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Winter 1986
De winter 1985-'86 is weer voorbii. Zoals dat in strenge winteÍs gebruikeliik is, hebben we ook
nu weeÍ kunnen genieten van allerlei traditionele iisaktayiteiten. ElÍstedentocht, ElÍmeren-
tocht, schaatsmarathons, priksledewedstrijdenn, ijszeilen en betsidejeiien.
Er was deze winter weinig sneeuw. Dat had tot gevolg dat de haÍde wind veel zand en stoÍ op
het ijs blies waardoor dit bijzonder stroeÍ werd.
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Schaatstochten
Op donderdag 13 februari werd de Elfmeren-
tocht gehouden met ruim zestienduizend
deelnemers. Het was een mooie tocht, maar
de Workumer krant Friso vond dat de rijders
het ijs vernielden. Omdat tussen Hindeloopen
^r Workum het ijs bezweek, moesten velen

. r bus worden vervoerd!
Yóor de televisie kon ir. Jan Siokema bekend
maken dat de ElÍstedentocht op woensdag
26 februari zou worden gehouden. Tijdens
deze t.v.-uitzending kwam het lJlster rayon-
hoofd Oeds van der Woude 'close' in beeld.
Er moest in Friesland in 48 uur heel wat wor-
den geregeld, maar alles was in orde toen de
schaatsers op woensdagmorgen uit Leeu-
warden vertrokken.
De eerste stadgenoot die 's morgens in lJlst
arriveerdewas RimmerAbma; hij was hierom
kwart over zes. Wij zagen Libbe Kerstma om
6.32 u. doorkomen.
In de EHBO-post in de Skoender werden ver-
schillende mensen behandeld. Henk Nagel-
hout vertelde ons dat er o.a. een schaatser bii
was die een hersenschudding had en een
wedstrijdrijder met bevroren ogen. Gezien
vanaÍ Sneek bood lJlst deze morgen een
prachtige aanblik, want molen de Rat draaide
er lustig op los.
De ElÍstedentocht was weer een groot suk-

!. Er moet echter wel een kanttekening ge-
\-aatst worden bij de horden bezoekers van
buiten onze provincie die veelal per trein en
per bus naar Friesland kwamen.
Kennelijk nog met de carnavalsgedachte in
het achterhooÍd was een deel van deze be-
zoekers zo dronken dat ze niets van de tocht
hebben gezien. Dit bezorgde de organisatie
nogal wat overlast.
Voorzitter Sipkema zei dan ook terecht voor
Radio Fryslàn: 'As de Íranje grutter wurdt as
de f lagge dan is dat Íerkeard ! '

Baanveegauto
Op maandagavond 24 Íebruari werd rayon-
hooÍd O.F. van der Woude geïnterviewd door
Griet van Duinen van Radio Fryslán.
Hij vertelde dat hij vroeger op een motorfiets
met een sneeuwschuiver de banen schoon-
maakte. Later bouwde hij een Renault-4 om
tot baanveegauto.
Dit voertuig gaÍ echter na zo'n twintig jaar de
geest. Van der Woude heeÍt nu, dankzij ook
cle goede relatie met Renaultgarage De Vries
uit Sneek, 2 auto's omgebouwd tot baanve-
ger. Eén ervan heeÍt dienst gedaan voor de
Elfstedentocht en de andere is naar Polen
geweest voor de Alternatieve ElÍstedentocht.
Sponsor van dit gebeuren was de Stichting
Wi ntermarathon-Polen uit Amsterdam.

lJlster baanveger naar Polen.
Eén van de twee Renault'4 baanveegauto'svan Oeds van der Woude (rechts op cleze foto) wordt
in een vrachtauto geladen van de Fa. Rombout uit Rotterdam. Deze door Van cter woude zetf
omgebouwde sneeuwruimer heeft goede díensten bewezen bijde Alternatieve Elfstedentocht in
Polen. Aant Visser heeft met deze baanveger op 2 Poolse mere'n een route van 40 km. schoonge-
veegd. (Foto: woensdag 12 febr. 1986.)
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De omgebouwde Renault-4 is per vrachtauto
naar Polen gebracht. Aant Visser die de baan-
veger bestuurde vertrok op zaterdag 15 Íe-
bruari per vliegtuig van Schiphol naar de
Poolse hoofdstad Warschau.
Deze door Hielke Boerstra gewonnen tocht
werd gehouden op het Talty en het Rynskie-
meer, die zo'n 250 km. ten noorden van Wars-
chau liggen.
De kwaliteit van het ijs was zeer slecht. Eerst
moest met trekkers de sneeuw worden verwii-
derd. Daarna zou de ijsschaaf van Wageá-
brughe uit Sneek in aktie komen. Dit instru-
ment voldeed echter niet aan de verwachtin-
gen.
De (sneeuw-ijs-)baari was 40 kilometer lang
en is door de deelnemers slechts 2 keer gere-
den, totaal dus 80 km.
Van vri.jdag 2'l op zaterdag 22 februari heeft
Aant Visser de hele nacht geveegd doch het
ijs was niet mooi te krijgen. Er deden 180
Nederlanders en ruim '100 Polen mee aan de-
ze Alternatieve ElÍstedentocht.
Start en finish waren bij de plaats Mikotajki.

Op maandag 24 Íebruari keerde Visser naar
Nederland terug. Het was een geweldige er-
varing zo vertelt hij. Je had voor de aardigheid
die kinderen eens moeten zien toen wij snoep
aan hen uitdeelden.
Bij de aankomst op Schiphol hoorde Visser
dat de 'echte' ElÍstedentocht ook weer zou
worden gehouden. Hij was dus precies op tijd
weer terug in 'it heitelán' om 'it bjusterbaarlik
moai barren' van begin tot eind mee te
maken.
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Mei Priísfraach

Wat in tiid hjoeddedei,
sei de man, en kaam te let
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Golff aan de Galamagracht in flst is een
vriendelijke discount. Een supermarkt
waar alles verkrijgbaar is.

* ver:se groente en fruit
* ver:s vlees
* ver:s van de melkman
* kompleet assortiment levensmiddelen
* vel:s brood
* vense kaas en vleeswaren
* kompleet drogisteriipakket
* naast de Golff een Kenborch sliiterii
* bloemen
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Vereniging Stadsbelang lJlst
Naar aanleiding van onze ledenvergadering
kunnen wij het volgende meedelen:

1. Bewegwijzering: Op herhaaldelijk ver-
zoek, nu ook aan ANWB en Rijkswaterstaat,
leek het probleem van het zware verkeer op
de grachten te zullen worden opgelost. Van
de ANWB ontvingen wij een schrijven dat in
de loop van 1986 de borden aan de Lemmer-
weg zouden worden vervangen en dat er op
de nieuwe borden bij 'lJlst'een B-weg aan-
duiding zou worden geplaatst.
Helaas werd dit ruim een week later herroe-
pen, daar de Westergoleane zelf geen B-weg
is en via deze weg enkele scheepswerven be-
reikbaar moeten blijven. Wij zullen opnieuw
trachten een oplossing te vinden!
2. GroÍvuilroute: Op woensdag 2 april en
5 november zal dit weer olaatsvinden.
3. lJlster vlaggen: Nogmaals willen wij dit
aan de orde stellen. Er zijn te weinig aanmel-
dingen geweest om een grote hoeveelheid te
bestellen. Een teleurstelling voor diegenen
die wel belangstelling hebben getoond. Daar-

n: WIE WIL ALSNOG lN HET BEZIT KOMEN
vAN EEN IJLSTER VLAG! Meld u bij boekhan-

del Visser.
4. Op ons verzoek om een wandelpad aan te
leggen rond het sportveld/tennisbanen heeft
de gemeente negatieÍ gereageerd. Ons ih-
ziens heel jammer omdat een prachtig stukje
lJlst afgesloten bl i jÍt.
Verder willen wij uw aandacht vragen voor de
volgende zaken:
Agendabureau: Mevrouw W. Kempenaar-
VerhooÍ, J. Rispensstraat t heeÍt aangeboden
dit te organiseren.
Ook dit seizoen vielen er weer dingen samen,
naar wij hopen is dit probleem nu opgelost,
mits alle verenigingen en instanties hieraan
meewerken!
De opzet is als volgt:
Jaarprog ramma's, ledenvergadering, thema-
avonden, wedstrijden, demonstraties e.d.
schriftelijk doorgeven op bovenstaand adres.
Dubbele agenda's worden op deze manier di-
rekt opgemerkt en er kan dan mogelijkenvijze
nog iets worden veranderd.

