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Treinen stoppen weer te lJlst
Op 28 septembera.s.wordtde NS-halte'lJlst'heropend.Vierenveertig jaargeleden
namelijk op 15 mei 1941 werd het vroegere spoorstation alhier definitieÍ gesloten
voor reizigersvervoer. Onlangs kwamen bij graafwerkzaamheden aan deZWH-weg
de enorme Íundamenten van het station weer tevoorschijn.
Direct na de 2e Wereldoorlog heeft de lJlster industrie al geprobeerd de trein hier
weer te laten stoppen. De gemeenten lJlst en Wymbritseradeel hebben dit streven
steeds gesteund evenals het provinciaal bestuur en leden van de 2e Kamer. Wat
velen niet voor mogelijk hielden gaat nu toch gebeuren. lJlst is weer per trein
bereikbaar.

Bouwtijd van 3 maanden
Lang is er in lJlst e.o. aan getwijfeld oÍ het
station er ooit wel zou komen.
Van hogerhand werd steeds gezegd dat er in
. rijtijd van het traject Leeuwarden-Stavo-

\.sn geen ruimte zat voor een stop te lJlst.
Toen echter op 29 mei 1983 de nieuwe DH-
treinstellen op deze lijn gingen rijden kwam
er voldoende ruimte in de dienstregeling voor
de halte lJlst.
In mei 1984 vroegen de Spoorwegen bij de
gemeente Wymbritseradeel alvast een ver-
gunning aan voor het bouwen van een spoor-
wegstation. Het was toen al bijna zeker dat
lJlst weer een halteplaats van NS zou worden.
De Minister van Verkeer en Waterstaat, me-
vrouw Nely-Smit Kroes, gaÍ in januari van dit
iaar toestemming voor het openen van een
halte. Het werk werd gegund aan aannemers-
bedrijf Te Siepe uit Winterswijk. Op dinsdag
25 juni begon dit bedrijÍ met de uitvoering van
de werkzaamheden. Voor er gebouwd kon
worden moest er eerst 1800 m3 zand worden
aangevoerd. Te Siepe werkt veel voor de
spoorwegen vernamen wij van uitvoerder
Frits Bruins.
Hoewel de bouwtijd slechts drie maanden ís
heeft Bruins goede hoop dat het werk op

. september helemaal klaar zal zijn. De per-
Yonlengte is 120 meter, er komen 50 overdek-

te f ietsopbergplaatsen en een parkeerterrei n-
tje voor I à 10 auto's. Door een zogenaamde
hellingbaan is het station ook goed bereik-
baar voor invaliden.
Te Siepe B.V. uit Winterswijk werkt veel met
onderaannemers uit de regio. Aan de halte
lJlst hebben o.a. meegewerkt loonbedrijÍ At-
tema uit Gaastmeer en timmerbedrijÍ Joh.
Spijksma alhier. In begin augustus zijn overi-
gens de eerste reizigers in lJlst uitgestapt. Het
waren een gaar Duitsers die een 'Fahrkarte'
naar fJlst hadden. Zewaren erg verbaasd dat
dit merkwaardige station slechts bestond uit
een rij keerwanden en een paar grote.hopen
zandt.

TAXI.BUSJES
8perc. metchauííeur
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Ek al baarnt alles óf, sei de jonge de see
sil dochs woí oerbliuwe

Woensd ag 1 4 au g ustus 1 985.
De NS-halte lJlst gezien in de ilchting Stavoren.
Tot 1983 was op deze plaats de spoorwegovergang Stadstaan/Paralletweg-Hemdijk. Op deze
dag is men ook begonnen met het kappen van de grote populieren middenóp de toto.
Dit vanwege de reconstructie van dit gedeelte van de ZWH-weg en de aanleg van een fietspad.
(foto Frits BruinslTe Siepe B.V. Winterswijk).

Veel aktiviteiten bij de heropening
Op zaterdagmorgen 28 september gaan vanaÍ
tien uur de treinen te lJlst stoppen. VanaÍ dat
moment is de buslijn FRAM nr.37 (Sneek-lJlst
v.v.) opgeheven. Men kon ons bij de FRAM in
Heerenveen nog niet vertellen of straks het
NS station lJlst ook halteplaats van de belbus
wordt. Ons inziens zou het een goede zaak
zijn dat ook de belbus straks bij het nieuwe
stat,on stopt.
De heer H. Donker, NS-bedrijfsleider te Leeu-
warden, deelde ons mede dat lJlst 's voors-
hands geen NS-verkoopad res kriigt.
In Hindeloopen, Koudum en Workum zijn mo-
menteel wel verkoopad ressen. Treinreizigers
die in ÍJlst instappen kunnen echter bij de
conducteur een kaartje kopen.
Er zullen op zaterdag 28 september allerlei
aktiviteiten in lJlst zijn.
Om 10.00 uur zal vanuit Sneek een extra trein
arraveren met genodigden.
Burgemeester Qazimier zal de oÍficiële her-

opening verrichten door het onthullen van
het stationsnaambord'IJLST'.
Een deel van het gezelschap gaat dan per
sjees naar het Mienskipsh0s waar nog een
korte bijeenkomst wordt gehouden.
In veilinghuis Baerveldt wordt op donderdag
26 llm zaterdag 28 september een zaken-
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beurs gehouden onder auspiciën van de lJl-
ster Winkeliersvereniging.
Verder zal de schaatselÍstedentochtfilm wor-
den vertoond en er is een touwtrekwedstrijd
van ploegen uit plaatsen die aan de spoorlijn
Leeuwarden-Stavoren I iggen.
De ringrijderij die om elÍ uur begint is gratis,
er zal wel een verloting worden gehouden..
Het complete Íeestprogramma vindt u elders
in dit blad.
De NS-informatie-auto zal de gehele dag bij
Baerveldt B.V. aan de Roodhemsterweg
staan.
Hier zijn pakkêtten verkrijgbaar met dienstre-
geling- en tarieÍinformatie. Om op deze zater-
dag zoveel mogelijk mensen naar lJlst te krij-
gen (per trein) biedt NS de reizigers een spe-
ciale voordeelregeling aan onder het motto:
'KOM'NS naar lJlst'.
De spoonregen stellen tevens voor verschil-
lende wedstrijden een aantal dagkáarten 1e
klas beschikbaar.
Voor de lagere scholen in Wymbritseradeel
wordt door de aÍdeling Voorlichting een
'Spoorproject' opgezet met een passende
prijs voor de winnende school.

; het weer een beetje meezit kan zaterdag
\=ó september nog een leuke dag worden voor
de lJlster bevolking en andere belangstellen-
den.
Volgens het NS-blad 'De Koppeling'vergt de
aanleg van de halte lJlst met alles wat daarbij
hoort een bedrag van circa I 500.000,-.

Donderdag 15 augustus 1985.
Toen dezefotowerd gemaakt reden detreinen hier nog doormeteen snelheidvan 100 km/h.,dat
is de hier geldende baanvaksnelheid.
Vanaf 28 september a.s. zullen alle treinen weet te lJlst stoppen.
Een kraanmachinist van loonbedrijt Attema uit Gaastmeer is bezig het perron te egaliseren.
NS/Vakman-wegonderhoud, de heer Jan Jansen uit Sneek, houdt een oogje in het zeil voor wat
betreft deveiligheid.
(Foto: Frits BruinslTe Siepe B.V. Winterswijk).
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De trein gaat weer stoppen in lJlst. Na jaren-
lang touwtrekken daarover is het dan zover:
28 september 1985 zal de opening van de
nieuwe N.S.-halte olaatsvinden.
Ulst viert die dag Íeest.
Het nieuwe stationsgebouw heeÍt een heel
ender aanzien dan het oude station van lJlst.

Ve kunnen aan de hand van dit verschil meteen afleiden, dat ook de N.S. er alles aan cÍoet om het
openbaar vervoer betaalbaar te houden. De centen moeten doelmatig worden besteed. Het
reizen per trein is belangrijker, dan de romantische sfeer weer op te roepen, die er vroeger hing
in de grote wachtkamers van de stationsgebouwen, met veelal een grote kolenkachel in het
midden . . .

lJlst krijgt er dus weer een prima ontsluiting bij: de trein.
Wanneer we bedenken, dat lJlst zo'n twintig jaar geleden nog maar uitsluitend over de weg
bereikbaar was via de smalle en kronkelige Hemdyk, dan mogen we constateren, dat het
isolement van lJlst nu voorgoed tot het verleden behoort.
Het gereedkomen van het nieuwe gemeentehuis van Wymbritseradeel zal lJlst als hooÍdplaats
van WymbritseÍadeel nog duidelijker in beeld brengen.
Voor het werk- en woonklimaat mogen we op voorhand zeker stellen dat lJlst van de heropening
van het station en het zijn van het bestuurscentrum van Wymbritseradeel geen nadeel zal
ondervinden.
Dat de lJlster middenstand en de V.V.V. dit ook zo zien mag wel blijken uit de organisatie van een
aantal Íeestelijkheden rondom de opening van het stationsgebouw.
Zakenbeurs, touwtrekwedstrijden, ringrijderij, stratenloop, disco, Íilm, openstelling molen 'De
Rat' zijn uitstekende promotie-activiteiten voor lJlst. Een ideale gelegenheid om op de vriie
zaterdag -28 september 1985 - Íamilie, vrienden en kennissen 'NS uit te nodigen per spoor naar
lJlst te komen tegen gereduceerd tarieÍ.
Mijn dank en waardering gaat tenslotte uit naar de Direktie van de Nederlandse Spoorwegen en
al diegenen die zich positieÍ hebben ingezet voor het bereiken van dit belangrijke wapenfeit voor
lJlst als hooÍdplaats van de gemeente Wymbritseradeel en het behoud van de spoorliin voor de
gehele Zuidwest-hoek van Friesland.

