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Sint Nicolaas-aktie 1985 van
de Winkeliersvereniging van
lJlst
Ook in lJlst wordt een grandioze Sinterklaas-
aktie gehouden met een hooÍdprijg van
t 500,- aan waardebonnen. Verder diverse
waardebonprijzen t.w.v. / 100,-, I 50,-,
f 25,- en nog vele prijzen in natura, beschik-
baar gesteld door de deelnemende winke-
liers. Totaal zo'n 50 prijzen, dus de moeite
waard.
De aktie gaat als volgt: bij aankoop van f 7,5Q

aan artikelen ontvangt u een kansbon. Op die
kansbon vult u uw naam en adres in en levert
hem weer in bij de deelnemende winkeliers,
herkenbaar aan het raambiljet. De trekking
vindt plaats op vrijdag 6 december a.s. om

')0 uur 's avonds in het Mienskipsh0s. Doe
\'têe en maak kans op de prijs van t 500,-.

Aan de aktie wordt deelgenomen door de vol-
gende winkeliers: De Boer's Bakkerij; CaÍé-
restaurant ,,Het Wapen van lJlst"; GolÍÍ, lJlst;
De Haas, bloemen- en tuincentrum; Kapsalon
Jennie; Fotostudio ,,De Kijkkast", Feikje Sy-
brandy; Woninginrichting en Meubelstoffeer-
derii Post; Speerstra's Voordeelmarkt; Instal-
latie- en LoodgietersbedrijÍ A. Sijperda; lJl-
ster Warenhuis M. v.d. Veen; Boek-. Kantoor-
boek-, Foto- en Speelgoedhandel Visser;
SchildersbedrijÍ J.G. de Vries; Rijwielhandel
Joh. de Vries; SRV-handel N. Waltje; Slagerij
W. Zijlstra.

Extra koopavonden: maandag 2 december,
dinsdag 3 december, woensdag 4 december.

Donderdag 5 december ziin alle zaken
om 5 uur gesloten.

Sinterklaas komt in lJlst!!!
Ook dit jaar komt Sinterklaas ondanks z'n
drukke werkzaamheden ons met een bezoek
vereren en wel op zaterdag 23 november a.s.
om plm. halÍ vier's middags. Met zijn Pieten-
gevolg komt hij aan bij de brug in het centrum
van lJlst.
Na aankomst gaat hil naar het Mienskipsh0s
waar hij met zijn Pieten en de kinderen van 3
tot 7 à 8 jaar (beslist niet jonger dan 3 jaar) zal
luisteren en kijken naar een voorstelling van
Poppentheater ,,De Regenboog", die een
mooi sprookje gaat spelen, wat ongeveer een
uur duurt. In verband met de ruimte graag
geen ouders in de zaal. Er is genoeg ,,oppas-
send personeel" aanwezig.

BEL 19OO
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TAXI.NIEUWENHUIS

BURGERLIJKE STAND
Geboren: Allard, zoon van de heer en me-
vrouw Nooitgedacht.
Gehuwd: Johannes Andreas Hendrikus Ver-
eecken en Antje Kooistra.
Overleden: Jan ke Si jbesma-Haanstra.

Redaktie-Nieuws
Dit is het laatste nummer van lt Dryltser Kyp-
mantsje, waarin u de naam van mevrouw
A.P. Nagelhout-Luiten als redaktielid zult
aantreÍfen.
In verband met het Íeit dat zil binnen niet al te
' rge tijd lJlst gaat verlaten, vond ze het beter

\-. alvast aÍscheid te nemen van het redaktie-
team.
Hannie Nagelhout leverde regelmatig bijdra-
gen aan de inhoud van ons blad, in de vorm
van o.a. boekbesprekingen en gedichten. zij
was een van de medewerkers van het eerste
uur, d.w.z. vanaf 1981, toen het Kypmantsie
voor het eerst in zijn tegenwoordige vorm
verscheen.
Zelt zegt ze veel van haar werk voor het Kyp-
mantsje te hebben geleerd en de andere re-
daktieleden zien allemaal met veel plezier te-
rug op de tijd waarin ze met Hannie hebben
samengewerkt.

It Dryltser
Kypmantsje

sjoch side 9

Hjir kin ik net by,sei de man,
en stuÍs syn hotleyn'e hichte

Hannie, hartelijk bedankt voor alles en we
hopen op zo nu en dan nog eens een biidrage
uit jouw pen.

De redaktie

WN-Kwis Zakenbeurs
De juiste antwoorden van de gehouden ver-
keerskwis op de zakenbeurs van Veilig Ver-
keer Nederland, afdeling Sneek/Wymbritse-
radeel zijn:
1. Wanneer is parkeren op de rijbaan van een
voorrangsweg buiten de bebouwde kom toe-
gestaan? Nooit.
2. Buiten de bebouwde kom geldt voor
bromÍietsers een maximum snelheid, welke?
40 km per uuÍ.
3. Waar moet een voetganger met een Íiets/
bromfiets aan de hand buiten de bebouwde
kom lopen, wanneer hij gebruik moet maken
van de rijbaan? Uiterst Íechts.
4. ls er voor Íietsers een maximum snelheid
vastgesteld? Nee.
5. Wanneer moeten bestuurders van motor-
voertuigen op meer dan twee wielen een ge-
varendriehoek bij zich hebben? Alleen bui-
ten de bebouwde kom.
Van de 450 ingevulde formulieren waren er 22
goed! We hebben drie prijsjes beschikbaaren
die zijn gewonnen door: 1. Akkelien Smink,
De Dassenboarch 21, lJlst; 2. Klaas Hoekstra,
Eegracht 74, lJlst en 3. Jan Hibma, Westergo-
leane 5, lJlst.

Postabonnees op
It Dryltser Kypmantsie

In het vorige nummer van dit blad kon u lezen
dat de oud-lJlster Jaap de Jong, thans woon-
achtig in Canada, zich had opgegeven als
abonnee op het Kypmantsje.
Er zijn nog meer lJlsters 'om utens' die het
blad elke maand ontvangen.
Wil willen graag nog even op deze mogelijk-
heid wijzen.
Het Kypmantsje verschijnt 11 kêer per jaar.
Hiervoor betaalt u in totaal f 16,50 (porto- en
administratiekosten). Aan het begin van het
kalenderjaar ontvangt u van ons een reke-
ning, die u zo snel mogelijk gelieve te vol-
doen.
Aanmelden als abonnee kunt u zich bij Boek-
handel Visser, Galamagracht 9, postadres:
postbus 4, 8650 AA Ulst.

'lt Drylster Kypmantsje'
Redaktie: A. Kuipers,, F. Bloemhof,

Fr. Boschma.
Techniek: G. Groeneveld-Kroese,

S. Houtsma, L. Visser.

Kopij enloÍ advertenties kunt u inleveren
vóór 1 december bij:
Boekhandel Visser, Galamagracht 9, lJlst.
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VRIJWILLIGERSWERK
ZUID.WESTHOEK
De vrijwilligerscentrale heeft doorlopend di-
verse vakatures voor mensen die graag vrij-
willigerswerk willen doen als invulling voor
hun vrije tild. Dat betekent dat ook mensen
die naast hun werk nog iets willen doen, langs
kunnen komen voor inÍormatie.
Ook mensen die vrilwilligerswerk willen doen
met behoud van uitkering zijn welkom voor
inÍormatie in lJlst op vrildagmorgen van 9.30-
12.00 uur in het Mienskipsh0s, Wilhelmina-
straat 2.
Voor de volgende projekten/vakatures ziin
weer mensen nodig:
- Sneker kruisvereniging.

Spel en opvoedwinkel vraagt voor 1 vaste
ochtend en 'l vaste middag in de 2 weken
iemand die inlichtingen kan geven overfol-
ders, speelgoed, boeken en tijdschriften.

- lelánen-
Bij de lelánen zijn diverse taken voor vrij-
willigers/sters, zoals gastvrouw-Íunktie
voor bewoners, begeleiden van bewoners
naar de markt, begeleiden naar het winkel-
tje, haarwassen en verzorgen.
Het maken van radioprogramma's voor de
bewoners, zorg dragen voor het uitzenden
van de programma's, meehelpen met
groepsgymnastiek, muziek maken en zin-
gen en het begeleiden van bewoners bij
aktiviteiten.

