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De tijd gaat sneln
gebruikt haar wel

Januari
o Per 1 januari neemt veilinghuis Baerveldt

het Hilversumse veilingbedrijf van Spen-
gen over.

r Oud-stadgenoot dokter Rink Bonne Nauta
houdt in Leeuwarden een lezing over na-

\-. tuurgeneeswijzen.
o Klaas Bakker wordt de nieuwe trainer bij

|J.V.C. Hij volgt Jan Hoekstra op die naar
Balk is vertrokken.

o Nederland raakt in de ban van de Elfste-
dentocht. De gemotoriseerde lJlster baan-
vegers zijn druk in aktie, helaas gaat de
tocht vanwege de dooi voorlopig niet door.

o Aannemersbedrijf G. Draisma uit Makkum
is laagst bij het inschrijven op het nieuw te
bouwen gemeentehuis van Wymbritsera-
dielte lJlst (l 3.614.500,-).

o B &Wvan Wymbritseradiel schrijven ineen
brief aan de raad dat men de exploitatie van
sexclubs, bordelen e.d. zoveel mogelijk wil
voorKomen.

o De regering heeÍt besloten dat lJlst weer
halteplaats van de N.S. wordt.

o De gemeente Wymbritseradiel telt aan het
begin van dit jaar 14.405 zielen.

Februari
o De raad gaat akkoord met de aankoop van

het bedrijvenkomplex van Woudstra N.V.
\-- voor een bedrag van I 316.000 gulden. De

grond van dit vroegere bedrijf is 'vervuild'
en moet worden schoongemaakt.

o Jacob HoÍstra wordt gehuldigd omdat hij al
25 jaar de voorzittershamer hanteert van
het koor'Nije Moed uit Oosthem. Het koor
wint ook dit jaar de z.g.n. Kalverda-trofee.

o Sjoerd Nooitgedagt, afkomstig uit lJlst,
komt in het nieuws vanwege een door hem
uitgevonden lantaarnpaal die op zonne-
energie brandt.

r Op maandag 18 februari wordt de Elfme-
rentocht gehouden. Er zijn ruim 10.000
deelnemers.

o lr. Jan Sipkema maakt 's avonds oo diezelÍ-
de dag bekend dat op dondefiag 21 te-
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Foto zaterdag 29 september 1985.
De nieuwe NS-ha/te lJlst. Deze stopp/aats ligt precies op de vroegere spoorwegovergang
stadslaa:n-Hemdijk. De heropening van 'station' tJtst vond ptaats op 29 september j.t. door
bu rgemeeste r Cazem i e r.
Bij de vlaggenparade zien we van rechts naar Iinks de Nedertandse-, Friese-, gemeente-, stads-
en spoorwegenvlag.

bruari de ElÍstedentocht zal worden ge-
houden. Heel Nederland raakt in rep en
roer. De eerste wêdstrijdrijders arriveren
hier 's morgens omstreeks half zeven.

o De damclub ADO uit Oosthem verliest van
het bezoekende ldskenhu izen.

Maart
o Op een vergadering van de vereniging

'Stadsbelang lJlst' spreekt de heerJ. Bang-
ma over het onderwerp 'Wat is V.V.V. (ver-
en iging voor vreemdelingen verkeer).

o Concordia en Euphonia houden hun jaar-
lijks donateurskonsert in Veilinghuis Baer-
veldt aan de Roodhemsterweg.

o De Vereniging Voor Christelijk Onderwijs
maakt bekend dat haar voorlopig stand-
punt is dat van nieuwbouw van de Mauri-
tiusschool (v/h de Gereformeerde Lagere
school) moet worden afgezien.

o De lJlster schaakclub wint een vriend-
schappelijke wedstrijd tegen Balk met 6-3.

r Roelof Gebben wordt voor de vijfde maal
kampioen van de tafeltennisvereniging EÍ-
Íect'78.

r John van der Starre wint de ElÍsteden Surf-
tocht die op zaterdag 23 maart wordt ge-
houden. Omstreeks 8.20 uur arriveren de
eerste surfers in lJlst.

April
o De raad van Wymbritseradiel gaat akkoord

met een voorstel van B & W om í 10.000 uit
te trekken voor een onderzoek naar de na-

leving van de verordening op de honden-
belasting.
Menno Postma wordt kampioen in de eer-
ste klasse bij de damclub |J.D.C. Bij de
damclub A.D.O. uit Oosthem is dat Auke
Bootsma.
Het voorstel van B & W om het school-
zwemmen in zijn huidige vorm af te schaf-
Íen doet heel wat stof opwaaien.
Het echtpaar Nijburg wordt clubkampioen
bij de lJlster bridgeclub 'Heel Wat Manche'.
Op woensdag 1 0 april gaat het slaan van de
eerste paal van het nieuwe gemeentehuis
niet door. De heimachine is deÍect. Oo
maandag 1 5 april gaat de eerste paal daad-
werkelijk de grond in.
Een aantal leden van de Vereniging Voor
Christelijk Onderwijs voert aktie vóór
nieuwbouw van de Mauritiusschool. Deze
aktie heeft uiteindelijk tot gevolg dat er in
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Golff aan de Galamagracht in fist is een
vriendelijke discount. Een supermarkt
waar alles verkrijgbaar is.

* vense groente en fruit
* vers vlees
* vers van de melkman
* kompleet assortiment levensmiddelen
* vers brood
* verse kaas en vleeswaren
* kompleet drogisteriipakket
* naast de Golff een Kenborch sliiterii
* bloemen
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het plan Kloosterkamp een nieuwe school
zal worden gebouwo.

o De gemeenteWymbritseradiel stelteen be-
loning in het vooruitzicht voor degene die
aanwijzingen kan geven tot het opsporen
en terugbrengen van de twee ambtsketens
die bij een inbraak zijn gestolen.

o De voetbalvereniging |J.V.C. viert uitbun-
dig haar 60-jarig bestaan met een Íeest-
week. De wedstrijd lJ.V.C.-lpswich ïown
die gepland is op 27 juli kan helaas niet
doorgaan.

o De kerkvoogdij van de Hervormdegemeen-
te Oosthem hoopt subsidie te ontvangen
van de gemeente Wymbritseradiel om de
toren van de kerk te kunnen restaureren.

Mei
. Het eerste team van Stànfries wordt kam-

pioen in de 3e klasse van de volleybalkom-
petitie.

o Peuterspeelplaats 'Lyts Yleke' te lJlst viert
haar 1 2Vz -jarig bestaan.

