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Een gemeentehuis in wording
Langzamerhand begint het nieuwe gemeentehuis van Wymbritseradeel te lJlst'uit
de grond'te komen.
De kelder en de Íunderingsbalken kwamen nog net voor de bouwvakvakantie klaar.
Na de vakantie zal de vloer worden gelegd van z.g.n. gepreÍabriceerde beton-
elementen. Deze elementen zijn van tevoren in een Íabriek gereedgemaakt en
kunnen dan op het bouwwerk meteen worden geplaalst.

De kelders op de Íoto worden te'zijner.tijd
ingericht als archiefruimte. DaaÍboven, dus
op de begane grond, komen de kamers van de
burgemeester en wethouders. Deze kamers
liggen 80 cm. hoger dan de overige vertrek-
ken in het gebouw.

^o de eerste verdieping vah dit gedeelte van
. - i gemeè'ntéhuis komt de raadszaal en nog
een aantal andere vertrekken,.t . .

Het geboufi,{omtte staan ó-j'ioo patên oie in
lengte variërenvian 161/z tot 19 meter. De eer-
ste paal werd geslagen op 15 april 1985, op
6 mei was het heien klaar. Daarna konden de
'.l6oppensnellers' met hun werk beginnen en
werden de werkvloeren gestort. Opzichter
Tj. Postma, die namens de gemeente Wym-
britseradeel het toezicht heeft op de bouw,
vêrschafte ons de hier genoemde inÍormatie.
Postma vertelde ook nog dat medio augustus
van dit jaar de 1e steenlegging zal plaatsvin-
den en dat het gebouw omstreeks mei-juni
1986 klaar zal zijn.
Op 26 april j,l. werd een reklamebord aan de
Stadslaan geplaatst waarop vermeld staat
welke bedrijven meewerken aan de bouw van
het gemeentehuis.
Hoofdaannemer is de firma G. Draisma & Zn,
aannemersbedrijf te Makkum.

neze opname is gemaakt op 19 juni 1985 tij-
- ,1s het betonstorten van de kelderwanden.
óp ae 1e verdieping van dit gedeette van het
gebouw komt de raadszaal. Op de achter-
grond is de Z.W.H.-weg naar Sneek zichtbaar.
Rechtsachter zien we nog een gedeelte van
een boerderij aan de Hemdijk, jarenlang
woonde hier de familie Hokwerda. (foto:
T j. Postma, O ppen h u izen ).
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Twee lJlster predikanten
vertrekken naar elders
Op zondag 23 juni j.l. nam ds. G.G. Hoekema
afscheid van de Doopsgezinde gemeente te
lJlst. Deze gemeente is gekombineerd met
Sneek en de twee gemeenten hebben een
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It libben is krelit sop, sei de arbeider, en
wy binne de baltsjes

gezamenlijk kerkblad, genaamd (Ee)Gracht
en Singelnieuws. Dominee Hoekema'stond'
hier 16 jaar. Per 1 augustus 1985 heeÍt hij een
beroep aangenomen naar de Doopsgezinde
gemeente te Aalsmeer.
Op zondag 30 juni nam ds. C.G. Waringa aÍ-
scheid van de Gereformeerde gemeente al-
hier. Naafloopvan dezedienstwasernogeen
bijeenkomst in 't Mienskipsh0s.
Twee sprekers voerden het woord. Ds. H. Fa-
ber namens de Hervormde en Doopsgezinde
gemeente en de lJlster Raad van Keren, en de
heer R. Steur namens het lnterkerkeliik VÍe-
desberaad l.K.V. Dominee Waringa kwam in
1979 vanuit Kampen naar lJlst en vertrekt nu
naar Leeuwarden (Koepelkerk).
Als bijzonderheid kan nog worden vermeld
dat beide predikanten toevallig dezelfde tekst
hadden voor hun afscheidsoreek.

Het was een gedeelte uit de 2e brief van Pau-
lus aan de gemeente in Corinthe, namelijk 2
Cor. 5: 11-21.ln de Groot Nieuws vertaling
staat als titel boven dit schriÍtgedeelte: 'Met
God verzoend door Christus'.

Fr. B.

' lt Drylster Kypmantsie'
Redaktie: A. Kuipers, A.P. Nagelhout-Lui-
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REDAKTIE.NIEUWS
Met ingang van dit nummer van lt Dryltser
Kypmantsje zult u in het kadertje onderaan
pagina 1 een bekende naam uit het redaktie-
team missen.
Mevrouw Annet Hermsen heeft, in verband
met vertrek naar Sneek, aÍscheid genomen
van de redaktie van lt Dryltser Kypmantsje.
Sinds 1981 , het jaar dat lt Dryltser Kypmantsje
voor het eerst in deze vorm verscheen, was zij
het die elke maand opnieuw de binnengeko-
men kopij korrigeerde en droeg zij van tijd tot
tijd bij aan de inhoud met het aan u doorge-
ven van 'tipelsinnige' recepten.
Onze harteliike dank Annet voor alles wat je
voor ons maandblad hebt gedaan en een
goede tijd toegewenst in Sneek!
Gelukkig is er in het redaktieteam geen lege
plaats gebleven, want mevrouw Anneke Kui-
pers is bereid gevonden het werk van Annet
Hermsen over te nemen. Wij hopen dat wij
met haar net zo prettig mogen samenwerken.
De redaktie heeft bovendien de heer Fokke
Nauta bereid gevonden om u en ons voortaan
op de hoogte te houden van wat er over lJlst
wordt besproken in de raadsvergaderingen
van de gemeente Wymbritseradiel.

Redaktie lt Dryltser Kypmantsje

Woensdrecht'1985
Op 1 juli meldt de LeeuwarderCourant, datde
aankopen (een huis en een stuk grond) dóor
'Atoomvrijstaat' in Woensdrecht doorgaan;
en dat er bij enkelen in Woensdrecht weer-
stand blijkt te ziin tegen bewoners van de
vredeskampen.
Begin juni waren lJlster l.K.V.-ers in Woens-
drecht.
Zij zagen onder hoe moeilijke omstandighe-
den men in de vredeskamoen moet leven.
Juist die week had men de 64e ontruiming
binnen een jaar gehad.
Oorspronkelijk is men begonnen in 'nette
tenten met de nodige sanitaire voorzienin-
gen'. Tijdens de zomervakantie ( . . .) 'l984 zijn
alle vredeskampen (net als in andere Navo-
landen) opgeruimd'.
Na een poos bivakkeren voor het gemeente-
huis werden verscheidene kleine kampen in-
gericht. Eén groep richtte een bunker in voor
bewoning. Twee maal per dag kwam en komt
de politie kijken. Toen de bunker klaar was,
sloeg de politie het huisraad kapot en stortte
de bunker vol zand. Na enige tijd regen, groef
men de bunker toch weer uit.
Eenmaal klaar nam de politie het huisraad in
beslag en stortte de bunker vol beton.
Zo één à twee maal perweek neemt de politie
alles in beslag, sinds kort ook de slaapzak en
het stukje plastic daaromheen. Elk bouwsel
oÍ onderkomen (een hamer is uit twee delen
gebouwd en een tube is een onderkomen
voor zalf) wordt 'verwijderd'. Zo primitieÍ le-
vend, ziet men erwel eensvuiluit. Mensen die
Íatsoen hoger stellen dan hun geweten storen
zich daar aan.

vrede en alle goeds
Franciscus van Assisi

Men ergert zich al gauw als een levenshou-
ding tot nadenken en tot kiezen aanspoort.
Dit treÍt evenzeer de wel 'nette' Franciscanen.
Wij mochten tweemaal een indrukwekkende
stille tocht en wake bij de basis meemaken en
proeÍden veel respekt in het dorp.
Ontspannend daartegenover is het werk van
de vredesaktivist annex schillenboer. Met zijn
(samen met veel Woensdrechters gebouwde)
wagen en de pony Sissy heeft hij een schillen-
wijk opgezet. Z'n pony en wagen stalt hij maar
bij een bevriende boer. . .

