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Centrum voor milieu en
samenleving in voormalige
zeilschoolte lJlst
In lJlst is deze week de voormalige zeilschool
'De Skoender' aan de Zevenoelsen verkocht
aan de stichting 'Milieu en Samenleving'.
Deze stichting is ontstaan uit een particulier
initiatief van een aantal mensen, die in ver-
schillende plaatsen in Friesland aktief zijn op
het gebied van ontwikkelingssamenwerking,
milieu, vrede en bewapening, en mensen-
rechten.
Zij willen vanuit een regionaal centrum plaat-
selijke groepen aktiveren en stimuleren.
Daartoe zijn kontakten gelegd met een aantal
tandelijke organisaties, die zich hiermee be-

, g houden. Dit gebouw in lJlst is gekocht, om
'ían daaruit de regionale aktiviteiten te coór-

dineren.
In dit gebouw komt o.a. een ontmoetings- en
vergaderruimte, die tevens gebruikt kan wor-
den voor theater, films, tentoonstellingen e.d.
Daarnaast komtereen winkel met proeÍlokaal
en een inÍormatie- en documentatiecentrum.
Tevens wordt er een regionaal depot voor
derde wereld artikelen en aanverwante oro-
dukten gevestigd.
Het unieke van dit projekt is, dat in de boven-
verdieping van dit pand 4 wooneenheden ko-
men, die verhuurd zullen worden aan vrijwil-
lig(st)ers, die uitvoering willen geven aan dit
werk. Hiervoor is al van verschillende kanten
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belangstelling getoond. Dit biedt tevens een
basis voor de exploitatie van het gebouw.
Vanuit dit centrum, dat vermoedelijk halÍ juni
geopend zal worden, hoopt men een regiona-
le funktie te kunnen vervullen voor een groot
deel van Zuidwest Friesland, gelegen binnen

de lijn Harlingen, Leeuwarden, Heerenveen
en Lemmer.
Hopenlijk zullen veel mensen en groepen, die
werken aan een beter milieu en een recht-
vaardiger samenleving, binnenkort de weg'vinden 

naar dit centrum, om van daaruit nog
aktiever te kunnen werken in eigen omge-
ving.

Bovenstaand bericht werd verstuurd aan de
diverse kranten in Frieslano.
Voor u als lJlsters is de volgende informatie
misschien van belang.
De komende maanden zal het huis Zevenoel-
sen Zeven klaargemaaktworden voor het be-
wonen en het werk.
Een aantal groepen maakte tot nu toe gebruik
van de ruimte in het gebouw. Voor zover de
'verbouw'-werkzaamheden dat toelaten, zul-
len deze groepen in elk geval tot eind mei dat
gebru ik kunnen voortzetten.
In hoeverre zulks na de zomervakantie óók
mogelijk is, zal met belanghebbenden over-
legd worden.
Wees er ondertussen van overtuigd, dat wij
van plan zijn van Zevenpelsen Zeven een cen-
trum te maken, waar een ieder welkom is en
zich welvindt.
De initiatieÍnemers van de Stichting MILIEU &
SAMENLEVING:
Nynke Hofman, Hommerts; Gré Kalf, Wouds-
end; Hedzer de Koe, Woudsend; Jacob Lau-
tenbach, lJlst; Cees de Rouwe, Bolsward.

Auke Frankena door
voorkeu rstemmen opnieuw
in de Gemeenteraad
Naast de opmerkelijke zetelwinst van Ge-
meentebelangen, kwam Auke Frankena als
grote overwinnaar uit de stembus.
Doordat de inwoners van lJlst massaal oo een
inwoner van hun eigen stad stemden (64%)
en in geringere mate op een lijsttrekker

Maitiid
Lamkes spÍinge bliiÍ

maitiidswille is wer gÍut;
it Íjild 0ntjout him.

Haik0:

P.F.

(32Y"), waarvan er niet één uit lJlst kwam,
behaalde Frankena ruim het benodigde aan-
tal stemmen voor een raadszetel. Het C.D.A.,
dat Frankena op een negende plaats zette,
behaalde opnieuw 8 zetels en krijgt hierdoor
weer de meerderheid in de raad. De P.v.d.A.
was de grote verliezer in Wymbritseradiel en
leverde een zetel in aan Gemeentebelangen.
Opmerkelijk mag dit verlies genoemd worden
omdat de P.v.d.A. landelijk overal winst boek-
te. De P.v.d.A. en Gemeentebelangen hebben
nu beide twee zetels. Ook de F.N.P. verloor,
maar behield haar 2 zetels net als de V.V.D.
die haar verlies kon beperken en haar enioe
zetel behield.

Hoe stemde IJlst
In de stad lJlst werden 1636 stemmen uitge-
bracht waarvan de meeste naar het C.D.A.
gingen (772-47%).
De P.v.d.A. komt als tweede uit de bus (399 -
24o/o), Gemeentebelangen boekt ook hier
winst en komt als derde partij naarvoren (232
- 14o/o).

Zou lJlst nog een zelfstandige gemeente zijn,
dan zou de raad er als volgt uitzien: C.D.A.
3 zetels, P.v.d.A. 2 zetels en Gemeentebelan-
gen 2 zetels.
De V.V.D. (121 - 7%) en de F.N.P. (112 - 7%l
zouden dan niet in aanmerking komen voor
een olaats in de lJlster Raad.
Dat er in lJlst in zo grote getale op lJlsters
werd gestemd moet iedere partij wel tot na-
denken stemmen, daar het percentage van
64To abnormaal hoog is.

De voorkeurstemmen in lJlst gingen hooÍd-
zakelijk naar de volgende personen:
Auke Frankena C.D.A. 446 - 27,3%
J.J., de Vries C.D.A. 142 - 8,6%
D. Zwaagstra Gemeentebelangen 124 -7,6yo
S. Verburgh P.v.d.A. 166 - 10,1%
K. Dijkstra F.N.P.40 -2,4o/o
H. Veldwiesch V .V.D.34 - 2,0%

Onduidelijkheid over de
sluitingstijd
Op de gemeenteraadsvergadering van dins-
dag '18 maart was de voorgestelde proeÍ, om
sluitingstijden voor openbare gelegenheden
aÍ te schaÍÍen, aanleiding tot discussie. Deze
proeÍ, die zou gelden voor de periode van
1 mei tot 10 oktober, was voor een aantal in-
woners van Heeg reden tot het schrijven van
een protesterende brief. Anneke Blom
(P.v.d.A.) was van mening dat het college de-
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Seedkoop:

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

* vense groente en fruit
* ver:s vlees
* veris van de melkman
* kompleet assortiment levensmiddelen
* vens brood
* vense kaas en vleeswaren
* kompleet drogisterijpakket
* naast de Golff een Kenborch slijterij
* bloemen
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ze brief serieus moest nemen en dat er een
grote procedureÍout was begaan. De inwo-
ners moesten over deze plannen via de krant
h u n inÍormatie verkrijgen.
Wij vinden dat u eerst maar eens moet gaan
praten met omwoners.
Klaske Dijkstra-Semplonius stelde voor dit
agendapunt naar de volgende vergadering te
verschuiven om het college van B. en W. in de
gelegenheid te stellen eerst met de omwo-
ners om de taÍel te gaan zitten.
Naast Feikje Sijbrandij (V.V.D.) en Ruurd Ab-
ma (Gemeentebelangen) bleek ook het C.D.A.
voorstander van deze proeÍ te zijn. Alleen had
het C.D.A. de eis dat zodra het uit de hand
loopt de proeÍ vroegtijdig afgebroken moet
worclen.
Al deze opmerkingen waren voor burgemees-
ter Cazemieraanleiding toe te zeggen met de
vereniging van Dorpsbelangen in Heeg om de
tafel te gaan en hij hamerde hiermee dit agen-
dapunt aÍ zonder aan te geven of de proef wel
oÍ niet doorgaat.
De gemeenteraad ging unaniem akkoord met
het voorstel van B en W om het Gemeentehuis
van de voormalige gemeente lJlst te verkopen

r de Rijksgebouwendienst. Feikje Sijbran-
V(V.V.D.) achtte het van groot belang dat de
gemeente bij de verkoop de eerste koop
claimde. Burgemeester Cazemier ging hier-
mee akkoord. Ruurd Abma (Gemeentebelan-
gen) informeerde oÍ het gêstelde bedrag voor
de vier te verkopen panden gehaald wordt, nu
er al twee verkocht zijn.
Wethouder Bergsma (F.N.P.) moest het ant-
woord schuldig blijven.
De door Auke Frankena namens het C.D.A.
gestelde rondvraag betreÍÍende een waar-
schuwingslicht bij de spoorwegovergang
lJlst-Oosthem leverde hem, zo vlak voor de
verkiezingen, niet het gewenste succes op.
Dit omdat de gemeente voor de volledige kos-
ten opdraait en hier een bedrag van ca.
/ 10.000,- mee gemoeid is.
Dit vond de raad iets te veel van het goede,
wat Frankena ook beaamde.

lngezonden:
\-zrnielingen aan NS-station lJlst
Langzaam maar zeker ondergaat het station
hetzelfde lot als vele andere openbare voor-
zieningen.
Vernielingen zorgen er voor dat deze voozie-
ning er onooglijk begint uit te zien.
Het lJlster station is nu zo'n halÍ jaar oud
(jong!). De banken in de wachtruimte moes-
ten het 't eerst ontgelden. Er zijn hoekjes uit-
gezaagd en brandjes hebben hun sporen op
de kunststoÍzittingen achtergelaten.
Sommige lieden schromen er ook niet vooÍ
terug om een grote èn een kleine boodschap
in de wachtruimte te deponeren!
De reclameborden op het perron worden ook
regelmatig afgescheurd en met een scherp
voorwerp bewerkt.
Wat zag alles er netjes uit toen deze halte op
28 september 1985 werd geopend.
Het zou toch zonde zijn dat een aantal vanda-
len ervoor zorgt dat station lJlst straks mis-
schien niet meer is dan een kaal oerron!
Moeten welwillende treinreizigers weer de
dupe worden van deze zinloze vernielingen?
Tegen de vernielers zou ik willen zeggen:
'Spaar ons station en probeer op een andere
wijze je overtollige energie kwijt te raken!'

