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IJVC vierde haar 60-jarig bestaan
Eind vorige maand vierde de voetbalvereniging IJVC haar 60-jarig bestaan met een
Íeestweek. Wij vroegen de secretaris van de club, de heer Lammert Koster, hoe
IJVC dit Íeest heeÍt eÍvaÍen.
'Wij zijn heel erg tevreden' zegt hij, 'de bevolking van lJlst en omstreken heett in
grote getale deelgenomen aan onzê Íestiviteiten. Als is gelukkig prima verlopen. Er
was natuurlijk wel eens ergens een rimpeltje maar dat kan ook niet anders. We doen
nu voorlopig maar weer even kalm aan.'
Mevrouw Meta Koster merkt op: 'De rust is weer wat teruggekeerd in de gezinnen
van de bestuursleden.'

TAXI.BUSJES
8 pers. metchauÍÍeur

BEL 19OO

zoals de ereleden Symen Sijperda en Wiebe
de Boer. Fré Post en Lammert Koster werden
ook tot erelid benoemd.
Koster ontving samen met Douwe Zwaagstra
tevens de zilveren KNVB-soeld.
De bewoners van olan de Rat hebben een
paar avonden niet vroeg kunnen slapen van-
wege het lawaai, de meesten hadden hiervoor
echter wel begrip.
Omdat allerlei spulletjes in de tent waren op-
geslagen (o.a. de drankvoorraad)sliepen elke
nacht enkele IJVC-leden in de tent. Een kou-
de bezigheid!

De Íeesttent
De meeste gebeurtenissen speelden zich af in
de grote Íeesttent op het parkeerterrein van

' .n De Rat. Daarin had de club zelf tapperij.
\orten het bestuur hebben zo'n 80 IJVC-
leden en andere vrijwilligers meegeholpen in
de organisatie. Koster: 'Dat doet je als be-
stuur goed, als je zoveel medewerking krijgt.'
De belangstelling voor de verschillende akti-
viteiten was zeer goed.
Bij de clowns Appie en Flappie waren onge-
veer 700 kinderen aanwezig. Tijdens de Play-
back Show (800) waren er wat moeilijkheden
met de stroomvoorziening. Dankzij de heer
Oeds van der Woude kon dit probleem wor-
den opgelost en kon de show doorgaan.
De Havenzangers irokken zo'n 700 toeschou-
wers maar de grote uitsmijter was de pop-
groepJen Rog uitVolendam. Hierwaren ruim
1000, meest jongere bezoekers, En dat on-
danks de storm die er die avond woei. Er brak
zelfs een ijzeren balk in de tent, maar dit kon
nog worden hersteld.
Op de receptie waren circa 150 aanwezigen
waaronder enkele mensen van het eerste uur
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,,Wêrom sikest dyn gelikens net," sei de
spiker fsln de moker

Foto zaterdag 27 april 1985.
Spelmoment uit de wedstrijd IJVC 60-jaar te-
gen IJVC 51-jaar.
Het eerste elftal van 10 jaar terug (IJVC
50- jaar) won met 4-3.
V.l.n.r. doel: Willem de Kleine, Geert Muize-
laar, Durk de Jong, Durk Broersma, Sjoerd de
Jong, Sletse Postma, Douwe van Slooten,
Meinte Oppedijk, Arie Hoekstra en Jan v.d.
Woude.
(Foto: Geert de Leeuw/v.v. IJVC).

Zaterdag 27 april 1985.
Vóór de wedstrijd IJVC 60- jaar tegen IJVC 50-
jaar krijgt de heer Willem Cnossen (l) van
secr. Lammert Koster (r.) de mededeling dat
hijtot erelid van lJ.V.C. is benoemd. Cnossen
was vee rtien iaar voo rzitte r.
Reinder van Erkelens, Douwe van Slooten,
Ype Schouwstra, M€;rte Oppedijk, Sjirk de
Boer en scheidsrechter Johan Hartkamp
(v.l.n.r.) ki jken belangstel lend toe.
(Foto Geert de Leeuw/v.v. IJVC).

Voetbalwedstrijden
Op zaterdag 27 april werd een jubileumwed-
strijd gespeeld.
Voor de aanvang van deze match werd oud-
voorzitter Willem Cnossen tot erelid van IJVC
benoemd.
Het huidige 1e elftal (IJVC 60 jaar) speelde
tegen het 1e elftal van tien jaar geleden (IJVC
50 jaar).
De 'oudjes' deden het nog prima. Dankzij
techniek en soelinzicht wonnen ze de wed-
strijd met 4-3.
Vooral Joop Langhorst verbaasde het publiek
met zijn technische snufjes. Vanwege het
koude weer (sneeuwbuien l) was er vrij weinig
oubliek.
Op Koninginnedag speelde een regio-elftal
van Wymbritseradeel tegen de zondag 1e klas
amateurclub Hubert-Sneek. Sneek won met
3-2 maar speelde niet overtuigend.
Als sluitstuk van het 60-jarig IJVC-feest speelt
de club op zaterdag 27 juli in Sneek tegen
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Faar al Jou molkprodukten,

frisdranken, tsiis en aeijen

komt de molkboer bij Jo foar!

EK ALLES FAN
'E WAERME BAKKER

Jou molkboer.

N. Waltje
Tillefoan 1397

bondsspaarbank

"*-iiils"f"r"i]i"t
Stadslaan 51

. .. .voor Uw salarisrekening

. ...voor Uw spaarrekeningen

....voor uw verzekeringen

.. ..voor Uw reizen

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

ans 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

as

lpswich Town. VijÍ spelers van Hubert-Sneek
zullen de |JVC-gelederen versterken. Hope-
lijk wordt dit 'The Big Match'.
Dit duel zal kunnen plaatsvinden dankzij de
medewerking van de oud-lJlster en IJVC'er de
heer Rink Bonne Nauta. Nog altijd heeÍt
Nauta een hechte band met zijn vÍoegere
club, eens speelde hij in het eerste elftal van
IJVC.

HOUDT DE SPOORBAAN
vRlJ!!!
Wil worden tegenwoordig veelvuldig gecon-
Íronteerd met jeugd die langs en op de spoor-
baan bij lJlst aan het spelen is. Lezers graag
uw aandacht hiervoor, dit kan niet! Mogelijk
dat ook enkele ouderen hier debet aan zijn,
als zij hun vanouds bekende rondje lopen
over de Parallelweg en dan de spoorbaan
oversteken tussen de afscheiding door.
Al gaat het nog zo voorzichtig, de kans op
ongelukken is aanwezig en bovendien is dit
verboden. In voorkomende gevallen kan de
politie een bekeuring uitschrijven, het schik-
kingsbedrag is 35 gulden.
Zoals de situatie zich thans laat aanzien is dit
zeeí ze(er gewenst, waarschuwen helpt niet
meer.
Denkt u ook eens aan de treinmachinist die
steeds in spanning zit als hij nabij de rail spe-
lende jeugd ziet, wetende dat indien er één de
spoorbaan oploopt, hij nooit meer tijdig kan
remmeó. Bij deze een beroep op een ieders
zi jn verantwoordelijkheid

Rijkspolitie lJlst

INZAMELINGSAKTIE
LANDBOUWPLASTIK
Eind april j.l. is er een inzamelingsaktie ge-
houden van landbouwplastik (kuilhoezen,
plastik-kannen en -kontainers).
Het aantal deelnemers had groter kunnen
zijn. In verband hiermee wordt de inzame-
lingsaktie herhaald op maandag 3 en dinsdag
4 juni a.s.
Deelname is kosteloos, mits:
a. deaanmelding uiterlijkvrijdag3l mei 1985

telefonisch is gedaan aan de gemeentelij-
ke reinigingsdienst te Heeg (tel. 05154-
2640):

b. het landbouwplastik hanteerbaar, redelijk
schoon, aan de kant van de weg wordt
aangeboden; het plastik wordt dan opge-
haald.

