
ft Dryttserrypmant$e
Uitgave: Drukkerij Visser, Galamagracht 9, tJlst, tel. 05155 - | 318 10e jaargang, nr. 1, januari 1986

StànÍries-Heren
langemat kampioen
Zaterdag l4 december vertrokken de Stán-
f ries jongens en heren naar Gorrediik voor de
Friese veren ig in gs-springwedstri jden.
Langemat, minitr. valmat, kast en paardsprin-
gen waren de onderdelen waarin Friese titels
Ie veroveren waren.
25 Verenigingen uit de gehele provincie met
ca. 350 deelnemers(sters) namen deel. Tij-
dens de voorwedstrijden te lJlst lietén de jon-
gens en heren al zien dat ze de besten van
Rayon Sneek waren.
De resultaten waren in Gorred.ijk niet gek. De
heren wisten de Friese titel oL Ce langemat te
behalen (13.50), T.G.P. Sneek werd tweede' o.50). Bij het paard minitr. valmat springen

\laren de heren na O.D.l. Leeuwarden V. en K.
Harlingen derde met 14.60 en T.G.P. vierde
(12.90).
De tweede plaats was weggelegd bij minitr.
valmat na V. en K. Harlingen (15.40), Stánf ries
14.50, ï.G.P. derde 13.70
De jongens werden bij de minitr. valmat twee-
de met 13.10 achter V. en K. Harlingen 15.40,
derde DIO Oosterwolde 12.10, vierde Longa
Wijnjewoude 11.80 en vijfde SSS Grouw
10.80.
Op de lange mat tenslotte werden ze tweede
met '10.00 na DIO met .l 1.20. Ook deze keer
bleek weer dat de StànÍries jongens en heren
bij de Friese top behoren. De jongens die dit
presteerden waren Cyrus en Christiaan Kruis,
Ruurd Jouke v.d. Kooi, Nolke Jan Bergstra,
Gerard Speerstra, Argo Porte en Douwe
Dijkstra.
Bij de heren moest onze beste springer Rim-
mer Abma verstek laten gaan. De ploeg die
desondanks toch nog tot deze prestaties
kwam, bestond uit: Bob Pruiksma, Jan Ber-

r, Jan Sake Hofstede, Nico en RudiTroost-
lrcíde en Folkert Corbee.
Wanneer u deze jongens in lJlst wilt zien de-
monstreren dan kan dit op zaterdag 1 maart in
'De Utherne', tijdens de jaarlijkse uitvoering
van Stànfries.

Burgerlijke stand:
Geboren: 13-12: Nienke Johanna Kooostra:
30-11: Sierd Wilko Wilkens; 4-12: Johan ten
Woude.
Overf eden: 2-12: lJpe Nooitgedacht.
Gehuwd: '13-12: Jentje Tjalma en lJmkje lda
Flapper; 20-1 2: Cornelis Johannes Brunott en
Yvonne Jorna.
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Hjir kin ik net by, sei de man,
en stuts syn holle yn 'e hichte

Een aantal van de deelnemers aan de wedstriid.
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Vereniging
STADSBELANG IJLST
Graag willen wij een beroep doen op alle in-
woners om de trottoirs na winterse buien
sneeuwvrij te houden. Niet alleen sneeuw be-
zorgt de voetgangers veel overlast, ook over-
hangende bomen en struiken zijn erg hinder-
lijk. Zou u ook dat bij uw tuin in de gaten
willen houden?
Voorts willen wij nogmaals de aandacht ves-
tigen op het nieuwe publikatiebord. Alle ver-
enigingen kunnen - kosteloos uiteraard -
hier hun mededelingen in kwijt (formaat A4).
Mevrouw N.v.d. Lei, Dassenboarch 12, zorgl
voor plaatsinE.
Wij zijn bijzonder ingenomen met het Íeit dat
dhr .4.B. Dull tot Backenhagen uit Leeuwar-
den tijdens de ledenvergadering op 4 Íe-
bruari a.s. de historie van lJlst nogmaals de
revue wil laten passeren. ledereen die hem
kent weet op welke boeiende en kleurrijke
wijze hij dit naar voren brengt.
Verder zult u weer volledig op de hoogte wor-
den gebracht van wat er tijdens het afgelopen
jaar is gebeurd en kunt u uw ideeën en wen-
sen betreffende lJLst kenbaar maken.
De agenda staat elders in 't Kypmantsje aÍ-
gedrukt
Wii rekenen os uw komst!!!

Kon. Ned. Ver. E.H.B.O. afd.
lJlst-Oosthem
OeÍeníng winter 1985
Het is maandagavond g december +20.20
uur. Plotseling wordt de omgeving Stads-
laan-Ylostinslaan-Roodhemsterweg opge-
schrikt door een paar hevige knallen en een
steekvlam. Er is gekerm en gesteun van ge
wonden te horen.
Situatie: een tankwagen met zeer brandge-
vaarlijke inhoud, waarvan de chauffeur onder
invloed is, veroorzaakt een ongeval, waarbi.!
nog 2 personenauto's met passagiers betrok-
ken zijn en een paar Íietsers, die geschept
worden. De gevolgen zijn rampzalig: 16 min
of meer zwaar gewonden en 2 doden zijn te
betreu ren ! !

De letsels variëren van botbreuken, brand-
wonden, hartklachten en shock tot hersenlet-
sels en inwendige letsels. Een echte ramp??
Gelukkig niet!!
Het betroÍ een rampenoefening georgani-
seerd door de Kon. Ned. Ver. E.H.B.O. afd.
lJlst-Oosthem in samenwerking met brand-
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* vens vlees
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weer lJlst, ríjkspolitie Wymbritseradeel, Rode
Kruis Sneek-Harlingen en de heren dr. E.
Drenth en W. Slob.
Het doel van deze oefening was om onder
moeilijke omstandigheden (slecht weer en
duisternis, veel slachtoÍfers en gevaarlijke si-
tuaties) de hulpverlening door de diverse dis-
ciplines goed op elkaarte laten afstemmen en
goed en snel eerste hulp te kunnen verlenen.
We kunnen wel stellen dat deze 'rampoefe-
nÍng' ondanks, of misschien wel dankzij en-
kele onvolkomenheden goed geslaagd is,
want door dit soort oeÍeningen te organise-

, ren, kan men bekijken wat er goed gaat, maar
juist ook wat fout is gegaan; om dan met el-
kaar te bekijken waarom dit of dat Íout ging
en hoe dit beter opgelost kan worden.
Onze dank gaat uit naar de brandweer lJlst,
rijkspolitie Wymbritseradeel, Rode Kruis, dr.
Drenth en de heer W. Slob voor hun inzet vóór
en tijdens de oefening.
Ook de lotus-mensen en de dames en heren
van de beginners-kursus die als slachtofÍer
f ungeerden. Zij 'speelden' hun niet gemakke-
lijk 'rol' met veel overgave en levensecht.'- .dankt voor jullie spontane medewerking!

\-zk de E.H.B.O.-ers(sters) dank voor hun
snelle en kordate optreden bij de slachtofJers.
Ze werden zéér onverwacht bij de les weg-
gehaald om hulp te verlenen. Verder willen
we de fa. Nooitgedagt en mevrouw Hoogland
bedanken voor het beschikbaar stellen van de-
kantine, waar de slachtoffers werden ge-
schminkt en geïnstrueerd en later weer op-
gevangen werden. En waar later een kleine
evaluatie plaatsvond. Mevrouw Hoogland
was de hele avond aanwezig en voorzag een
ieder van een 'bakje koffie'. Nogmaals har-
telijk dank!
Ook dr. Van Berkel dle bij de opvang gewon-
den was en later samen met dr. Drenth een
kleine toelichting en kommentaar gaÍ op de
hulpverlening bedankt.
lnmiddels heeft al weer een gesprek met de
brandweer lJlst plaats gehad voor meer sa-
menwerking.

Het bestuur

KERSTKAATSEN
Veel spanning, weinig animo bij 'Kerstkaat-
sen' op 24 december j.l. in de sporthal 'De
Utherne'te lJlst.
Aan het kerstttoernooi van kaatsvereniging
'Nije Moed' dat openstond voor schooljeugd
en scholieren werd maar door negen kinde-
re.n deelgenomen. In allerijl waren nog een
stel senioren opgetrommeld om de sporthal
beter te vullen. Door alle parturen werd er
niettemin sportief en fel gekaatst.
De jeugd-teams kaatsten steeds één vol uur
lang tegen elkaar en wie de meeste eersten
won kreeg na afloop de 1e prijs mee naar
huis.
Marco v.d. Meulen, Jeroen Veenema en Mar-
co Boorsma leken heel gemakkelijk te zullen
winnen. Maar het meisjes-team van Annet de
Vries, Jansje Heeringa en Petra Hagens kwam
in de laatste minuut nog langszij met even-
eens 20 gewonnen eersten. De jongens had-
den echter beide partijen gewonnen en wer-
den daarmee winnaar van dit mini-toernooi.
Bij de senioren waren de verschillen ook mi-
nimaal. Alle parturen wonnen evenveel par-
tijen; het partuur Bouke Weerstra, Ype de
Boer en Cor de Jong hadden een beter pun-

tensaldo en pakten daarmee de 1e prijs. Hiel.
ke Douma, Gert de Jong en Jan v.d. Wal waren
goed voor de 2e prijs.
Alles bij elkaar een geslaagde middag, alhoe-
wel er veel meer jeugd weer aktief bij de
kaatssport moet worden betrokken. Daar zal
k.v. Nije Moed in 1986 naarstreven.