Voor meer informatie kunt u terecht bij de
Vrijwilligerscentrale, Harinxmakade 44,
Sneek, tel. 051 50-22341.

Bond van Plattelands-
vrouwen in Friesland,
AÍd. lJlst
Even een terugblik op de oktoberavond. De
vrouw en haar recht.
Als bijzondere gaste was die avond aanwezig
mevrouw R. Samplonius uit Hommerts, lid
van het provinciaal bestuur. Als spreekster
kwam die avond mevrouw Lubach. Zij vertel-
de ons de historie van de strijd van de vrouw
voor haar rechten.
I n 1 898 was Alletta Jacobs onze voorvechtster
voor vrouwenrechten in het openbare leven.
ln 1918 werd Suze Groeneweg gekozen als
eerste vrouw in de tweede kamer. Veel meer
data en Íeiten werden verteld, met -behaalde
ovenarinningen waar wij nu nog baat bij heb-
ben. ln 1957 werd pas ingevoerd dat de
vrouw, als zij huwde, niet ontslagen kon wor-
den. lk hoop dat de aanwezige dames er ge-
noeg van opgestoken hebben.
Er werden schriftelijke vragen ingediend en
beantwoord en de discussie was pittig.
We zullen met onze emancipatie-program-
ma's niet meer met name genoemd worden,
maar zijn een heel klein schakeltje in de groei
naar het evenwicht in de maatschappij, tus-
sen man en vrouw.
De kerstavond wordt gevierd op dinsdag
17 december a.s met een koffietaÍel en pas-
sende omlijsting. Wij vragen van de leden wel

weer een bijdrage, maar venarachten zoals elk
jaar een zeer goede opkomst.
Wenst u inlichtingen of zoekt u naar een ge-
zellige invulling van een avond per maand,
belt u gerust onze secretaresse mevrouw
H. Bones, Westergoleane 33, tel. 1982.

Het Bestuur

TAXI-BUSJES
8perc. metc-ltauÍíeuÍ

BEL 19OO

Gezeur over de kinderen
In plan 'De Rat' hoor ik nogal eens: 'Kinderen
daar niet spelen oÍ voetballen.'
Nu schijnen er mensen te zijn, die vinden dat
kinderen geen recht hebben om te spelen.
Daarvoor zoeken ze er dan ook nog kinderen
uit, waarop ze alles aÍschuiven.
Steeds weer dezelÍde kinderen worden hier-
van de dupe.
Zijn deze mensen soms hun eigen jeugd v*/
geten? Waren zij vroeger niet net zo? Laten
deze mensen toch blij zijn dat de kinderen
tenminste gezamenlijk spelen. Volwassenen
vliegen elkaar al genoeg in de haren.
Wat is er mooier dan spelende kinderen?
Laten volwassenen hier een voorbeeld aan
nemen, maat ze niet bekritiseren, oÍ zelfs ge-
woon wegsturen.

W.F. bewoonster olan 'De Rat'

i -'.)^ ,,,r'li::r,,"n7,"r", .51 - _

!J/ W'E'/?à/à'
lllí/lW@44//Elegance is er verder voor o.a.

* g ez i c hts be ha nd el i ng en
* epileren * harsen
* wimpers- en wenkbrauwverven
* peeling (iontof rese)
* electilsch ontharen
* gratis advies

WESTERGOLEANE 31 - IJLST
TEL.05155-1510
B ehandel i ngen volgens aÍspraak.
Aangesl. bii de AMBOS/STIVAS gedipt.ntr,W:
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Ge4reente edt pand van
OUO-burgemeester
J. Oppediik
ln de raadsvergadering van 22 oktober j.l.
heeft de gemeenteraad een erfenis van de op
29 juni j.l. overleden mr. J. Oppedijk aan-
vaard.
Deze erÍenis bestaat uit het pand aai de Gala-
magracht 45 te lJlst mits bestemd wordt ten
dienste van de gemeente plus een bedrag van
honderdduizend gulden.
Dit geld moet worden gebruikt om de woning
te verbouwen en te onderhouden.
Àladat hierover op vezoek van het C.D.A. een

. iartier in besloten zitting was vergaderd
Verklaarde burgemeester Cazimier dat het
hier gaat om een schenking, waaraan de ge-
meente geen Íinanciële ofÍers hoeft te bren-
gen.
Zelf gaat de burgemeester het pand niet be-
wonen, maar hij acht het niet uitgesloten dat
een eventuele opvolger het pand zou kunnen
bewonen. Tijdelijk zal er bestemming ten
dienste van de gemeente worden gezocht.
De opmerking van Piet de Vries namens de
P.v.d.A. 'dit kadootje niet uit te pakken'werd
hem door de rest niet in dank afgenomen.
De Stadslaan in lJlst komt in aanmerking voor
een akoestisch ondezoek op grond van de
wet op de geluidshinder.
Dit omdat volgens metingen de komende
10 jaar per etmaal 2500 tot 5000 motorvoer-
tuigen deze straat zullen gebruiken.
Welke konsequenties dit onderzoek kan heb-
ben kon men Feikje Sijbrandij (V.V.D.) niet
precies uit de doeken doen.
Wel dat er in deze weg akoestische zonês

?esteld moeten worden, om aan de hand
\áarvan te beoordelen oÍ de geluidsbelasting

binnen de aanvaardbare grenzen blijft.
De woningstichting 'De Vier Gemeenten' te
Wommels krijgt financiële medewerking van
de gemeente voor de bouw van 8 woningwet-
woningen te lJlst: vier huunrvoningen met een
huurprijs van ca. f 450,- per maand en vier
met een prijs van ca. f 362,- per maand.
Deze woningen zullen op het Mientlán wor-
den gebouwd.
De heer L. Schotanus, Galamagracht 28, is
door de raad benoemd als vertegenwoordi-
ger van lJlst in de Stichting Wymbritseradeel
fan Alds.

Behoudt lJlst twee C.D.A.-raadsleden?
Als de leden akkoord gaan met de advieslijst
van het aÍdelingsbestuur van het C.D.A. in
Wymbritseradeel, komen de twee zittende
raadsleden uit lJlst . J. de Vries en A. Frankena
opnieuw op een verkiesbare plaats.
Drie andre raadsleden van het C.D.A. hebben
plaats moeten maken voor een vrouw, waar-
door de kans groot wordt dat er bij het C.D.A.
straks ook vrouwen in de gemeenteraad ko-
men. Deze Íractie bestaat nu uit 8 mannen.
Ook heeft het bestuur gekozen voor een nieu-
we lijsttrekker.

De lijst is als volgt samengesteld: 1. J.S. Ger-
brandy, Goeinga; 2. J. de Vries, lJlst; 3. B.
Heerschop-Bakker, Tjalhuizum; 4. G.D. Kete-
laar, Blauwhuis; 5. A. Frankena, l.Jlst; 6. R.
Zijlstra, Gaastmeer; 7. K. Kramer-Kampen,
Oosthem; 8. F. Attema, Oudega; 9. G. Woud-
stra-de Vries, Heeg; 10. F. Spoelstra, Wouds-
end.

MEN SOE DER MAR
WURCH FAN WURDE...
'Klaske Dijkstra (F.N.P.) viel bil de behande-
ling van de meerjarenvisie regelmatig in her-
haling met haar visie dat ih protte lytse peal-
tsjes in stek meitsje,' seit Fokke Nauta yn syn
Íerslach fan 'e lêsthálden rÍedsgearkomste.
Foar't de lêzer begrutsjen mei my kriget om't
men Ían steksetten mar wurch wurdt, of noch
slimmer de neamde 'regelmatige herhaling'
wolris op in earste demintens wize koe, bin ik
sa Írij en freegje it Kypmantsie in rigelman-
nich romte om Nauta syn ferslach wat oan te
Íoljen.
De neamde 'mearjierren-Íisy' wie in belieds-
plan fan 'e gemeente Íoar de kommende jier-
ren. De Íisy hie as titel meikrigen: 'Ek lytse
pealtsjes meitsje in stek'. Dat soks mei de
krappe sinteraasje tan dizze tiid te meitsjen
hat, seit him sels. Yn dat ramt ha ik wiisd op it
Íerheegjen fan de gemeentlike belêstings:
'foar de minima meitsje wier alle lytse pealts-
jes in stek.' En fierder: 'ek by de opset Ían dê
eigen ynterne organisaasje moat der om
tocht wurde, dat lytse pealtsjes in stek meit-
sje.'
Dêrmei wie it minske har steksetten dien, by
alles wat se fierder noch oer de mearjierrenfi-
sy sein hat. Net wurch wurden en noch goed
by'tÍerstàn...