(Naam en adres bij de redactie bekend)

Vereniging Stadsbelang lJlst
Agendabureau
Het is verheugend te kunnen melden dat naar
aanleiding van het artikel in het maartnum-
mer al verschillende verenigingen hebben
gereageero.
Het agendabureau is dus gestart!
Om teleurstellingen te voorkomen graag uw
aandacht voor het volgende:
1. Aktiviteiten die in septembeÍ plaatsvinden

moeten voor 1 juli aan mevrouw Kempe-
naar worden doorgegeven, zodat ze in het
juli/augustus-nummer van het Kypman-
tsje op de maandagenda kunnen worden
geplaatst.
Aktiviteiten in olitober voor 1 septembeÍ
enz.

2. Uw jaarprogÍamma kan zonder voorover-
leg vastgesteld worden, alleen voor verga-
deringen en bijeenkomsten die halvenrve-
ge het seizoen worden vastgesteld kunt u
kontakt met haar oonemen.

3. Lever zo spoedig mogelijk uw jaarpro-
gramma in!

4. Nogmaals het adres: Agendabureau, me-
vrouw W. Kempenaar-VerhooÍ, J. Rispens-
straat 9, 1e1.1747.

PARTICULIERE WONINGBOUW PLAN
CLOOSTERCAMP
Het is gebleken dat er een aantal mensen zijn
die hier belangstelling voor hebben.
Om een duidelijk beeld te krijgen betreÍÍende
het aantal kunnen gegadigden hiervoor zich
aanmelden bij de heer L. Schotanus, Gala-
magracht 28, tel. 2416.

aaaaaaoooaoaaaao
Vereniging voor

Christelijk Ondenvijs
te lJlst

Aanmelding n ieuwe leerl ingen,
voor de Ylostinsschool en/-of

Mauritiusschool, op
maandag a.s.

zSctpril
van 19.30-20.30 uur in de

Ylostinsschool,
Wilhelminastraat 3.

Ook kleuters, die in het komende
jaar 4 jaar worden, kunnen nu

reeds worden aangemeld !

aaaaaaaaaoaooaoa
Het is vijf voor twaalÍ
Een groep lJlsters betrokken bil gemeentebe-
langen, meent enkele dagen voor de gemeen-
teraadsverkiezingen via een anoniem inge-
zonden stuk hun zeer persoonlijke zienswijze
kenbaar te moeten maken in 'lt Kypmantsje'
van maart j.l.
Als V.V.D.-raadslid van de gemeente Wym-
britseradiel m-een ik er goed aan te doen en-
kele punten te rectiÍiceren.
Gesteld werd dat de jaarlijkse O.G.B. door de
andere partijen 'als zoete koek werd geslikt'.
Doelt de schrijver hier nu op verhoging van de
O.G.B.? Het lijkt erop!

Maar het college van B. en W. heeÍt tijdens de
begrotingsvergadering van 1986 in het ge-
heel geen voorstel gedaan om de O.G.B. te
verhogen. Wèl zijn verhoogd: reinigingsrech-
ten, retributies en rioolbelastingen. De V.V.D.
stemde als enige met gegronde redenen te-
gen deze rioolbelasting-verhoging.
Het nieuwe gemeente'paleis'wordt als pres-
tigeprojekt aangeduid Wij hebben géén gou-
den deurknoppen kunnen ontdekken. Wèl
dat 4 bestuurslokaties zijn samengevoegd in
één gemeentehuis, wat de inwoners van onze
gemeente tên goede zal komen gezien de
aanzienlijke besparingen die hiervan het ge-
'volg zullen zijn.
Over de rotonde willen we alleen even kwijt
dat tijdens dezelÍde begrotingsvergadering
'86 de V.V.D. de enige was die kritiek had 9p
de afmetingen van deze rotonde; Gemeente-
belangen heeft zich toen niet laten horen.
Over de 'gieltsjes' hebben we Gemeentebe-
langen ook niet gehoord. Ook hier gold weer
dat alleen de V.V.D. tegen de huns inziens te
dure bestrating stemde.
Wij raden de groep lJlsters-die zogenaamd
betrokken zijn bij Gemeentebelangen, in de
eerste plaats aan zich te abonneren op de
notulen die gemaakt worden van de gemeen-
teraadsvergaderingen en die dan ook nog
goed te lezen.
Het betreffende, anonieme, stuk staat vol al-
gemeenheden en vaagheden, die er bij een
deel van de lezers als zoete koek ingaan.
Tussen de regels door laat men zich voor-
staan bepaalde daden al dan niet te hebben
verwezenlijkt, tenivijl anderen deze op hun
konto hebben staan.
Wij vinden het een beetje typerènd dat zowel
de Íraktie van de Gemeentebelangen als nu
ook deze groep lJlsters betrokken bij ge-
meentebelangen, in het algemeen behept is
met negatieve kritiek op anderen, maar dat
zelden iets opbouwends uit hun koker komt.
OÍ is dit misschien een D'66 trekje?
Door deze reaktie hopen wij dat u, de lezer, nu
beter geïnformeerd bent.

Feikje Sijbrandij-Meijer
VVD-raadsl id Wym britserad iel

Vijf voor twaalÍ
Met verbazing las ik dit artikeltje in 't Kypman-
tsje van 19 maart j.l. geschreven in negatieve
zin door een groep lJlsters betrokken bij Ge-

'lt Dryltser Kypmantsje'
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Bondsspaarbank
a5

van 1818 Sneek-lJl3t

Stadslaan 51
051 55-1 245,
b.g.g.
051 50-1 2796

Dagelijks geopend
van 9.00-12.30 uur
woensdagavond van 18.30 tot 19.30
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

meentebelangen (naam alléén bij de redactie
bekend).
Naar aanleiding hiervan meen ik toch enkele
opmerkingen recht te moeten zetten.
1 . Er wordt aan gewerkt om in onze stad een

openbare toiletvoorziening te krijgen,
eventueel met douche en Wv-kantoor.
Helaas zal dit voor het seizoen 1986 niet
meer gerealiseerd kunnen worden, hoe-
wel daar door mij wel op is aangedrongen
in de sectievergadering van december'85.
-Persoonlijk reken ik erop dat dit wel gere-
aliseerd is vóór het seizoen 1987.

2. De jaarlijkse onroerendgoedbelasting zou
door de andere partijen geslikt worden als
zoete koek. In de raadsvergadering van
17 september 1985 bij het vaststellen van
het meerjarenplan 1986-1988 stelde het
CDA dat de onroerendgoedbelasting in
1986 nietverhoogd moestworden. Allean-
dere partijen zwegen over de onroeren-
goedbelasting. Alleen Gemeentebelangen
wilde de woonlasten niet verhogen door
de onroerengoedbelasting. Resultaat:
B&W stelden een verhoging voor van 3olo.

Op voorstel van het CDA kwam er geen
verhoging in 1986 en dat is toch wat an-
ders dan het slikken als zoete koek.

3. Door de rotonde zou lJlst onbereikbaar
geworden zijn voor het vrachtverkeer.
Voor de verkeersveiligheid moesten op dit
punt ter bescherming van fietsers en voet-
gangers zodanige maatregelen worden ge
troÍfen die afdoende zijn. De aÍmetingen
van de rotonde ziln Europese maten. Als
binnenkort het wegdek verder aangepast
is, verwacht men ook voor het zware
vrachtverkeer geen onoverkomelijke pro-
blemen meer. Ook vakmanschao van de
chauÍfeurs soeelt in dezen een rol.

4. Wat betreft de 'geeltjes' in Woudsend, wel-
ke betaald worden uit het Íonds'Stads- en
Dorpsvernieuwing', waardoor deze histo-
rische omgeving weer in oude luister her-
steld wordt, hiertegen maakte alleen de
VVD bezwaar. De andere partijen, inklusieÍ
Gemeentebelangen, gingen met de 'geel-
tjes'akkoord.

5. Het prestigeprojekt nieuwe gemeentepa-
leis. Prestigeprolekten kennen we in onze
gemeente gelukkig niet en willen we ook
niet hebben. Het gemêentehuis is/wordt
beslist géén paleis. Het is degelijk, goed en
praktisch gebouwd op een zeer Íinanciëel
verantwoorde wijze waarmee de inwoners
van onze gemeente niet extÍa belast zul-

- len worden. Dit is door het CDA reeds be-
looÍd bij het heien van de zogenaamde
eerste (groene) paal in september 1983 en
in samenwerking met de andere partijen
hebben we dit waar kunnen maken. Vele
gemeenten om ons heen zouden gaarne
met ons in dezen willen ruilen. Wil zijn erg
gelukkig dat dit gemeentehuis in onze stad
is gebouwd en zijn er van overtuigd dat
door àlles samen te voegen onder één dak,
het straks goed werken zal ziin voor onze
ambtenaren ten dienste van al onze inwo-
ners van de gehele gemeente.

Groep lJlsters, betrokken bij Gemeentebelan-
gen, voordat u weer eens in de pen klimt met
op- oÍ aanmerkingen, raadpleeg dan eerstde
notulen van gemeenteraadsvergaderingen,
mogelijk dat u dán de juiste Íeiten weet te
vermelden.