Doe in het belang van ons milieu mee aan
deze aktie.

Gemeentebestuu r Wvm britseradeel

ln de bibliotheek worden van22 mei tot 1 iuli a.s.
lchilderijen tentoongesteld van onze plaátsgenoot
E.J. van den Berg.
Wij nodigen u van harte uit, om deze te komen bezich-
tigen op woensdagavond22 meivan 19.30-21.00 uur, oÍ
tijdens de openingsuren van de bibliotheek.
Tevens is er op deze avond voor een ieder gelegenheid
om, onder het genot van een kopje koffie, kennls te
maken met de bibliotheek en het personeel.

OPENBARE BIBLIOTH EEK IJ LST

Openbare Bibliotheek lJlst,
H. Huizingastraat 10,
8651 BS lJlst,
te1.05155-2450.

WIJZIGING
POLITIEVERORDENING
Als vervolg op een eerdere publikatie thans
aandacht voor enkele nieuwe bepalingen in
de verordening welke te maken hebben met
het aanzien van de gemeente en het milieu.
De twee toegevoegde artikelen zijn er geko-
men omdat nog niet iedereen hiermee vol-
doende rekening hield.
Artikel G35. Dit artikel wil ondermeer vervui-
ling door plastik tegengaan en vermeldt de
volgende verplichti ng :

De gebruikervan een terrein, tuin of erf, zicht-
baar vanaf de openbare weg,. is verplicht
plastik aÍdekkings- oÍ verpakkingsmateriaal
na gebruik onmiddellijk op te ruimen en te
brengen naar een niet vanaÍ de openbare weg
zichtbare plaats.
Artikel G 36. Dit artikel is ter bescherming van
raet en ander opstaand enlof drijvend water-
gewas en vermeld 3 verboden namelijk:
a. Het is verboden met een vaartuig in het

water in het riet oÍ watergewas te varen,
tenzij dit de vrije doorvaart belemmert.

b. Het is verboden in riet oÍ watêrgewas rt\r
een vaartuig aan te leggen.

c. Het is verboden bootankers en dergelijke
tot vastleggen bestemde voorwerpen in
riet oÍ watergewas te werpen oÍ te hebben.

De nieuwe regels gaan dus ondermeer tegen
het laten slingeren van bepaalde plastik ma-
terialen en zij beschermen het riet. De ge-
meente heeÍt een regeling gemaakt voor het
inleveren van ondermeer landbouwolastik.
Bescherming van het ríet geeÍt onder andere.
aansluiting op een aktie door enkele instan-
ties, bij watersporters wel bekend door de
folder,,Niet in het riet".

Rijkspolitie lJlst

KULTURELE RIED
WYMBRITSERADIEL
Toeristische kerkenroute op 1 juni
a.s.
Op zaterdag 1 juni 1985 organiseert de Kull
rele Ried Wymbritseradiel een tocht lanlí
een groot aantal kerken in onze gemeente.
Daartoe wordt een route uitgestippeld van ca.
80 km, die ieder op eigen gelegenheid per
auto of per Íiets kan afleggen.
Natuurlijk is het ondoenlijk om op éen dag
alle kerken die dan open zijn - het zijn er meer
dan twintig - te bezichtigen. Men ontvangt
echter aan het begin van dê tocht een boekje,
waarin een korte beschrijving van elke kerk is

Openingstijden:
maandag: 13.30-1 7.30 uur,
donderdag: 13.30-17.30 uur
en 18.30-21.00 uur.
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opgenomen, en aan de hand hiervan kan men
dan zijn eigen keus maken.
Dit is werkelijk een unieke gelegenheid om
bepaalde keren, waar u misschien vaak ge-
noeg aan voorbij bent gereden, nu eens van
binnen te bekijken. Bovendien isdetochtzelÍ,
vooral bij mooi weer, een genoegen op zich.
Het startpunt is de Doopsgezinde Kerk,
Eegracht 28 in lJlst, waar u vanaÍ 10.00 uur
voor f 2,5O een gestencild boekle kunt krij-
gen met daarin een routekaartje en van elke
kerk een beschrijving" Parkeren kunt u op de
overkluizing in lJlst.
Wij hopen dat veel mensen van deze gelegen-
heid gebruik zullen maken en wij wensen u

een heel prettige tocht.

BEVRIJDING
Wij hebben de bevrijding herdacht en gevierd
en dat was nodig, maar zijn we echt bevrijd?
Zeker, de bezetting en de verdrukking door
de Duitsers ligt 40 jaar achter ons en het Ne-
lerlandse volk is van een verderÍelijk systeem

r*"evrijd. Vooral zij die gevangen zaten, hetzij
hier, hetzij in Duitse gevangenissen oÍ con-
centratiekampen zijn in vrijheid gesteld en
daar mogen zij en wij dankbaar voor zijn.
We mogen en moeten ook dankbaar zijn dat
er zovelen zelfs met hun leven hebben geboet
voor het bewerkstelligen van deze bevrijding.
Maar ziin we echt vrij?
ledereen riep: ,,Dat nooit weer" en ,,Nooit
weer oorlog". Hoe is het nu na 40 jaar?
Op vele plaatsen in de wereld, oorlog en oor-
logsdreiging en rellen en oproer. Dat is be-
angstigend.
ledereen wil en meent aan de vrede te werken,
sommigen doen dat zelfs door geweld. Ook in
ons land wordt gewerkt aan het behoud van
de vrede zodanig verschillend dat zelfs de
vredestichters tegenover elkaar komen te
staan.
Wat de een denkt als de weg tot vrede, wordt
door de ander gezien als het opnieuw over
ons halen van een verderfelijk systeem dat tot
op vandaag ook al miljoenen slachtoffers''eeft geëist, al is het dan niet in ons land.

\*aten we toch de handen ineen slaan en sa-
men alles in het werk stellen om de eventuele
brengers van dat onheil buiten de grenzen
van West-Europa te houden en te bidden voor
hen die reeds lang onder dat systeem zuch-
ten, opdat we allen vrij mogen zijn en blilven!

O. Tichelaar

KOLLEKÏE REUMAFONDS
IN MAART 1985
Dit jaar was de opbrengst / 1.089,95! Het
mooie resultaat van uw gulle geven en het
enthousiasme van de kollektantes.
De prettige medewerking die men ontmoet bij
gevers, maakte dat een aantal kollektantes
zich alweer hebben aangemeld voor de kol:
lekte in 1986.
Het werk van het ReumaÍonds is weer voor
een jaar gegarandeerd, óók dankzij uw gelde-
lilke bijdrage én de inzet van de 16 kollektan-
IES.

Mocht u door omslandigheden de kollektante
gemist hebben, dan kunt u alsnog uw bijdra-
ge storten op giro 324 t.n.v. Het Nationaal
Reumafonds te Den Haag 

Afke wahre

* Autoverzekeringen:
Voor de goede rijder een
u itermate g unstig pakket,
zonodig incl. inzittenden- en
rechtsbi jstandverzekeri ng voor
een messcherpe premie.

* Recreatie
{qo- verzekering:
-bà- Dit ontspanningsg'ebied omvat:-{^, vaarlt tia ?aràv^n cnnrtr r itrr rc-íO, _ vaartuig, caravan, sportuitrus-

" 'a!o\94t, ting, e.d. Een waterdichte polis
"%","Oà{dÍ11,,. voor een zonnige premie.
\ "à'{}^f^xa t!L. -"a...yàxo; /\fl$?a{aï ffi M p. Hiemstra, rer.2164

. IË:l [@VJn G'F'deBoer'ter 1676

Speerstra's voordeelma rkt

Vooral uw:

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

Speciale drog isterij en kosmet!ca-afdel ing

Let op onze wekelijkse folder!!