B.W. Cazemier,
Bu rgemeester van Wymbritseradeel
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ZAKENBEURS IJLST
In de laatste .10 jaar heeft lJlst zich ontwikkelt
tot een stadje met een groeiende midden-
stand en industrie. Het aantal bedrijven heeft
zich in de loop van die jaren aanmerkelijk
uitgebreid en ook de aard van de onderne-
mingen heeft andere vormen aangenomen
dan de reeds jaren bestaande.
Vanuit die ondernemingen kwamen de initia-
tieven tot de organisatie van een zakenbeurs
te lJlst. Een jaar of zes geleden werd reeds, op
kleinere schaal, door de gemeente lJlst een
zakenbeurs georganiseerd in de toen nog
nreuwe sportzaal 'de Utherne'.
De initiatiefnemers kozen nu echter voor een
rurmere opzet van de beurs, zodat ook moest
worden omgezien naar een ruimer onderko-
rnen. Men vond de heer Baen,elCt \.,an Veiling-
huis Baerveldt BV te lJlst bereid om daaraan
zijn medewerking te verlenen. Hij bood zijn
ruime veilinghuis aan de Roodhemsterweg te
lJlst als beursruimte aan de initiatieÍnemers
aan.
Het gevolg is een voor lJlst unieke expositie-
fuimte van mêêr d2n son m2. waar door een
twintigtal exposanten aan het publiek ge-
toond wordt, wat zij in lJlst zoal kunnen vin-
den. Naast de plaatselijke middenstand vindt
u er ondermeer bedrijven die zich bezighou-
den met interieurverzorging in de ruimste zin
van het woord, adviezen op het gebied van
verzekerinoen drtrkwerkverzorging. energie.
haarverzorging, enz. Ook het buitenterrein
naast het veilinghuis is niet onbenut gelaten.
Men vindt er auto's in diverse prijsklassen,
voorlichting in keukenbouw en deuren, ter-
wijl zaterdags de gehele dag een auto van de
NS aanwezig zal zijn om het publiek voor te
lichten over de diverse mogeliikheden van het
reizen per trein, vanuit lJlst.
ïijdens de beurs wordt ook de sÍeer niet ver-
geten. Op donderdagavond 26 september ge-
ven de Hegemer Brêgewippers acte de pre-
cènce, op vrijdag de 27ste wordt het muzikale
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Standnr.aGahmagncht 44 - lJlst
ïe|.05155-1996

ZA|í;;NBEUNSNÉT

Voor al uw rii- en vakopleidingen naar: Stananr. C4)
RIJ- EN VERKEERSSCHOOL

GREIDANUS & DE JONG
A) RTJBEWTJS MOïOR
Yamaha 250 (shopper), 2 x Honda 400, Honda 750
Motorinstructie + êxamen met DortoÍoon
B) RTJBEWTJSAUTO
schakel en automaat
c) RtJBEW|JS VRACHTAUTO
c/E) RTJBEWTJS VRACHTAUTO + AANHANGWAGEN
D) RIJBEWIJS AUTOBUS
VAKOPLEIDINGEN : chaurÍeur (ccv-B)

ChauÍfeur bederfeli jke goederen CCV
ChaufÍeur gevaarliike goederen ADR
ChaufÍeur aanvullend DeÍsonenveruoer
ChauíÍeur verhuizer

ïheorie-lessen A. B./C.D. met computer

Deze opleidingen worden vezorgd in examenkring Sneek, Leeuwarden
Heerenveen.

s. DE JONG I GRETDANUS
ïollewei 7, te|.05154-2676 I De Slinken 9, tel.05157-3926

HEEG I BOLSWARD

Op de beurs tonen wii u onze
nieuwste kollektie tapiiten,
gordijnen, dekbedden en
meu belstof f en.

st"nanr.(D

-
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Galamagracht 18 - lJlst - 05155-2372
Dagelijks geopend van 9.00 - 18.00 uur

Vrijdagavond koopavond

Uw vertrouwde
raadsheer voor
Íinancieel advies voor
het kopen
van een woning.
Diverse mogelijkheden voor uw hypotheekvorm.
Gunstige rente tot 30 jaar vast.

Op de beurs kunnen wijeen
pask I are com pute rbe re ke n i ng
maken wat uw lasten zijn bij
aankoop van een woning.

R-,.1h
ref{

Wymbritseradeel in Z.W.-Friesland
Aantrekkelijke woon- en werkgemeente
Toeristen hartelijk welkom
Eldorado voor watersport en vislieÍhebber
Rust door f raaie natuur

De belangrijkste watersport-
centra in deze gemeente
zullen u gastvrii begroeten:

GAASTMEER, HEEG,
OPPENHUIZEN/
UITWELLINGËRGA,
OUDEGA, WOUDSEND,
STAD IJLST.

Met ons huismerk
'Topkwaliteit'
bent u
goedkoper uit!!

Een wagen vol 'Toppers' voor u in onze Standnr.
op de zakenbeurs.

SPEERSTRA'S
Voordeelmarkt

Stadslaan 2 - Telefoon 1 206

baaliteit
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gedeelte vezorgd door Sjors Huisman en op
zaterdag 28 september zorgt de lJlster Boere-
kapel voor een vrolijke noot.
De entreeprijs voor de beurs is opzettelijk zo
laag mogelijk gehouden om zoveel mogelijk
mensen de kans te geven er een bezoekje te
brengen. Volwassenen betalen í 2,50 en kin-
deren tot 12 jaar f 1,50. Daarvoor ontvangt u
een keur aan informatie en ideeën.
De beurs wordt op donderdag 26 september
ofÍicieel geopend door de burgemeester van
Wymbritseradeel, de heer B.W. Cazemier om
1 8.00 uur voor genodigden.

VEILIG VERKEER
NEDERLAND
GeeÍ ouderen in het verkeer de tijd.
De vergrijzing van de Nederlandse bevolking
vordert gestaag en daarmee ook dé wegge-
bruikers van boven de 55 jaar, wier reactiever-
mogen en functioneren van lichaam en geest
iets langzamer kan gaan werken.
V.V.N. richt zich tot de oudere weggebruikers
met een voorlichtingsprojekt 'Oud geleerd,

. rd gedaan', waarmee speciaal opgeleide
Voorlichters bejaardensociëteiten en dien-

stencentra bezoeken, met kleurrijke brochu-
res en dia's om de ouderen op de gevaren in
het verkeer te attenderen en hen te vertellen
wat hun bijdrage kan zijn aan hun eigen vei-
ligheid.
Tevens vraagt de V.V.N. extra aandacht van
de autorijder voor de weiÍelende oudere voet-
gangers op de zebrapaden, voor het passeren
van oudere Íietsers, niet te snel en te dichtbij
en ook niet te toeteren. Aandacht ook a.u.b.
voor de verkeersregel 'rechtdoor gaat voor'.
Rechtdoorgaande voetgangers gaan vóór aÍ-
slaande automobilisten. GeeÍ oudere Íietsers
ook op kruisingen de tijd!
In de oeriodevan |977toten met 1982washet
dodental van oudere mensen in het verkeer
21 procent van het totale verkeersdodental en
vooral als fietser en voetganger.
Laat ieder om elkaar denken en: 'GeeÍ ze de
tijd!'

V.V.N., Utrechtseweg 79
Postbus 287, 1200 AG Hilversum

tel. 035-1144'1

SATELLIETTELEVISIE
OP DE BEURS
Gasbedrijf Westergo uit Sneek is op de za-
kenbeurs aanwezig met o.a. kabeltelevisie.
Naast de twee Nederlandse en drie Duitse te-
levisieprogramma's kan men op de beurs de
satellietprogramma's Sky Channel, Music
Box en TV 5 zien.
Kabeltelevisie maakt antennes oo daken
overbodig. Scheurende schoorstenen, span-
draden over daken kunnen achterwege blij-
ven. Geen gierende geluiden meer bij harde
wind en de straat wordt mooier. Maar kabel-
televisie biedt nog veel meer.
Het brengt de wereld thuis door haar aanbod
van buitenlandse zenders. Zenders die men
normaal gesproken niet zelÍ kan ontvangen.
Ook biedt kabeltelevisie uitkomst aan dege-
nen die nu een minder goede ontvangst heb-
ben, want de beelden zijn glashelder en sta-
biel.