Bond van
Plattelandsvrouwen
in Friesland, aÍd. lJlst
Onze kerstviering was groots. Mevrouw A. de
Jong heeÍt onze kerstviering gevuld met
prachtige muziek en liederen, in samenwer-
king met het echtpaar Nauta uit lJsbrechtum.
De omlijsting van kofÍie, soep met geÍoosterd
brood en kerstbrood met een glaasje wijn of
jus d'orange was sfeervol en kundig, zowel
het pianospel als de zang.
Er is een kerstgedicht voorgelezen door me-
vrouw A. Nagelhout en er werd tussendoor
gezellig gebabbeld. Alle dames en één heer
waren deze avond in kerstsfeer, zo ook de
zaal.
De heer Bijlsma en zijn vrouw hadden ge-
zorgd voor kerstlakentjes op de, in hoefijzer-
vorm geplaatste taÍeltjes en genoeg kaarsen.
Het gebodene was prima verzorgd en erg lek-
ker.
Twee dagen later de kaas- en wijnavond in
Leeuwarden. Om 18.35 uur met elkaar op het
station van lJlst. Het was reuze gezellig, wij
hebben kaas geproefd en leuke recepten
meegekregen, de bijbehorende wijnen ge-
proeÍd en enkele dames hadden een stuk
kaas gekocht. Om 22.45 uur stonden wij weer
op het station, niet te laat dus, na een on-
gedwongen leuke avond.
Op 14 januari 1986 de jaarvergadering en be-
stuursverandering. Gelukkig hebben zich
2 leden aangemeld, die ons bestuur komen
versterken. Daarover volgende maand meer.
De dames van het bestuur wensen alle men-
sen en onze leden in het bijzonder een heel
gelukkig 1986.
Wenst u inlichtingen? Bel dan gerust met on-
ze secretaresse, mevrouw H. Bones. Wester-
goleane 33, tel. 1982.

Het Bestuur

1e Judotoernooi
groot sukses
Op 21 december j.l. werd door een 40-tal ju-
doka's gestreden om Kerstkampioen judoën
van lJlst te worden.
In zes kategorieën ingedeeld naar leeftijd en
gewicht werd er geweldig gevochten.
Een tiental gast-judoka's van een bevriende
vereniging uit Warns streden mee.
De jongste groep bestond uit 7 judoka's t/m
29 kilo, Carlo Venema uit Heeg won 4 partijen
van de zes en de 1e prijs. Wouter Veltman en
Jitse Jan de Vries ieder met drie overwinnin-
gen werden respektievelijk 2e en 3e.
Jan Willem Dijkstra was goed op dreeÍ in de
kategorie 30-35 kilo, maar moest de meerdere
erkennen in een Warnser opponent ook al
een Dijkstra.
Bij de wat zwaardere jongens, 36-41 kito,
vocht Mark Bootsma voor elke meter van de
judomat, tegen de grootste konkurrent Jelle
Bergsma van'Warns. De partij eindigde in een
onbeslist oordeel van de scheidsrechter. Het
puntensaldo van Mark was- iets lager; de
tweede prijs was nu z'n deel, Niettèmin eên

VERENIGING
,STADSBELANG'

IJLST'
Uitnodiging voor de ALGEMENE
LEDENVERGADERING op dinsdag 4
Íebruari a.s. in 't Mienskipsh0s te lJlst.
Aanvang 20.00 uur.

AGENDA

1. Opening.
2. Notulen ledenvergadering d.d.

7 maart 1985.
3. Ingekomen stukken en

mededelingen.
4. Verslag kaskommissie.
5. Jaarverslag penn i ngmeester.
6. Jaarverslag sekretaresse.
7. Voorstel kontributie.veranderino.
8. Pauze.
9. Bestuursverkiezing

Aftredend en herkiesbaar:
Mevr. M. Bergstra-Boomsma
Dhr. L. Schotanus
Kandidaten voor de vakatures:
Mevr. A. Blom, Uilenburg 9
Dhr. C. v.d. Kooij, Fj0rslach 11

10. Dhr. A.B. Dull tot Backenhaoen
over lJlst.

11. Rondvraag.
12. Sluiting.

I
Á4eubelmaher/

ReinGalnma
Gespecla/iseerd in het maken
van eigentijdse meubeten
en i nter ieu r- bet i m meri ngen
naar uw persoonlijke wensen.

Uilenburg 16 - 8651 EK lJlst - TeteÍoon 05t5S_22S1
ry.:*;.]!-I

L.T.C.lJlst L.T.C. Ulst

Het bestuur van de L.T.C. lJlst
vraagt een handige

MAN oÍVROUW
die 's morgens vroeg enige uren

beschikbaar is voor het onderhoud
van de tennisbanen bij de Utherne.

Bent u geïnteresseerd, dan kunt U
zich voor nadere informatie

wenden tot de voorzitter van de
tennisvereniging, E. Haítman.

te|.05.155 -2076.

L.T.C.lJlst L.T.C.lJlst
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orima resultaat. Jeroen Balk werd ondanksl
z'n geringe ervaring 3e in de groep 51-56 kilo.
Vooral door z'n goede inzet werd dit gerea-
liseerd.
In de groep 42-50 kilo zorgde Jacob Stienstra I

voor een geweldige verrassing. Nog maar 3

weken op les en dan meteen meedoen en 1e

worden; zoiets getuigt van inzicht en talent.
Van Jacob kunnen we dus nog wat verwach-
ten. Albert Rijpma werd prima derde in deze
groep.
De senioren groep was louter een lJlster aan-
gelegenheid, maar daarmee was het nivo be-
slist niet minder. Een viertal van hen was net
geslaagd voor het oranlebandsexamen maar
juist deze vier deelden de lakens uit. Bart
Schuurmans en Minze Mink, beide met blau-
we band, konden zich letterlijk maar moeilijk
staande houden. Hetty Bones, de enige dame
in deze groep, stuurde Bart zelfs met een dik-
ke 'wazari' (biina vol punt) naar het kanvas.
Hetty was toch al geweldig op dreeÍ; ze troeÍ-
de ook Edwin Hibma en Jan Willem Kempe-
naar met twee ijzersterke houdgrepen aÍ.
Bart Schuurmans herstelde zich later knap en
verloor geen partij meer in de poule, evenals
Herre Hoekstra eindigde hij met 5 gewonnen
partijen op de 1e plaats. Klaas Hoêkstra werd
derde.
Om een kampioen aan te wijzen moesten de
heren nu bareren. Met een klein resultaat
kreeg Bart Herre naar de mat, maar daar nam

Herre het initiatieÍ over en zette een verwur-
ging aan. Dat bracht voor hem dewinst. Na de
Sint Nicolaas-middag en de iudo-examens
was dit toernooi al de derde geslaagde ak-
tiviteit in december en de vijfde van dit start-
jaar van de judoschool lJlst.

KANONEN STATT BUTTER
Met deze leus 'Kanonnen in plaats van boter'
gaven de nazi's in Duitsland in de jaren '30

aan waarvoor zij kozen. Zii kozen voor ka-
nonnen in plaats van boter; voor de produktie
van militaire produkten, ten koste van het ma-
ken van civiele (burgerlijke) produkten. Die
keuze was duidelijk. Duidelijk was ook de
laatste konsekwentie van die keuze: oorlog-
In onze tijd leven veel mensen met het idee
dat we alles kunnen. Dat we ook alles kunnen
oroduceren. Ofwel dat het maken van mili-
taire produkten niel ten koste gaat van het
maken van civiele produkten. Kortom: kanon-
nen én boter. Dat maakt het leven gemakke-
lijk: je hoeft niet te kiezen, alles kan immers.
De werkelijkheid is anders. Elke gulden kan

nog steeds maar één keer worden uitgege-
ven. Meer uitgaven voor deÍensie betekenen
minder uitgaven voor andere zaken, bijvoor-
beeld voor sociale voorzieningen. ln feite
moeten we nog steeds kiezen tussen kanon:
nen óf boter.
Wat geven we dan wel uit voor defensie?
Daarover enige cijfers. In 1985 werd er op de
wereld voor meer dan een billoen (duizend
miljard) dollar aan deÍensie uitgegeven. Dat is
drieduizend maal één miljard gulden, d.w.z.
ongeveer 6% van de gehele wereldproduktie.
Dat is een onvoorstelbare hoeveelheid geld.
Nog verontrustender is het te weten dat er
steeds meer geld voor deÍensie wordt uitge-
geven. Het Amerikaanse bureau ACDA (Arms
Control and Disarmament Agency) maakte in
1985 weer eens de stand van zaken op. Dat
gebeurt steeds in konstante prijzen. Dat wil
zeggen dat de toename als gevolg van de
inflatie al is verrekend. Over bliift dan de reële
(de echte) toename van de uitgaven. In kon-

Grote balans opruiming!
Nu rekken vol truien, vesten en blouses voor halve prijzen.