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

O ïOURFIETSEN
O SPORTFIETSEN
O RACE/TRIMFIETSEN
O JEUGD- EN BMX-

FI ETSEN

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

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

Tevens voor het venzorgen van
uw advertenties

VERENIGING
,,STADSBELANG IJLST"
OOK UW BELANG!!!
In het maartnummeÍ van het Kypmantsje
heeft u een verslag van de algemene leden-
vergadering kunnen lezen, hierin stond ook
vermeld dat er een ledenwerfaktie zou wor-
den gehouden.
Deze start in de maand juni.
Het bestuur heeÍt gekozen voor een persoon-
lijke benadering, door middel van invullen
van onderstaande strook kunt u zich opgeven
als lid, deze wordt in de week van 3 t/m 8 juni
opgehaald.
Om u een duidelijk beeld te geven wat er na
ruim 1 jaar tot stand is gekomen en waar aan
gewerkt wordt, volgt hier een opsomming van
aktiviteiten!
Gerealiseerd zijn:
1. GroÍvuilroute
2. Fietsenrekken openbare bibliotheek
3. Stopplaatsen belbus in plan de Rat (per

2 juni 1985 start de belbusroute en deze
krijgt 5 stopplaatsen in lJlst, t.w. 2 in plan
De Bat, 1 bij de Overkluizing, 1 bij 't Mien-
skipsh0s en 1 in de Ylostinslaan).

4. Publikatiebord.
Samenwerking met andere verenigingen
staat hoog in ons vaandel, dit heeft geresul-
teerd in:
'1. Himmeldei;
2. lJlster vlaggen;
3. Versiering bij diverse Elfstedentochten;
4. Organisatie ringrijden;
5. Innen liggelden.
Zaken waar aan gewerkt wordt:
1. Verbetering surÍplaats, (helaas is G.S. niet

helemaal akkoord gegaan met het ont-
werp en zullen er enige wijzigíngen aan-
gebracht moeten worden).

2. Oprichten VW (in de enquête van de Kul-
turele Raad, aprilnummer Kypmantsje,
staan tal van zaken die uit de lJlster bevol-
king naar voren zijn gekomen die door het
WV verwezenlijkt kunnen worden).

3.Toiletgebouw/VW-kantoor. Wij zien
graag het pand aan de Geeuwkade, v/h
Woudstra, hiervoor ingericht.

4. Jeugdhonk.
5. Feestweek ter gelegenheid opening ge-

meentehuis.
6. Agendabureau.
In de statuten staat vermeld dat het lidmaat-
schap persoonlijk is, daarom is de kontributie
gesteld op f 2,50 per iaar voor alleenstaan-
den en í 3,50 per jaar voor een gezin, zodat
man en vrouw stemgerechtigd zijn.

Hierbil geeÍt/geven dhr. en/oÍ mevr.

Naam:

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

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

zich op als lid van de vereníging ,,Stadsbe-
lang lJlst"
De kontributie bedraagt:
o f 2,50 p.i.
o I 3,50 p.j.
Deze strook wordt in de week van 3 t/m 8 iuni
opgehaald.

PUBLIKATIEBORD/
VITRINEKAST
Binnenkort zal deze door Rein Galama ver-
vaardigde kast in samenwerking met ge-
meentewerken op of bij de Overkluizing ge-
olaatst worden.
Voor de goede gang van zaken volgt hier een
soort Hu ishoudelijk Reglement.
',| . Alle verenigingen kunnen hier gebruik van

maken.
2. Het formaat papier waarop de mededelin-

gen staan vermeld mag niet groter zijn dan
44.

3. Mevrouw N. v.d. Lei, Dassenboarch 12,
heeft de sleutel, mededelingen enloÍ uit-
nodigingen kunt u bij haar brengen. Zij
zorgt dat het geplaatst wordt.

De kosten van dit publikatiebord/vitrinekast
worden grotendeels door de gemeente ge-
dragen. Het restant kan door Stadsbelang be-
taald worden uit de opbrengst van de liggel-
den.

WV:
Drie april l.l. is er tiidens een vergadering m1-
de heer W.L. Meyer van het provinciale W\f
besloten om in lJlst weer een plaatselijk WV
op te richten.
De werkgroep die in het leven geroepen is om
dit tot stand te laten komen bestaat uit de
volgende personen:
Uit de lJlster bevolking: mevrouw T. Bakker-
Osinga, de heer G. de Boer.
Koeoel: de heer H. Postma.
Winkeliersverenging: de heren S. Houtsma
en J. Schreur.
Stadsbelang: mevrouw M. Bergstra-Boom-
sma en de heer L. Schotanus.
Via het Kypmantsje wordt u over de gang van
zaken op de hoogte gehouden.

OPEN DEUR/GOEDETIJDING
Mei 1985. 10 mei 1940. 5 mei 1945. Het is niet
verwonderlijk dat het meinummer van het
oekumenisch georiënteerde maandblad
Open Deur/Goede Tijding in het teken staat
van ,,gedenken". Wat betekent gedenken?
Hoe valt er met herinneringen te leven? Hoe
kan geschiedenis een les voor de toekomst
worden? Deze vragen komen uitvoerig aan de
orde, in een biibelse verkenning; in een inter-
view met Eva Furth, secretaresse van het Ne-
derlandse Auschwitz Comité; in een be-
schouwing over geschiedenisles op school;
in korte stukjes; gedichten; illustraties. Te-
vens in dit nummer aandacht voor het insti-
tuut ,,paus" en ook dat is logisch.
Een verrassend nummer over niet-verrassen-
de thema's.
Open Deur/Goede Tijding is een maandblad
voor mensen binnen en buiten de keren.
Een jaar-abonnement kost u I 7,-.
Wilt u eens kennis maken met dit blad? Vraaq
een oroeÍnummer aan.
Met vriendelijke groet,

Interkerkel ijke evangelisatie commissie
Open Deur

Kontaktadres: Westergoleane 7, tel. 1820

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

ProeÍde U al:

Ons vers gemalen,

heerlijk gekruid
gehakt

en onze echte

Friese droge worst
D i nsd ag s- en vri jd ag savonds
bezorgen wij Uw bestelling!

SLAGERIJ

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

@Ianamtie atplipr

WQíM',,,
Zevenpelsen 8, 8651 BT lJlst
Privé: Sikko Sjaerdemalaan 31, lJlst
TeleÍoon 05155-1322

&q,rrt lb^d n annJtBut',wattpn
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,,Wêrom sikest dyn gelikens net,"
sei de spikertsjin de moker

It hanneljen hie him altyd al yn 't bloed sitten.
Hy koe dus ek alles br0ke. Hjir op 'e romte
koe't ek wat lije. Rommelje mar wat oan en
slingerje alles mar wat trochelkoar hinne, der
rekket neatwei. Men seach danwolriswatoer
de kop mar hawar, letter foel it dan wer wat ta.
Hannel, dus, alles wat los oÍ fêst siet gyng oer
de toanbank, noja oer syn toanbank dan.
In àlde kiste, mear wie it net. Mar wol ien mei
in Íerhaal. Doe't syn álde omke Jarich stoarn
wie, sa hiene de hearen dokters konstatearre,
moast der hommels in 0nbidige grutte kiste
komme. Ja yn harren femylje wie soks altyd
hommels. Nea siik en net stikken te krilen,

rar fan de iene op oare dei wiene se wei. Dus
\íy kiste kaam by de àlde klinte en wylst der

noch drok harseskrabbe waard, hoe't dat ge-
fal troch de doar moast, st0n omke achter de
glêzên te gnizen.
,,'k Bin noch net oan myn lêste overal ta, man-
nen, nim him marwermei." Klinyskdeawest,
seine de hearen mar omke neamde it wat te
djip weisinke yn in hazzesliepke.
Al mei al, omke besoarge syn eigen kiste by
him yn 'e winkel. Hy hie him noch efkes,,past"
en hie er doe meí in golle glim óÍskie fan
nommen.
Syn toanbank dus. Sa hie er trouwens wol
mear dingen mei in Íerhaal.
Mei in bulte kabaal skrepte er troch àlde
amers, tsjettels en jokken. Hy moast earne
noch in àlde skealje lizzen ha, der wie ien om
west, mar no socht er him Íansels skeel.
Dochs noch mar eefkes trochsneupe, sa'n
ding brocht ommers al gau in geeltsje op.
Fuort koe't dus net wêze dat it sin wie noch
bêst.
Hea, dêr leine ek noch Ílessen Íol mei sterke