Uit welke programma's kan
worden gekozen?
In eerste instantie kan worden gekozen uit

8 t.v.- en 13 radioprogramma's. Dit kan later
worden uitgebreid tot 18 t.v.-kanalen en in de
toekomst is zelfs uitbreiding tot 30 t.v.-kana-
len mogelijk. Maar niet iedereen wil alles ont-
vangen en hiervoor betalen, vandaardat men
zelÍ een pakket kan kiezen. Het zogenaamde
basispakket of het volledige pakket.
Het basispakket bestaat uiteraard uit de twee
Nederlandse t.v.-programma's aangevuld
met drie Duitse programma'swaaryan Neder-
land 't en 2 door de kabeltelevisie worden
ondertiteld voor gehoorgestoorden. Hiervoor
moet een apart kanaal worden gekozen.
Yoor í 3,57 meer in de maand ontvangt men
tevens het extra pakket, vrijwel geheel gevuld
met amusement van Sky Channel en Music
Box, beide Engelstalig en TV 5, Franstalig.
Een goedkope huisbioskoop voor het hele
gezin. Beide mogelijkheden vormen samen
het volledige pakket.
De abonnementstarieven bedragen :

r Basispakket f 12,80 per maand
o Volledig pakket / '16,37 per maand.
Alle genoemde bedragen zijn inklusief au-
teursrechten en BTW. Hiervoor heeft u een
heldere, ongestoorde en zorgeloze t.v.-ont-
vangst met inbegrip van de service-dienst die
tot 's avonds 9 uur oaraat is. Ook in de week-
enoen.
Tijdens de beurs kan men zich eveneens in de
stand van gasbedrijf Westergo laten voorlich-
ten over keuze gasapparatuur. Als men wil
weten wat de meest ekonomische en komfor-
tabele warmwatervoorziening is of indien
men de keuze moet maken tussen kachels of
centrale verwarming.
Het is verstandig voordat de oude cv-ketel het
begeeft over een nieuwe na te denken. Welke
keuze dan moet worden gemaakt hangt o.a.
af van de hoeveelheid kubieke meters gas die
worden gebruikt.
Veilig met gas, laat uw gasapparaat regelma-
tig kontroleren door de erkende vakman, ook
hierover kan men zich bij Westergc laten
voorlichten.
lsoleren, dat bespaart gas en geld. Als men wil
weten hoe en hoeveel jaarlijks kan worden
besoaard.

VRIJWI LLIGERSCENTRALE
De vrijwilligerscentrale heeft al weer enkele
weken zitting in lJlst in het'Mienskipsh0s',
Wilhelminastraat 2. Mensen die belangstel-
ling hebben voor vrijwilligerswerk kunnen
daar elke vrijdagochtend van halÍ 10 iot 12

uur terecht bij Renske Koopstra voor meer
informatie.
Voor de volgende projecten zijn weer vrijwil-
ligers nodig:
- Peuterspeelzaal 'Lyts Yleke' te lJlst vraagt

een vrijwilliger/ster die op vrijdagochtend
de peuterleidster wil helpen.

- Peuterspeelzaal 'Humpie Dumpie' te Nij-
land vraagt een vrijwilliger/ster die helpt bij
opvang van peuters, wil helpen bij spel en
werkjes;

- CreatieÍ centrum "t Nifelhoske' te lJlst
heeft een vrijwilliger/ster nodig voor het
begeleiden van de knutselclub op donder-
dagavond van half 7 tot halÍ 8. lemand die
goed is in handenarbeid, belangstelling
heeÍt voor kinderen kan voor meer infor-
matie bellen oÍ langskomen;

- AlÍabetiseringsproject onderdeel van de
Espel te Sneek vraagt vrijwilligers/sters
voor het geven van lezen en schrijflessen

voor volwassenen (Nederlanders en bui-
tenlanders). Doelgroep mensen die weinig
opleiding hebben gehad.

Belangstellenden zijn van harte welkom op
vrijdagochtend in het Mienskipsh0s te lJlst oÍ
op de'Loopplank' bij de Vrijwilligerscentrale,
Harinxmakade 44. Sneek. tel. 05'150-22341.

FRIESE LES/FRYSKE LES
Steeds meer van degenen die zich in Fries-
land vestigen tonen belangstelling voor de
taal van het gebied waarzij wonen en werken.
Op verscheidene plaatsen in Friesland wor-
den daarom cursussen gegeven om het Fries
te leren verstaan, te lezen en eventueel ook
spreken.
Zo'n cursus kan er ook in
voor U?
Inlichtingen en opgaven
adres.
Op in soad plakken yn Fryslàn wurde winteÍs
Fryske kursussen j0n (Frysk skriuwen, litera-
tuer, ensÍh.).
De lessen begjinne yn oktober en einigje yn
maart-april. Wyks twa oeren les.
By in dielnimmerstal Ían min. 10 kin der ek yn
Drylts sa'n kursus komme. Mear ynljochtings
by 0ndersteand adres, dêr't jo jo ek opjaan
kinne. Wol graach sa gau mooglik yn Íerbàn
mei it óteinsetten fan de lessen beglin okto-
oer.

A. Steenaart-Kloosterman
De Himmen 35, Eastnim.

te|.05155-2176
oÍ: A.F.U.K. Ljouwert

tel.058-138045

'T ZOLDERTJE
(winkeltje in tweedehands kinderkleding)

Het is alweer seotember en de winter staat al
weer voor de deur!
Daarom beginnen we nu met de winterkle-
ding. ledere donderdagmiddag van halÍ 2 tot
3 uur kunt u kleding bij ons brengen en met-
een ook even rondsnufÍelen of er iets voor uw
kind tussen hangt.
In de loop van de maand september bergen
we de zomerkleding op en kunt u eveotueel
uw.kleding die niet verkocht is, weer meene-
men.
Mocht u nog speelgoed over hebben, dan
kunt u dat natuurlijk ook meenemen.
Mocht u op donderdagmiddag niet in staat
zijn langs te komen, dan kunt u ons altijd even
bellen om een andere dag of avond te bepa-
len.
Onze teleÍoonnummers zijn 1761 of 1897.
Kom gezellig eens langs bij Jeanette en Jan-
neKe

Jeanette en Janneke
De FlOrslach 5

lJlst

Echtpaar op leeftijd
zoekt voor korte
vakanties in lJlst een
gedeelte van huis oÍ
kleine recreatiewoning.
Tel. 01806-12867.

lJlst komen. lets

bij onderstaand
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Huur hier een kwaliteitsfilm
Het nieuw$e "ruimtevoertuig" heet Lada 2lM Stationcar,

Een eigentijdse, strakke carrosserie waarbinnen zich niet

minder dan anderhalve kuub laadruimte bevindt. Plus een

doelmatig en komfortabel interieur, ook voor de

beroepschauffeur, in krachtige 1,3 en t,5 liter

motorurtvoerrngen,

Met de speciale LPG-tank onder de auto gemonteerd

(optie)worden uw ruimtereizen nogvoordeliger. En Lada

blr1ft Lada: ook de nieuwe 2104 houdt ruimschoots

rekening met uw budget. Kies nu de ruimte,,, br1 uw Lada-

dealer, \-/

tADA 13.995,-*
2104 1.3 stationcar

I-,ADA 14.695,-*
2104 1.5 stationcar
iaf Groningen, inkl. BTW, exkl. aflwenngkosten en Ml-belundeling

Bestelurtvoenngen rap. 10.584,- en 11.04ó,- exd. BTW.

U leaí al een 2104 Sbtroncar v.a. 526.32 per maand,

AutomobielbedriiÍ

HOPPE
Martiniplein 4-7, Postbus 346

8600 AH Sneek, tel. 05150-1309

Veilig Verkeer
Nederland

geeÍ ouderen in het

verkeer DE TIJD

Kom naar onze stand op de beurs voor
topkw aliteit e n aa ntrekkeli jke p ri ize n.

A. TERPSTRA Decinser4
Oosthem
tel.05155-13'17

st"ranr.Cl-l)
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VOLKSPETITIONNEMENT
Misschien is het wel mosterd na de maaltijd,
hoewel de aktie duurt tot halÍ oktober 1985.
Het leven in een democratisch geregeerd
land brengt z'n problemen mee, vrienden en
vijanden van dit stelsel hebben beide even-
veel vrijheid, zowel om voor als om tegen te
zijn.
Ware democratie is ook lieÍ voor zijn tegen-
standers, dat geldt ook voor het volkspeti-
tionnement.
Het kan daarom van 't najaar nog wel heet
worden in de politiek, waarin de anti-N.A.V.O.
gezinden, zoals Mient Jan Faber, Joop den
Uyl en om nog maar een naam te noemen
lrene van Lippe Biesterveld zich weren tegen
plaatsing van kruisraketten.
Wat zal de vader van laatstgenoemde een ver-
driet hebben om deze dochter.
De zorg die deze mensen hebben uit angst dat
Amerika een militair overwicht zal hebben oo
de Sowjets, is een rode draad die men terug-
vindt in het petitionnement. Het doet denken
aan de vooroorlogse tijd toen het Nederland-
se volk in slaap werd gesust.
Krijgen we nu het gebroken raketje in plaats

, ..n het gebroken geweertje!?
Yuint het Nederlandse volk er weer in? Nee

toch!l
Zwijgende meerderheid, ik roep u toe: 'Houen
zo', doe ook deze keer wat u al zo lang hebt
gedaan, doe niets en ge doet goed! 'Volkspe-
titionnement NEE ik doe niet meell

O. Tichelaar

Op 'e grins fan Noard- en Moardsee

Yn de raaien
fan de dunen
inder it rttzjen
fan de winen
hear'k it bolderjen
fan de weagen

-t ik tink -
Y.-aod makke de

Noardsee ek
mei al wat deryn is.'