Verder alle mogelijke artikelen van 10 - 50% korting.
Nu winterjapon en rokstoÍfen

í 10,- per meter.

Zie verder etatage, maar kom vooral binnen kijken voor de vete koopies.

'IJLSTER WARENHUIS'
M. v.d. Veen

Galamagracht 5 en 8
tel. 051 55 - 1229

OPRUIMING
Wii maken schoon schip!!
diverse spellen: halve prijs!
jeugdboeken: diverse titels: halve prijs!
pockets: uitzoeken Í 2,5O perstuk.
assortie speelgoed: met kortingen van 25 - 50%.
enkele dozen Lego:25% korting.
Talens Hobby Color verf nu: t 1.00 per potje.
Stickers: nu uitzoeken / 1.00 per stuk.

Kom vlug: na de meesfe keus voor een krats!

Nieuw Friesland 1985
een iaar in beeld / 19.e0

Sneek; beeld van een sfad
nu nog volop in voorraad

Kantoor- en zakagenda's nog ruim voorradig
ook nog enkele scheurkalenders in voorraad.

VISSER-IJLST
BOEK- EN FOTOHANDEL. SPEELGOED
Galamagracht, teleÍoon 1 31 I

Autorijschool L. de BOer
Belangrilker dan een goedkoop

lesuur is de eindrekening
na het rlleramen!

Ga daarom naar
Autorijschool L. de Boer

Poomawal 12

Ulst
Teleíoon 05155-1553

VOLLEDIG
GEDIPLOMEERD
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stante prijzen van 1982 stegen de werelduit-
gaven voor militaire bestedingen van 565 mil-
jard dollar in '1973 tot 799 miljard dollar in
1983. Wie geeft al dat geld dan uit? Ook daar-
over enige cijfers:
In de jaren 1973 tot 1983 stegen de jaarlijkse
uitgaven van de NAVO van 235 miljard dollar
in 1973 tot 312 miljard dollar in 1983.
Vooral vanaf 1980 stijgen de NAVO-uitgaven
snel. Nader bekeken blijken vooral de VS dan
snel meer geld aan bewapening uit te geven:
in 1983 357" meer dan in 1979. En dat in reële
bedragen, dus al rekening houdend met de
inÍlatie. In geldbedragen ging de stijging nog
heel wat sneller.
In de periode 1973 tot 1983 stegen de War-
schau Pact-uitgaven voor bewapening van
264 miljard dollar tot 288 miljard dollar in
1983. Voor de jaren 1980-1983 waren de cij-
fers voor de Sovjet Unie: van 227 miliard dol-
lar in 1973 naar248 miljard dollar in 1983. Een
stijging van bijna 10%.
NAVO en Warschau-pact gaven samen in
1983 dus 600 miljard dollar uit aan bewape-
ning. Dat 75Yo van alle bewapeningsuitgaven

- in de wereld.

. ver de gehele periode 1973-1983 stegen de
ïIAVO-uitgaven per jaar reëel met 5,8%. en de

Warschau Pact-uitgaven me| 2,3oÁ.
Toch menen sommigen nog dat de bewape-
ningsuitgaven nog ergens goed voorzijn. Bij-
voorbeeld voor de economie in zijn alge-
meenheid, of voor de ekonomische groei.
Ook wat dat betreft wijzen de cijfers in een
andere richting. Wanneer enkele grote niet-
kommunistische landen onderling worden
vergeleken, blijkt dat de landen die relatieÍ
veel uitgeven aan defensie wat betreft re-
search en ontwikkeling, er ekonomisch niet
bepaald het best afkomen. Van alle geld voor
research en ontwikkeling uitgegeven door de
overheid gaat er de volgende percentages
naar bewapening: in de VS 63,7%, in Groot
B ri tta n n i ë 64,80/o, in F r ankrijk 49,3ï., i n West-
Duitsland 24,4/o en in Japan 16,8% (in 1980).
Ekonomen verklaren de stagnerende uitvoer
van de V.S. o.a. uit het achterblijven daar van
de research en ontwikkeling op civiel gebied
als gevolg van de nadruk die aan militaire

roduktontwikkeling is gegeven. Nog steeds
r-cldt blijkbaar: kanonnen óf boter.

IKV-kern lJlst
Ylostinslaan 75

TAXI.BUSJES
8pers. metchauÍíeur

BEL 19OO

A.G. and Kate met
contry/gospel-konsert in de
Doopsgezinde Kerk te lJlst
op27 januari om 20.00 uur
Als alles goed gaat, zijn A.G. and Kate na een
twee maanden durende toernee op de Shet-
landeilanden net terug in Nederland om te
beginnen aan een kleine toernee door Fries-
land waar avond aan avond konserten wor-
den gegeven in kleine pittoreske kerken waar
onze provincie zo rijk aan is, en die in de
afgelopen jaren bewezen hebben uitermate

geschikt te zijn voor het geven van konserten
met akoestische traditionele countrymuziek.
Na suksesvolle gospelkonserten in februari
en augustus j.l. zijn A.G. and Kate terug van 26
tot 2 februari om gospelsongs en hymns in
hun eigen stijl ten gehore te brengen met
behulp van akoestische gitaren, banjo en
autoharp. Traditionele Amerikaanse country-

Stikelbaarch

Swalker fan it nachtlik tsjuster
f r jemdsoartich blst dy'sf blsÍ
streupert nei ít lyts gewriemel
't is dei foardat'sÍ if rlrst.

Stichter fan in gelokkich geslnÍs1ê
fermearderje is foar dy dus wichtich
sm0k bedriuwst de ljuenske leaíde
fol ynmoed, lykwols foarsichtich!

Slieper f an de lange winters
we sjoch'dy dan komselden op'n paad
s0nder Iêst fan kening winter
Slieper fan de lange winters
we sjoch' dy dan komselden op'n paad
s0nder lêst fan kening winter
dy't dan rich syn kjeld ferspraat.

Stikelich bist lol se/sóetrouwen
nimmen dy't dy wat meitsje kin
skerpe ferdígening, goed en ientáldich
f reonlik bist we sjoch' dy te min.

Spitich s joch wy dy soms dochs te faak
dan leist n jonken de dyk mei iepen lea
spatten bloed op dyn izeren fijàn
dyn siken wurde wei yn de stiltme fan de
dea.

P.F.

muziek zoals die in het zuiden van de USA in
kerken, op iestivals en via radio en t.v. te be-
luisteren is.
A.G. and Kate zijn als professioneel duo de
enige groep die zich direkt waagt op het pad
van de countrygospelmuziek en dat heeft ge-
resulteerd in het uitbrengen van een kasset-
teband: A.G. and Kate - live in Friesland.
Dat ze ook tot de meest aktieve groep gere-
kend kunnen worden bewijst het respektabel
aantal optredens per jaar waaronder een uit-
gebreide toernee door Amerika van 21/z

maand van mei t/m juli in 1985.
Tussen buitenlandse toernees door werden
nog verschillende artiesten overgehaald voor
toernees door Nederland zoals Dick Staber,
Mick Smith en Mac Odell.
Een andere aktiviteit is het informatie geven
op scholen over ontstaan en ontwikkeling van
de countrymuziek, met aan het slot een kon-
sert.
Daarnaast geven ze ook nog enkele malen per
jaar een countryblad uit wat verbonden is aan
het lidmaatschap van de Opry, de eigen klub
van A.G. and Kate.
Bezoekers van de konserten maken kennis
met een stuk Amerikaanse kultuur, gebracht
in een geheel eigen stijl.
Om de sfeer en inhoud van deze kultuur over
te brengen zijn niet alleen de songs maar ook
de aankondigingen van de songs in het En-
gels.
In hun 14-jarig bestaan zijn behalve de kas-
sette 'Live in Friesland' nog 3 LP's en enkele
EP's uitgebracht.

NiÍelh0ske
Wie wil op donderdagavond de jeugd-
club begeleiden in't Nifelh0ske.
Tijd: 18.30 - 19.30.
lemand boven de 20 jaar.
Melden tel.: 05155 - 2352

05155 - 2312

Tevens vragen wij nieuwe bestuurs-
leden.

@lwnamtie atpltpt

Zevenoelsen 8, 8651 BT lJlst
Privé: Sikko Sjaerdemalaan 31, lJlst
TeleÍoon 05'155-1322

@.paAt*nA 
n ampttB, uu,tanJtut,
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Bebuorrels

'Harre yn 'e warre'
tocht er
tige beskonken.
'As ik moarn
wer wit
dat it hjoed
luster is
bin ik wer
by de tiid'.
En hy naàm
noch ien
op dizze
glêsheldere
filosofy.

#

P.F.

GeboorlekoodJes, Irouw en
Gelegenhei'Cskoorien
worden bi ons vokkundig gedrukf.
Boeken Íer inzoge!

OoK. UW Z AKETIJK DRUKWERK
IS BU ONS IN GOEDE HANDEN.

