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Re ko n stru ktie Zu idwesthoehileg
in volle gang
Op maandag 12 augustus j.l. is aannemersbedrijÍVan derWal uit Lemmerbegonnen
met de rekonstruktie van de verlengde Zuidwesthoekweg, dat is het gedeelte
tussen de Stadslaan en Nijesyl.
Als de weersomstandigheden een beetje gunstig blijven, hoopt men hetwerk nog
vóór de winter te kunnen aÍronden. De totale herstelkosten van dit 800 meter lange
stuk weg, inclusieí de wegaanpassingen voor de nieuwe NS-halte, bedragen ruim
1 miljoen gulden.

Actie van bewoners
Ylostinslaan
Op maandagavond 19 december 1983 be-
sloot de toen nog bestaande lJlster gemeen-
teraad akkoord te gaan met de rekonstruktie
. l bovengenoemd weggedeelte. Er ont-
Vond een discussie in de raad overde bezwa-
ren die de bewoners van de Ylostinslaan had-
den tegen dit plan. Hun achtererven grenzen
namelijk aan de Zuidwesthoekweg. De
P.v.d.A.-fractie was het ook niet eens met de
gang van zaken en stemde tegen.
Een aantal mensen voerde actie tegen het
besluit en er verschenen ingezonden stukken
in de kranten. Achteraf is gebleken dat het
allemaal nog wel een beetje meeviel voor de
desbetreÍÍende bewoners van de Ylostins-
laan.
De heer K. Schippers die namens de gemeen-
te Wymbritseradeel het toezicht op het werk
heeft (hij maakte ook het ontwerp) vertelde
ons dat het personeel van de aannemer nu
zelÍs heel goed kan opschieten met de bewo-
ners. 'Ze krijgen ook wel eens een kop soep
aangeboden,'zegt hij.
Op 14, 15, en 16 augustus zijn de hoge popu-
f ieren gekapt, naar schatting waren ze zo'n
35 iaar oud. Daarna konden de kraanmachi-
-'aten met hun werkzaamheden beginnen.

1_, sloot achter Nij Ylostins werd eerst ge-
dempt om daarna een eindje verderop weerte
worden uitgegraven. Het weggêdeelte ter
hoogte van het vroegere Ns-station komt
straks een meter lager te liggen dan nu deelde
de heer Schippers ons mee. De aannemer
heeft overigens nog een hele klus gehad aan
de fundamenten van het vroegere spoorsta-
tion.

Rotonde
Twee feiten hebben aanleiding gegeven tot
het herstel van deze weg. Een fietspad langs
de ZWH-weg zou de veiligheid der fietsers
zeer ten goede komen. Daarnaast moest het
NS-station ook goed bereikbaar zijn. Het nu
ontworpen fietspad sluit vlak voor Nilesyl bij
het P.E.B.-gebouwtje weer aan op de ZWH-
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It kin de master misse, sei de Íeint, en in
broddeler alle dagen.

De verlengde Zuidwesthoekweg, die nu gerekonstrueerd wordt, gezien in de richting van de
nieuwe NS-ha/te. Toen deze opname werd gemaakt waren de poputieren reeds gekapt, de
stammen liggen linksvan de weg.
De klinkerbestrating op de voorgrond geeft de plaats aan waar eens het oude spoorstation IJIst
ston d (f oto : Tee rtse Lanti n g U I st).

weg. Deze vernieuwde weg zal straks een
aantal meters dichter bij de spoorlijn liggen
dan nu het geval is.
De bewoners van de Ylostinslaan hebben in-
middels allemaal de bewuste strook grond
aan het eind van hun erven van de gemeente
Wymbritseradeel gekocht. We mogen gerust
stellen, zegt de heer Schippers, dat de grond
voor een hele redelijke prijs is verkocht.
Het lijkt er veel op dat deze kwestie nu naar
ieders tevredenheid is opgelost. Voor de
nieuwe NS-halte lJlst komt een rotonde mêt
een doorsnede van 35 meter. Hij wordt (be-
wust) beplant met laag struikgewas. Dat heeft
tot gevolg dat het snelverkeer dat deze roton-
de nadert wel moet af remmen om vervolgens
deze wegronding met matige snelheid te pas-
seren. Zo kunnen fietsers en wandelaars het
station zonder gevaar bereiken.
Aan de kant van Nij Ylostins komt overigens
nog een voetpad naast de Stadslaan.

Hoewel in eerste instantie niet iedereen ge-
lukkig was met het raadsbesluit tot herstel
van de Zuidwesthoekweg zal het straks toch
een feit zijn dat de veiligheid van alle wegge-
bruikers aanzienl i jk is verbeterd.

BURGERLIJKE STAND:
Geboren: WilÍried Hendrik, zoon van de heer
en mevrouw Nijland.
Gehuwd: Johannes Christianus Froeling Ru-
dolphi en Aukje Agnes Overwijk; Otto Greiner
en Christa Ellen Huisman.
Overleden: Gatske Jelgerhuis-Kuipers, oud
67 jr; Siebrigje Scheper, 80 jr; Adolf Jan Jel-
gerhuis, 72 jr.
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Kopij enlof advertenties kunt u inleveren
vóór 1 november bij:
Boekhandel Visser, Galamagracht g, lJlst.
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goedkoop:

Golff aan de Galamagracht in ||lst is een
vriendelijke discount. Een supermarkt
waar alles verkrijgbaar is.

* vense groente en fruit
* vens vlees
* vels van de melkman
* kompleet assoltiment levensmiddelen
* veÍs brood
* verse kaas en vleeswaren
* kompleet drogisterijpakket
* naast de Golff een Kenborch slijterij
* bloemen

v
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BAZAR IN NIJ YLOSTINS
Zoals veel mensen uit lJlst en omgeving al
weten, houden wij ieder jaar in Nij Ylostins
een bazar waar wij dan al de gemaakte goede-
ren van het aÍgelopen jaar weer aan de man/
vrouw trachten te brengen.
Ook dit jaar weer die bazar en wel op zaterdag
2 november a.s. 's middags en 's avonds.
Er is te kust en te keur aan goederen, sokken,
truien, enz. enz. Te veel om op te noemen.
Daarnaast kunt u nog raden ook op diverse
dingen. Ook natuurlijk draaiend rad, schie-
ten, sjoelen enz.
Bent u moe dan even rusten in de zaal onder
het genot van een kopje koffie met wat lek-
kers voor een redelijke prijs.
Let goed op het gratis lot dat u in het laatst
van oktober in uw brievenbus vindt. Daarop
kunt u gratis een mooie prijs winnen, maar u
moet dan wel zelÍ aanwezig zijn op de tijden
die daarop zijn aangegeven.
Laten we zeggen tot ziens in Nij Ylostins op
zaterdag 2 november.

{ 2O-JARIG E NOOITGEDAGT
VAAR PARIJS

Donderdag 26 september vertrok het Nooit-
gedagt personeel samen met echtgenoten,
verloofden enz. orn half acht vanuit lJlst naar
Parijs, om met de direktie het 12O-jarig be-
staan van het bedrijf te vieren.
Voor enkelen was het wegens Íamilieomstan-
digheden helaas niet mogelijk dit feest mee te
maKen.
Het is inderdaad een feest geworden waar
iedereen nog lang goede herinneringen aan
zal bewaren want de 92 deelnemers hebben
vier onvergetelijke dagen beleefd.
Met twee luxe touringcars werd koers gezet
richting Breda waar het laatste echtpaar in-
stapte, waarna aan de Belgische grens kofÍie
gedronken werd. Daarop ging het via Kortrijk,
waar een broodmaaltijd genuttig werd, naar
Parijs waar een warmê maaltijd klaar stond.
Het weer was orima en de zon scheen.
Het gezelschap was ondergebracht in twee
hotels, terwijl de maaltijden steeds gezamen-