Yn it wetter
fan de fisken
0nder de smoargens
fan de modder
hear'k it jammerjen
fan de f0gels
en ik tink -
'Wy meitsje de
Moardsee
mei al wat
der net yn heard.'

plm.700.000.00A kg gemysk óffal
7 3.000.000.000 kg bouóffal
100.000.000.000 kg modder 0t havens
5.000.000.000 kg modder 0t sÉveringsynstal-
/aasles
1.000.000.000 kg oalje
40. 000.000.000.000 I ite r 0 n s uve r ri oal wette r

en ik tink -
it giet net iens om de sifers
it giet om de nullen!

P.F.

HET w
VOLKSPETITIONNEMENT
Nu de periode waarin het volkspetitionne-
ment georganiseerd wordt, is aangebroken,
willen wij graag nogmaals uw aandacht hier-
op vestigen.
Rond 1 november zal de Nederlandse rege-
ring een uiteindelilke beslissing nemen over
de plaatsing van kruisraketten op Nederlands
grondgebied. Dit besluit is heel betangrijk,
omdat de regering hiermee of te kennen kan
geven uit de door de Sovjet-Unie en de V.S.
gevoerde wapenwedloop te stappen (niet
plaatsen dus) oÍ gewillig hierin mee te gaan
(wel plaatsen).
Om de regering en het parlement nadrukke-
lijk op de gevaren van plaatsing van kruisra-
ketten in ons land te wijzen, organiseert het
landelijk K.K.N. een volkspetitionnement. Het
K.K.N. maakt hierbij gebruik van het grond-
wettelijk recht van petitie: 'leder heeft het
recht verzoeken schriftelijk bil het"bevoegd
gezag in te dienen' (artikel 5 van de grond-
wet).
Een volkspetitionnement is geen nieuw ver-
schijnsel in ons laríd. Om verschillende rede-
nen en met verschillende resultaten hebben
miljoenen mensen vóór ons van dit actiemo-
del gebruik gemaakt. Heel bekend in dit ver-
band zijn het V.P. voor de gelijkstelling van
openbaar en christelijk ondenrijs (1878) en
het V.P. voor het verkrijgen van algemeen
kiesrecht (1911).
Via het recht van petitie wil het landelijk
K.K.N. de regering en het parlementwijzen op
de gevaren van plaatsing van kruisraketten.
Van belang hierbij is nog te vermelden, dat
het niet plaatsen een belangrijke stap kan zijn
in het terugdringen van de wapenwedloop,
een stap die verder gaat dan onze lands-
grenzen. De protestantse kerken in de D.D.R.
bijvoorbeeld hebben openlijk te kennen ge-
geven dat niet plaatsen in Nederland een
steun betekent voor hun werk tegen de plaat-
sing van raketten in de D.D.R. In Hongarije
hoor je zowel in overheidskringen als elders
in de samenleving, dat plaatsing van kruisra-
ketten in Nederland opnieuw de druk op Hon-
garije kan verhogen om ook Russische raket-
ten op haar grondgebied toe te laten.
Wanneer u uw handtekening onder het V.P.
zet hoeft dit nog geen partiipolitieke keuze in
te houden. Die keuze maakt u op 21 mei 1986.
Het V.P. is namelijk niet een vervangingsmid-
del voor de verkiezingen.
Vandaar dat de GereÍormeerde deDutaten
voor de begeleiding van het l.K.V. in een brief
aan de gemeenten schrijven: 'Het Volkspe-
tionnement soitst alles toe oo het ene onder-
deel van het plaatsen van kruisraketten. Ook
zij, die op grond van een brede aÍweging hun
stem zouden uitbrengen op (bijvoorbeeld)
een van de regeringspartijen, hebben via het
Volkspetitionnemenement de mogelijkheid -
en het recht - hun morele verontrusting aan
de overheid kenbaar te maken.'
Wij hopen van ganser harte dat u uw hand-
tekening al heeft gezet oÍ dat u deze alsnog
zult zetten!

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

Foar 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 Ê
van 1818 Snêêk-lJl3t
Stadslaan 5 Í

. . . .voor Uw salarisrekening

. ...voor Uw spaarrekeningen

. .. .voor uw verzekeringen

. .. .voor uw reizen

De bank in lJlst is open:
Maandag-, woensdag- en vrijdag-
moÍgen van 9.00 tot Í2.30 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
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I. SCIIEEPS9CHROEYE]I
a reporolie a spoedverstellen
r bolonceren o schroefosinsiolloties
op mooi

2. SCHEEPSTOTORET
o levering en inbouw o ombouw
o onderhoud . hooÍddeoler von
"Thornycroft" motoren o keerkoppeliÈen en reporolie

3. SCHEEPSBE]IODIGDHEDET
o Scqtro schroeÍoskoppelingen
a diverse soorten
motorsleunen
. Velus scheepsortikelen enz. enz.

4. YOOR DE DOE IIET UE1YER
o helling tot l5 ton o hogedrukreinigingsspuit
o deskundig odvies.

'i:ï:ï.:"";'*tlii

Zevenpelsen 25
Tel.05l55-1253

INTEVËRADRES VOOR ALI-E SOORTEN AFGEWERKTE OIIE

zA|íEjnBEAnSmSÍ

iM
Met een F ab er XZ- haard waïïn en

voordeligdewínter door. Het is nu de
tijd om er êënte kopen. AIs erkend
Faber deaíer adviseren we u graag,
welke XZ-haard het beste bí u Past.

Vera

'Expositie - op de Beurs'

.^. Edelstenen en mineralen.
sÍandnr. ( 'l[ ) Ook gezondheidsstenen.

\-7 Snelglasgraveren.

t,-hhanzoon
J. Rispensstraat 3 - lJlst

Wg*::Y

Geeuwkode 5 o lJlst o 05'155-1447
dhsdog t/m zotcrclog lO.OOJ6OOuur wii:logs koopov,oncl

Ook voor vakkundige installatre en
optimale servíce bent u bii ons aan
het goede adres. De dealersticker op
otue wínkeIruít is uw $arantie voor
voordelig en vertrouwd verwaÍïnen.

EEN FABERHAARD
IS GOUD\AAARD
N A. SIIPERDA
lfa/ warmtetechniek á

Stadslaan 2A, Ulst
tel.05155-1244

Standnr.

voor r.r.roonidaeën oPzh mooist

Standnr.

@
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SelsÍsu/ze;

Ek al baarntalles óf,sei de jongedesee
stï dochs wol oerbliuwe

In 0nbidige macht makke him meastal oer
him master, as er hjir iensum en allinne oan
de ráne Ían de grutte see st0n.
Tagelyk lykwols in r0zjende rêst. Hjir koest
gewoan alles om dy hinne ferjitte, hoechdest
dy net mear te steuren oan wat ek mar, koest
gewoan dysels wêze.
Under it bolderjen Ían dy mánske wettermas-
sa, 0nder it r0zjen fan winen -wa wit wèr't hja
weikomme - koest genietsje Ían de iensu-
mens, Ían de frijens, Ían de 'sp0kjende stilt-
me'.
Op alle tiden Ían de dei koe er hjir wol sitte.
Moarns as 't noch eb wie by't lemieren fan de

ri. koe er oeren r0ndwale oer de sàniche en
Vbberlge gr0nen. F0gels skreauden en

klauwden wylst de sinne swijsum sunich oer
de dÉnen klom.
Letter op 'e moarn as't dan floed wurden wie
en de hege wyn snorren op 'e weagen waach-
se liet, fieldest hoe't sinnestrielen it sa Íaak
wurge antlit opÍleure. Mar it moaistewie j0ns.
As de sinne ófsakke wie efter wetterige kimen
en de tsjokke tsjusterens tsjottele oer lán en
see, dan wie it hjir goed Íertoevjen.
As de opjage wylde wolkens dan sa no en dan
foar de heldere moanne skówden, stikele dat
de geast.
In gefoel fan mystyk oerfoel him dan.
It sàlte sk0m spatte him dan boartlik om 'e
Íuotten wylst it fjoertoerljocht mysterieuze
skynsels oer it swarte wetter glide liet.
Hjir lei de kàns om ta jin sels te kommen, it
begjin om alles ta in goed ein te bringen.
Tagelyk de huvering Íoar in aventuer.
Wa wit ommers, spOke it hjir mei folle moan-
ne.
Wiene wite wiven en wettergeasten op dreef.

, 'wist lykwols wol better. Bliid koene se him\íol meitsje, bang fuort net.
Dêrom dwylden tinzen wolris op'ewyn, hiene
tinkbylden wolris de oerhàn.
Meastal liet er syn Íantasije de frije hán. As't
dyn eigen grinzen wat erkenne wolst, dyst
foar 'e tiid hoeden dochs weachhalzerich Ít-
lein hiest, koest hjir s0nder nei te tinken wol
Íerhalen betinke. In see fol dreamen.