Een vreedzaam leven, toch ook in Woens-
drecht.

l.K.V.-kern lJlst
Ylostinslaan 75. lel. 1254

KULTURELE RIED
WYMBRITSERADIEL
Tentoonstelling in de Openbare Bibliotheek
te Ulst.
In plaats van een Íotowedstrijd organiseerde
de K.R.W. dit jaar een teken en schilderwed-.
strijd. \,,
Het ligt in de bedoeling in het vervolg dezé
twee wedstrijden afwisselend te laten plaats-
vinden.
Het bleek een schot in de roos: 38 amateur-'
schilders en tekenaars zonden in totaal 157
werkstukken in, die over het algemeen van
een behoorlijk gehalte bleken te zijn.
In de maand augustus zal een gedeelte van dit
werk worden geëxposeerd in de Bibliotheek
Wymbritseradeel aan de Hendrik Huizenga-
straat te lJlst.
Op 9 augustus, 's avonds om 19.30 uur vindt
de opening van deze tentoonstelling plaars.
Dan zullen ook de prijswinnaars bekend wor-
den gemaakt en de prijzen worden uitgereikt.
Verder is het schilder- en tekenwerk de hele
maand augustus en de eerste week van sep-
tember te bezichtigen tijdens de openings-
uren van de bibliotheek.

WIJZIGING
POLITTEVERORDENTNG \_,
Als laatste onderwerp aandacht voor plant-
soenen, ook hier is een wijziging aangebracht
in de Algemene Politieverordening van de ge-
meente Wymbritseradeel.
Dat in plantsoenen en dergelijke niets ver-
nield mag worden zal bekend zijn, hoewel
ook in lJlst helaas kortgeleden weer een
boompje door de 'lieve' jeugd is afgeknakt.
De gemeente doet moeite de woonomgeving
te verfraaien met plantsoenen, daarbij wordt
verwacht dat ànderen hier ook zuinig op zijn.
Er was reeds een verbod zich onbevoegd te
bevinden in de beplanting, thans is een nieuw
verbod toegevoegd, namelijk:
Artikel C 82 lid 5:
Het is verboden met een voertuig te rijden oÍ
een voertuig te parkeren op groenstroken,
grasperken en plantsoenstroken toebeho-
rende aan de gemeente.
Onder deze genoemde aangegeven plaatsen
namelijk groenstroken, grasperken en plant-
soenstroken valt eigenlijk alle groen, voorna-
melijk binnen de bebouwde kom. Het gras
naast de rijbaan is dan zowel berm als groen-
strook waar deze duidelijk als zodanig wordt
onderhouden.
Voor voertuigen is toch in het algemeen vol-
doende ruimte gemaakt en het is dus niet
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nodig ook nog beslag te leggen op
meentelijke groen, àl zal men soms
der moeten lopen.
Het nieuwe verbod om te rijden of te parkeren
in het gras geldt dus bijvoorbeeld zowel voor
de 'crossers' die het gras veranderen in een
zwarte race-baan, als voor die mensen die
menen dat dit gras is aangelegd om er hun
auto op te parkeren.
Het zal duidelijk zijn dat dit niet de bedoeling
is.
Om aan te geven dat bijvoorbeeld het plaat-
sen in het gras als ernstig wordt aangemerkt
kan dienen dat de daarvoor vastgestelde
transactie 50 gulden is, dat is duurder dan een
normale parkeerovertreding. Voor het
crossen met een bromÍiets staat een bedrag
van 35 gulden.
Litte wy allegearre meiïnoar der foar soargje
dat it Dryltser grien kreas bliuwt!

het ge-
iets ver-

Autorijschoot L. de Boer
Belangrifker dan een goedkoop

lesuur il de elndrekening
na het rlleramenl

Ga daarom naar
Autorijschool L. de Boer

Popmawalt2
u|3l

Teleíoon 0SÍS5-155:t

VOLLEDIG
GEDIPLOMEERD

Rijkspolitie lJlst

tGymnastiekveren iging
'StánÍries'
Op zaterdag 15 juni organiseerde de sport-
raad van Wymbritseradeel in samenwerking
met 'Stànfries' een turndag voor alle gymnas-
tiekverenigingen van Wymbritseradeel in de
sportzaal'De Utherne'.
Er kwamen zo'n 440 gymnasten bijeen van de
verenigingen S.S.S. Heeg, S.S.S. Scharne-
goutum, W.S.V. Woudsend, Ven KOppenhui-
zen-Uitwellingerga, SHELL Hommerts-Jut-
rijp, Nea us Nocht Oosthem, Stánfries lJlst.
Er werd in verschillende leeftijdsgroepen ge-
turnd.

TAXI.NIEUWENHUIS

Individueel kon je een prijs winnen en er wa-
ren groepsprijzen.
Hier volgen de uitslagen van de jeugd van
'StánÍries'.
Meisjes 6-7 jaar: 5'l deelnemers.
4e prijs Agnes Krist 31.8
Meisies 8-9 jaar: 57 deelnemers
3e groepsprijs
Anet Bergstra32.8; Elbrig Bakker32.6; Esther
Reinstra 32.2; Constance Kruis 32.1 ; Engelien
Schraa 31.8; Rixt Bootsma 30.9:Anita Rien-
stra 30.9.
Meisjes 10-11 jaar:91 deelnemers.
2e prijs Grytte Oreel 34.9
3e prijs Monique Bosma 34.2
4e prijs Momotas de Vries 33.4
1e groepsprijs komen Jolanda Postma 33.0;
Sigrit Sluyter 32.8; Anouska Muizelaar32.2er
nog bij.
Jongens 6-7 iaar: 19 deelnemers
1e prijs Sybolt Okke de Vries 29.0
2e prijs Knilles Oreel 28.0
1e groepsprijs komen Richard Broersma
27.7: Martin Bergstra 26.8 er nog bij.

Jongens 8-9 jaar: 29 deelnemers
1e prijs Nolke Jan Bergstra 34.4
2e prijs Ruurd Jouke v.d. Kooy 32.5
3e prijs Cyrus Kruis 31.7
1e groepsprijs komt Jan W. Dijkstra 28.6 er
nog bij.
Jongens 10-11 iaar:25 deelnemers
1e prijs Argo Porte 35.6
3e prijs Christiaan Kruis 35.3
2e groepsprijs komen Jeroen Veenema32.2
en Robert Heuveling 30.0 er nog bij.
Meisjes 12-15 jaar: 105 deelnemers
2e groepsprijs:
Angelique Hessels 33.8; Petra Hagens 33.8;
Rianna Hoekstra 33.5; Alien Johnson 33.5;
Aagje Haringa 33.2; Tiny Jenny de Boer 33.1;
Stijnie Atsma 33.1.
Jongens 12-15 jaar: 23 deelnemers
1e prijs Gerard Speerstra 37.5
2e prijs Douwe Dijkstra 35.2
3e prijs Marco Tuinstra 34.1
1e groepsprijs komt Vincent Houtsma 31 .9 er
nog bij.

vervalg op pag.4

GYM NASTI EKVEREN IG I NG'STAN FRI ES'
Hieronder een overzicht van de verschillende lesuren voor het komend seizoen:

Dagen

maandag
maandag
maandag
maandag
maandag
maandag

woensdag

woensdag
woensdag
woensdag
woensdag
woensdag

woensdag
donderdag

vrijdag
vrijdag
zaterdag
zaterdag

Lesuren

16.00-17.00 u.
17.00-'18.00 u.
18.00-19.00 u.
19.00-20.00 u.
20.00-21.00 u.
21.00-22.00 u.

13.00-14.00 u.

14.00-15.00 u.
15^00-16.00 u.
16.00-17.00 u.
17.00-18.00 u.
18.00-19.00 u.

19.00-20.00 u.
17.00-18.00 u.

16.'15-17.15 u.
17.15-18.15 u.
9.00-10.00 u.

10.00-1 1.00 u.