\_.'ank - opkocht Ían in blutte kastelein Ét 't
doarp - hy pakte ien by de hals. ,,Oude gene-
ver", st0n er op en sa spruts hy it ek Ít.
Sok guod koe net bedjêre, wie't net w0nder-
lik? Wat lette him, neat ommers dat noflik liet
er him efkes delsakje yn in àld stoel en draai-
de mei ien beweging de dop fan de stofÍige
flesse. Hoeden preaun er. Rynsk klokte de
f lesse, de smaak wie tref lik. Wol 40 hie er doe
kocht - wer't se ek allegearre bedarren wie-
ne? - wist er, fan dy kroechbaas mei syn vette
hier en hingjend liif.
len dy't in te goeie klantfan himselswestwie.
Wat hie er wol om him lake en tagelyk begrut-
sjen hàn. Hy kaam hjir wolris, wat r0nsjen en
omskaaie en wat spullen mei werom foar syn
kaÍee. En altyd tingje wolle. Hy hie him gau
genóch troch. Lit him mar tingje, hy die der
earst wol efkes wat by op.
Hy naam noch in teugje en tocht oer dy kears
hoe't sa'n ,,b0tenlanner" - noja, dat wie net
ferkeard bedoeld - him by de poat hàn hie. Hy
kocht doe wat doazen Íol àlde boeken fan dy
knaap, mar letter bliek, de boppesten wiene
wol knap, mar de 0ndersten wiene Íerskuord
en ferskimmele.
By de poat. Mar hy naam him net rjocht-
streeks geweken, syn tiid kaam noch wol.
As men mar geduld hat. En ja, in pear Íearns-
jier letter stapte de selde man, suver mei wille-

eagjes, troch de doar. As hy ek noch in twad-
dehàns tillevyzje hie, dy it noch goed die en
boppedat, Íansels, 't mocht neat kostie.
No hie hy noch ien stean, dy't allinne noch
mar tsjinje koe Íoar in pear wite m0zen oÍ
hamsterguod. Mar hy hie sein: ,,'k Ha hjir in
best apperaat, in pracht fan in kast, net seure
ien kear h0ndert knaken!" Fansels woe de
man witte as er it die en liep wie hy tusken de
man en de tv stean gien en sei: ,,lk stean foar
alle gebreken!" 't Gong oan, en sa wie de
boekebrot wer ferefÍene.
Sokken wiene by him oan't feÍkearde adres.
Hy stie bekend as.in rislÉt en risnabel man,
mar wa't him pakte koe in streek werom Íer-
wachtsje. Soks koe er wol op troch. lt wie wat
oars as omke Jarich dy't in blyn hynder Íer-
kocht. At it bist ek kjel waard fan de auto's,
f rege de keaper nijsgjirrich. ,,Hy sjocht neat,"
sei omke nei wierheid, ,,dus giet nea oan de
kant." De mannen hantslebakten in telman-
nich en oan't helter gyng er Íuort. Yndied hy
seach neat. Hy glimke, naam noch in dopke
en kaam oerein. Heju, der knapt in àld man
fan op. De skille rattele. Dêr earst mar hinne.

De stêd stonk. De steech wie smoarch. Sle-
mier slydfuotten hja de kroech yn. De muzyk
stampte. Wolkens reek.
Yn it tsjustere hoekje by de wc's siet er. Hja
setten in bytsje ynháldend op him ta. ,,En,"
frege er achter in swarte sinnebril wei. ,,FiiÍ-
tich gram," sei de iene. ,,Alles fuort betelje."
,,lk ha noch gjin jild. Oare wike betelje ik dy
alles." ,,Nee, no jild oars gjin Libanon." ,,Nee,
oare wike. lk moat ít spul no ha. Nije wike
betelje ik alles." ,,Nee dan giet it oer," sei de
sittende man hurd en koart. De oare dy't noch
neat sein hie beg0n him er no ek mei te be-
muoien. Hy skodde deroer, sa'n ferlet. ,,Jow
És it no, it moat, no," bidle er. ,,Gjin jild, no
smoke," sei er en liet him as in kening yn de
stoel leune. Hja seagen dat it earnst wie. Jild
moast der komme, mar wer no wer wei? ,,Oer

VISSER.IJLST
BOEK- EN FOTOHAN DEL. SPEELGOED
Galamagracht, teleÍoon 131 I
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in oere." B0ten seagen hja elkoar oan. ,,Kom
mar mei, ik wit wol wat," sei de grutste.

Hy kaam troch 't gerdyn. Twa jongkeardets
stOnen dêr. ,,Hoi mannen, wat syk.je jimme?"
De iene róp: ,,Jild hufter en gau," wylst
Sprong de oare oer de kiste en Íoardat er it yn
'e rekken hie wat der geande wie skittere der
in knyft him foar d'eagen. ,,Jild ha'k net," Íier-
der kaam er net. Se sloegen en klauwden op
him yn, hy hie muoite om stean te bliuwen.
Wat blinder, wat soene se.
Mei in grutte haal helle er de earm fan achte-
ren en kletste de flesse fan boppendel op de
grutste syn krÉn. De f lesse Íleach oan diggels,
de jongeman tr0zele oer de kiste Ían omke
Jarich.
De oare stuts. Hy fielde it mes troch syn stó-
sjekoarden jas stekken. Hy kneppele fan si-
den en griep om him hinne. Alwer hie er wat
beet. Dêr wie dy knaap alwer en wer soe er
óthelje. Wer feegde hy mei syn hiele gewicht
de earm nei de wyldeagjende kop. Mei in ko-
peren lampe batste er dizzeyn'e nekke. As in
planke klapte er tusken in pear molkebussen.
Hy hime. StroÍfele nei b0ten en hold de earste
de beste auto oan.

,,Hoi, àlde fjochtersbaas, hast hast alle Íoar-
pagina's ek helle net?1" ,,Hoi kammeraat. Ja
wat wie 't wat net. Mar se ha my fuort net
lytsman!" ,,Nee, wis net." In praatsje derby en
noch marris efkes - foar de safolste kear -
neigenietsje. ,,Hast ek noch in skealje foar my
Í0n?" ,,Nee jong, ik begryp it net, wer't dat
ding bedarre is mar it wie Íoar in kado net? No
kin't dan net wat oars wêze?"
Hja bedarren op't lêst by in àld lampe. ,,Goed-
koper en heel goedkoper," grapke er. 't Gong
oan. 'We kinne der wol efkes ien op nimme. lk
moat hjir of dêr noch wol in flesse lizzen ha.
Doedestiids ha'k wol 40 kocht. Mar wêr't se
allegearrebedarje...