'k in één restaurant genuttigd werden.
\'ljdens het verblijf in Parijs werden er veel

uitstapjes door de 'Nooitgedagt familie' ge-

maakt, zoals een stadsrondrit, een lichttoer,
een bezoek aan Folies Bergères, het paleis te
Versailles en de vlooienmarkt.
De met zandkleurig textiel ingepakte Pont
Neuf van Cristo is aan alle kanten bewonderd;
ook van onderen tijdens de prachtige boot-
tocht oo de Seine.
Verder was er ook volop gelegenheid om zelf
of in groepen er op uit te trekken waarvoor de
chaufÍeur veel suggesties uit de mouw
schudde. Hij heeft op de vrije zaterdagavond
ook een bezoek aan de Tour Montparnasse
en aan een volkstheater geregeld, waar velen
met genoegen aan terugdenken.
Als de groep weer bijelkaar was in het restau-
rant of elders, kwam het steeds tot een gezel-
lige uitwisseling van belevenÍssen.
Zo werden op eigen gelegenheid o.a. de
Notre Dame, de Sacreé Coeur. Centre Pomoi-
dou, Hótel des Invalides, de Arc de Triomohe.
Montmartre, het Luxembourg, de EiÍfeltoren,
het Louvre en de warenhuizen enz. bezocht,
waarbij dikwijls gebruik gemaakt werd van de
Metro. Vooral het gebeuren bii centre Pompi-
dou en in Montmartre met de openlucht kun-
stenaars en kunstenmakers, gaf veel stof tot
praten.
Minder plezierig was het feit dat van één van
de deelnemers zijn beurs gerold werd in de
metro en dat tijdens het eten één van de tou-
ringcars midden op de dag opengebroken
was. Gelukkig bleek er niets gestolen.
Het weer was alle dagen prachtig en de stem-
ming opperbest.
Zondagmiddag werd de terugreis aanvaard
en 's avonds was er het goed verzorgde slot-
diner in Hoevelaken waarbij één van de mede-
werkers namens het personeel de direktie be-
dankte voor dit grandioze uitstapje.
Als blijk van waardering en als herinnering
aan dit buitengewoon geslaagde reisje bood
hij een rnoderne stijlklok met inscriptie aan,
die een plaatsje zal vinden in het direktiekan-
IOOr.
Bij aankomst in lJlst bleek dat het pas aange-
brachte bekende Nooitgedagt merkbeeld,
door schilder Heeringa in de schijnwerpers
was gezet, en is lJlst nu ook een beetje licht-
stad geworden.
OngetwijÍeld heeft deze wijze van jubileum
vieren bijgedragen tot nog betere onderlinge
verhoudingen.

JAARBOEK FRIES
SCHEEPVAART MUSEUM

Eind augustus van dit jaar verscheen het jaar-
boek over '1984 van het Fries Scheepvaart
Museum te Sneek.
Direkteur Sytse ten Hoeve spreekt in het jaar-
verslag zijn bezorgdheid uit over het reilen en
zeilen van het museum. Er is een nijpend ge-
brek aan expositie- en deoótruimte en er is te
weinig personeel.
Ten Hoeve stelt dan ook dat deze instelling in
wezen balanceert op de rand van wel oÍ niet
f unctioneren.
Als opvallende aanwinst noemt hij de drie
doodsbaren van de Makkumerschippers. De-
ze baren hebben Íraai beschilderde panelen.
In het jaarboek is voorts een artikel opgeno-
men van de heer H.G. van Slooten met als
titel: De geschiedenis van de visaak Dolphijn.
Dit schip is jarenlang eigendom geweest van
de uit Friesland afkomstige Amsterdamse
commÍssaris van Politie Hendrik Voordewind.
De heer Voordewind heeft grote bekendheid
gekregen als schrijver van de boekjes: De
commissaris vertelt. . . Dr. ir. J. Vermeer
maakte een technische beschrijving van de
Dolphijn, hij schreef tevens een verhaal over
de rerlnie voor Friese jachten en schouwen te
Heeg van 1968-1979.
Het museum ontving in 1984 bijna 300 aan-
winsten. Hierbij zijn ook weer verschillende
typen schaatsen van Nooitgedagt, Frisia en
H. Nauta. Er is ook een serie opmetingsteke-
ningen bij van de in 1904 te lJlst door Lolke
Lantinga gebouwde boeier'Catharina'.
Bij het jaarboek is een brief gevoegd waarin
wordt medegedeeld dat het pand Klein-
zand 18 (v/h Fredehiem) kan worden aange-
kocht van de Hervormde kerkvoogdij te
Sneek. Er is al een aardig bedrag binnen ten
behoeve van de aankoop van dit pand. Men
zoekt echter nog naarstig naar instellingen,
bedrijven en personen die een gift willen ge-
ven om daarmee dit gebouw te kunnen ver-
weryen.
Het museum (Kleinzand 14 te Sneek) wil u
hierover gaarne nadere inÍormatie verstrek-
ken.
U kunt natuurlijk ook even bellen, het tele-
Íoonnummervan het museum is051 50-1 4057.

Frits Boschma

KON. NED. VER. EHBO
AFD. IJLST.OOSTHEM
Nu de herfst weer is aangebroken breekt voor
de meeste verenigingen weer een drukke tijd
aan; diverse winteraktiviteiten en kursussen
worden weer georganiseerd.
Ook de EHBO-vereniging Ulst-Oosthem is
haar EHBO-aktiviteiten weer begonnen.
30 September j.l. zijn de herhalers gestart on-
der deskundige leiding van dr. Drenth en
Wout Slob, kaderinstrukteur om hun EHBO-
kennis op te Írissen en uit te breiden. Veel
succes!
Tevens is op 30 september j.l. de beginners-
cursus EHBO van start gegaan.
Er hadden zich 16 kursisten opgegeven, wat
een prima aantal is.
Het is ook bemoedigend om te zien dat deze
dames en heren de noodzaak ervan inzien
een EHBO-kursus te volgen.
Alvast een succesvolle kursus onder leiding
van dr. Drenth en H. Nagelhouttoegewenstl
Dit laar wordt ook een kursus jeugd-EHBO A
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gegeven aan groep 8 (6e klassers) van de ba-
sisschool 'De Kogge'. Onder leiding van H.

Nagelhout wordt hun de eerste beginselen
van de EHBO bijgebracht. Deze jeugd wordt
opgeleid voor het getuigschrift jeugd
EHBO-4.
Deze kursus wordt op school gegeven en is
4 oktober gestart.
Het zou prachtig zijn wanneer dit elk jaar op
alle lJlster scholen zou kunnen.

Het bestuur

Hier volgt de lijst van EHBO-ers(sters) van de
Kon. Ned. Vereniging EHBO aÍd. Ulst-Oogt-
hem.
Wellicht woont er een EHBO-er bij u in de
buurt?
Knipt u deze lijst uit en hang hem ergens op.
Het kan soms van pas komen!

Secr. Mej. B. Hijnberg,
S. Sjaerdemalaan24,
tel.1552
Koninklijke Nederlandse
Vereniging ÊHBO
aÍd. lJlst-Oosthem

Mevr. J. Beintema-Bijstra
Mevr. B. van Berkum-van Veen*
Mevr. H. de Boer-Schraa-
Mevr. J. Bootsma-Terpstra
Mevr. G. Hitzert-Wiersma
Mevr. N. Hoogeveen-Bel
Mevr. S.F. van Huissteden-Kingma*
Mevr. C. Huitinga-Baas-
Mevr. B. Hijnberg (secr.)
Mevr. F. de Jager-Bootsma (best.lid)
Mevr. R.M. Jansen-Twerenbold
Mevr. J. de Jong
Mevr. A. Kuipers
Mevr. H. Meertens-de Jong
Dhr. H. Nagelhout- (voorz.)
Mevr. J.v.d. Meulen-de Ruyter.
Mevr. T. Oppedijk-HoÍ-
Mevr. B. Schuurmans-Reitsma
Dhr. P. van Slooten
Mevr. H. van Slooten-Hettema
Mevr. G.A. Steenstra-Keuning (penn.)
Mevr. S.v.d. Velde-Schininga
Mevr. P.F. Visser
Mevr. A. Westerdiik
Dhr. H. Zijlstra
Mevr. H. Zijlstra-ten Woude (best.lid)
Mevr. J. Lageveen v.d. Berg

Ylostinslaan 72a
De Himmen 19
Geeuwkade 1

De Himmen 8
De Himmen 28
Eegracht 33
Eegracht 83
Bockamastraat 22
S. Sjaerdemalaan 24
Piekezijlstraat 46
Jagersherne 12
Buséstraat 18
Zevenpelsen 5
???
Buséstraat 6
Uilenburg 11

Buséstraat 16
'tZouw 8
Jonker Rispensstraat 1 3
Jonker Rispensstraat 13
Nijezijl34
Sneekerpad 6
S. Sjaerdemalaan 31

Julianastraat 38
Ylostinslaan 14
Eegracht 63
De Kling 6

fJlst 1824
Oosthem 2425
lJlst 1557
Oosthem 1765
Oosthem 1372
fJlst 1677
fJfst 1404
lJlst 1656
lJlst 1552
Sneek 20623
lJlst 1539
lJlst 1867
lJlst 1866
Ufst 2217
lJfst 2179
lJlst 1639
Ulst 1505
lJlst 1456
Ufst 1472
fJlst 1472
Oosthem 2392
lJlst 1351
fJfst 1322
lJlst
lJlst ' 1646
lJlst 1309
Ufst 2378

* Deze personen zijn ook in het bezit van het reanimatie-diploma.

