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Echtpaar Zijsling 40 iaar koster
Zondag 20 april 1986.
HetechtpaarZijsling in dedeuropening van de Heruormde kerkte lJlst. Op l5april 1986wa-
ren zij zO jaar koster van deze kerk. Ter ere van dit jubileum is deze foto gemaakt,
Zijsling, die op 30 april j.l. 70 jaar werd, en zijn vrouw hebben de kerkvoogdij gevraagd om
zo langzamerhand maar eens om tê zien naar êèn nieuwe koster. Zie verder lJlster allerlei.
(Foto: P. van der Heide, lJlst).
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sinne soarget foar
bliidskip en waarme kleuren;

alles libbet op.
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Zakennieuws:

Klein-onderhoudsbedrijf
Wietze Huisman
Het is de laatste jaren gebleken dat lJlst een
goede stadplaats is voor beginnende onderne-
mers.
In februari van dit jaar begon de heer W. Huis-
man 'Íoar him sels' met een klein-onderhouds-
bedrijÍ. Huisman zit al ruim 35 jaar in het timmer-
en onderhoudswerk en heeft dus een ruime er-
varing.
U kunl bij hem terecht voor de meest uiteenlo-
pende zaken zoals reparatie van daken, goten
en schoorstenen, het vernieuwen van deuren en
kozijnen, het ontstoppen van afvoeren enz.
Maar ook als u een nieuwe schouw in uw huis-
kamer wilt hebben, bent u bij dit bedrijÍ aan het
goede adres.
'De belangstelling is redelijk goed, ik mag echt
niet klagen,'zegt de nieuwe ondernemer. 'ln de
aÍgelopen weken heb ik een aantal prijsopgaven
gegeven en ik hoop dat die ook weer een paar
orders ooleveren.'
Gezien de goede vooruitzichten heeft Huisman
een bouwvergunning aangevraagd voor een
kleine loods achter zijn woning. Hierin kunnen
dan te zijner tijd de materialen worden opgesla-
gen, de combi-houtbewerkingsmachine kan er
zijn plaats krijgen en verder kan al het beno-
digde'ark' overzichtelijk worden opgeborgen.
Aan het eind van ons gesprek zegt mevrouw
Huisman-Zandbergen:'Vakwerk, service en
snelheid is onze reklame.'
Het adres van de heer Huisman is Eeoracht 37.
telefoon 1735.

Fr.B.

N ieuwe NS-dienstregeling
In de nieuwe NS-dienstregeling 1986-1987 die
op 1 juni a.s. ingaat is voor station lJlst een wijzi-
ging opgenomen.
Het betreft de laatste trein uit Leeuwarden naar
Sneek, die straks doorri,di naar lJlst. Deze trein
vertrekt om 23.28 uur uit Leeuwarden en komt in
lJlst aan om 23.52 uur. Om 23.55 uurvertrekt de
trein weer van hier en arriveert.om 0.20 uur te
Leeuwaroen.

Vereniging
'Stadsbelang lJlst'
Zalerdag 24 mei AKTI E AM BTSKETEN
In het maadnummer heeft u kunnen lezen dat er
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Sokke einaaien, sei de jonge,
en hy brocht de boer hynstefigen
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Golff aan de Galamagracht in |||st is een
vriendelijke discount. Een supermarkt
waar alles verkrijgbaar is.

* verse groente en fruit
* vens vlees
* verr 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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aan de voorbereiding werd gewerkt. In grote lij-
nen ziet de aktie er als volgt uit: in samenwer-
king met de lJlster jeugd zullen huis aan huis
met het bekende brugwachtersklompje de gul-
dens worden opgehaald.
Wij gaan uit van / .1 

,- per persoon; tegen meer
hebben wij uiteraard geen bezwaar. De guldens
worden gedeponeerd in een melkbus die wordt
vervoerd door een pony en wagen. Het geheel
wordt opgeluisterd door muziek.
Wij 'REKENEN'op uw medewerking!!!
Tijdens onze laatstgehouden ledenvergadering
is het voorstel om in hèt voorjaar het lidmaat-
schapsgeld voor 1986 te innen aangenomen.
De achterliggende gedachte i5 om in 1987 de
kontributie te innen vóór de ledenvergadering,
tegelijk met het verspreiden van de notulen,
jaarverslag en financiëel verslag.
Wij verzoeken u daarom vriendelijk het bedrag à
f 2,50 ot Í 3,50 over te maken op rekeningnum-
mer 3261.27674 t.n.v. Ver. Stadsbelang lJlst
met vermeldding van kontributie 1986.
De bestuursfunkties zijn opnieuw verdeeld en
hetziet erals volgt uit: voozitter: P. van Slooten;
sekretaresse: M. Bergstra; penningmeester: C.
v.d. Kooy; vice-vooaitter: L. Schotanus; alg.
hqst. lid: N. v.d. Lei, ledenadministratie, A.

g2m, jeugdwerk, raadsvergaderingen, P. Dijk-
stra, afgevaardigde in het bestuur van de Fede-
ratie van Dorpsbelangen.

Stadsfeesten 1986
Op 4,5 en 6 septembera.s. zullen erfestiviteiten
plaatsvinden rondom de officiële opening van
het nieuwe gemeentehuis; In de week daarop
waren de stadsfeesten gepland.
De Koepel vindt het niet verantwoord zo kort na
elkaar in lJlstÍeesten te houden. Een kombinatie
van de beide evenementen was niet mogelijk
omdat de opening een gemeentelijke aangele-
genheid is en de lJlster stadsfeesten een plaat-
selijke.
Daarop heeft De Koepel besloten de stadsfees-
ten te verplaatsen naar 1 987.

Het bestuur

rrededelingen van het
\,ímsterh0s - Oosthem
Ook dit jaar zullen wij weer eeh avondvierdaags
organiseren in Oosthem en wel op 10, 1 1 , 12 en
13 juni.

Start: 's avonds tussen 1 8.30 en 1 8.45 uur in het
Himsterh0s. Inschrijfgeld: / 4,- per persoon.
lndividuele lopers kunnen zich 's avonds 10 juni
opgeven bij het Himsterh0s. Groepen graag
voor4 juni opgeven bij Hermien Boschma, Nes-
senwei 20a, Oosthem, te|.2336.
ledere loper krijgt limonade onderweg.
Voor beide afstanden zijn er prijzen.
De beste groep, minimaal 10 personen, ont-
vangt de wisselbeker.
Prijsuitreiking op de laatste avond, vrijdag 13
juni in het Himsterh0s.
ledere deelnemer ontvangt een medaille.
Met vriendelijke groet,

het Himsterh0s-bestuur

Modeshow van
zelfgemaakte kleding
Ter gelegenheid van de opening van het nieuwe
gemeentehuis van Wymbritseradiel op 4 sep-
tember 1986 worden er op de dag van de ope-

ning en op de dagen daarna diverse evenemen-
ten georganiseerd.
Zo zal er bij voldoende deelname op vrijdagmid-
dag 5 september in de hal van het nieuwe ge-
meentehuis een modeshow worden gehouden
van zelfgemaakte kleding. ledereen die één of
meer zelfgemaakte kledingstukken wil laten
zien kan hieraan meedoen. U kunt de kleding
zelÍ showen, maar u kunt dit ook door bijvoor-
beeld een van uw kinderen, of door een vriendin
laten doen.
Kunt u niet zo goed naaiên, maar bent u wél een
goede breister of haakster, dan kunt u mis-
schien met uw zelfgebreide oÍ zelÍgehaakte kle-
ding voor de dag komen.
De show zal worden gepresenteerd door me-
vrouw A. Klasen, Ylostinslaan 33, lJlst, tel.
051 55-21 1 0. Bij haar kunt u zich ook opgeven.
Wacht u hier s.v.p. niet mee tot wanneer u de
kleding klaar heeft, want dan plaatst u de orga-
nisatie voor problemen.
Het prettigste zou zijn wanneer u zich zo spoe-
dig mogelijk opgeeft als deelnemer. Welke kle-
ding u gaát showen kunt u dan op een later tijd-
stip nog doorgeven.
Wij hopen op een schitterende show, met deel-
name uit de hele gemeente,