Auke Frankena
raadslid CDA

FiiÍ oer tolve
Fandêr te let fansels, mar dochs is hjir in
reaksje op syn plak.
In tal Dryltsers dy't belutsen binne by Ge-
meentebelangen ha in stikje yn it Kypmanisje
sette litten. lt is tige de Íraach oft Gemeente-
belangen wiis is mei sokke'betrokkenen'. lt
liket hast, dizze minsken tinke allinne oan
Drylts en net oan it belang fan de hiele
gemeente. Boppedat is dÉdlik dat hia net
goed op 'e hichte binne Ían de gong Ían
saken, ek net oangeande it stimgedrach fan
har eigen partij. Ek it oerdriuwen fan de oan-
helle saken ('slikken als zoete koek' / 'ge-
meentepaleis' / 'onbereikbaar voor vracht-
verkeer' / 'vermogen aan geeltjes') komt hast
oan as ófwaaid praat.
My tinkt alle partilen dogge har bêst de sinten
dy't der binne sa goed mooglik te Íerpartsjen
en it belang fan alle ynwenners sa goed as it
kin te behertiglen. As jo it stikje sa lêze
komme der hiel wat opmerkings en fragen nei
Íoaren, ik woe der inkelde oanhelje.
Ha de Dryltser sportÍerienings mear rjocht as
de oaren? Wêr pleitte Gemeentebelangen as
iennichste partij Íoar in iepenbiere toiletÍo;
sjenning en is allinne daï goeo Íoar it prV
moten Ían Drylts? Wie Gemeentebelangen
ófhinklik Ían die iene CDA-dissidint Íoar in
brêgeregeling en dy oare partijen dan dy't ek
meistimt hawwe? De 0nreplik guodbelêsting
ynnimme as swiete koeke en hoe sit it dan mei
it 0nder eagen sjen Ían 'e realiteit? Hat Ge-
meentebelangen ek net syn stim lon oan it
nije Gemeenteh0s? Wêr ha ik de stim heart
fan Gemeentebelang tsjin de rotonde Ían
Drylts en meie de DryltsersekÍeilich itstasjon
berikke? S0nt wannear is dy 36.000 g0ne Ít-
jOn allinne om it Frysk boppeoan te krijen?
Gemeentebelangen hat ek ynstimt mei giel-
tsjes yn Wáldsein, allinne VVD wie tsjin, dit is
dochs in losse gjalp dy't yn dit Íerbàn nearne
oo slachl?
lk hoopje mar dat der net saÍolle Dryltsers op
Gemeentebelangen stimt ha oan'e hán fan it
neamde stikje, dan soe de teloarstelling wol
ris tige grut wêze kinne.

Sibbele Postn^
v

diskussie gesloten

aoaaaaaoaaaaaaaaaoaaaaaaaaaaaaaaaaa

Ta eare Íoar de Skepper

F0ge!s floitsje
en de wyn
streaket myn
tinzen wekker

Tizend touts/es
tysket it yn myn
maitiidstwirrekop
moast ik h jir no ha.

Dan soe 'k sêft
al dy lietsjes
fan al dy sjongers
om myn hals hingje.

Prachtige psalmen
soe'k dan meinimme
nei d' oare ein
fan de wrede wràld.

P.F.

sBv
Faar 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
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SeisÍsurze;

efter it ear

Elk op syn plak, sei de politikus, doe
krige er in lOs fan 'e bef en sefte him

'Deze jongen stemt niet,' sei er mei grutte
wissigens, wylst er wat wypwapsk om him
hinne seach. Och ja, as lange Teade dat sei,
soe dat wol sa wêze en wy leauden it dan ek
wol. Dêr komt noch by, as de blêden oan de
beammen komme is er altyd wat yn 'e war, wat
wypwapsk sismar. Guon lju ha dat. As de blê-
den komme of gean, bin hla fan 't sintrum.
Mar omt Teade merkbite dat om dizze anar-
gistyske Étspraak gjin opskuor kaam, kniep er
de selde wurden nochris làns syn Étstekken-
de adamsappel, lykwols no mei noch mear
desibellen.; Syn puntige kielknikkert fleach
heftig mei op en del. Net skeard fansels. 'No,

?t moatst dan sels marwitte,' reagearde Ok-\qe. 'Mar dan moatst letter ek net seure en
skrieme oer regeringsbesluten.' Ja, dy siet.
No ja, dat is te sizzen, Teade stowde oerein en
raasde oer de stamtafel hinne. dat dat der
neat mei te krijen hie. 'lk leverje krityk as ik dat
wol. Dat steltsje suÍÍerds dêre. Jildferslyn-
jend, dat sis ik jimme en dêrom, Têade stemt
niet.' 'So what,' bromde in jongkeardel dy't
net alhiel rlngefaarlik mei de biljertkeu op És
ófkaam. 'Tochten jo, dat jo se dêr mei hiene?
Hàld no gau op, man.'
Kalm kuiere erwerom, lei oan en stjitte. 'TolÍ,'
sei er foar him sels.
Teade woe al wer yn de oanfal, mar it wie wer
Okke dy't der tusken kaam en ek oan Teade
kwyt koe dat dy wat kalm bliuwe moast. 'lt is
hjir op 't lêst gjin polityk kafee, dêrom kinne
we it der bêst efkes oer ha, mar we raze net,
skelle net en wurde net lulk.'
De r0chsten wiene it mei de sprekker iens. 'lk
stem wol,'sei Gasse'knyn', en altyd op desel-
de partij.' 'Werom dat,' woene we witte. 'No,'
sei't er, 'by És thÉs stemden se der ek altyd al

. ) en dat hàld ik sa oan.' Moai, tochten wy, dy
Yocht net mear mei, mar Gasse seach om him

hinne as hie er it stopjern ÉtÍ0n, ynklusief 't
pypke. "t Falt net ta, jonges,' oppere àlde
Doesrna, 'jin moat' der sels marris sitte, no
sismar hoe't it moat!'
Sa waarden wy dy sneontemiddeis mei 't iene
probleem nei 't oare opskipe, en dat op sa'n
Írije middei, wêrÍan jin sizze, kom ik stap ef-
kes Ét dy drokke en dryste wràld, keapje in
skjinnenien en kin der dan wer Íris en fleurich
tsjinoan. Hawar, we nimme it sa't is. 'Wat fynst
do no Ían Braks,' waard Keimpe, in boere-
arbeider, frege, 'Och ju, 't sit sa, hoe minder
as wy melke, hoe mear se És melke, it jild moat
dochs earne weikomme, mar we rêde it wol
hear mei syn allen.' 'Kalm deljOn 0nder itwj<ik
fan de grutte holle hearen, hear'k wol,' sei de
biljerter 0nder it krytsjen. ProÍessioneel blies
er it stofÍige blau deróf en karabolearde fier-
der. 'Acht.'
'Doch my ek mar 'n stik of acht,' sei Keimpe
tsjin de kastlein en dat kaam moai Ít want we
hiene de boaiem te pakken. ïeade skodholle
en seach it, sa te sjen, swier yn. Hy woe, sa die
er És no wat kalmer te witten, dat nimmen
woansdei te stimmen gong, dan soe dat
Haachske naasje wol bekomme. Lubbers wie
neffens him in glêde stjonkert, dy't it jild ta-

skowd krige fan it Vatikaan; jawis de Paus siet
hjir achter. No en Jopie Ole moast gau op-
skrasse, dy siet oates en toates ron te struien
dat it oerfjirtjin dagen twa wikeÍierderwie. Ek
Ed rêde it net, by Teade, dy stie noch altyd yn
't skaad fan de kont Ían Wiegel en hy koe noch
sokke trouwe h0ne-eagen ha, mar de mins-
ken oertsj0gje, homar. Sa, no wie er syn aai
dochs kwyt en de finer soe wol gjin koai lizze.
Doesma woe ïeade der wolris sitten sjen.
'Wat soest der Íaak sitte te sliepen!'Okke or-
neare soksawat as boargeroarloch en revo-
| Ésje en ek oaren woene net mei Teade yn see.
Gasse Knyn hie al in oplossing, sa sei er, Íoar
it grutte jildtekoart: 'Gewoan Íolle mear pe-
pierjild drukke litte,' en wer seach er as hie er
no it aai fan Columbus.
We lieten Gasse yn syn eigen gloarje. Boppe-
dat woene we ek wolris wat oar praat, polityk
kriget dochs nimmen Íerstàn Ían.
Mar nee, we wiene der noch net. 'Tsien, . . . se
moatte sels earst it goeie foarbyld marris
jaan,' sei de biljerter. 'Dat is dêre grou lean,
taksje hjir en dêr en bybaantsjes by de r0s.
Ferbetterje de wráld en begjin by josels.'
Pikeetjeen...alve.
Ja, gjin nijs Íansels mar siet wol wer wat yn.
'Dat jildt altiten Íansels,' tocht Keimpe l0dop,
wylst er syn hán troch syn giele tofet helle,'
'net allinne Íoar lju dy't yn polityk dogge.' 'We
hawwe it no al oer de polityk, Keimpe,' bearde
Teade en woe beweare dat guon in draai oan
it praat jaan woene. Soe best ris kinne, toch-
ten wy sa en winsken it suver. Mar Teade
batste der op-en-nij yn en it like at syn kiel-
knikkert efkes tsjinwraksele mar nei in slok
smarsel glide er wer soepel op en del.
'Woansdei stimme jimme, mar ik sis jimme
wat derek read makke wurdt it bliuwt donder-

jaaien. lt wurdt nea neat!' 'lt binne ek mins-
ken,' Keimpe kaam er wer sÍntsjes ynwaaien.
'Der binne wol mindere plakken op 'e wrald.'
Oesa beháldend wer. NefÍens de biljerter
moast Keimpe skielk earst sels marris buork-
je, dan soe der wol oars oer Braks en de man-
nen redenearje. 'Dan kinst dyn eigen stront
net iens mear kwyt, no dan skytst ek op dy
mannen,' sei Teade en dit wie Íansels wol
moai sein.
It koe, miskien ek mei troch És gegniis, fuort
in r0ntsje lije. B0ter- en tsiisbergen, molke-
poeierpakhuzen Íol en aanst strontbergen, ja
de wráld siet en sit dochs frjemd ynelkoar,
wiene we no samar mei syn allen iens.
Mar och der wiene ek wer wichtiger saken.
No, wie dat net in optimistysk beslÉt Ían dit
polityk petear? De hege hearen fine marwat
Ét, as 't er op oan komt geane we dochs Ís
eigen gong. Mar Teade woe noch witte, wat it
waard, links oÍ rjochts. Wy binne ek mar mins-
ken, dat wol sizze wy sitte wol sa kreas
ynelkoar, we kinne jierren tebek sjen mar net
in tel foarÉt!, dat we moasten Teade telaor-
stelle: we wisten it net. Okke Íandele in Íodsie
Íoar't ljocht:

Polityk is ja oÍ nee
links en rjochts, her en der
it is krekt as mei de see
it skommelt hin en wer

Polityk is kwea of goed
soms leaÍ en soms fel
it is krekt as eb en Íloed
it giet op en del.