PEUTERSPEELPLAATS
LYTS YLEKE
In lJlst bestaat nog steeds de mogelijkheid
voor kfeuters van 2 jaaí en 9 maanden om
naar de peuterspeelzaal te gaan. Het is wel
belangrijk dat u uw kind op tijd opgeeft, b.v.
met 1 jaar en 9 maanden.
Misschien kunt u dan nog niet ovezien oÍ uw
kind er aan toe zal zijn, u heeft altijd de moge-
lijkheid om als u de oproep krijgt 'nee' te
zeggen.
AangifteÍormulieren zijn te verkrijgen bij de
peuterspeelzaal aan de W.M. Oppedijkstraat
(t.o. S.O. de Vries - Houthandel), op maan-
dag-, dinsdag-, donderdag- en vrijdagmor-
gen' 

Het Bestuur

v
OPEN DEUR/
GOEDE TIJDING
Gewenste intimltelten.
Over 'intimiteit' gaat het in het oktobernum-
mer van het oekumenisch georiënteerde
maandblad Open Deur/Goede Tijding.
Wat is intimitieit? Wat zijn verschillen en
overeenkomsten met lichaamlijkheid, met
seksualiteit? Hoe nabij kunnen mensen ko-
men en op welke grenzen stuiten zij?
Intimiteit is een moeilijk, in het spraakgebruik
soms zelfs dubieus, begrip.
Wat betekent het van binnenuit, met lijf en
leden iemand nabij te zijn?
Over deze boeiende vragen gaat het in dit
oktobernummer, rijk geïllustreerd met Íoto's,
gedichten, cartoons en verhalen.
Open Deur/Goede Tijding is een maandblad
over geloof en levensvragen voor mensen
binnen en buiten de kerken. Een jaarabonne-
ment kost í 7,- en kan ieder moment ingaan.
Vraag eens een proefnummer!
Secretariaat: Westergoleane 7, tel. 1820.

Met vr. groeten
Ooen Deur Commissie lJlst

Stichting Wooncentrum
Nii Ylostins

vraagt wegens reorganisatie per februari 1986 een

PARTTI M E ASSISTENT-BEH EERDER
(ongeveer een halve weektaak)

Taken o.a.:
- schoonmaakwerkzaamheden gebouwen;

- onderhoud terrein/tuin;
- kleine onderhoudswerkzaamheden aan gebouwen en inventaris;

- vervanging beheerder bij diens aÍwezigheid;
- verlening eerste hulp bijalarmering;
- eenvoudige administratieve werkzaamheden.

Funktie-eisen:
- goede kontaktuele eigenschappen;
- organisatievermogen;
- handigheid in onderhoudswerk en reparaties;

- bereidheid tot verlenen eerste hulp bij alarmering 's nachts en om het
andere weekeinde.

In verband met laatstgenoemde eis dient echtgenote of partner bereid en in
staat te zijn tot assistentie; ook is het bezit/behalen van het EHBO-diploma
gewenst.

Het (komen) wonen in de naaste omgeving van het wooncentrum is nood-
zakelijk.

Safariëring op basis van f 2.545,- bij40-urige werkweek. Regeling werktijden
in overleg. Gedacht wordt aan een funktionaris in de leeftijd van 25 tot 40 jaar.

Inlichtingen omtrent de funktie: beheerder P, van Slooten, Jonker Rispens-
straat 3, 8651 BJ lJlst, tel. 1472.

So//icitaÍies schriftelijk naar het adres van de sekretaris: H. Veldwiesch,
Bockamastraat 3.8651 BD lJlst.
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OPENBARE BASISSCHOOL
.DE KOGGE'
Floralia tentoonstelling
Vrijdag 27 september j.l. stond 'De Kogge' in
het teken van het grote bloemen- en planten-
Íeest'De Floralia'.
De Gemeenschapsruimte werd 's morgens
opgefleurd door de tot volwassen planten uit-
gegroeide stekjes, die al dan niet thuis waren
vertroeteld, èn door de zeer smaakvol ge-
schikte snijbloemen die de vorige dag door
de kinderen mee naar school waren gebracht
en op school tot prachtige bloemstukjes wa-
ren omgetoverd. Bovendien hadden de leer-
lingen per klas erg hun best gedaan om van
hout, klei oÍ kurk iets moois te maken. Ook dit
al les werd tentoongesteld.
's Middags kon het feest pas goed beginnen:
In de gemeenschapsruimte was plaats inge-
ruimd voor een pottenbakker, de heer Uit den
Boogaard, die ook de leerlingen achter de
draaischijÍ wist te krijgen. Mevrouw Jongsma
probeerde een andere groep enthousiastelin-
gen de beginselen van het Origami (Japanse
papier-vouwkunst) bij te brengen.
Verder konden de kinderen die in grote getale

. _rnwezÍg waren met moeders. vaders, opa's,
-oma's en andere belangstellenden hun geluk

beproeven bij het draaiend rad, de sloetbat<,
busgooien, spijkerslaan, grabbelton, touw-
tjetrekken en enkele raadspelletjes. Wie even
uit wilde rusten en de keel wilde spoelen, kon
genieten van een lekker bakje koffie oÍ beker-
tje limonade in de feestelijk versierde thee-
tuin.
Ook 's avonds had men de gelegenheid de
Floralia tentoonstelling te bezoeken. Door de
konkurrentie van de Zakenbeurs viel de be-
langstelling enigszins tegen, maar degenen
die geweest zijn, hadden volop gelegenheid
om her en der een prijsje weg te slepen. Me-
vrouw De Haas zette een groepje dames aan
het werk met roosjes en gipskruid: prachtige
bloemstukjes waren het resultaat. De avond
werd aÍgesloten met de trekking van de win-
nende lotnummers uit de verkochte loten.
De door personeel. ouderraad en de Vereni-
g ing voor Openbaar Onderwijs georganiseer-
de Floralia tentoonstelling was ook dit laar

,eer een sukses!
\*rieronder volgen nog de prijswinnaars/

-aressen bij het opkweken van de stekjes en
het bloemschikken.. Een deskundige jury, be-
staande uit mevrouw De Haas en mevrouw
Wiersma, bepaalde wie al of niet in de prijzen
vielen.
Stekjes: Kleuters (begonia): 1. Samir Elmal-
lah: 2. Marit Postma.
Klas 1-2-3 (peperomia): 1. Tjitske Hartman;
2. Jeroen Borggreve. Klas 4-5-6 (gloxinia):
1. llse van Schaik; 2. Marco Nagelhout.
Ouders (streptocarpus): 1. mevrouw Koop-
stra: 2. mevrouw ïerpstra. Leden van V.O.O.
(scheÍflera): 1. mevrouw Moeyes; 2. mevrouw
Jager.
Bloemschikken leerlingen:
Jongste kleuters: 1. Arjanne Gols; 2. Edwin
Broersma. Oudste kleuters: 1. Eelko Krist; 2.
Theun Mosk. Eerste klas: 1. Sander Borg-
grevei 2. Rudy Bosma. Tweede klas: 1. Jaron

Te huur: GARAGE
S. Sjaerdemalaan 85 te IJlst.
Huur: t 54,25p.m.
lnl.: gerneentehuis te lJlst,
Sudergoweg 2, tel. 1625.

de Paauw; 2. Ernst Moeyes. Derde klas: 1. lris
Linek; 2. Constance Kruis. Vierde klas: 1. Fer-
dau ïerpstra; 2- Nynke Lobsteyn. VijÍde klas:
'| . Bert Jan de Jong; 2. Rianne Syperda. Zesde
klas: 1. Christiaan Kruis; 2. Mariin Stokker.

wstJ
SLUITINGSWEDSTRIJDEN
Afdeling zeilen van de watersportvereniging
zou 21 september een ludieke wedstrijd or-
ganiseren.
De Íokkenisten moesten wisselen en de
stuurlui moesten Íokkenist op hun eigen
schip blijven.
Het pakte anders uit. De wind was zo krachtig
dat er werd besloten maar niet te veranderen
van bemanning.
Een achttal boten schreef in en om kwart voor
twee klonk het startschot, De vlagerige wind
stelde de bemanningen wel op de proeÍ. De
wind was Z.W. en de Geeuw smal. Grote on-
gelukken waren er niet. De start was bij het
baken en sommige van de toeschouwers die
er altijd wel zijn, zagen bij de hoge boei rich-
ting lJlst het ene schip bakboord, het andere
stuurboord om de boei gaan.
Ook het beglip bakboord en stuurboord, dus
links oÍ rechts ligt bij sommigen nog moeilijk.
De grootste boten kwamen voorop, wat
enigszins verwonderlijk was.
Zij kunnen namelijk lang niet tot aan de wal
varen, terwijl een 16 m2 en een vrijheid dit wel
kunnen. Dit bleef 3 rondes zo. Het venijn zat in
het eind van de wedstrijd.
Met een ferme klap sloeg de mast van een der
deelnemers overboord. Jammer, maar dit
komt voor. Eerste werd A. Sijperda, 2. P. Sil-
perda en 3. J. Schraa. Voor de tweede wed-
strijd werd nog wat van bemanning gewis-
seld; zelÍs toeschouwers die behoorlijk ge-
wicht in de boot konden brengen werden ge-
vraagd om mee te varen vanwege de harde
wind.
De tweede wedstrijd werd verrassend dóor
Douwe Zijsling gewonnen. Doch na het bere-
kenen van de handicap kwam hij net 7 secon-
den te kort om deze race in tijd te winnen.
De uitslag was: 1. A. Sijperda; 2. D. Zijsling;
3. Joh. v.d. Werf. En zo werd de totaal-uitslag:
1. Alfart Sijperda 1,8 p; 2. Peter Sijperda 6 p;
3. Joh. v.d. Werf 7 p; 4. StoÍÍel StoÍfelsma 10 p;
5. Douwe Zijsling 10 p.

