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Opening lJ lster GolÍÍ-vestiging
Op woensdagavond 8 mei j.l. is in lJlst de nieuwe GolÍÍ-vestiging geopend' Dit
gebchiedde doorGoncordia en de Drumband. Onderhetspelen van de mars'Weziin
er biina' marcheerden korps en drumband o.l.v. de heer Douwe Zwaagstra de
nieuwe winkel binnen. Daarmee was de opening een Íeit geworden. BedriiÍsleider
de heer Jelle Schreur en ziin personeel konden nu met een gerust hart zeggen: Golff
is er helemaal!
Onder het genot van een hapie en een drankie feliciteerden velen het echtpaar
Schreur met de opening van de winkel.

A&OwordtGolfÍ
De GolfÍ-filialen maken deel uit van het groot-
handel-concern Flevozoom te Putten (Geld.).

Omdat men met de opzet van een nieuwe
, anisatie en verkoop wilde beginnen heten
'à16 orote winkels nu voortaan 'GolÍf' en de
kleine bu u rtwinkels'Attent'.
Door een strakke'organisatie zijn de prijzen
bij Golff over het algemeen lager dan bij de
vroegere A & O winkels. Er zijn momenteel
25 GolfÍ-zaken in Nederland.
Het lJlster winkelpand is totaal verbouwd,
daardoor kunnen de artikelen veel overzich-
telijker dan voorheen worden opgesteld. Er
wordt bij GolÍÍ veel aandacht besteed aan
vers producten zoals groenten, brood, vlees
en zuivel.

Bestellingen per computer.
De ingang is nu alleen nog aan het parkeer-
terrein. De slijterij verhuisde naar het vroege-
re magaziln en de kantine is hu boven.
Er zijn ten behoeve van de klanten extra fiets-
rekken geplaatst.
De heer Schreur heeft de indruk dat het nu
drukker in de winkel is dan voorheen.
Wij kunnen nu wel tegen 'Sneek' concurre-
'''n, zegt hij. De opdracht voor de bevoorra-

\-/tg van de GolÍf-r^,inkels geschiedt per com-
outer. Met een har,Jterminal neemt Schreur
in lJlst de bestelling op. Dit gebeurt door een
afleespen over de strepen-code te halen.
Deze terminal wordt na het ognemen op de
telefoon aangesloten. Middels een electro-
nisch signaal wordt de bestelling doorgege-
ven (2 x per week) aan de hoofdcomputer te
Putten.
Er werken nu 12 personen in de lJlster Golff-
vestiging.
Na de opening waren er tal van reclamestunts
die bij het publiek goed aansloegen. Eén er-
van was een grote Zeppelin (luchtschip) die
boven het bedrijf zweefde met een spandoek:
GolÍÍ, de vriendelijke discount. Ëen 'dis-
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Better te draaien as te tommel'Sen,
seiSjoukebaas

counthouse' is in Engels sprekende landen
een kortingsbedrilf.
Golff wil dus graag een 'vriendelijke kortings-
bedrijÍ'zijn.
Aan de verbouwing, die in sneltreinvaart
moest worden uitgevoerd, hebben de volgen-
de lJlster bedrijven meegewerkt:
Bouwbedrijf Wiersma, SchildersbedrijÍ
J. Heeringa & Zn., InstallatiebedrijÍ O.F. van
der Woude, en Woninginrichting en StofÍeer-
derii F. Post.
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Foto woensdag B mei 1985.
De nieuwe Goltf-vestiging te UIst, Galamagracht 34.
De kleurkeuze (geel en groen)! en inrichting van de winkel is strak en modern. De totale
vloeroppervlakte van Golff , de vriendelijke discount, is 430 m2.
Het pand is gebouwd in 1978, de opening geschiedde destllds door burgemeester H.W.F.
Mumsen. Evenals nu warcn toen Concordia en de Drumband ook Dresent!

NIEUWS VAN
HET IJLSTER KOOR
Op dinsdag 21 mei stonden de leden van het
Interkerkelijk koor Euphonia 's avonds om
7 uur klaar om gezamenlijk per bus te vertrek-
ken naar Leeuwarden, waar ze deel zouden
nemen aan het ZangersÍeest, een concours
van koren, dat jaarlijks wordt georganiseerd
door de K.C.Z.B. (Koninklijke Christelijke
Zangers Bond), aldeling Friesland.
In vroeger dagen duurde zo'n concours een
volle dag, tegenwoordig is het over meerdere
avonden verdeeld; dit jaar was het van 21 t/m
24mei.
We hadden ons opgegeven voor de ere-afde-
ling, waarvoor we als verplicht nummer Lied
voor Advent van B. Smilde en als vrij nummer
Beati Mortui van Alphons Vranken hadden
ingestudeerd.
Onder leiding van onze dirigent de heer
J. Hoekstra, was er hard gestudeerd.
Aan het eind van de avond, nadat de elf deel-

nemende koren hun nummers hadden laten
klinken, werden de behaalde punten door de
jury meegedeeld.
Toen Euphonia lJlst 31372 punt, eerste priis
werd opgelezen, ontlaadde de spanning zich
in een luid hoera!
We waren dik tevreden met onze eerste priis.

' lt Dryltser Kypmantsie'
Redaktie: A. Hermsen-Boogaerdt. A.P.

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

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

Kopij enloÍ advertenties kunt u inleveren
vóór 1 juli bij:
Boekhandel Visser, Galamagracht 9. lJlst.
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Hliggped
en

goedkoop:

Golff aan de Galamagmcht in Ulst is een
vriendelijke discount- Een supermarkt
waar alles verkrijgbaar is.

* vetse groente en fruit
* vers vlees
* vens van de melkman
* kompleet assortiment levensmiddelen
* veris brood
* verse kaas en vleeswaren
* kompleet drogisterijpakket
* naast de Golff een Kenborch slijterij
* bloemen
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In ons gesprek met Evert Sch.zn. llVesterdijk
kwam de vÍaag naar voren wat voor sche-
pen op de'iizeren helling'werden gebouwd.
Westerdijk weet er nog het volgende van te
vertellen. Er werden o.a. kustvaarders, klip-
pers, zandzuigers, dekschuiten, motoÍboten
en sleepboten gebouwd.

Foto februari 1985
Evert Scheltesz. Westerdijk vertelt over de pe-
riode dat hij op de scheepswerf Zwolsman te
lJlst werkte.
De vakbeweging heeft altijd zijn speciale aan-
dacht gehad. Westerdijk ls a/ slnds 1927 lid
van het N.V.V.