K. Dykstra-Semplonius

peuterspeelplaats

&eGs e4eke
Peuterspeelzaal' Lyts Yleke'
Vrijwilligster gevraagd
Onze stagiaire is in plaals van 4 ochtenden,
maar 2 ochtenden per week aanwezig.
Wij zoeken nu een vrijwilligster voor maan-
dag en dinsdagochtend om de aanwezige lei-
ding te assisteren.
Hebt u belangstelling, kom dan eens op een
van deze ochtenden kijken en'"tï;1ïjll*

Peuterspeelzaal'Lyts Yleke'
heett donateurs nodig
In lJlst bestaat nog steeds de peuterspeelzaal.
Wij willen graag dat die blijft draaien.
Alle financiële steun is welkom.
Daarom vragen wij iedereen die ook deze me-
ning heeft ons te steunên. Voor het bedrag
van f 5,- per jaar kunt u donateur worden.
Opgeven kunt u zich bij het secretariaat van
de peuterspeelzaal, te weten: M.L. Postma,
Ylostinslaan 54,8651 AV lJlst, te|.2266.
Bijvoorbaat dank!

Het Bestuur

anlta

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

&q,rdrlb-d n mpIB atmatw,
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Geeuwkode 5 o ljlst o 05155-'1447
cjinsclogt/mzotercJog gOO-l6.OOuur wiiíJogsloopo\onc,

\0or wooni'Ceadn opzh mooist

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

ProeÍde U al:
Ons vers gemalen,

heerlijk gekruid
gehakt

en onze echte

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

SLAGERIJ

W.Zailstra & zn,
Eegracht 65 - lJlst - Telefoon 1309
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Faar al Jou molkprodukten,

frisdranken, tsiis en aeijen

komt de molkboer bij Jo foar!

EK ALLES FAN

'E T1IAERME BAKKER

Jou molkboer,

N. Waltje
TilleÍoan 1397

bondsspaarbank Ê

van 1818 Snêok-lJllt
Stadslaan 51

....voor Uw salarisrekening

....vooÍ Uw spaarrekeningen

. . . .vooÍ uw verzekeringen

....vooÍ Uw reizen

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

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

Doe meer met de bank
die meer doet
BONDSSPAARBANK

Open Deur/Goede Tijding
Het thema van het novembernummer van
Open Deur/Goede Tijding luidt 'Het rijk al-
leen'.
Alleen is maar alleen, 'één alleen is maar ver-
drietig', dat zijn woorden die vaak gehoord
worden wanneer het gaat over mensen die
alleen leven.
'Alleen'staat gelijk aan 'eenzaam'en dus aan
'zielig'. Dat dat niet altijd het geval behoeft te
zijn, leest u in het novembernummer, waar
mensen aan het woord komen, die 'alleen
staan'. doorwelke oorzaak dan ook.
Alleen zijn is geen bestaan 'bij gebrek aan
beter', maar heeft zeker ook positieve aspek-
ten.
Deze gedachten worden uitgedragen in de
artikelen, korte stukjes, foto's, bijbelse ver-
kenning en prenten.
Open Deur/Goede Tijding, het oekumenisch
geóriënteerde maandblad voor mensen bin-
nen en buiten de kerken.
Op zondagavond 24 novernber hopen we D.V.
weer een samenkomst te houden. in het
'Mienskipsh0s' om 19.30 uur. Voorganger is
de heer B. van Brug uit Leeuwarden, werk-
zaam bij de Youth for Christ aldaar. Muzikale
mewerking: Youth Íor Christ lJlst.
U bent allen van harte welkom!
Met vriendelijke groet,

Open Deur Commissie lJlst
p/a Westergoleane 7

AMNESW INTERNATIONAL
Toen wij enkele jaren geleden begonnen met
het schrijven van brieven voor gevangehen,
hadden we een groepje van 6, soms 8 men-
sen.
We kwamen dan bij één Van de deelnemers
aan huis. Door het groeiend aantal schriivers-
(sters) was dit eigenlijk niet meer mogeliik,
zodatwe naar'De Schaapskooi' zijn verhuisd.
Maar ook hierwerd het doorde vele kerketijke
aktiviteiten steeds moeilijker een geschikte
avond voor ons vrij te maken.
De kerkeraad van de Doopsgezinde gêmêên-
te gaÍ ons toen de gelegenheid om in hun
konsisitoriekamer het schrijven voort te zet-
ten. Dit was evenwel maar een tijdelijke op-
lossing. Totdat één van onze schrijfsters op
het idee kwam om de schrijÍavonden in de
Openbare Bibliotheekte houden. Hetbestuur
had daar geen bezwaar tegên zodat in het
vervolg de schrijfavonden daar worden ge-
houden, en wel telkens op de 2e donderdag
van de maand tussen 19.00 en 20.45 uur.
Wilt u de volgende datums even noteren?
Donderdag 14 november, 12 december,9 ja-
nuari 1986.

Mevrouw Spi jksma-Walinga
H. Ouderkerken

GRAAG GEDAAN
Dit is een vrijwillige hulpdienst, het bij elkaar
brengen (via ons kontaktadres) van mensen
die hulp willen bieden en mensen die hulp
nodig hebben.
Welke soort hulpverlening komt hiêrvoor in-
aanmerking?
1. Autovervoer: voor licht gehandicapten of
andere mensen die behalve vervoer soms ook
verdere begeleiding nodig hebben naar bij-
voorbeeld ziekenhuis, kleding kopen e.d.

2. lnsprlngen in tiidelllke noodsituaties: bij-
voorbeeld een moeder moet plosêling naar
het ziekenhuis en er is opvang voor de kinde-
ren nodig oÍ een alleenwonende komt thuis
uit het ziekenhuis en kan zich nog niet alleen
redden. De hulp die in dergelijke gevallen ge-
boden wordt, is van overbruggende, tijdelijke
aaÍd, totdat de geholpene na een paar dagen
het zelÍ weer aan kan of een beroepskracht
(b.v. gezinshulp of bejaardenhulp) het over-
neemt.
3. Eenvoudlge karweities: voor mensen die
daar door ziekte, handicap of ouderdom niet
zelf toe in staat zijn, bijvoorbeeld boodschap-
pen doen, klusjes in en om het huis, elastie-
ken kousen aantrekken.
Dit zijn een paar voorbeelden van de meest
voorkomende hulpverleningen. Hebt u één
van deze oÍ een dergelijke hulp nodig, bel dan
gerust naar onderstaand kontaktadres.
Dit geldt ook voor eventuele nieuwe hulpver-
leners.
De geboden hulp is in principe gratis, alleen
voor auto-vervoer worden de benzinekosten
vergoed.
Het Graag Gedaan komitee bestaat uit vijf da: _

mes: mevr. Sietsma, Ylostinslaan 3, tel. 12Q
mevr. v.d. Velde, Sneekerpad 6, tel. 1351í
mevr. Hoekstra, S. Sjaerdemalaan 13, tel.
1602; mevr. Nijdam, S. Sjaerdemalaan 38, tel.
1783.
Kontaktadres: mevr. R. Johnson, Uilenburg
14. tel. 1568.

Buurtvereniging
Ylosti nsl aa n-Bockamastraat
Onderstaand het jaarprogramma 1 985/1 986:
1985: 4 oktober: klaverjassen. Daama elke 2e
vrijdag van de maand t/m april 1986; 25 okto-
ber: speurtocht in de bossen.30 november:
sinterklaasmiddag.
1 986: 24 januari: bowlingavond volwassenen;
I maart: kinderbowling; 15 maart: feest-
avond; 16 april: jaarvergadering; 26 april:
(onder voorbehoud) kinderbingo met panne-
koeken eten; 28 juni: hobby/huisvlijtmarkt in
Ylostinslaan/Bockamastraat; 29 augustus:
barbecue. september/oktober: kindermar'-
in Nij Ylostins.