Groepen

meisjes 10-11 jaar
meisjes 10-11-12 jr. keurgroep
keurgroep meisjes-dames
meisjes 12-13 jaar en
adsp. dames-dames
heren trimmers

kleuters 4-5 jaar

meisjes 6-7 laar
meisjes I laar
meisjes 9 jaar
jongens 6-7-8 jaar
jongens 12 jaar en ouder
en heren
dames g rondgymn./volleybal
jongens 8-12 jaar

jazzgymn. meisjes 12-15 jaar
meisies 16 jr. en oudere dames
keurg r. meisjes-jongens
keurgr. dames-heren

Leiding

E. Osinga-v.d. Velde
E. Osinga-v.d. Velde
A. Bergstra

E. Osinga-v.d. Velde
L. de Boer

M. Bergstra-Boomsma
en E. Osinga v.d. Velde
E. Osinga-v.d. Velde
E. Osinga-v.d. Velde
E. Osinga-v.d. Velde
L. Bergstra
L. Bergstra

E. Osinga-v.d. Velde
L. Bergstra

Karin de Beer
Karin de Beer
L. Bergstra
A. Bêrgstra en E. Osinga-v.d. Velde.

De lessen starten weer op maandag 12 augustus, nieuwe leden ziln van harte welkom op de lesuren.

Het bestuur
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Foar al Jou molkprodukten,

frisdranken, Íslis en aeiien

komt de molkboer bii Jo foar!

EK ALLES FAN

'E WAERME BAKKER

Jou molkboer,

N. Waltje
TilleÍoan 1397

bondsspaarbank É

van 1818 Snêek-lJl3t

Stadslaan 5l

. . . .voor Uw salarisrekening

....voor Uw spaarrekeningen

....voor uw verzekeringen

....voor Uw reizen

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

Ons kantoor in Sneek is iedere
werkdag open van 9.00-16.00 u.

Donderdagavond van 17.00 tot
19.00 uur.

Doe meer met de bank
die meer doet
BONDSSPAARBANK

Dames:27 deelnemers
1e prijs Jantine Groen 36.3
1e groepsprijs komt Lies Stienstra 34.2', Pau'
line v.d. Bosch 34.1; Marieke van Houten 33.7
er nog bij.
Heren:9 deelnemers
1e prijs Jan Bergstra 36.8
2e prijs Jan S. HoÍstede 36.4
3e prijs Nico Troostheide 35.3.
Dit was dan het kamioenschap van Wymbrit-
seradeel.
We hebben nu vakantie en hopen onze lessen
weer te beginnen op maandag 12 augustus
a.s.
Nieuwe leden zijn van harte welkom en alle-
maal een Íijne vakantie toegewenst!

Het bestuur

Zeilwedstrijden
op de Brekken
w.s.rJ.
Een matig windje en zo nu en dan de zon was
het weertype tijdens de zeil- en surfwedstrii-
den op zalerdag22 juni.
Bij de zeilwedstrijden waren er 9 deelnemers,
de surfers streden met 5 man om de hoogste
eer; doch alle deelnemers hebben prachtige
wedstrijden gevaren.
Allart Sijperda (de l.F.K.S. sk0tsje schipper)
was in vorm. Hij wist de eerste twee wedstrij-
den te winnen. Peter Sijperda was de eerste
wedstrild in zijn regenboog hveede en Ed-
ward Stienstra in de vrijheid derde.
De tweede wedstrijd was het vaderJan Stien-
stra die zijn nieuw schip testte en direkt maar
even tweede werd en Joh. v.d. Werf derde.
De laatste wedstriid werd verrassend door de
goed zeilende Edward Stienstra gewonnen.
Allart werd tweede en Jan v.d. Wal derde;
zodat de totaal uitslag werd:
1. Alf art Sijperda4p;2. Edward Stienstra 10 p;
3. Stoffel Stoffelsma 130.
Ook de surfers maakten er een leuke wed-
strijd van.4 Mancheswerden ergevaren. Wie-
be de Vries, Klaas v.d. Meulen en Jan Bergstra
waren aan elkaar gewaagd.
De man met veel ervaring, Klaas v.d. Meulen,
wist 2 manches te winnen. Jan Bergstra en
Wiebe de Vries elk één manche.
De uitslag was:
1. Klaas v.d. Meulen 6,8 p; 2. Wiebe de Vries
7,9 p; 3. Jan Bergstra 8,9 p; 4. Ulco Hoekstra
16 p.
Het totaal-klassement wordt na 3 wedstriid-
middagen aangevoerd door Klaas v.d. Meu-
len met 63 p; 2. W. de Vries 51 P; 3.2. U.

Hoekstra 51 p; 3. Rimmer Abma 43 P.
Het programma in het naseizoen van de
W.S.lJ. is nog:
zaterdag 24 aug.: Teamwedstrijd Hommerts-
lJlst op de Brekken. Tevens zeilwedstrildjes
voor kleine bootjes op de Wijnsloot. We den-
ken b.v. aan Leukotea's, Optimist, Piraat,
Dinghy Mirrorenz.

Het volkspetitionnement
Uit mijn ingezonden stukje van de maand juni
heeÍt u kunnen opmaken dat ik meer respekt
heb voor diegenen die daadwerkelijk ijveren
voor de vrede dan voor die zich nog steeds
aÍzijdig houden.
Misschien voeren de laatsten wel als reden
aan dat het gekrakeel tussen biivoorbeeld het
l.K.V. en het l.C.T.O., om andere vredesbewe-

gingen hier maar niet te noemen, hen weer-
houdt van aktiviteiten op dit gebied.
Het Íeit ligt er nu eenmaal dat de mensen en
ook zij die zich Christen noemen veel verschil
van mening en opvatting hebben ook op het
gebied van de vredespolitiek.
Neem nu het volkspetitionnement. Op zich-
zelÍ geoorloofd en niet in strild met de Grond-
wet, maar dat men daarmee aan wiltonen dat
niet het gedrag van de Sowjet Unie doorslag-
gevend mag zijn, maar dat wij zelÍ moeten
gaan beslissen. Die beslissing ligt ook niet bij
hen die het volkspetitionnement steunen,
maar bij regering en parlement.
Het 1 juni '84-besluit had alleen maarten doel
om niet overhaast te werk te gaan met het
plaatsen van kruisraketten en nogmaals een
stem te laten horen aan de Sowjet-Unie die al
zoveel geplaatst heeft. Waarom de ruimtewa-
pens (Starwars) daarbij betrokken moeten
worden begrijp ik niet. De beide supermo-
gendheden doen op dit gebied ondezoeken
oÍ het mogelijk is om eventuele kernwapens
reeds in de ruimte onschadelijk te maken
door het zogenaamde ruimteschild. Wanneer
dat te verwerkelilken is zouden beide groo+
machten en de rest van de wereld daarvilr'
kunnen proÍiteren.
Nu even iets over de tekst van het petitionne-
ment.
'lk keer mij tegen kernbewapening.'
Natuurlijk is iedereen daar tegen gekeerd in
ons land. Maar dat houdt niet in dat iedereen
tegen plaatsing moet ziin; er is aanleiding
genoeg om wel te plaatsen en zo te trachten
met onze grote bondgenoot Amerika en alle
andere landen die lid zijn van de NAVO ons te
beschermen tegen een eventuele agressie
van welk land dan ook.
Het opvallende van zo'n petitionnement is dat
men alleen maar nêe kan zeggen, ja zeggen
als 't over plaatsing gaat oÍ discussiëren is
onmogelijk.
lk wil dan ook van deze plaats een oproep
plaatsen om u te onthcjuden van deelname,
maar door aktieve deelname aan werken voor
de vrede, regering en parlement te steunen.
Zij zijn het die uiteindelijk moeten beslissen
en waar die beslissing van afhangt is op 1 juni 

-
'84 reeds bil monde van onze minister pres.

dent duidelijk gesteld. v
Verder komt de idee over als oÍ het een reÍe-
rendum betreft, maar le kunt niet invullen dat
je het er niet mee eens bent. Het gaat niet om
een rechtsgeldig besluit uit te lokken, maar
om een reeds eerder genomen rechtsgeldig
besluit te niet te doen.
Zo is dit petitionnement in strijd met het we-
zen van onze parlementaire democratie en
moet als oneigenlijk gebruik, oÍ misbruik van

de Grondwet worden aangemerkt. En dat
men in deze niet schroomt om landelijk de
kerken hierin te betrekken is eveneens mis-
bruik maken van die kerken, daar zeer vele
kerkleden, die overigens zelf wel kunnen be-
slissen, het er niet mee eens zijn dat ook nu
weer de kerken ingeschakeld moeten wor-
den; het lijkt op een tweede stemadvies en zal
weer polarisatie geven.
Hoe de VZ van de Synode der GereÍormeerde
Kerken ook mag denken en doen, in deze
moet ik hem prilzen, dat hij alvast gezegd
heeft zijn kerken niet voor dit karretje te laten
spannen.
Voor deze keer heeÍt u lezer wel weer veel en
een ernstige zaak om te overdenken en te
beslissen.
lk wens iedereen veel sterkte.

