht en om h0s en
hear blommen en beammen bloeien en blos-
semlen.
Miskien foar de lêzer in oantrÉn om yn 'é
takomst noch marris in boekwurkje Ían Piter
Jelles Troelstra yn besit te krijen. Foar- of
tsjinstanner Ían syn politike ideeën, it bliuwt
in tige nijsgjirrich dichter en strider.
We eindigje mei Heamoanne.

Blanke seilen op'e marren
Rikend hea yn swee op 't làn;
Se i ne h otsje n, I j u rkesan g en,
Bl auwe himel. sin nebràn :

't Swiere fee yn griene greiden,
Swlet ger0s troch hege reiden,
Bigende ieren yn 'e bou _
Heitelàn, hoe moai bisto.

P,F.

stille sneon yn 't lán

Blomkes tear en fvn
roeie ts jin de sinne yn.
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ANNA SCHRAA-VAN POPTA

GEDIPLOMEERD
PEDICU RE

Geeuwkade 11 - Telefoon 1930

Kewut'il
tudio

l(oËËInon
Geeuwkode 5 r lJlst o 051 55-1447
clinsclog t/m zotcrclog 9OOJóOOuur vriiJogs koopovond

\oor u.ponideeë n op ln mooist

LEEUWARDER
COURANT
Agente:5. HOOGLAND,
Stads/aan 1 2, I J I st, tel. 051 55- 1 698

Tevens voor het venzorgen van
uw advertenties

Een speelale!ro
voor de aanKoq

Rabobank-Woonspaarplan.
Bijaankoop van een huis voor eigen bewoning is uw geld
direct beschikbaar. Bovendien krijgt u een fikse premie.
Sluit u de hypotheek bij de Rabobank af dan ontvangt u
zelfs een extra premie. Bij alle kosten rond het kopen van
een huis is deze financiële meevaller mod meegenomen.

Galamagracht 1

lJlst
Te|.05155-1426

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

Voor nieuwbouw, uitbreiding of
onderhoud van uw:

O Verwarming
(C.v. en lokale verwarming)

O Sanitair en waterleiding
O Zinkwerk
O Dakbedekking

Initallatie- en loodgleteÍsbedrilt

A. SUPENDA
Stadslaan 2a, teleÍoon 05155-1224

. bloemen

o planten

o bloemsierkunst

o tu incentrum

o tuinarchitectuur

Dit alles in uw'eigen stad'bii;

DEHAAS
BLOEMEN

oooooooo PuNTscEwtJs o

o 'MIJN HOBBY, UW GEMAK'
Het vertrouwde adres voor al uw slijpwerk!l
Speciaal aanbevolen voor al uw tuingereed-
schap, uw grasmaaier ook vakkundig
geslepen.
Ook diverse 2e-hands handgrasmaaiers te
koop.
P.H. de Vries, Bockam astraat 27, tel. 1782.

TAXI.NIEUWENHUIS
BEL Í9OO

GEVONDEN EN VERLOREN
VOORWERPEN MAART 1985
2Verloren: groene damesfiets merk Gazelle;
bruin polstasje inhoudende rij- en kenteken-
bewijs, paspoort, trouwboekje; mondstuk
van een trombone, huissleutel.
Gevonden: zilveren armbandje met naa
plaat; 5losse guldens; handschoenen in pla\rz
tic tas; voordeursleutel.
Inlichtingen bureau lJlst, Galamagracht
tel. 05155-1666 of het bureau te Heeo.
05154-2745.

AVONDVIERDAAGSE
Ook dit jaar hebben wij weer een avondvier-
daagse gepland.
De data hiervan zijn 4,5,6 en 7 juni.
We hooen dat u deze data vast noteert.
Ïe zijner tijd ontvangt u nadere informatie.
Net vriendelijke g roet,

Het Himsterh0s-bestuur
Oosthem

OVER VOORJAAR EN GROEI
Het ijs en de sneeuw zijn weggesmolten,
Het ge juich rond de elfstedentocht is geluwd.
Wijworden, zowel stads- als buitenmensen,
Onhoudbaar op het voorjaarswerk geduwd.

De een gaat'himmeljen', de ander zaaien,t z
Weer'n ander bereid'n examen voor.
Er zijn er ook die denken, Iaat maar waaien,
De wereld draait toch wel altijd door.

Laat n iemand ooit zeggen , wat ik doe is goed ,

Want het is niet aan 'n mens om volmaakt..te
ztln .

Je eigen taak aan te kunnen eist al veel moed,
En je blijtt in de grote wereld altijd heel klein.

Je kunt boven jezelt uitgroeien, als je de
ander waardeert,

Als je'n f ris en vriendelijk gezichtvertoond.
Waarín de rimpels zeggen, ik heb al veel

geleerd,
Waaruit de ogen lachen, ik ben voor m'n

moeite beloond.

Hoor nu toch die vogel, hij zingt het hoogste
lied,
En vanuit de donkere aarde, schiet menig

plant en bol.
Maar wie het schoons hiervan niet voelt, is'n

echte zielepiet,
Jammer voor DIE mensen, op deze grote

wereldbol-

APNaL.

49,
tel.