Têwaterlating
We hebben ook wel eens een sk0tsle ge-
bouwd, bijvoorbeeld dat van Wiebe Sijperda
uit lJlst. Een zekere Van der Goot uit Workum
had een schip laten bouwen van 198 ton, dat
was de maximum grootte, anders kon het

:hip niet door de sluizen.
\-*illem Blanksma gaÍ het sein voor de tewa-

terlating (van opzij). Toen het schip in zijn
element gleed sloeg hetwateroverde polder-
dijk aan de overzijde. Veel mensen gingen er
heen met een emmer, want er lag allemaal vis
op het land.
Bil een tewaterlating kregen we allemaal een
flesje bier. Wiebe van Tuinen werkte ook op
de werf. Hij maakte de gaten in de scheeps-
wand die bij het ponzen waren vergeten à een
botsen (21/z cent) per stuk. Als er een schip
tewater ging speelde Wiebe op zijn harmoni-
ka, hij zong er ook bij. Hij speelde meestalwat
straatdeuntjes, maar na het bier speelde hij er
ook wel eens een versje: als 'Er ruist langs de
wolken'tussendoor.
Als er een motor (benzine) in een schip moest
worden geplaatst, kwam er een monteur uit
Holland. De motor kwam per trein aan op de
veelading van station lJlst aan de parallelweg.
Wij moesten dan de motor op een grote kar
ophalen. De monteur bouwde de motor in in
het schip.

Op in kear sei myn maat Hotse Nijdam tsjin
my: 'Soe dy keardel wol Frysk ferctean?' lk
sei, ik tink it net! Hotse róp: 'Monteurrrr.. .'
Wat is der, sei de man. Hotse: 'Hawwe jo de
bolle wolris op glêd iis fodzjen sjoent?'

,JISTER ALLERLEI

DE SCHEEPSWERF ZWOLSMANTE TJTST U)
De man waard p0rlulk en besocht 0s te pak-
ken. Wy draafden hurd Íuort, hy 0s etternei,
mar wy wisten te 0ntkommen.

Ate de Boer maakte de kappen over de mo-
tors. Joost Tijsma (ouderling in de hervormde
kerk) en zijn knechten verfden de schepen.
Als ik 's avonds thuiskwam zegt Westerdijk,
was ik erg moe, de anderen trouwens ook,
want het was zwaar werk.

Einde van de werÍ
Aan het einde van de mobilisatie 1914-1918
zei Evert Zwolsman tegen ons: 'lk moet jullie
ontslaan. Er is werk genoeg maar ik kan geen
ijzer meer krijgen. De zaak was volgens de
baas niet in het faillissement.
Veel personeel vertrok naareen scheepswerf
in Enkhuizen. Klaas Zwolsman vertrok naar
Holland en Evert Zwolsman verhuisde naar
Sneek.
In de 2e Wereld Oorlog stond hij zich op zeke-
re dag in de keuken te scheren. Hij werd toen
dodelijk getrofÍen door een verdwaalde kogel
uit een vliegtuig. In 1919 nam houthandel S.O.
de Vries de bedrijfsgebouwen, het kantooren
de kolk over.

Bij de Íirma Woudstra alhier hadden ze des-
tijds een stoker nodig en zodoende kwam
Evert Westerdilk bij Woudstra terecht. Daar
werkte een zekere Stokker die vroeger machr-
nist bij de tram was geweest. Van hem leerde
Westerdilk het stoken. De stoommachine bij
Woudstra die de machines aandreef had een
een vermogen van 70 pk. Daar heb ik ruim
veertig jaar gewerkt, zegt hij. In de 2e Wereld
Oorlog heb ik ook nog een tijdje op de teerÍa-
briek van Troelstra & De Vries gewerkt, daar
had ik nogal eens wat verschil van mening
met de bazen.
Westerdijk, die in 1927 al lid werd van het Ned
Verbond van Vakvereningingen N-V.V.. ont-
ving verschillende onderscheidingen van de
vakbond.
Een medaille voor 50 .jaar lidmaatschap en

Deze foto dateert waarschiinlijk uit het begin
van qeze eeuw.
Een tweemast-schoener voor de scheepswerf
Zwolsman te lJlst, die toen nog 'Scheeps-

bouwmaatschappij' heette. Het schip vaart in
de richting van het Wijddraai.
ln het gebouw rechts is nu technisch bedriií
Bakke r g evest i g d (Zeven pe I se n ).

È.j, ,:

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!

l/t vlssER-lJLsr
t#J g"oi r;ïii"f9loH A N DEL - SPEE LG o E D

een horloge met de inscriptie: Alg. Bond Me-
taal en Houtbewerkers, 25 jaar bestuurslid,
'13-5-1963. De vakbond ligt hem trouwens
nog steeds na aan het hart en het zou hem
weinig moeite kosten hierover een interes-
sant verhaal uit de doeken te doen. Maar dan
zou dit artikel te lang worden.
Tot slot vertelt Westerdijk nog dat hij in 1924
is gehuwd met Doetie Kuitert en dat zijn
vrouw in 1981 is overleden.
Het begint al donker te worden maar Evert
Westerdijk is nog lang niet uitgesproken.
Terwille van de tijd moeten we echter een
einde maken aan dit belangwekkende ge-
sorek.
Onder dankzegging voor de inÍormatie ne-
men we afscheid van een rasverteller.

Frits Boschma
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Faar al Jou molkprodukten,

frisdranken, tsiis en aeijen

komt de molkboer bii Jo foar!

EK ALLES FAN

'E WAERME BAKKER

Jou molkboer,

N. Waltje
Tillefoan 1397

bondsspaarbank É

van 1818 Sneêk-lJlst

Stadslaan 51

....voor Uw salarisrekening

. . ..voor Uw spaarrekeningen

. . . .voor uw verzekeringen

. .. .voor Uw reizen

De bank in lJlst is open:
Maandag-, woensdag- en vrildag-
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

KONINKLIJKE
NED. VERENIGING
EHBO, aÍd. lJlst-Oosthem,
secr. S. Sjaerdemalaan 24,
tel. 1552.

ZÊLF HULP TI.IUIS
Uw man knutselt met de elektrische zaag . . .

Uw vrouw is bezig gordijnen op te hangen . . .

Uw dochtertje speelt op de schommel . . .

Opeens hoort u roepen: 'Help eens. . . help
eens vl ug ! '

U ziet hem staan . . . u ziet haar liggen.
Weet u dan wat u moet doen?

Kunt u ZELF uw eigen man of vrouw of kind
HULP verlenen, als er eens één van die min of
meer
ernstige ongelukjes bij u THUIS gebeurt?

Mensen kunnen vallen, verwond raken bij een
aanrijding.
Het gebeurt niet alleen thuis.
Het kan overal gebeuren: op de Íabriek, op
kantoor of og straat . . .

vlak voor uw neus.
Een collega, een vriend - u gaat er dagelijks
mee om - wordt het slachtofÍer van een on-
geval.
Weet u dan wat u moet doen?

Kunt u ZELF aan uw collega HULP verlenen,
als er eens één van die min oÍ meer ernstige
ongelukjes OP HET WERK gebeurt.

Het kan natuurlijk allemaal wel meevallen.
Vaak is het minder ernstig dan het lijkt.
Maar soms kan er werkelijk levensgevaar
dreigen. Dan is directe hulp bittere noodzaak.

Hoever was het ongeval, waarvan u laatst
hoorde, bij u vandaan?
Misschien dichterbij dan u ooit had gedacht!

Ruim Í72 miljoen ongelukken thuis
Per jaar gebeuren er in Nederland in en om de
woning, ruim 11/z miljoen ongelukken.
Daarvan is de helft min oÍ meer ernstig.
Per jaar gebeuren er in één van elke acht
gezinnen één of meer kleinere oÍ grotere on-
gevallen.
Het kan ook bij u thuis gebeuren oÍ op uw
werK.
Dokter en ziekenhuis ziln vaak verder dan u

denkt.