P.F.

PriisÍraach-ritslach :

'Tige slagge!'

De priisÍraach Ét it lêste Kypmantsje is, meie
we wol sizze, aardich slagge.
De ynstjoerings wiene fansels wol net sa grut
dat we der ekstra redaksjej0nen Íoar ynlask-
je moasten, mar dochs, sa die Ét guon brief-
kes bliken, it moat gauris wer, soksawat.
No dat is bydizzen tasein.
It wie al mei al, noch in hiel Ítsykjen. Guon
kamen mei nuveraardige oplossings, en alles
moat Íansels dan 'neisjekt'wurde.
ïwa wiene der dy't alles hielendal goed hiene,
te witten, Thea de Haan en A. Frankena-Hoo-
mans.
Oaren wiene derticht by, mar in protte hiene it
Kypmantsje net, of better, de letters net goed
besjoen. Sa wiene der nochal wat dy hiene
'Hynstemiddei' oansjoen Íoar'Hynstemid-
del!'Ja, en dat is fansels hiel wat oars.
Mei it Kypmantsje op de knibbels, skriuw ik
dit, mar it is dÉdlik in 'i', op't ein.

Mar derwiene mear aardigeoplossings, seind
we. In stik of wat;immen tocht Ían. ribskuorje
dat it 'skeuke' wie; 'om de jeuk te verdrijven!'
In oare ynstjoerster miende dat in beanhearre
in 'edelman'wie, 'met speciale rechten'.
En Harnzer dowen binne seeÍ0gels en is net
sabeare dóf oÍ'Oostindisch doof' (wersoedat
trouwens weikomme?! Wa wit it?).
De poepesinne is de moanne dêr't de poepen
0nder meanden, y.f.m. de waarmte oerdeis en
is dus net de sinne achter de wolken.
Ek de 'sneinske kiel' wie wat mis. Dit is 'it
ferkearde kielsgat', sismar de luchtpiip en
gjin sneinsk boesgroen. Dat is de 'blaukile'.
Dan waard der ek frege hoe't men 'beanhear-
re' Étsprekt. Dat kin fansels Íerskillend wêze,
mar yn't wurdboek wurdt it sa oanj0n: bie n,
d.w.s. nei de 'b'de 'i' en dernei de'stomme e'
(e, sa skreaun), dus dÉdlik mei in 'i' l0d. Mar it
krektlykegoed mei in 'ê', dat is yn elk part fan
Fryslán faaks ferskillend. (Sa wurd allinnich it
bist de ljip al op sa'n sán wizen ítsprutsen:
leep, liep, ljip, lip, leip ensfh.) /
Dan no de beneamings, mei saÍolle moogy/



It Dryltser Kypmantsje 6

sinonimen (mar der kin lykwols noch wolris
ien misse, hingje my der net oan op).

1. kowedrinken - wetter
2. de grutte dobbe - desee, oseaan
3. kositen - de ko syn iten yn de golle (foar-

hinne: 20 kobistkes dan leaÍst 25 kositen
yn de golle!)

4. blau jaan - in oansyk óÍwize mar ek,
smoke!

5. ribskorje - ite
6. burdbaarnderke - (jawis, mei twa aa's)

koart (krom) pypke (ek wol noaswarmer)
7. Ongans - 'nageboorte' - of lêste, nei-

kream, Í0lens, it neispul
8. droechskjirje - ite s0nder drinken of

'poetse'(mei sán)
9. hottefylje - dwersbongelje

10. stek-yn-e-b0se - lyts licht persoan
1 1 r0chskerne -strontbult
12. de sneinske kiel - Íerkearde kielsgat -

luchtpiip
13. widnersÍertriet of tillefoanbonkje - it

earmtakkebonkje
14. moardnerswaar - tige dizenich, mistich

waar
15. beanhearre - droege easte - oÍ noarde-

wyn
16. hagedoarnwinter - in Í0le kjeld (om maaie

hinne as de hagebeam bloeit - meidoorn)
17. einepikewaar - oesa (moai), myld waar.
18. adamje oÍ bodzje - wrotte en wrame, hurd

wurkje
19. hynstemiddei - tolve oere yn 'e nacht
20. poepesinne - de moanne
2'l . tsjinakselje - dwersbongelle, tsjinstribje
22. Bokke syn himd - f lues op 'e hite molke of

brii.
bynpeal - de bynstok of pantsjer oer in
weide hea of fracht Íoer, mar ek in grut
srgaar
Harnzer dowen - seeÍ0gels (ek de skel-
namme Íoar de Harnzers)

25. it waarlamke bletteret - de wettersnio
(Gallinago gallinago) lit him 'Íalle' Ían
g rutte h ichte en hàld dan de b0tenste fea-
ren fan syn flerken sa, dat der in bletter-
jend gel0d 0ntstiet. We krije dan noarde-
wyn (hege wyn) en meastal (dus) reinwet-
ter. Ekwol, bletterlamke, himelgeit, maai-
lamke oÍ wjerlamke.

No dat wiene se. Ja, wer't se allegear weikom-
me is suver net mear achter te kommen. De
beide priiswinnaressen hawwe wilens harren
priis thÉsbesoarge krigen. Om hjir tusken te
lotsjen like És wat al te gek, dat sadwaande.
Tenei griÍ mear!

23.

24.

P.F.

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 niet.... meteen Wietze bellen!

Klei n-Onderhoudsbed rijf

\nf. Huisman
Eegracht 37
8651 EG lJlst
Te|.05155-1735

Het adviseren van de
juiste ziektekostenver-
zekering is sterk vereen-
voudigd
* Let niet alleen op de (goedkope) premies..,

maar ook de voorwaarden soelen
een belangrijke rol.

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

Speerstra's voordeelma rkt

Vooral uw:

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

Speciale drogisteril en kosmetica-afdeling

Let op onze wekelijkse tolder!!

S PE ERSTRA's Voo rdeel markt
Stadslaan 2 - TeleÍoon 1206

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

FI ETSEN

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

riiwiclbcdrii
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'lJlster allerlei'
Gereformeerde Lagere School te lJtst

omstreeks 1923
De heer Jaap de Jong stuurde ons vanuit
Canada een oude schoolÍoto die wij hierbij
gaarne afdrukken. De Jong staat zelÍ ook op
deze opname en wel als eerste op de tweede
rij van achteren.

Achterste rijv.l.n.r.: Evert Haagsma, Eelkje de
Jong (zuster van Jaap), Janke Nop, Cathari-
nus Rienstra, Tine Feenstra, Homme van del
Werf en Gerilt Kloostra.
2e rij: Jacob de Jong (Jaap-ltte), Wouter Nop,
Haaye Nop, meester H. Posthuma hoofd der
school van 1922-1925, Sietske Feenstra,
meester G. de Jong onderwijzer, Geesje van
der Werf , Simon Sijperda en Douwe Buma.
3e rij, geknield: Sybren Cnossen, Jan Jurjens
Feenstra, Wiebe Cnossen, Teake Cnossen,

, í jnt je Cnossen, SieÍske Vellinga, Tjamke de
Yries-(hatfzuster van Abe de Jong),. Martha

van der Horst, Bouke van der Horst (met
matrozenkraag), Johan de Jong en een
Hongaars meisje.
Voorste rij, zittend: Rintje Haagsma, Tietje
van der Meer, Hongaars meisje, was in de kost
bij Popke Vellinga en Thomas de Jong.

Beleyenissen uit de 2e Wereldoortog
Hoewel de 2e wereldoorlog al meer dan veertig jaar voorbij is worden we nog bijna
dagelijks via de nieuwsmedia aan deze tijd herinnerd.
vooral als het zo tegen 4 en 5 mei loopt valt er een opleving in de berichtgeving te
bespeuren.
In 'lt Dryltser Kypmantsje' hebben we ook al enige jaren achtereen aandacht
geschonken aan de periode 1940-'45. Ditmaal laten wij onze .canadese'korrespon-
dent de oud-lJlster Jaap Th. de Jong aan het woord.

Werken in Duitsland
In het begin van de 2e Wereld Oorlog hadden
wij het niet zo ruim. Het werd steeds moeilii-

* _,r orïl in een opgroeiend gezin eten op tafel-íe krijgen. Mijn vrouw was toen in verwach-
ting en heeft ook niet zo'n beste tijd gehad.
Door de Ráad van Arbeid aÍdeling Sneekwerd
werk met goed loon in Duitsland aangêbo-
den. Met z'n drieën gaven wij ons op, Nolke
Planting (zoon van Linze--Klas), Jaap de Jong
(zoon van Roel een Geertje), werd ook wel
Jaap DÉtser genoemd, en ik, Jaap de Jong
(Jaap-ltte).
Wij werden bij de spoorwegen geplaatst in
Hannover en zijn daar ruim 16 weken ge-
weest. Het loon werd aan onze vrouwen toe-
gezonoen.
Onze voorman was een goede vent en geen
'Heil Hitler'roeper. Hij had wel doordatwij na
ons verlof niet terug zouden komen en zo
gebeurde het ook. Intussen was onze viiÍde
zoon Sierd geboren. Op 24 mei 1941 e; hij
was al een week of vier oud voor ik hem voor
het eerst zag. Beppe Clara Nijdam, onze buur-
vrouw, zorgde in de oorlogsjaren heel goed
voor mijn vrouw.