Ghristelijke Muziek-
vereniging nGoncordia'

De Christelijke Muziekvereniging'Concordia'
heeft een nijpend probleem.
Maar eêrst willen wij u wat nader kennis laten
maken met onze vereniging.
Concordia bestaat uit een fanfare met 36 leden
en een drumband met I leden. Verder zijn er g
leerlingen die nog niet in de vereniging meespe-
ten.
Hoe aktieÍ een muziekkorps is mag blijken uit
het aantal optredens, in '1985 bijvoorbeeld wa-
ren er 21 optredens in lJlst, 3 optredens buiten
lJlst en 'l optreden in het buitenland, dat is ge-
middeld ongeveer 1 optreden in de 2 weken.
Verder zijn de leden erg aktief om de vereniging
financieel draaiendete houden. Eens in de 5 we-
ken wordt oud papier opgehaald. Dit leverde in
1984 inklusief de gemeentelijk subsidie van 3
cent per kilo nog ruim / 12.000,- op, in 1985 was
dit door de dalende papierprijs / 8.900,-. Ver-
dere inkomsten zijn natuurlijk de donateursgel-
den en de gemeentelijke subsidie.
Dit geld is o.a. nodig om het instrumentarium op
peil te houden. In 1985 zijn aangeschaft 1 stel
pauken, twee euphoniums, t hoorn en 'l trom-
pet voor een totaalbedrag van / 16.000,-. In
1985 is voor de drumband een uniform aange-
schaft.
Om nu weerterug te komen op ons probleem:
De drumband is indertijd gestaÍ.t met 16leden,
maar daar zijn er nu nog maar 9 van over. Dit is
eigenlijk veel te weinig, en al minder dan een mi-
nimum drumbandbezetting, en de kans bestaat
dat er meer leden afvallen door verairdering van
studie- of werksituatie.
Bij het korps ligt het probleem in dê bugelsectie.
Deze is onderbezet. en er is vooral behoefte aan
ervaren solo- en 1e bugelblazers. Voor een
goede Íanfareklank zou de verhouding tussen
deze sectie ten opzichte van de overige bezet-
ting 'l op 4 moeten zijn; voor Concordia houdt
dit in dat er 4 bugelblazers te weinig zijn op de
1e stem, om nog maar niet te spreken van de 2e
en 3e bugels waar ook een tekort is.
Volgens ons moeten er in lJlst vast wel mensen
zijn die ooit getrommeld hebben, b.v. bij de
vroegerê drumband, of die ooit geblazen heb-

ben, of die nu al blazen of trommelen, maar dan
bij een andere vereniging buiten lJlst.
Vooral aan deze mensen willen wij een oproep
doen: wordt lid van Concordia en maak van de
vereniging in uw eigen woonplaats een
bloeiende vereniging.
Ook aan alle andere mensen met of zonder mu-
zikale ervaring willen wij vragen: wordt lid! U
komt dan bij een vereniging mêt een prima sfeer
en die volgens ons ook een belangrijke sociale
funktie heeft.
Wilt u eerst nadere inÍormatie of wilt u zich op-
geven als lid, belt u dan naar onze voorzitter:
mevr. L. Hibma, Westergoleane 5, tel. 1819.
Ook andere reakties zijn welkom. Wilt u zich op-
geven als donateur, bel dan ook naar boven-
staand nummer.
Alvast bedankt!

Het bestuur

Openbare basisschool De
Kogge ging dankzij het
Wereld Natuur Fonds
"op safari"
Enkele maanden geleden deed De Kogge mee
aan de landelijke sticker-aktie van de JeugdaÍ-
deling van het Wereld Natuur Fonds.
Door stickers te verkopen werd het projekt "Red
de Apen" onder de aandacht gebracht en Íinan-
ciëel gesteund.
Onder de scholen die aan deze aktie meededen,
werd een prijs verloot. De Kogge werd de geluk-
kige, en dat betekende voor de oudste 3 groe-
pen van de school een dagje "op safari" in Bur-
gers Die'renpark te Arnhem.
Donderdag 24 april was het zover. 's Morgens
half 9 werden we uitgezwaaid door een afvaar-
diging van het Wereld Natuur Fonds, vele ou-
ders en de "achterblijvers' op school, die als
"pleister op de wonde" onder de les een lekkere
versnapering kregen uitgedeeld.
De buschauffeur liet ons uitgebreid de Veluwe
zien, en na de dorst gelest te hebben, mochten
we met onze eigen bus het saÍaripark in. Stap-
voets rijdend en vaak stilstaand, zagen we de
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vele dierên die voorkomen op de Afrikaanse sa-
vannen.
Nieuwsgierige giraffen staken hun lange nekken
uit om dit lJlster gezelschap van alle kanten te
bekijken. De leeuwen deden net of ze ons niet
zagen en hadden meer aandacht voor elkaar.
Mr. Maraboe wierp ons een blik toe vanuit ziin
nest op grote hoogte, en schrikdraad moest de
reusachtige neushoorns op veilige afstand hou-
oen.
In de dierentuin deden we, in groepen verdeeld,
êen speurtocht.
Er was alle tijd en ruimte om bij de dieren stil te
blijven staan en van hun gedrag te genieten. Na-
tuurlijk zorgden de apen voor de nodige lacher-
tjes. Vele dieren waren druk bezig hun gezinsuit-
breiding voorte bereiden wat de nodige opmer-
kingen uitlokte, en dat een brutale olifant de
speurtochtpapieren van een leerling afpakte en
opat, was natuurlijk helemaal te gek...

In de speeltuin konden de kinderen hun laatste
energie kwijt. Posters, speelgoedbeestjes en
andere "souvenirs" moesten mee terug naar
lJlst om de herinnering aan deze dag levend te
houden.
Tegen 6 uur 's avonds stopte de bus weer voor
de school.
Het was een geslaagde dag'

Fryske kursussen foar heal
iird
Ja, soks kin yn it nije kursusjier. De hjerst en de
winter liket noch in hiel skoft te duorjen en de
holle stiet op't heden mooglik hielendal net nei
learen mei noch in lange simmer foar de doar,
mar om no in beslissing te nimmen Íoar in Íryske
kursus leveret jild op.
Opjaan by de Af0k te Ljouweft foar.l augustus,
hàldt yn dat it lesjild Íoar alle fryske kursussen
mar/ 47,50 is.
Kursisten, dy't harren opjouwe nei 1 augustus
moatte / 95,00 betelje.
Dit oanbod jildt foar alle kursussen: frysk Íoar
net-frysktaligen, en de kursussen A en B. As der
tsien of mear kursisten binne, wurdt der yn eigen
plak in kursus j0n.
Tillefoan fan de Af0k is 058-138045. Opjaan kin
ek by D. Beintema te Snits, tilleÍoan, 05150-
15671.

TAXI.NIEUWENHUIS
BEL 19OO

Aan de besturen van de groepen en vereni-
gingen die gebruik maken van 'De Skoender'

In 'lt Dryltser Kypmantsje' van april 1986 werd
vermeld dat de voormalige zeilschool 'De
Skoender' is verkocht aan de stichting 'Milieu
en Samenleving'.
Inmiddels zijn de eerste bewoners van de woon-
groep gearriveerd en wordt er druk gewerkt aan
het opknappen en bewoonbaar maken van het
gebouw.
Graag wil de Stichting weten wat de verenigin-
gen en groepen verwachten voor de komende
winter en nodigt daartoe de besturen uit op
rnaandag 2 juni om 20.(X) uur aan de Zeven-
pelsen 7,
Op haar beurt zal de stichting proberen duidelijk
te maken wat de eventuele plannen zijn.
De deur staat dan open! Mocht een vereniging
verhinderd zijn, dan graag even een telefoontje
oo nr. 1 368.