P.F.
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tle bedrijÍsgebouwen van Technisch BedÍiÍ Ge-
brceders Bald<er, Zevenpelsen en Houthandel
S"O. de Vries, W.M. Oppêdijlstraat hebben ooit
in hetverleden een eenheidgevomd. Dezelood-t
sen behoorden eertiits tot de scheepsweí van
de Íamilie Crcles, later Scheepsbouw MaaF,
schappij geheten.
Eén van deze panden (aan de Zevenpelsen)
werd rond 19fi) verkocht aan WndmoilorenÍa-
briek Bald<er. In de andee panden (aan de
W.M. Oppedijkstraat) was van 1911 tot 1918 de
scheepswerf van de gebrceders Zwolsman ge-
vestigd.
ln 1919 weden deze loodsen met de biibehoren-
de kolk verkocht aan houthandel tle Vries. Daar-
mee had de 'iizeren helling'zoals de werÍ in Ulst
werd genoemd, opgehouden te bestaan.
De heer Evert Scheltes Westediilq geboÍen in

19(X), nu dus 85 jaar oud en woonachtig in de
Oranje Nassaulaan alhier, heeÍt in zijn jeugd nog
gewefit op deze scheepswerÍ. Westerdiik heeft
een prima geheugen en kan met smaak vertellen
over de pedode dat hij bii airolsman weÍlcaam
was.

KLINKNAGELS
Westerdijk kwam in 1911 direkt vanaÍ de lagere
school als 11-jarige jongen op de'iizeren helling'
van de gebroeders Zwolsman.
Hij heeft daar zo'n 5 à 6 jaar gewerkt. De loods aan
het Wijddraai was toen al van gebrs. Bakker. De

bazen waren Evert Zwolsman, hij woonde in het
huis waar tot voor kort mevrouw Joukje Wierda-
Kooistra woonde (nu de heer S. Postma), en Klaas
Zwolsman, hij woonde in het huis waar nu me-
vrouw Richtje Rijpma-ten Kate woont.
Er werkten in 191 1 wel een B0 man oo de wed.
Westerdijk was ,,fj0rionge". In het in aanbouw zijn-
de schip was een veldsmidse opgesteld die met
steenkool werd gestookt. Hierop werden de klink-
nagels gloeiend heet gemaakt.

Ze hadden verschillende nummers zoals 18-22-24-
26, enz. Symen van der Zee was magazijnmeester,
bij hem konden de nieuwe klinken worden ge-

haald.
Meinte Groenveld en (lange) Sjoerd Nooitgedagt
pakten de klinken uit het vuur. lk moest zorgen dat
het vuur warm bleef, zegt Westerdijk, en moest

daaruoor de blaasbalg bedienen. Wiggele van der
Velde (Wiggele-Kobe) was ,,tsjinkearder". De klin-
ken werden van binnenuit in de gaten van de
scheepswand geduwd (vijf tegelijk). Wiggele hield

ze tegen en aan de buitenkant van het schip sloe-
gen twee klinkers razend snel om en om op de
klinken totdat ze plat waren. Het slaan ging altijd

Foto: Fries Schxpvaaft Museum Sneek.
De' F riesche Scheepsbouw Maatschappi j' te lJ lst
(later gebrs. Zwolsman). Deze foto, uit het begin
van deze eeuw, is genomen vanaf het punt hoek
Ju rjen Hoomans/ Jan Nooitgedagtstraat. De sche-
pen liggen in de nu nog bestaande houtkolk. Links
een wit plezieruaartuig, een zogenaamd klipper-
jacht. Op devoorgrond een tjalkvan ffi à 70ton, op
de helling ligt een klipperaak in aanbouw. Detwee
grcte loodsen zijn sinds 1919 eigendom van hout-
handel S.O. de Vries. Hoewel ze in de loop der
iaren grotendeels zijn ingebouwd is de vorm nogl
duidelijk herkenbaar. De loods rechtsachter is van
de gebr. Bakker, Zevenpelsen.

'JISÏER 
ALLERLEI

Scheepswerf Zwolsman te lJlst (l)

Foto, zaterdag 23 februari 1985.

Evert Schetesz. Westerdijk, geboren op 28 maart
1940 b Ulst, thans woonachtig in de Oranle Nas-
saulaan.
Westerdijk werkte van 1911-1918 op de scheeps-
wert Zwolsman alhier.
ln de volksmond heette deze wert de 'iizeren hel-
IÍno'.

precies op de maat. Deze mensen hadden een
vaste slag en sloegen nooit mis.
De klinknagels mochten niet rood zijn maar moes-
ten geelheet (gieljit) zijn.
Als ze rood waren (dat was te koud) dan sloegen
de klinkers met de hamer op de scheepswand. Ze
schreeuwden dan:
,,De klinken moatte wat hieter, hjir slaan wy net
op!" Dat mocht ook niet want dan wilden ze niet
vlak worden. Dit klinken was overigens allemaal
aangenomen werk. Was het werk eerder klaar dan

de gestelde tijd dan kreeg het personeel ,,oerjild"
(extra geld).

PER SCHOUW NAAR DE KAZERNÊ
Het was in die tijd erg druk op de wer{. In de
loodsen waar nu houthandel De Vries zit werden
de platen voor de scheepswanden gemaakt. Met
een slingerpons (er waren er vier) werden de gaten
in de platen geponst. De meeste schepen werden
van O-streeps ijzer gemaak; de pleziervaartuigen
van 4-streeps. De grote schepen werden buiten
gebouwd, het was in zo'n scheepsromp vaak bitter
koud.
's Zomers daarentegen als het warm weer was
zwommen we wel eens in de kolk. De kleinere
schepen werden in de loodsen gebouwd.
Wat het personeel aangaat kan ik mij ook nog wei
wat namen herinneren. Kees Amels was meester."

knecht, zijn broer Douwe was ijzerwerker. Douq-,
is de stichter van de scheepswerf Amels te Mak-
kum.

SOruEP$BOUWUÀÀT$OHÀPPIJ
voorireen I J. CB0I.IS, UL8Í, (Frierland.)

Scheepsbouw- en Reparatiewerf.
]6. c &kb€r4 BrJÉbÉ Qd!4 &.h, 6&rffi.
Nrq|.&-&&qb(FUru&À+b.r-

/tu-r+& tr'e.rettu aFeW rÀ

Adve rte nt i e waarsc h i jn I i j k u it h et sc h i p pe rswee k-
blad Schuttevaer van rond 19o0. Het onderste ge-
deelte van de tekst is wat onduidelijk maar luidt als
volgt:
Stoom- en Motorbooten, Rijnschepen, Tjalken,

Boeiers, Onderlossers, Bakken, Schuiten en ver-
der alles op het gebied van Scheepsbouw en lJzer-
constructie.
Alle vaartuigen worden in groote speciaal daar-
voor ingerichte lodsen gebouwd.'
In 1911 werd deze Scheepsbouwmaa&happij'
overgenomen door de tamilie Zwolsman uit Ma'
kum. v

Willem Blanksma was dekwerker, hii woonde aan

ïl

$ilS$i
$ si$it
Sr'êiii$i
6rl(óiêilqt+i
ïï I
lq)siG)
d!qi{u\
i,€rri.$lS)
i'èÍÈlis rlll::: ::l

a.iiid ln
tt;
:àtê)lbi

t$rl\rtli$

oÍtiièl
i6{i{;i$
iiÈisiG
s.liilto
4.ri+lio
$ísro
$ li$ri$
.$\s(9)
Si(srí!l
l,+xsris)

iièl $-)rr$
Èr €l!$



It Dryltser Kypmantsie

het eind van Ullenburg in de kazeme. Daar woon-
den '12 gezinnen waarvan de man op de helling
werkte. Als de bel luidde gingen deze mensen met
een schouw naar huis voor koÍfie, het middagmaal
en thee. Die schouw lag aan een ketting die ge-
woonlijk op de bodem van deVaart lag. Waar later
Ernst Hoomans woonde kwam de schouw op
Uilenburg aan de wal. Er waren 6 timmerlieden,
waaronder Cees Piso en Sint van der Wert.
Verder werkten daar vroeger Klaas Steensma,
ijzerwerker; Paulus Schuil, smid; Evert Westerdijk
(Evert van Geert, hij verloor bij een ongeluk op de
werf een oog); Andries van der Veen, ijzerwerker
en Ale Klijnsma, plaatwerkêr. Hotse Nijdam was
mijn maat. Wij verdienden als jongens van 13 à
14 jaar zo'n 41/z gulden per week. Op zaterdag-
avond moesten wij ons melden op het kantoor,
daar vond de uitbetaling plaats.
(Wordt vervolgd.)