WSIJ.NIEUWS NA DE
VAKANTIE
ZateÍdag 24 augustus teamwedstrijd.
Deze zaterdagmiddag werd er op de Brekken
gevaren tussen lJlst en Hommerts. Met een
windkracht van 6 à 7 besloot men toch te
starten. Het woei echter zo hard dat nadat een
halÍ uur was gezeild er werd besloten te stop-
pen. Een uitslag iserwel.
ElÍ boten verschenen aan de start. Slechts 6
zijn aangekomen.
Winnaar was G. Gerbrandy (H), 2. gebr. Jaar-
sma (H), 3. A. Sijperda (lJ),4. S. Hoekstra (H),
5. H. v.d. Zee (lJ), 6. J. Stienstra (lJ).
De winnaar is Hommerts geworden met 8
ounten. lJlst had er 14.

Zondag 25 augustus: surÍen op de Geeuw.
Ook nu waaide het nog vrij sterk. Acht surfers
lieten zich inschrijven. Alle manches werden
door Ulco Hoekstra gewonnen. Wiebe de
Vries werd 2, 3, 3 en Klaas van der Meulen 3,
2,2.

@wnonotinatplia

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

'olifiAd n antip*B unma*ut

Kofettlu
,Stucjio
Geeuwkode
dinóclog t/m zolerclog 9OOJ6OOuur vriiJogs l<oopovond

\oor uJoonid@@ën opzh mooist

5olJlsto05155-1447

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

Proefde U al:

Ons vers gemalen,

heerlijk gekruid
gehakt

en onze echte

Friese droge worst
Dinsdags- e n vr i jd ag savo n d s
bezorgen wij Uw bestelling!

SLAGERIJ

W.Zailstra & zn.
Eegracht 65 - lJlst - TeleÍoon 1309
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Uw vertrouwde raadsheer voor
Íinancieel advies
voor het kopen van een woning.
Diverse mogelijkheden voor uw hypotheekvorm.

Gunstige rente tot 20 jaar vast.

Wijhebben voor u een brochure
met een uitgebreide inlormatie
klaar liggen.

G.F. de Boer, tel.'1676
P. Hiemstra, tel.21&l

Speerstra's voordeelma rkt

Vooral uw:

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

Speciale drog isteri j en kosmetica-aÍdeling

Let op onzewekelijkse folder!!

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

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

FI ETSEN

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

riiwictbcdrii

"dcvr

De einduitslag was 1. Ulco Hoekstra, 2. Klaas
van der Meulen en 3. Wiebe de Vries.

Zaterdag 31 augustus: zeilen op de Brekken.
In plaats van op de Geeuw werd er op de
Brekken gevaren. De deelname was goed,
12 boten starten.
Er werden 2 wedstrijden gevaren. Peter Sij-
perda wist beide wedstrijden te winnen.
De einduitslag was:
1. Peter Sijperda, regenboog; 2. Allart Silper-
da, A.S. racingboot; 3. Hans van derZee, Vrij-
heid; 4. Janco Schraa, 16 m2; 5. Cor Zíjsling,
16m2; 6. Jaap de Haas, randmeer.

Zaterdag 31 augustus: zeilen op de Wijn-
sloot.
De W.S.lJ. had dezelfde middag een wedstrijd
op de Wijnsloot voor de jeugd, met leugdbo-
ten georganiseerd. Het waren de moeders of
vaders die met hun zoonldochter oÍ een jon-
gen oÍ meisje alleen die gingen varen. De eer-
ste wedstrijd was Nolke Jan Bergstra eerste.
De tweede Hessel Dijkstra en de derde wed-
strijd werd weer door Nolke Jan gewonnen,
zodat de eindstand was:
1. Nolke Jan Bergstra, Mirror; 2. Hessel Dilk-
str, Leukothea;3. Maarten Koudenburg, Opti-
mist; 4. Bastiaan Koudenburg, Optimist; \ -
Marijn Stokker, PiaÍ; 6. llse van-Schaik, FlitsY
Volgend jaar hopen we dit nog eens te herha-
len.

Zondagmiddag 8 september: surÍen op de
Geeuw.
Erwaseen klein aantal deelnemers,slechts4.
Doch Klaas v.d. Meulen en Ulco Hoekstra
moesten nog wel even om het clubkampioen-
schap strijden. Klaas stond voor het start met
1 puntvoor.
Er werden 3 manches gevaren die allen door
Lieuwe Bergstra werden gewonnen.
De eerste manche was Klaas 2e en Ulco 3e, de
tweede manche was het andersom en de der-
de manche wist Ulco te winnen.
Klaas v.d. Meulen liet echter orotest aanteke-
nen in eeri bakboord stuurboord kwestie.
Dit gebeurde onder ogen van de wedstrijdlei-
ding en deze had ook geen enkele moeite om
Ulco uit te sluiten.
Mieke Bergstra was de enige vrouwelijke
deelnemer en werd vierde. De clubkampioen
is nu geworden Klaas van de Meulen met'l'
punten; 2. Ulco Hoekstra, 97 p; 3. Wiebe à/
Vries, 68 p; 4. Lieuwe Bergstra 52 p; 5. Rim-
mer Abma 43 p; 6. Jan Bergstra 37 p.

oaooooooooaooo
Míst- (son)Net
Der lizze dizeslierten troch de itn
en alles liket like mystyk
de dei wurdt stadich wei
yn in nacht fol romantyk.

Swart mei griis oerheasket
yn it heldere moanneljocht
de rêst leit oan de kime
de frede wêr't ik om socht.

En tusken de wjerkóg jende kij
hein ik dy yn myn tinzen
wurde lippen lyk as drinzen.

Smachtsjend nei it focht fan dy
leafde kent g jin grinzen
sa hàldt de dize 0s jimmer finzen.

P.F.

ooooooooaaoaao
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'IJLSTER ALLERLE''

Dryltsers om uteng JacobTheunis de Jong
It Dryltser Kypmantsie wordt niet alleen in lJlst en omstreken gelezen, maar ook in Amerika en Canada. Via Lucas van Diik

(zoon van meester Van Dijk) kwam de oud-lJlster Jaap de Jong in het bezit van een exemplaar van ons maandblad en
prompt heeft hij er zich op geabonneerd. De Íamilie De Jong (Jaap en Dirkje) woont in de plaats Newcastle - in de staat

Ontario - Canada.
Wij hebben hem gevraagd eens iets 'van vroeger'te vertellen aan de lezers van lt Dryltser Kypmantsje. De Jong schreeÍ een

uitvoerig verhaal waaryan wij hier het eerste gedeelte verkort weergeven. Hoewel Jaap de Jong al ruim dertig (!) jaar in
Ganada woontn weet hij zich alles uit zijn lJlster periode nog haarscherp te herinneren. Hierbij nogmaals dank voor de

spontane medewerking.