OPENBARE BASISSCHOOL
,DE KOGGE'

De,Dassenboarch 32, lJlst, tel. 05155-1606

AANMELDING van nieuwe leerlingen is dagelijks mogelijk,
evenals een oriënterend gesprek over de aanpak op onze school.

KLEUTERS t<unnen worden geplaatst de dag nadat ze 4iaar
geworden zijn.

De schoolleiding van 'De Kogge'

o

'Man en Paard'
Te|.05155-1607

IEDERE ZATERDAG PARAAT
IN PLAN'DE RAT'

vanaf + 9.15 uurtot + 15.00 uur.
Vrijdagsavonds van 20.00 tot 21.00 uur kunt u ons bellen

voor gratis thuisbezorging

Goede kwaliteit-Scherpe prijzen -Week in-Week uit

a

Ook voor haar achtste kind koos Toos
Beumer een geboortekaartie uit de

KENNEMER KMRTEN KOILEKTIE.
En ze wist watze deed . . .

De nieuwe KENNEMER
GEBOORTEKOIIEKTIE

19861'87 ligt bii ons
ter inzage voor u

Galamagracht 9 - lJlst - 05155 - 1318
o
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Verslag Ledenvergadering
Begrafenisvereniging
'Laatste Eer'lJlst
25 Februari j.l. heeft de begrafenisvereniging
'Laatste Eer' haar jaarlijkse ledenvergadering
gehouden.
Alvorens met de agenda wordt gestart, wordt
een In Memoriam gehouden, vanwege het over-
lijden op 2 december 1985 van het bestuurslid
de heer Y. Nooitgedagt. In zijn openingswoord
bedankt de vooaitter het personeel - bode,
dragers, bekleedsters en de dames van de navi-
site - voor de door hen in 1 985 op correcte wijze
verrichte diensten.
Na notulen vorige ledenvergadering alsmede
het jaarverslag'l 985 wordt de jaarrekening 1 985
besproken en vervolgens vastgesteld met een
nadelig exploitatiesaldo van / 80,85.
Op voorstel van het bestuur wordt de contribu-
tie/premie voor 1986 niet verhoogd en 6li6 der-
halve / 25,- per persoon perjaar.
Zo ook het vergoedingsbedrag. Het vergoe-
dingsbedrag dat de vereniging uitkeert bij over-
lijden van een lid bedraagl Í 1.250,-.

-estuursverkiezing:
r-e heer W.B. Fijlstra is herkozen en als nieuw

bestuurslid is gekozen de heer C. Bosma. Ver-
volgens wordt afscheid genomen van drager de
heer G. Faber, die leeftijdsontslag heeft ge-
vraago.
Nadat er niets meer aan de orde was, sluit de
voozitter en zegt nieuwsgierig te zijn naar de
nleuwe 'outfit' van de dragers.
De maten zijn al weer enige tijd geleden opge-
nomen en het zal wel niet lang meer duren eer
aflevering zal plaatsvinden.
Met een eigen Auia in lJlst alsmede de dragers
binnenkod in het 'nieuw', voorzieningen waar
wij als lJlsters trots op kunnen zijn.

H.L.W.

aoaaoaaaaaaaoaaa
Uit enkeletelefoontjes is ons gebleken dat er
in lJlst een persoon aktief is, die beweerÍ te
komen namens de plaatselijke begrafenis-
vereniging voor het afsluiten van een begra-
f e n i skostenverze ke ri n g.
Wij wiilén hierbij uitdrukkelijk verklaren, dat

,,*_.wij niemand opdracht hebben gegeven voor
onze vereniging verzekeringen af te sluiten.
Gaame vememen wij wanneer betrokkene
weer aktief is.

Het bestuur
Begrafenisvereniging

'Laatste Eer'lJlst

.o.oooo.o.o.'il lf'!.

Is uw deur kapot?
Een raam of vloer venot?
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!

líï/. Huisman
Eegracht 37
8651 EG lJlst
Te|.05155-1735

w
I_rla

Heeft iemand belangstelling voor de patiën-
tenraad?
We kunnen er best een paar nieuwe leden bij
hebben.

De patiëntenraad wil in overleg met de huis-
arisen Drenth en Sietsma de volgende pun-
ten onder uw aandacht brengen.

- Bijsluiters
Niet bij alle medicijnen wordt een bijsluiter gele-
verd. Wilt u eí toch graag één hebben, dan kunt
u daarom vragen en zult u die dan. ook ontvan-
gen.
Verder ligt er bij uw ans het boek "Geneesmid.
delen in Nederland" ter inzage.
Hierin staan alle medicijnen met hun werking en
bijwerking én welke andere middelen u niet in

kombinatie met desbetreffend middel kunt ge-
bruiken, beschreven.

- Houdbaarheid
Vraag aan uw arts hoe lang het middel houdbaar
is. Krijgt u een kuur voorgeschreven (b.v. voor
blaasontsteking) maak deze dan af. Bewaar dus
niet de helft en ga deze later weer gebruiken.
Er zijn medicijnen die maar 3 maanden houd-
baar zijn. Na die tijd is de werkzaamheid niet
meer optimaal. Dit zijn o.a. Nitrobaat en Migrai-
nemiddelen. Meestal zal er op de verpakking
dan een vervaldatum staan.

- Uitstrijkies
Voor alle uitstrijkjês zal vooÍtaan / 2,50 in reke-
ning worden gebracht. Dit zijn administratie-
(veaend)kosten. Ook op medische indicatie zal
u / 2,50 worden berekend.

- Direct meenemen medicijnen
In enkele gevallen (b.v. blaasontsteking) is het
mogelijk dat u direct de medicijnen meekrijgt,
mits deze in voorraad zijn en u de ziekenfonds-
kaart en / 2,50 bij u heeft.

- Telefonisch spreekuur
Per 1 januari j.l. wordt voor partikulier-verzeker-
den het telefonisch konsult ook in rekening ge-
bracht.
Dit geldt ook voor het bestellen van medicijnen
via de telefoon (teleÍonisch konsult circa / 1 0,-).

Thema-avond Patiëntenraad
Onderurerp Kindermishandeling
Op 26 maaft j.l. organiseerde de patiëntenraad
lJlst e.o. voor de derde maal dit seizoen een
thema-avond met als onderurerp Kindermis-
handeling.
De spreker van deze avond was de heer Van
Nieuwenhoven uit Joure, medewerker van de
Vereniging tegen Kindermishandeling. De heer
Van Nieuwenhoven begon de avond met in het
kod iets te veÉellen over de olaats van het kind
in de geschiedenis.
Er zijn genoeg gevallen bekend uit de geschie-
denis van kindermishandeling en kinderarbeid.
Gelukkig trad in 1874 de kinderwet in werking
en kinderen beneden de 12 iaar mochten niet

iI|rTTTr F I- r l-

l_lll_r
meer werken. Pas in 1949 was in Amsterdam
het eerste kongres over kindermishandeling en
in 1 974 kwam de vertrouwensarts; daar kunnen
tegenwoordig de gevallen van mishandeling
worden gemeld.

Hoe ontstaat zo'n situatie?
- Ouders hebben het te druk met hun eigen pro-

blemen zoals slecht huwelijk, financiële pro-
blemen, werkloosheid, woningproblemen
enz.