, ochtuinhetseizoen'86-'STietstussendoor'*willen organiseren, een telefoontje naar me-
vrouw Kempenaar en u weet oÍ die betrefÍen-
de avond niet samenvalt met b.v. een andere
belangri jke vergadering.
Een maandagenda zal in het Kypmantsie
worden geplaatst.
Wij rekenen op ieders medewerking, alleen
dan kan het een succes worden.
Suíplaats: Hier is vordering te melden. Zo
het zich nu laat aanzien kan dit voor het sei-
zoen worden gerealiseerd, zodat een mooi
stukje rekreatiegebied voor verdere aÍkalving
wordt behoed.
Overhangende begÍoeiïng: Ons verzoek is
niet tevergeefs geweest. Er is inderdaad ge-
snoeid. Onze hartelijke dank hiervoor! Een
volgend verzoek is: Zou u ook de steegjes in
de gaten willen houden, want ook hier is soms
geen doorkomen aan.
Nieuwe ambtsketen: De federatie van Dorps/
Stadsbelangen heeft het idee geopperd om
bij de opening van het nieuwe gemeentehuis
een nieuwe ambtsketen kado te geven van
inwoners van Wymbritseradiel. Als bijdrage
wordt op Í 1,- per inwoner gerekend. Het is
voor ons als bestuur ondoenlijk om dit huis
aan huis op te halen, daarom zijn wij druk
bezig om dit op ludieke wijze bijelkaar te krij-

gen. U hoort hier nog van, houdt het in de
gaten.
Mocht u, na al deze inÍormatie denken: ik wil
toch wel lid worden, dan kunt u zich opgeven
bij N. v.d. Lei-Faber, Dassenboarch 12, tel.
2009.

Het bestuur.

Fietscrossers opgelet! !

Dorpsbelang Oosthem heeft aan de vereni-
ging Stadsbelang lJlst gevraagd om mede-
werking te verlenen aan het op poten zetten
van een Íietscrossbaan en manege op het
stukje land aan de spoorlijn tegenover de
volkstuintjes.
Alvorens tot realisatie over te gaan willen wij
graag weten oÍ hiervoor inderdaad belang-
stelling bestaat, daar dit vanzelÍsprekend een
ênorm stu k zelfwerkzaamheid inhoudt.
Daarom een oproep aan alle Íietscrossers ên
hun ouders van Oosthem/Nijesyl en lJlst:
Laat weten hoe je hier tegenover staat! !

Dit kan schriftelijk op de volgende adressen:
Oosthem: A. de Witte-Hoekstra, De Himmen
32: lJlst: N.v.d. Lei-Faber. Dassenboarch 12.
Graag zo spoedig mogelijk!

De besturen van de vereniging
Dorpsbelang Oosthem

Stadsbelang lJlst

ooooooooooaooa
Teiwaarsonnet

de nacht fan 3 maart

Yn de nacht Íoar de dei fan de tei

'k Stean te tyspeljen mei tinzen
yn dizze tsjust're tichte nacht
'k Íiel my jimmeroan wer finzen
yn dizze 0ngryp'bre swarte macht,

it iennichste en heechste háldfêst
is 't fiere stjerre- en grutte ljocht
Ían dêr komt in fredige rêst
dy't ik hjoed yn de drokte socht.

Troch de loft malket de wyn
en swalket 't sÉdwesten yn
it is 0ntlittich, wis en wrachtich

winter wurdt wei yn 't Íerlyn'
op de wjukken Ían dizze weste wyn
maitiid komt! lt w0nder is wer machtichl

malkje : feroarje fan waar oÍ wyn
0ntlittich : teiwaar

ooooooaooooooo

P.F

OPHALEN GROF VUIL IJLST OP
2 APRIL 1986

Op woensdag 2 apÍil 1986 zal voor dit jaar in lJlst de eerste groÍvuilroute door de
gemeentel ijke reinigingsdienst worden verreden.

Onder groÍ vuil wordt verstaan huishoudelijk afval, dat niet verkleind kan worden
meegegeven in de huisvuilcontainer.

Bouw- en sloopafual, bedrijfsafval en landbouwplastics vallen niet onder grofuuil en
worden dus niet meegenomen.

Het grofuuil dient 's morgens om 7.30 uur aan de weg te staan.

Douwe Zwaagstra hoogst genoteerde
lJlster bij'Gemeentebelangen'
Bij de politieke groepering 'Gemeentebelan-
gen' is Ruurd Abma opnieuw aangewezen als
lijsttrekker. De uit lJlst aÍkomstige Douwe
Zwaagstra is als vierde geplaatst. Alleen met
veel voorkeurstemmen is er een kans dat hij
voor een raadszetel in aanmerking komt. De
samenstelling van de kandidatenlijst van Ge-
meentebelangen is als volgt:
1. Ruurd Abma
2. Durk Gaastra
3. Marike Nagelhout-Reekers
4. Douwe Zwaagstra
5. Zweitse Huitema
6. Doekele Nauta
7. Geertv.d. Heide
8. Fokke Hofstra
9. Ellen ten Hoven-Waal

10. Egon Brenninkmeyer

Steí Verburg bij winst voor de P.v.d.A.
in de raad
Bij de samenstelling van de kandiatenvolgor-
de is bij de Partij van de Arbeid weinig reke-
nlng gehouden met de woonplaats van de
kandidaten. Als de P.v.d.A. haar huidige drie
raadszetels weet te behouden zal zij twee
raadsleden uit Heeg leveren. Alleen bij winst

' It Dryltser Kypmantsje'
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Het adviseren van de
juiste ziektekostenver-
zekering is sterk vereen-
voudigd
* Let niet alleen op de (goedkopelpremies...

maar ook de voorwaarden spelen
een belangrijke rol.

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

Speerstra's voordeelma rkt

Vooral uw:

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

Speciale drog isterij en kosmetica-aÍdel ing

Let op onze wekelijkse folder!!

S P E E RSTRA's Voo rdee I m arkt
Stadslaan 2 - TeleÍoon 1 206

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

FI ETSEN

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

van een zetel komt de lJlster Stef Verburg in
de raad. De volgorde bij de P.v.d.A. is als
volgt:
1. Gerben deJong
2. Tineke Hokwerda-Hemminga
3. Jackvan den Berg
4. StefVerburg
5. Jikke Daems-Jelsma
6. Hedzerde Koe
7. ïrudi Dorreboom-Roseboom
8. Sjoerd Hofman.

Klaske Dijkslra-Semplonius op
verkiesbare plaats
De 65-jarige wethouder voor de F.N.P. lds Be-
rgsma is voor de komende verkiezingen op-
nieuw lijsttrekker. Hiermee wordt de indruk
gewekt dat de collegevorming al in een verge-
vorderd stadium is.
Het zittende raadslid uit lJlst, Klaske Dijkstra-
Semplonius, is als tweede geplaatst. Als de
F.N.P. er opnieuw in slaagt twee zetels te be-
halen zal zij weer deel uitmaken van de Ge-
meenteraad. De F.N.P. kandidatenlijst is in de
volgende vol gorde samengesteld :

1. lds Bergsma
2. Klaske Dijkstra-Semplonius
3. Marten ten Cate \,/
4. Tjitte Bouwhuis
5. Jelle Vleer
6. Akke van Netten-de Vries
7. Betsie Miedema-Ydema
8. Sietse Andela
9. Albert Beeksma

10. Yme Pieksma

Gaat lJlst inleveren?
Nu voor deze verkiezingen alle kandidatenlij-
sten bekend zijn en we de opiniepeilingen in
overweging nemen, blijkt dat de kans erg
groot is dat lJlst wat betreft vertegenwoordi-
gers in de raad behoorlijk gaat inleveren. Bij
de vorige verkiezingen, de eerste na de herin-
deling, werden er vijÍ raadsleden uit lJlst ge-
kozen. De Gemeenteraad in Wijmbritseradiel
bestaat uit vijftien gekozen leden. Als de ver-
wachte uitslag op 19 maart bevestigd wordt
zal de zetelverdeling onder de partijen gelijk
blijven. Dit betekent dan, dat er maar twr' -

lJlster kandidaten gekozen zijn, met nari;-u
Jan de Vries (CDA) en Klaske Dijkstra (FNP).
lndien u als kiezerookvindtdatditteweinig is
zult u een lJlster kandidaat met voorkeur
moeten stemmen. De eerst in aanmerking ko-
mende kandidaten zijn:Auke Frankena, no.9
CDA; Douwe Zwaagstra, no. 4 Gemeentebe-
langen; Hendrik Veldwiesch, no. 4 WD; Klas-
ke Dijkstra, no. 2 FNP; SteÍ Verburg, no. 4
PvdA.