Eerste hulp
In de allereerste minuten na een ongeval
kan Eerste Hulp levensreddend zijn.
Hulp aan een kind dat van de schommel is
gevallen.
Aan een drenkeling. Aan een collega op uw
werk, die een ernstige wond heeft.
Hulp die iederéén kan geven, die U kunt
geven.
Ook U kunt in een paar maanden leren om
doeltrefÍende eerste hulp te verlenen I

Toch een veilig idee.

Volg een EHBO-cursus
Eerste Hulp verlenen leert u op een EHBO-
cursus. Daar leert u wat u moet doen en ook
wat u NIET moet doen als een collega, een
huisgenoot of
uw kind plotseling uw hulp nodig heeft.

Daar leert u hoe u ZELF doeltreÍfende HULP

kunt verlenen als er één van die min oÍ meer
ernstige ongelukjes bij u THUIS, OP UW
WERK of in het VERKEER gebeurt.

Het volgen van een EHBO-cursus kost u 16
lessen (van 2 uur), een beetje goede wil en
maar de helÍt van de tijd die gemiddeld nodig
is voor het behalen van het rijbewijs.
Eigenlijk is het onverantwoord als u het niet
doet. In een oaar maanden kunt u het EHBO-
diploma halen.
leder jaar worden er in heel Nederland zo'n
1 000 EHBO-cursussen gegeven.
Ook bij u in de buurt.

Doe het nu
U heett misschien al eens eerder gedacht:
'Ja, dat moet ik ook eens doen.'
Doe het nu!

Doe het goed - leer het goed - volg een
EHBO cursus!
Koninklijke Nederlandse VeÍeniging Eerste
Hulp Bij Ongelukken - EHBO met een kÍoon-
tje!

U kunt zich voor deze EHBO-cursus opg"uàr,
tot u iterli jk 1 september a.s., schrifteli jk oÍ per
telefoon, bij de heer H. Nagelhout, Busé-
straat 6, tei. 2179 of bij onze secretaresse mej.
B. Hijnberg, S. Sjaerdemalaan24, tel. 1552.
De cursus wordt gegeven op de maandag-
avonden, aanvang 19.30 uur. Start eind sep-
tember-begin oktober. Minimale deelname
12 en maximaal 20 cursisten.
Dus heeft u interesse, dan snel opgeven.

Kon. Ned. Ver. E.H.B.O., afd. lJlst-Oosthem.

BEL 19OO
vooR

TAXI.NIEUWENHUIS

'T ZOLDERTJE
Met de grote vakantie in 't vooruitzicht he-í
ben we hier enkele mededelingen van ons
winkeltje.
O Er is nu nog volop zomerkleding, waar-

onder ook veel kleine maatjes.
O Ook zijn er trainingsjacks in allerlei maten,

heel gemakkelijk voor b.v. op de camping.
I Vanaf maat 28 zijn er verschillende trim- en

gymschoentjes.
O Voor een regenachtige dag hebben we

laarzen van klein tot groot en een regenpak
maat 152 (z.g.a.n.).

O Verder is er nog een kinderwagen (blauw
rib), een babywipstoeltje, een poppenkast,
een houten autopedje, een Íietstrekker en
wat speelgoed.

O Ook in de grotere kindermaten hebben we
veel keus.

O Donderdagsmiddags van half 2 tot 3 uur
zijn we geopend.
Kunt u op dat tijdstip niet, dan kunt u ons te
allen tijde bellen: tel. 1761/1897.

O In de bouwvakvakantie is ons winkeltje ge-
sloten.

Wij wensen u een prettige vakantie en tot
ziens!

Janneke en Jeannette
De FjOrslach 5 en 7
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HET
VOLKSPETITIONNEMENT
Het landelijk Komitee-Kruisraketten-Nee
(KKN) besloot enige tijd geleden nog één
grootscheepse aktie te ondernemen tegen de
komst van kruisraketten in Nederland.
Het juni-besluit van de regering om de plaat-
sing van deze raketten afhankelijk te maken
van het gedrag van de Soviet-Unie mag niet
betekenen, dat wij niet zelÍ gaan beslissen
over wél of niet plaatsen. Het idee dat we
alleen maar Russische raketten van één be-
paald soort hoeven te tellen, om te kunnen
vaststellen of wij raketten toelaten, is een
vluchten uit de eigen verantwoordelijkheid.
Het is een idee dat uitsluitend oast in een

rlitiek van kritiekloos meegaan in de voort-
r=zande wapenwedloop, waarbij je je eigen

gedrag laat bepalen door de ander.
Vandaar opnieuw aktie tegen plaatsing. En

ook aktie vóór het zelf de verantwoordelijk-
heid gaan dragen voor een eigen opstelling.
Een eigen opstelling die kan bijdragên tot het
doorbreken van de wapenwedloop. De wa-
penwedloop die vandaag bestaat uit middel-
lange-aÍstandswapens (kruisraketten) en
morgen u it ruimtewapens (Starwars).
Nog een keer wil het KKN de regering en het
oarlement laten weten datzeervelen de kruis-
raketten niet willen.
Vandaar een volkspetitionnement: een ver-
zoek van het volk aan regering en parlement
om zich te bezinnen in deze zaak, en te beslui-
ten deze raketten niet te plaatsen.
U zult in september/oktober a.s. worden ge-
vraagd zich bij dit petitionnement aan te slui-
ten door uw handtekening te zetten onder de
volgende tekst:
IK KEER MIJ TEGEN DE KERNBEWAPEN!NG.
U ZULT ROND 1 NOVEMBER EEN BESLUIT

IMEN OVER DE PLAATSING VAN KRUIS.
'xRxerrrru oP NEDERLANDS GRCNDGE-

BIED. IK VERZOEK U DAN NEE TE ZEGGEN
TEGEN DE PLAATSING
Ook in lJlst zult u worden opgeroepen mee te
doen aan het petitionnement. Begin septem-
ber krijgt u de benodigde informatie toege-
stuurd. Het Komitee-Kruisraketten-Nee-
Wymbritseradeel zal vervolgens deur-aan-
deur de handtekeningen ophalen van dege-
nen, die nog niet hun ondersteuning zelf heb-
ben teruggestuurd. In dit K.K.N.-Wymbrirse-
radeel werken een aantal organisaties -waar-
onder het l.K.V.-lJlst - samen. We houden u

op de hoogte.

l.K.V.-kern lJlsl
Ylostinslaan 75, tel. 1254

GEVONDEN VOORWERPEN
Gevonden: bruin sleutel-etui met kleine sleu-
tel; oude vlaggestok; zwarte dames vinger-
handschoen en ondermeer rood gestreepte
kindersjaal.
Verloren: handgebreide grijze trui met
V-hals.