- Ouders hebben in hun eigen jeugd weinig
liefde gehad en dit kan problemen geven bij
de opvoeding van hun eigen kinderen.

- Ouders hebben niet geleerd positief met kin-
deren om te gaan en wat je'mag en kunt ver-
wachten van een kind oo een bepaalde leeÍ-
rijd.

Er zijn twee soorten van mishandeling
- dê lichamelijke, deze kun je herkennen aan

kneuzingen, breuken, hersenletsel en groei-
stoornissen.

- de psychische, deze is veel moeilijker te her-
kennen, maarvaak uit het gedrag van het kind
blijkt dat er iets aan de hand is.

Zo worden er per jaar plm. 12.000 kinderen mis-
handeld; slechts 3.000 gevallen worden gemeld
bij de veftrouwensaÍts.
Hiervan houden plm. 1.400 kinderen blijvend
letsel over, zoals hersen-, en rugletsel.
Ongeveer 120-150 gevallen met dodelijke af-
loop.
Het vroegtljdig signaleren en ingrijpen is dan
ook gewenst, niet alleen in het belang van het
kind maar óók in het belang van de ouders, bei-
den kunnen hulp nodig hebben. Mishandeling
komt niet alleen voor in zwak sociale milieus,
maar in alle lagen van de bevolking.
Na deze inleiding werd een film gedraaid met als
titel lsolement.
Een jonge leraar komt met zichzelf in konflikt als
hij voor de tweede keer in aanraking komt met
kindermishandeling. Moet hij ingrijpen? De eer-
ste keer heeft hij met lede ogen aangezien hoe
zijn buurman en vriend zijn zoontje mishandelde
totdat deze opgenomen werd in het ziekenhuis.
Als hij twee jaar later merkt dat een leerling van
hem mishandeld wordt stapt hij uiteindelijk toch
naar de ouders toe.
Na de pauze werd een levendige diskussie ge-
voerd over de film en wat men zou doen in zo'n
situatie. De heer Van Nieuwenhoven vertelde
nog het een en ander over de vertrouwensarts
en dat men met een geval van mishandeling
eerst altijd het vertrouwen van de ouders moet
zien te winnen. Dit kan via onderwijzer, wijkver-
pleegster, voordat men eÍ voor een gesprek
naar toe gaat.
Om 10 uursloot de heerVan Nieuwenhoven de
diskussie en werd hij door het bestuur bedankt.

BEL 19OO
vooR

TAXI-NIEUWENHUIS
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Jaaruergadering Water-
sportvereniging lJlst
Op donderdag 10 aprilj.l. was in de sportzaal De
Utherne weer de jaarvergadering van de water-
sportvereniging lJlst.
Nadat voorzitter C. Wiersma om 20.15 uur ie-
dereen van hafte welkom had geheten, werden
achtereenvolgens de punten notulen, ingeko-
men stukken, jaarverslag sekretaris-penning-
meesteresse en het verslag van de kaskommis-
sie afgehandeld.
Na deze punten van de agenda volgde punt 7.
Dit betrof hêt afstoten van de taak betreffende
het innen van de liggelden.
De vereniging had in 1985 besloten dit voor één
jaar te vezorgen. Met in het achterhoofd het
idee dat de W.S.lJ. de belangen behartigt van
de watersport, zou na afloop van dit seizoen de
balans worden opgemaakt, waarna een beslis-
sing om wel of niet door te gaan zou moeten
worden genomen. Helaas moest de vereniging
de konklusie trekken dat de gemeente ên de
vereniging op dit punt niet dezelfde koers aan-
hielden, waarna besloten werd om met het in-
nen van de liggelden te stoppen.
Hierna volgde punt 8: surfplek aan de Geeuw.
Dit zal dit jaar gerealiseerd worden in samen-
werking met loonbedrijf Stienstra-v.d. Wal. Punt
9 betrof de bekendmaking van het eindklasse-
ment van het surfen over het seizoen 1985. Als
over-all winnaar kwam Klaas v.d. Meulen naar
voren. Hijontving uit handen van L. Bergstraeen
bokaal en werd gefeliciteerd met het behalen
van dit sukses.
Punt 10 betrof het wedstrijdschema over het
seizoen 1986.
Dit schema ziet er voorlopig als volgt uit:
Zeilen 24-5 op de Geeuw, surfen 25-5 op de
Geeuw; zeilen 14-6 met zeilvereniging Hom-
merts op de Brekken; surfen 'l5-6 op de Geeuw;
zeilen 21-6 kleine open zeilboten op de Wijn-
sloot; zeilen 23-8 teamwedstrijden op de Brek-
ken met zeilver. HommeÊs (staat nog niet vast);
surfen 24-8 1 dag surfen op het lJsselmeer bij
Oudemirdum; zeilen 30-8 kleine open zeilboten
op de Wijnsloot; surfen 7-9 op de Geeuw; zeilen
13-9 op de Geeuw.
Punt 11 betrof de rondvraag en sluiting.
Er werd voorgestêld om op een zondag in het
.naseizoen (eind augustus, begin september)
met de vereniging een sk0tsje te huren en een
zeiltocht te maken.
De leden zullen hierover nog nader bericht ont-
vangen.
Om 21 .30 uur slool de voorzitter de vergadering
en wenste iedereen wel thuis.

StánÍries nieuws
Jan en Nico in de finale
Op zaterdag 12 april in Joure moesten Jan
Bergstra en Nico Troostheide proberen zich in
de finale te turnen. Jan die op 22 Íebruari Fries
heren-kampioen was geworden, had daar ook
geen moeite mee. Hij klasseerde zich als vijfde.
Voor Nico was er nog geen zekerheid, doch
deze turnde prima en behaalde zelÍs in de ringen
het hoogste cijfer bij de junioren. Zijn eindklas-
sering was zesde. De beste 10 gaan over naar
de landelijke finale. Deze wordt op 31 mei in
Harderwilk gehouden.

E-wedstrijden te Langweer
Ook op 12 april gingen 15 meisjes en 3 jongens
naar Langweer. Hier waren de E-wedstrijden
van Rayon Sneek.
De jongens hadden eerst hun wedstrijd. Vincent
Houtsma werd eerste met 47.5 p., Sjakko Velt-
man bezette de tweede plaats met 44.9 p. Ook

AuÍoverzekeringen
Voor de goede rijder een uitermate gunstig pakket,
zonodig incl. inzittenden en rechtsbijstand voor een
messcherpe premie.

Recreatie verzekering
Dít ontspanningsgebied omvat: vaartuig, caravan,
sportuitrusting, e.d,
Een waterdichte polis voor een zonnige premie.

Spee rstra's voordeelma rkt

Vooral uw:

O Kruidenierswaren
O Groenten en Íruit
O Vers vlees en vleeswaÍen
O Broodengebak
O Diepvries, enz. enz.!!

Speciale d rog isteri j en kosmetica-aÍdeling

Let op onzewekelijkse folder!!

S P E E RSTRA'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...

riiwictbcdrii
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'lJlster allerlei'

Echtpaar Zijsling 40 jaar koster
Op 15 april 1986 was het 40 jaar geleden dat Rink ZÍjsling en zijn vrouw Trilntjê Feenstra kos-
ter en kostêres werden Ían de Ned. Hervormde kerk te lJlst.
Naar aanleiding van dit jubileum maakten wij een praatje met het kostersechtpaar. Dat ge-
sprek leverde voldoende stoÍ op voor een boekwerkje, maar we zullen ons beperken tot het
weergeven van een aantal karakteristiekê aspêêten van het kosterschap.
De familie Zijsling heeft te kennen gegeven hun Íunktie als kostersechtpaar te willen opge-
ven, de datum wanneer dit zal gebeuren is echter nog niet precies bekend.