Foru mavond matte vertoning
Op dinsdag 4 april '1986 werd er in het Him-
sterh0s te Oosthem een politieke Íorumavond
gehouden door de gezamenlijke partijen.
Nadat voorzitter Gerrit Mosk de forumleden
Jouke Gerbrandy (CDA), Ruurd Abma (Ge-
meentebelangen), Gerben de Jong (PvdA),
Klaske Dijkstra (FNP) en Feikje Sybrandy
(WD) aan de zaal had voorgesteld, werden de
kandidaten in de gelegenheid gesteld hun in-
leiding te houden.
Klaske Dijkstra-Semplonius vond het een po-
sitieve zaak dat men de FNP-mensen 'troch-
drammers' noemde. Dan weet men in ieder
geval waar wij staan. Wil hebben niets op het
Nederlands tegen, maar we moeten blijven
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strijden voor de Friese taal. Dat men zegt dat
we het hiermee wel gehad hebben met de
FNP bestreed ze, door een aantal zaken uit
het FNP-programma aan te halen. De wo-
ningstichting noemde zij een kip met gouden
eieren.
Ruurd Abma deed in zijn inleiding uit de doe-
ken hoe Gemeentebelangen in elkaar zit.
Wij zijn een groepering die los van de Haagse
politiek opereert' Wij komen op voor de direk-
te belangen in onze gemeente. We hebben
geprobeerd een stokje te steken voor de ver-
hoging van de onroerend goedbelasting
maar dit is helaas, mede door andere partiien,
niet gelukt.
Wat de rekreatie betreft, stelde Abma: 'Wij
willen de boot niet afhouden.' Dat hiermee de
brugopeningstijden werden bedoeld was
voor iedereen duidelijk. Abma kon het niet
nalaten uit te halen naar enkele andere partij-
en, wat hem niet in dank werd afgenomen.
Gerben de Jong van de Partij van de Arbeid
attendeerde erop dat naast het één keer in de
vier jaar stemmen, men alleen mag luisteren.
Hij was erg gelukkig, dat hij er wèl voor een
landelijke politieke partij zat en dan nog wel
)or de grootste in ons land. De basisgedach-

\ve van onze partij klinkt ook door in de ge-
meentepolitiek. Dat is vooral van belang bij
onvoorspelde zaken.
Gemeentebelangen versimpelt de politiek al-
dus De Jong. Wat betreÍt de gemeentelijke
belastingen, was de PvdA van mening, dat de
verhoging anders verdeeld moet worden, zo-
dat de laagste inkomens gespaard kunnen
worden.
Dat er zo weinig belangstelling van de jeugd
voor de politiek is, vond De Jong een trieste
zaak. 'Hier moeten we gezamenlijk wat aan
doen.'
Jouke Gerbrandy, lijsttrekker van het CDA,
riep op om op 19 maart zoveel mogelijk te
stemmen. 'Stemmen op een landelijke poli-
tieke partij, zoals het CDA, heeft wel degelijk
zin. Wij hebben rechtstreeks kontakt met Den
Haag.'
RuilVerkaveling is volgens Gerbrandy niet al-
feen een zaakvan boeren maar van al le bewo-
ners. Het CDA opereert in de gemeentepoli-
tiek vanuit een principe. Het gemeentelijke

rleid moet een zo breed mogelijk draagvlak
'-íebben, aldus Jouke Gerbrandy.

Feikje Sybrandy-Meyer behandelde bij haar
inleiding haar Íoto's op de VVD-folder.
Deze moeten een beeld geven hoe mooi het is
in onze gemeente Wymbritseradiel. Namens
de VVD pleitte zij voor meer kleine bedrijven,
de brug op zondag open net als door de week,
meer zelÍ doen en minder subsidie. Wat het
milieubeleid betreÍt, verklaarde mevrouw Sy-
brandy dat het de bedrijven niet mag belem-
meren. Als de camping last heeft van Troel-
stra-De Vries, dan moet de camping maarver-
huizen. Troelstra-De Vries was er eerder.
De restauraties van de kerken in onze ge-
meente gaan drukken op de belastingen,
maar ook wij vinden ze onmisbaar voor het
dorpsbeeld. Na deze presentatie schorste de
voorzitter de bijeenkomst en stelde de aan-
wezigen in de gelegenheid om schriftelijke
vragen in te dienen. Hier werd veelvuldig ge-
bruik van gemaakt door de aanwezige leden
van de diverse partijen om het de konkurren-
tie moeilijk te maken. Maar afwijkende en
nietszeggende antwoorden werden zonder
verdere diskussie geaksepteerd.
lds Bergsma, die na de pauze de plaats voor
de FNP had overgenomen, moest - voor hij
een vraag over zijn programma kon beant-

woorden - eerst zijn programma nog lezen.
Op de vraag oÍ het voor de leugdige belang-
stelling niet een slechte zaak was dat de liis-
ten van CDA en FNP bestonden uit 'Old-
timers', antwoordde Bergsma: 'Dat het li-
chaam achteruitgaat, maar de 'harses' nog
goed is.'
Jouke Gerbrandy vond dat de lijstvolgorde en
de leeftijd van de kand idaten bij het CDA geen
eenvoudige zaak was. 'Wij zijn een grote par-
tij met demokratische regels.'
De Jong (PvdA) werd nog even aangevallen
door een CDA-raadslid over de voorkeur van
de PvdA voor meer openbare scholen. Oo de
vraag waar Gemeentebelangen dan het geld
weg zou willen halen, als zij tegen de vergoe-
ding van de OGB is, meldde Abma, dat dit niet
nodig is omdat er een ruim overschot zat in de
begroting.
De rotonde in lJlst, de woningstichting,
woonlasten, verkeersveiligheid, geef Frysk en
nog veel meer interessante vragen konden
niet zorgen voor een levendige diskussie.
Buiten het'schoppen'van Abma naar de an-
dere partijen was er verder van enige felheid
geen sprake. Ook de vraag van de voorzitter
over hun prognoses van de uitslag leverde
alleen op, dat de situatie wel zou bliiven zoals
hij was.

Gymnastiekvereniging
StànÍries
De jaarlijkse gymnastiek uitvoering is weer
verleden tijd. Er is lang en hard aan gewerkt
(en met suksesl) en dan is het ook weer zo
voorbij.
Lieuwe Bergstra opende de middag-uitvoe-
ring van de jongste groepen voor een volle
zaal, waarna de verschillende nummers el-
kaar snel opvolgden.
De kleutertjes heel ongedwongen, nog niet
prestatiebewust, al rollend en verkleed
sprookjes uitbeeidend.
De iets oudere jongens en meisjes, de één wat
beter dan de ander, lieten op de toestellen
hun kunnen zien.

Geboorfekoorfybs, Irouw- en
Gelegenherókoorien
worden bi ons vokkundig gedrukt.
Eoeken terrrnzoge!

o,oK. UW Z AKET'JK DRUKWERK
,S B,J Ot lS fN GOEDE HANDEN.

Deze middag-uitvoering werd aÍgesloten met
'ochtendhumeur' een dansje van onder de
dekens uit, tot met de dekens, heel leuk.
's Avonds was de zaal eveneens goed bezet
en werd de begeleidende muziek verzorgd
door disco Ruben Korfmaker uit Bolsward.
Na de opmars was er het bondslied met de
vlaggegroet. Vervolgens kregen we een geva-
riëerd aanbod van toestellen, hetéén ritmisch
op muziek, het ander zeer gedurfd, zoals het
kruisspringen en het autospringen en.. . de
Dolly Dots deden het ook heel goed.
Van 'Juf' Osinga werd op heel originele ma-
nier aÍscheid genomen als leidster, met nog
kado's en bloemen van de leden en het be-
stu u r.
Mevrouw Osinga is leidster van Stánfries ge-
weest van 1972 tot september 1985, en leidt
nu alleen nog de dames rekreatie-groep.
Deze uitvoering werd stijlvol aÍgesloten met
een jazz-oeÍening waarna de leiding werd be-
dankt met een bloemetje.
Ook werd nog even melding gemaakt van de
noodzaak tot toetreding van nieuwe be-
stuursleden, daar er enkele bestuursleden
zullen aÍtreden.
Kandidaten kunnen zich hiervoor melden tij-
dens de eerstvolgende ledenvergadering,
welke wordt gehouden op 20 maart a.s. in
kantine van sporthal 'De Utherne'.

# Galamagracht 9 - lJlst - 05155- 1318

Het bestuur
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'lJlster allerlei'
De Spaa rbank te lJLst (lD

In ons vorige aÍtakel hebben wij een aantal
bijzonderheden medegedeeld over de op-
richting, het veertig jarig bestaan en de sta-
tuten Yan de bank.
Nu willen wij u graag iets vertellen over de
commissieleden en de Íusie met de Bonds-
spaarbank. Verder komen nog enkele wille-
keurige wetenswaardigheden aan de orde
in het hooÍdstukje Varia.