ToanielÍeriening
'Meiïnoar ien', Drylts
Oan it begjin lan dizze winterrite litte wy jim
witte dat És Íeriening Ían doel is twa toaniel-
stikken op'e planken te bringen en wol:
'lt sit yn 'e famylje'- yn novimber
en 'Op bleate Íuolten' - yn maart.
Fansels binne wy wol wat grutsk dat És toa-
nielspilers no Étkomme meie yn de earste
klasse Ían it 'B0n Ían Fryske ToanielÍerienin-
gen'.
Miskien is dit skriuwen in oantrÉn om ris kon-
takt op te nimmen mei És feriening, bygelyks
om lid te wurden en/of sels ris mei te spyljen.
Jim kinne skilje mei meÍrou H. v.d. Schouw,
tel. 1350 of de hearJ. Schilstra, tel. 1425.
Ek wolle wy noch meidiele dat wy fan doel
binne inkelde aksjes te hàlden (u.o. in 'snert'-
aksje yn jannewaris) om És jildpine kwyt te
reitsjen.
Ek wy sitte mei hegere 0nkosten en krije min-
der subsydzje.

It Bestjoer
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Na het volkspetitionnement
Velen hebben laten merken dat ze vonden dat
het daarbij niet eerlijk zou toegegaan zijn. lk
heb daarover wel mijn mening, maar wacht
me wel die uit te spreken.
Wie zou het kunnen kontroleren. Dan moet er
wel een onafhankelijke kommissie worden
benoemd, die de 3% miljoen handtekeningen
stuk voor stuk gaat kontroleren.
Zo ben ik in de gelegenheid geweest om de
16.500 handtekeningen die aan de Synode
der Gereformeerde Kerken op 7 maart 1984
werden aangeboden (maar niet aangeno-
men) stuk voor stuk door te nemen en als er
bij het volkspetitionnement procentsgewijs
niet meerongerechtigheden voorkomen, dan
behoeft niemand zich daarvan een probleem
te maken. Wel vraag ik mij af hoe men vast
heeft kunnen stellen dat slechts 3% van de
handtekeningen van Gereformeeiden en 9 à
12o/o vàn de l.lervormden aÍkomstig waren.
Overigens wel begrijpelijk, hetzijn wel de ker-
ken die nog altijd achter het l.K.V. staan, maar
slechts een zeer klein percentage van de
kerkleden.
Wat we op 26 oktober op de televisie hebben

. Innen zien, maakt dat wel duidelijk. Na de
Yreet van Sienie Strikwerda: 'Zie hier ons aller

Mient Jan,' werd laatstgenoemde bijna als
een Romeinse goddelijke overheerser toege-
juicht.
Nu moet ik toegeven dat hij er wel hard voor
gewerkt heeÍt en dooÍ steeds de kerken erbij
te halen, ook het kerkvolk demagogisch be-
speeld heeft. En toen kwam onze minister-
president en barste het tumult los. In mijn
ogen niet meer dan een rebellerende bende
ongeregeld! En ik heb al gelezen dat er on-
dertekenaars zijn die zich diep schamen dat
ze door die handtekening hiervoor mede-ver-
antwoordelijk zijn. lk hoop dat er nog velen de
ogen open mogen gaan en zich alsnog dis-
tantiëren en met name de kerken en de kerke-
lijke sympathisanten in de l.K.V.-kernen.
Als iemand op een l.K.V.-vergadering laat ho-
ren dat van alle ellende in de wereld, het kapi-
taal de schuld is en niemand van de daar

Hast politikus

Hy wie net rjocht
en net bryk
betiden wat rtngear
en wat mankelyk

Hy wie net bliir
en net bliid
meastal wat tryst
marwol by detiid.

Hy wie net snoad
en net dom
wol wat geleard
lang net stom.

Hy wie net goed
en ek net tsioed
gewoan wat tuskenyn
lykwols altyd moed.

Hy wie net dea
mar like soms in lyk
hy libbe oesa dreech
hy die oan polityk.

aanwezige kerkleden hiertegen protesteert is
het maar droe'ig gesteld' 

o. Ticheraar

Tussenbalans op 1 november
Een trieste dag.
Tegen hoop in,
tegen mooie woorden in van Lubbers c.s.
Het kabinet wil kruisraketten plaatsen en
doorgaan met vijanddenken: 'Als de slechte-
rikken in het Oosten volkenmoord beramen.
dan hoeven wij niet meer na te denken, wij
doen het ook! en het afzetgebied van multina-
tionals moet immers afgeschermd.'
De NAVO heeft het Nederlandse volk tot de
militaire orde geroepen. Zo gezien zijn de
kruisraketten voor ons zelÍ bestemd.
ls dit de tussenbalans?
Nee.
Door inspanning van devredesbeweging iser
tot nu toe veel gebeurd. Steeds meer mensen
zien het sinistere spel gespeeld worden.
Reagan en Gorbatsjov c.s. zijn gedwongen of
de schone schijn op te poetsen of echt met
elkaar te praten. De Russen zijn in beweging
gekomen. Eindelijk!
Lubbers ruilt 48 kruisraketten voor vier kern-
taken. Twee daarvan moesten door roest en
mottigheid toch al weg, maar er is winst. Ein-
delijk!
En het volkspetitionnement? Dat leverde
750.000 meer handtekeningen op dan de
g rootste optim isten mogeli jk achttên.
De uitwerking komt. De vredesbeweging gaat

door, met nog meer kracht. De kernwapens
gaan de wereld uit en Nederland zal eerst hêt
eigen straatje schoonmaken.

t.K.V.-Utst
Ylostinslaan 7 5, tel. 1 254

I

studo \oor grofische lormgeving

iilst . golomogrocht lBo . telefoon 05.| 55-24A7

Meubelmaheríj

PeínGalann
Gespecla/iseerd in het maken
van eigentiidse meubelen
e n i nterieu r- bet i m m er i ng e n
naar uw persoonlíjke wensen.

Wat is 't winderig en wat is't koud,
veel ménsen voelen zich dezetijden erg oud.
De straten liggen vol met atgevallen blaren,
maar naar wat blijft hangen, kun je uren lang
staren.
Ziet u dat rood en geel en bruin?
Half aangeklede bomen met hun kale kruin?
Ook devogeltjes kun je nu beterzien,
hebben zij geen lastvan de kou misschien?
Wij mensen maken het gezellig in huis.
Ook de huisdieren blijven graag weerthuis.
Maar kom je buiten in de kou een bekende
tegen,
doe dan niet zo schichtig en verlegen.
Straal warmte uit en geel een vriendetijke
groet,
dat doet ondanks de kou, iedereenveel goed.

APNaL

Uilenburg 16 - 8651 EK Ulst - TeteÍoon os.tS5-22Sí

Herfst

sybe houtsrno

en produktie
Tijdelijk verhuist van Galamagracht 18a naar
Galamagracht 34 (boven Goltf Ulst).

-
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(enkele dozen mêt25o/o korting)

Ministeck, zowel mooie geschenkdozen als losse aanvulkleuren.
My little pony, pony's, kleren voor de pony, stal of schoonheidssalon,
kom vlug kijken.
Britains traktor * landbouwwerktuigen.
Siky vrachtwagens en ook traktor.
Bouwmodellen, div. merken, grote en kleine dozen, ook in hout.
Ambitoys, het merk voor baby's en peuters.
Puzzels, van 4 tot 4000 stukjes, o.m. van de FABELTJESKRANT en de
ROSE PANTER.
Fleur, Cindy, Barbie, MadelieÍ, alle merken voorradig.
Barda racebanen, ook losse auto's leverbaar.
Kàip-, prik-, plak-, kleur- en tekenspullen, zoveel keus vind je
nergens.
Postpapier, Íotolijsten, Íoto-albums, teleÍoonklappers,
adresboeken, pennensets, teveel om op te noemen, u moet gewoon
even komen kijken.
Agenda's van 1986, nu alle soorten voorradig.
It B0sboekje, de Fryske aginda, mar fleane, want oars is der op.

Als wijalles op moeten noemen dan is het hele Kypmantsjevol,en dat
is zo sneu voor de andere adverteerders; komt u gewoon even
sneupen! Nu hebben we de grootste keus en kunnen we u nog ruim
van advies dienen.