TUDELIJK IS ONZE STUDIO GEHUISVEST IN HET

PAND GALAMAGRACHT 34 (GOLTF iJLST) telefoon 05155-2407
T-

sybe houtsr-no
stud io voor g rof ische vorÍ-ngevi ng
en prcduktie

Galamagracht 9 - lJlí - 05155- 1318

FERMEJONGENS
SÏOERE
KNAPEN !
Laat uw Íavoriete Íoto oÍ dia aÍdrukken op
Íormaat 20 x 28 cm.

Er zijn zaken die u niet klein moet zien.

Daarom is dit een primagelegenheid om die speciale

, opflàÍnB waar u zo trots op bent eens extra onder

,r de loep te nemen. Wij maken er v00r u een flinke
vergroting van.

Deze maand voor f 5,95 van negatieÍ en

,,, f 7,95 van dia. Dus voor de prijs hoeft u het

r:,,, niet te laten. Binnen een paar dagen ligt er een

ir schitterende vergroting voor u klaar. De speciale

aktieprijs geldt tot het eind van de maand.
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Gemeenteraad vrii positief
over het beleid
In de gemeenteraadsvergadering van decem-
ber j.l. bleken alle partijen in hun Algemene
beschouwingen redelijk tevreden over het
gevoerde beleid.
Met links en rechts wat kritische kanttekenin-
gen werd ook de begroting voor 1986 zonder
problemen aangenomen.
Alleen bij de verhoging van de rioolrechlen
was stemming nodig. Vooral over de datum
van deze begrotings-behandeling was men
zeer tevreden. De begroting van 1985 werd
. ; in februari '85 behandeld.
V"r"n. het C.D.A. sorak Folkert Attema met
veel lof over de begroting. 'lt is tige belangryk
te lêzen dat de ferheging Ían de gemeentelike
belastingen safolle mooglik beperkt is. Dat
hat mei de Íerkiezings yn oantocht, sa it Ge-
meente Belangen miende, neat Ít te stean. lt
liket És ta dat de stêd Drylts troch de beÍolking
al in stik hinne akseptearre wurdt. Drylts is
Íolop yn it nijs, nij Gemeenteh0s, stopplakken
Ían de spoarwegen, rotonde Zuidwesthoek-
dijk. De stêd leit der kreas by en moat it vi-
sitekaartsje Ían de gemeente wêze.'
Over de openingstijden van de bruggen op
zondag stelde de C.D.A. fraktie: 'de brêgen
net earder te iepenjen dan om 1 1 .00 oere, dan
kin de brêgeman ek nei tsjerke.'
Germ de Jong verklaarde namens de P.v.d.A.
dat zij negatief hebben eryaren de opheÍÍing
van de emancipatiewerkgroep, de perikelen
rond het schoolzwemmen en de kwestie SÍ-
dergo.
'Maar wij zijn demokraten en zo lang wij de

:erderheid niet hebben schikken wij ons in
\-.rs |ot.'
Voor de P.v.d.A. liggen de prioriteiten t.o.v.
het sociaal kultureel werk bij de klub- en
buurthuizen, het jongerenwerk en bij de peu-
terspeelplaatsen. Ook vraagt de P.v.d.A. extra
aandacht voor de bejaarden, gezien de toe-
nemende vergrijzing.
Onaanvaardbaar is volgens De Jong het be-

leid van de woningstichtlng, die in de kleine
kernen geen huurwoningen wil bouwen.
De P.v.d.A. zag lJlst alleen als woonplaats, de
nieuwe industrie moet volgens haar naar
Heeg en Woudsend.

No hat Drylts in Íotonde en is it noch net
goed
'ln goed sjauÍÍeur kin der làns. Dan niar wat
suniger en dan moat it oare ferkear mar eÍkes
wachtsje.'
Dit antwoordde wethouder lds Bergsma
(F.N.P.) naar aanleiding van de opmerking
van Feikje Sijbrandij (V.V.D.) dat de rotonde
te klein is voor het vrachtverkeer.
Verder was Feikje Sijbrandij van mening dat
een nieuwe brandweer- en reinigingsauto be-
ter geleasd kunnen worden.
Ook was het voor haar Írustrerend dat de raad
zo weinig mogelijkheden heeft het tekort van
/ 250.000,-- bij de dorpshuizen te veranderen.
Over de Friese taal verklaarde de V.V.D.: 'Wii
zijn voorstander van het bevorderen van dó
Friese kultuur, maar met nadruk pleiten wij
voor de handhaving van de tweetaligheid.'
Spreekster namens de F.N.P. Klaske Dijkstra-
Semplonius dacht hier anders over: 'No't op
'e basisskoalle ek de Ingelske taal leard wur-
de moat, mei ik oannimme, dat Ís eigen taal
alle omtinken kriget, dy't hja fertsjinnet. Jim-
me witte grif, dat it Ingelsk jim makliker oan
wol as men it Frysk goed kent.'
Oer kultuer en rekreaasje wol ik koart krieme,
sa lang't frijwol alle amtners miene, dat ik yn
'lJlst' wenje, haw ik fan dy kant in bytsje te
verwachtsjen. Verder vroeg de F.N.P. net als
de P.v.d.A. om een strakkere orde in de raads-
vergadering.
Ruurd Abma (Gemeente Belangen) deed de
suggestie aan de hand, 'als de voorzitter alle
partijen evenveel ruimte geeft als Gemeente
Belangen, zijn we gauw klaar.'
In zijn beschouwingen verklaarde Abma na-
mens Gemeente Belangen: 'Het watertoeris-
me vormt een belangrijke bron van inkomsten
voor een flink aantal van onze inwoners. Wij
blijven ervoor pleiten, voor onze eigen inwo-
ners en voor onze gasten, dit te blijven sti-
muleren.'
Voor de medezeggenschapskommissie pleit-
te Abma voor volle aandacht van het College
van B & W. 'Uit gesprekken met mensen van
de buitendienst Gemeentewerken merk ikwel
eens dat beleid en werkopdrachten niet altijd
even begrijpelijk overkomen en dat hun in-
breng nogal eens met een dooddoender
wordt afgedaan.'
Wat de verhoging van de rioolrechten betreft,

meende Abma, dat het dekkingspercentage
er niet zo gek uitziet.
Gemeente Belangen is dan ook van mening,
dat het achterwege laten van de O.G.B. ver-
hoging niet op de rioolrechten verhaald moet
worden; wij pleiten voor een verhoging van
drie in plaats van vijf procent.'
Ook de V.V.D. vond, gezien de ekstÍa uitke-
ring uit het Gemeentefonds, dat er geen en-
kele reden was deze met 5% te verhogen.
De P.v.d.A. zag liever een kleine verhoging
van de O.G.B. als dat nodig mocht zijn, maar
vond de 5% verhoging ook te veel.
Opmerkelijk was weer het stemgedrag bij de
F.N.P.: ook deze keer stemden Klaske Dijkstra
en lds Bergsma verschillend.
Het C.D.A. dat door afwezigheid van raadslid
Feenstra, deze keer niet de meerderheid had,
stemde samen met Bergsma voor deze ver-
hoging, zodat het voorstel met 8 tegen 6 werd
aangenomen.
Bij de behandeling van het voorstel om ook
de rèi nigingsrechten met 5% te verhogen ver-
gat de burgemeester alle opmerkingen over
de handhaving van de orde, eh veranderde de
raadsvergaderi ng in een praatgroep.
Na een eindeloze diskussie tussen het Col-
lege en de aÍgevaardigde van het C.D.A. Age
Ïiemersma, schudde bu rgemeester Cazimier
een aantal nieuwe argumenten uit de mouw,
waarna de P.v.d.A. en Gemeente Belangen
hun tegenvoorstellen van 3lo verhoging in-
trokken.
Zo werd ook dit voorstel aangenomen met
alleen de aantekening dat Feikje Sijbrandij
namens de V.V.D. tegen was.
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Patiéntenraad lJlst e.o.
De Patiëntenraad te lJlst organiseert woens-
dag22 januari a.s. weer een thema-avond.
Deze avond zal worden verzorgd door dhr.
J. Blom, Internist, verbonden aan het St. An-
tonius Ziekenhuis en dhr. R.G. Peters, Huis-
arts te Sneek.
Zijzullen u informatie geven over kanker.
O.a. komen de erfelijkheid, de therapie en de
geneeswijze van kanker aan de orde.
Wij rekenen weer op een volle zaal.
Aanvang 8 uur in de zaal van 'Nij Ylostins'.

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

Klern genoegvoor uw binnen-
zak, groolgenoeg voor duizenden
haarscherpe afdrukken van uw naam.

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

altiid een soede indnrk.