- Ter gelegenheid van de 40-jarige bevrij-

\-, dingsdag houdt de Raad van Kerken te lJlst
op 5 mei een herdenkingsdienst in de Her-
vormde Kerk. Een dag hiervoor worden de
gevallenen uit de 2e Wereld Oorlog her-
dacht.

o VanaÍ 9 mei is alhier gevestigd 'GolÍÍ' de
vriendelijke discount. Voorheen heette de-
zesupermarktA&O.

o In Oosthem wordt een trapveldje in gebruik
genomen met een gekostumeerde voetbal-
wedstrijd van elftallen aÍkomstig uit Oost-
hem en Nijesyl.

o De kwestie 'schoolzwemmen' komt in de
raad weer aan de orde. Voortaan zal de
gemeente Wymbritseradiel alleen nog de
zwemlessen voor eerste-klassers betalen.

o Stadgenoot Wybe Zijlstra opent in Sneek
een winkel voor blaasinstrumenten.

Juni
o De kerken in onze gemeente houder,r op

zaterdag 1 juni 'Open huis'. Het initiatieÍ
hiertoe is uitgegaan van de Kulturele Ried
Wymbritseradiel.

o Het ingang van dezelÍde datum kan men
zich in een deel van onze gemeente laten
vervoeren met de zogenaamde belbus. Wie
mee wil moet eerst kontakt opnemen met
het regelcentrum in Sneek.

e In de openbare bibliotheek alhier wordt
een tentoonstelling gehouden van de lJl-
ster amateur-schilder E.J. van der Berg.

o Op 10 juni overlijdt op 83-jarige leeftijd de
heer Fokke Tjerk van der Woude. Hij was
vele jaren voozitter van de ijsclub 'De lJl-
ster Schaats'.

o Burgemeester Cazemier leent het ambts-
keten van de vroegere gemeente Rauwer-
derhem. Van de gestolen ambtsketens is
nog geen spoor gevonden.

o Op 21 juni is overleden de oud-beheerder
van 'lt Mienskipsh0s' de heer Watte Abma,
hij werd 58 jaar. Abma heeft veel gedaan
voor hetfierljeppen in Friesland.

r De lJ.V.C.-jeugd traint in Slagharen onder

leiding van de bekende oeÍenmeester Hans
Kraay.

o In 'lt Mienskipsh0s' worden examens ge-
houden voor alle leerlingen van de lJlster
judoschool.

o Op 29 juni is overleden mr. Jan Oppedijk.
Van 1947-1957 was de heer Oppedijk bur-
gemeester van lJlst.

o Ds. Waringa neemt op zondag 30 juni af-
scheid van de Gereformeerde gemeente te
lJlst en vertrekt naar Leeuwarden.

o Wietse Veninga en Johanna van der Wal
zijn 55 jaar gehuwd. Zij wonen te Nijesyl,
Sylspaed 1.

Juli
o De traditionele lJlster Jaarmarkt op 18 juli

wordt goed bezocht.
o Maar liefst 55 kraamhouders proberen hun

waar op deze dag aan de man of aan de
vrouw te brengen.

o De ringrilderij om de gouden zweep van de
stad lJlst gaat vanwegê het slechte weer
niet door.

o Schipper Hidzer Meeter wordt met het
sk0tsje Oeral Thris, vroeger eigendom van
Meinte Groenveld, kampioen in de B-klas-
se van de l.F.K.S.

o De verlengde Zuidwesthoekweg tussen
lJlst en Nijesyl wordt geheel vernieuwd.

Augustus
o De heer Johannes Nijdam ontvangt een ko-

ninklijke onderscheiding. Hij is 40 jaar in
dienst bij de Ía. Nooitgedagt & Zn.

o Burgemeester Cazemier maakt bekend dat
binnenkort maatregelen zullen worden ge-
troffen om de stankoverlast van Troelstra &
de Vries zo goed mogelijk te beperken.

o De toren van de Hervormde Kerk te Oost-
hem kan worden gerestaureerd dankzij
subsidie van Rijk, Provincie en Gemeente.
De plaatselijke bevolking brengt ook een
aardig bedrag bijeen.

o Op 16 augustus is overleden op 8S-jarige
leeÍtijd de heer Johannes B. de Vries, één
vAN de oprichter van de asphaltfabriek
Troelstra & De Vries. De heer De Vries dien-
de de Hervormde Gemeente vele jaren als
administrerend kerkvoogd.

o Sietske Hoogland geeft te kennen dat zij
stopt met het agentschap van de Leeuwar-
der Courant. Het agentschap wordt nu in
vier routes verdeeld.

September
r Het Komitee Kruisraketten Nee houdt een

volkspetitionnement tegen het plaatsen
van kruisraketten. Ondanks 3,7 miljoen
handtekeningen zullen de kruisvluchtwa-
pens toch worden geplaatst.

o De eerste steen van het nieuwe gemeente-
huis van Wymbritseradiel te lJlst wordt op
donderdag 12 september gelegd door bur-
gemeester Cazemier.

o In de Hervormde Kerk te lJlst wordt een
vredesdienst gehouden, uitgaande van de
Raad van Kerken.

e In veilinghuis Baerveldt wordt van 26 tot
28 september de lJlster zakenbeurs gehou-
den. De publieke belangstelling voor deze
beurs is eg goed.

o Het N.S.-station lJlst wordt op zaterdag
28 september door de burgemeester her-
opend. De bevolking is in grote getale aan-
wezig om dit gebeuren mee te maken.

o Ter gelegenheid van de opening van hel
station zijn in lJlst allerlei aktiviteiten, zoals

veruolg op pag.4
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ringrijden, touwtrekken, stratenloop, Íilm
en disco.

o Het personeel van Nooitgedagt maakt een
vierdaagse trip naar Parijs vanwege het
120-jarig bestaan van 'de fabriek'.