VISSER.IJLST
BOEK- EN FOTOHAN DEL. SPEELGOED
Galamagracht, teleíoon Í318

Autorijschool L. de BOer
Belangrilker dan een goedioop

leguur is de elndrckenlng
na het rlleramenl

Ga daarom naar
Autorijschool L. de Boer

Popmawal12
Ul!t

Teleíoon 05155-1553

VOLLEDIG
GEDIPLOMEERD

MoaiÍoarde minsken, mar. . .
De iisbaan by de mOne lei der goed by mei in
moaie singel deromhinne. lt wie foar Íerskate
f0gels in prachtich plak om te brieden.
Doe wie der noch rêst en frede.
Der moast in sportkompleks komme. De mo-
torseage kaam . . . en der bleau gjin beam fan
de moaie singel oer. De rêstfoarde natoerwie
Íuort. Fuortdaliks dêrnei waarden de f0gels
lykas de hearringslynder, merkel, ein ensf. op
'e nij Íerjage om't der in paad by it wetter de
Geeuw láns moast. lt no saneamde 'binnen-
paad' tusken Drylts en Snits. Allegearre is it
hiel aardich foar de minsken, mar tink der ris
oan wat dit foar de fogels en bisten om És
hinne betsjut!
Sa 0ndertusken is der ek plak romme en yn-
rjochte foar de sylplanken dit ta skea fan de
Í0gels dy't der oars maitiids dêr sitte te brie-.
den en dan harren jonkjes dêr grut brochten.
Ek it Mientlàn moast it 0ntjilde. Nei Íolle ge-
harrewar Ían in pear betsjoeren mei de ge-
meente moasten de moaie gruile wylgen del-
lein wurde. Watwie dit in moai olakte brieden
Íoar w.o. ràns0le, ekster, swartkopke en blau-
motske.
Der moasten huzen komme. lt waard nee(
saak dat der in nije dyk oanlein waard tuskeFr'
Dryltsen Nijesyl. Dit betsjuttewol datdedoar-
nehage, dêr't Íerskate Í0geltsjes yn brieden
Íoart moast, lykas de grutte popelieren oan'e
dyk. Dit allegearre Íoar de minsken!
In needsaak? Hawar ik ha de saken ris op in
rychje set dy't er de lêste jierren Íeroare binne
en dat yn in lyts skoftke tiid!
Tink ris oan de Spoarput mei al syn wylde
planten, f0gels en fisken. lt soe in grutte griis
wêze, wannear hjir ek Íeroarings oanbrocht
wurde moasten. Lit És as Dryltsers Íoar sokke
wichtige saken noed stean.
Der binne noch mear moaie plakjes yn en om
Drylts hinne. Wy moatte oppasse dat dy dêr
bliuwe!
Alles meie wy as minsken net opeaskje, dêr
hawwe wy it rjocht net ta!

S,

Huisartsenpraktiik
BetreÍt: Bevolklngsonderzoek \/
baarmoederhalsultstrijkjes
Zoals u weet is het bovengenoemde bevol-
kingsonderzoek o.a. om bezuinigingsrede-
nen, onlangs gestopt. Het is een goede zaak
dat dit onderzoek in de toekomst door de
huisarts geheel zal worden overgenoÍnên.
Hoe een en ander geregeld zal worden is nog
steeds onderuverp van overleg met de over-
heid, ziektekosten-verzekeraars en huisart-
sen.
In aÍwachting van dit overleg zijn we genood-
zaakt per uitstrijkje u I 2,50 administratiekos-
ten in rekening te brengen. Dit omdat er op dit
ogenblik helemaal geen onkostenvergoeding
voor dit ondeaoek gegeven wordt. We hopen
op begrip van u voor deze maatregel.
Overigens willen wij misschien ten overvloe-
de nog vermelden dat vrouwen in de leeftijd
van 30 jaar tot ongeveer 50 jaar wordt aange-
raden één keer in de 3 jaar een uitstrijkje te
laten maken. Bij klachten van verandering in
de afscheiding uit de schede en bij pijn in de
onderbuik die met het vrouwelijk geslachts-
orgaan te maken kan hebben is het na overleg
met een van de huisartsen altijd mogelijk c.q.
noodzakelijk een uitstrijkje te laten maken.

Huisartsen E. Drenth/E. Sietsma
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JuÍíer De Jong

Se waard nei 't sikenhas ta brocht.
Buortrou gyng elkes mei.
D'r kamen triennen doe 't se yn
'e wite keamer lei.
'Sa 

àld en siik, giin man en bern.
Ek gjin lamylje mear.
Se krtpte buortrou stevich oan.
Oískie docht laak sa sear.

De dokter sei: ,,Zo moedertje"
en frege hoe it gong.
It antwurd wie: ,,it giet net goed,
mar'k hjit jutfer De Jong."
Hy gnyske wat, sei: ,,Sorrl hear,
't is myn gewoante sa.
Mar it is grií wol hiel torkeard.
Dat jow ik daliksta."

't Forpleechsterke, in hiel iong ding,
'dat 

har it iten brocht,
róp lleurich: ,,Sjoch ris beppe
en 't board gau leech, hie'k tocht.
lk ha my noch net toarsteld hé?
Suster Elizabeth."
,,JuÍfer De Jong," sei de pasjinte
en dus io beppe net. . .

Se waard Ét't sikenhos wei brocht.
Buortrou gyng eíkes mei
en skriemde doe't se by it grêf
de wite blommen lei.
ln hiel bèst minswie hinnegien,
mar by de lêste gong
wie d'r mar ien dy't ófskie naam
fan Saakje Rixt de Jong . . .

H. OOSTERVELD-VAN DER HARST

I.r I-r l_ I I I l_
De Patiëntenraad organiseert op 19 novem-
ber a.s. haar eerste thema-avond van dit sei-
zoen in 'Het Mienskipsh0s'te lJlst.
De film 'Het feest en de grole leugen'wordt
deze avond gedraaid.
Een korte impressie van de film:
'Het feest en de grote leugen' werkt met een
aantal, voor'jongeren herkenbare scenes toe
naar de grote avond: de opening van het nieu-
we jongerencentrum. In dit 'te gekke' cen-
trum tretÍen wij de zes hooÍdrolspelers aan
met hun vrienden en vriendinnen. Ze hebben
êen Íantastiese avond met veel muziek en leu-

. ,ontwikkelinoen.
)ía dit Íeest gáan ze allen hun eigen weg:
verliefd, vol venrachting, twijfelend en onze-
ker. De gebeurtenissen stapelen zich op, on-
verwacht krijgen relaties een wending; voor
sommigen hoopvol, voor anderen vervelend
en met dramatiese afloop.
De Íilm is geen 'voorlichtingsÍilm' maar laat
de jongeren zien die omgaan met vooroorde-
len, taboes, emoties, grootspraak, grote en
kleine leugens, ten opzichte van elkaar.
federe kijker, JONG (vanaÍ 14 iaar) en OUD,
zal zich aangesproken voelen door de direkte
benadering van het thema seksualiteit. De
open en direkte opzet geeft veel kijkplezieren
volop aanknopingspunten voor diskussie.
Aanvang: 20.00 uur. Toegang gratis voor jon-
geren vanaÍ 14 jaar en ouderen.

WISTU DAT:
- De huisartsen in hetvervolg vooreen baar-

moederhalsuitstrijkje / 2,50 administratie-
kosten in rekening gaan brengen (zie

\-schrijven van de huisartsen).
- beide artsen (behalve donderdag; dan al-

leen dr. Drenth) 's ochtends telefonisch
spreekuur hebben. Voor het teleÍonische

middag-spreekuur (tussen half 2 en 2 uur)
is de indeling als volgt: maandag- en dins-
dagmiddag dr. Sietsma. Woensdag-, don-
derdag- en vrijdagmiddag dr. Drenth.

- De openingstijden van het Groene Kruis--
magazijn maandag, woensdag en vrijdag
van 5 tot halÍ 6 zijn.