De Pri nto-Fix stempel automaat
vrndt u bij:

VISSER.IJLST
BOEK-ENFOTOHANDEL.
SPEELGOED
Galamagracht, têleíoon 1318lletih,nn @
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Gemeenteraad vrii positieÍ
over het beleid
In de gemeenteraadsvergadering van decem-
ber j.l. bleken alle partijen in hun Algemene
beschouwingen redelijk tevreden over het
gevoerde beleid.
Met links en rechts wat kritische kanttekenin-
gen werd ook de begroting voor 1986 zonder
problemen aangenomen.
Alleen bij de verhoging van de rioolrechten
was stemming nodig. Vooral over de datum
van deze begrotings-behandeling was men
zeer tevreden. De begroting van 1985 werd
. s in februari '85 behandeld.
)íamens het C.D.A. sorak Folkert Attema met
veel loÍ over de begroting. 'lt is tige belangryk
te lêzen dat de ferheging Ían de gemeentelike
belastingen safolle mooglik beperkt is. Dat
hat mei de ferkiezings yn oantocht, sa it Ge-
meente Belangen miende, neat Ít te stean. lt
liket Ís ta dat de stêd Drylts troch de befolking
al in stik hinne akseptearre wurdt. Drylts is
folop yn it nijs, nij Gemeenteh0s, stopplakken
Ían de spoarwegen, rotonde Zuidwesthoek-
dijk. De stêd leit der kreas by en moat it vi-
sitekaartsje fan de gemeente wêze.'
Over de openingstijden van de bruggen op
zondag stelde de C.D.A. fraktie: 'de brêgen
net earder te iepenjen dan om 1 1.00 oere, dan
kin de brêgeman ek nei tsjerke.'
Germ de Jong verklaarde namens de P.v.d.A.
dat zij negatieÍ hebben ervaren de ophefÍing
van de emancipatiewerkgroep, de perikelen
rond het schoolzwemmen en de kwestie SÍ-
oergo.
'Maar wij zijn demokraten en zo lang wij de

:erderheid niet hebben schikken wij ons in
\-.s lot.'
Voor de P.v.d.A. liggen de prioriteiten t.o.v.
het sociaal kultureel werk bij de klub- en
buurthuizen, het jongerenwerk en bij de peu-
terspeelplaatsen. Ook vraagt de P.v.d.A. extra
aandacht voor de bejaarden, gezien de toe-
nemende vergrijzing.
Onaanvaardbaar is volgens De Jong het be-

leid van de woningstichtlng, die in de kleine
kernen geen huurwoningen wil bouwen.
De P.v.d.A. zag lJlst alleen als woonplaats, de
nieuwe industrie moet volgens haar naar
Heeg en Woudsend.

No hat Drylts in rotonde en is it noch net
goed
'ln goed sjauÍÍeur kin der láns. Dan niar wat
suniger en dan moat it oare ferkear mar eÍkes
wachtsje.'
Dit antwoordde wethouder lds Bergsma
(F.N.P.) naar aanleiding van de opmerking
van Feikje Sijbrandij (V.V.D.) dat de rotonde
te klein is voor het vrachtverkeer.
Verder was Feikje Sijbrandij van mening dat
een nieuwe brandweer- en reinigingsauto be-
ter geleasd kunnen worden.
Ook was het voor haar frustrerend dat de raad
zo weinig mogelijkheden heeft het tekort van
/ 250.000,-- bij de dorpshuizen te veranderen.
Over de Friese taal verklaarde de V.V.D.: 'Wii
zijn voorstander van het bevorderen van dé
Friese kultuur, maar met nadruk pleiten wij
voor de handhaving van de tweetaligheid.'
Spreekster namens de F.N.P. Klaske Dijkstra-
Semplonius dacht hier anders over: 'No't op
'e basisskoalle ek de Ingelske taal leard wur-
de moat, mei ik oannimme, dat És eigen taal
alle omtinken kriget, dy't hja fertsjinnet. Jim-
me witte griÍ, dat it Ingelsk jim makliker oan
wol as men it Frysk goed kent.'
Oer kultuer en rekreaasje wol ik koart krieme,
sa lang't frijwol alle amtners miene, dat ik yn
'lJlst' wenje, haw ik Ían dy kant in bytsje te
verwachtsjen. Verder vroeg de F.N.P. net als
de P.v.d.A. om een strakkere orde in de raads-
vergadering.
Ruurd Abma (Gemeente Belangen) deed de
suggestie aan de hand, 'als de voorzitter alle
partijen evenveel ruimte geeÍt als Gemeente
Belangen, zijn we gauw klaar.'
In zijn beschouwingen verklaarde Abma na-
mens Gemeente Belangen: 'Het watertoeris-
me vormt een belangrijke bron van inkomsten
voor een flink aantal van onze inwoners. Wij
blijven ervoor pleiten, voor onze eigen inwo-
ners en voor onze gasten, dit te blijven sti-
muleren.'
Voor de medezeggenschapskommissie pleit-
te Abma voor volle aandacht van het College
van B & W. 'Uit gesprekken met mensen van
de buitendienst Gemeentewerken merk ikwel
eens dat beleid en werkopdrachten niet altijd
even begrijpelijk overkomen en dat hun in-
breng nogal eens met een dooddoender
wordt afgedaan.'
Wat de verhoging van de rioolrechten betreft,

meende Abma, dat het dekkingspercentage
er niet zo gek uitziet.
Gemeente Belangen is dan ook van mening,
dat het achterwege laten van de O.G.B. ver-
hoging niet op de rioolrechten verhaald moet
worden; wij pleiten voor een verhoging van
drie in plaats van vijÍ procent.'
Ook de V.V.D. vond, gezien de ekstra uitke-
ring uit het Gemeentefonds, dat er gêen en-
kele reden was deze met 5% te verhogen.
De P.v.d.A. zag liever een kleine verhoging
van de O.G.B. als dat nodig mocht zijn, maar
vond de 5% verhoging ook te veel.
Opmerkelijk was weer het stemgedrag bij de
F.N.P.: ook deze keerstemden Klaske Dijkstra
en lds Bergsma verschillend.
Het C.D.A. dat door aÍwezigheid van raadslid
Feenstra, deze keer niet de meerderheid had,
stemde samen met Bergsma voor deze ver-
hoging, zodat het voorstel met 8 tegen 6 werd
aangenomen.
Bij de behandeling van het voorstel om ook
de reinigingsrechten met 5% te verhogen ver-
gat de burgemeester alle opmerkingen over
de handhaving van de orde, eï veranderde de
raadsvergaderi ng in een praatgroep.
Na een eindeloze diskussie tussen het Col-
lege en de aÍgevaardigde van het C.D.A. Age
Tiemersma, schudde burgemeester Cazimier
een aantal nieuwe argumenten uit de mouw,
waarna de P.v.d.A. en Gemeente Belangen
hun tegenvoorstellen van 3lo verhoging in-
trokken.
Zo werd ook dit voorstel aangenomen met
alleen de aantekening dat Feikje Sijbrandij
namens de V.V.D. tegen was.
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Patiëntenraad lJlst e.o.
De Patiëntenraad te lJlst organiseert woens-
dag22ianuari a.s. weer een thema-avond.
Deze avond zal worden verzorgd door dhr.
J. Blom, Internist, verbonden aan het St. An-
tonius Ziekenhuis en dhr. R.G. Peters, Huis-
arts te Sneek.
Zijzullen u inÍormatie geven over kanker.
O.a. komen de eÍelijkheid, de therapie en de
geneeswijze van kanker aan de orde.
Wij rekenen weer op een volle zaal.
Aanvang 8 uur in dezaal van'Nii Ylostins'.

EEII ]IIEUWE ilAAM AIS KADO
Origineel kado-idee van Pelrkan, de Printo-Fix stempelautomaat

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

In boeken, op enveloppen,
brieven. etc In eia'en handschrift of|'vlvi||,",b",',

andere letter naar keuze. Zo maaktu
altijd een goede indruk

De Pri nto-Fix stem pel automaat
vrndt u bij:

VISSER - IJLST
BOEK.ENFOTOHANDEL.
SPEELGOED
Galamagracht, leleíoon 1318lfetihnn @
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'lJlster allerlei'

lJlst, een kleine wonderlijke sÍad
Bijgaand reisverslag uit 1906 ontvingen wii
van de heer E. Huisman uit Beetsterzwaag.
Drie Engelsen bezochten toen Friesland
(ook lJlst) en één van hen heeft deze reis
beschreven.
De Britten kwamen lJlst binnen met de ge-
huurde boeier Marie vanaÍ Nijesyl. Zaivoe-
ren vervolgens door de grote draaibrug en
meerden hun schip aÍ aan de Geeuwkade.
Daarna maaliten zij een wandeling door lJlst
waarbij ook enkele Íoto's werden gemaakt.
Eén er van drukken we hierbii aÍ. We willen
de heer Huisman hierbij graag bedanken
vooÍ het door hem uit het Engels in het Fries
vertaalde reisverslag.

Drylts yn 1906, sjoen troch Ingelske eagen
Yn de simmer fan 1906 makken trije Ingelsen
mei de yn Starum hierde boeier 'Marie' mei
skipper in Íakánsjetocht troch Fryslán. Se
diene dêrby ek Drylts oan. len fan harren, H.F.