Klokluider
Op 15 april 1946 werden de Zijslings aangesteld
tot koster van de Hervormde kerk. Zij volgden
de heerS. Fijlstra (Simke-Akke) op dietoen ruim
dertig jaar koster was geweest.
'ln het begin,' zegt de heer Zijsling, 'heb ik wel
eens gedacht: wat ben ik begonnen. Een koster
moet namelijk nogal wat verschillende werk-
zaamheden verrichten. Naast het schoonhou-
den van kerk en consistoriekamer moeten
kleine reparaties worden verricht, het avond-
maalszilver worden gepoetst, de kerk vol-
doende verwarmd zijn, de ingang 's winters

.euwvrij worden gehouden enz. enz.'
\rí haalden vroeger ook het 'plakkejild' (geld
dat werd betaald voor een eigen zitplaats in de
kerk) op, dat was destijds wel zo'n duizend gul-
den perjaar.
En dan het klokluiden, elke zondag werd twee
keer de grote klok geluid en als er een Doopsge-
zinde dienst was drie keer. Zwaar werk was dat,
zegt Zijsling, vooral 's middag na het eten.
'As ik die grutte klok dan sa'n bytsje op gong
hie, kamen de spnltsjes my suver omheech.'
De eerste keer dat hij de klok op oudejaars-
avond zou luiden heugt hem nog als de dag van
gisteren,
'Tsjin tolven gong ik binnentroch yn tsjerke, ik
die it ljocht net op want ik koe it paad wol drome.
It wie pikketsjuster en doe't ik midden yn 'e
tsjerke wie pakten in oantal hannen myn Íuotten
fêst! lk liet it net tefolle blike, mar ik skrok fers-
kriklik.'
Wat was het geval, een aantal jongemannen had
zich na de oudejaarsdienst in de kerk verscho-
len en wilden de nieuwe koster letterlijk en fi-
ot turlijk even beetnemen.

, ongens waren wel zo sportief om daarna zelf
dklokte luiden.

'lt gebou'
Behalve koster waren Zijsling en ziln vrouw ook
nog beheerdervan 'lt Gebou'.
Voorheen had Jan Hes dit werk gedaan. Dit ver-
enigingsgebouw (v/h Chr. school) was eigen-
dom van de Hervormde kerkvoogdij. Het is rond
1967 aÍgebroken en stond links van de woning
van de heer Piet Hoogeveen aan de Eegracht.
ln het gebouw vonden allerlei aktiviteiten plaats,
zoals dê oefenavonden van de gymnastiek, de
jaarlijkse uitvoering van koor en korps, de jaar-
feesten van de C.J.V-clubs, toneelvoorstellen
enz.
De eerste kleuterschool was hierook gevestigd,
damclub |J.D.C. had er zijn onderkomen en het
gebouw werd gebruikt voor bruiloften en begra-
Íenissen.
Bij speciale gelegenheden zoals eerder ge-
noemd kreeg het echtpaar Zijsling hulp van
Teatske Visser (Ieatske fan Martens-Minke).
'Als er een uitvoering was,' zegt Zijsling, 'moes-
ten we eerst al het spul van de kleuterschool
naar de zolder takelen!'

Gebroken vlaggenstok
'We hebben hier altijd met plezier gewêrkt,'zegt

vrouw Zijsling, 'en we hebben nooit ruzie met de
kerkvoogdij of de kerkeraad gehad. De grote
consistorie is indeftijd wat kleiner geworden,
een gedeelte ervan kwam bij ons huis, want de
kosterswoning was wel erg klein.'
'ln onze periode,' veftelt Zijsling, fzijn ook de
kerk (van binnen) en het orgel gerestaureerd. De
bibliotheek van de Jongelingsvereniging was
eertijds in de consistorie gevestigd. Op zekere
dag brak Qoor de harde wind de grote vlaggen-
mast die op de toren stond. Een flink stuk van
deze mast viel naar benêden en vloog met een
geweldige klap door een raam van de consisto:
rie! De C.J.V.-bibliotheek hield daar op dat mo-
ment zitting, de aanwezigen vluchtten van
schrik naar buiten. Het mag wel een wonder he-
ten dat er geen ongelukken zijn gebeurd.'

Huldiging
Een rekensommetje leen ons dat het echtpaar
Zijsling in de aÍgelopen veertig jaar ruim 4.000
kerk-, trouw- en rouwdiensten heeft meege-
maakt.
'lk ging altijd met mijn man mee,' zegt vrouw
Zijsling, 'en ik heb er nooiteen hekel aan gehad.'
Op zondag 20 april j.l. zijn de heer en mevrouw
Zijsling tijdens de ochtenddienst gehuldigd voor
hun jubileum. Ds. Faber prijst aan het einde van
zijn preek hun werkzaamheid en vraagt in zijn
dankgebed om een zegen voor de koster en de
kosteres.
Daarna neemt president-kerkvoogd de heer
Douwe Zwaagstra het woord. Hij kondigt de
zondagsschool aan en bij monde van mevrouw
Eef Dijk wordt hen een map met kindertekenin-
gen overhandigd.
Zwaagstra noemt vervolgens in zijn toespraak
de trouw en de liefde waarmee de jubilarissen
steeds hun werk hebben gedaan.
Typerend, zegt hij, is jullie uitspraak 'Net alle
wurk kin betelle wurde'. Hij overhandigi hen een
prachtige oorkonde met insigne en een kado-
bon voor een nieuwe stofzuiger.
Dan zingt de gemeente het kostersechtpaar lied
456 vers 1 toe (het woordje'ons'was gewijzigd
in 'hen'). Tot slot worden Rink en Trijn door de
gehele gemeente gefeliciteerd.
Ze zijn er zichtbaar van onder de indruk. Er wor-
den een paar Íoto's gemaakt en dan wordt het
feest thuis met kinderen en kleinkinderen voort-
gezet.
Als bijzonderheid kan nog worden gemeld dat
de familie Zijsling de afgelopen 40 jaar 5 predi-
kanten heeft meegemaakt, te weten ds. J.C.M.
Jansen, ds. B. Albada, ds. Th. Korporaal, ds. K.
den Hartog en ds. H. Faber.
De administrerende kerkvoogden in hun pe-
riode waren de heren Gosse Wiebenga, Joh. B.
de Vries en Nanne Boersma.

Ook wij wensen de heer en mevrouw Zijsling het
allerbeste toe ên hopen dat zij nog lang in goede
gezondheid van hun pensionering mogen ge-
nieten.

Frits Boschma

ANNA SCHRAA.VAN POPTA

GEDIPLOMEERD
PEDICURE

Geeuwkade 11 - Telefoon '1930

Kodoutjl&I

rnon
Geeuwkode 5 o lJlst. 051 55-'1447
clínsclog t/m zoterclog 9OO-16.OOuur wiiJcrgs loopovond

\^cor uJoonida@ë n oP zh mooist

I
A4eubelmaherf

PeínGolnnta
Gespeciallseerd in het ma.ken
van eigentijdse meubelen
en i nterieu r- bet i mmeri ngen
naar uw persoonlijke wensen.

Uilenburg l6 - 8651 EK lJlst - Tetefoon 051SS-22S1

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

&q,rdrlt*d n mplw uantalw,
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Foar al Jou molkprodukten,

frisdranken, Ísiis en aeijen

komt de molkboer bij Jo foar!

EK ALLES FAN

'E WAERME BAKKER

Jou molkboer,

N. Waltje
Tillefoan 1397

Bondsspaarbank
as

van 1818 Sneek-lJlst

Stadslaan 51
05'155-1245,
b.g.g.
051 50-1 2796

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

. .. .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

Menno Posthuma was van de partij en moest
met jongens van D.E.S. Makkum in de strijd. Hij
wist echter net niet een prijs te halen.
Daarna kwamen de meisjes aan de beurt. De aÍ-
vaardiging van 15 meisjes deed het goed, doch
niemand wist êen medaillete behalen. De beste
turnster was Corina Huitema.