Jaap-ltte
Eerst iets over de naam Jaap-ltte. Mijn vader
heette Hendrik de Jong en kwam van Folsga-
re, mijn moeder heette ldske Dijkstra. Moeder
kwam van Balk maar was dienstbode bij
ds. Gunning te Oosthem. In '1905 zijn mijn
ouders getrouwd. lk ben geboren op 10-8-
1910 en werd genoemd Jacob Theunis. In de
volksmond was ik Jaap van Hendrik en ldske,
maar Hendrik en ltte was gemakkelijker.
" 
'eestal werd ik Jaap-ltte genoemd zoals bij-

\-.rorbeeld Jan van Willem en Jinke Stienstra
Jan-Jinkes werd en Jan van Gerrit en Jitske
Klijnstra Jan-Jitskes.
Wii kwamen in lJlst te wonen naast het huis
van burgemeester Fledderus, later woonden
Sjerp en Pietje Feenstra daar. Onze buren
waren oude Wiebe Lanting en burgemeester
Fledderus. Er waren ook nog een paar huisjes
achter ons, daar woonden dove Ane en Tjalke
en Martje Kuipers. lk ging naar de GereÍor-
meerde lagere school, naar ik meen is die in
1914 gebouwd. Later verhuisden wij naar de
kazerne (Uilenburg). Vader werkte zo'n twin-
tig jaar als landarbeider bij Pier Annes Cnos-
sen, die had een boerderij aan de Wijnsloot.
Veel belevenissen had ik niet in mijn school-
jaren. Twee keer heb ik een ruit ingegooid,
één bij letje Douma en één bij Theunis Wijma,
ze werden overigens wel betaald hoor. De
meeste tijd besteedden wij aan sloot.jesprin-
gen en eierzoeken in de Ruiterpolder. Vaak
kwamen we met natte voeten thuis.
In de zomer zwommen we bij Brekeveldsmo-

. 1 en bij de Remstermolen. Later zwommen
Ve ook wel in de kolk en bij de Étherne. Onze

catechismus moesten wij leren en opzeggen
bij ds. Wielinga. Hij waszendeling geweestop
het eiland Soemba, toen nog Nederlands-ln-
dië.
Als je de vragen niet goed had geleerd moest
je 's zondags op het stoepje van de pastorie
komen (Zevenpelsen), dat is mij ook een keer
overkomen.
Verder was ik lid van de Gereformeerde kna-
penvereniging Samuel, zie bijgaande foto.
Daarna kwam de jongelingsvereniging aan de
beurt met Jan de Haan als voozitter, later
werd hij bekend als Master Bokke bij het
Friesch Dagblad.

Aan het werk
Eén van mijn eerste baantjes was werken bij
het slepersbedrijf Rink Minkema op Uilen-
burg. Deze vervoerde ook de goederen van
Nooitgedagt naar Sneek.
Mijn tweede baantie was melkvaarder bij Jo-
hannes van Sjirk Cnossen. Met een ijzeren
roeiboot ging ik dan eerst naar Joh. Osinga,
later woonde Wietse Nauta daar. Dan naar
Feite Brekeveld en naar Siebren Foekes
Cnossen. De melk ging naar de ZuivelÍabriek
te Nijezill (De Hem). Overdag werkte ik met

Gereformeerde lagere school te lJlst omstreeks 1920.
Achterste rijv.l.n.r.: meester Bijlsma, meester Kamerling, Bartele de Jong, Abe Canrinus, Elske
Meier(?), Anna de jong (zustervan Jaap), Corrie deVries, Douwe u. Woudstra, meester Fokkin-
ga, hoofd der school en meester Sterk.
Tweede rij: Catharinus Rienstra, Teake Brens, S joerd Rusticus, Eelkje de Jong (zr. van Jaap), ?,
Piet U. Woudstra, Haye Nop, Jacob de Jong (Jaapj-ltte), Beítske Canrinus, d.v. Bouke-Anne?,
Antje Nop, Anneke Holkema, Klaas Plantinga.
Derde rij: Bouke Plantinga, zoon van ds. Van Beek, Douwe Plantinga, Anna Talliena van Beek,
Eeltje Koopmans, Johannes Bijlsma, Roeloíke Buma.
Vooraan: Ane Moll (liggend), Wiebe Dijkstra, Douwe Dijkstra, Siebren tJ. Woudstra, Klaas
Rollema-
Met bord: Simon Jacobs Buma. Detekst op dit bord luidt: Chr. Nat. schoolvoor Lager en lJitgebr.
Lager Onderwijs te lJlst. l.
Wij willen hierbij nog graag mevrouw Janke de Jong-Nop bedanken die voor ons de namen
ko ntrol ee rde en aanvu I de.

Johannes Cnossen op de boerderij van oude
Sietsma, die plaats is nog bekend geworden
door de novelle 'De wylde boerinne' van
meester Holtrop. Later ben ik nog 6 jaar boe-
renknecht geweest, de beste herinneringen
heb ik nog aan Jisk en Romkje Schuurmans.
Mijn vrouw Dirkle trof ik op een Jongeren
Toogdag te Leeuwarden, dat was in de herfst
van 193'l . Zij diende als boerenmeid in Corn-
jum. Op 19 mei 1934 zijn we getrouwd en
kwamen te wonen in de steeg bij de gezusters
Wildschut (Uilenburg), de huur was drie gul-
den per week. Twee zomerseizoenen heb ik
bij boer Jansma gewerkt, daarna was ik weer
los werkman.

Als derde man bij gemeentewerken
Het reinigingsbedrijf van gemeentewerken
kon het werk niet meer aan na de aanleg van
het plantsoen enz. Onze nieuwe burgemees-

ter, de heer Langman, was een voorstander
van aanbesteding.
ïerzelfder tijd had frou van Noggeren haar
werk opgezegd als conciërge van het Ge-
meentehuis. Er moest dus een nieuwe
schoonmaakster komen voor het gemeente-
huis en de openbare lagere school. Dat ging
bij aanbesteding, wij waren de laagste, nietzo
heel moeilijk hè!
Ons werd door de secretaris stréng geheim
opgelegd voor de papieren die onder onze
ogen mochten komen. De school deed ik
meestal en mijn vrouw het Gemeentehuis.
Daarnaast moest ik ook nog drie keer per dag
de klok luiden in de toren van de hervormde
kerk en wel om 8, '12 en 7 uur. Verder was ik
nog belast met het onderhoud van de plant-
soenen en de begraaÍplaats. Als één van de
andere twee werklieden Pieter Nijdam oÍ lds
Dijkstra vakantie had moest ik invallen.
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Itkin demastermisse,
sei defeint, en in
broddeler alle dagen

'No haw' we de noflikste tiid hjir wer sitten,'
oppere de man oan de oare kant Ían de taap.
Hy seach, krekt as És, de hiele fuotbalploech
mei fanatike supporters oankommen.
Sa te sjen en te hearren wie it fan 'e middei
wer raak west.
De hiele meute stode der yn ienkear yn, dat it
wie suveryn in pear tellen fol. En in drokte Ían
komsa.
De man op de oare kant, skodholle. Dy drokte
waard him temánsk, syn aardichheid wie der
óÍ en hy liet dat blike ek.
No wie dat fánsels ek wol sa. Jin sitte kalm en
bedaard eÍkes ien te keapjen, hawwe in be-
steklik praatsje, meitsje wat wille en de mid-
dei Íljochtom. Fljochtom, jawisoan'tÍiiÍoere,
want dan is fuotbaljen troeÍ. Teminsten ien
Learyn defjirtjin dagen, want dan wie derwer

r. .thÉswedstriid óÍwurke.
Yansels hiene dy de bal en it spul heech, dat
alhiel oeremus struts men dan yn't kaÍee del
en it wie roppe en raze, gekoanstekke en let-
ter alhiel oeremus swere en swêtse.
De hiele wedstriid waard dan yn syn hiele hear
en fearoereide en dit hie sa moatten en datsa.
Om koart te kriemen, as men no net stikken
wie fan sneonsfuotbal yn ien Ían de legere
klassen, dan koe men jin op dat stuit op in
nofliker plak winskje.
Hawar, men sit der dan en men lit jin ek net
gau fuortjeie. Sadwaande bleaunen wy dus
earst ek mar hingjen en krigen we - s0nder
dat we nijsgjirrich wiene - it hiele relaas te
hearren.
Lokkich hiene se dis'kear w0n, dat skeelt or-
naris desibellen en grouwelige wurden.
Mar foar Teunis Lapstra wie de grap der óf.
We seagen it al oan syn gesicht. Meastal, mei
in skjinien Íoar him op moai waar, mar no hie
't mear Ían in lekke fuotbal. Op sokke stuiten
koe er twa dingen dwaan: oÍ hy kletste him

, '.r yn ienkear Ét, oÍ hy bleauw sitten en be-
\an aanst mei't saakje te bemuoien. En dan

wol tsjin alle trieden yn, Íansels. Nei És ge-
dachten gynS ity achteroerslaan net al te Ílo!,
dat we koene És mar ree meitsje;