Commissieleden
Uit de verslagen, aÍkomstig van de heer Op-
pedijk, valt op te maken dat de commissiele-
den het doorgaans goed met elkaar kunnen
vinden. Velen bekleden deze functie tiental-
len jaren achtereen.
Wij noemen hier een aantal leden van de zo-
genaamde Commissie van Beheer.
In 1929 overlijdt notaris Willem Wierda, hij
was 30 jaar lid (secretaris).
Dokter T.S. Goïnga wordt in 1929 lid van het
bestuur, hij zal dit maar lieÍst 4'l jaar blijven,
namelijk tot de Íusie in 1970.
Eerst is hij vicarus, de laatste 17 jaar is dhr.
Goïnga voorzitter.
Dhr. Meinte Annes Schilstra vertrekt in 1931
naar Leeuwafden, hij is dan 25 jaar lid ge-
weest en ontvangt als dank een gouden re-
montoir horloge met inscriptie.
'Meester' Willem Jan Dokkum wordt in 1931
lid en blijÍt dat tot 1970.
Eveneens in 193'l komt dhr. Douwe Visser in
het bestuur, een jaar laterwordt hij voorzitter.
Visser verlaat lJlst in '1953 en vestigt zich te
AmersÍoort.
Op 28-1-1932 neemt dhr. Gerke W. Walinga
na elÍ jaar aÍscheid, de laatste twee jaar was
hij voorzitter. Als dank voor zijn werk wordt
hem een rookstel aangeboden.
De Menniste predikant ds. Dufour komt voor
Walinga in de plaats. Hij vertrekt in 1935 naar
Sappemeer.
Om gezondheidsredenen neemt dhr. Andries
G. Visser op 26-8-1935 aÍscheid, hij zat 21 jaar
in de Commissie.
Deze vacature wordt aangevuld door het be-
noemen van dhr. Gerben Brekeveld, in 1962
vertrekt hij naar Joure.
Secretaris Bontje Looijenga overlijdt in 1937,
hij was ook wethouder voor de A.R.-partij.
Dhr. Abraham J. Nauta volgt hem in 1937 op,
hij overlijdt op l7 december 1946. Nauta was
ook al lid van 1914-1930.
'Meester' Pieter van Dijk is secretaris van
1937 tot zijn overlijden op 7-12-1956.
Verder willen wij nog vermelden oud-
burgemeesterJan Oppedijk, lid van 1947-'70,
dhr. T. Ament, 1948-'55, ds. H.B. Kossen
(Doopsgez.), 1953-'56 en dhr. Sietse van der
Zee,1955-'70.
Het langst van allen is dhr. Rink S. Groenveld
lid geweest van de Commissie van Beheer. Hij
aanvaardt zijn functie op 17-2-1896 en wordt
in 1 903 penningmeester.
In 1936 ontvangt Groenveld een Koninklijke
Onderscheiding. Als hij in 1946 maar lieÍst 50
jaar deel heeft uitgemaakt van het bestuur
krijgt hij van de Spaarbank een staande sche-
merlamp aangeboden. Groenveld blijÍt lid tot
zijn overlijden op 31-7-1946, hij is dan 83 jaar
oud.

26 april 1963-
EersÍe steen/egging van het Groene Kruis Gebouw te tJIst door Etvire Eleonore Cavatjé. Verder
v.l.n.r.: mevr. F. de vries-Feenstra, mevr. D.J. de Jong-van der spoet, mevr. A. Nooitgedagt-
Keulen, dokter T.S. Goïnga en burgemeester J.C. Cavaljé.

Varia
o Als er in 1931 een vacature in het bestuur is

wijst secretaris B. Looijenga op de be-
staande traditie omtrent het benoemen van
Commissieleden van verschillende kerke-
lijke en politieke richtingen.

o Voorzitter D. Visser stelt in 1932 voor om
spaarbusjes disponibel te steilen om het
klein-sparen aan te kweken. Er wordt een
proef genomen met 10 busles. In de verga-
dering van juli 1932 wordt echter besloten
de zaak'spaarbusjes' vanwege de tijdsom-
standigheden (crisisjaren Fr.B.) te laten
rusten.

o Op de vergadering van 17 juli 1933 wordt
besproken oÍ er ook meerdere bekendheid
aan de bank moet worden gegeven. Dit
naar aanleiding van een circulaire van een
bank uit Sneek die in lJlst is versoreidl

r Eenmaal per jaar maken de commissiele-
den met hun vrouwen een reisje. Voor het
reisje in 1934 wordt dhr. Hans van der Zee
gevraagd wat de onkosten zijn om een ple-
ziertocht met de motorboot'De Zwaluw'te
maKen.

o In december 1 937 bestaat de Soaarbank te
lJlst 60 jaar. Ter gelegenheid daarvan
wordt aan de behoeftigen in lJlst een uitke-
ring in natura geschonken. Hiervoor ko-
men 95 gezinnen of personen in aanmer-

king. leder ontvangt 1 korf aardappelen en .

t hectoliter cokes.
In de 1e vergadering van 1938 wordt beY
kendgemaakt dat er veel dankbetuigingen
bij het bestuur zijn binnengekomen.

o Eind 1939 moet Commissielid dokter Goïn-
ga in militiare dienst. In de vergadering van
24 mei 1940 (de 1e na de Duitse inval, Fr.B.)
zegt voorzitter Douwe Visser: 'Wij komen
thans onder moeilijke omstandigheden bij-
een, er is de laatste dagen veel gebeurd(!).'
Er wordt besloten om de Spaarbank tijde-
lijk te sluiten. Als de Commissie op 31 mei
1940 weer vergadert is dokter Goïnga ook
weer aanwezig. Men besluit de bank met
ingang van 3 juni 1940 weer te heropenen,
zij het met een aantal beperkende maatre-
gelen. De Spaarbank blijft gedurende de
gehele 2e Wereldoorlog geopend.
In de jaarvergadering over 1945 die op 19
februari 1 946 wordt gehouden zegt voorzit-
ter D. Visser: 'De bange tijd der bezetting
ligt achter ons en wij zijn weer vrij gewor-
den. Wat achter ons ligt willen wij heden-
avond vergeten. lk hoop datwij een aange-
name avond mogen hebben.'

Fusie
De Spaarbank te lJlst hield zitting in de
doopsgezinde consistorie. In de rechterzii-
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muur zit een uitbouwsel waarin de brandkast
was geplaatst. Als de klanten even op hun
beurt moesten wachten konden ze zolang
plaats nemen op één van de lange banken die
in het kerkportaal stonden.
Dat verandert als in februari '1964 het Groene
Kruis Wijkgebouw, Stadslaan 51, wordt
geopend. De Spaarbank houdt nu zitting in
het leslokaal van dit gebouw. Thans zijn in dit
pand gevestigd de Bondsspaarbank en de
Aula.
De Spaarbank van 1818 uit Sneek (Nu Bonds-
spaarbank) stuurt in 1966 een brief naar de
lJlster Spaarbank waarin men aandringt op
samenwerking. De 'Dryltser' bank heeft dan
570 spaarders. Het bestuur ziet echter de
noodzaak van samengaan (nog) niet in. Men
deelt de Sneekers mede dat de positie van de
Spaarbank lJlst gezond is en dat met ingang
van 1 -1 -1 967 de rente van de spaargelden 5%
ts.
Het was inmiddels wel zo dat onze Spaarbank
er een geduchte concurrent bij had gekregen.

Vanouds was hier natuurlijk de Rijkspost-
spaarbank in het Postkantoor maar in 1961
kocht de Rabobank de zaak van kapper Dirk
Wiersma en vestigde zich alhier (nu is dit kap-
salon Jenny). De Rabobank, toen nog Raif-
feisenbank, was dagelijks geopend en had
een uitgebreid dienstenpakket.
De besprekingen tussen de Spaarbank te lJlst
en de bank uit Sneek gaan voort.
Ze hebben tot resultaat dat in juni 1969 wordt
besloten dat beide instellingen gaan fuseren.
Daarvoor is het nodig dat artikel 31 van de
statuten, dat handelt over de likwidatie van de

bank, enigszins wordt gewijzigd. Hierna is er
niets meer wat een Íusie in de weg staat.
Per 'l -1 -1970 is de Spaarbank te lJlst opgehe-
ven en overgegaan naar de nu zogeheten
Bondsspaarbank aan de Stadslaan.
Bij de ophefÍing in 1970 was de Commissie
van Beheer als volgt samengesteld: voorzitter
dokter T.S. Goïnga, secretaris mr. J. Oppe-
dijk, penningmeester'meester' W.J. Dokkum,
leden S.v.d. Zee en H. Walinga, boekhouder
N. Boersma.

Frits Boschma

Najaar 1963.
Het Groene Kruis Gebouw gezien vanaf de hoek Stadstaan-Wilhetminastraat. De woning rechts
met de zogenaamde gebroken kap (a.d. Staadstaan) werd tange tijd bewoond door de famitie A.
canrinus. ln 1972 worden de Groene Kruis aktiviteiten ondergebracht in het op s oktobervan dat
iaar geo pen de woo n ce ntru m N i j Y losti ns.
Op 1 iuli 1 973 wordt het achterste deel van het gebouw op deze foto (nu Aula) verkocht aan de
begravenisvereniging De Laatste Eervoor | 42.000,-.
Het voorste gedeelte wordt verkocht voot Í 3O.O0O,- aan de Bondsspaarbank te Sneek die hier
een ban kf i I i aal vest i gt.
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Gymnastiekvereniging
StánÍries
uet is ons ter ore gekomen dat er interesse

\-"staat voor damesturnen. Hier willen we als
gymnastiekclub natuurlijk graag aan tege-
moet komen.
Bij voldoende deelname starten we een da-
mesgroep grond- en toestelturnen vanaf
18 jaar en wel op 7 april a.s. van 20.00-21.00
uur in soorthal 'De Utherne'.
Aanmelden op de eerste les of bij de heer
L. Bergstra, Westergoleane 29, Ulst.