Tomalin, beskreau de reis yn 'Three vaga-
bonds in Friesland'. lt boekwaard yllustrearre
mei moaie foto's Ían ien Ían de oare opÍarren-
den, Arthur Marshall. De passaazje oer Drylts
Íolget hjir yn oersetting:
'Nei rjochts draaiend lieten wy it seil sakje en
boomken langsum Íierder, làns houtstekken
en in 'Scheepsbouw' Drylts yn. De wetterwei
foarmet de haadstrjitte. Beide wàlen binne
ófset mei in rige skearde linebeammen. Dêr
0nder rint in stiennen oaad en dêr achter in
trochgeande rige pitertuerlike lytse hÉskes.
Foar elts híske, tusken de beammen en de
wetter-igge, leit in der by hearrende tÉn. Alles
yn miniatuer - hóskes, tunen, stiennen,
beammen, brêgen; en alles mei syn kleure-
toan yn de moarnssinne. Leave àlde wyfkes
knibbelje oan de wetterkant, dwaande mei it
skjinmeitsjen Ían tobben oÍ it bjinnen fan pot-
ten. Hja binne altyd oan it himmeljen en it
foarmet in part fan it spul yn dit Írjemde lytse
lán dat alles alderivichste skjin wosken wurdt
yn wetter dat meastal alderivichste smoarch
ic

Der wie in wipbrêge fóár És, mar wy draaiden
nei loÍts en fearen troch in draai, wêrachter
wy oanleine foar in fierdere ynspeksje Ían
Drylts. In wipbrêge is oan ien kant Íêstmakke
en giet as 't nedich is omheech mei help fan in
tsjinwicht.
It wie in dei mei strieljende sinneskyn en it
koele skaad fan it line-skerm wie tige noÍlik.
Wy wiene de foarfaars fan it plakje hiel tank-
ber, dy't it yn 't Íerline 0ntwurpen en Íersoarge
hiene. Oer tsien foet wiene de stammen keal,
oertsien derboppespraten hardet0ken Éten
Íoarmen in gerdyn dêr't gjin sinnestriel troch
hinne krong.
Dêr 0nder stie in sutelder mei Íruit en grienten
op syn karre. De printer (ien Ían de opÍarren-
den), wa's Íleurich gesicht mids de net te
mijen kliber lawaaiige bern opriisde, die in
pear oankeapen mei in soad óÍtingjen en ge-
regeld gebrOk fan it magyske wurd 'asje-
bleaft'.
Wy kuieren de strjitte fan Drylts del, dat faaks
it meast boartersguodachtige en skilderach-
tige oansien hie Ían alle Fryske plakken dy't
wy seagen. De minsken lykje der sels nocht
oan te hawwen, it boartersguod-idee ta in
hast mikroskopysk punt te 0ntwikkeljen. De
h0nehokken binne miniatuer-replika's Ían de

Deze toto is gemaakt in de zomervan 1906. Hetviel de Engelsen op dat oudevrouwtjes detobben
en potten schoonmaakten in het volgens hen smerige water. Wij hebben 's voorhands niet
kunnen nagaan waar deze loto is gemaakt. Mogelijk is het de Zevenpelsen met rechts het huls
waar de tamilie Joh. Molenaar woonde en links het winkeltje van Trijntje Krijtenburg (nu staat
hier het huis van S. SfofÍe/sma). Weet iemand van de lezers waar deze foto is genomen? (FR.B.)

lytse hÍskes. De houten sketten binne sá be-
skildere dat it reade bakstien liket, en se binne
kompleet mei griene blinen en skoarstiens.
De hinnehokken hawwe in omheining Ían mi-
niatuer-pealtsjes en poartsjes, mei soarch
makke en yn heldere kleuren ferve. Nearne
sjocht men de rigen goare arbeidershÉskes
mei har sÍear Ían tryste smoargens, dy't sa
faak it Ingelske plattelàn 0ntsiere.
It tichter by Snits kommen, twa en in heale myl
Íierder, wurdt oankundige troch in grut'Sun-
light Zeep'-boerd, rnear sakelik as oantreklik.'
Ut dizze lêste opmerking docht bliken, dat de

'Marie' Drylts achter him litten hat, sadat wy
hjirmei it boekÍragmint einigje.
Yn'Friesland Meres' (in soartgelikens reisfer-
slach, dat yn 1889 yn Londen Ítj0n waard
-E.H.-) skriuwt de auteur, Mr. Doughty, oer
Drylts: 'Neat Írjemder, w0nderliker, as dit
doarp haw ik ea sjoen; mear Sineesk as Euro-
peesk lykjend, mei syn tizeboel Ían heldere
kleuren, Íantastyske foarmen en gearkrongen
befolking.'

Ernst Huisman
Beetstersweach

De bekende bioloog dr. Jac. P. Thijsse 1865-
1945 heeft niet alleen geschreven over plan-
ten en dieren maar publiceerde ook verschil-
Iende reisverslagen. Omstreeks 1918 bezocht
hij per f iets onze contreien.
ln één van de bekende Verkade-albums ge-
naamd 'Friesland' (verschenen in 1919) ver-
telt Thijsse over zijn waarnemingen in onze
provincie. Evenals de engelsen in het vorige
reisverslag beschrijft ook hijde typische ken-
merken van de oude lJlster stadskern zoals
de smalle gracht (de Ee), de platgeschoren
linden, de klinkerbestrating en de bleekvel-
clen.
fhrTsse veronderstelt dat lJlst misschien wel
de kleinste en wonderlijkste stad van Neder-
land of van de hele wereld is, een veronder-
stelling die ons wat overdreven voorkomt.
Toch willen wij u ook dit reisverslag uit 1918
niet onthouden.
Het begint met het verlaten van Sneek en ein-
digt met de aankomst in Bolsward.

'Een uur later rolden onze karreties de stad
uit, de spoorliln over, den zonnigen weg op
naar lJlst. Deze weg is nog altijd een stuk dijk
om de oude Middelzee, reeds voor het jaar
1300 was die hier dichtgeslibd. Nog even kij-
ken we om naar Sneek, dat daar bedrijvig ligt

te midden van de stille weiden en dan zijn .-_,
ook al heel gauw in lJlst, misschien de klein-
ste en wonderlijkste stad van Nederland of
van de heele wereld. Als we de fabrieks- en
havenbuurt aan de Geeuw uitzonderen, dan
kan het vergeleken worden met een groothof-
je aan weerszijden van een smalle gracht.
Keurige kleine huisjes, beschaduwd door plat
geschoren iepen en linden, staan dicht ge-
schaard langs een zindelijk klinkerstraatje,
elk huis heeft een rechthoekig omheind
bleekveldje of tuintje. Bruggeties met witte
leuningen onderhouden het verkeer tus-
schen beide oevers. Hier en daar een winkel-
tje, een enkel huis (de Messingklopper aan de
Eegracht, Fr.B.) trekt even de aandacht door
grooter afmeting of sprekender stijl. Het eind
van de stad loopt blind, het grachtje wordt
een breede sloot, in de bocht onder witte wil-
gen een rommelig schuurtje aan den water-
kant, een blikken melkputs op den voor-
grond. Een hengelaar sjokt ons voorbij, die
wil de stad uit en ontsluit een hekje van lat-
werk aan den kant van het kerkhof, dat wii
nog niet hadden gezien.
Hoofdschuddend beklimmen wij onze fietsen
en zoeken den Middelzee-dijk weer op, krui-
sen bij Draaisterhuizen de spoorlijn en nu
gaat het recht op Bolsward aan. Dat was weer



It Dryltser Kypmantsje

Wf :': .:

{:::::
1ï i:l r.
ta !:!:! a;ll;-i t i ';l+ i l ! i..iíx';i:

- t //st omstree ks 1907.

, ' hebben de drie Engelsen destijd lJIst gezien en in 1918 toen dr. Thijsse onze stad bezocht was-íat beetd nagenoeg onveranderd. Deze foto is genomen vanaf de brug voor de Hervormde kerk
ín de richting van de Zuidendsterbrug. Links is de Galama- en rcchts de Eegtacht en in het
midden is nog vaag zichtbaar de boerderijvan Brekeveld aan het Zouw (nu dhr. Rienstra).

een prettig ritje. We merkten nu eerst dat we
in de streek der meren waren, want in Sneek
zie je niets van het Sneekermeer. Hier echter
sloegen de golfjes van het Piekemeer vroolijk
tegen den dijk, het sluisje bij Piekezijl geeft
verbinding met de Bolswarder trekvaart. Een
eindje verder hadden we weer zoo'n sluis bij
Katzijl en daar kregen we rechts het kleine
dorpje Westhem met zijn zoo poëtisch geheel
met klimop begroeiden zadeldak-toren. Nu
zien we ook in de verte al heel duideliik Bols-

ward liggen, dat ook al op terpen is gebouwd
en waar zich de grootvader van alle zadel-
daktorens hoog in de lucht verheft. We maak-
ten maar een fermen spurt over Blauwhuis en
Tjerkwerd en reden in den namiddag het
stadje binnen, waar, volgens het gerucht, de
beste Friezen wonen.

Tot zover dit reisverslag van de heer Jac. P.

Thijsse.

Frits Boschma

Foar al Jou molkprodukten,

frisdranken, Ísiis en aeiien

komt de molkboer bij Jo foar!

EK ALLES FAN
'E WAERME BAKKER

Jou molkboer,

N. Waltje
Tillefoan 1397

bondsspaarbank
as

van 1818 Sneek-lJlsl

Stadslaan 51

....voor Uw salarisrekening

.. ..voor Uw spaarrekeningen

. . . .voor uw verzekeringen

. .. .voor Uw reizen

De bank in Ulst 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

Van Oud 1985 naar Nieuw 1986

Het oude jaar is omgevlogen,
De tijd schiet aan iedereen voorbij.
Veel mensen hebben op devalreep overwogen,
Wat brengt het nieuwe jaar voor mij?