Oktober
o De heer R. Schraa sr. wordttenoemd tot

erelid van de schaakclub lJlst. Hij is wed-
strijdleider, penningmeester en verslagge-
ver van de vereniging.

o De gemeenteWymbritseradiel erft deÍraaie
woning van oud-burgemeester J. Oppedijk
plus nog een bedrag van / 100.000,-.

o Zangkoor Euphonia verleent in Blokzijl
medewerking aan een opname voor de
N.C.R.V.-radio. Eerder dit jaar behaalde het
koor in Leeuwarden een eerste prijs met
313/z Funt.

o Ds. B.J. Aalders uit Geldrop sprêekt op
29 oktober in 'lt Mienskipsh0s' voor leden
van de Gereformeerde en Hervormde ge-
meente over hei onderwerp 'Samen op
weg'. Hij wijst erop dat het er eigenlijk om
gaat wat de spreuk boven de ingang van de
Doopsgezinde kerk alhier zegt: Eénheid in
't nodige, vrijheid in 't onzekere en in alles
de lieÍde.

November
o Astrid Bijlsma en Nanne Dirk van Damme

worden Fries kampioen schermen.
o De spoorlijn Sneek-Stavoren bestaat op

8 november precies 100 jaar. Voor een
'knaak' kan men op de lijn heen en weer
reizen en meedoen aan een puzzeltocht.

o Op 15 november kunnen belangstellenden
een griepinjectie krijgen bij de lJlster huis-
artsen Drenth en Sietsma.

o De gemeente Wymbritseradiel biedt het
pand Eegracht 35 te koop aan, dat is de
vroegere hervormde lagere school. Onder-
getekende dacht bij het lezen van dit be-
richt: 'Toch jammer dat 'És àld skoalle' niet
meer bestaat.'

o In Nijesyl wordt aktie gevoerd om het dorp
te voorzien van een trottoir en Íietsoad.
Eigengemaakte waarschuwingsborden
werden geplaatst en er wordt een enquete
gehouden.

o De lJlster tweeling Ruth en Ria Bakker
worden in Sneek tot Miss Bril 1985 geko-
zen.

o Meiïnoarlen Ít Drylts bringt itblijspul'ltsit
yn 'e famylje' Íoar it Íuotljocht.

o Ds. M. Maas van Ameland wordt de nieuwe
voorganger in de Doopsgezinde gemeente
Sneek-lJlst. Hij volgt ds. Hoekema op die
op 23 juni naar Aalsmeer vertrok.

o Bram Feenstra neemt volgend jaar aÍ-

scheid als direkteur van de muziekschool
Sneek. Feenstra is nu tijdelijk dirigent van
het korps waar hij eens als muzikant is be-
gonnen, namelijk bij Concordia.

December
o Feikje Sybrandy-Meijer wordt lijsttrekker

van de V.V.D.-aÍdeling Wymbritseradiel.
Oud-wethouder Hendrik Veldwiesch staat
op de vierde plaats.

o De Patiëntenraad krijgt steeds meer waar-
dering. Deze raad is een onaÍhankelijk or-
gaan en tracht met name de afstand te ver-
kleinen tussen de medewerkers in de ge-
zondheidszorg en de patiënten.

o De bouw van het nieuwe gemeentehuis
verloopt uitstekend, het hoogste punt van
het gebouw is inmiddels bereikt. Erzijn ook
al serieuze gegadigden voor het huidige
gemeentehuis van Wymbritseradiel aan de
Marktstraat te Sneek, dat te zijner tijd zal
worden verkocht.

o Op 15 december wordt in de GereÍormeer-
de Kerk het kerst-oratorium 'Christus ge-
boorte' door de koren Euphonia uit lJlst en
Laudate Domino uit Bant/Rutten en eell_..
aantal solisten gehouden. De reden van dr

ze herhaling is dat vorig jaar velen weF
naar huis moesten omdat de kerk overvol
was.

Opbrengst kollekte
Jantje Beton
De opbrengst hiervoor bedraagt f 642,10.De
helft van deze opbrengst wordt gedeeld door
't NifelhÉske en Lyts Yleke.
Er blijÍt dus een leuk bedragje in lJlst.
Alle gevers hartelijk dankt

De Besturen

OPEN HUIS NIJ YLOSTINS
Op 2e Kerstdag van 15.00-18.00 uur is er
Open Huis in Nij Ylostins. ledereen is van
harte welkom, jong en oud!
Muziek, spelletjes, koÍfie, thee, gezellig-
heid! Voor vervoer kunt u bellen 1747.

Raad van Kerken lJlst

Ballonnenwedstriid 28 sep-
tember 1985 ter gelegenheid
van de opening van het N.S.-
station
Ongeveer 500 ballonnen gingen die zaterdag-
morgen de lucht in, een Íeestelijk gezicht en
iedereen vol venrvachting of het zorgvuldig
aangeknoopte kaartje terug zou komen.
48 Kaartjes zijn inderdaad weer in lJlst/Oost-
hem teruggekeerd.
De route van de ballonnen was als volgt:
lJlst plm. 500; Balk 1; Marknesse 2; Vollenho-
ve 1; Genemuiden 2; Hasselt 1; Zwolle 5;
Wythmen 2; Heino 8; Raalte 4; Laren (gem.
Lochem Gld.) 1; Eibergen 2; Groenlo 2; Med-
do 1; Winterswijk 8; Vreden W-D. 1; Borken
W-D.3; Herten W-D. 1; Bochum W-D. 1; Kó-
nigstein ten N-W van FrankÍurt 1; Raunhei-
mer Wald Hessen ten Z-W van Frankfurt 1.
De twee prijzen die door de N.S. beschikbaar
zijn gesteld gaan naar degenen wiens ballon
het verst gekomen is en wiens kaartje het
eer5t terug was.
Dorien Boschma Oosthem, krijgt een rugzak,

haar kaartje werd zaterdags in Heino gevon-
den en per omgaande teruggestuurd.
De treinkaart gaat naar Jeroen Brink, zijn bal-
lon heefteen nekaan nek-racegehouden met
de ballon van Nina-Els de Vries.
De vindplaats van Jeroen leverde nogal wat
problemen op omdat het Raunheimer Wald
op geen enkele kaart te vinden was. Ook het
VVV en de ANWB konden geen oplossing bie-

sybe hcutsmo
stttdto r,,oor grof iscfre l,ormgeving

enoroduktie
POSÏBUS 28 . 8ó50 AA IJTST

ÍEL. 051 55-2407 / 1820

TUDEI.IJK IS ONZE STUDIO GEHUISVEST IN HET
PAND GALAMAGRACHT 34 (GOI.FT IJTST}

den. Tenslotte heeft een teleÍoontje met de
vinder, de heer Zwicker uit Rtisselsheim, op-
heldering verschaft. Het ligt tussen Mainz en
Frankfurt, dat betekende dat deze ballon een
nog langere adem had dan die van Nina-Els.
Van harte geÍeliciteerd met jullie prijs en veel
plezier ermee!
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Vereniging Stadsbelang
lJlst
De voorbereidingen voor de jaarlijkse le-
denvergadering zijn in volle gang.
Noteert u vastde datum: Dinsdag 4Íebruarl
1986 in 't Mienskipsh0s.
Voor we met elkaar de zaken betreÍÍende
lJlst bespreken, gaan we in lanuari eerst
nog een gesprek voeren met het kollege
van B. en W. Mochten erzaken zijn waarvan
u zegt dit is van belang voor lJlst, geef het
aan één van de bestuursleden door.
Wellicht kunnen wij het nog toevoegen aan
de lijst met punten die wordt opgesteld.
De agenda voor de vergadering wordt in het
Kypmantsje van januari geplaatst.