Het Bestuur

Friese Christelijke
Platte la ndsvrouwen bond.
aÍdeling lJlst
Op donderdag 20 februari hield de CPB weer
haar maandelijkse avond. Ditmaal hadden we
de heer Schuurmans uit Leeuwarden en bak-
ker De Boer uit lJlst.
De heer Schuurmans vertelde ons aan de
hand van dia's hoe het bakkersvak tot stand
kwam, hij deed dit op een geweldige manier.
Verder toonde de plaatselijke'warme bakker'
J. de Boer ons op een voortreffelijke wijze aan
hoe brood,' koek en banket op de toonbank
ligt.

Wij bedanken bakker De Boer nogmaals voor
deze geweldige u iteenzetting.
In de pauze kregen we koÍÍie met een stuk
heerlijke oranjekoek, wat wij ons allen goed
lieten smaken. Er kwamen ook nog veel vra-
gen bij de heer Schuurmans binnen. Hij kon
ze allemaal goed beantwoorden, daar hij zelÍ
ook altijd bakker was geweest.
Wist u ook dat er nog maar 2OB warme bak-
kers in Nederland zijn? Er volgde nog een
leuke kwis met als prijzen het weggeven van
de getoonde tafel van bakker De Boer. De
meesten van ons gingen met gevulde tassen
naar huis.
Het was een zeer geslaagde avond. Onze vol-
gende avond is op donderdag 13 maart met
de Nierstichting. Komt u gerust eens langs.

Het bestuur

't Zoldertje
(winkeltje in tweedehands
kinderkleding)
In maart kondigt de lente zich alweer aan,
zodat het nu weer tijd wordt om plaats te
maken voor de zomerkleding.
Eind maart ruimen we de winterkleding op en
kunt u de niet-verkochte kleding weer opha-
len en eventueel zomerkleding inbrengen.
Dit laatste, lieÍst zo vroeg mogelijk, des te

meer kans heeÍt u dat het voor de zomer ver-
kocht wordt.
We hebben op ons 'Zoldertje' kinderkleding
van maat 74 tlm 176, speelgoed, schoenen,
gymschoenen , laarzen, kinderwagens en nog
veet meer_
Als u belangstelling heeÍt, kunt u iedere don-
derdagmiddag van half 2 tot 3 uur bij ons
terecht.
Mocht u dan niet kunnen, kunt u ons altiid
bellen op tel. 1761 en 1897.
Tot ziens op ons'Zoldertje'.

Jeanette en Janneke
De FiOrslach 5. lJlst

Tafeltennisvereniging
EfÍect'78 organiseert
lJ lster kampioenschappen
Op zaterdag 22 maarl a.s. organiseert de lJl-
ster tafeltennisvereniging EÍÍect '78 de iaarlij-
kse lJlster kampioenschappen.
Deelname is mogelijk voor alle inwoners van
lJlst en Oosthem en leden van de tafeltennis-
vereniging. De aanvang is 13.00 uur. Kosten
f 4,- voor senioren en / 3,- voor de jeugd t/m
'17 jaar. Opgave bij: G. Dijkstra, Harinxma-
weg 6, tel. 1754 oÍ G. v.d. Leeuw, Galama-
gracht 90, tel.232O.
Opgave is mogelijk t/m woensdag 19 maart
1986.
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Bondsspaarbank
ot

van 18Í8 Sneêk-lJlsl

Stadslaan 51
05155-1245,
b.g.g.
051 50-1 2796

Dagelijks geopend
van 9.00-12.30 uur

....voor Uw salarisrekening

. . ..voor Uw spaarrekeningen

. . . .voor uw verzekeringen

. . ..voor Uw reizen

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

Foar al Jou molkprodukten,

frisdranken, tsiis en aeijen

komt de molkboer bii Jo foar!

EK ALLES FAN
'E WAERME BAKKER

Jou molkboer,

N. Waltje
Tillefoan '1397

Zwangerschapsmarkt
in Sneek
Voor iedereen die zwanger is of dit wil worden
en voor andere belangstellenden wordt bin-
nenkort, evenals vorig jaar, een zwanger-
schapsmarkt georganiseerd. De bedoeling
van de zwangerschapsmarkt is om de infor-
matie over alles wat met zwangerschap, be-
valling en kraamtijd te maken heeft zo breed
mogelijk aan te bieden. Het is een initiatief
van de werkgroep lokale GVO in Sneek, lJlst
en Wymbritseradiel.
De markt wordt voorbereid en uitgevoerd
door: wijkverpleegkundigen van de kruisver-
enigingen in Sneek, lJlst en Wymbritseradiel,
de verloskundigen, leidsters van het kraam-
centrum, de diëtiste, twee fysiotherapeuten
die zwangerschapsgymnastiek geven, moe-
dergroepleidsters van de vereniging 'borst-
voeding natuurlijk' en een huisarts. Boven-
dien wordt medewerking verleend door de
afdeling vorming en voorlichting van de
NVSH en door het bureau voor rechtshulp in
Leeuwarden.
Alle deelnemers aan de markt zijn aanwezig
om inÍormatie te geven op hun eigen terrein
en om uw vragen te beantwoorden. Boven-
dien zal er een diaserie worden vertoond over
een bevalling, en er zal een videofilm ge-
draaid worden over Íacetten uit een werkdag
van een kraamverzorgster. En natuurlijk zul-
len er veel folders liggen en boeken ter inza-
ge. Kortom, er wordt zoveel geboden dat een
bezoek aan de zwangerschapsmarkt meer
dan de moeite waard zalzijn.
De markt wordt gehouden op donderdag
17 april 1986 van 14.00-17.00 uur en van
18.30-21.30 uur. Plaats: het kruisgebouw in
Sneek, Martiniplein 1 2.

Het is vijf voor twaalÍ
Op 19 maart a.s. wordt er een nieuwe Ge-
meenteraad gekozen.
Gezien het gevoerde beleid van de aÍgelopen
periode, zou een wijziging in samenstelling
onzes inziens een goede zaak zijn.
Dat er bezuinigd moet worden is ons allen
duidelijk, maar dat de lJlster sportverenigin-
gen in de verdrukking zijn gekomen vinden
wij een kwalijke zaak. Dat er nog steeds geen
openbare toiletvoorziening voor onze rekrea-
tieve gasten gerealiseerd is betekent een
slechte promotie van onze stad. Voor een
goede uniforme brugopeningsregeling wa-
ren we deze keer aÍhankelijk van één C.D.A.
dissident.
Dit stemt tot grote bezorgdheid voor de toe-
komst. (De jaarlijkse Onroerendgoedbelas-
ting werd door de andere partijen geslikt als
zoete koek).
Hiertegenover worden we gekonÍronteerd
met prestigeprojekten zoals het nieuwe ge-
meenteoaleis.
Een dure rotonde die alleen dient als ver-
keersdremoel en onze stad onbereikbaar
maakt voor vrachtverkeer.
Nieuwe olaatsnaamborden voor 36 duizend
gulden omdat de plaatsnaam in het Fries er
iets groter op moest en bovenaan, terwijldeze
borden verder nog lang niet aan vervanging
toe waren.
In Woudsend is er voor een vermogen aan
'geeltjes' als bestrating in een steeg geïnves-
teerd, hier was een tegelbestrating beter op
zijn plaats geweest. Dit zijn zo een aantal za-
ken die ons ertoe bewegen u erop te attende-

ren dat het hoog tijd wordt dat het roer om
wordt gegooid.
Wij, een aantal lJlster leden van de politieke
groepering Gemeentebelangen, vragen u ons
te steunen de Gemeenteraad voor de komen-
de periode bij te sturen. Dit kunt u doen door
op 19 maart uw stem uit te brengen op liist 2
'Gemeentebelangen'.

Een groep lJlsters
betrokken bi j Gemeentebelangen

(Naam bij redaktie bekend).
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Patiëntenraad lJlst e,o.
De oatiëntenraad van lJlst e.o. houdt oo
26 maart a.s. weer een thema-avond. Deze
avond heeÍt als onderwerp. Kindermishande-
ling.
Onze gast is de heer C. van Nieuwenhoven' '

Joure, medewerker van de Vereniging tegt-,
Kindermishandeling.
Hij zal een inleiding houden en een Íilm draai-
en. Na de pauze is er gelegenheid tot vragen
stellen.
Graag tot ziens op 26 maart in de grote zaal
van Nij Ylostins. Aanvang 20.00 uur.