Alhiel oerstjoer waard der op de taap slein en
immen raasde dat er der oare kear in. hattrick
Ían makke. Gegniis en geàl r0nom. Lapstra
ferskikte ris efkes en seach de jongkeardel
oan.
Dy hie earst neat yn 'e rekken, mar it Íoel him
doe al op dat de áld baas nei him dikere.
'ln hattrick, álde,' raasde er. 'Wat soest do,'
bromde de álde werom, 'mei dy bakkersskon-
ken Ían dy kinst net iens Íetsoenlik Íoanit
komme.'
Sa't wy al tochten, wie no de stok yn 't hinne-
hok smiten. En ja dêr Feakelen en kraaiden se
al hinne. Noch nea hiene wy sokke moaie
doelpunten sjoen en we moasten ek grutsk
wêze op sa'n doarpsklub. En fansels wisten
wy net wat kondiesje, technyk en taktyk wie.
No wisten wy dat wol, dat net ien fan És gong
der op yn, Étsein Teunis.
'Kondiesje, wat? Skytkondiesje. In pear ker-
tier as wylde lammen omhupelje mar as it echt
om kondiesje giet binne jimme nearne!
Wy molken eartiids 22 kij mei de hán, kroaden

de 14 kroadÍol stront rit, fuorren de bisten en
dan seine we tsjin de boer no boer it kin hjoed
wol heve. Dat wie És warming-up!'
De klam kaam, neÍfens us, teÍolle op 'up', mar
f ierder wie it fansels raak. Gysten wie de reak-
sje. De basisspilers mar ek de reseryes roer-
den harren no tige. Mar Teunis joech fuort
gjin krimp.
Ek al mei moai nochtoan 0nnocht, dieerder
hieltyd wer in skepke boppe op.
Fansels hie er op 't lêst it hele sanhedrin op 'e
nekke en der wiene al guon dy't him ris eÍkes
beetpakten.
Soks kin in kertier goed gean, mar dernei
wurdt it Íerfelend en dernei bargebiten dat we
seine dat we de áld hynst mar ris bestige
moasten.
Noch mar krekt bOtendoar 0nder it geit fer-
stekken, gong de doar al wer iepen: dêr wie
Lapstra ek al.
'Dochs mar mei, jong,'Íregen wy retorysk.
'Eh jawis ju,' sei er noch wat noartsk en linich
sprong er op it seal.
'Moatst mar rekkenje, de jongerein Ían hjoed-
dedei tinkt dat se alles better kinne en witte as
És, mar sa is't net! Wy hiene doedestiids noch
in Abe, noch in Hearrenfean, wy seagen noch
goals. Moatst my net Ían hjoeddedei prate. Se
binne fiersten te maklik. Boppedat, te weak.
Dy fuotballers, it binne krekt wynaaien. Doe't
ik 19 wie kaam ik ek yn 't earste. No jong, dêr
seagen jin nei Ét, dat wie wat. No skelle se as
se der yn komme. Dan doocht de trainêr net.
Myn earste wedstriid wie thÉs, we moasten
tsjin de bêsten Ét Ís klasse. No sei de trainer
tsjin my, dy man is.Íoar dy en do litst him net
gean, lit stean en jou him in káns.
Jong, 'k ha my deaswitten, mar ik hold him.
Byneed mei alle middels. Yn 't lêst soe er my
0ntkomme, mar ik krige him noch krekt by de
broek. lt healgeare Íodsje skuorde samar
midstwaën en doe wie er net allinnich syn
broek mar ek syn konsintraasje kwyt.
Wy w0nen mei 1-0. 'k Wol net sizze dat it der
altyd like earlik om ta gong, mar ik ha wol
goals makke!!
It like dan of kopte ik, mar dan hie'k de Í0st
neisï de holle en sa stompte ik se der yn. Mar
dan wie ik ek noch ien fan de earliksten.
Ast dan És keeper hiest, moatst mar rekkenje,
ien Ít'e wàlden en altyd in mes by him, as dy
soms in bal fleane liet en dat koe perfoarst net
lije, dan helle er syn knytt Ít 'e bose, stuts de
bal lek en bewearde dan by heech en by leech
dat dy bal foardytiid al lek wie. Wis en wrach-
tich dat de goal óÍkeurd waard. Syn ófskieds-
wedstriid sil myek neaferjitte. ltsoe hevetsjin
in hege ploech. Mei beide wat prominenten
derby moast it in spektakel wurde.
Mar we hiene foar 'e tiid eÍkes sitten. Och ja,
Íoar de lêste kear. . . We stapten it fjild op as
in stel hinnen dy't oan de boerejonges sitten
hiene.
De skiedsrjochter krige wat yn 'e rekken, hy
sei, wa't drank hàn hie koe wol gean.
Mei syn allen bin we doe mar wer rjochting
kaÍee gien. Dy lêste wedstriid hat er noch te
goecle. . .

P.F.

Foar al Jou molkprodukten,

frisdranken, tslis en aeijen

komt de molkboer bii Jo foar!

EK ALLES FAN
'E WAERME BAKKER

Jou molkboer,

N. Waltje
Tillefoan 1397

bondsspaarbank É

v.n 1818 Snaek.lJlst
Stadslaan 5l

....voor Uw salarisrekening

. ...voor Uw spaarrekeningen

. ...voor uw verzekerangen

....voor uw reizen

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

Ans kantoor in Sneek is iedere
werkdag open van 9.00-16.00 u.
Dcnderdagavond van 17.00 tot
19.00 uur.

Doe meer met de bank
die meer doet
BONDSSPAARBANK



10 It Dryltser Kypmantsje

IJLST UIT HET
RAADSVERSLAG
Met ingang van dit nummer treft u zoals wij
reeds aankondigden in het vorige nummer,
een steeds weerkerende rubriek aan.
Fokke Nauta geeft in deze rubriek in het kort
verslag van de raadsvergaderingen, speciaal
dat nieuws wat lJlst betreft.
Wij hopen dat wij daarmee velen een plezier
zullen doen. Dit verslag vindt u iedere maand,
zonder nadere aankondiging in lt Dryltser
Kypmantsje onder deze kop:

GEMEENTERAAD REAGEERT POSITIEF OP
NIEUWE ORGANISATIE GEMEENTELIJKE
BRANDWEER

In de gemeenteraadsvergadering van 17 sep-
tember j.l presenteerde het College van B&W
een vernieuwde oozet van de brandweer-or-
ganisatie.
De drie bestaande éénheden. Woudsend.
Heeg en lJlst, blijven gehandhaafd, waarbij
lJlst een groter gebied krijgt toegewezen. Het
gebied dat primair door de eenheid lJlst ver-
zorgd zal worden bestaat uit lJlst, Oosthem,
Folsgare, Blauwhuis, Nijland, Tjalhuizem,
Jutrijp en Hommerts. Volgens deze opzet zul-
len Oppenhuizen en Uitwellingerga verzorgd
worden door Sneek. De fraktie's van P.V.D.A.
en Gemeentebelangen waren van mening dat
deze twee dorpen ook best door lJlst ver-
zorgd konden worden.
Verder toonden alle fraktie's zich erg ingeno-
men met dit voorstel. Alleen tegen de kosten
van een nieuwe brandweerauto voor lJlst,
kosten / 250.000,- hikte men nog wel aan.
Bij de behandeling van de 'meerjarenvisie
'86-'88' grepen, op Feikje Sijbrandy (V.V.D.)
na, alle Írakties de kans om hun politieke visie

.over dit toekomstbeeld te prof ileren,
Klaske Dijkstra (F.N.P.) viel hierbij regelmatig

- in herhaling met haar visie dat 'in protte lytse
pealtsjes in stek meitsje' en kondigde verder
een inititatief-voorstel aan om te komen tot
een permanent overleg tussen bedrijÍsleven
en Gemeenteli jke Overheid.
Namens het C.D.A. sprak Age Tiemersma zich
uit voor een verhoging van de reinigingslas-
ten met 5oÁ en toonde zich tevens voorstan-
der van invoering van toeristenbelasting.
Een crossbaan in Oosthem acht het C.D.A.
niet zo noodzakelijk.
De P.V.D.A. drong bij deze meerjarenvisie aan
op arbeidstijdverkorting, verkeersaf remmen-
de maatregelen, meer voorzieningen voor de
jeugd en oprichting van een werkgelegen-
heidsÍonds en een sociaal fonds.
Ruud Abma (Gemeentebelangen) vond dat er
geen enkele reden was tot verhoging van de
onroerendgoedbelasting en sprak zich als
enige partij uit voor het uitvoeren van het op-
knappen van de weg, en het aanbrengen van
een nieuwe riolering door Nijesyl.
Een voorstel van het C.D.A. om het reglement
van orde te wijzigen zodat schriÍtelijke rond-
vragen later ingediend kunnen worden, dit
naar aanleiding van de perikelen in de vorige

verQadering rond de vraag van Auke Franke-
na naar de toekomst van de lJlster brandweer.
Dit keer onderbrak wethouder Bergsma
(F.N.P.) Frankena met de woorden: 'moatte
we hjir wer de hiele jOn oer ouwehoere; háld
dochs op man.'
Dit was tekenend voor de sfeer en het niveau
van deze raadsvergadering.