Takkebossen als bÍandstoÍ
In die tijd werkte ik veel samen met Hedzer
van Brug die op Uilenburg in de kazerne
woonde.
De doornstruiken aan de oude Schatting, dat

is de weg van Nijezijl naar Osingahuiz-èn, wa-
ren gesnoeid.
Wij besloten al die takken op te binden in
bossen om ze dan aan een bakker te verko-
pen, want de brandstoÍ was krap.
Alles werd door ons opgebonden en wij leg-
den een praam klaar in de Wijmerts ter hoogte
van het Zwarte Hok.
Boer Jorritsma die aan de Schatting woonde
had ons al een paard en wagen beloofd om de
takkebossen van de weg naar de praam te
rijden.
Op een morgen gingen wij op de tiets er heen
en onderweg vertelde ik Hedzer dat ik een
illegaal blaadje bij me had voor Jorritsma.
Toen wil daar in de buurt kwamen, zagen we
een paar motorfietéen en een soort overval-
wagen staan. Er werd een razzia gehouden op
de boerderij van Jorritsma.
Terug konden we niet meer en we werden
aangehouden en ondervraagd door Duitse
soldaten. Ze bevoelden onze etenzakjes ach-
ter op de fiets. Hedzer van Brug ging zo wat
door de grond om dat illegale blaadje van mij,
maar dat was goed opgeborgen.
Daarna wilden ze ons 'Ausweis' zien. Oo dat
van mij stond als beroep schipper aangege-
ven en de Duitsers wilden weten wat wij hier
zochten.
Hedzer kon een goed woordje Duits want hij
was in vroeger jaren melkknecht in Duitsland
geweest. Hij trachtte de Duitse officier er van

te overtuigen dat ons schip in de Wijmerts lag.
Ze lieten ons weer gaan en bij Jorritsma
konden ze gelukkig ook niets vinden. Met
paard en wagen brachten wij onze takkebos-
sen naar de praam en verkochten onze vracht
aan een bakker in Uitwellingerga.

Aardappelen yervoer
Abe Postma de groenteboer had een vracht
aardappels gekocht en die moest worden ge-
laden en naar lJlst worden veryoero.
Wij (Hedzer van Brug en ik) hadden een grote
praam van 18 ton gehuurd. Toen wij op de
heenreis door Bolsward kwamen werd daar
razzia gehouden.
Elke fiets werd in beslag genomen en wij wer-
den gesommeerd om aan te leggen.
Onze Íietsen waren ook aan boord maar ze
lagen wel onder een dekkleed. De Duitsers
moesten onze 'papieren' zien. Dat deden wij
maar ik duwde hen tevens een binnenvaart-
reglement onder de neus. Daar konden die
Duitsers niets uit wijs worden en toen lieten
ze ons maar weer verder gaan. Wij laadden in
de buurt van Grauwe Kat een grote vracht
aardappels. Het was al spertijd toen we op de
terugreis in Bolsward aankwamen. Daarom
legden we de praam daar vast en gingen per
fiets naar lJlst.
De volgende dag gingen we met z'n drieën

TAXI.BUSJES
verhuur/8 pers.

BEL 19OO
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weer naar Bolsward, Abe Postma ging name-
lijk zelÍ ook mee.
Op de bewuste plaats aangekomen, zagen we
alleen nog maar een paar touwtjes aan de wal
hangen! De grote 18-tons praam met aardap-
pels was gezonken. Er werd een kraan opge-
scharreld en we kregen het spul weer driiven-
de. Het was een tiid van honger en in Bols-
ward lagen een aantal botters (visserssche-
pen) te wachten op wat aardappels.
Postma wou dat natte zoodje wel kwijt en met
toestemming van de burgemeester van Bols-
ward namen de botters de vracht over.
Later ontdekten wij dat onderde waterlijn een
klinknagel uit de praam miste, waardoor hii
was gezonken. Postma vertelde ons dat hij
nog nooit zoveel aan een vracht aardappels
had verdiend.

Tot zover de belevenissen van de heer Jaap de
Jong die wij hierbij nog graag willen bedan-
ken voor zijn medewerking.

Frits Boschma

BEL 19OO
vooR

TAXI-NIEUWENHUIS

Chr. Bond van
Plattelandsvrouwen, lJlst
Op donderdag 13 maart j.l. hield de C.P.B.
weer haar maandelijkse avond.
Ditmaal hadden we de Nierstichting uit Bus-
sum. Aan de hand van dia's liet mevrouw De
Jong ons zien wat de Nierstichting zoal doet;
de Nierstichting zet zich in voor chronische
nierpatiënten. Eind 1984 bedroeg hun aantal
plm. 2500 patiënten, per laar komen er enige
honderden mensen bil.
Een donornier geeÍt deze mensen weer kans
op een normaal leven, daar zij anders 2 tot
3 maal per week met een kunstnier moeten
worden behandeld. Na de pauze kwamen er
nog veel vragen binnen.
Het was een zeer interessante avond.
Onze laatste gezamenlijke avonci met de
N.C.V.B. is niet 24 april maar 1 mei, met het
Bureau van Merkartikelen met het ondenrvero
'De huisvrouw als manager'.

Het bestuur

OPEN DËUR/
GOEDE TIJDING
Velerlei lsraël
lsraël: het volk van de bijbel, het ioodse volk
over de hele wereld, het joodse gelooÍ, de
staat in het Midden-Oosten ... Alleen het
woord lsraël leidt al tot spraakverwarring en
begripsverwarring. In het aprilnummer van
Open Deur/Goede.Tijding gaat het over lsraël
in zijn vele facetten, over het belooÍde land,
over de staat, over het gesprek tussen joden
en christenen, over de verwerking van de
'ho'locaust'. Met foto's en illustraties, met kor-
te en langere verhalen van o.a. Geert Boo-
gaard, Martin Buber, Karel Deurloo, Joke For-
ceville, Willem van der Meiden, Len Munnik,
Bart Robbers, Simon Schoon, Johan Snoek,.
Marja van der Veen en Adri Verweij.
Open Deur/Goede Tijding is een oekume-

nisch maandblad over vragen van gelooÍ en
leven, voor mensen binnen en buiten de ker-
ken. Een jaarabonnement kost f 7,-. Proel-
nummers worden op aanvraag gratis ver-
strekt.
Zondag 26 april (17.00 uur, radio 5) wordt een
IKON,OD/GT radio-kerkdienst uitgezonden
oveÍ dil nummeÍ.
Voorganger is ds J.M. Snoek te RotteÍdam.
Met vriendelijke groet,

Open Deur-commissie lJlst

WV-lJlst
Op donderdag 3 aprilj.l. heette Gerke de Boer
ca. 20 belangstellende ondernemers welkom
in de Skoender. Hij deed dit als voorzitter van
de werkgroep 'WV-lJlst i.o.'. Op deze avond
zou de VW-lJlst daadwerkelijk opnieuw in
het leven worden geroepen.
Hoewel nooit ofÍicieel opgeheven is devorige
VVV-lJlst stilletjes heengegaan en werden de
aktiviteiten overgeheveld naar de toenmalige
gemeente lJlst.
Toch is er opnieuw behoefte aan een daad-
werkelijke WV-lJlst, dat bleek ook duidelijk
uit een eerder gehouden enquête onder de
lJlster middenstand en het bedrijÍsleven. In
het afgelopen jaar wist ook de werkgroep een
stukje Ulst-promotion te verrichten, door
i.s.m. gemeente en NS de Íestiviteiten rond de
opening van de nieuwe NS-halte te organi-
seren.
Tijdens de vergadering tot oprichting van een
VVV-lJlst deden de aanwezigen tal van sug-
gesties om in de toekomst lJlst niet alleen tot
een doorgangsplaats te maken, maar lJlst zo
aantrekkelijk mogelijk te verkopen aan de
toerist en rekreant. Enkele van deze sugges-
ties zullen op korte termijn nog verwezenlijkt
dienen te worden om reeds dit seizoen te
kunnen starten.
Er wordt druk gewerkt aan een eigen behui-
zing van het VW, maar zolang dit nog niet is
gerealiseerd is Boekhandel Visser bereid
gevonden zolang als informatiecentrum te
dienen.
Een interim-bestuur zal in de komende oerio-
de werken aan de daadwerkelijke oprichting
en de ledenwerving, zodat in afzienbare tijd
een ledenvergadering de WV-IJlst oÍÍicieel in
het leven kan roeoen.

't NifelhÍske
Ergens aan het einde van de Galamagracht
staat een huisje waarop staat: 'Creatief Cen-
trum 't NiÍelhÉske'.
Dit huisje grenst aan een schildersbedrijf en
daarachter ligt de begraaÍplaats.
In dat huisje met die dure naam hebben wij,2
HBO-J stagières, het hele jaar een club van
ongeveer 13 kinderen geleid. Elke woensdag
om halÍ 2 begon een uurtje knutselen voor
kinderen van 6 tot 12 jaar. We hebben van
alles gedaan: timmeren, weven, kleien, glas-
verven, werken met waardeloos materiaal
enz.
Vaak deden we iets dat aansloot bij de tild van
het jaar: met Sinterklaas hebben we peperno-
ten en taaipoppen gemaakt, met kerstmis een
kerststukje en met Pasen een kuikentje van
pompoenen. Zo nu en dan deden we ook een
spelletje of vertelden we een verhaaltje.
Het seizoen is nu bijna aÍgelopen en we slui-
ten af met een Íeest.
Volgend iaar zijn er weer 2 HBO-J'ers en we
hooen dat er dan weer net zoveel kinderen
komen als dit seizoen, zodat het weer net zo

BEG'TI' ERNIH AAN,
VRAAG'f DE SCH'ÍDEP'

JG.DEVRIES -TJLST
schilde'. en behanger sbe dfiJÍ
GalamagÍacht 13 - TEL. 05155-1387

I
Meubelmakerl

PeínGolzrnn
Gespeciallseerd in het maken
van eigentijdse meubelen
en interieu r- bet i m meri ngen
naar uw persoonlijke wensen.