Het bestuur

V.O.P. zaalvoetbal-
toernooi 1986
Op vrijdagavond 17 januari zal het 2e stratên-
zaalvoetbaltoernooi door V.O.P. georgani-

. erd worden.
Yr kunnen maximaal 8 ploegen deelnemen

dus aarzel niet te lang met opgeven!
Een team mag maximaal uit 7 spelers bestaan
inklusief de keeper, daarnaast is eenheid van
tenue verolicht.

Er zal gespeeld worden volgens de ofÍiciële
zaalvoetbalregels.
ilílen kan zich schrlfieliik opgeven bij M. Vett-
rnan, Galamagracht 66, lJlst. Ulterste in-
schrijídatum 2í december a.s.!

Vrijwi lligers-centrale
Mensen uit de gemeente Wymbritseradeel
konden altijd voorvrijwilligerswerkterecht bij
de Vrijwilligers-centrale in lJlst in het Miens-
kipsh0s. Maar per 1 november is deze centra-
le voorlopig dicht.
Dat betekent voor mensen uit Wymbritsera-
deel dat ze terecht kunnen in Sneek voor in-
formatie over vrijwilligerswerk en hoe het zit
als je een uitkering geniet zoals W.A.O./
W.W.V./R.W.W. en W.W.
De vrijwilligers-centrale is een onderdeel van
'De Loopplank' en zit aan de Harinxmakade
44, Sneek, tel. 051 50-22341 .

Vakatures:
- Ghr. basisschool te Scharnegoutum vraagt

een vrijwilliger met P.A. voor: dokumenta-
tie, stencilwerk en uitwerkeà van school-
werkplan

- Chr. basisschool Oudega-W. vraagt een
vrijwilliger voor o.a. opzetten van ortho-

Kerstartikelen en kaarsen:
volop keus.

Kerst- en nieuwjaarskaarten :
nergens zo veel keus!!
Ook blanco kaarten en envelop om zelf te
versieren, met of zonder passepartout.

Het nieuwe jaar in
zonder agenda?

Dat kan niet. Bijonsvolop keus in zakagenda's en
kantooragenda's. Ek ,,lt B0sboekje" (de Fryske aginda) yn
foarrie. Keu ken kalenders, notitiekalenders. enz.

Foto-artikelen:
haal nog sne/ iefs voor de feestdagen, alle
soo rten foto ro I I et jes voo r rad i g

lektuur voor groot en klein. Kom rustig uw
keus maken.

zie onze speciale vuurwerklijst, u eerder
bezorgd.

Voorleesboeken, prentboeken :

Vuunlrerk:

VilSSER-IJLST
BOEK- EN FOTOHANDEL- SPEELGOED
Galamagracht, telefoon 131 8

theek, literatuur vezamelen over dit onder-
'werp, opstellen van lijsten met materialen,
uitwerken formulieren t.b.v. obsêrvatie/re-
gistratie/rapportage, uitwerken van
schoolwerkplan. lemand met P.A.

- Mevrouw Bos van stichting De Werkschuur
in Makkum zoekt m.n. vrouwen die met
haar wi I len proberen kreativiteitscu rsussen
op te zetten, als een schildercursus e.d.
maar ook verzorgen van tentoonstellingen
van kunstenaars zoals nu gebêurt in het
bejaardencentrum Avondrust in Makkum.

Bond van Plattelands-
vrouwen in Friesland,
aÍd. lJlst
Wij hebben het druk en het is zo gezellig. In de
decembermaand spannen wij ons in om veel
schoonheid, sÍeer en warmte te kreeëren.
kortom gezelligheid.
De laatste maand, in november dus, hebben
wij met elkaar met brooddeeg gewerkt. De
opkomst was bijzonder goed en het is een
gezellige avond geworden. Ons aÍdelingslid
mevrouw Tineke Rijpma weet altijd met leuke
ideeën te komen.
Op '17 december hebben wij onze kerstvie-
ring. Deze avond zal ons afdelingslid me-
vrouw Alida de Jong, met twee voor haar be-
kende gasten de avond muzikaal venor-
gen. Daar er voor de uitgebreide kofÍietafel
een vergoeding wordt gevraagd, met opgave
vooraf dus, kunnen wij nu al zeggen dat de
belangstelling optimaal is. Wij verwachten
eèn sfeervol le kerstviering.
Op 19 december a.s. gaan wij met elkaar naar
de kaas- en wijnavond in Leeuwarden. Ver-
schillende soorten kaas kunnen wij leren her-
kennen en wij zien en proeven wat voor ver-
schillende gerechten wij kunnen bereiden
met kaas. Leerzaam en gezelligt
Nu de hamvraag!! Wie van de teden wil in
januari a.s. ons bestuur versterken? Wij zoe-
ken nog een vijÍde bestuurslid. Twee dames
haken af, en wel mevrouw Aggie Postema, zij
is 6 jaar bestuurslid geweest en mevrouw
Hannie Nagelhout, zij gaat in de loop van het
volgend jaarverhuizen na 5 jaar bestuurslid te
zijn geweest. Wij hebben nog maar 1 nieuw
bestuurslid.
Het is zo goed voor je eigen ontwikkeling. Je
leert spèlenderwijs verantwoording dragen,
het eerste jaar gebruikt ieder nieuw bestuurs-
lid als aanloopjaar. leder een beetje verant-
woording, maakt je samen sterk. Wie neemt
de uitdaging aan?!
Voor inlichtingen kunt u altijd terecht bij het
gehele bestuur en speciaal natuurlijk bij onze
secretaresse mevrouw H. Bones, Westêrgo-
leane 33, tel. '1982.