Rijkspolitie lJlsl

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

* Recreatie
{.0.. vefzekering:-oà Dit ontspanningsgebied omvat:'{O, - vaartuig, caravan, sportuitrus-

\"".'!'-*s_ l'f 3i :"i *lffiïfl c h te p o' i s
l.íÀ9à^ voor een zonnige premie.:p;b,:h 

^:Já:{bÍrà / \
&,,'i'^4è; #ï f# p. HiemsrÍa. rer.2164

X* lffiNi/ ^ G F .rê Boer rcr 1676

Speerstra's voordeelma rkt

Voor al uw:

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

Speciale drog isterii en kosmetica-aÍdel i ng

Let op onze wekelijkse f older ! !

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

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

FI ETSEN

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

riiwietbcdrii
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De huisartsen hebben ons verzocht de vol-
gende punten nog eens onder uw aandacht tei
brengen:
r Naar de uitslag van een bloed/urine-onder-,

zoek e.d. moet de patiënt zelÍ nader inÍor-
meren.
Dit geldt ook voor het resultaat van specia-
listenbezoek.

o Gaarne urine, ontlasting enz. en lege ver-
pakking van medicijnen vóór 10 uur bren-
gen.

o Wanneer u accuut doktershulp nodig heeft
en u kunt dr. Sietsma/dr. Drenth niet be-
reiken, bel dan óf de huisarts in Heeg óf in
Nijland. Zij kunnen u verder helpen.

Patiëntenraad lJlst e.o.
Contactadres: Maria Brink,

Zevenoelsen 8a. tel. 1393

JAARVERSLAG
SEPTEMBER 1984
T/M mei 1985
In dit jaarverslag wil de patiëntenraad aan-
geven welke aktiviteiten er in de aÍgelopen
periode aan de orde zijn geweest.
Het is een opsomming van die zaken waarvan
wij denken dat ze een goed overzicht geven
van het werk en het doel van de raad:
o ïwee leden van depatiëntenraad hebben

zitting genomen in het 'PlatÍorm van de
Provinciale Raad voor de Volksgezond-
heid'. Het is een adviesgroep ten behoeven
van de Provinciale Raad, ter voorbereiding
van het provincie-beleid inzake volksge-
zondheid.

o Er is een gesprek geweest tussen enkele
leden van de patiëntenraad en de wijkver-
pleegkundige en wijk-ziekenverzorgende
over het Íunktioneren van het consultatie-
bureau. Een aantal opmerkingen van be-
zoeksters van dit bureau zijn aan de orde
gesteld. Getracht zal worden om waar mo-
gelijk veranderingen aan te brengen.

o Een lid van de raad neemt deel aan de re-
gionale werkgroep GVO. Dit staat voor Ge-
zondheid, Voorlichting en Opvoeding; de-
ze werkgroep heelt tot taak de gebruikers
van gezondheidszorginstellingen beter op
de hoogte te stellen van de mogelijkheden
en tot kritischer gebruik ervan te brengen.

o De patiëntenraad is voorlopig lid geworden
van het LBG, het landelijk beraad gezond-
heidsinitiatieven. Het doel hiervan is de
ontmoeting tussen patiëntengroepen en
de uitwisseling van kennis en ervaring te
stimuleren.

o Getracht wordt u tweemaal per jaar uitge-
breid in het Kypmantsje - door middel van
een pagina berichten - op de hoogte te
houden van de gang van zaken en de plan-
nen van de patiéntenraad,

r Er is kontakt geweest met het Sneker Zie-
kenhuis, met de vraag om naast de enque-
te-Íormulieren die bij opname worden ge-
bruikt, nu ook dergelijke Íormulieren voor
poliklin iekbezoekers in te voeren.
De direktie heefttoegezegd hierbegin 1985
op in te zullen gaan.

o Ook het huishoudelijke deel van het patiën-
tenraadswerk is aan de orde geweest. De
statuten zijn op enkele punten gewijzigd,

met name betrefÍende de zittingsduur van
dageli jks bestuursleden.

o De bus, waarin u ideeên en berichten aan
de patiëntenraad kwijt kunt, is inmiddels
verplaatst naar de openbare bibliotheek.

o De volgende thema-avonden zijn gehou-
oen:
'Leven in en met de psychiatrie', ingeleid
door de heer L. Schoonhoven, hoofdver-
pleegkundige van de afdeling psychiatrie
te Sneek; 'Acupunctuur', met als spreker
dr. Eykman, huisartste Sneek;'verwijderen
van de baarmoeder', met als spreker
dr. Boer, gynaecoloog teSneek.
De thema-avonden werden uitstekend be-
zocht en de onderwerpen werden zeker
verder uitgediept bij de belangstellenden
gebracht.

o Financiën.
Door de samenwerking met de kruisvereni-
ging heeÍt de patiëntenraad een degelijke
Íinanciële basis.
Ondanks wijzigingen in het financierings-
systeem voor onze aktiviteiten kunnen de
aÍspraken over begroting en financiering
op de oude voet doorgaan, dankzij de pret-
tige wijze van overleggen met de kruisver-
eniging.

o Aan heteindevan ditverslagjaarzijn4 oud-
gedienden afgetreden als lid van de patièn-
ten raad, maar gelukkig zijn de vrijkomende
plaatsen weer opgevuld met enthousiaste
leden die graag aktieÍ willen zijn.

Hiermee sluiten wij 1984/1985 af I

VERSLAG VAN DE
THEMA-AVOND GEHOUDEN
OP 9 MEI J.L.

Thema deze avond: Het verwijderen van de
baarmoeder.
Spreker was Dr. Boer, gynaecoloog van het
St. Antonius Ziekenhuis te Sneek.

Op deze laatste thema-avond van dit seizoen
werden eerst in vogelvlucht de doelstellingen
van de patiëntenraad nog even doorgeno-
men. Het belangrilkste is toch wel het bekend
zijnlworden met jeeigen lichaam, en ditvoor-
al door goede voorlichting. Het blijkt vaak
nog moeilijk om als arts en patiênt bij elkaar
te komen in begrijpelijke taal. De patiènten-
raad tracht o.a. hierbij een steun te ziln voor
de bevolking van lJlsl en omstreken!
Deze thema-avond werden twee videofilms
vertoond.
De eerste ging over de vrouw in de over-
gangsjaren (menopauze).
Kenmerkende klachten van lichamelijke aard
in deze overgangsperiode zijn de bekende
opvliegingen, transpireren, nerveuze hart-
kloppingen en tintelingen in handen en voe-
ten. Buiten dit zijn er ook sociale veranderin-
gen die wel degelijk een rol kunnen spelen in
deze periode. Daarom is ook nu begrip voor je
eigen lichaam en goede begeleiding erg be-
langrijk, evenals een positieve instelling.
Het leven na '45' is net zo goed boeiend en
waardevol!
De tweede videoÍilm ging over het verwijde-
ren van de baarmoeder.
De baarmoeder heeft de vorm van een omge-
keerde peer en zit in de buikholte, met aan
weerszijden ervan een eierstok. De eierstok-
ken hebben twee verschillende taken. In de
eerste plaats het produceren van de vrouwe-
lijke geslachtshormonen. In de tweede plaats
brengen zij elke maand een eitje tot rijping.

De baarmoeder heeft dan tot taak het even-
tueel bevruchte êitje op te vangen en uit te
laten groeien tot een baby. Als het eitje niet
bevrucht is volgt de menstruatie.