I ,i|e"*rt t, *"tt *,|Jlst - Telefoon 05155-2251

aulnt

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

&-f-lrlt*d ín wtiBJto ru,motltBn
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gezellig wordt. We vinden het iammer dat we
er straks mee ophouden en hier houden we
ooK mee op.
Dáág! Geertje en Rina

Wie zou zich volgend seizoen beschikbaar
willen stellen voor een bestuursÍunktie in 't
NiÍelhÉske.
InÍormatie : tel. 2352. Graag zo spoedig mo-
gelijk even bellen. OÍ vraag eens wat het in-
houdt om 't NifelhÉske te besturen.
Met vriendel ijke groet,

Het bestuur

FIETSEN VERLEER JE NIET,
LEZEN EN SCHRIJVEN WEL?
U herkent deze kreet waarschijnlijk wel. Op
dit moment ontvangen 7 volwassenen in onze
gemeente gratis les in lezen en schrijven.
Een van hen heeft al goede vorderingen ge-.maakt 

en heeft het volgende stukje zonder
hulp geschreven:

\,,.9a één keer per week naar lJlst. Daar leer ik
scnnlven en lezen. ual was eerst op maan-
dagmorgen, maar nu is het op donderdag-
morgen. lk kwam er eerst op de bromfiets,
maar nu met de auto. lk zit er al een jaar op.
Het gaat wel leuk met het lezen en schrijven.
Het is in de bibliotheek van lJlst.'
We weten dat er in Wymbritseradiel meervol-
wassenen zijn die niet oÍ niet goed kunnen
lezen en/oÍ schrijven. Er zijn mogelijkheden,
juist voor deze mensen, om daar wat aan te
doen.
Wijs hen op die mogelijkheden. Informatie:
05154-2897

CDA-Vrouwenberaad
In de ledenvergadering van het CDA-Vrou-
wenberaad, regio-Sneek (w.o. ook lJlst be-
hoort) kon de voorzitter een 70-tal vrouwen
welkom heten. In deze vergadering sprak me-
vrouw Van den Bergh uit Hempens over het
.pport van het CDAV: 'De vrouw en de nieu-

\-,e ontwikkelingen rond de voortplanting'.
Mevrouw Van den Bergh belichtte de medi-
sche kant van het rapport en vertelde de aan-
wezigen dat vooral de techniek van de voort-
planting enorm is vooruitgegaan.
Sinds 1960 toen de anticonceptie zijn intrede
deed, heeÍt men momenteel heel andere ge-
dachten en meningen hierover.
Bekend is dat één op de tien vrouwen in de
Westerse wereld ongewenst geen kinderen
kan krijgen. Allerlei medische mogelilkheden
werden door de spreekster naar voren ge-
bracht. Als vrouw komt men voor de vraag:
waar liggen de grenzen en wat is toelaatbaar
bij de wetenschappelijke ontwikkêlingen. De
spreekster benadrukte, en ook in de discussie
kwam naar voren, dat de positie van het kind
altijd centraal moet staan in dit soort moeilij-
ke kwesties.
Er kwamen allerlei voortplantingsmogelijk-
heden naar voren, zoals kunstmatige insemi-
natie, reageerbuisbabies en draagmoeder-
schap. Toch gaan de voortplantingsontwik-
kelingen in een snel tempo door. Bekend is
dat er momenteel 1500 reageerbuisbabies in
wording zijn. Ook het probleem oÍ de donor
bij kunstmatige inseminatie bekend moet
worden, is een aktuele vraag. Gekonstateerd
wordt dat kinderen in de puberteitsjaren toch

problemen hebben met de vraag wie hun bio-
logische vader is.
Ook de problemen rond het draagmoeder-
schap kwamen aan de orde. Vooral wanneer
blijkt dat het kind van de draagmoeder met
afwijkingen wordt geboren. Er blijkt momen-
teel al een kommerciële handel rond hêt
draagmoederschap te zijn ontstaan. De aan-
wezigen konstateerden dat men deze praktii-
ken kritisch moet volgen, gezien vanuit de
Bijbelse normen. Uit de uitvoerige discussie
bleek dat we met deze praktijken te ver gaan,
vooral de experimenten met de inplanting van
menselijke embryo's bij dieren werden door
de aanwezigen sterk afgekeurd.
Het partijbestuurvan het CDA in Den Haag zal
door middel van enkele stellingen ervan op de
hoogte worden gebracht hoe de CDAV-leden
zich in deze vergadering over dit onderwerp
hebben uitgesproken.

A.F.-H.

Bond van Plattelands-
vrouwen in Friesland.
aÍd. lJlst
Op donderdag 6 maart j.l. hebben we weer
onze maandelijkse bijeenkomst gehad. Deze
avond was mevrouw Slotboom-van der Werf
onze gast, die het thema 'Het verschil van
buiten- en binnenwereld van man en vrouw'
behandelde.
Eerst werd een film vertoond waarin naar vo-
ren werd gebracht wat voor problemen het
geeft als vrouwen een 'mannenberoep' kie-
zen, zoals meubelmaker e.d. Ook de rol van
het arbeidsburo werd belicht. Na de Íilm ont-
stond er een levendige diskussie over dit
thema en vooral over de rol van de vrouw in de
reklame.
Op dinsdag 22 april a.s. hebben we onze laat-
ste seizoenavond. De heer J. Schreu I zal dan
in samenwerking met het Produktschap voor
groenten en fruit deze avond verzorgen.
Mocht u belangstelling hebben, komt u dan
gerust langs of neem even kontakt op met
onze sekretaresse, mevrouw H. Bones, Wes-
tergoleane 33, tel. 1982.

Kon. Ned. Ver. E.H.B.O. aÍd.
lJlst-Oosthem
Maandag 24 maaft j.l. zijn in lJlst 16 kursisten
geslaagd voor het eenheidsdiploma E.H.B.O.
Het examen werd afgenomen door dr. Haver-
man uit St. Nicolaasga en mevrouw Huitema-
Jongstra, kaderinstructrice uit Sneek.
Hierondervolgen de namen van de geslaag-
den:
Dhr. T. Algra, Oosthem; dhr. H. Baudet, lJlst;
mevr. A. Boschma-Huitema, Oosthem; mej. P.
v.d. Bosch, lJlst; mej. J. Hottinga, lJlst; dhr. C.
Hilarius, Oosthem; dhr. E. Kieft, lJlst: mevr. B.
Landman-Jacobi, Oosthem; mej. G. Ligthart,
Sneek; mej. l.W.C. Nagelhout, lJlst; dhr. J.P.
Nobel, lJlst: mevr. A. Smit-Bles. lJlst: dhr. E.
Stienstra, lJlst; mevr. J. Vink-Kooistra. lJlst.
mevr. A. De Witte-Nijdam, Oosthem; dhr. H.G.
v.d. Wal, Sneek.
Alle geslaagden gefeliciteerd met het behaal-
de resultaat!

Het bestuur
afd. lJlst-Oosthem

Moeilijk?
leder van ons heeft zo ziin ol haar eigen zorg
oÍ verdriet, soms groot, soms klein. Velen
hebben leren leven met die verdrietigheden.
Meestal zijn we 'flink' en zeggen "t gaat
prima'. Soms durven we een zucht te slaken.
't Liefst zonder dat iemand dat merkt. leder
heeft immers genoeg aan eigen problemen.
Mensen moeten ons niet ook nog aan de kop
komen zeuren met andere moeilijkheden. He-
lemaal niet om te vertellen dat we 't zo ver-
keerd doen ! Laat ieder zich maar met zichzelÍ
bemoeien, want ondanks al die mooie praat-
jes is het een rotzooi in de wereld: In Kedi-
chem stookt men een hotel op omdat Jan-
maat facistische taal uitslaat. In Zuid AÍrika
vechten zwarten met de moed der wanhoop
voor hun rechten. In AÍghanistan wordt een
volk vermoord. Nicaragua wordt platgedrukt
omdat het 2000 km. van de V.S. afligt en die-
zelÍde V.S. vinden dat ze gewoonweg zichzelt
kunnen zijn voor de kust van Libië. In lran
sterven kindersoldaten door giÍgas van lrak.
Het is een grote rotzooi en je doet er niets aan.
En toch . . . In Manilla dwong een menigte het
leger om niet te schieten. Elke maand schrij-
ven honderden mênsen met Amnesty om het
lot van gevangenen te verbeteren. In mei gaan
miljoenen Nederlanders stemmen om een re-
gering te kiezen diezorgtvooreen rechtvaar-
dige samenleving. Het is maar wat ieder daar-
bij mee wil laten wegen: Een schoon milieu?
Waarbij niet alleen automobilisten maar ook
raffinaderijen worden gedwongen tot minder
vervuilinE? Geen kernenergie om ook onze
kinderen gezond te laten blijven? Een einde
aan de wapenwedloop die het eten der armen
verteert en ieder die uit de pas loopt intimi-
deert? Werken aan een samenleving waarin
mensen zich niet meer tweederangs burgers
voelen, omdat ze W.A.O.-er zijn of een andere
uitkering 'genieten' of omdat ze als vrouw of
als kind weinig over zichzelf te vertellen heb-
ben?
Kiezen om eerlijk te leven en te werken aan
een eerlijke samenleving kan misschien wel
het beste door kleine verdrietige en zorgelijke
mensen. Zij weten tenminste waar ze het over
hebben.