De dames van het bestuur wensen iedereen
erg gezellige feestdagen en een gezond en
goed 1986.

Het bestuur

Aerobic Dance van de
gymn. ver. Stànfries lJlst
De eerste 15 lessen zitten er weer op! De
tweede serie start op maandag 6 januari, aan-
vang 9.30 uur.
Deze serie bestaat uit 18 lessen en duurt tot
en met mei, uitgezonderd de vakanties.
Voor inlichtingen kunt u kontakt opnemen
met M. Bergstra, Wêstergoleane 29, tel. 1462.
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Seisiswíze,'

Men stekt hielwatap,opsa'n ihn,sei de
man, en hie al in pakje srgretten leech

It wie al wer in aardich setsje oer achten -
sismar healwei njoggenen - doe't de foar-
sitter einlings de houtene hammer wat 0n-
rêstich beg0n te hantearjen.
'Oanwêzigen, minsken, uh wolkom,
wy. . ., oanwêzigen uhum,' mar nee, hy
koe der noch net alhiel trochkomme.
De measten sieten noch drok yn 't petear
mei de buorman en hiene hielendal gjin
each Íoar de Íoarsitter.
Dizze lykwols liet de hammer no krêftiger
Íalle, sadat al mear kopkes syn kant Ét-
draaiden. Mar der wiene Íansels guon dy
hearden it leafst de hiele j0n harsels.
De foarsitter Íeegde troch - in spultsje Ían

minsken stil of de tafel yn splinters - en

Voch of nee, hark dèr wie de winske stilte.
Hy seach as in bern dat Íoar in wike sno-
bersguod kriget.
'Minsken wolkom allegear, hjir jOn op de
doarpsbelangÍergadering. Oh nee, gear-
komste bedoel ik. Ja, we moatte der jon
wat om tinke, want És doarpssjoernalist sit
yn És fermidden en dy is nochal wat Írysk,
no. Wat? Ferslachjower, ja, dat is moaier.
No oanwêzigen, op dizze kálde klomske
jOn binne wy dan wer byelkoar boske, om
eÍkes te praten oer it ófrOne jieren És efkes
te harsenskraabjen oer it takommend jier.'
Grutsk seach er myn kant efkes Ét.
Dit hie er Íansels Ét syn bleate kop leard en
dy earste flaters wiene kommen om't hy Ét
syn ritme helle wie troch dy lju dy't sa min
nei in oar harkje koene.
'lk ha Íaak sein, de problemen kinne hjir sa
grut net wurde, wy komme der steeds wer
Ét ehh . . . altiten wer Ét, dat ik hoopje Íoar
j0n ek wer op in f ruchtbere Íergearkomste.
-'rardat we mei És list begjinne, tocht ik

a-., krije we earst in kopke kofje Ían Watse,
en f rou De Boer jo Íansels in kopke tee, en
dernei starte we . . . geane we los.'
Net echt taktfol fansels, want sa komme jo
fansels nea oan 'e gong. Sa'n gearkomste
moat acht oere begjinne is de eask, mar de
helte is der dan noch net en binne hja dan
presint, dan is't earste praat kij en keallen,
it waar en wetter, en Fred Amer syn sjoer-
naal, sa't Wikstra der altyd oerhinne balt:
'Amer wie j0n ek mar wer tryst.' Sa kriget it
sjoernaal dochs wat Íleurichs.
Einlings byt de Íoarsitter dan de kop der
óf , mar foar't er bloed priuwt lit er it slacht-
oÍfer wer los, m.o.w. dêr keakelje se alle-
gear wer hinne as in hin s0nder kop en sa
kin't wol healwei tsienen wurde ear't echt
los gongen wurdt.
De kij komme wer Íoar't ljocht, Wybrandi
syn buorman - dy't der net is, - hat alle
greppels Íol wetter en de hokkelingen rin-
ne noch yn 'e jister, frou De Boer en
Harm's Antsje hawwe it oer de Írouljusfer-
keap dy't sa slagge wie -'mar dat draaiend
rêd hoecht er fansels net wer by, És Hin-
drik hat wol Íyftjin kear meidien en net ien
kear in pryske'- en guon hottefylje oer it
Íuotbaljen.
Watse strykt wilens grutsk de komplimen-

tsjes op, dy't op deselde wize besoarge
wurdt as er setten is.
Twa kopkes in joadekoek, en moai wat
ófwaaid praat. Letter g iet de Íoarsitter twa-
ris stean, neidat er noch eefkes oerlein hat
mei syn oare bestjoerskammeraden -Ían-
sels justjes te l0d, 'tink om it Írysk hear
mannen' - en iepent - sismar op 'e nij.
'Minsken, moai dat jim der allegear binne,
we geane gau los want it is samar let en
boppedat hat Kuipers keallerij en omdat
syn Írou de griep hat oftewol de goarre
moat hy ek net te let thÉskomme. En iksels
wol eins ek net te let want justerj0n bin we
op jierdeiÍersite west by Klaske har broer
op Slappeterp en no ja jimme witte it wol
hoe as it dêr om en ta giet en wie't werom-
reis ek noch hartstikkene mistich dat uh'-
'D0beld mistich dus, tink!', rêp Wikstra.
Gegniis, Étsein fan frou De Boeren Harm's
Antsje.
'We jowe no earst it wurd oan de penning-
meester, dan witte we wer hoe as we der
Íoarsteane. Wat sei? O ja wis, ponghàlder.
Ponghàlder Teun Deunstra hat it wurd.'
We hearden tan dizze altiten like krekte
man, hoe as it der foarstie mei de sinte-
raasje. Ynkomsten en Étjeften, in spultsje
fan optelle en óÍl0ke en in batich saldo
oerhàlde fan 193,48.
Kin jo dan buorkje oÍ net? Applaus. 'Kreas
wurk, Deunstra, de ponge kin't by jo wol
Íthálde hahaha. lk tocht sa as Sytse Krek-
stra en És doarpsboekhálder Pieter Pen dit
eefkes neisjen wolle dan witte we allegear
dat it klopt. Kloppet, ja.'
'Werom net in frou derby,' kreake Írou De
Boer der f uort oerhinnê. 'Ja dat is ek sa no
dan moatte jo mar foar Sytse yn 't plak, do
bist hji r ek noch mar Íoar de tredde kear no
Sytse. Goed? Sa doch we't.'
Moai eeÍkes tiid Íoar de oaren om wat syd-
strjitsjes yn te slaan oÍ om it petear Ían niis
Íuort te setten.
It saldo kloppe op 'e sint óf, al Í0n frou De
Boer wol dat de Íruitmand foar Jelle's
Tryntsje, dy't ófrone simmer net mei feest-
f iere koe om't hja it ankel ferstOke hie mei't
wask ophingjen, wol wat ekstreem djoer
wie.
'Wie dy Íruitmand, . . . uh koer, sa djoer
Teun? Eh no, Tryntsje rekket der oars ek
wolris bytroch. Hoe wie dat ófr0ne winter
hast-ek-alwer op de doarpsbelangÍeest-
j0n? Hie hja doe ek net sa'n pech mei har
hÍssleutel?'
'Ja ommers, foarsitter, doe hie hja maleur
mei de kaaien,' sei in sichtber willehaw-
wende Gjalt, omkesizzer Ían Pen, 'hja hie
se b0ten by de hage ferlern.' 'Weibrocht,'
krite syn maat en joech him tagelyk in
homp.
'Jawis, sa wie't,' sei de Íoarsitter.' doe
moast Jelle dy nachts noch troch it hriske-
rÍtsje, hy skuorde doe earst syn broek ie-
pen en kaam doe sa raar te làne op 'e pot
dat hy hat trije wike net fytse kinnen.'
Se hienen noch nea sa om Jelle lake en no