Op 't stuit hied er de kop der goed op stean.
De wyn boarte mei syn hier en de nea opjaan-
de weagen mei 't stràn.
Altemets skóge er hiele stikken see, sadra't de
poepe-sinne troch it wolkentek brekke koe,
fierder wie 't sicht krap.
Inkeld de Íjoertoerljochten fan d'oare eilan-
nen joegen in teken Ían libben.
Syn eagen stoareagen oer it swarte, stoarmi-
ge sálte djip, mei safolle libben yn him, gjin
inkeld teken fan libben.
oÍ.....?!
Hearde er dêr net wat 0ngewoans?
Wat wie dat? Hy seach skerp. Wer hearde er
weagen brekken en eat Íoel spattend wer nei
0nderen. Frjemd. Hy die in pear stappen nei
foaren en fielde amper dat it wetter syn Íuot-
ten spielde. Swier skodzjend seach er dat der
no dÍdliker wat Ét see omheech kaam. In ge-

stalte, kramperige kontoeren koe erwaarnim-
me.
EeÍkes, hiel 0ndÉdlik seach er it skaad skod-
zjen, wyld slaan, him winkjend om dernei wer
wei te sakjen yn de see.
Spanning kroep him troch de sliepen en de
huvers r0nen him oer de rêch.
Mar ek de nijsgjirrigens, de fragen, it witte
wollen nei wat 0nbekends die in strànÍjoeryn
him 0ntlógjen.
Fierder r0n er de Íerriedlike Íreon temjitte.
Stokstiif fan de kjellens bleaun er stean. Flak
Íoar him klom Ét see wei in gedaante, in sil-
huêt fan in mins, omheech.
Hy fielde it opspattende wêtter en troch it
gapjende gat waard hy noch Íierder see yn
s0gd. Oan't tichteby it noch altiten tsiustre
silhOet f ielde er wer gr0n. Noch heÍtiger spat-
te it seeriedsel. Yn in f raktsje fernaam er dat
de moanne troch de wolkens briek.
Syn eagen swollen op en wylst syn m0le iepen
foel seach er foar him yn in sulveren, maag-
delik ljocht in seemearmin, har sels yn lyk-
wicht háldend mei har swiere sturt.
Skitterend kroljend hier hie hja, wêryn drip-
pen wiene as diamanten, har eagen wiene as
dowen by wetterbeken, har wangen balsem-
bêden en har lippen liken leeljes dy't drippe

Ían 'e mirre. De azem Ét har noas r0kte nei
granaatappels en har hals wie as in toer fan
ivoar. Har slank postuer wie as in palmbeam
en har boarsten wiene dadeltrossen gelyk.
Har liif wie as in heap weet mei leeljes der om
hinne en de nàle wie as in rOne romer, dyf nea
sÊnder kr0dige wyn is.
Har r0ne heupen wiene as juwielen en de
swarte sturt bedekt mei sulveren skobben wie
as in moarmeren Íoetstik. Hja wie it wurk Ían
keunstnershannen.
Wylst hy dit allegear seach en Íeruy0ndert stie
as in stànbyld, as in beakenyn see, Íielde er
hoe't hja har hannen om him hinne sloech en
har ljuenske lippen tslin sinens drukte.
It wie as dripte er hÉnich rit, it wie of sonk er
wei en teach er tagelyk op.
In geÍoel Ían waarmte, streamde troch him
hinne, yn syn liiÍ fleagen llinters, it waard him
dwyl foar de eagen.

Klam Ían 't swit kaam er wer by sOp en stÉt. Lei
er dêr Íerdeald in tuk te dwaan. Dêr siet er mei
in pear lege hannen, mar mei it Heechliet op 'e
lippen.

P.F.

PROGRAMMA KULTUREI.E RAAD WYMBRITSERADEEL
Onderstaand treft u het programma aan van de Kulturele Raad Wymbritseradeel voor het
seizoen 1985/1986, voor zover dat tot op heden bekend is. Nadere aankondigingen zult u o.a.
aantreffen in dit blad, alsmede in het Sneeker Nieuwsblad en op afÍiches. U wordt van harte
uitgenodigd diverse van deze activiteiten bij te wonen.

27 september openingsconcert door 4 koren en één muziekkorps Driuwpolle Woudsend
begin oktober aktiviteit in het kader van de kinderboekenweek 198srhema: 'Dieren'
oktober tekenwedstrijd op de basisscholen Thema: ,Circus,

18 oktober cabaretgroep Ratatette De Freonskip Blauwhuis
24 oktober Tryater met'De Kontrabas' Us Boppeslach Tirns
26 oktober Talentenjacht De Mande Nijland
30 oktober ZangÍestival dorpshuis Hommerts

3 november concert leerlingen muziekschool Sneek e.o. dorpshuis Gauw
7 november zangfestival dorpshuis Heeg

15 november Jarje lt Harspit Oppenhuizen
22 november muziekÍestival ?
11 december Tryater met de schoolvoorstelling 'Doch wat ik sis' Oan it Far Hommerts
26 december speel-inn De Freonskip Blauwhuis
januari nieuwjaarsconcert Oan it Far Hommerts
18 januari Renee van Vooren/Piet Bambergen De Mande Nijland
24 januari muziekÍestival t
26 januari concert leerlingen muziekschool Sneek e.o. De Driuwpolle Woudsend
14 februari cabaretgroep Samar lt Heechh0s Heeg
15 februari solistenconcours Elim Scharnegoutum
20 Íebruari Tryater met: 'Absent Friends' De Driuwpolle Woudsend
21 februari Tryater mêt: 'De Meiden' Mienskipsh0s lJlst
14 maart muziekÍestival ?
19 maart Tryater met 'Absent Friends' lt Joo Oudega
eind máart/
begin april lmprovisatie-/Eenakterfestival ?
idem uitvoering winnende toneelstuk Toanielkriich ?
idem paasconcert Oosthem?
2O april concert ll, muziekschool Sneek e.o. Mienskipsh0s lJlst
juni fotowedstrijd Thema: 'Openom itwetter'
juni tentoonstelling Talmastate Heeg.
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Wij zorgen voor:

. aardgas
' kabeltelevisie* verhuur geisers

Wij adviseren in:

' veillg gasvêÍbÍuik* onderhoud gastoestellen* isolatie* energiebesparing* keuzegasapparatuur

sanan" cld)

N.V. INTERCOMMUNML
GASB E D R I J F,,WESTE RGO''
Smidsstraat S/Postbus 217.8600 AE Sneek
TeleÍoon 05150-16615

ZA|í;flBEANSHLSI

I
Áthllerzekerbngen-f íypotlu*cn-Ftnaruieringer

iilst . golomogrocht i8o . tele{oon 051 55-2407

RcínGfu
Gespecialiseerd in het maken
van eigentiidse meubelen
en i nterieu r- bet i m mer i ngen
naar uw persoonlijke wensen.

st nanr. (2d)

GeboortekoortJes, ïrouw- en
Gelegenhei*dskoorfen
worden bi ons vokkutdig gedrukt
Boeken terinzoge!

OOK UW ZAKEL'JK DRUKWERK
,S BU ONS 

'N 
GOEDE HANDEN.

Standnr.

@
-^

(Z
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BORGGREVE ASSURANÏIEN
De Sànhorst 2 - 8651 CM lJlst
TeleÍoon 05155-1907 - b.g g. 05270-14922

Weet U wanneer U teYeel betaalt
r00r rw YerzGleringen?
OF WANNEER U TEVEEL R/S/CO'S ONVERZEKERD LAAT?

Wijbieden u aan om samen met u uwverzekeringen opeen
rijt jete zetten en u vrijblijvend te adviseren. U ontvangt dan
van onseen speciale mapwaarin u uw polissen overzichte-
lijk kunt opbergen. Onze seruiceverplicht u tot niets.

Uilenburg 16 - 8651 EK lJlst - Telefoon 05155-2251

svbe houtsr-no
sïudio voor grofische vormgeving
on nrnr"fi rl,rtiavr rf/rvvuf\rrv

Galamagracht 9 - lJlst - 05155 - 1318 r-
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Dit sk0tsje lag jaren lang te lJlst in de Ooste-
lijke Dijkgracht aan het Sneeker Pad.
In 1976 verhu isde de eigenaar, de heer Meinte
Groenveld die tot dan toe in het schip woon-
de, naar Nij Ylostins. De Oeral ThÉs werd ver-
kocht aan de heer Kees Koehoorn uit Harlin-
gen. In het voorjaar van 1984 werd het vaar-
tuig eigendom van de heer Gerrit Roosjen uit
Franeker.
Deze heeft het laten restaureren en het is nu
weer een lust voor het oog.

TurÍ en terpmodder varen
Op 16 februari 1979 vertelde Groenveld mij in
Nij Ylostins het volgende verhaal:
'lk ben op 3 september 1908 geboren, waar
dat weet ik niet. Mijn vader, Anne Groenveld,
' ?d eerst een sk0tsje van 21 ton. Dat was in

\.J05 gebouwd bij Croles in lJlst. De naam van
het schip was 'De jonge Tjitske', genoemd
naar mijn zuster.
Toen we eens langs een scheepswerÍ (van der
Werff, Fr. B.) op Buitenst Verlaat bij Drachten
voeren, lag daar een half afgebouwd schip.
Mijn vader kocht dat schip en in augustus
1924 konden we het in gebruik nemen. Het
sk0tsje kreeg de naam: 'Oeral ThÉs'. De ionge
Tjitske werd er bij ingeruild. Dit scheepje is
later verkocht naar Sloten aan een zekere Pie-
ter Deinum. lk weet niet of dat schip nu nog
bestaat.
De Oeral Thós was 50 ton. Eerst hebben we
veel met turf gevaren. Dat haalden we uit Em-
mercomoascuum en Valthermond. De reis
naar lJlst duurde dan ongeveer 14 dagen.
Daar werd de turf in een praam geladen en
aan verschillende mensen in lJlst verkocht.
We hebben nooit een motor gehad. Het ging
allemaal op de zeilen. We hebben ook met
terpmodder gevaren, b.v. van de terp van Hat-
sum onder Dronrijp.