Het oude jaar had z'n plezier en ook veel ongemakken.
Maar doordat de tijd snel gaat met steeds 'n nieuw ioee,
Lieten wij bij tegenslag toch de moed niet zakken,
En sleepten alles op onze brede rug mee.

Een vrolijk gebeuren is licht te dragen,
Je kunt het biina uitschreeuwen van geluk.
Maar wat denkt u van mensen met duizenden vragen,
OÍ verloren illusies, of de toekomst weg . . stuk!!!

lk zou willen vragen, bidden en smeken,
Aan 'n ieder die met verdÍiet het jaar uit is gegaan,
Kijk voorzichtig in 't nieuwe en geeÍ steeds'n teken,
Probeer je zachtjes op te richtên, 'n ander zal je teken verstaan.

Want zij die met durf en 'n lach het oude jaar verlaten,
Stappen ook't nieuwe in met blij gemoed.
lk vraag die bofÍers, houd je naasten in de gaten,
Dan gaat het ons allen in 't nieuwe jaar goed.

Nog 'n wens en 'n groet aan alle lJlster mensen,
Dat 1986'n jaarvol zonneschijn mag zijn.
Dat God ons mag geven, wat wij zo innig wensen,
Want zonder Hem blijven onze kansen zeer klein.
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Veel liefs uit Moskou, voor vredesberaad (in-
terkerkelijk vredesberaad, l.K.V.) maar niet
voor het C.D.A.
Een oÍÍiciële Vredesdelegatie bezoekt Neder-
land. Op verzoek van het LK.V.? De delegatie
is minder prettig ontvangen door het C.D.A.,
ja, vijandig. Het C.D.A. had namelijk geen be-
grip voor het standpunt van de Sowjet-Unie.
En dat i n het jaar 1 985 !

Het leek wel oÍ die C.D.A.-ers in de negen-
tiende eeuw voor het laatst Russen hadden
gezien. lk zou zeggen, terecht, althans na
1917 zijn die Russen niets veranderd. Zij wil-
len nog steeds, dat hun communisme de ge-
hele wereld zal beheersen , zodat zij, dat zijn
de leiders die sinds 1917 het Kremlin hebben
bewoond, die wereld kunnen overheersen.
En wat houdt dat in? Wie een klein beetie op
de hoogte is van de toestanden in de Oost-
bloklanden, die weet wel dat het hun tot nog
toe geen welvaart heeft gebracht, maar in te-
gendeel, wel veel onvrijheid. Om maar iets te
noemen: geen vrije meningsuiting, noch op
politiek noch op goedsdienstig gebied. Terug
naar de delegatie. Die troÍ het toch maar in
Nederland!
V. lloesjenow zag geen fundamentele ver-
schillen tussen het Interkerkelijk Vredesbe-
raad en de Sowjet-Vredesraad.
Voor ons geen nieuws. Het l.K.V. was daar
schijnbaar niet zo van overtuigd, vandaar de
vraag, hoe de delegatie dacht over het twee-
sporen-beleid van het l.K.V., dat kontakten
onderhoudt met zowel officiële als met on-
aÍhankelijke vredesorganisaties in Oost-Eu-
ropa.
Die onafhankelijke, zijn toch net als het l.K.V.
voor éénzijdige stappen van ontvvapening, al-
thans voor het Westen, want andere vredes-
groepen worden niet gedoogd. En de voor-
zitter van het l.K.V. maar zeggen bij het ver-
trek van de bezoekers, dat het l.K.V. geïnte-
resseerd is in meer kontakten met de Sowlet-
vredesraad. 'We kunnen niet zonder hen'
voegt W. Bartels er aan toe.
lk draai een voigen,j.- opmerking van V.d.
Putten even om: De belangen van de Vere-
nigde Staten zijn niet altijd de belangen van
Europa. En de Russische journaliste Galina
Siderowa, waaÍschiinlijk deel uitmakend van
de delegatie, onderstreepte dat, door te zeg-
gen, dat Europa zelÍ een grotere rol moet spe-
len.
Het is ook hier weer proberen een wig te drij-
ven tussen Amerika en Europa. Tot slot nog
een bezoek aan het lnstituut voor Buitenland-
se betrekkingen 'Clingendaal'. Ook dat maak-
te geen diepe indruk. Men heeft daar niets
gehoord over maatregelen om de vrede in
Europa te versterken-
Ze doen daar niets anders dan het huidige
militaire evenwicht analyseÍen. Het ontbreekt
er aan op lange termijn denken over ontwik-
kelingen in Europa. Dat zal ook wel waar we-
zen, de verdragen van de 'Big Three' hebben
dat bewezen na de Tweede Wereldoorlog.
De Sowjets hebben dat op lange termiin den-
ken al sinds 1917 gehuldigd en in praktijk
gebracht.
Gelukkig zijn in het Westen de ogen open
gegaan, zowel voor hun zienswijze als ook
voor eigen gemaakte fouten. Dat blijft de
moed er in houdenl

Speerstra's voordeelma rkt

Vooral uw:

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

Speciale d rogisterij en kosmetica-afdeling

Let op onze wekelijkse folder!!

I

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

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

FI ETSEN

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

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

riiwictbcdrii

devr
O. Tichelaar
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Dat it oesa mistich is, sei Joast, is noch
ta der oan t?, mar as ik dan ek noch
neat sien kill . . .

Noch in pear dagen en der koe riden wur-
de, dêr wie er wis Ían. lt wie ommers fêst
froastich waar en de wyn siet yn de goede
hoeke. Boppedat wie de moanne yn it op-
kommen en ek Hans de Jong wie reedlik
optimistysk.
Hy hie syn redens al in hoartsje Ít it Íet en
hie al aardich wat oan kondiesjetraining
dien, dat as de winter der no ris flink yn
kletse woe, dan kaam hy werris goed oan
syn trekken en, sa tocht er glimkjend, be-
slein op it iis.
Hy koe dan wol in pear a.t.v.-dagen op-
nimme en nof lik genietsje fan de beferzen
en besnijde Fryske, romrofte romten. Syn
tinzen gongen werom nei de lêste iierren.
Gauris wie er op paad west, in soad al-
linne, of hy hie ris in tourtocht meiriden.
It moaist f 0n er, as er allinne moarns ier en
betiid ófstuts, de wide kontreien yn. Som-
tiden yn helder sinneljocht mei amper in
suchtsje wyn, in oare kear waard it skras-
kjen fan de redens oerhearske troch in
brimstige beanhearre.
Of hy kreake troch 't kwalsteriis yn in djip-
sinnige dize, hjir en dêr in keppel skiep
opslokjend yn syn mystike grauwe grize
tinten.
Skitterend fOn er dat, it bemasterjen fan it
stille làn, sa no en dan in hazze oer it mad
komme, it Íergroeien mei de redens, izers
dy't wol sa automatysk gliden as wiest der
sa mei Ét de memmeskurte komt, hiest se
yn 'e widze al spinpoatsjend skerp slipe en
koest er dan, nei in skoftke triedriden te
hawwen, mei troch it hiele libben glide.
Dat soe wat wêze! Altyd noflik trochgtide,
glide fan begjin nei d'ein; gjin kwalster-
libben gjin bomiÍslibben, gjin skuorren en
rskossen - gjin wekken yn 't libben, mar
allinne mar moai geef en glêd d0beltsjeiis,
oeral like betrousum.
Hy wie no sawat thÍs, mar koe it net litte
om Íoare eeÍkes it iis te prebearjen. Heal
tsjin de 0nderwàl oanlynjend stampte er
mei de platte foet op it iis: ferdeald it wie al
sterker as er tocht. Foardat er de waarme
kachel oosocht snÍfde er noch ienkear
goed en djip de froastige lucht: de noas-
hierkes fielden rizelich oan. lt gong fan-
nacht oan.