Wanneer wordt de baarmoeder
weggenomen:
Er zijn verschillende aandoeningen waarbij
het nodig kan zijn om de baarmoeder te ver-
wijderen. De meest voorkomende reden is
onregelmatig of teveel bloedverlies, vaak is
dan een vleesboom de oorzaak. Deze is vaak
zo vergroeid met de baarmoeder dat het soms
nodig is met de vleesboom de baarmoeder
weg te nemen. Vleesbomen zijn goedaardige
gezwellen. Ook bij kwaadaardige aandoenin-
gen zal men de baarmoeder verwijderen. Een
andere reden tot verwijdering kan een verzak-
king zijn.

Gevolgen van het verwijderen van de baar-
moeder ziin:
Het belangrijkste gevolg is, zo zei dr. Boer,
dat de vrouw geen kinderen meer kan krijgen,
en dat de menstruatie stopt. Verder verandert
er niets aan de werking van het lichaam. P-'
eierstokken zi.jn nog steeds aanwezig en vc.

vullen normaal hun functie.
Er is totaal geen sprake van een vervroegde
oveÍgang.
Wanneer u een baarmoeder operatie heeft
ondergaan en onvoldoende gelegenheid
heeft gehad om met iemand te praten over de
gevolgen van de operatie zou dat alsnog kun-
nen.
Bij voldoende belangstelling zal in septem-
ber/oktober een gespreksgroep in Sneek be-
grnnen.
U kunt zich hiervoor opgeven oÍ hierover in-
formatie vragen bij: Yvonne Bertens, 05,|50-
17755 (donderdagochtend); Geertrui Pot-
veer, 05150-12430 (tussen 12.30 en 13.30
uu r); Jaqueline Jongens, 058-1 31024 (woens-
dag, donderdag en vrijdag); Contactadres
van V.l.D.O. (: vrouwen in de overgang) en
Grace Broekhoven-Vermeulen, 05 1 50-1 4309
(tussen 17.00 en 19.00 uur).

WERKPLAN
vooR 1985/1986 v
Wat kunt u zoal verwachten in het komende
seizoen?
Veel aktiviteiten natuurlijk.
Hieronder een greep uit onze plannen:
o Drie thema-avonden, waarvoor zo mogeli;k

de onderwerpen worden geput uit de en-
quete-formulieren, die tijdens de voor-
gaande thema-avonden door velen werden
ingevuld.

o Tweemaal per jaar een pagina in het Kyp-
mantsie, met inÍormatie over de patiënten-
raad, de gezondheidszorg in ons land en
vooral ook in onze direkte omgeving.

o Voortzetten van de kontakten met de werk-
groep Gezondheid, Voorlichting en Opvoe-
ding, het landelijk beraad gezondheidsini-
tiatieven en andere voor ons van belang
zi jnde vertegenwoord i gingen.

o Nog meer naar buiten treden door onder
andere aanwezig te zijn op de komende
jaarmarkt in lJlst.

r Aktiviteiten met betrekking tot de huisart-
senpraktijk, de wijkverpleging en het con-
sultatiebureau en overal waar dit nodig
mocht zijn.

r We blijven uitzien naar uw opmerkingen via
de bus in de bibliotheek.

o We gaan ook door met de voortgaande pa-
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tiëntenraadszorgen, zoals: jaarverslagen,
werkplannen, fianciële zaken, begrotingen
en huishoudelijke aangelegenheden.

o Maar vooral willen we doorgaan met wer-
ken aan een beter begrip voor de gezond-
heid: de rechten van patiënten en het adtli-
seren van alle betrokkenen bij uw en onze
gezondheid.

Wij houden u zeker op de hoogte van de akti-
viteiten die gaan komen, en blijven aktief !

De Datiëntenraad

Adressenliist van de PatièntenÍaad:

Di rry Bakker, De Dassenboarch 1, lel. 2344
Maria Brink, Zevenpelsen 8a, tel. 1393 {tevens
contactadres)
Tin i Hollander, Ylostinslaan 2, lel. 2498
Anita Huisman, Skerdyk Oosthem, tel.2427
Wil Kempenaar, J. Rispensstrcal 9, tel. 17 47
Siemke Leyenaar, Galamagracht 24, tel. 2CÉl5

Gerrit Mosk, Uilenburg 9, tel. 1755
Betty Oppewal, De Fjrirslach 3, tel.2253
Gea v.d. Poel, Ylostinslaan 51, tel. 1328
Dhr. Ronner, H. Huizengastraal2l, tel. 1392
- ndriesje Smit, Ylostinslaan 47,tel.2377

Vargriet v.d. WerÍ, Zevenpelsen 6, te|.2035.

TAXI.BUSJES
8pers. metc-haufteur

BEL 19OO

slNDs 5 MEr 1945,
NOG STEEDS VRIJ!
Hebben wij de les van voor 1945 wel goed
geleerd?
Waarschijnlijk zij niet, die menen dat het alle-
maal niet zo'n vaart zal lopen. Zij die zich wijs
laten maken dat de Sowjet-Unie zich terecht
bedreigd mag voelen door het Westen.
1ok zij die zich tegen onze defensie keren,

\;jvoorbeeld door weigeren van defensie-be-
lasting. Beschamend is het parasiteren op de
inzet van onze bondgenoten.
Waar zouden wij zijn, 4O laar na 5 mei 1945,
zonder de aanwezigheid van Amerikaanse
strijdkrachten in Europa. Denk eens aan het
Amerikaanse volk dat al 40 jaar moet betalen
voor het instandhouden van het Amerikaanse
leger in Europa en dat alles ook voor onze
vrijheid. De voorbije 40 jaar heeft ons geleerd,
dat wij dankbaar mogen zijn, dat wij het on-
danks alles hebben kunnen redden om in vrij-
heid te leven. Die jaren hebben ons ook ge-
leerd, dat er gevaren zijn die ons bedreigen.
Dagelijks bevat het nieuws onheilspellende
signalen van een op driÍt zijnde wereld, waar
de.veelgeroemde en aanbeden vrede een
aanÍluiting is, waar mensen elkaar te lijÍ gaan
met aÍschuwelijke wapensystemen en het on-
recht zich blijft opstapelen, de armoede geen
krimp geeft, honger, ziekte en terreur niet
weg te werken, laat staan te denken zijn.
Daarom kan niemand zich geruststellen met,
"t zal zo'n vaart niet lopen'. Dat er nog zo-
velen zijn die het wel met ons eens zijn, maar
het laten afweten wanneer zij worden opge-
wekt om actief deel te nemen aan het wérken
en behouden van ons aller vrede.

O. Tichelaar

Autorijschoot L. de Boer
Belangrilker dan een goedkoop

lesuur is de eindrekenlng
na het rllexament

Ga daarom naar
Autorijschool L. de Boer

Popmawal 12

Ulsl
Teleíoon 051SS-15S3

VOLLEDIG
GEDIPLOMEERD

Het nieuwe Spoorboekje í 5175
ANWB Almanak vooÍ het watertoerisme, deet 1 en 2 vOOffadig
De EfÍstedentocht 1909-1985 Í 24,90
Vakantielektuur: je kunt er niet zonder.