'ijn vader is toen overleden en daarna heb ik
\nrog een tijdje alleen gevaren. Maar dat viel

niet mee. Toen de 2e Wereldoorlog uitbrak

,i!;i1=if: ::il:.ijrril:iï..i{+i.';.i.',,.,,, :''':,

$: :

Ëiï

Foto 10-B-1978
Meinte Groenveld met zijn hond Pukkie op de
overkluizing te UIst. Op de achtergrond de
f ab rie k van N oo itged agt.

ff*i' ï,ffil

,JISTER ALLERLEI

Sk0tsy'e OeralThusweer in oude glorie hersteld

Foto 15-1-1974.
Het sk?tsje 'Oeral Thrts' lag vele jaren in de
Oostelijke Dijkgracht te lJlst aan het Sneeker
Pad.
De karakterestieke houtloodsen zijn van de
Koninklijke fabrieken J. Nooítgedagt & Zn.
ln 1976 werd het schip verkocht aan K. Koe-
hoorn uit Harlinoen.

was het helemaal gedaan met het vrachtva-
ren.
Wij deden nooit mee aan het sk0tsjesilen,
daar voelde mijn vader niets voor.

Onze ligplaats in lJlst was eerst aan de Zeven-
pelsen ongeveer tegenover het huis van Pie-
ter Speêrstra en de Voordeelmarkt. Later la-
gen we aan het eind van de Popmawal, dat
was ongeveer waar nu het huis staat waarin
f rou Troelstra woont.
Toen ik alleen in het schip woonde lag ik in de
Dijkgracht aan het Sneeker Pad, t.o. de hout-
loodsen van Nooitgedagt. Als het schip op de
helling moest, ging het meestal naar de fa. K.

en H. Langenberg, die hadden een helling aan
de Heeresloot bij Heerenveen. Schuin daar
tegenover lag Stobbegat.
In 1976 is het schip verkocht aan Kees Koe-
hoorn van Harlingen. Die wou het opknappen
en er mee skOtsjesilen, maar dat mocht niet.
lk ben toen verhuisd naar Nij Ylostins, maar ik
denk vaak met weemoed terug aan mijn
schip.'
Tot zover het verhaal van Meinte 'Skipper'.
Eind mei van dit jaar is Groenveld verhuisd
van Nij Ylostins naar het bejaardencentrum
'Teatskeh0s' in Blauwhuis.

Sk0tsjesile bij de S.K.S.
De heer Kees Koehoorn uit Harlingen die de
Oeral ïhÉs in 1976 aankocht wilde het schio
weer helemaal opknappen.
Daarna wilde hij er mee sk0tsjesile bij de

S.K.S. (Sintrale Kommisje Sk0tsjesilen). Het
schip zou de naam Tjerk Hiddes krijgen en de
letters K.K. (Kees Koehoorn) als zeilteken.
Omstreeks 1970 heeft de S.K.S. echter beslo-
ten dat er niet meer dan 14 sk0tsjes aan hun
wedstrijden mogen deelnemen. Koehoorn
kreeg dan ook nul op het rekest en mocht niet
meedoen bij de S.K.S.
Merkwaardigerwijze voelde hij er niets voor
om te gaan zeilen bil de tegenhanger van de
S.K.S. de l.F.K.S. (lepen Fryske Kampioen-
skippen Sk0tsjesilen). Daardoor bleef het
schip in Harlingen aan de kade liggen en werd
ook niet opgeknapt. Koehoorn, zelf schipper
van beroep, zorgde er echter wel voor dat
alles goed in het vet en de teer bleef.
Restauratie
De mede-oprichter en bestuurslid van de
l.F.K.S. de heer Gerrit Roosjen uit Franeker,
had al lang zijn oog laten vallen op de Oeral
ThÉs.
Weliswaar had hij al een sk0tsje genaamd 'Ut
'e striid' met schipper Hylke de Vries, maar
Roosjen vond het vroegere lJlster schip toch
mooier. Bijna was de Oeral ThÉs verkocht aan
de kommissie Drachten, die wilde namelijk
een ander schip. Koehoorn deed echter zijn
woord gestand en gunde Roosjen de eeÍste
KOOO.

Deze kocht dus het danig verpauperde schip
en hetwerd meteen naardewerf vanJentjede
Jong aan de Oppenhuizerweg te Sneek ge-
bracht.
Hier is het fraaigelijnde vaartuig grondig ge-
restaureerd. Dit alles werd Íinancieel moge-
lijk gemaakt door een sponsor, namelijk het
Zeister Bouw Bedrijf (Z.B.B.)te Zeist.
Vernieuwd werden o.a. de zwaarden, het roer
en de mast. De nieuwe mast is 19 meter lang,
dit is natuurlijk veel langer dan de oorspron-
kelijke.

vervolg op pag.13
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ZAIffiNBEUN,S,JLSÍ

Fíetsen (de nieuwste modellen) en
accessoi res teg e n speciale
beurspriizen. En, die ziin laag, maar
wel met 100% garantie en nazorg.
Uw Fietsvakman, sterk door kwaliteit
en vakmanschap verwacht u.

srananr.(D

Dealer voor

RENAUf,T
personen- en bedrijfswagens

DE VBIES bY
Sneek - Bolsward 05150- 13291

EA}AVUS

De rijdende PORTAS-ten- J ,
toonstelling komt nu ook bii / /
U in de buurt. Wij laten U zien, /

hoe van Uw oude deuren en keukens
,,nieuwe" gemaakt worden.

KBC
PoRT}ls"

I
9.=

Trekdijk 9, 8626 EG Scharnegoutum, tel.18208/22700

OPEN DEUR/GOEDETIJDING
Het thema van het septembernummer van

Open Deur/ Goede Tijding is 'Geboeid le-
ven',
Veel mensen leven letterlijk 'geboeid', zitten
vastgekluisterd aan éen of andere verslaving,
of dat nu gaat over alcohol en drugs' oÍ over
hobbies, werk enz.
ln dit septembernummer gaat het over versla-
ving in de breedste zin van het woord.
Een boeiend maar ook veelziidig nummer.
Open Deur/Goede Tijding is een oekume-
nisch maandblad voor mensen binnen en bui-
ten de kerken, over vragen van geloof en le-

ven, mens en maatschaPPij.
Wilt u eens kennis maken? Voor een proef-
nummer kunt u bellen naar Joke Houtsma,
telefoon 1820.
Yoor f 7,- krijgt u het blad iedere maand
thuisbezorgd.
Met vriendelilke groet,

Ooen Deur Commissie lJlst
Secr. Westergoleane 7, tel. 1820

,DE YLEKE DUNSERS'

Witte jimme wol dat der in Folksd0nsgroep is
yn Drylts?
No, dy is der hjer, de namme is 'De Yleke
d0nsers'.
Hja besteane Ít twa groepen. in jongere
groêp en in groep boppe de fyftich.
Se binne net sa grut en wy soene graach wolle
dat wy wat mear leden hiene.
"t ls wol sa dat der binne allinne mar Íroulju,
manlju soene ek tige wolkom wêze.
Wa wurdt de earste?
Jim kinne terjochte yn 'e Skoender Íoar de
jongerengroep woansdei 11 septimber j0ns
8 oere.
De áldere groep is warber fan healwei twaën
oant trije oere ta yn it Mienskipsh0s. Dizze
groep start 12 septimber.
Ynljochtingen kinne jo krije by Durkje Post-
ma, Zevenpelsen 20, tel. oÍ by meÍrou Kooi-
stra, Ylostinslaan 45, tel. 1854.

ln oesa sinnich, sinních sonnet

De simmer is fluch en kàld ferrin
en wiete tinzen tyskje (ts troch de holle
it waaide, stoarme en wolkens brutsen
it reinde, eazge wit ik hoefolle.

Mei droege fuotten troch in simmerskoft
soene dy tiden wol wer ris komme?
we kinne dan wol wakker foar moai waar
spylje
mar wiete simmers kinne boer en boarger net
terblomme.

Mar as de simmerske sinnige sinne
0s dan in pear simmers sitte lit
wurd dan net weak en waarsyk, mar wit

dat kleur en geur h jirtroch oanwinne
en it te min ferskinen tan sinnes' antlit
kompensear je, ta in grut besteklik besit.

P,F,
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Volgetuigd is de zeiloppervlakte nu maar
lieÍst 190 m2.