wie't wer raak. Frou De Boer skodholle en
Harm's Antsje krige in kleurke.
Hjirnei kaam it jierÍerslach Ían skriuwer
Wigge Skipper. Sa as alle jierren bakte hy
der wer neat fan. 'Ja, foarsitter, ik moat
eeÍkes sjen, uhh . . . ja, hjir ha ik wat, uh . . .

noja we ha wer feest hán, wol slagge tocht
ik, ja, no? Wol slagge, no? En uh . . . we ha
noch in feestj0n hàn mei in Íerlotting en
hjir foar hie Sape Spar in karre Íol winkel-
guod j0n. En ja, wat hiene we noch mear,
ris efkes sjen, 'k ha't noch al drok hán,
sjoch, de lêste tiid, no ja'k sit dan ek noch
yn de begraffenisÍerienirtg no, oh ja, hjir
stiet. . . dit hat Ís Japke skreaun. wat stiet
hjir Teun, kinst do it lêze . . .?' Sa gong dit
no al jierren en dit wiene grif dan ek de
dreechste fiif minuten Ían syn bestjoers-
Íunksje, mar Íierder fermakke er him der
oesa mer.
Dan wie er der ris eefkes Ét en dêrom lieten
se him ek mar yn 't bestjoer sitte.
In meager aplauske wie Íoar Wigge, dy't
hastich it skriuwblok wer yn in áldÍerfrom-
mele sjouwtaske treau wer't it griÍ in jier
min ien dei yn sitte soe.
'Earst koÍje oÍ earst stimme?,' frege Íoar-
sitter Lyckle Bult. lt wiene allegear l0den,
dat hy beslute om earst mar te stimmen.
'Bestjoerslid Fan der Hoeke hat no fyftjin
jier syn bêste beentje Íoarsetten...' hy
seach my ris oan, ik sei neat, 'en is óftre-
dend, uh ófgeand, wol wol wer mar we
moatte der om stimme.'
'Eh werom soe dat moatte,' róD Teade
B0sdoek, syn bynamme om't er altyd r0n
te snuten,' hy hat it altyd goed dien, dat hy
kin noch wol Íiif jier, of net Foeke?'
No ja,' soe Foeke, 'Jawis Foeke,' bemuoi-
de Rinnert Ko - de Íeekeapman - him der
mei, wilens er hast net te sjen wie sa siet er
yn de sigarereek, 'do moast net tsjinspar-
telje * of tsjinakselje sa't jo woile, do
moatst der moai sitten bliuwe.'
'No,' sei de Íoarsitter, 'as we der allegear
sa oer tinke dan woe'k Foeke mar Íreegje
om it Íoar fiif jier oan te nimmen.'
Mei it read op 'e wangen andere Fan der
Hoeke dat er wol wer prebearje soe. 'Besy-
kje' róp Gjalt 'in ierpel prebearje jo dit
moat jo besykje te 0nthàlden.'
En sa dangele de jOn nei de ein, s0nder
Íantasije; s0nder bys0nderheden, s0nder,
suver, s0nder doarpsbelang.
MuorreÍêst yn de tradiesje, los fan neitinke
en beriddenearje. Nei koÍje en it behannel-

TAXI.BUSJES
8pers. metchauíeur

BEL 19OO

vervolg op pag.I
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jen fan ynkommen stikken - dèr't sa wie sa
al Íiersten te folle drege wurden yn sieten
om it rjocht te begripen - wie it oan de
r0nÍrage ta.
De measten hiene neat want guon woene
wol nei h0s en oaren hiene sin oan in bier-
ke en dat koe net earder as de Íoarsitter
ófsletten hie. Ek frou De Boer die oars net
as hiel opfallend gapje en Harm's Antsje
wreau wakker wrantelich en wrynsk yn
d'eagen om, hjirmei te Onderstreepjen dat
hja frou De Boer net alles neigappe.
Lykwols wiene der guon Ían de jongere
generaasje dy't de simmerfeesten wolris
wat grutter ha woene.
len Ían de jongsten oppere: 'lk woe dat it
hjir ek sa soe kinne as yn de oare doarpen.
Bekinde popgroepen komme dêre. lk woe
dat it hjir ek regele koe wurde.'
'Just,' sei in oar, 'jimme moatte ns wat
mear oandoarre, soene jimme it net ris wat
oars wolle hawwe of kinne meitsjel?'
Lyckle seach my ris oan, mar dit wie gjin
nijs mear. De sinsbou wie allang net mear
wat it west wie. Alles waard sa njonkenlyt-
sen Ét it Hollánsk oernommen oÍ sOnder
nei te tinken oersetten.
Der waard noch wat op om seurd en krim-
meneard mar Watse woe eins ek noch wol
wat Íertsjinle dat de 'fruchtbere' jOn waard
it ferline yntimmere.
De measten fleagen nei h0s, nei kij en
keallen oÍ kroepen noÍlik achter't breiden
broekje mar wy bleaune oer mei in man as
tolf. Nei twa pilskes bin 'k er tusken Ít-
knypt. Eins mei de smoar yn. As we Onder
elkoar És eigen taal ferbetterje, kin enloÍ is
posityf wêze, mar as it sa moat op sa'n
gekoanstekkerige wize dan giet it hurd
achterÉt mei És memmetaal yn És heite-
làn.
En no wie't alhiel in janboel wurden. Hja
hiene it oer miskien wer in elÍstedentocht,
de skaatsen Ét it Íet, de geboorte fan in
kealletwaling, dêr't de veearts te let by wie,
in oar moast moarnier nei de tandarts en
ien fan de studinten woe f ierdêr yn talen.
'k ROn nachts oer de dyk en Í0n mysels
mard0m. Hie'k my de hiele jOn werstilhol-
den. Men moat dochs wolris wat Íerbetter-
je, dat moat dochs kinne en meie?!
Myn buorman KÉpers kaam Ét it b0thÍs
wei,'Welterusten buurman' sei er.'Jawol-
terêsten buorman.' sei'k suver bliid.