Paasnummer
Open Deur/Goede Tijding
'Het gebeurt sleeds weer, . .'
Lijden is van alle tijden. Lijden gebeurt ook
nu, om ons heen, in onszelf. In de passie- en
paastijd gedenken we niet alleen dat Jezus
Messias voor mensen geleden heeft, gestor-
ven is en opgestaan is uit de doden. We ge-
denken dat het steeds weer gebeurt, lijden,
dood en opstanding. En dat deze bij elkaar
behoren.
In het maartnummer van Open Deur/Goede
Tijding schrijÍt Henk Woldendorp: 'Lijc.
zonder opstanding is een hopeloze zaak zoàY
der toekomst. Opstanding zonder lijden is
grenzeloze oppervlakkigheid (. . .) Maar op-
standing uit lijden en dood is lachen door de
tranen heen.'
Open Deur/Goede Tijding is een oekumeni-
sch georiënteerd maandblad voor mensen
binnen en buiten de kerken. Het jaarlijkse
passie- en paasnummer is hoogst aktueel,
Íraai geïllustreerd en zeer leesbaar. Met bij-
dragen van o.a. Richard Auwerda, Ariel Dorf-
man. lda Fink. Erich Fried. lda Gerhardt. Wit
Kamminga, Geertien Morsink, Hans Mudde,
Len Munnik, Pablo Neruda, Huub Oosterhuis
en Henk Woldendorp.
Over het thema van dit nummer wordt in sa-
menwerking met de IKON een radio-kerk-
dienst gehouden en uitgezonden op zondag
30 maart, 17.00 uur (radio 2).
Op Paasmaandag 31 maart hopen we D.V.
weer een samenkomst te houden in de Her-
vormde Kerk om 9.30 uur, voorganger ds.
H. Faber. Muzikale medewerking verleent
zan ggroep (lJ lst, Oosthem, Abbega).
Met vriendel ijke groet,

Open Deur Commissie lJlst
p/a Westergoleane 7, tel. 1820
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Onvast in de leer
Dat is de laatste tijd in tal van kerken, ook in
Nederland, een nogal eens voorkomend ver-
schijnsel, niet alleen in de kerken, maarook in
de politiek. Het is misschien wel mede daar-
door dat kerk en politiek zo weinig van elkaar
te onderscheiden zijn.
De kerk maakt (vaak ten onrechte) gebruik
van de politiek, bijvoorbeeld in het Interker-
kelijk Vredesberaad. Hun spreekbuis, een mi-
litante paciÍist, Mient Jan, die de Partij van de
AÍschafÍing toespreekt en opwekt er al les aan
te doen om in de regering te komen.
Gij moet de kruisraketten aanvaarden voor
5 jaar, om ze daarna te kunnen ontmantelen.
Dit alles opdat het deze vredesbeweging wel
moge gaan, ook in uw nageslacht. Uw zonen
zullen u niet beschaamd laten staan op het
Binnenhof. Zo sprak Mient Jan, als een Jo-
hannes de Doper in de woestijn, ik bedoel een
politieke woestijn, peinzend kauwend op
sprinkhanen, oÍ was het kauwgum?
En de kerken blijven maar achter het l.K.V.
staan, waar ik overigens bij het bezoeken van
hun vergaderingen, hier of elders, niets merk
' 'n het samen kerk zijn, integendeel, als ik

1-.n l.K.V.-er met luide stem hoor zeggen: 'Al-
le ellende in de wereld is de schuld van het
kapitaal,' dan vind ik dat zeer beschamend
voor een kerkelijk vredesberaad, dat zij zich
voor het bereiken van hun doelstelling nog
achter de kerken verschuilen. Voor de kerken
is dit eveneens beschamend, dat zij dit nog
altijd gedogen. Hoe dan ook, vanuit de kerken
mag Mient Jan er wel eens op gewezen wor-
den 'Gij zult uw bondgenoten in de NAVO,
noch het C.D.A. belazeren. Ook zult gij de
Partij van de Arbeid, niet misbruiken, om de
vredesbeweging een MoedtransÍusie te ge-
ven.'

O. Tichelaar, lJlst

C.D.A. en P.v.d.A. over
gemeentelijk vredesbeleid:
Dinsdag 25 Íebruari werd er in lJlst een
openbare forumavond over gemeentelijke
vredespolitiek gehouden in het 'Wapen van

. it'. Deze avond was georganiseerd door de
\:y'-kern lJlst. Van tevoren had de kern de
programma's van de plaatselijke politieke
partijen doorgelezen op het aspekt gemeen-
telijk vredesbeleid. Slechts het CDA en de
PvdA hadden aan de uitnodiging van het IKV
gevolg gegeven. De WD berichtte dat zij niet
meedeed omdat het onderwerp 'vrede, veilig-
heid en gerechtigheid' niet relevant qeacht

werd voor de gemeenteraadsverkiezingen
van 19 maart. Gemeentebelangen zegde
eveneens af omdat deze partij vrede en bewa-
pening primairalseen zaakvoorde landelijke
politiek beschouwt. De FNP gaf te kennen dat
zij niet mee zou doen, wanneer er ook maar
één partij niet zou verschijnen en deed dus
ook niet mee. . .

Op redelijk bezochte bijeenkomst waren de
heerJenne Wierstra (CDA) en de heerGerben
de Jong (PvdA) aanwezig. Vanuit het lKVwerd
na het openingswoord van de voorzitter eerst
uiteengezet op welke punten de gemeente
vredesbeleid kan voeren (zie Kypmantsje no.
2, 1986). Daardoor werd duidelijk dat vredes-
beleid dan ook nooit alleen aan de landeliike
politiek kan zijn voorbehouden
Vervolgens het Íorum met CDA en pvdA. Bei-
de partijvertegenwoordigers kregen een aan-
tal vragen voorgelegd over hun partijpro-
gramma. Deze vragen waren hen ook al een
week eerder schriftelijk gesteld. Beide partij-
en hadden dus de gelegenheid gekregen zich
goed voor te bereiden op het vragen(v)uur dat
volgde. Gesteld moet worden dat de beide
heren zich in hun antwoorden nogal eens in
nevelen hulden. Het duidelijkst waren nog
hun opmerkingen over het aangaan van inter-
nationale kontakten, civiele verdediging en
vredesopvoeding/-onderuvi js.
Zowel CDA als PvdA vinden internationale
kontakten met buitenlandse gemeenten be-
langrijk, uit het oogpunt van verbroedering
en om het vijandsdenken tegen te gaan. Daar-
naast geven CDA en PvdA te kennen weinio
heil te zien in het bouwen van schuilkeldeÀ
met het oog op een eventuele nucleaire ramp.
Beide vertegenwoordigers benadrukten het
belang van het door de gemeente op te stellen
rampenplan. Bovendien vinden ze allebei vre-
desopvoeding en -onderwijs belangrijk. Dui-
delijk werd wel dat ten aanzien van al deze
punten nog weinig konkrete stappen onder-
nomen zijn.
Met de wederzijds uitgesproken wens met el-
kaar in gesprek te blijven werd deze interes-
sante en in een prettiEe sÍeerverlopen avond
besloten.
Deze avond was georganiseerd met het ooq
op de gemeenteraadsverkiezingen. Dezó
staan nu voor de deur oÍ zijn net achter de
rug. Vrede, veiligheid en gerechtigheid zijn
zeer waardevol voor ons bestaan en we ho_
pen dat ze met het oog op de komende verkie-
zrngen, gemeentelijk en landetijk (21 mei),
ook bij u een belangrijke rol mogen spelen.
Elke stem telt!

IKV lJlst

Autorijschoot L. de BOer
Belangrifker dan een goedkoop

lesuur is de eindrekening
na het rllexamenl

Ga daarom naar
Autorijschool L. de Boer

popmawal12

lJlst
Teleíoon OS15S-I5S3

VOLLEDIG
GEDIPLOMEERD

Wilt u een sport als recreatiespel of in
competitieverband beoefenen? Dat
kan. De tennissport biedt deze mo-
gelijkheden op elk niveau.
De LTC lJlst schrijft u graag in als lid
en biedt tevens de mogelijkheid ten-
nislessen te volgen.
Niet wachten, maar doen!
Contributie per jaar:
echtparen í 195,-

í 55,-
í 65,-

seniorleden vanaf 18 jaar f 115,-
juniorleden Um 17 jaar
studenten
Voor seniorleden geldt een eenmalig
entreegeld van í 25,-.
Voor meer informatie en een inschriif-
formulier kunt u zich wenden tot:
mevrouw J. Hagens, De Fj0rslach 1,
lJlst, tel. 051 55-1 704.
Wilt u tevens tennislessen volqen.
waaryan de kosten / 108,- voór 

'

18 lessen bedragen, dan kunt u zich
opgeven bij de heer K. v.d. Meulen,
Eegracht '102, lJlst, tel. 05155-1617.
Aanmelding voor de tennislessen zo
spoedig mogelijk.