- Er allerlei informatiefolders in het wijkge-

tt li
I k wil ,l ztt stct^.. !','.

bouw van het Groene Kruis verkrijgbaar
zijn, waarin bepaalde aspekten van de ge-
zondheidszorg worden besproken.
Bij Ceciel Landman (wijkverpleegkundige)
kontaktadressen bekend zijn voor vrouwen
met een postnatale depressie. U kunt Ceciel
Landman teleÍonisch bereiken op 05150-
13081 tussen 7.45 en 8 uur oÍ tussen 12.00
en 13.00 uur.
Urine, ontlasting enz. en lege verpakking
van medicijnen vóór 10 uur gebracht moe-
ten zijn.

ldeaal voor uw kansbonnen!
Koop hem nu

EE]I 1I I EUWE lIAAITil AlS KADO
Origineel kado-idee van Pelikan, de Printo-Fix stempelautomaat

Klein genoegvoor uw binnen-
zak, groot genoeg voor duizenden
haarscheroe afdrukken van uw naam.

In boeken, op enveloppen,
brieven, etc. In eigen handschrift oÍ
andere letter naar keuze. Zo maakt u

altijd een goede indruk.

De Pri nto-Fix stemoel automaat
vindt u bii:

VISSER - IJLST
BOEK.ENFOTOHANDEL.
SPEELGOED
Galamágracht, têl€toon'l 318Iketiknn @
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Hllggped
en

gPedkoop:

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

* vense groente en fruit
* vers vlees
* veris van de melkman
* kompleet assortiment levensmiddelen
* vens brood
* vense kaas en vleeswaren
* kompleet drogisterijpakket
* naast de Golff een Kenborch slijterij
* bloemen
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Seísísryize.'

Hjir kin ik netby, sei de man,
en stuts syn holle yn 'e hichte

Nei in skitterende oktobermoanne kaam
novimber mei syn bolderjende winen en
trochwiete stjalprei nen.
Dis kear dus in pracht hjerst nei in kàlde en
wiete simmer. Lykwols al ier-en-betiid yn
'e hjerst falt it És op dat de Í0gels harren
klearmeitsje foar de grutte reis.
Ljippen, skriezen, wilsters en neam mar
op, boskje byelkoar gear en meitsje harren
sterk foar it swiere wurk. Earst de jongen,
dernei de álderen.
Mar salang de hjerst noch kreas is, der is
noch wat gers, it fee weidet iit, wol it És
suver net oan dat it aanst wer gl0pende
kàld en iertsjusterwêze sil, dus itfalt noch
net sa op.
Lykwols, fleane de blêden És om de earen,
greppels sitte wer fol wetter en stiet it lêste

r--i - longÍee - hu nkeriend stoareagjend by de
- hikke mei oan't de ankels ta yn 'ê blabze,

dan Íalt És ek mear op dat der in 'Í0gel-
facuÍim' 0ntstiet.
Hieltyd faker geane der groepen f0gel-
guod de loft yn, om nei in hoartsie wat
r0nflein te hawwen, ófsetten nei warmere
streken. lt r0nÍleanen as warskóging Íoar
de achterbliuwers, de sliepkoppen dy't
noch dryst dwaande binne om de amper
boppewetterháldende reinwjrimkoppen
Ét de dridze te skuorren. Op inkle àldsjes
nei - dy't de reis net mear dwaan kinne -
giet de hiele kloÍt Íuort, troch waar en wyn,
in knoarre gefaren temiitte. Net te kearen.
Wat is dat, dy drang om óf tê setten? En,
hoe Íine hja it paad hinne en werom?!

Fan ruten spyfie: migraasje
Trekke, it docht wat healwiis Frysk oan fyn
ik altiten, fan allerhande soarte bisten hat
benammen ta doel om it fuortbestêan Ían
de soarte en it yndividu.

. De bisten dogge dit om oan iten te kom-
\/ men, om yn libben te bliuwen, om oan min

waar en fijàn te 0ntkommen, om wetter te
finen oÍ mear libbensromte, om in plakje te
sykjen om te brieden oÍ te sk0ljen oÍ hja
sykje in mantsje of in wyÍke.
Trekke wurdt dien troch Íerskate soarten
sa as: ynsekten, Íisken - grutte en lytse -
flearmOzen, s0chdieren, amÍibyën en
kr0pdieren, en fansels troch de Í0gels.
Dizze lêste grutte groep giet it no fansels
eÍkes om.
Mar om dochs efkes in pear Íoarbylden te
neamen Ían de oare 'trekkers': inkle soar-
ten flinters - de noardamerikaanse mo-
narchÍlinter Íljocht meielkoar mear dan
3000 km - de treksprinkhoanne en guon
mieren.
By de fisken is Íansels by És bekend de
lange reis Ían de iel nei de Sargasso see by
de GolÍ fan Mexico. sa'n 5000 oant 10000
km. Mar ek de salm, skyldpod, skol, hear-
ring en tonyn binne warber lykas guon
walfisken, robben, seeh0nen en pinguins
oftewol de fetguozzen.
Dan guon Ílearm0zen, kikkerts, podden,
hagedissen (gerskr0pers), salanianders
en slangen.
En Ían de lêste groep: karboe's, prairieh0-

nen, rindieren, bizons en guon iikhoarn-
tsjes en mOzesoarten.
Der wurdt dus hiel wat óÍreizgê op 'ê
wráld.

Trekf0gels:
paadíiners sOnder paadwizer
Oer de f0geltrek is it measte bekend. Al
witte de gelearden noch lang net alles - ên
dat sil ek altyd wol sa bliuwe- martroch de
ringtechnyk, it merken mei ferve en troch-
dat de lêste jierren gebr0k makke wurdt
Ían radio en radar, binne hja in protte te
witten kommen.
Fan it ringjen sille wy hjirre wol it meast Ían
óÍ witte. lt fervjen is der wat Ét en radio en
radar binne frij djipsinnige ynstruminten.
Lykwols troch de radarsystemen - golÍ-
lingtes, echo's - kin men àlde Íermoedens
no grif befestigje.
Sa wit men hjoeddedei seker dat de gier-
swel - ek wol de toer-, g0l- en tongerswel
neamd - dat dy nachts trekke en dan 0n-
denrvilens noch in sliepke dogge.
Hja slane dan minder Íaak mei har wjok-
ken.
Ek de boereswel hat sterke stikken. Sa is
fan him bekend dat er syn libbenlang nei't
selde gebou weromkomt om te brieden.
Folle mear f0gels ha dat. We witte dat Ían
ljippen en strànljippen, earrebarren en
sjonglysters.
Wy komme fansels mei grutte Íragen te

sitten omtrint dizze sterke stikken. Hoe fi-
ne hja it paad?
De postdo is grif ien fan de f0gels dêr't hja
it measte mei Étprebearre ha, mar alle ant-
wurden binne net tagelyk mei alle postdo-
wen binnen.
Oer 't generaal tinkt men dat it 'de wei fine
te kinnen' te Íerdielen is yn trije types:
1. defisuele werkenning -deÍogel Íljocht

yn it r0n oant hy in bekend punt Í0n hat;
2. in bepaalde, Íêste rjochting te Íleanen -

de Í0gel fljocht sa rjocht as in kjers nei
syn gebiet sonder Ían rjochting te Íer-
oarjen;

3. it begjinpunt te Íerbinen mei it wenge-
biet - de Í0gel moat syn rjochting be-
rekkenje en hálde.