O. Tichelaar
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Deze opname is gemaakt in december 1957
toen de heer Oppedijk afscheid nam als bur'
gemeestervan lJIst.
Mevrouw Oppedijk-de Zoete kriigt een boe-
ket bloemen aangeboden. (toto: stadsarchiel
lJIst).

Van rechter tot burgemeester
rn 1 januari 1947 tot 1 december 1957was ik

.--.drgemeester van lJlst. Dit is al weer enige
tijd geleden en ik leid thans onder mijn opvol-
gers een stil en gerust leven. lk heb eigenlijk
weinig lust meer om in de openbaarheid te
treden, maar ik wil geen sprelbreker ziln en
zal daarom trachten een niet al te saai verhaal
te schrijven.
Noodgedwongen moet ik wel iets van mij zelf
vertellen.
In miln jeugd waren lJlst en Friesland mii te
klein. lk trok in ''922 met mijn vrouw naar
Nederlands-lndië. Toen ik met verloÍ, 't laatst
in 1936, in mijn ouderlijk huis vertoeÍde, ge-
voelde ik echter wel, dat de band, die mij aan
lJlst en het heerlijke wijde Friese land bond,
sterker was, dan ik in jeugdige overmoed had
gedacht.
In mei 1946 zag ik lJlst weer têrug. lk moge er
toen, na vier jaar Jappenkamp, verfomÍaaid
hebben uitgezien, van de oude luister van
lJlst was eveneens niet veel meer over.
De prachtige lindenboomhaag, het sieraad
van lJlst, was in de kachel verdwenen. De

iepen aan de Stadslaan ontbraken eveneens.
De wallen zagen er uit als een zeer slecht
gebit en hadden ook al de weg naar de kachel
gevonoen.
De bestrating van de Geeuwkade was op een
bepaald punt maar een meter breed, de rest

ln memoriam Mr. Jan J. Oppediik
Op 29 juni 1985 is de heer Jan Oppedijk op 92-jarige leeftiid overleden.
De heer Oppedijk werd alhier geboren op 28 november 1892. Hij bezocht na de christeliike lagere school het gymnasium te
Utrecht en Zetten, was van 1914-1918 gemobiliseerd en studeerde daarna rechten aan de Hogeschool te Utrecht en lndisch
recht te Leiden. In Indonesië was de heer Oppedijk verbonden aan een rechtbank.Terug in Nederland was hii 10 iaar
burgemeester van lJlst en was destijds de Christelijk-Historische beginselen toegedaan. Zijn vrouw, mevrouw Geertruida
Oppedijk-de Zoete, overleed in 1982 op 86-jarige leeftijd. Het hierna volgende interview werd opgenomen in 1968, toen lJlst
70O iaar Stadsrechten vierde.
Het Fries Scheepvaart Museum te Sneek heeft een legaat van de heer Oppedijk ontvangen. Te zijner tijd hopen wij u meer
bijzonderheden te kunnen mededelen over deze erÍlating.

lag in de Geeuw. Och, och, was dit nu het lJlst
van mijn dromen? En wat nu?
Mijn vader was gestorven en ik was mede-
eigenaar van een eeuwenoud familiebedrijÍ
geworden (Houthandel Oppedijk, Fr. B.).
Na rijp beraad werd besloten, te trachten dit
bedrijf in een moderne N.V. voort te zetten. lk
had geen trek om op mijn leeftijd het vak nog
te leren en als directeuÍ op te treden. Wat
dan? Eerst maar wat aansterken, en dan solli-
citeren naar een ambt bij de rechterlijke
macht? Terwijl ik nog niet wist, wat ik zou
doen, kwamen er op een avond tvvee mannen
bij mij die tegen mij zeiden: 'Burgemeester
Langman is naar Zelhem vertrokken en het
zal moeilijk zijn een burgemeester voor lJlst
te vinden. Zou dit niet iets voor U zijn? Als U

niet solliciteert, loopt lJlsl gevaar haar zelf-
standigheid te verliezen en na vele eeuwen tot
de koek van Wymbritseradeel terug te keren.
Dit zou o.i. een ramp zijn!' Ja, zei ik dadelijk
soontaan. Dat zou het!
Toen de heren vertrokken waren begon het
sentiment te werken. lk bedacht dat mijn
voorvaderen reeds in de aanvang van de 18e
eeuw deel u itmaakten van de vroedschap. Dat
mijn overgrootvader de laatste burgemeester
was geweest. Dat mijn grootvader en een
oud-oom de gemeente nog als wethouder
hadden gediend.
Het eind van het lied was, dat ik in die twee
mannen vermomde engelen begon te zien,
die mij de weg hadden gewezen, die ik gaan
moest. lk kocht de volgende dag een zegel en
schreef een rekest aan H.M. de Koningin. lk
ging bij de Commissaris der Koningin op au-
diëntie en uiteindelijk naar Den Haag.
Minister Beel schudde het hooÍd en zei:
'Waarom solliciteert u niet bil de Rechterlijke
Macht.'
lk ben bang, dat u de sfeer in het kleine lJlst te

bekromoen zult vinden, en er na een paar
maanden meer dan genoeg van zult hebben.
lk heb hierop geantwoord, dat ik in lJlst de
lagere school had bezocht, de mentaliteit van
de inwoners wel kende en dat ik naar mijn
beste kunnen, de gemeente lJlst zou trachten
te dienen.
Tenslotte zei de hoge ambtenaar: 'Nu, dan
moet U het zelf maarweten.'
lk werd dus burgemeester van lJlst.

Nieuw beleid
Al spoedig werden in B. en W. de hoofdlijnen
van het te voeren beleid besproken.
1. Er moest naar gestreeÍd worden, dat de
bedrijven, die in lJlst organisch waren ge-
groeid, onze stad niet zouden verlaten. Hier-
voor was nodig, dat deze bedrijven ook per as
bereikbaar waren.
2. Er dienden woningen gebouwd te worden
voor de werknemers.
3. Een betere verbindinq met Sneek was
eveneens noodzakeli jk.
Waarmee te beginnen?
Aan het eind van lJlst lag een brug, waar geen
auto over kon. Deze brug eerst maar vernieu-
wen en zes huizen bouwen aan de W.M. Oo-
pedijkstraat, die als zandweg reeds aanwezig
was.
Maar de duiten! Minister Lieftinck deed erg
zijn best, maar er zat nog niet veel in de grote
pot vervolg op pag.6

Foto 1904.
ln dit huis (Galamagracht 46) heeft de familie
Oppedijk vanaf 1900 gewoond.
De eerste steen van het fraaie pand is gelegd
op 14 juli 1868 door Hesse/tJe en Yíke van
Popta, dochters van burgemeester T.E. van
Popta. Op de stoep staat de heer Jan Oppe-
dijk, hijwas toen twaalt jaar.



It Dryltser Kypmantsje

Het geld kwam er, de brug trouwens ookl
Volgende objekt: lJlst had dringend behoefte
aan een plein, waar auto's en autobussen
konden parkeren, en de Íirma Nooitgedagt
zat te springen, om een verbinding met de
opslagterreinen, die aan de overzijde van de
gracht, de Ee, lagen.
lr. Vegter uit Leeuwarden, die ook een uitbrei-
dingsplan zou ontwerpen werd in de arm ge-
nomen. en deze soecialist adviseerde tot het
bouwen van een overkluizing. Dit betekende
voor onze gemeente een geweldige investe-
ring, maar de duiten kwamen er.
Hiermede was de kous echter niet af. Om dit
in mijn ogen reusachtige werk te kunnen uit-
voeren, moest de gemeente meerdere bleek-
jes in eigendom verkrijgen. De synthetische
wasmiddelen hadden de wereld nog niet ver-
overd, en een bleek betekende voor de huis-
vrouw een heldere was.
Met een wethouder op huisbezoek. We wer-
den vriendelijk ontvangen, en er kwam thee
en een sigaar, en er werd (in de friese taal)
gepraat over het weer, over de bern, over dit
en over dat en vervolgens werd heel voozich-
tig het gesprek gebracht op de prachtige
overkuizing die stond geboren te worden, en
op het bleekje dat hieraan ten ofÍer moest
vallen. Het lukte niet. Het slot was: 'Jo krije
myn bleek net, en de friese lippen kwamen
stijf op elkaar.
Maar weer naaÍ huis en nagedacht over de
geneugten van 't burgervaderzijn. Afijn, na
Iangdurig onderhandelen, en nazelÍsvan een
buurman een stuk van het achtererf te heb-
ben gekocht, waardoor een weerspannige
huisvrouw een bleek kon worden verschaft,
kreeg de gemeente de noodzakelijke terrei-
nen in handen.
De overkluizing kwam eren iedereenwasver-
rukt. . .