Wedstrijdzeilen
Op woensdag 22 mei 1985 werd op het Snee-
ker Meer de 1 e proefvaart gehouden. De vroe-
gere vrachtvaarder werd hier tevens gedoopt
met een echte fles champagne, de oude naam
bleef gelukkig behouden.
Bij deze korte plechtigheid waren o.a. aanwe-
zig de directie van het Zeister Bouwbedrijf en
de heer Yde Schakel van Allingawier.
De eerste wedstrijd waaraan de 'nieuwkoop'
van Roosjen meedeed was de Harlingen-Ter-
schelling-race op 30 en 31 mei j.l. (6e plaats).
Daárna volgde de Oorlamrace van Harlingen
naar Vlieland op zaterdag 1 juni (6e plaats). 'lt
skip moat nog wat better Íttrimd wÍrde, dan
komt er der wol', zegt Roosien. Wij eindigden
bij de Oorlamrace vóór Lodewijk Meeter en
de Poep, het schip dat vroeger voor Eerne-
woude voer, dat zegt toch wel wat! I

''s wij een kijkje gaan nemen aan boord van
.-.t sk0tsje, ligt het afgemeerd aan de Zuider-
kade te Franeker.
Wij worden vriendelijk in de roef ontvangen
en Roosjen raakt maar niet uitgesproken over
de Oeral ThÍs. 'Sa'n twadde skip is der net yn
Fryslán, dat sa origineel is. Alles wat der oan-
sitte moat sit 'r ek oan!'
De kleuren zijn zowel binnen als buiten weer
in oude staat teruggebracht. Binnen zijn dat
de kleuren donkerbruin, houtkleur en rose,
buiten bruin mei zwart, de kont is houtskleu-
rig-geel.

Roosjen maakt ons ook nog even extra attent
op de zeeg (langsscheepse kromming) van
het schip. Hij voorspelt dat dit sk0tsje een
grote toekomst tegemoet gaat, de zeilcapaci-
teiten zijn tot nu toe erg goed, vooral op ruim
water.
Bij de komende l.F.K.S.-wedstrijden zal Hid-
zer Meeter (v/h Eernewoude) aan het helm-
hout staan. Dit omdat Roos.ien voorzitter is
van dit zeilgebeuren, en zozegl hij dan kun je

rt zelÍ als schipoer meedoen.
\.dn deze wedstrijden doet ook al enkele jaren
onze oud-stadgenoot Allard Syperda mee
met de 'Boppeláns', hij voert als zeilteken het
lJlster stadswapen, zijnde een gestyleerd
schip zonder roer. Nadat we de Oeral ThÍs
zowel van binnen als van buiten hebben be-
keken nemen we oo de kade aÍscheid van
Gerrit Roosjen.
'Prachtig net je, zegt hij, wat in moai skip.
Moast him mar ris fergelykje mei oare sk0t-
sies, dan s jochst it ferskil wol! '

De I.F.K.S.-wedstrijden zijn inmiddels al weer
verleden tijd. Hidzer Meeter werd met de Oer-
al Thtis kampioen in de B-klasse en komt dus
volgend jaar Ín de A-klasse.
Allard Syperda eindigde op de 11e plaats in
de A-klasse, net buiten de degradatie-zóne.
Op vrijdag 2 augustus nam de OeralThtis deel
aan een zeilwedstrijd op het lJsselmeer in het
kader van Sail'85-Amsterdam
ln een díkke 'plster' sloeg het schip om en
zonk. Gelukkig is het weer geborgen en wordt
nu bij scheepswerf Draaisma te Franeker op-
geknapt. Roosjen verwacht dat het schip in
de loop van september weer ín de vaart zal
zijn-

Frits Boschma

,,',':'l

1,,:,,

.li

F oto woe n sd ag 22- 5- 1 985
Het skltsje 'Oeral Th0s' tijdens de eerste proefuaart (na de restauratie) op het Sneekermeer.
Vóór deze proefuaart is het schip gedoopt met een f les echte champagne. Het zeilteken 'Z' is van
het Zeister Bouwbedrijí dat als sponsor optreedt.
Sinds 1984 is dit prachtige vaartuig, dat er na een grondige opknapbeurt weer als nieuw uitziet,
eigendom van de heer Gerrit Roosjen uit Franeker.

IJLST

Wilt u 'n eindje wandelen gaan
Doe dan het stad je lJlst'ns aan.
Loop langs z'n grachten met speciaal gecoupeerde bomen aan de kant,
Bekijk ook het bedriNentetrein aan de buitenrand.
De blikvanger is de molen met de haven aan z'n voet,
Bewoners uit oude en nieuwe wijken, doen het samen bijzondet goed.
Verenigingen te over, sportiviteít genoeg,
Ondanks het geharrewar hier en daar, toch 'n leuke ploeg.

Wat dacht u van het nieuwe station aan de dijk,
En ook maar'n nieuw gemeentehuis gelijk-
Dat is nodig voor de mensen die ons dagelijks besturen,
De gemeente bes/aat 'n wandelingstijd van vele uren.
Maar in lJlst is het allemaal nog te belopen,
ln werkplaatsen en winkels kunt u van alles kopen.
Ook de drie mooie kerkjes in onze stad,
Hebben al heel wat bezoekers gehad.

Door de stad strcmen Geeuw en Galamagracht,
Maar loopt u die gracht at, dan had u nooit gedacht,
Dat u op het laatste brug je zo'n mooi vergezichtvindt,
Dan voelt u de rust van het landschap, met de blijheid van 'n kind.
Schoonheid en rust. afteid en kracht.
Ook de omliggende boerderijen hebben hun pracht.
Met open oog door lJlst te gaan,
Dat spreekt vast iedere bezoeker aan.

APNaL
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Hliggped
en

goedkoop:

Golff aan de Galamagracht in flst is een
vriendelijke discount, Een supermarkt
waar alles verkrijgbaar is.

* verre groente en fruit
* verr vlees
* vel:s van de melkman
* kompleet assortiment levensmiddelen
* vefs brood
* vense kaas en vleeswaren
* kompleet drogisterijpakket
* naast de Golff een Kenborch slijterij
* bloemen
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SCHAAKCLUB'LYTS MAR
KRIGEL' IJLST.OOSTHEM
Aan de schaaklieÍhebbers kunnen wij meede-
len dat het schaken weer begint op dondcr-
dag 19 septembeÍ, 's avonds 8 uur in café
'Het Wapen van lJlst'.
Daar het ledental in de laatste tijd nogal te-
ruggelopen is, willen wij alle schaakliefheb-
bers oproepen om onze gelederen te komen
versterken, zodat onze club kan blijven be-
staan.
Ook voor de jeugd hopen wij, bij voldoende
deelname, dit seizoen weer gelegenheid te
scheppen deze mooie sport te beoeÍenen en
wel te beginnen op donderdag 26 septem-
ber, 's avonds om 7 uur.

Het Bestuur

BOND VAN PLATTELANDSVROUWEN IN
FRIESI.AND, AFD. IJLST
Helaas kunnen wij nog geen verslag doen van
de openingsavond, daar de kopy voor het
Kypmantsje op tijd binnen moet zijn.ï-ch vertrouwen wij op een leuke eerste

\-/nd met bijzondere kenmerken van Fries-
land.
Dinsdag 8 oktober a.s. hebben wij een avond
met als thema: 'De vrouw en haar recht'.
Deze avond het oog op vooral de sociale ver-
zekeringswetgeving.
Dames het is de bedoeling dat deze avond
bijzonder goed past in de doelstelling van
onze bond en dat is: Doorvorming en ontwik-
keling van vrouwen, hun besef van verant-
woordelijkheid voor en deelname aan de sa-
menleving bevorderen, in het bijzonder in de
plattelandsgebieden.
De vereniging staat open voor vrouwen van
alle gezindten en onthoudt zich van partijpo-
litiek. Wat niet inhoudt dat wij politiek on-
mondig moeten blijven, maar iedere vrouw
kan zich bekwamen in haar eigen politieke
richting.
De bond wil in samenwerking met andere
bonden wel de mondigheid van de vrouw be-
vorderen, zowel politiek als in de sociale sa-
menlevingsvormen, vandaar dan ook in ja-

r.ri '1986 de politieke scholingskursus voor
bóuwen en 8 oktober a.s. onze afdelings-
avond 'De vrouw en haar Recht'.
Inlichtingen kunt u krijgen bij onze secreta-
resse mevrouw H. Bones, Westergoleane 33,
tel. 1982.

Het Bestuur

ANNA SCHRAA.VAN POPTA

GEDIPLOMEERD
PEDICURE

Geeuwkade 11 - TeleÍoon 1930

Stege see
Roetswarte kimen

wyld ige weagen wraks' I je :
in seet0gel kriet.

HAIKU:

P.F.