Lykwols guon f0gels kombinearje dizze
types.
Ek wurdt der wol oppere - en ek logysk om
oan te nimmen - dat f0gels in 'kompassin-
tÉch' hawwe mei oriïntaasje op de himel-
lichems.
In ynwindige tiidklok soe óÍsteld wêze op it
bewegen fan sinne en moanne.
Nachttrekkers soene der boppedat de
stjerren op nei sjen kinne.
In oare fraach is, hoe witte És wjukte Íreo-
nen wannear't hja óÍsette moatte?
De lingte Ían dei en nacht sil hjir griÍ yn-

floed op ha, marfienvei de measten geane
fuort Íoardat omstannichheden dit need-
saaklik meitsje.
En dan: hoe hàlde hja koers as earst de
jongen geane en dernei de àlders?
Utsein by einesoarten en guon guozzen -
hjir geane jongelju en heiten en memmen
tagelyk - geane earst de jongen. Hjir is
noch gjin Íerklearring Íoar.
Under de trek stjerre in knoarre. Hjir binne
spitigergenóch wol (teÍolle) Íerklearrings
foar. Striemin waar of guon komme boppe
see telàne en ha sa net mear in rêstpunt.
Mar ek fjoertuorren, elektrysketeitstried-
den easkje harren slachtofÍers. Ën dan bin
der yn de sÉdlike lannen Íansels de streu-
pers, de moardners mei harren hagel, lym-
stokjes en Íangnetten.
In bulte sjongf0geltsjes moatte it hjir tsjin
ítlizze en tsjinje dan mei 30 à 40 soartge-
noaten yn ien oÍ oar hotel as Íoarpriuwer-
ke foar d'ien of oar 0nÍerstán. (Sa, it moast
der dochs eefkes Ét). Trekf0gels fleane op
Íerskate hichten. De measten Íleane op
sa'n 900 meter hichte, mar lytsere soarten
Íleane boppe de 1500 meter en sels wol
3000 meter hichte. Ek de lingten fariearje.
Yn 1927 leine ljippen, mei in stevige easte-
stoarm yn harren achterste,3000 km óf. De
stirn (noordse stern) leit wol 14.500 km óf.
It is fansels mar krekt wèr't er hinne moat
of wol, mar guon lizze boppe de 20.000 km
óf.
De treksnelheid hinget Éteraard óÍ Ían
waaren wyn. Lytse Í0geltsjes kinnesa'n 50
km de oere helje. In lyster docht 800 km yn
sa'n 25 oeren. Mar swellen Íleane flugger,
lykas wikels (50 à 65 km d.o.), wilsters kin-
ne wol 80 helje en guon einen op it rjochte
stik wol 90 km de oere.
Mar de meast bew0ndere trekkers binne,
dy't it weagje en flean de grutte dobbe oer.
In wylp dy't oenrinteret op ïahiti, briedtyn
de bergtoendra's Ían Alaska.
Dat is twa kear yn 't jier, non-stop mear as
8000 km!
Neist de trekÍ0gels binne der dan noch de
'swalkers'. Hja bliuwe wer't hia it goed
hawwe.
KrÉsbekken, nutekreakers en guon Ole-
soarten en Íansels de protters swabberje
yn grutte groepen hin en wer. No't jo dit
Kypmantsje 0nder eagen krije binne grif
de measten óÍsetten.
Lykwols, der binne altiten inkle de lêsten,
inkle dy't hjir bliuwe. Hja bliuwe om te
stjerren oÍ weagje it en Íertrou in bytsje op
't minskdom.
Ommers, yn strange winters wurdt der
omraak byÍuorre. Mar as 'k begjin novim-
ber yn it roettsjuster en yn 't strieminne
waar in kear - sa as sa Íaak - werris in
flinke kuier meitsje, en 'k hearde boppe de
wyn en de gOlende triedden Ét roppende
ljippen, tink ik al: 'k wit net!
Maitiids en simmerdeis winskje ik my sa
Íaak sa'n frije, sjongende Í0gel, mar no!
Tsjin de wyn yn raas ik der dan mar oerhin-
ne: 'Oant sjen!'

P.F.
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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.

Wij hebben voor u een brochure
met een uitgebreide informatie
klaar liggen.

G.F. de Boer, tel. 1676
P. Hiemstra. tel.2164

Speerstra's voordeelma rkt

Vooral uw:

O Kruidenierswaren
O Groenlen en íruit
O Vers vlees en vleeswaren
O Brood en gebak
O Diepvries, enz. enz.!!

Speciale d rogisteri j en kosmetica-aÍdeling

Let op onzewekelijkse folder!!

S P E E RSTRA's Voo rdeel markt
Stadslaan 2 - Telefoon 1206

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

FI ETSEN

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

't NiÍelhÉske
Het NiÍelhÉske is weer van start gegaan met
de geslaagde open middag.
Zoals u op de aanplakbiljetten hebt kunnen
lezen, waren er weer veel mogelijkheden om
éen kursus te volgen.
We willen u attenderen oo de kursus trichem
(dit is het borduren met verÍ op stoÍ, glas e.d.).
Hebt u hier belangstelling voor, geeft u dan
op. Te|.2352.
Voor de kinderklubs op de maandag-, woens-
dag en donderdag is er nog voldoênde plaats,
onder deskundige leiding.
Wilt u verdere inÍormatie, belt u dan tel. num-
mer:2312oÍ2239.
Bovendien worden met spoed nieuwe be-
stuursleden gevraagd.

Het Bestuur

Volleybal: plezier voor zes!! !
Eigenlijk klopt deze variatie op de bekende
dansslogan, dansen is plezier voor twee, niet
hefemaal.,Volleybal is niet plezier voor zí
Het is plezier voor minimaal twaalÍ mensà;
lmmers, een volleybalwedstrijd woÍdt ge-
speeld door twee teams van zes personen. Tel
bij de twaalÍ nog eens de wisselspelers op en
de scheidsrechter, de teller en de coaches en
je komt rond de twintig personen uit.
Wij hebben het tot nu toe alleen gehad over
het wedstrijdvolleybal. Echt prestatiegericht
samen spelen. StànÍries, de volleybalvereni-
ging die meer dan 121h jaar bezig is deze
sport op een hoog peilte brengen in lJlst, kent
wedstrijdspelers. Maar er zijn ook leden die
geen aspiraties hebben om via het afdelings-
volleybal door te stoten naar het distriktsvol-
leybal in Friesland.
De rekreanten, zoals ze officieel volgens de
Nederlandse Volleybal Bond, de Nevobo, he-
ten, komen bij Stànfries volop aan de bak. Ze
kunnen zich op de wekelijkse trainingsavond
helemaal uitleven onder deskundige begelei-
ding. Eerst wat doen aan de konditie en aan
de techniek en daarna lekker spelen.
Eenmaal per veertien dagen zijn er ook rg-
kreanten op vrijdagavond in rekreatiekoml
titieverband aktief. Dat gebeurt in de1JlstV
sporthal, waar StánÍries direkt na de opening
een kompetitie startte voor clubs uit lJlst,
Wymbritseradeel en Sneek. Leuk spelen, zon-
der dat voor iedere technísche fout wordt ge-
floten, staat in 'De Utherne'voorop.
Zoals gezegd kan er ook op hoger niveau
gespeeld worden. Drie dames- en één heren-
team zijn aktieÍ in de Zuidwesthoekkompeti-
tie. En met sukses. Via deze kompetitie kan
doorgestoten worden naar de hogere regio-
nen van het volleybal, al zal de eredivisie
voorlopig nog wel achter de horizon blijven
wenken.
Belangstelling gewekt voor het volleybal?
Kom dinsdagsavonds eens kijken in 'De Ut-
herne'. Om vijÍ uur worden de eerste trainin-
gen gegeven aan de jeugd tot zestien jaar.
Daarna trainen de damesteams voor de Zuid-
westhoekcompetitie. Om acht uur starten de
dames rekreanten en kompetitie lJlst. De he-
ren beginnen om kwart over nêgên met hun
training. Er zijn altijd wel mensen aanwezig
die wat kunnen vertellen over de prachtige
sport volleybal en over de volleybalvereniging
StánÍries.

Het Bestuur
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lJlster Allerlei

Deze foto is genomen op 9 augustus 1947 tijdens een uitstapie naar Paterswolde
met touringcarbedrijÍ Van de Bosch uit Leeuwarden. MeesterJ. Hofí had de leiding
en de heren Bouke Westerdiik en Willem de Vries assisteerden hem die dag. De
heer lflietze B. Fijlstra vertelde ons het een en ander over de 'knapenvereniging'. Hii
heeÍl ook de namen van de aÍgebeelde personen vooÍ ons verzameld. De vereni-
ging was destijds aangesloten bij het Ghristelijk Jonge Mannen Verbond C.J.M.V.