De Commissaris der Koningin kwam naar ik

mii meen te herinneren in 1948 op bezoek, en
er is toen in de raad bijna niets anders ge-
sproken, dan over een betere wegverbinding
met Sneek. Zijne Hoogedelgestrenge was
met de Raad van mening, dat deze verbinding
voor lJlst noodzakelijk was. Het heeft echter
lange laren geduurd voor deze weg tot stand
kwam.
Maar laten we nu tot mijn ambtstermijn te-
rugkeren. Het uitbreidingsplan was in handen
van lr. Vegter. Aanvankelijk zat hier weinig
schot in, maar hierin kwam verandering toen
deze grote bouwmeester voor dit werk een
speciale kracht aantrok.
Het uitbreidingsplan kwam toen spoedig tot
stand. De gelden werd gevoteerd om het ge-
hele terrein in één keer op te spuiten en van
rioleringen te voorzien. Op dit terrein werden
al dadelijk 24 woningen gebouwd en de Jan
Nooitgedagtstraat deed haar intrede.
Het einde van mijn ambtsperiode naderde. De
doelstellingen bij het begin van mijn ambts-
termijn gesteld, waren goeddeels veruvezen-
lijkt. Er was een industrie-terrein gereser-
veerd en alle bedrijven waren ook per as be-
reikbaar. Er was een respectabel aantal wo-
ningen en een kleuterschool gebouwd en ve-
le krotten waren opgeruimd!
Het afscheid was hartelijk.
Mijn vrouw en ik kregen vele cadeau's. lk was
hieraan gedurende mijn loopbaan als rech-
terlijk ambtenaar niet gewend. De justitia-
belen geven een rechter nimmer een cádeau,
en dat is maar goed ook.
Onder de cadeau's was een nieuw nylontuig
voor mijn 'Vrijheid' moet twee fokken.

De aanvaring met de'friese
beweging'
Mijn ambtstermijn zou geruisloos verlopen
zijn ware het niet, dat de Íriese beweging zich

met mij en mijn kypmantsjes had bemoeid. In
mijn dagelijkse omgang met de bevolking
sprak ik altijd fries. In het voor- en napraatje
tijdens een raadsvergadering sprak ik met de
leden van de Raad ook Íries.
Maar als de hamer viel en ik begon met het
formuliergebed uit te spreken, tot de laatste
hamerslag waarmede ik de vergadering sloot
werd de nederlandse taal gebruikt. De heren
raadsleden wisten zich in deze taal heel goed
en stillvol uit te drukken.
Maar na een paar jaar, de overkluizing was
naar ik meen reeds gereed, kwam ereen voor-
stel om tijdens de raadsvergadering naar ver-
kiezing de friese of de nederlandsê taal te
gebruiken. lk zei in de raad ongeveer het vol-
gende: 'Dat de gemeente lJlst een cel is van
het Koninkrijk der Nederlanden.' Dat dit ook
tot uitdrukking moest komen door het ge-
bruik van de Nederlandse taal tijdens de offi-
ciële raadsvergadering.
Dat een op de spits gedreven taalstrijd poli-
tieke aspiraties oproept. Dat toch begrippen
als taal, vlag en onafhanke.lijkheid innig zijn
verweven.
De meerderheid van de raad was het mij een
doch ik had niet op de pers gerekend. \v
De volgende morgen aan het ontbijt bracht de
post een telegram. lk dacht: 'een sterfgeval',
maar het was minder erg. Het was afgezon-
den door een gereformeerde broeder ergens
uit Drente en luidde: ..Las in ..Trouw" uw
trouw aan Nederland. Hulde." Mij bereikten
vele reacties uit het gehele land en uit alle
kringen, ook academische. Fedde Schurer
belegde in lJlst een protestvergadering, die
gelukkig ordelijk verliep en na enige artikelen
in de friese pers, keerde de rust weer.

Frits Boschma

Glubkampioenschappen
Tennisclub lJlst
Zaterdag 22 juni j.l. werden de jaarlijkse en-
kelspelkampioenschappen gehouden door
de L.T.C. 'IJLST'.
De 20 heren en 11 dames die zich hiervoor
hadden opgegeven, moesten in de vooraÍ-
gaande weken middels een afvalsysteem uit-
maken wie tot de halve finales zouden door-
dringen.
Bij de dames werd de eerste halve finale ge-
speeld tussen de gezusters Corrie en Klaske
Planting, welke in het voordeel van Corrie
werd beslist (6-2/6-2\.
Ineke Hagens moest het in de halve finale
opnemen tegen de kampioen van vorig jaar,

Geertje Spoelstra.
Met de setstanden 6-3/6-0 wist Geertje zich te
plaatsen voor de finale. ln de striid om de 3e
en 4e plaats toonde Klaske Planting zich de
sterkste door met 6-3/6-0 te winnen van lneke
Hagens.
De finale werd een revanchepartii van 1984
tussen Corrie Planting en titelverdedigster
Geertje Spoelstra (6 jaar achtereen kam-
pioen!).
Geertje was duidelijk niet opgewassen tegen
de sterk spelende Corrie, die dit jaar liet zien
niet alleen de welbekende tenniskwaliteit te
bezitten, doch dit ook op een volwassen ma-
nier over te kunnen brengen, door zelÍ het
spel te bepalen, klasse!!
Met de setstanden 6-0/6-3 werd zii een ver-
diend kamoioene.

Bij de heren lagen de krachtsverschillen dui-
delijk minder, hetgeen ook bleek uit de soms
u renlang durende partijen.
De halve f inale tussen Wiebe-Jaap de Boer en
Klaas v.d. Meulen kon pas na 3 sets in het
voordeel van Wiebe-Jaap worden beslist (6-
4/6-7 /6-2).
In de andere halve f inale moest RudolÍD'Heer
het opnemen tegen titelverdediger Gerbrant
de Boer.
Gerbrant stuitte hierin misschien wel op on-
verwacht zware tegenstand, doch toonde uit-
eindelijk zijn klasse door in 2 sets te winnen
(7-5/6-3).
De strijd om de 3e en 4e plaats werd een
enerverende wedstrijd tussen Klaas v.d. Meu-
len en RudolÍ D'Heer.
Ook hier waren 3 sets nodig om een beslis-
sing te Íorceren, welke uiteindelilk in het
voordeel van Rudolf D'Heerwerd beslist (7-6l
2-6/6-4). De finalepartij werd een familieaan-
gelegenheid tussen de gebroeders Gerbrant
en Wiebe-Jaap de Boer.
Gerbrant, die duidelijk niet van plan was zijn
titel aÍ te staan, won deze partij met de set-
standen 6-0/6-4.
Hij bliift hiermee binnen de vereniging een
klasse apart, waarmee overigens niets wordt
aÍgedaan aan de kwaliteiten van de ook zeer
sterk spelende Wiebe-Jaap.
Zowel bij de dames als bij de heren werd de
finale op deskundige wijze geleid door
scheidsrechter Jan v.d. Meulen.
Na afloop van een zeer sportieve dag konden
de prijzen en de door de N.M.B. beschikbaar

gestelde wisselbekers worden u itgereikt door
de voorzitter.
Einduitslag:
Dames: 1. Corrie Planting, 2. Geertie Spoel-
stra,3. Klaske Planting,4. Ineke Hagens.
Heren: 1. Gerbrant de Boer, 2. Wiebe-Jaap de
Boer. 3. Rudolf D'Heer. 4. Klaas v.d. Meulen.