KONTRIBUTIE
BIBLIOTHEEK
Per 1 januari 1986 is de kontributiêregeling
vereenvoudigd: één kontributie.
Het leengeld voor boeken zit voortaan in de
kontributie. U hoeft dus geen leengeldstrip-
pen of sticker meer te kopen.

Eén betaalmogelijkheid
U krijgt geen akseptgirokaart toegezonden.
U kunt vanaf januari uitsluitend kontakt
(ook met betaalcheques) in de bibliotheek
betalen. U ontvangt uw lenerskaart direkt.
De kontributie voor 1986 is: ieugd tot
18 jaar: gratis; 18 tot en met 20 jaar: í 20,-;
volwassenen: / 30,- 65-plussers: f 20,-.

Openbare Bibliotheek
H. Huizengastraat 10

8651 BS lJlst

P.F,

Uw vertrouwde raadsheer voor
financieel advies
voor het kopen van een woning.
Diverse mogelijkheden voor uw hypotheekvorm.

Gunstige rente tot 20 jaarvast.

Wijhebbenvoor u een brochure
met een uitgebreide informatie
klaar liggen.

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

Speerstra's voordeelmarkt

Vooral uw:

O KruidenierswaÍen
O Groenlen en íruit
O Vers vlees en vleeswalen
O Brood en gebak
O Diepvries, enz. enz.!!

Speciale drog isterij en kosmetica-afdeling

Let op onze wekelijkse folder!!

S P E E RSTRA's Voo rdeel m arkt
Stadslaan 2 - TeleÍoon 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...

riiwietbcdrli

dcvrflc
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RAADSVERGADERING
Voor 1986 geen verhoging O.G.B.
Als de Gemeenteraad er op dinsdag 17 de-
cember a.s. ermee instemt komt er volgend
iaar geen verhoging van de onroerendgoed-
belasting.
Wel is het College van B & W bij deze sluiten-
de begroting uitgegaan van een vêrhoging
van de reinigings- en rioolbelasting met 5%.
De voetbal- en tennisclubs kunnen ook reke-
nen op een lastenverzwaring van 5%. Ook
wordt voorgesteld de traverse en riolering in
Nijezijl ter hand te nemen. Hiermee is een

. rlijkse last van bijna één ton gemoeid.

C.D.A. leden laten Auke Frankena vallen.
De leden van het G.D.A. hebben bij het sa-
menstellen van de lijstvolgorde voor de Ge-
meenteraadsverkiezingen niet in het geheel
het voorstel van hun bestuur opgevolgd.
Het lJlster raadslid Auke Frankena is oo een
bijna onverkiesbare negende plaats gestemd.
De deÍinitieve lijst is als volgt samengesteld:
1. J. Gerbrandij,2. J. de Vries,3. G. Ketelaar,4.
R. Zijlstra,5. G. Woudstra-deVries,6. B. Heer-
schop-Bakker, 7. F. Attema, 8. A. Tiemersma,
9. A. Frankena, 10. l. Cnossen.

Feikje Sybrandy lijsttrekster V.V.D.
Het huidige raadslid van de V.V.D. Feikje Sy-
brandy-Meijer is gekozen tot de nummer één
van de V.V.D.-lijst.
De V.V.D. bezet momenteel één raadszetel.
De rest van de lijst is als volgt samengesteld:
2. S. de Jong, 3. H. Oeges, 4. H. Veltwiesch, S.

S. Bremer, 6. J.D. Kuipers, 7. Y. Sijbrandie-
| "sthoff, 8. J.H.J. Kemme, 9. H. de With, 10.

l.-,'.M. Buys.
Flet lJlster raadslid voor de P.v.d.A. Anneke
Blom komt niet terug in de Gemeenteraad.
Samen met de voormalige lijsttrekker van de
P.v.d.A. Piet de Vries hêeft ze te kennen gege-
ven niet weer beschikbaar te zijn.
De politieke partijen hebben gezamenlijk be-
sloten tijdens de toekomstige campagne
geen politiek caÍé in lJlst te houden.
Hiermee is helaas een eind gekomen aan een
jarenlange traditie.

Fierljepschans in Drylts.
De sportraad van Wymbritseradiel sprak zich
in haar vergadering van 26 november positief
uit over de initiatieven tot het oorichten van
een springschans te lJlst.
Deze is bij de ijsbaan gepland.
Het college van B % W, dat de sportraad om
advies heeft gevraagd, zal zich na het vast-
stellen van een kompleet kostenplaatje bera-
den over haar bijdrage in dit geheel.

I nspraakavond parkeer-
gelegenheid Uilenburg
Op vrijdagavond 22 november j.l. is in 'lt
Mienskipsh0s' een inspraakavond gehou-

den over een parkeergelegenheid op Uilen-
burg.
Oud-stadgenoot de heer C. Lanting van Ge-
meentewerken Wymbritseradiel maakte
bekend dat er een plan is gemaakt om ach-
ter de panden Uilenburg 36 en 37 (v/h ei-
gendom van schaatsenfabriek Frisia) een
parkeerplaats te maken voor 10 auto's.
Vanwege hun bouwvalligheid zullen deze
panden waarschijnlijk worden aÍgebroken
maar er moet natuurlijk wel iets passends
voor in de plaats komen.
Een twintigtal Uilenburgers was aanwezig
om kennis te nemen van deze nieuwe ont-
wikkelingen. Niet iedereen was er even blij
mee, maar in het algemeen waren de reak-
ties positieÍ.
Dit plan zal, met de op deze avond gemaak-
te opmerkingen, in een rapport worden ver-
werkt en aan B en W. worden aangeboden.
De voorzitter van de Gemeentelijke advies-
kommissie, de heerTjitte Nooitgedagt, had
deze avond de leiding. De vele vragen wer-
den door hem op een meestal enigszins
humoristische wijze beantwoord.
De kans is erg groot dat Uilenbur$ binnen
afzienbare tijd verlost zal zijn van het hier al
jaren slepende parkeerprobleem.