IKV-kern lJlst
Ylostinslaan 75

te!.1254

Gemeentelijk Vredesbeleid
Dat is een heel verhaal van de l.K.V.-kern lJlst
in het Kypmantsje van februari 1986. Het is
echter wel zo, dat er nog meer vredesaktivitei-
ten zijn dan alleen die van het l.K.V.
Wat betreÍt de gemeentelijke bevoegdheden
vastgelegd in Artikel 124van de Grondwet en
Art. 128 van de Gemeentewet. isterecht. maar
aangaande de te leveren bijdrage aan de de-
mocratisering van het vredes- en veiligheids-
beleid, kunnen de mogelijkheden die volgens
het l.K.V. gewenst zijn, door andere groepe-
ringen in de gemeente wel als schadeliikvoor
vrede en veiligheid worden beschouwd. Bij-
voorbeeld de materiële ondersteuning (gel-
delijke steun). Zoals bekend heeft destijds de
gemeente lJlst een dergelijke ondersteuning
van het LK.V. aÍgewezen. Er zouden prompt
gelijke verzoeken van bijvoorbeeld het
|.C.T.O., het U.B.V. of de Stichting vrede in
Vrijheid binnen kunnen komen, wiens leden
ervan overtuigd zijn, dat hun mening overwat
dienstig is voor vrede en veiligheid in de ge-
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meente zeet zeker getoetst moeten worden,
alvorens aan een eenzijdige toekenning aan
het l.K.V. tegemoet te komen.
Het vredesonderuvijs en de vredesopvoeding
kan door de gemeente gestimuleerd worden.
Akkoord, maar het l.C.T.O. heeft ook een heel
goed programma over vredesonderwijs en
vredesopvoeding op stapel staan en heus niet
alleen voor de Christelijke scholen, al vallen
die dan niet direkt onder het gemeentebe-
stuur, zoals met de openbare scholen het ge-
val is. Hun voorzieningen worden ook door
het gemeentebestuur beoordeeld en kunnen
worden goed- oÍ afgekeurd. Voorwat betreft
de punten 1 en 2 staan de zaken gelijk, oÍ het
nu is voor eenzijdige dan wel tweezijdige ont-
wapening. Politieke uitspraken van de ge-
meente ten aanzien van vrede en veiligheid
kunnen ook tweeledig uitvallen, verschillend
van bijvoorbeeld die van Hellevoetsluis,
Woensdrecht en Deventer. Wat deze laatste
gemeente betreft: is het niet schande dat een
overheidsinstelling schulden van belasting-
weigeraars overneemt in plaats van straÍ-
maatregelen te treÍÍen?
Wat betreft internationale kontakten met an-
dere gemeenten in Europa of derde wereld
ben ik het geheel eens met wat de l.K.V.-kern
schrijÍt voor zover het inderdaad betreft kul-
tuur, onderwijs, toerisme, handel, sport en
kerken en dat niet alleen beperken tot de
Sowjet Unie en Oostbloklanden en derde we-
reld, zoals Angola, Mozambique oÍ Ethiopië,
maar Zuid-AÍrika hier ook volledig in betrek-
ken.
Wat betreÍt voorlichting over vraagstukken
van vrede en veiligheid worden we voorwie er
oog voor heeft al overspoeld; ik gelooÍ niet
dat een gemeentebestuur daar nog iets
nieuws aan toe zou kunnen voegen, daarbij
voor ogen houdende om aile inwoners in de
gemeente van dienst te willen zijn.
De gemeente mag niet blind zijn ten aanzien
van civiele verdediging, bijvoorbeeld hoe het
staat met een rampenplan etc., maar onder-
getekende is van mening dat de opstelling
van kruisvluchtwapens in Nederland voor ons
land een hele goede verdediging is tegenover
de vele kernwapens die het Sowjet-blok op
ons gericht heeÍt staan. Als de bom valt is
volgens mij, en velen in den lande met mij,
een rampenplan of kombinatie-projekten,
schuilgelegenheden een achterhaalde zaak.
Deze zaken worden pas opportuun wanneer
wij eenzijdig de kernwapens niet piaatsen oÍ
weghalen zonder voldoende garanties dat dat
ook in het Oostblok zal gebeuren.
Als u dit leest is de bijeenkomst op 25 februari
in het Wapen van lJlst al achter de rug, bent u
daar ook geweest? En heeÍt u op 19 maart uw
stem uitgebracht?

O. Tichelaar

Stànfries-Nieuws
C-wedstrijden van Íayon Sneek te St. Nico-
laasga, 15-2-1986.
Deze wedstrijden staan elk jaar op de agenda
van enkele Stànlries-leden. Ook nu konden er
weer enkele medailles in de wacht worden
gesleept.
Bij de dames behaalde Paulien v.d. Bosch een
2e en Elly de Vries een 3e plaats.
Bij de heren ging het kampioenschap, even-
als vorig jaar, naar Jan Sake HoÍstede en de
3e plaats was voor Lieuwe Bergstra.
Door zich bij de eerste zes te plaatsen mogen
bij de meisjes Grytte Oreel en Petra Hagens in

Autorijschool L. de Boer
Belangrilker dan een goedkoop

lesuur is de eindrekenlng
na het rllexamen!

Ga daarom naar
Autorijschool L. de Boer

Popmawal12
lJlst

Teleíoon 05155-1553

VOLLEDIG
GEDIPLOMEERD

Nu votop nieuwe SpijkefbfOgken in ruiten, strepen en
bf oemetjes, gebleekt, enz. enz.

ook de colectie tfuieno vesten, blouses en rokken
zijn nu binnen.

Kinderpolo's vanat f 14,50
Polo's s- M - L- EL nu f 25195

JOggingpakkeh kindermaten 104 rlm176 Í 55,00

De nieuwste kteuren jOggingstOffen
pracht kwaliteit, 160 cm breed Í 24rOO

Moderne kleuren kindersokjesvanaf Í 3100

uitopende series SpOftsGhOenen en
voetbalschoenen: halve priizen
Votop sportbroeken, voetbalshirts en sokken

Bijaankoop van een nieuwe matfas
een ffi?trasdek gratis

HOOfdkUSSen Dacron orveervan f 2opo nU Í 19,95

Deurmatten 50/80 nu / 9,95

Denkt u ook om de Adler japonnen- en
mantel-show van 25 tlm 28 april

't lJlster Warenhuis
M. v.d. Veen

Galamagracht 5
Tel.1229
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de finale op 15 maart in Dronrijp uitkomen en
naast de prijswinnaars bij de dames Jantina
Groen en Fokkelien Boorsma, en bij de heren
Bob Pruiksma en Folkert Corbee.

Friese A-kampioenschappen te lJlst
- turnen heren.
Stànfries had dit jaar de eer om de Friese
A-kampioenschappen heren in dè Utherne te
organrseren.
Niet alleen de turners uit Friesland, maar ook
uit Groningen en Drente waren hier om pro-
vinciale kampioenschappen te turnen. Deze
samenvoeging werd uit ekonomische rede-
nen gedaan. Er was succes voor StànÍries.
Jan Bergstra behaalde voor het eerst in zijn
turnloopbaan de Friese A-titel. Rimmer Abma
was geblesseerd; toch heeft hij één toestel
geturnd om zich te plaatsen voor de noorde-
lijke kampioenschappen. Bil de junioren wa-
ren er uit Friesland twee. Enrvin Stoépker en
Nico Troostheide van StànÍries. Eruvin won en
beide gaan een ronde verder. Bij de jongens
werd Gerard Speerstra derde. Al onze leden
gaan hierdoor een ronde verder en zullen op
12 april in Joure meedoen aan de Noordeliike

lstrijd. Hierna kunnen de jongensen heien
\zh plaatsen voor de nationale Íinale.

Friese C-kampioenschappen te Dronrijp.
Zalerdag 15 maart vond de finale plaats waar
een aantal meisjes, dames en heren zich via
voorrondes voor hadden weten te plaatsen.
De meisjes en dames kwamen niet aan de
ereplaatsen toe. De beste prestatie leverde bij
de meisjes Grytte Oreel, zij werd 10e en bii de
dames was dit Paulien v.d. Bosch met een 8e
olaats.
Bij de heren echter stak Jan Sake HoÍstede
royaal boven de andere heren uit. Hij wist op
alle toestellen te winnen en behaalde voor de
tweede achtereenvolgende keer de Friese C-
titel.
De derde plaats was ook evenals vorig jaar
voor Lieuwe Bergstra. Bob Pruiksma werd
zevende en Folkert Corbee achtste.

Jeugdrayonwedstrijden in Workum
Een hele stoet auto's met turnsters, turners
en supporters vertrok zaterdagmiddag
. maart richting Workum om deel te nêmen
àán de jeugdrayonwedstrijden.
Er werd geturnd in de klasse 6-7, 8-9 en 10-1 1

jaar. Bij elke kategorie waren er jongens en
meisjes van StánÍries bij.
Ondanks nog een aantal keren extra trainen,
wist alleen Tjerk Bakker bij de jongens 6-7
jaar het kampioenschap te behalen. De ande-
re jongens moesten met minder genoegen
nemen.
Onze beste turner in de leeÍtijd 8-9 jaar was
Richard Boersma, met een vierde plaats. En
bij de 10-1 1 jarigen waren ditJan Willem Dijk-
stra en Robert Heuveling op de zesde plaats.
Ook bij de meisjes 6-7 jaar behaalde een
Stànfries lid het kampioenschap. Claudia
Maccis wist in een deelneemstersveld van 44
de hoogste score te behalen, namelijk 30.8 p.
Ook de prestaties van Marijke Osinga en Es-
ther Smid zijn het vermelden waard. Zij be-
haalden resp. een 7e en 8e plaats.
In de categorie 8-9 jaarverdedigden 9 meisjes
de StánÍries-kleuren. Het aantal deelneem-
sters bedroeg hier 83. Jitske v.d. Woude en
Constance Kruis konden 2 rondes in de kop-
groep meedraaien maar moesten bij de laat-
ste 2 onderdelen, sprong en brug, te veel prijs
geven, zodat een ereplaats buiten bereik
bleeÍ.