In pear dagen letter stOn alles wat ride koe
op redens. lt wie grandioas winterwaar,
mei oeral minsken op it iis. De iisbanen
wiene aaifol en ek de grutte doarpssleat-
ten wiene oerweldige troch skreppende
en skrassende skonken, troch krieljende
en kreawende kloften grutte en lytse mins-
ken. Gesellich seine de measten, dy't oan
de hite poeiermolke ljurken by de inkle
tintsjes en de measten hiene dan ek in
s0ne kleur op 'e kop en guon jongfammen
wiene noch reader op 'e wangen as de
ierdbeien fan Hero, wylst de doarps'he-
roes' harren efter de broek sieten.
Sei it sprekwurd net: 'Op redens sjocht
men gjin luie lju?', en no't eltsenien der sa

drok mei dwaande wie kaam dizze ek moai
fan pas: 'alle kikkerts op 'e redens.'
Koartom : winterwille yn't kwadraat.
Wis hie hy der ek niget oan mar ek al gau
syn nocht fan al dy drokte. Hy hie him
foarnommen om moarnier, noch foar't le-
mieren, de redens 0nder de skonken te
binen en om dan óf te setten nei wat stil-
lere oarden.
Hy soe dan fia wat fearten fansels by wat
marren komme en dêrwie yn de moarntiid
dochs noch net in kop te sjen. Fan dêrwei
koe hy 'paden' kieze dy't hy woe, s0nder
altefolle drokte om him hinne.
Mei wat h jouwerkoeken en muesli-
broadsjes en in fles fol s0pe kaam hy sa'n
dei in hiel ein, boppedat hie er ek altyd
noch wol wat Vondels en Frans Hals'n by
'm, dat hy koe altyd nochris oanstekke.
De j0ns lei er syn ridersklean ticht by de
kachel en ek syn redens lei er op in plak
dêr't de froast net komme koe. Syn Fryske
trochrinners, sa't er dy dan neamde. Doe't
er it waarme nêst opsocht tocht er noch
oan Rients Gratema syn grap oer dy Frys-
ke 'doorlopers': 'lt klÍnen is foar dy Hol-
landers en sa wat nijs mar foar Ís allang
net mear. Wy ha ommers al ieuwen Ís
'doorlooers'-'

Hy hearde de stilte. lt wie noch tsjuster,
lykwols hy seach wol, it wie lang net hel-
der. lt like him sa ta, dat der in frjemde loft
boppe him hong.
Der wiene al mear sniebuoikes west, wa
wit kaam der hjoed noch mear.
Syn brogge hie er yn in àld skoalpukkel en
mei in jierpelkistke r0n er nei de feart.
Dêr b0n er syn houtsjes 0nder. Stevich l0k
er de fiters oan, wanten oan, klean eeÍkes
oanl0ke en . . . harje op. lt wie wynstil, it
sicht wie min en altemets d0kte er yn in
mistbank. Lykwols, de snie hie it iis net
bedoarn, it streke geweldich. Doe't er wat
lànÍeartsjes hàn hie - en sa'n rot daam -
bedarre er op in wat bredere feart.
Hjir koe er moai yn syn slach donderje, en
hy kaam no ek al aardich op streek.
De streek te pakken, sismar. Gjin l0d, gjin
lêst, allinne it ófsetten Ían syn redens en it
Étgliidzjen dêrfan.
It bleau skier lykwols, neigeraden de sinne
omheech kaam. Doe't er de slykÍeart hàn
hie sloech er op nei de mar. Nei in boch-
tige feart, dochs moai wurk dat oerstap-
pen teminsten nei links mei rjochts, kaam
er Ít op 'e mar. lt iis waard hjirwat minder,
mar hawar hy wie op 'e mar_ Hy dikere
nochris nei de loft. Frjemde loÍten r0nen

Seisiswize=

yn elkoar gear. Hjir wie it earst noch wol
helder mar fierderop wie it alhiel tichtset,
sa like it wol. In tsj0ke grize massa kaam
achter de boskjes wei opsetten.
ln mysterieuze gloede lei oer it iis. Hy sette
der op ta. lt lokke him suver. Doe't hy de
bocht dêr omdraaide, d0kte hy pardoes in
tsjokke mist yn, hy waard der suver in hiel
lyts bytsje kjel fan. Op syn measten wie it
f iiÍ meter sicht dat er hie, mar mear ek net.
It wie hjir noch stiller as thÍs. Mar net al te
gek, tocht er, men witte it mar nea mei
skuorren en wekken en sa. In Írjemde sfear
hong hjir. Net dat er bang wie, mar hy die
syn mutse en syn sjaal óf. it wie him te
waarm. Hy f ielde ris syn nekke, ferdeald hy
hie it swit al te pakken. Wat suniger streke
er fierder. Hy seach no neat mear, gjin
beammen, gjin reid, allinne mar mist en
nochris mist. Alhiel oerstallich seach er
achterom. Mist. Dochs fielde 'r him net
noflik. Soe er werom gean?
Wat kin't skele, net ien soe it sjen! Eh, wat
deale, wat soen' we ek beleve. Troch-
streekje, mar dochó . . .

Hy rydboske. 't Wie krekt as wie er net
mear allinne. Wat wie der? Syn hiele sels-
behearskjen wie fuort, twivelriedich
stromp'le 'r fierder. 't Swit bruts him Ét en

stiif Ían skrik stoareage er mei bolle eagen
Íoar him Ít; in klamme hán griep him yn 'e
nekke. Hy woe 'm omdraaie mar koe net,
wylst er in kálde sike fernaam dy't oer syn
hier striek. Hy woe ophàlde mei riden, mar
waard meinommen, waard treaun, dreaun
as in bist, wylst er dy klamme hàn hieltiten
sterker Íernaam. De knyp waard wreder en
it fielde as wuchsen de ronfelige fingers
om syn hals - hy sloech om him hinne, Íoel
hast en krige noch mear gong - s0ntsjes
waard syn hals no tichtknypt - hy soe stik-
ke - hy hearde immen l0d en duvelsk skat-
terjen - it gyng no noch hurder- hy streke
net iens mear, waard opjage. syn mage
kearde him om mar kotse koe er net-syn
hals syn luchtpiip siet hast ticht - it laitsjen
waard l0der- lucht, syn longen en dêrwat
wie dêr? - in wek, in wek rjocht foar him en
hy - mei gong skeat er yn it wek en bedarre
0nder it swarte iis, hy sloech en skóp, syn
longen knapten hast - hy moast drinke,
syn hannen waaiden om him hinne, hy. . .

( . . .) waard wekker, de fearkes dwerrelen
as snieflokken om him hinne, yn syn hán
hold er it stikkene kjessen, tekkens en lek-
kens wiene fuort, hy seach nei b0ten; ke-
ning Winterwonk.

P.F,
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bloemen

planten

bloemsierku nst

tu incentru m

tuinarchitectuur

Dil alles in uw'eigen stad'bij:

DE HAAS
BLOEMEN

De RABO BAN K regelt Uw
vakantie met zorg.

Haal nu de
Rabo ban k-Va kanti ek rant.

f-il - Í-L - Í-L - . n- (--T Galamagracht 1

,ÍALD0DAffiH aH ftJ,ou,uu,o,u
Geopend: maandag t/m vrijdag 8.30-16.00 uur

Vrljdagavond 1 9.00-20.00 uur

Voor nieuwbouw, uitbreiding of
onderhoud van uw:

O Verwarming
(C.v. en lokale verwarming)

O Sanitair en waterleiding
O Zinkwerk
O Dakbedekking

Installatie- en loodgletersbedÍilÍ

A. SIIPERDA
Stadslaan 2a, teleÍoon OSlSS-1224

ANNA SCHRAA.VAN POPTA

G E D IP LOM EERD
PEDICU RE

Geeuwkade 11 - Telefoon 1930

De enige zeltslachtende slager in
ons stedeke, snijdt 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 ag s - en v ri jd ag savo nd s
bezorgen wij Uw bestelling!

SLAGERIJ

W.Zailstra & zn.
Eegracht 65 - lJlst - ïetefoon 1309

lh vrssER - rJLSr
Ua I P9IÍ; E-f 

l..o. IoHANDEL -SPEELGoED
v

oooooooo PUNTSGEW|JS a

. .MIJN HOBBY, UW GEMAK'
Ook in 1986 het vertrouwde adres voor al uw
slijpwerk.
Uw schaatsen vakkundig geslepen!
Tip: lk heb nu tijd om uw machine te slijpen
en te onderhouden. messenkooi + ondermes
worden ontÍoest en in de ijzermenie gezet.
Uw Íijnslijper, P.H. de Vries, Bockamastraat
27 , tel. 05155-1782.

. Oproep
Waarschijnlijk door de sneeuw is hij de weg
kwijtgeraakt.
Weggelopen onze kater, roepnaam Miekie.
Bruine vlek op neus en mond. ls wit en op de
rug en staart een sieperse vlek.
Wie heeft hem gezien?
Graag terug te bezorgen bij Veltman, Gala-
magracht 66, lJlst.

r Boeken voor de bibliotheek van NijYlostins
Wie heeft er nog boeken over?
U kunt deze schenken aan Nij Ylostins. L-z
boeken komen dan in onze bibliotheek en
gaan nog jaren mee.
Mevr. Roelvink, Nij Ylostins B, haalt ze gaarne
op. Tel. 05155-2243.

TAXI-NIEUWENHUIS
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Diabetes Fonds
De kollekte voor het Diabetes Fonds heeft te
lJlst het bedrag opgebracht van I 656,95.
Hartelijk dank aan alle geversl

Mevr. De Kleine en mevr. De Vries

(son) snienet:
Printen yn 'e snie

Yn alle stilte sa de tiid te sliten
mei f reonen troch de farske snie
ls as Ís yn de takomst fêst te biten
al hoe swart en swier't ferline ek wie.

Mar h jir heine we de nije dagen
0nwis mar wol mei fêste trêd
lykwols sitte we mei tlzend f ragen
mar troch en troch draait us libbensrêd.

Sa stean we tusken takomst en ferline yn
en geane we h jir elts op eigen wize
it paad op fan skaad en sinneskyn

de takomst leit foar ós yn 'e dize
it ferline lit we foar wat it wie
we tsj1g je derfan mei printen yn de snie.
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