IJLSTERS DE DUPE VAN DE HERINDELING

Zo sprak Gosse Dijkstra op de Sportraadver-
gadering van dinsdag 27 augustus j.l.
Dit naar aanleiding van een voorstel van het
College van B & W over het privatiseren van
de tennisbanen in Wymbritseradeel. Dit voor-
stel dat voor advies aan de Sportraad was
voorgelegd, ondervond veel kritiek.
Bij dit voorstel is het College uitgegaan van
een fictieve nieuwwaarde met aÍtrek van een
subsidie en een aÍschrijvingsbedrag per laar.
Dit komt voor de lJlster tennisbanen neer op
een bedrag van f 94.850,-. Het dagelijks be-
stuur van de Sportraad was ook van mening
dat dit niet op te brengen is en kwam met een
tegenvoorstel dat uitging van het bedrag van
f 80.000,- wat eerder aan de tennisclub was
gevraagd.
Ook dit ondervond veel weerstand in de
Sportraad. Volgens Maaike Stienstra moet de
tennisclub in lJlst nu meebetalen aan de ten-
nisbanen in de andere dorpen. Gosse Dijkstra
haalde Íel uit naar het Gemeentebestuur.
'De Gemeente hat in bongel oan 'e poat',
maar probeert deze met winst te verkopen.
Volgens dit voorstel worden de lJlsters de
dupe van de herindeling en dat was toch niet
de bedoeling.
De Sportraad vond het een trieste zaak dat het
Gemeentebestuur geen antwoord had gege-
ven op een brief van de lJlster lJsclub ver-
stuurd op 21 maarl j.l. ..
In deze brieÍ was om grond gevraagd voor het
opknappen van de lekke dijken rond de ijs-
baan.
Voorzitter Jan Nauta was van mening dat de
Gemeente de ijsclub een slechte ijsbaan heeft
geleverd en dat daar zo spoedig mogelijk een
oplossing voor gevonden moet worden, 'De
Gemeente heeft daarin een duidelijke taak.'
De rest van de Sportraad was ook van mening
dat de ijsclub met het Gemeentebestuur om
de tafel moet.
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PeínGalnma
Gespecialiseerd in het maken
van eigentijdse meubelen
en i nter ieu r- bet im mer i ngen
naar uw persoonlijke wensen.
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- Teletoon 05155-2251

VERENIGING
.STADSBELANG IJLST'
De ledenwerfaktie die in juni j.l. werd gehou-
den en waar naast het bestuur 14 leden bereid
werden gevonden mee te werken, heeft 361
nieuwe leden opgeleverd. Het totaal aantal
leden bedraagt nu 475.

Met deze enorme groei zijn wij bijzonder in-
genomen, maar het betekent geenszins dat er
niet meer aan ledenwerving wordt gedaan.
Mocht u niet benaderd zijn om lid te worden,
of heeft u het destijds in overweging geno-
men, dan kunt u zich te allen tijde opgeven
bij:
N. v.d. Lei-Faber, Dassenboarch 12,lJlst, tel.
2009. De kontributie bedraagt: / 3,50vooreen
echtpaar, f 2,50 voor alleenstaanden, per
jaar. Deze bedragen zijn voor een jaar. Nieu-
we inwoners van lJlst zullen door middel van
een schrijven op de hoogte gesteld worden
van ons reilen en zeilen.
Weliswaar zullen niet alle aktiviteiten bekend
zijn of worden gemaakt, maar achter de
schermen wordt druk gewerkt, meestal in sa-
menwerking met andere verenigingen zoals
W.S.lJ. en V.V.V. i.o.
Momenteel trachten wij alle verzoeken die
binnenkomen zo goed en snel mogelijk te
verwerken. De reden van eventuele vertra-
ging oÍ inschakelen van derden is dat wij aÍ-
scheid hebben moeten nemen van twee be-
stuursleden, namelijk de heerJ.L. Ronnerwe-
gens verhuizing naar Zuidlaren en de heer
H. Visser vanwege te drukke werkzaamhe-
den. Er wordt nu reeds naarstio naar nieu
bestuursleden gezocht, daar s'personen Oèí
slist onvoldoende zijn.
Om de geograÍische spreiding van de be-
stuursleden in acht te nemen, zoeken wij in
eerste instantie naar kandidaten in Oud-lJlst
en richting Nijesyl.
Verder verzoeken wij de leden de kontributie
van 1985 op onze bankrekening over te ma-
ken: bankrek.nr. 32.61.27.674 t.n.v. Ver.
Stadsbelang Ulst. Bij voorbaat onze dank
hiervoor. Meer nieuws omtrent onze aktivitei-
ten in het volgende Kypmantsje.

oooooaooooooao
Betaling kontributie Ver.'Stadsbelang lJlst'
Hierbij verzoeken wij u vriendelijk uw lid-
maatschapsgeld à / 3,50 ot f 2,50 over te
maken op rek.nr. 32.61.27.674 t.n.v. Ver.
'Stadsbelang lJlst'.

ooooaooooaoaoo
C.P.B. IJLST
Voor het komende winterseizoen '85/'86 ziet
het programma er weer leuk uit. U bent van
harte welkom.
Wilt u ook eens een avond bezoeken kom dan
gerust eens langs, het is de derde donderdag
van de maand van 20.00 tot plm. 22.30 uur.
Startavond woensdag 18 september in Oude-
ga: mevrouw Teitsma uit Stiens - voor-
drachtskunstenares. Donderdag 10 oktober:
mevrouw,Jeltje Koopmans van de C.B.T.B.
'Als je als vrouw alleen komt te staan'. Don-
derdagmorgen 7 november: koÍÍiemorgen,
handwerkdemonstratie door mevrouw De
Leeuw uit lJlst. Donderdag 21 november: de
heer Hellendoorn uit Makkum, 'Physiothera-
pie vroeger en nu'. Donderdag 19 december:
Kerstavond. Gezamenlijk met de N.C.V.B. en
de andere Chr. vrouwenver. uit lJlst. Donder-
dag 16 januari: Jaarvergadering en bestuurs-
wisseling. Na de pauze fondue. GolfÍ uit lJlst
zal deze avond met ons verzorgen. Donder-
dag 20 Íebruari: een ontspannende avond
met Bakker de Boer en de heer De Leeuw.
Donderdag 13 maart: De nierstichting. Er
worden films vertoond over dialyse en trans-
plantatie. Donderdag 24 april: Slotavond met
de N.C.V.B. Het bureau merkartikelen ên
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diensten verzorgt deze avond. Onderuerp:
'De huisvrouw als manager'.
U ziet het er is voor elk wat wils. het bestuur
rekent dan ook weer op alle leden.

Het bestuur van de C.P.B.

BOND VAN
PLATTELANDSVROUWEN IN
FRIESLAND, AFD. IJLST
Het seizoen 1985-'86 is weer in volle gang als
dit Kypmantsje verschijnt. Omdat wij meestal
onze avond vóór in de maand hebben en het
Kypmantsje in de 2e helft van de maand uit.
komt is ons verslag dikwijls 172 maand oud.
Toch willen wij de leden die verhinderd waren
om te komen, enkele mededelingen doen van
de inhoud van de betrefÍende avond. De ope-
ningsavond van september jl. begon met een
Íilm over Friesland, veel mooie plekjes en in-
teressante plaatsen werden ons getoond. Er
waren die avond gasten welkom en ook zij
maakten kennis met de ongedwongen sfeer
in onze aÍdeling.
Er waren veel mededelingen en een kleine

'gandering van het programma voor de laat-
\ré avond. Wij gaan met elkaar weer naar een

kaas- en wijnavond in december a.s., politie-
ke scholingskursus, gymnastiek, komputer-
kursus en handwerktentoonstelling, alles is
voorgelegd aan de dames en rrilij kunnen in
het nieuwe seizoen onze kennis en handig-
heid weer uitbreiden.
Maandag 11 november hebben wij een doe-
avond onder leiding van ons aÍdelingslid, me-
vrouw Tineke Ryprna, meestal reuze gezellig.
Over'De vrouw en haar recht'van oktober, in
het volgende Kypmantsje meer.
Wie van de dames nadere inlichtingen wenst,
kan zich wenden tot onze secretaresse me-
vrouw H. Bones, Westergoleane 33, tel. 1928.

It kin noch krekt!
Oant 1 novimber de

skri uwerskal i nder Íergees
by 25 g0ne oan Fryske boeken.

VISSER.IJLST
BOEK. EN FOTOHANDEL.SPEELGOED
G.lam4rachl. lerêíoon 1316

VREDESWEEK
OORLOGSWEEK
De 2e titel gelezen in het Friesch Dagblad.
Vredesweek is geworden tot een grote bron
van twist en tegenstelling en strijd in de Ge-
meenschap der Heiligen.
Over ICTO oÍ IKV schrilven is spelen met vuur.
Tussen christenen is niet eenzijdige oÍ twee-
zijdige ontwapening of wel oÍ niet plaatsen
van kruisraketten het probleem van eerste
orde, maar de scheiding der geesten op ker-
kelijk gebied tussen kerken onderling, maar
ook onder kerkleden,van een bepaalde kerk;
dat kan een protestantse of een katholieke
kerk zijn.
lk weet van een kerk waar al jaren niet gebe-
den wordt voor Regering oÍ Vorstenhuis. Wel
werden zieken met name genoemd in het ge-
bed, maar nooit Prins Claus in zijn moeilijke
periode en evenmin onze Koningin, die het
daardoor dubbel zwaar had.
Op politiek gebied maakte men het elkaar
moeilijk; enerzijds doordat mên zei: We moe-

OPHALEN GROF VUIL IJLST OP
6 NOVEMBER 1985

Op woensdag, 6 november 1985 zal voor dit jaar in lJlst
de laatste groÍvuilroute door de gemeentelijke

rei ni gi ngsd ienst worden verreden.
Onder grof vuil wordt verstaan huishoudelijk aÍval, dat

niet verkleind kan worden meegegeven in de
huisvuilcontainer. Bouw- en sloopafval, bedrijfsafval en
landbouwplastics vallen niet onder groÍvuil en worden

dus niet meegenomen. Het grofvuil dient's morgens om
7.30 uur aan de weg te staan.