Onderli nge wedstriiden
Ook de onderlinge wedstrijden nemen een be-
langrijke plaats in bij de gymnastiekvereniging
Stànfries.
Bijna alle leden nemen hieraan deel. Het zijn al-
tijd leuke en spannende wedstrijden. Vele ou-
ders geven dan ook van hun belangstelling blijk.
Juryleden uit Heeg, Oppenhuizen, Oosthem en
lJlst beoordeelden de Stànfries-leden.
Vooral de dames- en herenwedstrijd is een
spannende aangelegenheid. Paulien v.d. Bosch
was vandaag vóór Elly de Vries de sterkste. Fok-
kelien Boorsma werd derde en Lies Stienstra
vierde.
Bij de heren moest Jan Bergstra, Fries A kam-
pioen, het opnemen tegen Jan Sake Hofstede,
Fries C kampioen. Ook Rimmer Abma had
goede kansen om te winnen; met nr. 2 bij de
Friese juniorenkampioenschappen, Nico
Troostheide, moest ook rekening worden ge-
houden. Jan wist ze allemaal de baas te bliiven,
Rimmer werd tweede, Nico derde, Jan Sake
vierde, Bob Pruiksma vijÍde en Folkert Corbee
zesde. Alle deelnemers kregen na aÍloop een di-
ploma. Dit mooie diploma was door ons be-
stuurslid Jantina Groen ontworpen.
De verenigingswisselbeker werd vorig jaar door
Grytte Oreel voor de derde keer gewonnen. Dit
jaar won Jan Bergstra met een gemiddelde van
8.95 p. Rimmer Abma was degene die Jan het
dichtst benaderde met 8.83 p. Nico en Grytte
hadden 8.65 p.

Uiteraard moest er een nieuwe wisselbeker ko-
men; deze werd door Grytte aangeboden.
De uitslagen waren verder:
meisies 6-8iaan
'1. Constance Kruis 31.8 p., 2. Rixt Bootsma
31 .5 p., 3. Engelien Schraa3l .4 p.,4. Jitske v.d.
Woude 31.2 o.
rneisjes 9-11 jaar:
'1 . Margriet Verschoor 33 p., 2. Jeanet de Boer
32.1 p.,3. HennydeBoer3l.T p.,4. LauraMac-
cis 30.4 p.

meisies 10-11 jaar selektie:
'l . Monique Bosma 32.6 p., 2. Mirjam Hagens
32.3 p., 3. Sigrit Sluyter 31 .4 p.

meisies 12-16iaat
1. Anke Lycklema 34.4 p., 2. Momataz de Vries
34.3 p.,3. Aagje Haringa 34.2 p., 4. Corina Hui-
tema en Karin de Boer elk 33.2. p.

mêisies í 2-16 jaar selektie:

,1. Grytte Oreel 34.6 p., 2. Minke Oreel34.0 p.,3.
Petra Hagens 33.9 p.

dames:
1. Pauline v.d. Bosch 34.0 p., 2. Ellie de Vries
33.4 p., 3. Fokkelien Boorsma 32.4 p.
jongens 6-8jaar:
1. Sybolt de Vries 39.1 p., 2. Richard Broersma
38.7 p., 3. Gerard Dijkstra 38.4 p., 4. Knilles
Oreel 38.2 p.
jongens 9-12 jaar:
1. Cyrus Kruis 41 .9 p., 2. Jan Willem Dijkstra
38.4 p., 3. Robert Heuveling 37..1 p.
jongens selektie:
1. Douwe Dijkstra42.8p.,2. Geert Huitema42.1
p., 3. Nolke Jan Bergstra 41 .7 p.

Heren:
1. Jan Bergstra 53.7 p., 2. Rimmer Abma 53.0
p., 3. Nico Troostheide 51.9 p.

Damesturngroep
Nadat we doormiddelvan een circulaire een op-

roep deden om te komen tot een dames-turn-
groep, leverde dit een aantal reakties op. Er kon
in ieder geval gestart worden op maandag-
avond van 8 tot 9 uur. Dit gaat door tot de grote
vakantie en blijft de animo dan wordt dit na de
zomervakantie een bestaande groep.
Het is turnen (gymnastiek) voor beginners. Alle
dames die hier voor voelen ziin van harte wel-
Kom.
De lesindeling is als volgt:
Inleiding: hierin worden ritmische vormen, aero-
bic-vormen of spelvormen veruerkt. Daarna
volgen lenigheids-, rekkings- en spierverster-
kende oeÍeningen.
Kern: toestellen zoals ringen, balk, brug.
Slot: meestal springen met behulp van minÈ
tramp, valmat of reutherplank.

Voorwiewilleren
Maandag 28 april 1986: in Tsjernobyl komt een
kernreaktor tot ontbranding. De gevolgen in de
direkte omgeving moeten vreselijk zijn. Radio-
aktieve wolken waaien naar West-Eurooa.
De voorlichters in de Sovjet-Unie doen alsoÍ er
(bijna) niets aan de hand is. En de deskundigen
in West-Europa verklaren dat dit een Russisr
probleem is. Zoiets kan hier niet. Bij ons is all*-
beter.
Eén ding moet blijkbaar in elk geval niet gebeu-
ren: leren van Windscale, Harrisburg en Tsjerno-
byl. Leren dat kernenergie levensgevaarlijk is.
En leren dat de gevaren van kernenergie reëel
zijn. We mogen niet in de gaten krijgen dat een
kernreakÍor voor de wijde omgeving een bedrei-
ding vormt: voor de mensen nu, en voor vele ge-
neraties na ons. We kunnen er immers niet zon-
der! De ander heeft ze ook!
Kernenergie en kernbewapening hebben alles
met elkaar te maken. Dat geldt voor de techniek
die ze beide mogelijk heeft gemaakt. Dat geldt
voor het matêriaal: de afualstoffen van de kern-
energie vormen immers de basis voor de kern-
bewapening.
En dat geldt ook voor de gevaren ervan. De ra-
dio-aktiviteit die de mensheid in beide gevallenn
bedreigt. Bij de kernbewapening is alles alleen
nog veel erger: de enorme schok, de vuurzee,
de atomaire storm en de radio- aktiviteit.
Maar ook bij de kernbewapening krijgen we te.
horen dat het meevalt. Het risiko dat het o'
zover komt, is klein. Als we maar verder gaaF
met bewapenen. We hebben de zaak in de
hand. We kunnen er trouwens niet zonder! De
ander heeft ze ook!
Misschien kunnen we beter wél leren van
Windscale, Harrisburg en Tsjernobyl. Leren dat
kernbewapening levensgevaarlijk is. Leren dat
de gevaren van de kernwápenwedloop reëel

zijn. In de gaten krijgen dat de kernwapens voor
de wijde omgeving - dewereld -een bedreiging
vormen.
Wie wil die dingen - kernreaktoren en kernwa-
pens - eigenlijk? Wie stemt daarmee in? Wie
stemt daarvoor in de Kamer?

l.K.V.-kern lJlst
tel. 1254

j0ntiid

de sinne sakket
it waarlamke bletteret;

f0gels sykje skOl.