Tffi

VERENIGING VOOR
OPENBAAR ONDERWIJS -.NIET APART, MAAR SAMEN'
De Vereniging voor Openbaar Onderwijs is
een grote landelijke vereniging met ongeveer
65.000 leden, verdeeld over 600 afdelingen.
Voor tweederde deel bestaat het ledenbe-
stand uit ouders, tenrijl één derde deel wordt
gevormd door leerkrachten en andere voor-
standers van openbaar onderuvijs.
De vereniging komt op voor goed openbaar
ondenrvijs dat toegankelijk is voor ieder kind,
zonder onderscheid naar geloof, huidskleur
oÍ maatschappelijke achtergrond, en venet
zich tegen bezuinigingen die de kwaliteit van
het ondenrijs aantasten. Zij is tegen de hef-
Íing van schoolgeld voor leerplichtige kinde-
ren.
V.O.O. vecht tegen het sluiten van scholen op
het platteland, zij geeft praktische hulp bij het
stichten en samenvoegen van scholen, bij
problemen op school en bij kontakten met het
gemeentebestuur als schoolbestuur van de
openbare school.
leder lid ontvangt acht keer per jaar het on-
derwijstijdschrift 'lnzicht' met artikelen over
onderwijs en opvoeding en inÍormatie over
alles wat in Den Haag wordt bedacht en ge-
daan.
Ook in lJlst bestaat een afdeling van de Ver-
eniging voor Openbaar Ondenivijs, immers in
lJlst staat ook de enige Openbare Basis-
school van de gemeente Wymbritseradeel.
Heelt u gekozen, oÍ gaat u kiezen voor het
openbaar ondenrvijs, geef dit ondenivijs dan
een ekstra steuntje in de rug door lid te wor-
den van V.O.O.
Wij hebben u nodig, en voor u is V.O.O. on-
misbaar in de strijd voor behoud van goed
onderwijs en voor behoud van voldoende
openbare scholen.
Voor meer inÍormatie kunt u kontakt opne-
men met het afdelingsbestuur: mevr. A. Kooi-
stra, tel. 2381 ; dhr. H. v.d. Spoel, tel. 1200;
mevr. J. Hartman, tel. 2076; mevr. M. Veen-
stra. te|.2249.

Agtorijschoot L. de BOer

anlta

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

&q,M"lt*d n anïdtu uaÀxtalw,

De enige zeltslachtende slager in
ons stedeke, sniidt voor U het vlees
zo van het stuk.

ProeÍde U al:

Ons vers gemalen,

heerlijk gekruid
gehakt

en onze echte

Friese droge worst
Dinsdags- e n vri jdag savo n d s
bezorgen wij Uw bestelling!

SLAGERIJ

W.Zailstra & zn.
Eegracht 65 - lJlst - Telefoon .t309

TAXI.NIEUWENHUIS
BEL 19OO

Belangrifker dan een goedkoop
lesuur ir de elndrekenlng

na het rllerament
Ga daarom naar

Autorijschool L. de Boer
popmawalt2

reteíoon osrss-lllgt

VOLLEDIG
GEDIPLOMEERD



t6 It Dryltser Kypmantsie

OOOOOOOO PUNTSGEWIJS O

o 'MIJN HOBBY, UW GEMAK'
Het vertrouwde adres voor al uw slijpwerk.
Laat nu het maaimes van uw elektrische- of
motormaaier sliipen plus balanceren vanaÍ

f 7,50.
Ook voor het slijpen of kartelen van al uw
messen, als nieuw terug!!
Uw fijnslijper P.H. de Vries, Bockamastraat 27,

te|.05155-1782.

o ENGELSE
CONVERSATIELESSEN

Heeft u interesse hiervoor?
Informatie kunt u krijgen door even te telefo-
neren met nr. 15681

o Wie heett onze poes gezien?Ze is cypers
griis en haar roepnaam is Loeki. Ze is plm.
5 iaar oud.
Inlichtingen op nr. 05155-1233

BEL 19OO
vooR

TAXI-NIEUWENHUIS

r AFSCHEID

Gewaardeerde cliënten,
Ondergetekende is al verscheidene keren
niet meer in Nij Ylostins geweest om uw haar
te knippen. Helaas ben ik door drukke werk-
zaamheden niet in staat om in de toekomst
naar Nij Ylostins te komen.
lk dank u allen voor het vertrouwen en de
goede relatie en in het bijzonder mijn erken-
telijkheid voor de heerVan Slooten en voorde
lekkere'bakjes kofÍie' van Nooitgedagt.
Met vriendeli jke g roeten,

P. Weerman,
Julianastraat 12

Balk

BURGERLIJKE STAND:
Geboren: Remco Jurn, zoon van de hr. en
mw. De Vries; Inge, dochtervan de hr. en mw.
Van der Meulen; Jeltsie Alie, dochteÍ van de
hr. en mw. Kragt; Ernst, zoon van de hr. en
mw. Van der Werf : Bianca, dochter van de hr.
en rRw. Meertens; Ruben, zoon van de hr. en
mw. Walinga; Johann, zoon van de hr. en mw.
T. Veenstra.
Gehuwd: Johannes van Erve en Cornelia de
Wit; Atte Roskam en Maria van den Brink;
Fleinder Koopstra en Marianne Ingrid Brou-
wer.
Overleden: Jan Oppedijk, 92 jr.; Anna Koop-
mans, 83 jr.; Johannes Bartholdi de Vries,
85 jr.

SONNEVANCK KOLLEKTE
De opbrengst van de Sonnevanck kollekte
bedraagt / 641,80.
Hartelijk dank aan alle gevers en kollektan-
ten !

R. Johnson

NCVB AFD. IJLST,
PROGRAMMA 1985.1986
Na een rustperiode van enkele maanden heb-
ben wij als bestuur toch niet stil gezeten,
maar voor het komende winterseizoen een
nieuw programma samengesteld.
Het is een gevarieerd programma geworden.
De avonden worden gehouden iedere 4e don-
derdag van de maand, plaats van samen-
komst is het 'Mienskipsh0s' en we beginnen
om 20.00 uur.
Hieronder vindt u een overzicht van het ko-
mende seizoen.
Donderdag 26 septembeÍ: startavond met
een dia-serie over 'lt Fryske Gea'; donder-
dag 24 okiobeÍ: deze avond hopen we iets
meer te horen over het werk onder de 'Tibe-
taanse vluchtelingen'; dondeÍdag 28 novem-
beÍ: 'Staten en Stinzen'van de heer Bijlsma;
donderdag 19 december: gezamenlijke'Ad-
vent en Kerstavond met de Chr. vrouwen van
lJlst; donderdag 23 ianuaÍi: 'JAARVERGA-
DERING'; woensdag 26 Íebruari: Spreekster
mevrouw Brandenburg over de Politieke

Uvindtons achterdilken,indorpenen steden,
in drukke stmten en-aan rustisi deinen...
Meer dan 300 r,estigingen \lan de Rabobank
staan u in Friesland ten dienste... BAbObank El

__í^ 
!\ 

- seld en g@de ted

-_4
,1. É

Voor nieuwbouw, uitbreiding of
onderhoud van uw:

O Verwarming
(C.v. en lokale verwarming)

O Sanitair en waterleiding
O Zinkwerk
O Dakbedekking

Inslallatle- en loodgietersbedrilí

A. SUPEBDA
Stadslaan 2a, teleÍoon 05155-1224

Huisvrouw'; Donderdag 27 maafi: Da. Burg-
graaf over 'Sekten'; donderdag 24 april: Slot-
avond met als onderwerp 'Huisvrouw als ma-
nager'.
Wij hopen dat u zoveel mogelijk deze avon-
den komt bezoeken. Neem gerust een vrien-
din, buurvrouw of kennis mee. Om ze ook
eens te laten kennis maken met onze
N.C.V.B.-avonden. Voor iirlichtingen kunt u

terecht bij de secretaresse mevrouw P. Heul
veling, De Dassenboarch 19.
Op 22 november a.s. hoopt de N.C.V.B. eV
reisje te organiseren naar TER MEULEN
POST, in Rotterdam.
U kunt zich nog opgeven voor dit reisje, ook
niet N.C.V.B.-leden zijn van hartewelkom. De
kosten bedragen f 29,95.
Het programma ziet er als volgt uit: 9.30 uur
Aankomst Rotterdam, ontvangst met koÍÍie;
12.00 uur Lunch; 13.00 uurAankomstwaren-
huis; 16.30 uur Euromast; 17.30 uurTerugreis
naar huis.
U kunt zich voor dit reisje opgeven bij me-
vrouw P. Heuveling, De Dassenboarch 19, tel.
219'l (graag vóór'l oktober a.s.).

Het bestuuÍ

JUDOSCHOOL IJLST START MET TAL VAN
NIEUWE AKTIVITEITEN!

Het judoseizoen is nog maar pas begonnen of
de lJlster judoclub is al weer volop en enthou-
siast aan het werk.
Er werd gestart met eeri openbare les.
20 augustus waarbij aardig wat nieuwsgieY
gen op aÍkwamen. Op dinsdag 1 oktober a.s.
wordt nogmaals een openbare les gegeven
waarbij de jeugd met ouders uit lJlst en om-
streken worden uitgenodigd om dit spektakel
bij te wonen.
Deze les heeft wqer een instuiÍ-karakter, dat
wil zeggen: wie wil mag het eens proberen!
Voor jongens en meisjes t/m 8 jaar is er les
van half vijf tot half zes voor jongens en meis,
jes van 9 I/m 12 jaar van half 6 tot half 7.
Junioren en senioren zijn van harte welkom
om half acht's avonds bij de judo- en jiu-jitsu
les.
In september start de judoschool met eên
cursus zelfverdediging voor dames in 10 les-
sen. In 10 lessen worden de principes van het
jiu-jitsu onderwezen. Voor alle inlichtingen
kunt u terecht bij Joh. v.d. Werf uit lJlst (Rijks-
gediplomeerd judoleraar 2e Dan. Budobond
Nederland).
De 'Dryltser Judoka's' gaan dit seizoen weer
meedoen aan diverse toernooien en examens
die evenals de lessen in 't Mienskiosh0s zul-
len plaatsvinden.
Ook staan er een aantal uitwisselingen met
bevriende judoverenigingen uit Warns en
Lemmer op het programma.