De strijd bij de 10-11 jarigen was nog groter.
95 Meisjes waaronder 10 Stánfries turnsters
streden hier om het eremetaal. En met suc-
ces. Door een val van de brug misten Monique
Bosma en Mirjam Hagens helaas hun kans op
een topklassering, rnaar Gerbrich Dijkstra
wist zich met 31.4 p. naar een 3e plaats te
turnen, slechts 0,6 p. van nr.'l ! Sigrid Sluyter
veroverde met 31.0 p. een 5e plaats. Per toe-
stel zijn de volgende prestaties het vermelden
waard: Gerbrich met 8.2 p. bij brug, een 1e
plaats, Elbrig Bakker met 7.8 een 3e plaats.
Free Standing: Lutske de Vries een 3e plaats
met 8.6 p. en Sigrid Sluyter 4e met 8.5 p.
Spron!: Mirjam Hagens 5e met 8.4 p. Balk:
Marrit Jorritsma en Monique Bosma 4e met
7.3 p en Mirjam 5e met 7.2 p.
Al met al kunnen we terug zien op een goede
wedstrijd met een vlot verloop.
Zaterdag 26 april a.s. kunnen alle Stánfries-
leden (uitgezonderd de kleuters) de strijd
aanbinden als de jaarlijkse onderlinge wed-
strijden worden gehouden.

Gymn. Ver. StànÍries:
Jazzgymnastiek
U hebt allen tijdens de gymnastiekuitvoering
kunnen zien hoe attraktief en soortstimule-
rend jazzgymnastiek is.
Door interne verschuivingen zijn er weer
plaatsen vrijgekomen in de jongste groep van
12-16 jaar. Zij trainen vrijdagmiddag van
16.30-17.30 uur.
Ook bij de groep boven 16 jaar is er nog
plaats. De trainingstild van deze groep is
eveneens op vrijdagmiddag van 17.30-18.30
uur.
Voelt u er iets voor, kom dan eens vrijblijvend
een kijkje nemen tijdens bovengenoemde
trainingsuren.

Het bestuur'StànÍries'

Jeugd voetbalvereniging
|J.V.C. voor de tweede maal
in trainingskamp in Ponypark
Slagharen
Evenals vorig jaar, gaat ook dit laar de jeugd
van lJ.V.C. t.w. de junioren A t/m pupillen D,
die speelgerechtigd zijn in hun elftal voor het
seizoen 1986/1987 (en dan uiteraard nog lid
zijn), een weekend naar Ponypark Slagharen.
Dit geheel verzorgde weekend kost slechts I
15,-- per persoon per weekend en men wordt
gebracht en gehaald met een bus. Dit week-
end zal zijn van 20 llm 22 juni 1986 en de
trainingen en speloefeningen staan deze keer
onder leiding van de toptrainers Henk Wul-
lems van Go Ahead Eagles en Jan Brouwer
van Helmond Sport. Het voetbalcollege duurt
van vrijdag 16.00 uurtotzondag 17.30 uuren
daarvoor krijgen jul lie:
deelname aan de trainingslessen;
verblijf in de zomerhuisjes in het Ponypark
Slagharen;
drie dagen lang gratis gebruik van alle 40 ge-
weldige attrakties;
alle deelnemers ontvangen een oorkonde;
's avonds gezellige ontspanning, o.a. disco
en een groot orkest, uiteraard ook gratis;
de broodmaaltijden zijn in de zomerhuisjes
en de warme maaltijden in het restaurant;
gratis vervoer.

Dit alles voor een eigen bijdrage van / 15,--
p.p. per weekend en dat is een uniek gebeu-
ren, inklusief de leiding gaan 45 personen
mee.
Nieuwe leden voor |J.V.C. kunnen zich tot
15 mei 1986 opgeven. Voor de jeugd pij
jeugdsekretaris Geert de Leeuw, Stadslaan
69, lJlst en de senioren bijsekretaris Lammert
Koster, Sikko Sjaerdemalaan 35, Ulst.

Middagie F-pupillen
De F-pupillen gaan op een zaterdag in juni
1 986 ook op reis en wel naar pretpark Duinen-
zathe te Appelscha, waar veel vertier is en
daarna gaan we lekker eten, pannekoeken oÍ
iets dergelijks. De kosten zijn voor jullie hele-
maal niets en we hopen dat alle F-pupillen
meegaan.

Promoting damesvoetbal
Bij voldoende deelname willen we het vol-
gend seizoen starten met de dames in de zaal-
voetbalkompetitie van de F.V.B. Acht dames
zijn zeer enthousiast, maar êr moeten nog
meer bij. De training kan eventueel geschie-
den in de sportzaal De Utherne en heb je be-
langstelling, kom op onze open dag op dins-
dag 29 april 1 986 in sportzaal De Utherne van
16.00-17.00 uur. Deze populaire sport bij da-
mes ligt nu binnen jullie bereik en daarom
graag tot ziens!

dinsdogt/mzoÍcrcJog QOOJS.OOuur wipogslroopovond
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1976 - Zeilvereniging
Sterke Yerke - 1986
Op 20 maart j.l. hebben we weer een vergade-
ring gehouden. Hierin is beslist dat hetzwem-
vest verplicht is gesteld. Verder zijn de zeilda-
tums vastgesteld op: '17 mei, 3'l mei, 14 juni
(lJlst wordt uitgenodigd),28 juni, 9 augustus,
23 augustus, 6 september, 20 september.
Ook is besloten om een dag met het sk0tsle
van de Gebr. Sijperda te varen in verband met
het 1O-jarig bestaan van de zeilvereniging.
Hierover wordt u nog verder geïnÍormeerd.
Er worden weer net als vorig jaar 2 wedstrii-
den op één middag gehouden. De eerste start
is om 1 uur. Het lidmaatschap bedraagt ook
dit jaar weer Í '15,--. Het startgeld voor leden
bedraagt per wedstrijd Í 2,-- en voor niet-le-
den í 4,--. Na de vergadering hebben we nog
een Íilm van de Sneekweek en het Sk0tsjesi-
len gedraaid onder het genot van een pilsje.
Tot ziens en goede vaart!

L. Koster

KewuXtI
,studio
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r 'MIJN HOBBY, UWGEMAK'

Het vertrouwde adres voor al uw sliipwerk.
Ook voor het perfect sliipen van al uw tuinge-
reedschap zoals: alle soorten grasmaaiers,
heg- en snoeischaren, grasscharen, enz.
Diverse 2ehands handgrasmaaieÍs te koop.
Geslepen en nagekeken.
Uw Íijnslijper, P.H. de Vries, Bockamastraat
27, tel.05155-1782.

Bedankt!
Daar ik gebruik maak van de VUT-regeling en
ga vertrekken naar Heerenveen, bedank ik al-
len voor de goede samenwerking in lJlst en
omstreken.
Mijn opvolger is de heer J.J. van Tromp
Boomsma.
Tevens bedanken wij voor alle plaatselilke lid-
maatschappen en donaties.

groeten van Harmen van der SPoel
kantoorhouder PTT-lJlst

en Siets van der SPoel-Belkema

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

Proefde U al:

Ons.vers gemalen,

heerlijk gekruid
gehakt

en onze echte

Friese droge worst
Dlnsdags- en vrijdagsavonds
bezorgen wii Uw bestelling!

SLAGERIJ

W. Ziilstra & zn.
Eegracht 65 - Ulst - Telefoon '1309

TANK!
Tank, tige tank oan alle ynwenners Ían Drylts
en omkriten dy't makke hawwe dat ik wer in
sit krij yn 'e nije rie Ían Wymbritseradiel.
It aksje-komitee'Auke moat bliuwe'en al har
meiwurkers hawwe in protte wurk Íerset en
mei oan harren is it te tankjen dat it sa goed
slagge is en dêrom: 'minsken, tank Íoar limme
ynset en meiliblen.'
Mei rlocht en reden kinne wy sizze: 19 maart
wie foar És in biusterbaarlik, moaie dei.
lk hoopje my straks yn 'e niie rie ek wer Íol-
slein yn te settên foar de belangen fan Ís
gemeente ên har ynwenners.

Auke Frankena

Opbrengst Sl MAVI-kollekte
in lJlst.
Tildens de SIMAVI-kollekte, die gehouden
werd van 17 maart tlm 23 maart j.l. werd in
lJlst, met behulp van 17 kollektanten, / 852,30
bijeengebracht.
Alle kol lektemedewerkers/sters BEDANKT!

SIMAVI Haarlem
Giro 300100

Kollekte-komitee
Mevr. Nijdam

Mevr. Boer

ANNA SCHRAA.VAN POPTA

GEDIPLOMEERD
PED ICU RE

Geeuwkade 11 - Telefoon 1930

Voor nieuwbouw, uitbreiding of
onderhoud van LIw:

O Verwarming
(C.v. en lokale verwarming)

O Sanitair en waterleiding
O Zinkwerk
O Dakbedekking

lnstallalie- en loodgietersbedrilí

A. SUPERDA
Stadslaan 2a, teletoon 05155-1224

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 ldein
bedrag per jaar. Net zo groot als u nodig hebl
Toch wel een veilig idee: uw eigen privékluis binnen
de beschermde bankkluis.
Wij geven u er graag nadere informatie over.

Galamagracht 1

lJlst
Tel 05155-1426

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

TAXI.NIEUWENHUIS
BEL 19OO

Kollekte
Nederlands Astmafonds
ln de week van 12 tot 17 mei wordt er weer een
kollekte gehouden voor het Ned. Astma-
Íonds.
Laten we met elkaar deze kollekte bliiven
steunen!

W. Kempenaar-Verhoog

^O-^ openbare

I - lAl bibliotheekv v 
ijlst

ln verband met 5 mei en

Hemelvaart is de

bibliotheek de gehele week

GESLOTEN

Badmintonclub Flash 84

Wij hebben nog plaats voor
enkele nieuwe leden.
lnl. tel. 1528.

o bloemen

. planten

o bloemsierkunst

. tuincentrum

o tuinarchitectuur

Dil alles in uw'eigen stad'bii:

DEHAAS
BLOEMEN