Namens de Technische Commissie:
Cees Diikstra

Judo-examens lJlst
De nog jonge judoschool lJlst hield afgelopen
woensdag examens voor alle leerlingen.
De kwaliteit van het ledental is nog niet zo
groot maar de judokwaliteit groeit zeer snel.
Met veel inzet worden de lessen gevolgd en
mede door de kleine groepen krijgen de judo-
ka's navenant veel aandacht.
ln de grote zaal van 't Mienskipsh0s werden
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de verrichtingen door de ouders en familie
met bewondering gadegeslagen.
De onderstaande resultaten werden behaald:
Jeugd l: Jitse-Jan de Vries en Carlo Venema
groene slip. Arjan v.d. Wouden blauwe slip,
Roy Venema blauwe slip.
Jeugd ll: Jan Willen Dijkstra, Rene Eiling,
Sjoerd Jan v. Klaarberen, Albert Rijpma, Hugo
de Vries en Jurjan Hooisma allen gele band.
Jan Douma blauwe slip.
Jun. í sen.: Hetty Bones, Herre Hoekstra,
Dikkie Mink, Edwin Hibma en Jan Amsterdam
allen geslaagd voor de gele band.
Bart Schuurmans en Minze Mink oromoveer-
den van de groene naar de blauwe band.
Na de grote vakantie worden op de 2e dins-
dag van augustus de lessen hervat. Ook enke-
le bruine banders zullen zich dan op gaan
maken om op te gaan voore de 1e Dan in het
komende seizoen.

Straatkaatsen groot succes
voor Kaatsverenigng
'Nije Moed'lJlst

\-rar liefst 38 parturen, waarvan 28 lagere
school teams meldden zich aan voor deze
jaarlijkse happening op de overkluizing bij de
Íabriek van Ía. Nooitgedagt.
Vooral de grote en enthousiaste opkomst van
de lagere scholen geeÍt de lJlster kaatsvere-
niging weer nieuwe moed.
De vereniging is dan ook vast van plan om
deze zomer met nieuwe jeugdtrainingslessen
te beginnen.
Deze training van de jeugd begint al op
woensdag 3 juli a.s. en verder alle woensda-
gen in de maand.
In augustus wordt er op de dinsdag gekaatst.
De aanvang is steeds om 5 uur's middags en
er wordt gekaatst op de sportvelden bij sport-
zaal de 'Utherne'.
Bij het schoolkaatsen op de overkluizing wa-
ren er drie groepen over drie dagen verdeeld.
Maandags traden de 4e-klassers in het perk
om de bal te kaatsen of hem terug teverwach-
Ien.
Het partuur van Jeroen Veenema, Marco v.d.

'ulen en Marco Boorsma werd in een span-
tnde finale winnaar.
Albert Rijpma, Hendrik Nauta en Cornelis de
Jong konden het net niet bolwerken tegen
Jeroen c.s.
Dinsdags kwamen er maar liefst 30 Se-klas-
sers opdraven om te proberen de dikste kaat-
sen te leggen.
Voor de grootste verrassing zorgden Aagje
Haringa, Hendina de Jong en Marion Stoffel-
sma door achtereenvolgens de hoger ge-
plaatste teams van Arjan Adema c.s. en Nanne
Dirk van Damme c.s. te kloppen. Aagje, Hen-
dina en Marion waren dus de winnaressen
van klassen 5.
In de groep klas 6 waren er elf parturen aan-
gemeld met daaronder een vijftal ongeveer
gel ijkwaardige parturen.
Even leek het erop oÍ de groepen die op nr. 1

en 2 op het afval tableau waren geplaatst zich
ook regelrecht naar de finale zouden kaatsen.
Ronald Boorsma, Andre Visser en Jan Zaag-
mans werden echter voortijdig gewipt door
de latere winnaars Marco Nooitgedagt, Johan
Bouma en Michel Floris.
De nrs. 2 van het tableau verging het beter,
samen met Gert Jan Muizelaar en Wybren
Groenveld versloeg Jouke Klaas Hoekstra 2x
op rij met 3-0 zijn tegenstanders.
In de Íinale werd het tegen Marco Nooitge-

- Autoverzekerinqen: I
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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 drogisterij en kosmetica-aÍdeling

Let op onze wekelijkse folder!!

S P E E RSTRA's Voo rdee I markt
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...

riiwietbedrii
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dagt c.s. eerst nog 2-2 gelijk, maar het laatste
'Eerst' was toch voor Marco, Johan en Michel
die daarmee de 1e prijs en een fraai herinne-
ringsvaantj€ mee mochten nemen.
Bij de senioren was de opkomst kleiner dan
vorige jaren, maar er ziln waarschijnlilk nog
nooit eerder zoveel partijen op 3 avonden ge-
speeld als dit jaar.
De 10 vrije Íormatie parturen waren door lo-
ting tegen elkaar geplaatst en de winaar van
de 1e ronde kwam uit in de winnaars poule;
de verliezer in de verliezerspoule.
Per pou le moesten er zodoende nog 10 partij-
en gekaatst worden in plm. 8 uur. Een hele
klus voor de wedstrijdleiders om iederee.n
aan z'n trekken te laten komen, niettemin is
dit goed gelukt.
Na de 'le ronde waren in beide poules 2 duide-
lijke favorieten aan te wijzen.
In de winnaarsDoule waren het dan ook Dou-
we Zijlstra, Bouke Posthuma en Peter Bonne-
ma die grossierden in bovenslagen en zitbal-
len.
Alleen in de partij tegen Bouke Weerstra,
Rients Hoekstra en Dikkie Hoekstra moesten
ze zes eerstefl prijs geven. Merkwaardig in
deze poule was dat partuur Weerstra won van
de totaal winnaar, maar dat ze verloren had-
den van Hielke Douma c.s. die uiteindelijk
onderaan in de poule eindigden.
ln de verliezersooule kaatsten Harrie en Roel
Schraa samen met Wiebe Tjitte de Boer ook
prima mee.
Tegen Hans Zillstra c.s. hadden ze toch te
weinig in te brengen.
De einduitslagen van deze kaatswêdstrijden
waren als volgt:
Senioren y{innaarspoule: (Sneeker tel ling)
'l . Douwe Ziilstra c.s. 3 gewonnen partijen,26
eersten voor, 10 eersten tegen; 2. Douwe v.
Slooten c.s. 3-21-13; 3. Harry Dijkstra c.s. 2-
18-19; 4. Rients Hoekstra c.q. 'l-18-26; 5. Hiel-
ke Douma c.s. 1-1 1-26.
Seniorèn vàrfiezerspoule:
1. Hans Zijlstra c.s.4-28-15; 2.Harrie Schraa
tc.s. 3-24-14; 3. Arend Zijlstra c.s. 'l-16-22;

4. Henk Walinga c.s. 1-16-22; Andries Visser
c.s.1-15-26.

Jeugd klas 4:
1. Jeroen Veenema, Marco v.d. Meulen en
Marco Boorsma; 2. Albert Rijpma, Hendrik
Nauta en Cornelis de Jong; 3. Robert Heuve-
ling, Ruurd J. v.d. Kooy en Hendrik Haringa;
4. Yvonne de Jong, Yvonne Jansen en Anous-
ka Muizelaar.

Klas 6:
1. Marco Nooitgedagt, Johan Bouma en Mi-
chel Floris; 2. Jouke Klaas Hoeksta, Gert Jan
Muizelaar en Wybren Groenveld; 3. Ronald
Boorsma, Andre Visser en Jan Zaagmans;

YN IT NOFLIKE NÓT

Doe't ik dêr leÍ
foar myn getoel op
de ràne fan de wràld
beseÍte ik hoe jong
nea te áld
te wêzen yn de dei
fan it libben
om te àljen fan suvere
klearebarre wille
en mei de fuotten omheech
l(tn de boer my
wiilst ik noch bluesy róp
'ik hàld fan it nót'.