AUtorijschool L. de BOer
Belangrilker dan een goedkoop

leguur ls de elndrekenlng
na het r||eramenl

Ga daarom naat
Autorijschool L. de Boer

Popmawal 12

Ulst
Teleíoon 05155-1553

VOLLEDIG
GEDIPLOMEERD

ten en mogen onze grenzen verdedigen en
anderzijds door de bewering 'hoe kortzichtig,
je moet over de grenzen heen zien, meer we-
reldwijd.'
lemand zei zelfs geen grenzen meer te willen
erkennen en bij een eventuele bezetting tijde-
lijk verzet te willen plegen, waarbij de vijand
het dan nog zeer moeilijk kon krijgen.
En nu ineens het geroep, dat eventuêel plaat-
sen in strijd is met onze Souvereiniteit en van
onze Geëerbiedigde Koningin moeten ze af-
blijven. Een meneer Hunter heeft daar een
heel stuk over geschreven in Trouw van
woensdag 25 september 1985. Toch kan het
nog anders, gelet op de vredesdienst gehou-
den onder auspiciën van de Raad van Kerken
in onze woonplaats op zondag 22 september
1985.
Gezien diegene die opgekomen waren,
meenden velen daar kaasje naar hun mondie
te krijgen, anderen gingen met de overtuiging
dat ze. gp hun Íoute instelling gewezen zou-
den wcirden en weer anderen bleven om de
een of de andere reden weg.
Toch hadden we een goede dienst en werden
we gesterkt in de gedachte dat het ook anders
kan. Het was een dienst om dankbaarvoorte
zijn. Ook de comm.
dank.

R. v. Kerken, hartelijk

O. Tichelaar

VREDESWERK MEER NODIG
DAN OOIT
In deze weken zijn spanningen soms hoog
opgelopen. De vredesbeweging werd be-

schuldigd van o.m. landverraad en ondermij-
ning van de democratie. Er is zelfs lilfeliik
geweld gebruikt tegen ophalers van de kaar-
ten van het volksoetitionement.
Jan van Putten, de voorzitter van het IKV

schreef: 'Tegen de vredesbeweging is kenne-
lijk alles toegestaan.' Eén der beweegrede-
nen van de vredesbeweging is nu juist om een
samenleving mee op te bouwen waarin die
haat en die verdachtmakingen minder voor-
komen. Het is mogelijk om daaraan met z'n
allen te werken. Een paar konkrete mogelijk-
heden: Op donderdag 24 oktober 1985 hou-
den Nederlandse vrouwen voor de 33e maal
in Den Haag een Stille Tocht.
Thema: 'En wanneer ik zeg ,,Vrijheid" zêggen
zij ,,SterÍ"! Aandacht zal worden gevraagd
voor de situatie in Guatemala. Na afloop een
werkbijeenkomst rondom bevrijding als posi-
tieÍ proces voor vrouwen in Nederland en in
Latijns-Amerika. Begin van de Stille Tocht
11.00 uur, vanaÍ het Malieveld.
Op zaterdag 26 oktober gaat er een bus naar
Den Haag waarin de Houtrusthallen het
Volkspetitionement zal worden aangeboden
aan de regering. Inlichtingen en opgaven op
Galamagracht 24.

Bestel nu uw christelijke
scheurkalenders, in
boekvorm of op schild bij:

VISSER-IJLST
BOEK.EN FOTOHANDEL.SPEELGOED
Gàl.naoracnt, terêloo. 1313
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Voor de vele reakties, ln welke
vorm dan ook, die ik mocht ont-
vangen na het beëindigen van
mijn agentschapvan de Leeuwar-
der Courant, wil ik langs deze weg
al len hartel i jk dan kzeggen.

Met vrien del i jke g roeten,
Sietske Hoogland,
Stadslaan 12,lJlst

ANNA SCHRAA.VAN POPTA

GEDIPLOMEERD
PEDICU RE

Geeuwkade 11 - TeleÍoon 1930

Voor nieuwbouw, uitbreiding of
onderhoud van uw:

O Verwarming
(C.v. en lokale verwarming)

O Sanitair en waterleiding
O Zinkwerk
O Dakbedekking

lnstallatie- en loodgietcrsbedrtiÍ

A. SUPERDA
Stadslaan 2a, telefoon 05155-1224

bloemen

planten

bloemsierkunst

tuincentrum

tuinarchitectuur

Dit alles in uw'eigen stad'bii:

DEHAAS
BLOEMEN

Heb je heel speciale
wensen voor 5 december,

b.v. een Lego-trein of
technische Lego-doos, een

mooi boek of spannend
spel?

Geef die dan nu alvast door
aan Sinterklaas, dan kan hij

ze van te voren bestellen,
anders vist hij straks achter

het net!!

Een tip van

VISSER.IJLST
BOEK-EN FOTOHANDEL.SPEELGOED
Galara9racà1, iêleioon 13 JB

t

U vindt cns achter d$ken, in dorpen en stden,
indmkke sbatenenaan rustpedeiren...
Ivleer dan 300 wstigingen van de Rabobank
staan u in Ritzsland ten dienste... HAbObanB tl

, -.-í-' \ - gelJ en g@de íad
7if,'
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OOOOOOOO PUNTSGEWIJS O

o 'MIJN HOBBY, UW GEMAK'
Het vertrouwde adres voor al uw slijpwerk!
Wist u dat uw bestekmessen opnieuw gekar-
teld kunnen worden? Vanaf / 1,50 als nieuw
terug!
In de maanden oktober/november uw huis-
houdschaar geslepen voor slechts / 3,50.
Uw Íijnslijper P.H. de Vries, Bockama-
slraal 27, tel. 051 55-1 782.

o VERMIST
Sinds 5 oktober bruine Siamese kat.
Tel.'1907.

TAXI-NIEUWENHUIS
BEL 19OO

De Kollekte Dierenbescher:ming Sneek heeft
in lJlst opgebracht: I 416,11.
Alle gevers en medewerkers harteliik dankl

De in lJlst gehouden kollekte voor het P.l.T.,
heeft opgebracht: f 421,60.

PRINSES BEATRIX FONDS
De kollekte..van het Prinses Beatrix fonds
heeÍt / 1 .066,- opgebracht. Alle gevers én kol-
lektanten heel hartelijk dank!

Mevr. Poelstra
Mevr. de Leeuw

INGEZONDEN
In ons 'Kypmantsje' komt in het artikel over
het sk0tsje 'Oeral ThÉs' een paar maal de
naam Dijkgracht voor, in de volksmond de
'Dy-grêft' genoemd. Door assimilatie van de k
en de Íriese g kan in de uitspraak de k ver-
dwenen zijn.
Maar in een verhandeling over lJlst, naar ik
meen met een plattegrond erbij, die een ier
een paar jaar geleden in de bus kreeg, r,rlu/
sprake van de Dijgrachten. In de verklaring
stond, dat de Ooster- en Wester Dijgracht het
stadje Oud-lJlst als dijen omvatten.
Nu is mijn vraag deze: heeÍt de naam iets met
dijken te maken, dus Dijkgracht, oÍ is de laat-
ste lezing juist en zijn het de Dijgrachten.
In dat geval is onze uitspraak Dy-grêft dus
korrekt.

Frou ïroelstra, Popmawàl 17

De beste benaming van de grachten rond lJlst
is inderdaad Dijgracht of Dygrêft, dus zonder
k.
Deze grachten vormen de dijen oftewel de
f lanken van lJlst.
Toch wordt ook door mensen die in lJlst zijn
geboren en getogen de benaming Dykgrêtt
wel gebezigd.
De door u genoemde plattegrond is waar-
schijnlijk de bekende kaartvan Chr. Schota-
nus uit 1664.
Hier wordt ook al de naam Dygracht gebruikt.
Wij hopen dat u ondanks dit kleine menings-
verschil over Dij- en Dijkgracht het artikel
over het schip 'Oeral Thtis' kunt waardercn.

Redaktie