T
tVleubelmaheri

PeinGolarna
Gespecialiseerd in het maken
van eigentijdse meubelen
e n i nter ieu r- bet i m me r i ng en
naar uw persoonlijke wêfisêo;

Uilenburg 16 - 8651 EK lJlst - Tetetoon 05155-2251

-

@Iwnnmnaulípr

wQ,6n
Zevenpelsen 8;865'l BT lJlst
Prive: Sikko Sjaerdemalaan 31, lJlst
TeleÍoon 05155-'1322

$q,-tAu-rL n mntu ru,tualtpn
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de alveíersetocht

Hy wie al 60 mar hie him jilde litten
al hiel wat óÍstreke en gliden
en no de alvestêdetocht, nei al dy ritten
dy hie hy noch nea earder riden.

Dus soe en moast hy in kaartsje ha
de'tocht der tochten'wat tochten io fan net?
rimpen skille er sels Írou Sipkema
hja soe mei har man oerlizze ier oÍ let.

it slagge dus en hy makke him ree
klaaide him goed en sette alles yn 't Íet
yn 'e broek in kranten want o wee
Ían beÍerzen 'eintsjes' hie er gjin Íerlet.

Syn rêchtaske oan 'e kop ta Íol mei iten
bóle, woarst en oardelpOn tsjok spek
trije mingel s0pe, sa hie er dat by riten
yn lege drankÍlessen, dus nea net brek.

De start yn Ljouwert r0n oÍt it slydjage
syn Íryske trochrinners wiene sá
0nderweis it stik spek, noas óffage
en yn Drylts woe er syn earste slokie ha.

De beÍerzen stèden Íleagen Íoarby
yn Starum wie er al troch syn bóle hinne
tsjin de wyn yn skrabe er wyld, hy
koe miskien de wedstriid noch wolwinne.

Yn Bolswert soe ersyn twadde mingel nimme
en seach sa no en dan tige ferheard
hieltyd al dy kamera's om him hinne
wat wie der oan, wat die er Íerkeard?

By de stimpelpost yn Harns ston immen klear
foar in koart Íraachpetear mei 'himselÍ',
'Hoe heet u en wat drinkt u daar meneer?'
'lkke? S0pe, wat tochten io en ik bin Gelf.'

Neat yn 'e rekken streke er troch mei frisse
moed
en sette de tredde Ílesse oan 'e hals.
'Wat drinkt u?' raasde ien Ían de motor lOd
'S0pe man, s0pe en myn namme is Gelf de
Wals.'

Oer Bartlehiem nei Dokkum en dan de Bonke-
Íeart.
'Over de finish met drie lege Ílessen B.B.
hoe heeÍt ie het gehaald zo f ris en
ongedeerd!'
'Mei 'k der eÍkes troch, 'k moat nedich nei de
w.c.'

Hy wie amper klear en hie de broek noch nef

ticht
en it wiene allegear tillefizie minsken as kii yn

de Íinne
'al die drank en u mar's0pe, is dat goed voor't
zicht?'
'Eh man,' sei er, 'it wie gewoan mar s0pe, rin
hinne.'

+IET VOOÍèIRNTê Kèt'lT ERAAïT . . .
K/\STPAÍNEía - DE NIATu)STT DESSII'TS
Ía.N,\lÉEs, R,aKtà,+Hq PCAKPC/\ST\C qÉbES-
SI}IETR,D .. -

DE, II.STEDENKOORSTS CEZAKT ?
B\J olrs Kq|..tT r,i NOq nrQEr.uere,rt I
D|VEÍ?,SE- BoE |<EF,t E't.r TIJDSC*IraIFTE F't t"lËT
PRAC*rTlqE ti>-rors
l.r r rsr*re: SÈRï INTeRNÀnoHAè

TRIEISê PERS

4Errtc BoE,tqJÈ - scËrrttls

Stc\<EÍt S, BALPEI'tttEt+ r S(F,,t^"fÊLtililqËr?S,
rEcÍE{rtÊs .. .

AFt6\c-ttrrcn^rrrElr, 16 urrtsc*r\*ï;i q.qs
PÍ{.ÀqfiqË eoslÊR

t4Á^ï<f"rr[r) SERfE
Noq EnKELE ETFSTEDETGÉKE|'I lqBS vooruaotqi

EIET?UEJZF - EIEAU\TÍST IFTEN -
ï'tlNl\<LllKËFrS -\<rP tFt HAltDlË -
l(ADo Ê\E.Í?Elt Eg2. ËFlz.

VISSER-IJLST
BOEK. EN FOTOHANDEL - SPEELGOED

DETrètvFRlESCtr DAríBAD lt4. qO

FIRIES VOOÍ' FIFSÏEFTRT'IDÊRS

TAXI.BUSJES
8 pers. metchauÍíeur

BEL 19OO

ls uw deur kapot?
Een raam of vloer verrot?
ls het dak of de goot soms lek?
Aan schuur of schoorsteen een gebrek?
Misschien kunt u het zelf herstellen.
zo níet.... meteen Wietze bellen!

Kl ei n - O nderhoudsbed rijf
\ í. Huisman
Eegracht 37
8651 EG lJlst
Tel. 05155-1735

q.2s
q.qo

2.Eo

B.G

P.F

Galamagracht, teletoon 1 3 1 I
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Wat in tiid hjoeddedei,
sei de man, en kaam te let

It is noch mar krekt lyn dat Fryslán wer yn
grutte belangstelling stie. De alvestêdentocht
brocht wer protte 'b0tenlanners' binnen Ís
grinzen. Allegear wer wolkom fansels en mei
grutte bombaasje binne hja dan ek ynhelle,
der troch skuord en wer ót litten. Op harren
beurt lêsden we wer in knoarre ynstjoerde
stikken, fan dy minsken, dy't it hjirre wer sa -
want it wie noch mar in goed jier lyn - nei
harren sin hán hiene.
In noflik oparbeidzjen, sa liket it op 't earste
gesicht en, wis en wrachtsjes sil der ek wol
wat fan hingjen bliuwe.
Lykwols, as it kwik aanst wer gàns omheech
sketten is, komme we der wol wer achter dat it
. pe r0chsten deagewoan in wylde, ynpulsi-
\íen emoasjenele opstiging west is.
Fryslàn wie eefkes alles, Limboargers koene
ynienen sels Frysk Íerstean, Hollànders koe-
ne sels al inkle wurden sprekke, yn neifolging
Ían Háns Wiegel. Seeláners en Uterters, Drin-
ten en Oeriseleres, sels foar Grinzers wiene
de grinzen ferlein, it koe net op. Hja koene der
mar net oer Ít, hoe moai, hoe gewoan, hoe
freonlik. lt koe net mear stikken, it snijde roa-
zen en anjelieren. Mar, sa as al sein, hoe sil it
aanst komme?!
ls soks bliuwend? Of is it dochs in momintoo-
name, in opstiging en sil, as it kwik troch de
sinne omheech jage is, alles wei wêze. Wei yn
de skiednisboeken? De tiid sil it leare.

Op jins alve-en-tÍitichst
Om no noch fierder Ét te wreidzjen oer de
alvestêden, de àlvestêdentocht en alles wat
dêr mei gearhinget soe fansels skriklik oer-
stallich wêze, ommers alles is der ófr0ne win-
ter wer oer skreaun.
uar miskien aardich om ris wat oare Fryske

'a- dichheidsjes, 0nderwurpen Íoar 't ljocht te
heljen.
'Op jins alve-en-tritichst', is in typyske Fryske
Étdrukking, dy't br0kt wurdt as immen net
aveseart of mar wat omtreuzelt. In aardich-
heid is te witten, dat dizze Étdrukking komt
fan de eardere bestjoerders Ían Fryslán (spiti-
chernóch meast 'minsken fan b0ten' dy't oer
Ís regearden, dy't neat Ían 't Frysk hawwe
moasten, lykas wol mear hegerambtbeklaai-
ers sa as dokters, d0mny's en notarissen, dy't
dus it Frysk bewust yn de nederklits holpen
ha).
Fryslán hie doe ek al alve stêden en tritich
grietenijnen (gemeenten) en moast der stimd
wurde oÍ oannommen of wat-dan-ek-mardan
gyng dat wol sa sÉnich dat Íandêre dizze (tt-
drukking.
Letter is der wol oppere dat dit in weversterm
wie, mar it oare wie folle moaier foar de arbei-
der om te 0nthàlden en fierder te fertellen.
Wer leit de wierheid? De tiid hat it És noch nea
leard.

By de tiid, troch de tiid, Ét de tiid . . .

Ek de Fryske flagge is wat aparts. Hy is noch
net iens sa hiel àld. In 0ntwuro Ían Heerke
Wenning wáard yn 1897 goedkard troch de-
putearre steaten fan Fryslàn.

SeisÍslvíze.'