Een tijdschrift of boek: bij ons kunt u te kust en te keur.
Spelletjes voor onderweg in de auto en op vakantie: plak-,
prik-, knip- en kleurbloks - dan hou je zebezigt

Nieuw: Ministeck: nu teuke pakketjesv.a. t 6195
Zonnebrillen: ru.me keus v.a. Í 9195
PlaklettgÍS voor op boot, caravan, huis of f iets v.a. 5 mm tot 15 cm,

div. kleuren

Zorgvoor voldoende FOTOMATERIAAL in uw vakantie.
Ook d iverse FOTOTOESTE LLEN SCHERP GEPRTJSD ! ! !

Ook als u terug komt zijn uw fotorolletjes bij ons in goede handen:
slechts Í 0,95 per aÍdruk: 10x15 en gx9 cm en Snel fetOuf

Video opbergdozen Í 3,95 per stuk; 3 voor Í 9,90
Oorbelleh vanar Í 3,50 en tienerringen vanat Í 2195

Bad- en zwemspullen nu nog veetkeus.
zand speelgoed, vliegers, grote vrachtwagens, kraanwagens,
lof obaf len, hoepels, enz. enz.

VISSER.IJLST
BOEK- EN FOTOHAN DEL. SPEELGOED
Galamagracht, telefoon 13 t8
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Qlftwtatilatip atplipt

Wffinn
Zevenpelsen 8, 8651 BT lJlst
Privé: Sikko Sjaerdemalaan 31, lJlst
Telefoon 05155-1322

'illirand, n midu wmn*ptt,

ofrywdd
fo

Geeuwkode 5 o lJlst o 05.l 55-1447
dinsdog t/m zotcrdog 9OOJ6OOuur vriidogs loopovond

voor tr,roonideeë n op ln mooist

I

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

Proefde U al:

Ons vers gemalen,

heerlijk gekruid
gehakt

en onze echte

Friese droge worst
Dinsdags- en vr i jd ag savo nds
bezorgen wij Uw bestellinE!

SLAGERIJ

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

GYMNASTTEKVERENIGING.STANFRIES'

In maart zijn wij drie keer naar verschillende
wedstrijden geweest.
Eerst de Jeugd-rayonwedstrijden in Lemmer.
Hier werd in verschillende leeftijdsgroepen
gewerkt. Bij de meisjes 6-7 jaar waren in to-
taal 50 deelneemsters, waarvan 3 meisjes van
'StànÍries'. Agnes Krist en Claudia Maccis
kwamen met een toestelprils naar huis. Meis-
jes van 8-9 jaar met 130 deelneemsters, waar-
onder 12 van 'Stànf ries'. Hennie de Boer ver-
overde een medaille en een toestelprijs, El-
bri g Bakker had verschillende toestelprijzen.
Dan de meisjes van 10-1 1 jaar; 155 deelneem-
sters, waaronder 12 van 'StànÍries'
Hier kwamen Grytte Oreel en Momatas de
Vries elk met een medaille uit de bus en nog
versch il lende toestelprijzen, terwill Rhodé de
Heer en Mirjam Hagens ook nog een toestel-
prijs behaalden.
Dan waren er de Friese C-kampioenschap-
oen.
Jantine Groen en Paulien v.d. Bosch mochten
hieraan meedoen. Deze kampioenschappen
werden gehouden in Dronrijp; de meisjes vie-
len niet in de prijzen.
Tot slot op 30 maart de B-rayonwedstrijden te
St. Nicolaasga.
Harmke Vlieger, die bij de dames meedeed
kwam met een toestelprijs naar huis.
Bij de meisjes van 12-15 jaar met in totaal 154
deelneemsters waren 7 meisjes van 'Stán-
'fries'. Aagje Haringa won hier een toestel-
prijs. Allemaal nog van harte geÍeliciteerd met
jullie prijzen.
Dan hadden we op 'l 1 mei de jaarlijkse onder-
linge wedstrijden van onze vereniging. Dit is
voor al onze leden altijd weer een spannende
middag.
Hier volgen de uitslagen:
Jongens 6-9 jaar. 5 Toestellen
1. Jan W. Dijkstra, 38.4 pnt; 2. Hessel Dijkstra,
36.7 pnt; 2. Jeroen v. Schaik, 36.7 pnt; 3. Ri-
chard Broersma. 35.4 ont.
Jongens 8-12iaa7. 5 Toestellen.
1. Cyrus Kruis,38.1 pnt; 2. Jeroen Veenema,
37.4 pnt; 3. Robert Heuveling,34.2 pnt.
Selectiegroep Jongens. 5 Toestellen.
1. Nolke Jan Bergstra, 40.6 pnt; 2. Douwe
Dijkstra, 40.5 pnt; 3. Vincent Houtsma, 39.5
ont.
Heren. 5 Toestellen.
1. Gerard Speerstra, 44.6 pnt.
Meisjes 6-7 jaar. Alle meisies 4 toestellen.
1. Nellie Marijke de Vries, 29.2pnt:2. Claudia
Maccis, 28.9 pnt; 3. Ester de Jong, 26.5 pnt.
Meisjes 7-8iaat.
1. Constance Kruis, 30.1 pnt; 2.Esther Rein-
stra, 30.1 pnt; 2. Anita Rienstra, 28.9 pnt; 3.
Engelien Schraa, 28.8 pnt; 3. Rixt Bootsma,
28.8 ont.
Meisjes 8-9 jaar.
1. Hennie de Boer, 32.2pnti 2. llsevan Schaik,
29.4 pnt; 3. Nynke Lobsteyn, 28.6 pnt.
Meisjes 9-10 jaar.
1. Mirjam Hagens 32.5 pnt; 2. Anouska Muize-
laar 31.0 pnt; 3. Jolanda Postma, 30.3 pnt.
Meisjes 10-11iaar.
1 . Esther Postuma. 30,8 pnt; 2. Annet de Vries,
29.5 pnt; 3. Japke Keulen, 29.2pnl.
Meisjes 10-12 jaar keuÍgÍoêp.
1. Grytte Oreel, 35.8 pnt; 2. Aagje Haringa,
32.0 pnt; 3. ïealien Spoelstra, 31.9 pnt; 3.
Momatas de Vries, 31.9 pnt.
Adsp. meisjes.
1. Corina Huitema, 32.1 pnt; 2. Esther Zaag-
mans,30.7 pnt; 3. Anke Lyklema,30.0 pnt.

Meisjes 12-15 jaar keurgÍoep.
1. Minke Oreel, 33.0 pnt; 2. Alien Johnson,
32.4 pnt; 3. Angelique Nauta,31.7 pnt.
Dames
1. Ellie de Vries, 34.5 pnt; 2. Jantine Groen,
33.7 pnt; 3. Fokkelien Boorsma,33.3 pnt.
Dit waren dan de prijswinnaars; dan was er
nog de wisselbeker. Deze werd voor de 3e
keer gewonnen door Grytte Oreel met eên
gemiddeld cijÍer van 8.95. Zij mag deze beker
nu behouden!
GeÍeliciteerd Grytte!