Frits Boschma

AMNESTY INTERNATIONAL
Allereerst dit: Mevrouw Spijksma is weer in
zoverre hersteld dat zij de leiding van de
schrijÍavonden weer kan overnemen van Bep
Tabak, die zo spontaan was dit werk tijdelijk
van mevrouw Spijksma over te nemen.
Hartelijk dank Bep voor jou medewerking!
Verder het bericht dat de heer Th. Posthuma
antwoord op zijn schrijven aan de regering
van lsraël ontvangen heeft. Enige tijd geleden
schreven wij in 't Kypmantsje dat het aantal
mensen die meedoen aan het schriiven van

brieven voor gevangenen zich gestaag uit-
breid.
Wat ons opvalt is dat verreweg de meesten
van hen vrouwen en meisjes zijn!
Vier van hen gaven er de voorkeur aan liever
thuis te schrijven. Zij kunnen dan schrijven
wanneer hen dat het geschiktst uitkomt. De
anderen vinden het toch beter om gezamen-
lijk te schrijven, maar het blijkt dat velen niet
zo trouw komen opdagen. We vragen ons af,
komt het misschien doordat de ruimte waar
we zitten te klein is? Dan zullen we naar een
andere gelegenheid moeten omzien.
Hoe of wat ook: het schrijven moet doorgaan,
want elke dag worden er nog mensen opge-
pakt en gemartêld. In ,,Wordt Vervolgd"
maandblad A.l. van april staat boven sommi-
ge artikelen: Martelen ontmenselijkt slacht-
oÍfer en beul. Martelen, zolang ik er niets van
weet, bestaat het niet.
Het minste wat we tegen dit alles kunnen
doen is, één keer in de maand één oÍ meer
brieven schrijven aan regeringen die de wet-
ten van menselijkheid overschrijden.
Dus, kom en doe mee, en lieÍst op de schrijf-
avonden. Dat is op 11 juni a.s.

Mevr. Spijksma, H. Ouderkerken

BOND VAN PLATTELANDS-
VROUWEN IN FRIESLAND.
AFD. IJLST
Donderdag 11 april j.l. hadden wij onze laat-
ste bijeenkomst van het seizoen 1984-1985.
Wij hebben met elkaar het Levend Ganzebord
gespeeld en alle dames hebben zich uitste-
kend vermaakt. Na aÍloop van het spel heb-

ben de dames een gezellig praatje met elkaar
gemaakt onder het genot van een glaasje Íris
oÍ wijn, dat uit de afdelingskas betaald werd.
Zo hebben wij er een gezellige afsluitings-
avond van gemaakt.
Het bestuur is nog druk bezig met de opzet
van het nieuwe programma voor het seizoen
1985/1986. Wij doen ons best om alle wensen
in het programma te verwerken en de boekjes
weer op tijd gereed te hebben.
Wij wensen alle leden van onze bondsaÍde-
ling een héél prettige vakantie en veel zonni-
ge dagen, zodat iedereen kan genieten.
Tot ziens in september a.s.

AVONDVIERDAAGSE
oosTHEM 198s
Ook dit jaar zullen wij weer een avondvier-
daagse organiseren in Oosthem en wel op
4, 5, 6 en 7 juni a.s.
Start: 'sAvondstussen 7 en7.15 uurvanaÍ het
Himsterh0s.
lnschriiÍgeld: / 3,50 voor kinderen en / 5,00
voor volwassenen.
Individuele lopers kunnen zich 's avonds
4 juni opgeven bij het Himsterh0s.
Groepen graag vóór 31 mei a.s. opgeven bij
Hermien Boschma, Nessenwei 20a, Oosthem,
tel.2336.
Voor beide aÍstanden zijn er prijzen. De beste
groep (min. 10 personen, kleding, ritme) krijgt
de wisselbeker.
Prijsuitreiking op de laatste avond, vrijdag
7 juni in het Himsterh0s.
ledere deelnemer ontvangt een medaille.
Met vriendeli jke groeten,

Himsterh0s bestuur

Aldus Ufo elektrische
kantentrimmer in een

zeer Íijn afgewerkte
uitvoering. Met lange

steel en extra
glijbeugel voor het

gelijkmatig maaien van
graskanten en moeilijk

bereikbare plaatsen.

Vermogen 190 Watt,
22OYolt,

12.000 omwentelingen
Per minuut.

Normaal / 125,-

89,-

ffisr
Qualcast elektÍo-maaiertype Mow.n.trim

Een nieuwe ontwikkeling voor het volkomen
veilig maaien van gazon en graskanten.

Werkt als maaier met nylon snijmesje en als
trimmer met nylon snijdraad.

Wordt geleverd met extra snijmesjes en
nylon snijdraden.

Vermogen 475 Watt.
NoÍmaal í 345,-

289,:

Zeer solide Ginge
handmaaier met de robuste

brede wielen en de doorlopende
wielenas. Zelfslijpende snijcilinder

met 5 messen.
Snelverstelling voor de maaihoogte

van 15 tot 35 mm. Lichtlooend.
Kleur zwartlqeel.

Groen gelakte
ouderwetse gietijzeren
zwêngelpomp.
Zeer goed als pomp te
gebruiken, maar ook
als tuinversiering.
Van Í 150,-

123,"
l\oÍmaat .*

snijbreedte2scm,/ 16e,- 1 38r- snijbreedte38.ffir,ro 147 r-
Stadslaan 2a, telefoon 051 55-1 224.
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ROEIEN IN IJLST
Wanneer u dit leest, is de oprichtingsverga-
dering voor een roeivereniging Sneek/lJlst al
geweesr.
Het plan is, om op zaterdag 1 juni een open
dag te houden op de Geeuw.
Belangstellenden kunnen die dag roeien in
een wherry, skiÍ oÍ wat er maar aanwezig is.
Nadere bijzonderheden over de oprichtings-
vergadering en deze dag kunt u lezen in het
Sneker Nieuwsblad.

Werkgroep roeivereniging

STANFRIES NIEUWS
30 Maart was een drukke wedstrijddag voor
de leiding en leden van de gymnastiekvereni-
grng.
Rayonwedstrijden in St. Nicolaasga, waar
Vincent Houtsma, Sjakko Veldman en Rienk
de Vries moesten turnen. Vincent turnde een
goede wedstrijd, maar kwam net niet aan de
prijzen toe. ïoch gingen hij en Rienk met een
aantal toestelprijzen naar huis.
Rimmer Abma, Jan Bergstra en Nico Troost-
heide, gingen naar Groningen voor hun dis-
triktswedstrijden om zich voor de nationale
kampioenschappen te plaatsen. Dit lukte hen
alle drie. Jan werd vijfde en Rimmer zevende
bij de heren. Nico werd bij de junioren ook
zevende. Zijzijnop.1 1 mei naarZettengegaan
voor deze Íinale van de wedstrijdsport.
In Olst had Gerard Speerstra zijn wedstrijd.
Hij doet mee in de topsport klasse 58. Dit is
een landelijke wedstrijd waarin Gerard een
vierde plaats behaalde. In Volendam op
17 maart werd hij bij deze wedstrijd tweede.
Door deze prestaties heeÍt hij zich op 18 mei
in Zutphen al geplaatst voor de nationale Íina-
le ondanks het Íeit dat hil op 21 april nog een
voor-wedstrijd in Amsterdam moest turnen.
Op 11 mei hielden we de onderlinge wedstrij-
den en op 15 juni a.s. zijn er de Wymbritsera-
deel-wedstrijden, waar bijna alle leden ook
weer aan deelnemen.