F.r

4. Johan Bijtsma, Jeroen Sluyter, en Sjaco
Veltman.

Klas 6:
1. Aagje Haringa, Hendina de Jong en Marion
Stoffelsma; 2. Nanne Di rk vanDamme, Andert
Bootsma en Emiel Donker; 3. Arjen Adema,
Rienk Muizelaar en Peter Theo Hoekstra;
4. Laura Maccis, Sonja Holkema en Robert
Heuveling.

Bond van
Plattelandsvrouwen in
Friesland, aÍd. lJlst
Volgende maand starten wij weer en wij ho-
pen dat alle dames met interesse en plezier
vele avonden aanwezig zullen zijn.
Het bestuur heeft zijn best gedaan om weer
een gevariëerd programma in elkaar te zet-
ten.
Wij beginnen donderdag 12 september a.s. in
de grote zaal van 't Mienskipsh0s met een Íilm
over Friesland.
Alle aktiviteiten en bijzonderheden van onze
provincie worden belicht. Kennissen en huis-
genoten zijn van harte welkom.
De film duurt niet te lang, dus kan er weer
gezellig nagepraat worden om naar aanlei-
ding van de Íilm een paar leuke vakantiege-
beu rtenissen naar voren te brengen-
Tevens willen wij alle lJlster dames erop wij-
zen dat op donderdag 19 september a.s. de
dames-gymnastiek weer begint. Het is dit
keer een serie van 10 lessen en het is er altijd
reuze gezellig, maar vooral echt toegespitst
op het goede gebruik van onze spieren.
Inlichtingen over de gymnastiek kunt u vra-
gen aan mevrouw A. Postema, S. Sjaerdema-
laan 70, tel. 1650.
lnlichtingen over andere aktiviteiten kunt u
vragen aan het bestuur en speciaal aan onze
secretaresse mevrouw H. Bones, \tï{estergo-
leane 33, tel. 1982.
Wij wensen alleverenigingen in lJlstèen goed
en prettig seizoen.

Het bestuur

G.vr "sTANFRlEs"

Aerobic Dance
Maandag 2 september gaan we weer van start
van 9.30-10.30 uur in de ,,Utherne". Per
10 lessen bedraagt de kontributie / 35,-.
Bij voldoende deelname draait ook de crèche
weer o.l.v. Bettie Oppewal. Willen degenen
die hier gebruik van denken te maken dit
z.s.m. opgeven bij Mieke Bergstra, tel. 1462,
omdat er minimaal 4 à 5 kinderen rnoeten zijn.
Voor hen wordt I 1,- extra berekend, dus
Í 45,- per 10 lessen.
Tot ziens op 2 september.

BURGERLIJKE STAND
in de maanden april, mei en juni:
Geboren: 7 mei: Frederike, dochter van de
heer en mevrouw J.P. Nobel; 11-5: Erik Jan,
zoon van de heer en mevrouw J.W. Boersma;
22-5: Gerke, zoon van de heer en mevrouw
B. Steenstra; 20-6 Anna Jantina, dochter van
de heer en mevrouw G. Groenevelir.
Gehuwd: 12-4: Wiebren Gras en Wiepkie
Laansma; 25-4: Lieuwe Nijdam en Rita Hoek-
stra.
Overleden: 9-6: de heer G. Feenstra, oud 85
jaar.

Zon of regen
In mei was het heerlijk zonnig weer,
in juniwas hette nat.
Krijgen wij in juli en augustus de zon weer?
Of hebben wijalles al gehad?

ln de natuurwerd allesgroen,
Ook de tijd repte zich voort.
Maar de mens denkt liever aan de zon van
toen,
Hij gaat met zoveel regen niet akkoord.

Het grootste geluk op deze aard',
Dat niemand dáár nog de hand in heeft.
Anders stonden velen met de hand op 't

zwaaro,
Nu krijgen wij, wat God ons geeft.

APNaL

h

Uw mooiste foto's of dia's kunt u
tijdelijk extra voordeÍg toi een royaal
formaat laten uitveÍgÍoten. 'n Praót van
een miniposter voor sIeóts f 9,90.
U hoeÍt alleen het befteÍlendenegattef of.

de dia (pocket, instamatic of ldenbeeld)
blj ons af te geven... en binnen een paar
dagen ligt uw miniposter voor u ldaar.
Zorgdalu er snel bijbent, dqe al<tte'rs
njdekjk (alleen deze maand) !

UwFotoVakman:

VISSER-IJLST
BOEK-EN FOTOHANDEL-SPEELGOED
Geremagrachr rereroon 1313

(formaat 30 x 40 of 30 x 30 crn)
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SeisÍswize:

Dizze, en noch mear, seisiswizen komme Ían
oer de grins. En dan ha we it net oer de Fryske
grins, mar oer de sÉdlike grins Ían Nederlán:
België dus.
Fan in redaktsjelid krige ik in skoftlyn ris in
papierke mei wat Belgyske seisiswizen, mei
wat pinnetekenings en mei wat in Írjemd
aores.
Okkerdeis djippe ik dat brieÍke ris op en in
skofke letter haw'k ris besochtyn kontakt mei
dizze seisiswizesamler te kommen.
Dat moat dan barre op in dei, wêrit men sels
fan tinkt dat men it dan net sa drok hat.
De namme kloppe marfoarde helte, tillefoan-
n0mers wiene ferfallen en doe'k hast de moed
yn de geitewollensokken sitten hie en tocht,
'k skriuw wol in Étwreide brieÍ, (en dan mar

\,/achtsie) besocht ik noch ienkear 0018, it
n0mer foar al jo b0tenlánske problemen.
't Wie de twadde kear, mar it wie Íoar it famke,
de mokkel of de Írou op 't lêst ek moandei, dat
dus dêrom sadwaande.
Nei fiif menuten gesyk Ían har kant en prakke-
saasjes, harsensskraapjen en 'wat kin'k noch
mear betinke', fan myn kant, kaam op't lêst it
andert: 'Oh, wacht u nog even, meneer!', en
krige ik op't selde stuit de tinkpylk (skeat my
troch de holle), myn foargeÍoel komt Ét, no
Íynt hja him.
En ja, hear. 'Neemt u mij niet kwalilk, meneer,'
(oh nee 't is foar jo ek moandei) "t is maar
goed dat u zo aanhoudt, want ik denk dat ik
hem gevonden heb.' Hja klonk suver optein
(oÍ op't ein). No swets mar op.
En sa kriig' ik lang om lêsten dochs noch it
adres, n0mer, goeie namme wer'k op Ít wie.
Fuort mar derhinne skilje.
't Gong wer p0rbêst. En nei in Íreonlik petear
mei Írou Braet Gilberte kaam we ta in aardich
hanneltsje; ótwikselje Ían elkoars seisiswi-

\gt in wike letter hie'k al in hiele Étwreiding
fan myn seisiswizesamling.
No woe'k de lêzer graach wat meigenietsje
litte fan wat Belgyske seisiswizen, rymkes,
roddeltsjes (tusken Vlamingen en Walen) en
mear fan dit- en datsoarte aardichheidsjes.
No kinne we Íansels alles domdryst en suver
sjovinistysk oersetten gean mar fansels soe
dan de krêft - de Belgyske-oan't koarste ein
l0ke.
Mei tastimming dus wat 'oer de grins grap-
kes'.
'Vlucht de gevaren, zei de boer StaÍke, en als
zijn vrouw kijÍde kroop hij onder bed.'
oÍ 'Niets verloren laten gaan, zei de boer en hij
piste achter de haag.'
Fansels bulten oer boeren, boargers en b0-
tenlju, mar wat te sizzen oer de polityk?
'Mijn vijand is mij lieÍ, zei de politieker, en hij
had geen vrienden.'
of 'Er is geen vuiltje aan de lucht, zei de eerste
minister, en hij nam ontslag.'
Lykwols, lyk as yn it Frysk, binne der ek noch
wol gáns wredere.
('avenceer een beetje, zei de man en hij gooi-
de zijn wijf van de trappen')
De Fryske binne jo allegear noch lang net
0nder eagen kommen en guon kinne - sen-
suur-gewoanwei net.

It libben is krektsop, sei de arbeidêt, en
wy binne de baftsjes

tQtr,ru* rs EEN soEP, zEl DE
ZIJN DE BALLETJES.