ZAKENNIEUWS
Opening muziekhandel llV. Zijlstra te Sneek
Op donderdag 9 mei l.l. opende onze stadge-
noot de heer Wybe Zijlstra een winkel voor
muziekinstrumenten, tevens restauratie-ate-
lier. in het oand Oude Koemarkt 3 te Sneek.
Zijlstra is van origine centrale verwarmings-
monteur, maar raakte ruim een jaar geleden
'wegens reorganisatie in het bedrijf' zonder
werK.
Zo'n acht .jaar geleden was hij al begonnen
met het repareren van koper- en rietinstru-
menten (klarinetten, saxofoons e.d.).
Nu heeÍt hij van zijn hobby zijn beroep ge-
maakt.
'lk wil graag een goed produkt verkopen, re-
paraties vakkundig uitvoeren en waardevolle
adviezen geven', zegt de nieuwe ondernemer.
Ziilstra weet dien aangaande waar hij over
spreekt. Hij speelt al ruim 10 jaar klarinet en
saxofoon bii het Stedelijk Muziekkorps te
Sneek en is ook al 8 jaar lid van de'Lake C'
J azzband' (tevens vocal ist)
Een paar jaar geleden werd Zijlstra ook nog
lid van de 'Hegemer Brêge Wippers', een en-
semble dat graag traditionele iazzmuziek
speelt. Onlangs hebben de 'Brêge Wippers'
een g rammofoonplaat gemaakt.
De in eigen beheer vertimmerde winkel ziet er
keurig uit, de meest gebruikte kleuren zijn
blauw en wit. Daarachter is het kantoor en het
restauratie-atelier met een uitgebreid instru-
mentarium.
Mevrouw Rika Zijlstra-Ottema 'doet' de win-
kel, de telefoon en de boekhouding.
'ln principe verkopen wij alle merken blaas-
instrumenten' zegl ze.'We zijn er een beetje
trots op dat we zelÍ rietinstrumenten van het
bekende merk Julius Keilwerth imoorteren.'
Men kan ook voor een goede aanbieding bij
de Zijlstra's terecht en er is een uitgebreid
assortiment accessoi res.
De belangstelling voor de nieuwe muziekwin-
kel is redelijk goed. 'Het moet natuurlijk nog
wat groeien', zegt Zijlstra, 'maar er was veel
belangstelling bij de opening en wij hebben al
heel veel positieve reacties gehad.'
De winkel is elke dag geopend, het privé.:
adres van de familie Ziilstra is Bockama-
straat 18 te lJlst.

Het bestuur

Frits Boschma
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SE'S'ZWIZE:

Better te draaien as te tommeljen,
sei SJbukebaas

Ris in kear wat oars.
No it maitiid isen boeren balte boppe brul-
lende trekkers Ít dat der bulten bulten
komme kinne - want de start is sa sterk -
en eltsenien sa teÍreden liket-want dit
moaie waar hawwe we mar wer- krij ik der
niget oan en boaitsle wat mei wurden.
Wat boaitsje, om't de maitiid ek mei docht.
De maitiid boartet, yn 'e mande mei gleone
Jetse en in sêft heech wyntsje, mei blom
en beam, mei loft en ljip, mei kleur en geur,
mei kwêkjendê kikkerts tusken 't kroas en
mei skreauwende sketen op it dak.
Hja hawwe it wurd en wenrvurd mar kinne
giin wurd en wy meie de wurden betinke.

V Gersynkltle:
No't masines lid 't lán besetfe
en alles oerrompelje wat wille hat
tink ik, de boeren jeie allesyn'e bulten
bedob je kleur en geur inder'Í tEuster
swart.

Mar net allinne de boeren fansels, wat te
tinken Ían soldaat Sjitte Raakstra?

Doe't soldaat S jitte Raakstra
yn 't leger kaam
en fernaam
dat er mei losse flodders skeat,
waard er kigels
en kaam er sadanich yn't gewear
dat doe waard oarloch yn 't leger.

(Betink hjirbil dat de hunker nei in bunker
grut Ís, yn soksoarte situwaasjes oer't ge-
neraal).
In leger liket lykwols lekker luien Íeilich
mar fersjoch jo net:

Hazze:
Y Hy fleach en seach en sprong

en harke mei de earen heger,
sliepte nea en kaam dochs om
yn 'e lijte fan syn leger.

Haiku

NIJ LIBBEN

Feilich en kropsêd
mar noch lang de moaiste net.

Iytse toarteldo.

(De oorlogsmisdadiger oÍ de gemene
jager: 'we hebben het niet: geweten').

Dat wie efkes ien der tusken troch, dy't -
om de krêft te bewarjen - net oer te setten
is.
Om efkes by de bisten te bliuwen dus it
leger te Íerlitten - alhoewol't yn in oarloch
dingen barre dy't by de bisten om't óÍ bin-
ne oÍ noch slimmer as bistachtich, om-
mers net ien bistesoarte makket syn eigen
soarte óf, de minske docht dat wol (mar
dêrom ha wy Íerstán krigenl) - geane we
efkes fierder mei d0belsinnichheid.

Bij
De bijen fleane drok hin en wer
en wurkje oan in iverich plan
h ja soarg je toar de swiete huning
en wy meitsie der in potsje fan.

Toon Hermans is in keunstenaar yn dit
soarte grapgedichtsies.
Dus noch in kear efkes oer de qrins:

Lieveheersbeestjes:

zi jn onze lieve-Here-beestjes werkelijk
ook katholiek of zijn ze buitenkerkelijk
ze ziin, zoals geleerden pas ontdekten
met mug en vlieg en wespverdeeld in
sekten.

Noch sa'n aardich, grappich Íerske. Dizze
is Ían GodÍried Bomans.

lk zit mij voor het vensterglas
o n n oemel i j k te ve rvelen
lk wou dat ik twee hond jes was
dan kon ik samen spelen.

Kinne we noch eÍkes trochgean?
As't Ían 't simmer wer oesa waarm wurdt,
tinke griÍ guon oan in naturistenstràn.
Mar - 'k tocht sa - wat hat in mins der
oan? !

De berchbekl immer: (mei coltrui oan)

de berchbeklimmer moast nei de oare
kant
mar seach der as in berch tsjinoan
0nderoan fielde hy him al wat'down
en neigeraden dat hy heger kaam
gyng it hieltyd mear by de berch del
mar hy sette him der oerhinne
want hy woe der net jndertroch gean.

Dêr prakkesearret rnen wolris wat te min
oer, hoe dreech as guon beroppen it
hawwe.

De klokkemakker

Hy gong spitichernóch net mei syn tiid
mei, hy r0n sels al achter, en dêr krige er in
tik fan.
Hy hie syn slinger net en syn klanten
waarden der neat wizer fan.
Doe't dy net mear kamen, krige hy yn 'e

rekken hoe let as it wie, hy wln him dêr sa
oer op dat hy rekke alhiel fan slach.
En doe wie't al gau mei him óírln.

En hoe komt it as de skuonmakker de tried
kwyt is en de timmerman syn spikerbroek?
OÍ de bakker kriget lêst Ían bokkepoten,
de ynstallateur in swannehals, en de
slachter keal lepoaten?
En wa kriget noch it pikeÍel oan it tinken
oan al dy hinnen yn lisbattery's?
Der kraait ommers gjin hoanne mear nei!