Haik0:

P.F.
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KypmantÉntips
Ek dit jier wer sille we besykje jo wat miljeu-
freonlik ie helpen yn jo grientetÍntsje.
Inkle tips binne dan fansels nea wei. Spiticher-
nóch is der gjin krOd woechsen tsjin radio-aktive
delslach, dat wat jo dogge mei de spinaazje en-
safuor.thinne leit net op it redaksje-paad.
Mar earst in koad ferhaaltsje oer de jirpel.
Hast fansels, soe'k sizze, sitte se allang yn de
gr0n. Mar wisten jo dat de jirpel famylje is fan de
tomaat? Hy kaam Íteinllk allinne mar foar yn it
Andesgeberchte. Yn de santjinde ieu waard er
fan Ét Amearika nei Jeropa helle. Mar der moast
yn 1770 earst in grutte hongersneed komme,
ear't men him akseptearre as (haad)iten.
De jirpel hàldtÍan in sinnich, smout plakje yn in -
fansels - net te lytse tÍn. Bêste buorlju - hjir
aanst mear oer - is by de jirpel ek better as fiere
freonen. P0ltsjes (peulen dus), mais (oftewol
Stynske weet) en koal hawwe ek in bêste yn-
floed op de jirpel. Dit dustichiby de jirpel setteof
sels dertusken troch.
In hekel hat de jirpel oan sinneblommen en om
0nder fruchtbeammen te setten te wurden. En -
sa seit ek de wet - net ien jier op 'i selde plak
mar pas nei trije jier wer op deselde eker.

. jirpel is maklik. Lykwols hy hàldt wol fan in

Vede bedonging. Alde stront (nea Íarske) of
kompost is tige by tige foar Ís maat en de orga-
nyske kerrels dy't stikstofearm binne wurde
oesa wuroearre.
Oan farskestront, stikstof en kalk! hatde jirpel in
glandige hekel.
It hinget fan de soade óf, as jo wite of pearze
blomkes oan de plant krije (Der binne ek soarten
dy't net bloeie!). Pearze blomkes betsjutte reade
jirpels.
De griene beien dy't nei de bloei oan de plant
komme kinne, binne fergiftich. Trouwens, Litêin-
lik is de hiele plant dat, op de knol nei.
De jirpel is dan ek famylje fan de "nachtschade'
oftewol de h0nebei (Solanum).

Dan noch efkes dit oer de jirpel (solanum tube-
rosum): de iene seit ierappel, de oar earpel, ier-
dappel, ierpel en jirpel. De beifruchtsjes neame
we ek wol piis- of pysappel of saai-ierappel.
Blomde jirpels binne krommelich en b0nte binne
sike. Dan kin men iirpels "mei it bleate gat" ite.
Dat betsjut s0nder griente en flêis. Hat men in jir-
pelyn 'e sok, dan is dit in gat en tusken de jirpels
en de brij is hastich. Ja, no witte we wat oer És
patatmaat mar der is mear: ommers, de minske
is gjin jirpel! (in minske hat mear behoeften)
Dan no efkes wai goede kombinaasjes. Sismar
goede buorlju 0nder de grienten.
ierdbei: beane ên earte, slaat, spinaazje en
wylde time
byt: raap, beantsjes en sipels
blomkoal: selderij
beantsjes: ierdbei, biten, blomkoal, komkom-
mers, koal, prei en woadels
komkommers: betide jirpels, koal, raap, beants-
ies en sinneblommen
koal: tomaten, biten en foaral kr0den
prei: selderij en woartels
radys: earte, stokbeantsjes, sla, komkommers
slaat: ierdbei, biten, koal, radys, sipels en woar-
tels
spinaazje: ierdbei
tomaten: koal, krÍsbeien en piterseelje
sipels: byt, kr0den, slaat ên woarteltsjes
woadel: kr0den, slaat, sipel, prei en earte.
Dit bin dan sa'n bytsje de wichtichsten.
Wichtich is ek te witten dat jo oeral wol wat kr0-
den (wat bin der in soarten en wat wolle sel)tus-
ken sette kinne. P0rbêst en smaaklik!
Noch inkle kombinaasjes dy't perfoarst net kin-
ne:
ierdbei - koal
biten - stokbeane
blomkoal - spinaazje
beantsjes - knyflok, sipel, sjalotten
eade - knyflok, sipel
komkommers - jirpels

koal - ierdbei en radys
koalraao - tomaten
radys - hyssop
slaat - piterseelje
tomaten - jirpels, koalraap
sipel - eafte en beane.
No oan't safier earst mar en no mar siedzje.
Binne der lykwols minsken/lêzers dy'i ektÉntips
kwyt wolle, alles is wolkom op de redaksje!
Tenei mear.

Priisfraach
Dizze kear wat in grienmank Ían fragen. Mar ha-
war, der sit wer in moaie priis oan fêst, dat hoop-
lik klimme jo yn 'e pinne of potlead en leverje de
Étslach yn by ien Ían de redaksjeleden.
In mudde is t hectoliter (hl).

Hoefolle is:
in kynsen
in kuorfol
in healmudde
in muddenfean
in kop
in fiifkop
in sek
in ljippen
en yn liters, foar "wiet spul":
in mingeler of mingel
in healmingel
in kanne
in dikkop
in mjitsje
in pegel
in oad
in fearn
en yn gr0n (p0nsmieten, are's, m2)
hoefolle is:

in fjirdeheale p0nsmiet
in foet yn 't fjouwerkant

P,F.

Krulwrgpn m€t oêR grote g0
llt€r kunÊtEtoÍ bak en oen
degelljk gogalvan lsoerd Íra-
me. Kunetstof wl€|.
Demontab€l, due gemakk$
l|Jk to vervooren.

Vm Í l2&-

uoor 89r5o

Wit kunststof
bloembak met

voet, model
'Coupe'. Hoogte

36 cm, diameter
4l cm.

ÏIPPER
.l 6rtt ÏOPPER

89,tt 57s
A. SIIPERDA Stadslaan 2a. teleÍoon O51 55-1224.
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In roeoe
in einse
in peinje
in ljippenstál
in warstál
in ko's gers
in skar
in mêd
In moargen
in leosen.
Oant safier. ïige dreech? lt bin yn alle geÍallen
wol wurden dy't we hjoeddedei net folle mear
tsjinkomme.
Mar we hoopje wer op in protte ynstjoeringen.
Krij jo hast pine-yn-'e-holle fan 't ien of 't oare,
stap dan ris nei in àld omke, muoike, pake of
sokssawat, dizzen witte grif mear!
Tink derom, wol op 'e tiid ynleverje. Folle suk-
ses, dus foar de 1 e juny!!

P.F.

aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
LiÍe is carnaval (the Band)

Miljoenen lije
t0zenden stjerre
h0nderten ferdwine
tsientallen Íertarre
en dat allegear
op dizze ierde. '

En ik?
lk bin in
taskóger
dy't eltse dei
wer in tagongsbewiis
keaDet
en in masker ooset
foar dit
dwylsinnich
téater.

P.F.
aaaaaaaaaaaaaaoaaaaaaaaao

Wat doen we met
onze vrijheid?
Als u dit leest zijn de verkiezingen misschien al
achter de rug. Hoe die verkiezing ook uitgeval-
len is in ohs landje met zijn vele partijen, een van
de voordelen van de democratie, dit in tegen-
stelling met dictatuur die als regel maar één par-
tij gedoogt.
De zogeheten dissidenten uit het Oostblok hou-
den niet op te vertellen over de gigantische ge-
vangenis, die heel Oost-Europa in feite is. Zij
waarschuwen vooridurend dat wij niet
lichtvaardig met onze vrijheid mogen ómsprin-
gen.
Wat is vrijheid?
Niet alleen mogen wij onze eigen regering kie-
zen en deze naar huis sturen als ze haartaak niet
goed vervult. We mogen ook in volle vrijheid
naar de kerk van onze keuze gaan. We mogen
onze kinderen laten studeren, daarwaarwij me-
nen en hopen dat ze het beste ondenivijs krijgen.
Wij mogen en kunnen in vrijheid in de winkels
onze levensbehoeften inkooen. Mensen behoe-
ven niet geuniformeerd te lopen. Ook de school-
kinderen behoeven er niet als miniatuur sol-
daatjes bij te lopen en worden niet militair ge-
drild.
Wij kennen geen concentratiekampen of herop-
voedingsgestichten.
Kortom: vrijheid is meer dan afwezigheid van
dictatuur, het is een stijl van leven.
Of onze levenswijze in Nederland en in West-
Europa stijlvol of stijlloos is? Daarover een vol-
gende keer!