ARBEIDER, EN IJIJ
(vL' )

('De finen binne minen, sei de duvel, de oaren
komme Íansels', bygelyks).
In seisiswize kin op trije wizen bestean, n.l.:
1. it tema, de aktsje, de stelling
2. de Étfierder. de sizzer. it slachtoÍÍer
3. it dwaan, de kwaliÍikaasje, it resultaat.
Seisiswizen - zeispreuken, waarden ek wol -
yn 'e midsieuwen, rariteiten neamd, de Ingel-
sken neamme it 'Wellerismen'of 'Oadd simi-
les'.
Yn DÉtsklàn 'Beispiel spruchworten' oÍ'Ap-
pologische spruchworten'.
En Guide Gezelle - de gezellige sódlike dich-
ter - sei 'dat het luimige gezegden zijn uit het
volk ontsproten..
'lk heb al veel geleerd, zei Simpel, en hij was
drie dagen getrouwd.'
Oer dat trouwen ha se trouwens mear te bie-
oen.
'Hoe verloopt een huwelijk?
1 jaar: kussen en lekken
2 jaar: aan de wieg staan
3 jaar: schoppen en slaan'oÍ
'trouwen is een ding met drie ringen:
verlovingsring
trouwring
foltering'.
Mar sei Erasmus al net dat 'fan alle kluchten is
it houlik wol it grutste?'
En de apostel Paulus sei -sa stiet beskreaun
-'trouwen is goed, mar litte is better!'
No, neitinkstoÍ genóch.

Wees gezeten en kom tot rust
No noch eefkes de oare kant Ét.
De kant Ít wêr't nimmen oer Draat mar elts hat
der mei te dwaan: it hÉske.
De Belgen, h ja kinne der wat mei!
Lykwols, wy ek, want sa loÍt en rjochts sjogge
jo by in frjemd hast altyd wol ien of oare siswi-
ze op it hÍskedoar of oars der wol yn.

No Íoar de minsken dy't noch neat hawwe oÍ
ris feroarje wolle in pear rigeltsjes:

- Hier speelt papier een grote rol -
- Hier mag u genieten van 't gebeuren -
- 't ls hier niet allemaal rozegeur en mane-
schijn -
- Zelfs hier moet ook een luiaard een insoan-
ning doen -
- op deze WC valt niet alles mee, maar wel
recht naar benee -
- u moet sluiten deze deur, dan hebt u alleen
de geur-
en om mei in pear seisiswizen dit no Íuorten-
daliks net besteklik praatsje te beslÍten:
- wat gebeuren moet, gebeurt, zei de boer, en
terwijl hij naar't huiske liep rriel 't in zijn broek

- de plee is de enige plaats, waar ik mij eens
goed kan uitdrukken, zei SloeÍ-.
EeÍkes Íierder mei de seisiswize dêr't it sa'n
bytsje om giet.
We hiene it oer de arbeider.

- Mensen gelijk maken, kan alleen door de
grootste een kopje kleiner te maken, zei de
arbeider - of
- de zuinigheid bij mijn baas moet toch een
groot inkomen zijn, zei de arbeider, toen hij
zijn loonzakje bekeek -
- gelukkig bestaat er iets als verveling, zei de
arbeider, anders zou onze baas noch minder
doen -.
Oarsom kin ek, hear. Mar de arbeider moat
mar sa rekkenje 'Arbeid verwarmt, luiheid
verarmt.'
Oant safier earst mar, dizze simmerske graai
Ét wat Belge-boekjes en pepierkes.
As men de wille der wat fan ynsjocht, kin it in
ferriking wêze en as men it mar sa-sa fynt lit it
dan sa't it is.
Om mei noch ien te einigjen:
'Hoe moai soe't net wêze, ryk te wêzen yn
alles', sei de filosoaf'.

P.F.

la rrr' r,rET JE pR.BLEr,4ÊN LEVEN,zET DEN T'Ny,
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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

ooooocoo PUNTSGEWIJS o

e 'MIJN HOBBV, UWGEMAK'

Het vertrouwde adres voor al uw slilpwerk!!
Voor het perÍect sliipen van al uw tuingereed-
schap, ook alle soorten grasmaaiers.
Uw fijnslijper, P.H. de Vries, Bockamastraat
27,Ie!.1782.

o VERLOREN

Verloren hanger van gouden armband met
inscriptie: 25-10-63.
M. de Jong, Oosthem, te|.05155-1492.

TAXI-NIEUWENHUIS
BEL 19OO

Voor nieuwbouw, uitbreiding of
onderhoud van uw:

O Venvarming
(C.v. en lokale venvarming)

O Sanitair en waterleiding
O Zinkwerk
O Dakbedekking

Installatle- en loodgletorsbedr[Í

A. SUPERDA
Stadslaan 2a, teleÍoon 05155-1224

ANNASCHRAA-VAN POPTA

GEDIPLOMEERD
PED ICU RE

Geeuwkade 11 -TeleÍoon 1930

VAKANTI E: 22 iuli tl m 19 augustus

bloemen

planten

bloemsierkunst

tu incentrum

tuinarchitectuur

Dit alles in uw'eigen stad'bij:

DEHAAS
BLOEMEN

Sparen is belangrijk gencleg om een bewuste
keus te maken. Ga voor uzelf na hoeveel geld u per

maand wilt sparen en met welk doel. Kom dan naar de

Rabobank voor een advies. Zo kunt u voorkomen,dat u

straks met een spaarrèkening zit waar u achteraf sp$
van kr|gt, bijvoorbeeld omdat u niet eens aan uw eigen
geld kunt komen.
Onze krlk op sparen is dat u niet alleen nu, maar ook over
enkelejaren nog tevreden bent over de keus die u hebt
gemaakl

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

KINDERMARKT
Op zaterdag 21 september organiseert de buurt-
vereniging Ylostinslaan-Bockamastraat weer een
kindermarkt, waaraan alle kinderen uit lJlst aan
mee kunnen doen. Dat betekent voor jullie, jon-
gens en meisjes, dat jullie weer aan de slag moe-
ten, om te zorgen dat er weer genoeg verkopers
(sterc) zijn. En jullie weten vast nog wel, dat iul-
lie je eigen 'kraam'of toonbank'mee moeten ne-
men. Doen we weer allemaal mee?
Het is weer in Nij Ylostins. Tot dan.

Het Bestuur.

VWC DEPENDANCE IJLST!
De vakantieperiode zit er weer op voor de meeste
mensen, Dat betekent ook voor de vrijwilligers-
centrale dat er weer gestart wordt in lJlst,
VanaÍ 23 augustus zijn we er weeÍ elke vriidag-
morgen in het 'Mienskipsh0s', Wilhelminastraat 2,
lJlst. Telefoon 051 55-1420.
De openingstijden zijn elke vrijdagmorgen van
9.30 tot 12.CK) uur. De nieuwe medewerkster
Renske Kooystra zal u graag de nodige informatie
geven over de projekten die er zijn, maar ook hoe
het zit met werken met behoud van uitkering e.d.

Projekten
Op korte termijn zijn er de volg€nde projek+-.:
- voor mensen uit Makkum, chauffeurs a-;

rijbewijs voor de buurtbus;
- kinderklubs, handenarbeid geven e.d.;
- peuterspeelplaatsen vragen vq)r een aantal

dagdelen in de week vaste medewerkers/sters.

De vrijwilligerscentrale krijgt regelmatig vragen
van vrijwilligsters of er 'klusen' te doen ziin of
dat er nog orgenisaties ziin waar diensten ge-

draaid kunnen worden.
Instellingen of orgenisaties die denken leuke ak-
tiviteiten te hebben voor vrijwilligers kunnen ook
bij de vrijwilligerscentrale terecht.

Werklozenkrant
De werklozenkrant 'Uitgewerkt' in Sneek zoekt
vrijwilligers/steÍs voor uitbreiding van het team
voor de aktiviteiten typen, kant drukken, ver-
spreidi ng, stu kjes schri jven, etcetera.

Voor meer informatie kunt u bellen of langsko-
men in lJlst of bij de VWC op de Loopplank,
Harinxmakade 44, Sneek, tel. 051 50-22341 .

ÏO E KO M S
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