Frjemd

Bisten yn lytse tsjust're hokjes
s0nder sinneskyn en suv're lucht
jowe ós f leis fan p0rbêste soarte
prachtich blank en gear yn in sucht.

Mar as soks frjemds noch barre kin
hoe is't yn 'e frede dochs mooglik,
sprekker!
ommers, soene h ja ds sa rls linz'n je
wy íiele ós dan lang net lekker.

Binne we no noch oan't boartsjen of is 't
boartsjen sa njonkenlytsen earnst
wurden?
En is earnst boartsje mei de wurklikheid?
OÍ kinne grutte minsken net mei de
wurklikheid omgean en ferdraai dêrom sa
no en dan de boel.
Rients Gratema, en dêr wol'k mei beslute,
seit it sa, kwa omdraaiing dus, yn syn
boekwurkje'Fryslán is in hierh0s':

Skieding
Minsken lizze yn skieding
Dat is in w0nderlike Íidrukking, want
der wurdt net by lein fansels.
De oanlieding dêrta is hiel faak in
bOtenechtel i ke relaasje.
En dêr ha wy yn it Frysk ek sa'n nuvere
beneaming foar: dan slane jo mei ien om!
Dat kloppet ek Ían gjin kanten want
der wurdt krekt net by slein.
It moat dus winliken wèze:
jo slaan yn skieding en
jo lizze mei ien om!

P,F



10 It Dryftser Kypmantsje

Voor nieuwbouw, uitbrei.ding af
onderhoud van uw:

O Verwarming
(C.v. en lokale venvarming)

O Sanitair en waterleiding
O Zinkwerk
O Dakbedekking

In3lallatlê- en loodglctersbsdrtlÍ

A. SUPERDA
Stadslaan 2a, telefoon 05155-1224

bloemen

planten

bloemsierku nst

tuincentrum

tuinarchitectuur

Dit alles in uw'eigen slad'bij:

DEHAAS
BLOEMEN

^Cb) ? 
peuterspeerpraats
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Het 121/z-jarig bestaan van Lyts Yleke is op
geweldige wi jze gevierd.
Woensdag 1 meí was de bazar die door bij-
zonder veel kinderen en ouders bezocht
werd. Tal van attrakties zoals ballen gooien,
grabbelen en vissen werden volop beoeÍend.
Ook de verkoop van zelÍgemaakte poppen
e.d. verliep u itstekend.
Op een gegeven moment was het overvol in
de peuterspeelzaal.
Buiten kon men nog genieten van een heer-
lijke portie poffertjes en werden meteen de
nieuwe schommels geprobeerd. ZelÍs de
drumband kwam de feestelijkheden opluiste-
ren!
De naam van de pop werd geraden door Elske
Tamminga, ze heette Boukje, en de inhoud
van de droppot was voor A. Visser!
Donderdag- en vrijdagochtend vierden juÍ
Janny en juf Betty Íeest met de peuters en
donderdagavond was er een reunie met de
oud-bestuursleden.
Een en ander was zeer geslaagd, dus het be-
stuur kan tevreden terugzien op dit feest.
Het bestuurwil iedereen heel harteliikdanken
die die zich, op wat voor wijze dan ook, voor
dit Íeest heeft ingezet.

Het Bestuur

ANNA SCHRAA-VAN POPTA

GEDIPLOMEERD
PEDICURE

Geeuwkade 1 1 - TeleÍoon 1930

VAKANTf E: 22 iuli tlm 19 augustus

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

Tevens voor het venzorgen van
uw advertenties

De RabobanK biedt u een overzichtelijk pakket spaarvormen
dat precies aansluit bij uw spaardoel(en). Aldeze manieren
van sparen hebben heldere voorwaarden. u krggt een zeer
volledige "gebruiks aanw|zing'i zodat u alt[d kunt nakijken
hoe het zit met uw spaargeld.

Galamagracht 1

lJlst
Tel.05155-1426

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

ooaoofot PUNTscEwtJs O

o Mevrouw A. Koopmans, Nij Ylostins, K. 28,
bedankt voor alle lidmaatschappen, enz. in
verband met verhuizing naar 'De lelánen' te
Sneek.

o 'MIJN HOBBY, UWGEMAK'

Het vertrouwde adres voor al uw slijpwerk!!
Ook voor uw tuingereedschap.
Wist u dat de handgrasmaaier nog steeds de
beste wilze van grasr.naaien is?
Het gras wordt dan keurig gelijkmatig aÍge-
sneden. mits de kooimessen + ondermes
scherp zijn, anders wordt het gras er afge-
trokken en dat iS slechl voor uw gazon.
Uw fijnsliiper, P.H. de Vries, Bockamastraat
27.tel.1782.

AVO.NEDERLAND
KOLLEKTE
Middels de landelijke advertentie-campagne
voor dit jaar onder de titel 'Gevraagd: meer
kansen voor gehandicapten' heeÍt lJlst hierop
ingespeeld met een totaalbedrag van

f 824,05, welk bedrag een kleine verhoging
laat zien ten opzichte van het vorige jaar.
Alle gevers en geefs{ers, alsmede zij die aan
de AVO-NEDERLAND KOLLEKÍE hebben
meegedaan worden ten zeerste bedankt!

T. HiinberE-Mast

RESULTATEN RODE KRUIS
KOLLEKTE 1985
Dankzil de financiële steun van de lJlster ge-
meenschao heeft de Rode Kruis-kollekte dit
jaar een bedrag van f 1.778,- bereikt (vorig
jaarl 1.683,80). Een prachtig resultaatwa"-
bij de spontane medewerking van 21 kollur-z
tantes onmisbaar bl ijft .

De opbrengst gaat voor 50% naar eigen afde-
ling, d.w.z. Rode Kruis Sneek e.o. Deze afde-
ling beschikt over een 35 leden tellende ko-
lonne, die op aanvraag bij diverse evenemen-
ten hulp biedt.
Maar er is ook een aÍdeling Welfare, bestaan-
de uit 55 dames, die mensen die door een
handikap oÍ door ouderdom aan huis gebon-
den zijn, thuis bezoeken en wat bezigheid
geven. De Welfare-vri jwil I igsters kri jgen eerst
een 15 weken durende opleiding en gaan dan
'het veld' in.
Voorts heeÍt de aÍdeling Sneek e.o. een Tele-
fooncirkel, geleid door 3 medewerksters van
het Rode Kruis. Zij starten dagelijks de reeks
van telefoongesprekken met de aangesloten
leden van de cirkel, die zich op deze wijze in
hun gei'soleerd bestaan verzekerd weten van
een praatje iedere dag. En wist u, dat er dit
jaar 11 lJlster inwoners gebruik maken van
een Rode Kruis vakantie!
Het Rode Kruis kan er ook voor u of iemand
uit uw omgeving zijn. Voor meer inÍormatie
kunt u terecht op tel. nr. 1502. Ook belang-
stellenden voor een WelÍare-opleiding zijn
welkom.

TAXI-NIEUWENHUIS

Trijny de Vries