Uitstapie Knapenvereniging 'Ora Et Labora'

Naar PateÍswolde en Terschelling
De leeftijd van de jongens op de Íoto varieert
van 15 tot 18 jaar. Het reisje naar Paterswolde
was het eerste uitstapje van de vereniging na
de 2e Wereldoorlog. ledereen moest een
lunchpakket meenemen. We hebberi ook met
roeibootjes bp het Paterswoldsemeer geva-
ren. Het was voor ons een prachtige dag en op
de terugreis hebben we nog een kuiertje door
de stad Groningen gemaakt.
Het volgende jaar (augustus'1948) ging deze
zêlfde jongensclub een week naar het wad-
* -ieiland Terschelling. Dat was voor die tiid
Yen hele belevenis. Eerst met de boot Johan-
na Jacoba naar Sneek. dan met de L.A.B.-bus
via Bolsward naar Harlingen en vervolgens
per veerboot naar Terschelling.
Wij verbleven daar in een tot vakantieverblijÍ
omgebouwde Duitse bunker uit de oorlog.
Een aantal van deze verdedigingswerken was
i ngericht als C.J.M.V.-kamp.
Tijdens een avondstrandwandeling zagen we
nog êen bijzonder natuurvêrschijnsel, name-
lijk het Noorderlicht. Om beurten moesten we
aardappelschillen en corvee-dienst verrich-
ten. Ditmaal was de heer Claas Frankena mee
als leider. Meester HoÍÍ was verhinderd omdat
hij in de organisatie zat van de Friese wandel-
elfstedentocht. Die wandelaars bleven des-
tijds in lJlst een nacht over.
Meester HoÍÍ en anderen organiseerden dan
in de houtloodsen van Nooitgedagt (achterde
Galamagracht)) een feestavond voor deze
mensen.

-"rb op zondagmiddag
\-r leden van de knapenvereniging 'Ora Et
Labora' (bid en werk) kwamen 's zondags-
middags bijeen in de 'lytse' konsistorie van de
Hervormde kerk. De aanvang was halÍ vier en
omstreeks halÍ zes was het aÍgelopen.
De leider opende altijd met bijbellezing en
gebed. Daarna moest één van de leden zijn
bijbels opstel voorlezen. Dan hield de voor-
zitter een korte inleiding over hetzelÍde on-
derwerp. In de pauze konden we de kontribu-
tie aÍdragen aan de penningmeester. Na de
pauze l4s meester HoÍÍ voor uit een spannend
boek. Hij kon heel mooi voorlezen.
lk herinner mij nog de boeken van K. Norel:
Engelandvaarders, Strijders en Verzet en Vic-
torie, die waren heel erg mooi.
Aan het einde van het seizoen, dat was in het
voorjaar, hielden we in samenwerking met de
kleine meisjesvereniging een jaarfeest in Ons
Gebouw (stond links van het huis van de heer
P. Hoogeveen, Eegracht, Fr.B.). Dan werden
er toneelstukjes en voordrachten ingestu-
deerd. Om de inwendige mens op zo'n avond
te versterken kregen we een beker warme
chocolademelk en een stuk koek. De melk
werd meestal geschonken door een lJlster
boer zoals Gerlof Keulen of Jan Jansma. Na
hun achttiende jaar vertrokken de knapen

naar de Jongelingsvereniging. Deze stond
destijds onder leiding van meester Dokkum,
later was dat meester Schraa. Dat was het
zo'n beetje wat ik mij nog van de knapenver-
eniging 'Ora Et Labora' kan herinneren.

Frits Boschma

Knapenvereniging 'Ora Et Labora: Ulst, au7.1947.
Achterste rii v.l.n.r.: De buschauÍfeur Johannes Hoomans, Geert Boukes Westerdijk, Ype Sj.
Nooitgedagt, Sibbele (Sip) Bakker, Pier Reinalda, HarryTroelstra en Rink Lantinga.
2e Rij: Wietze Bonne Fijlstra, Jan Datesv.d. Werff , Hendrik Frankena, Eeltje de Vries, meester J.
Hofí leider l, Bouke Westerdijkl, Willem deVriesl, Siep Jan Dokkum.
3e Rij: Bart Troelstra, Cornelis W. Meyer, Rienk Weerstra, Wiggele J. van der Velde, Fokke N.
Grasman, Andries Dijkstra, Fokkevan Brug, Durk Sj" Nooitgedagt.
Voorste rij: Homme Labordus, Libbe Kerstma, Geert Everts Westerdijk, Jan Getbens de Vries,
Johannes Geales van der Kooy, Hille Kempenaar.

J.G.DEVRIES -IJLST
schllder - en b ehornpr sb ed r ljt
Galamagracht 13 - TEL.OSt5S-lg8z

Uw Winterschilder
Voor particulieren

Bedrijven
per dag Í 50,- voordeel.
Í 35,- per dag.

Geef uw huis een extra voordelig aanzien.
Vraag een advies wij adviseren u graag.
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Voor nieuwbouw, uitbreiding of
onderhoud van uw:

O VenYarming
(C.v. en lokale verwarming)

O Sanitair en waterleiding
O Zinkwerk
O Dakbedekking

In3lallatle- en loodgleteEbcdrïí

A. SUPERDA
Stadslaan 2a, teleÍoon 05155-1224

ANNA SCHRAA.VAN POPTA

GEDIPLOMEERD
PEDICURE

Geeuwkade 11 -TeleÍoon 1930

o bloemen

. planten

o bloemsierkunst

. tuincentrum

. tuinarchitectuur

Dit alles in uw'eigen stad'bii:

DEHAAS
BLOEMEN

Een Sinte rklaas-tip!

Voor pake of beppe, een leuke
vergroting van de mooiste

kinderfoto!
Bestel hem tijdig bij

VISSER-IJLST
BOEK. EN FOTOHANDEL- SPEELGOED
Gàr.naorachr. terêten r3r 3

Dankbaar en blij zijn wij met de geboorte van
ons zoontje en broertje

ZheoQla,zmen
Jelle Schreur

4 november 1985 Elly Schreur-Stegenga
Sudergoweg 18 Marianne Elly
8ó51 CN lJlst Evert Jelle

U vindt ons achbr dijken, in dopen en sden,
indrukke shatenenaan nrstilepbinen...
Meer dan 3O0r,estgingen \lan de Rabobank
staan u in Riesland ten dienste... BabOban[ El

-{' \.. g€ld s g@de raad

t

O'OOOOOO PUNTSGEWIJS O

o MIJNHOBBY,UWGEMAK'

Het vertrouwde adres voor al uw slijpwerkl
Alle soorten scharen, messen, tuin- en hob-
bygereedschap peíekt geslepen.
Laat uw bestekmessen eens slilpen oÍ op-
nieuw kartelen vanaÍ I 1,50.
Uw Íijnslijper, P.H. de Vries,
Bockamastraal 27, lel. 05'l 55-1 782.

TAXI.NIEUWENHUIS
BEL 19OO

NATIONALE KOLLEKTE
GEESTELIJK GEHANDICAPTEN 1985

De opbrengst te lJlst was I 1.045,05.
Kollektanten en gevers hartelijk dank hier-
voorl

Mevr. T. Roorda-Feenstra
H. van der Spoel

OPBRENGST UNIEKOLLEKTE

De opbrengst van deze kollekte bedraagt
Í 1.300. Het bestuur van de Vereniging voor
Christelijk Ondenarijs te lJlst heeft dit bedrag
verdubbeld.
Het geld is overgemaakt naar Unie School en
Evangelie en wordt besteed voor hetfinancie-
ren van de bouw van een kleuter- en lagere
school in Rwanda-Af rika.

OPBRENGST KOLLEKTE
VOOR DE NIERSTICHTING

De opbrengst hiervoor bedroeg I 1.066,40.
Hartelijk dank aan alle kollektanten en ge-
vers!

ï. Wind-Wiersma

Aktie Green Peace
Het was woensdag 23 oktober na schoolt
We moesten de aktiebrieÍjes rondbrêngèÍ'
daar stond inÍormatie in over Greenpeace. Er
stond ook een machtiging voor de bank/giro
bij, zodat mensen geld konden geven voor
Greenpeace.
Donderdag 24 oktober hebben we op school
muurkranten gemaakt over Greenpeace.
Zaterdag 26 oktober 's middags tussen 4 en
halÍ 7 werden alle aktiebrieÍjes opgehaald.
Om kwart voor 7 kwamen we hier op school
en werd het geld geteld. We hebben opge-
haald I 751,10 voor lJlst. We hebben niet alle
straten gedaan.
Alle gevers hartelijk dank.

geschreven door hendrik nauta

Made in Holland

ln Friezinne yn hert en nieren
st'n mei nocht yn de potstrou te rieren.
Mar wat lies h ja dêr op dit Fryske spul
'Made in Holland' en mear ían dy
flauwekul
doe beg0n h ja fan lulkens te kókien en te
sieren.

P.F.