JAARVERGADERING
WATERSPORTVERENIGING
IJLST
Op 11 april had deWSlJ haar jaarvergadering.
De opkomst was goed te noemen en voorzit-
ter Wiersma wist de agenda in een redelijk
tijdsbestek aÍ te handelen.
Het punt liggelden leverde enig vuurwerk op.
Een aantal leden vroeg zich aÍ oÍ de WSIJ dit
moet verzorgen en na enige uitleg besloten
het bestuur en haar leden dit voor een jaar
weer te doen.
Er werd schande over gesproken dat in lJlst
nog steeds geen toiletvoorzieningen zijn en
men toch zulke hoge bedragen durft te vra-
gen. Tevens heeft lJlst soms overlast van sa-
nitaire passanten.
Aan het einde van de Eegracht is een aanleg-
olaats waar 's zomers ook rekreanten over-
nachten en ook daar zou het een goede zaak
zijn een voorziening te trefÍen aldus een aan-
tal sprekers.
De heer Gerritsma, penningmeester, was af-
tredend wegens verhuizing. Deze plaats
wordt nu ingenomen door mevrouw L. v.d.
Meulen.
Het bestuur bestaat verder uit: C. Wiersma,
voorzitter; C. v.d. Meulen, secretaris;
S.H. Lanting en L.N. Bergstra algemeen be-
stuurslid.
Komend seizoen organiseert de WSIJ weer

Nu volop tuinmeubelen
o.a. Tuinstoelen

Tafels
Parasols
Kussens
Luchtbedden
Ligbedden
Windschermen
Parasolvoeten

Speciale aanbieding tuin-set

stoelen
kussens
ronde tafel
van Í 315,-

4
4
1

nu Í275,-

't lJlster Warenhuis
M. v.d. Veen

Galamagracht 5
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Voor het schoonhouden van onze scholen vragen wij:

een vaste invalste
(tijdens ziekte overige personeel)

De Vereniging voor Christelijk Onderwijs.

lnlichtingen en opgave bij:
J. de Vries, Ylostinslaan 37. tel. 2309.

Autorijschoot L. de Boer
Belangrilker dan een goedkoop

lesuur ls de eindrekening
na het rlferamen!

Ga daarom naar
Autorijschool L. de Boer

Popmawal 12

lJlst
Teleíoon 0S155-1SS3

VOLLEDIG
GEDIPLOMEERD
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een aantal surf- en zeilwedstrijden. De data
worden onderaan vermeld.
Wij roepen elke surfplank- en zeilbootbezitter
oo om eens mee te doen.
Ook is er een wedstrijd voor beginners in klei-
ne bootjes op de Wijnsloot gepland. Een surf-
tocht op de Geeuw en de jaarlijkse wedstrijd
op de Brekken en de teamwedstrijd tegen de
zeilvereniging Sterke Yerke te Hommerts vor-
men de evenementen, zodat de voorzitter, na-
dat hij de jaarprijs voor de beste surfer, t.w.
Sietse Hilbrand Lantrng had uitgereikt, om
kwart voor tien de vergadering kon sluiten.

Agenda zeil- en surÍwedstrijden:
Zeilen:
'15 juni: teamwedstrijd ,,Sterke Yerke"
22 juni: su rf - en zeilwedstrijd Brekken
24 avg.: teamwedstrijd ,,Sterke Yerke"
24 aug.'. Wiinsloot voor kleine bootjes
31 aug.: Geeuw
21 sept.: Bemannings-wedstrijden
SurÍen:
8-9 juni: Hegermeer org. Sportraad Wymbrit-
seradeel
ío iuni: Geeuw

\,/uni: surÍ- en zeilwedstrijd Brekken
25 aug.; Geeuw

8 seot.: Geeuw surftocht

.*stu^

'R
BERICHT UIT AMERIKA
Sinds een paar jaar onderhoudt de IKV-kern
lJlst kontakten mêt groepen in Oost en West.
Vorig jaar berichten wij over een vredesgroep
in Karl Marxstadt (Oost-Duitsland). Nu willen
wij een gedeelte uit een brieÍ van ds. Donald
H. Mcoord aan de IKV-kern te lJlst citeren.
McOord is predikant in Fort Wayne, Indiana,
VS. en de brief is van 4 aoril 1985:
,.Hier in Fort Wayne hebben verschillende
,. ,inee-collega's en ik een ,.Pledge of Re-
sistance" (een plechtige belofte om weer-
stand te bieden) ondertekend om mee te doen
aan burgerlijke ongehoorzaamheid -een de-
monstratie waarin we misschien zullen wei-
geren om het kantoor van onze Congressman
(lid van het Amerikaanse Congres) te verlaten
en misschien de gevangenis in gaan - wan-
neer ons land Centraal Amerika en vooral
Nicaragua aanvalt. Wij zijn hier heel bezorgd
over en weten dat we aktie moeten onderne-
men om zo misschien dit land wakker te
schudden en mensen te doen inzien dat in het
oplossen van wereldproblemen de behoefte
naar vrede groter is dan naar oorlog.
In onze gebeden leggen wij al onze aandacht
en bezorgdheid voor jullie voor wat betreft de
keus van jullie land omtrent het al dan niet
plaatsen van kruisraketten. Wij voelen ook
dat dit een voorbereiding op oorlog is en dat
dit geen serieuze wapenonderhandelingen
zijn. We begrijpen ook niet dat zoveel van
onze landgenoten deze president kunnen
ondersteunen.
Ook in Fort Wayne werk ik samen met een
comité om een festival voor vrede en begrip
voor te bereiden, dat in augustus zal plaats-
vinden. Dit om manieren te vinden en het te
vieren om met elkaar kennis te maken, en
bruggen te bouwen tussen landen en vijan-

den in plaats van met bommen te gooien. We
hopen mensen bij elkaar te brengen: jong en
oud, zwart en wit, veel verschillende gods-
diensten. Te beginnen met het onder ons op
verschillende manieren vrede in praktijk te
brengen. lk werk ook in de kerkelijke organi-
satie oo staatsniveau met de commissie voor
gemeenschap en wereldzorg, en zou graag
zien dat het werk hiervan in onze kerk meer
uitgebreid en meer bekend zou worden om zo
meer mensen te betrekken bil het werk van de
vrede, In studre en aktie.
In januari bezocht ik met onze vrienden in
Ann Arbor ook Shalom Congregation, en wij
gingen naar de plaats waar onderdelen van
kruisraketten gebouwd worden - Williams
International - waar elke dinsdag een groepje
mensen een gebedsdienst houdt. Die dins-
dag, een erg koude en winterse dag met
sneeuw, had zich een kleine groep verzameld
voor de viering van de eucharistie - katholiek
en protestant, jong en oud. Verschillende van
deze mensen zitten nu gevangen omdat ze
weigerden de oprijlaan van die plaats te verla-
ten, en wachten nu om te zien hoeveel gevan-
genisstraÍ zij zullen krijgen.'