Zoals iedereen kan zien, plaatst WN Sneek
en omstreken afÍiche-borden langs de di-
verse invalswegen.
Helaas moeten wij opmerken dat het affi-
che-bord aan de Zuidwesthoekweg geheel
is verdwenen en dat het affiche-bord Su-
dergoweg herhaaldelijk wordt vernield.
Wij als plaatselijke aÍdeling vragen u begrip
voor het in stand houden van dezer borden.
omdat het budget ook voor onze aÍdeling
beperkt is. Als het vandalisme aanhoudt,
kunnen er geen nieuwe affiche-borden
meer geplaatst worden. Deze afÍiche-bor-
den zijn belangrijk, omdat ze inspelen op de
landelijke aktie-kampagne van Veilig Ver-
keer Nederland, Hilversum.

GESPREKSGROEP
De kruisvereniging gaat wêer starten met een
gespreksgroep voor ouders van peuters en
kleuters op 20 Íebruari om 20.00 uur in het
kruisgebouw te lJlst.
De avonden (6x) worden geleid door Emmy
Wielens (kind- en opvoedingsdeskundige).
Ondeniverpen kunnen zijn:
- zindelijkheid
- koppigheidsÍase
- strafÍen enlof belonen

- slechte eters
- kind ên ziekenhuis etc.
Voor leden van de kruisvereniging zijn er be-
halve / '1,- per kopje kofÍie geen kosten aan
verbonden.
Wilt u meedoen dan kunt u zich opgeven bij
Ceciel Landman, wijkverpleegkundige, tel.
05150-13081 van 12.00-'13.00 uur.

N
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Geeuwkode
dÍnrclog t/m zotcrclog QOOl6.OOuur wiidogs l€opo\onc,

\^cor uoonlcfaaën opzh rnoo'lst

r
fuleubelmoherí

RetnGalnrrta
Gespecialiseerd in het maken
van eigentijdse meubelen
en i nter ieu r- bet i m mer i ngen
naar uw persoonlijke wensen.

I Uilenburg 16 - 8651 EK Ulst - Telefoon 05155-2251

udio
5 o lJlst. 05155-1447

Foar al Jou molkprodukten,

frisdranken, tsiis en aeiien

komt de molkboer bii Jo foar!

EK ALLES FAN

'E WAERME BAKKER

Jou molkboer,

N. Waltje
Tillefoan 1397
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wenst een ieder Prettige Feestdagen en
een Veilig Nieuwjaar!

ANNA SCHRAA.VAN POPTA

GEDIPLOMEERD
PE DICU RE

Geeuwkade 11 - TeleÍoon 1930

Voor nieuwbouw, uitbreiding of
onderhoud van uw:

O Venrarming
(C.v. en lokale verwarming)

O Sanitair en waterleiding
O Zinkwerk
O Dakbedekking

Installatle- en loodgietersbedrtlÍ

A. SUPERDA
Stadslaan 2a, telefoon 05155-1224

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

ProeÍde U al:
Ons vers gemalen,

heerlijk gekruid
gehakt

en onze echte

Friese droge worst
D i nsd ags- en vr i jdagsavo nds
bezorgen wij Uw bestelling!

SLAGERIJ

W.Zailstra & zn.
Eegracht 65 - Ulst - Telefoon 1309

o bloemen

o planten

o bloemsierkunst

o tuincentrum

o tuinarchitectuur

Dit alles in uw'eigen slad'bij:

DEHAAS
BLOEMEN

p
VVN

U vindt ons aóter dilken, in dorpen en stden,
indrukke sftatenenaan rustlgdeinen...
Meer dan 300 r,estgingen van de Rabobank
staan u in Fïiesland ten dienste... BabobanH El

geld en g@ê red

oooooooo PUNTSGEWIJS o

o Hebt u belangstelling voor het kweken
van uw eigen groenten, aardappelen, klein
Íruit enz.?
Er zijn momenteel enkele percelen groen-
tetuinen te huur.
Mocht u belangstelling hebben, belt u dan
2029 in lJlst.

Het bestuurvan
tuinvereniging lJlst

o MIJN HOBBY, UWGEMAK

Het vertrouwde adres voor al uw slijpwerk!
Alle soorten scharen, messen, luin, en ho-
bbygereedschap perf ekt geslepen.
Wees verstandig en laat nu uw schaatsen
slijpen, komt er ijs dan kunt u meteen rijden.
Uw fijnslijper, P.H. de Vries, Bockama-
straat 27, tel. 051 55-1782.

BURGERLIJKE STAND:
Geboren: Auke, zoon van de heer en mevr.
Wiersma; Theo Harmen, zoon van de heer en
mevr. Schreur: Folkert. zoon van de heer en
mevr. De Haan; Aldert Geert, zoon van de heer
en mevr. Poortema; Sjoerdje, dochter van de
heer en mevr. Osinga; Pieter Freerk, zoon van
de heer en mevr. De Jager; Ferry Paul, zoon
van de heeren mevr. DeJong.
Gehuwd: Jacob Holkema en Hanna Fennia
Pijpers; Raymond Rypma en ïine Walinga.
Overleden: Sijbren Rollema.

De Íelicitaties na de geboorte van onze
dochter ANJA waren zo talrijk dat we hierbij
iedereen heel hartelijk willen bedanken
voor de getoonde belangstelling 

=-*.Ï#?
Geert, Gooitske, "[IrX-,TiedoJan en Ybo DurkGroeneveHd)$ff

áï
We wensen iedereen Prettige Kerstdagen en
een Gelukkig Nieuwjaar!

TAXI-NIEUWENHUIS

De redaktie en medewerkers van 'lt Dryl-
tser Kypmantsje'wensen u Prettige Kerst-
dagen en een Gelukkig Nieuwjaar!

De redaksje en meiwurkers tan 'lt Dryltser
Kypm antsje' wi n skje ji m me
Noflike Krystdagen en in Lokkich Nijjier!