Sàn skeane banen ÍanÉt de lofterboppehoeke
wei bestrike it doek, trije wite en fjouwer blau-
we. Yn de wite sitte sàn pompeblêden Ían de
wetterleelje oftewol de swanneblom. Wat is
no it unike fan dy Fryske flagge?
No let der marris op, mar mear as moai is
hinget er op syn kop! Wapperje mar raak en
'olee, olee' mar troch, mar wêr binne we dan
dochs mei oan 'e gong?! Kin de tiid Ís noch
wat leare?
En wat te tinken fan Ís eigen Fryske stuoltsle-
klok? Yn de 18e en 'l9e ieuwwaarden se by de
rOs makke, mar om se oan de man te bringen
wie dreger. Yn earsten gong it oer om de priis
en letter yn 1880, doe't de DÉtske regelateurs
hjir ymportearre waarden, waard it hielendal
in poepetoer. Der binnewol Íerhalen dat klok-
kemakkersfeinten de klok oo de rèch nam-
men om se Ét te sÉteljen. Dat gyng dan sa: hja
kloppen op 'e jOn by in pleats oan en Íregen
oÍt de klok dêr salang hingje mocht oant de
feint wer Ítrêst wie, om him Íierder te sjou-
wen. As er him de oare deis dan wer ophelje
soe, wie it wolris sa dat de boerinne al sa wiis
mei dy klok wie, dat hja de klok eins wol
graach hàlde woe. De Íeint mar beare - sa-
beare - dat er him besoargje moast, mar as er
it dan rêde koe mei de boerinne-en de boer
Íansels - bleau de klok dêr en waard in fars-

ken ien ophelle. Stuoltsjeklokken waarden ek
wol Jouster klokken neamd, om't hia dêr it
langst makke waarden. Yn de Jouwer sit no
wer in echte Fryske klokkemakker - yn de
Midstrjitte - dy't alles sels mei de hàn makket.
De Fryske klok yn't weromkommen?
Tiden hawwe tiden, klokken ek, wa witl

Sa kinne we noch wol skoÍten trochgean. Wat
te tinken fan de Fryske pleatsen (kop, hals,
romp en stjelp) biste (hynder, stamboekÍee,
stabij en wetterh0n), sporten (fierljeppe, aai-
sykje, sk0tsjesile) en neam Íierder mar op.
Mar. . . wa hat noch echte belangstelling om
soks te witten fan al dy besikers dy't hjir wiene
te riden oÍ om feest te Íieren?
Hawwe hja allinne mar belangstelling Íoar
Fryslán en it Frysk (klÍne en bjusterbaarlike
dagen) as der hjir leave 17, 18, 19 oÍ 20 sinti-
meter iis yn 'e sleatten leit? Want, wês earlik,
dit wiene hjir boppe allinne noch mar wat
sljochtweihinne saken, in 'plókje' Ét de rike
skatkiste fan Fryslán. Bewust hawwe it net
iens sasear hán oer taal en kultuer!
En wie it net sa: Kultuer is És taal en taal is ris
tonge!(?) Wer is dy tiid? Witte we hoe let as it
is? !

P.F.

Priisfraach
Wat betsjutte dizze àlde wurden (koart en
krêÍtich antwurdzje):

1. kowedrinken
2. de grutte dobbe
3. kositen
4. blau jaan
5. ribskoarje
6. burdbarnderke
7. 0ngans
8. droechskjirje
9. hotteÍylje

10. stek-yn'e b0se
11. r0chskerne
12. de sneinske kiel
13. widners fertriet of tillefoanbonkie
14. moardnerswaar
15. beanhearre
16- hagedoarnwinter
'17. eineoikewaar
18. adamje of bodzje
19. hynstemiddei
20. poepesinne
21. tsjinakselje
22. bokkesyn himd
23. bynpeal
24. Harnzer dowen
25. it waarlamke bletteret

Oplossing (heal as hielendal) opstjoere of be-
soargje by hoekhannel L. Visser.
ln smakelike priis wurdt by jo thÉs besoarge
as jo de measten of alles goed hawwe. Priis-
winner wurdt yn 't oare Kypmantsje bekind
makke. Doch ris mei!

I

sybe houïsr-no
studiovoor
grofischevormgeving
en produktie

ontwerpt en verzorgl
o odvertenties
u lotoers
0 brochures
o house-style's
u orrrcnes
u veÍpokkrngen

golomogrochl 34 . 8ó5 I ec iilsl

teleÍoon 05155 2407

-
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o bloemen

o planten

o bloemsierkunst

o tuincentrum

o tuinarchitectuur

Dit alles in uw'eigen stad'bij:

DE HAAS
BLOEMEN

ANNA SCHRAA.VAN POPTA

G E DIP LOM EERD
PED ICU RE

Geeuwkade 11 - Telefoon 1930

VERLOREN
I sleutel in etui

Gaarne terugbezorgen bij :

mevr. A. Westerdijk-Postma
Oranje Nassaulaan 5

,Studio
NooÍ2mon
o""u*kod" s .lttrt . ost s5-tZZ7
dinsclog t/m zoterdog eoo-tOOO* ïipQ. t,olf,oG

Opruiming Opruiming
Heeft u boeken op te ruimen?

U kunt deze schenken aan de biblio-
theek van Nij Ylostins. Mevrouw

Roelvink haalt ze gaarne op.
Telefoon 051 55-2243, lJlst

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

Proefde U al:
Ons vers gemalen,

heerlijk gekruid
gehakt

en onze echte

Friese droge worst
Dinsdags- en vrijdagsavonds
bezorgen wij Uw bestetting!

SLAGERIJ

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

De Rabobank biedt u
solide safeloketten!

Sieraden, waardevolle papieren, verzamelingen,
onvervangbare stukken, zaken die u niet iedere dag
nodig heeft. Daar is een ideale bergplaats voor: een
solide safeloket bij de Rabobank.
Permanent tot uw beschikking voor een klein
bedrag per jaar. Net zo groot als u nodig hebt.
Toch wel een veilig idee: uw eigen privékluis binnen
de beschermde bankkluis.
Wij geven u er graag nadere informatie over.

Galamagracht'l
Ulst
Tel 05'155-1426

Geopend: maandag t/m vrijdag 8.30-16.00 uur
Vrlldagavond 1 9.00-20.00 uur

OOOOOO'O PUNTSGEWTJS O

o Wegens vertrek uit lJlst zeg ik hierbij de
lidmaatschappen en het donateur zijn van de
diverse verenigingen op.

F. Woudstra-v.d. Meer
Zevenoelsen 12

o 'MIJN HOBBY, UWGEMAK'
Het vertrouwde adres voor al uw slijpwerk.
Ook voor het perfect slijpen van al uw tuinge-
reedschap zoals: alle soorten grasmaaiers,
heg- en snoeischaren, grasscharen, enz.
Diverse 2e hands handgrasmaaiers te koop.
Geslepen en nagekeken-

Attentie!!
Schaatsen in het vet, ja zeker, maar
hoe?
Laat de kwetsbare iizers van uw dure
Noren polijsten (ontrbesten), slijpen en
opnieuw conserveren 'voor slechts
Í 7,50.
Pil getOt ook voor uw houten schaatsq_,
Dit voorkomt uitdrogen en kromtrekkeË-
van het houtl!
Heus, uw dure schaatsen ziin het waard
en wie weet hoe spoedig'u er alweer
profijt van heeft.
Uw fijnslijper, P.H. de Vries, Bockema-
straat 27 . tel. 051 55-1 782.

TAXI.NIEUWENHUIS
BEL 19OO

Bond van
Plattelandsvrouwen
in Friesland, afd. lJlst
Donderdag 23 februari j.l. hadden wij weer
onze maandelijkse bijeenkomst, met als spe-
ciale gast de heer U. Dijkstra.
Hij deed ons aan de hand van dia's een ver-
slag van zijn reis naar Indonesië, waar hij van
1945 tot 1948 zijn tijd ats soldaat had doorr
bracht. Het was een f ijne avond. \/
Donderdag 6 maart is er een film met diskus-
sie over 'het verschil' van buiten- en binnen-
wereld van mannen en vrouwen.
Op woensdag 9 april is er een kofÍiemorgen
bij mevrouw C. Meinsma, de Sánhorst 12, met
eigengemaakte lekkernijen en ruilen van de
betreÍfende receoten.
HeeÍt u belangstelling voor onze bond, kom
dan gerust eens langs op de bijeenkomsten oÍ
neem kontakt op mêt onze sekretaresse, me-
vrouw H. Bones, Westergoleane 33, tel. 1982.

Voor nieuwbouw, uitbreiding of
onderhoud van uw:

O Verwarming
(C.v. en lokale verwarming)

O Sanitair en waterleiding
O Zinkwerk
O Dakbedekking

Inslallatie- en loodgietefsbedÍllí

A. SUPERDA
Stadslaan 2a, telefoon 05155-1224