l.K.V.-kern lJlst, De Fjorslach 4. tel. 2030

PERSBERICHT
VCBW Fryslán
Vrijdag 26 april werd te Sneek opgericht de
Vereniging tot Collectief Bezit van een Wind-
molen Fryslàn (VCBW Fryslàn). Deze vereni-
ging, de eerste in haar soort in Friesland, wil
als coóperatie windenergie stimuleren door

het bouwen en exploiteren van één oÍ meer
windmolens. Het werkgebied van de coópe-
ratie is geheel Friesland. zodat de te exploite-
ren molens geplaatst kunnen worden in de
windrijke streken van Friesland en het ook
zinvol is voor de mensen in de windarmere
streken om lid te worden van de coóperatie.
De coóperatie wil de opgewekte stroom via
het openbare net aan haar leden leveren.
Naar verwachting zal deze stroom, na beta-
ling van een vergoeding voor het gebruik van
het openbare net, per kwh ongeveer 5 cent
goedkoper zijn dan de PEB- of de FRIGAS-
prijs. Produceert de windmolen meer stroom
dan de leden gebruiken, dan wordt het over-
schot aan het PEB geleverd. Uit het prijsvoor-
deel van de aan de leden geleverde stroom en
de vergoeding voor de stroom die aan het
PEB wordt geleverd, betaalt de coóperatie
rente en winst op de bedragen die de leden
inleggen. Voor de inleggingen wordt ge-
dacht, gezien het belang van democratisering
van de energievoorziening, aan bedragen van
I 25,- tot / 1000,-.
De initiatiefnemers Ed Tulen, Paulus Zeg-
waard. Pitty Meijer, Dick Vlietstra en Dirk van
der Ham. willen pas kontakt opnemen met
provinciale staten en de gemeenteraad van
Leeuwarden nadat gebleken is dat de coópe-
ratie bii de Friese bevolking ruime steun ge-
niet. Geïnteresseerden voor het lidmaatschap
van de coóperatie, om het even of zij PEB-
klanten oÍ FRIGAS-klanten zijn, kunnen zich
met een brieÍkaart melden bij: VCBW Fryslàn,
p.a. Ed Tulen, Ald Már 3, 8751 TA Zurich
(Friesland).

VISSER-IJLST
BOEK- EN FOTOHAN DEL. SPEELGOED
Galamagracht, telefoon 131 8
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leren. En dan blijft hij ehbo-er, heeft hij ge-
zegd.

WIL JE MEER OVER EHBO WETEN?
Alle inlichtingen kan je krijgen bij de volgen-
de adressen:
H. Nagelhout, Buséstraat 6, tel. 2'179; mej.
B. Hijnberg, S. Sjaerdemalaan 24, tel. 1552;
mevrouw G.A. Steenstra-Keuning, Nijezijl 34,
tel. 2392: mevrouw H. Zijlstra-ten Woude,
Eegracht63, tel. 1309

Kon inklijke Nederlandse
Vereniging E.H.B.O. afd. lJlst/Oosthem

aoooooooooooaa
Betinking

4 maaie
I oere

'k Hear allinne de wyn yn de beammen
en inkle f tgels oan it ein fan dizze dei
f ierders hear ik dizze twa menuten nimmen
en sakje yn in tryst tinkbyld wei

Twa stille menuten foar dy fiif lange jierren
f an eangstme en pine en de dryste dea
foar al dy miljoenen machtleaze minsken
nei 'trede sil oerwinne'yn harren lêste bea.

En stomme klokken liede
dróf gel0d oer'e wráld
wat kinne wy no deaden biede?

Eltse dei lit'we ás wer misliede
en al wurde we ek noch sa àld
oeral sille oan d'ein ta minsken bliede!

oooooooooao

OPBRENGST COLLECTE
ASTMAFONDS
Ook dit jaar mocht ik weer een geweldig
bedrag aan het Ned. Astmafonds overmaken,
nl. / 't756,40.
Hierbij wil ik alle gevers hartelijk danken en
de collectanten voor hun inzêt bij deze col-
lecte.

W. Kempenaar-Verhoof

KOLLEKTE
De kollekte voor de Hartstichting heeft in lJlst
het mooie ronde bedrag van I 2000,- opge-
bracht.
Gulle gevers en ijverige kollektanten hartelijk
dank voor uw medewerking!

Het komite Vrienden van de Hartstichting.
mevr. van Lingen, mevr. Hibma, dhr. ïichelaarP.F.too

En toch wordt het zomer!!
Nu alle zomerartikelen in voorraad

Zonnebrillen v.a. t 9,95
Polaroid zonnebrillen, veel keus, v.a. Í 22150

Emmersets, compleet / 5195
Schepjes v.a. Í 1100
Grote vrachtwagens en graafauto's, erg sterk, v.a. Í
Kruiwagens: plastic t 18,50

metaal Í 29,95
duikbrillen en zwemvliezen: div. prijzen.
Zwembanden en zwemvleugels, strandballen enz.

12,95

Rolschaatsen v.a. f 29195

Nu grote kollektie loopauto's en -beesten
voor de peuters

Schoolagenda's, nu veel keus!!
Koop nu ie nieuwe agenda bijons.
Sfraks vis je achter het net!

Een boek is altijd goed, ook voor vaderdag!

VISSER.IJLST

TRAKTOR
MET

AANHANGER

BOEK- EN FOTOHANDEL - SPEELGOED
Galamagracht, teleÍoon 1 3 1 I
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ANNA SCHRAA.VAN POPTA

GEDIPLOMEERD
PEDICURE

Geeuwkade 11 - ïelefoon 1930

oooooooo PUNTscEwtJs o

.,,MIJN HOBBY, UW GEMAK"
Het vertrouwde adres voor al uw slijpwerk!!
Speciaal aanbevolen voor uw tuingereed-
schap, alle soorten grasmaaiers vakkundig
gesrepen.
Ook diverse 2e-hands handgrasmaaiers te
koop vanaf / 25,-.
P.H. de Vries, Bockamastraat 27, tel. 17 82.

.,,LIJSTWERK''
Voor het voordelig inlijsten van uw foto's,
tekeningen en borduurwerken naar G. de
Leeuw, Stadslaan 69, Ulst, te|.05155-2018.

. TE KOOP

3-zits bank + 2 fauteuils, oud rose pluche
Tel. 05155 - 2550 (Nij Ylostins)

RAADSVERGADERING IN
WYMBRITSERADEEL
De eerstvolgende raadsvergadering wordt
gehouden op dinsdag 25 juni 1985 om
20.00 uur in het oemeentehuis te Sneek.

BURGERLIJKE STAND
IN APRIL
Overleden: RoeloÍ Kingma, 76 jaar oud;
Janke Algra-de Vries, 71 jaar oud; Taeke
Berend Mulder, 87 iaar oud.

SIMAVI-KOLLEKTE

Langs deze weg willen wíj alle kollektan-
ten en gevers hartelijk dankzeggen voor
het opgehaalde bedrag van f 731,--.

Simavi. afd. lJlst.

o bloemen

. planten

o bloemsierkunst

. tuincentrum

o tuinarchitectuur

Dil alles in uw'eigen stad'bij:

DEHAAS
BLOEMEN

gekleu rde afbeeld i n gen,
i n o ntwerpen, tal ri j ke o psom m i n g enl
1g!i ag ram m en, bel an g ri j ke tabel I en, i

ffi íaken- en plante-nrógister 
;

ffile praktische tips rondom de tuinl
Van f 99,00 voor f 29,9O

VISSER- IJLST
BOEK- EN FOTOHANDEL-SPEELGOED

Eenspqgtale!@
voor de lankog

Rabobank-Woonspaarplan.
Brjaankoop 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 mooi meegenomen.

Galamagracht 1

lJlst
Tel 05155-1426

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

TAXI-NIEUWENHUIS
BEL 19OO

Voor nieuwbouw, uitbreiding of
onderhoud van uw:

O Verwarming
(C.v. en lokale verwarming)

O Sanitair en waterleiding
O Zinkwerk
O Dakbedekking

Installatie- en loodgietersbedrilÍ

A. SUPENDA
Stadslaan 2a, teleÍoon 05155-1224

Ruime kollektie ZON N E B R I L LE N
en nu ook BRILLENKOORDEN

Foto VISSER, Galamagracht g