Steeds de nieuwste mOdetijdSChfiften op voorraadl

Nieuwe kouektie WegwefpsefVies en beStek
alles in verschillende maten en kleuren. Ook leuke

se rvetten, veriaa rdagskaarsjes,
vlaggetjes en ijsparasols

Grote kolektie ÍOtOlijSten en wissellijsten
Fotoboeken: zelfklevende bladen: zwarte of witte

bladen; groot en klein, dik en dun

ook reuke babyplakboeken
en baby-albums, Íotolijm
en Íotohoekjes -div. soorten

ZOmefSpeergOed,' oilons ruime keus in:

plastic vrachtauto's van

Í 4,50 tot Í 29,95
zandÍiguren en êlTttTtêÍ-
tjes, schepjes v.a. t 1,00

Fietstractorsn driewielers, loopauto's
Kom vrijblijvend even langs!

JOjOtS: we hebben nog voorraadl

VISSER.IJLST
BOE K- EN FOTOHAN DEL. SPEELGOED
Galamagracht, teleÍoon 1 318

Autorijschoot L. de Boer
Belangrilker dan een goedkoop

lesuur ls de eindrekening
na het rllerament

Ga daarom naar
Autorijschool L. de Boer

Popmawa!12
Ulgt

Teleíoon 0StS5-1SSÍt

VOLLEDIG
GEDIPLOMEERD

As tiid jild is
libbet mannichien

boppe syn stan.

Tiid háldt gjin skoft
mar skoft nimt wol tiid.

O. Tichelaar



It Dryltser Kypmantsje 11

Seisiswize:

Sokke einaaien, sei de jonge,
en hy brocht de boer hynstefigen

Tsjonge jonge, it wie hjoed wer in lust.
Waar as spek, heite. De earste blommen wrot-
ten mei faasje Ít de griene gr0n en it gers
groeide jin hast by de boksen yn. F0gels floiten,
no ja dat wol sizze hja rópen mear driigjende
toanên - allinne de ljurk song echt - en de loft
wie skitterjend blau. Yn it sÍdeasten lykwols
waard er wat fet en der koe dan jOn ek bêst ris in
tongerbuike komme. Tongerkopkes aksintue-
ren dat. Hja r0nen allefjouwerop in ikker, elk mei
in pear stokjes yn de hàn. Hjir moastèn earne
noch skriesaaien lizze, mar oan't no ta hie it syk-
jen gjin risseltaat. Mar goed de doppen iepen en
net te fluch oer de griene matte pesjantelje.
ll wie altyd sa'n pracht dei. Mei syn fjouweren as
àlde skoallematen in pear kear yn 't jier oan de

isoarch dwaan. Net allinne oesa nuttich, mar
\-ppedat oesa gesellich.
Alde ferhalen kamen wer boppe en nije fanta-
sijen en ideeën waarden Étwiksele. En hoe let-
ter, hoe dryster.
Dêrnjonken it nut. 'n Knoarre minsken knoffelje
yn de aaisikerstiid it làn yn en, sa wurdt der
beard, hja hálde allegeare fan de natuer. Mar wa
sjogge jo werom nei tolve april? Sis mar, in frekt
lyts bytsje! Wis, aaisykje is moai wurk, mar
kleardernóch giet it by de measten dochs om it
"aaimeinimmen".
Oars seagen we harren nei de tolfde wol werom.
Dus sadwaande kuieren hja hjir no om en dat
gong no ek al mannich jierren sa.
Hoe grut as it effekt is, falt fansels slim te bewi-
zen. Mar dat it skeelde wie sa wis as ien en ien
twa is. 'n Protte boeren lieten de kij net mear
weidzje, dat nêstbeskermers sette wie it wich-
tigste net. Mar stokjes wol, teminsten as de
maaitiid foarlik wie en de boeren meanen gon-
gen as de aaien noch net Ét wiene.
Goed kontakt mei de boer wie ek fan grut be-
lang. Sa krige men Ían wjerskanten begryp foar

f0gelsituwaasje. lt wie hjoeddedei ommers
$Ot pau wat in boer br0kte, it gong allegear
Íluch en massaal. Dêr komt by, guon meanden
j0ns mei tsjuster, oaren hellen j0ns noch gers op
foar de bisten yn 'e lisboks.
ln goede oriëntaasje fan de boere kant telde dan
ek swier mei.

Hoedzje en noedzje
Op it ein fan de ikker kamen hja byelkoar. Neat
'Frjemd net,' sei Tsjalling. 'Hjir moat dochs wat
lizze.' 'Noch in kearderoer,'seiSiebe s0nder ien
sooar Ían twivel.
'Wat is er wer aktyf net, komt grif fan dy easte
wyn, dy wyn Ít Ruslán wei,' sei Bearnke, dy't
hjirmei doelde op it feit dat Siebe mei syn lyts
200 pOn meastal de earste wie, dy't er de brui
oan jaan woe. 'Ha do dêr de gek mar net mei,' it
wie Tsjalling. 'Soks is slim genóch, it sil hjir mar-
ris barste, dan praatst wol oars.'
Bearnke wie lykwols ien dy't alles wat loftich be-
seach en andere dat we dan mei wyn fan see de
boel wol wer werom jeiden.
Mar nee, hjir waard al efkes op yn gongen. Wil
tocht, sa sei er, dat it no like of foel it wol wat ta
mar dat it letter noch wolris bliken dwaan koe
dat dit in akelich sturtsje hie.
Neffens him hiene tefolle minsken hjir de gek
mei ên fetten it fierstente licht oo.

'Eh ju, it falt in ko ta, as't trochljochte wurdst kri-
gest ek in fikse radio-aktive strieling troch dyn
bealch,' hold Siebe it op. 'Dy trochljochtsje? Dat
slagget nea, dan meist earst wol in pear p0dfol
fan dat spul op snuve,'gekjeide Bearn.
Wil woe der wer op yngean, mar it praat fer-
stomme want fjouwer, skeef yn de loft lizzende
strieljagers raasden oer harren hinne.
'Kinst sa sjen dat se dat fan de f0gels óÍsjoen
hawwe,' róp Siebe, 'it lykje ommers krekt stránl-
jippen mei in 0nbidige motor yn 'e kont.'
'Dizze jeie dat guod werfuort,'ornearre Bearn-
ke,'strieljagers!, ommers.'
'We moatte fierder mannen,' naam ïsjalling de
laaie wer yn hannen. Opside lei in stik fan in
p0nsmiet as alve en dat wie noch net iens sa
lang lyn eide, dat dêr koene bêst ris noch ients-
jes oÍ twakes lizze en dy kamen dan fansels nea
op 'e tiid Ét. Mei syn trijen sprongen hja oer de
fead; Siebe rOn om.
Hjir en dêr kamen wat f0gels omheech en hja di-
keren skero it strontlàn oer.
Manis fan de oare kant begjinne en it hiele stik
dan Étkjimme. Al sykjende wei krigen se praat
oer de stakings, oer it dongprobleem, de ferkie-
zings en neam mar op. Om hjir wat noflik oerte
debatearjen r0nen hja no op twa ikkers. Twa
dingen diene dÍdlik bliken: in mins feroaret
troch de jierren hinne en der leine aaien by de
fleet. Ljip- en skriesaaien, mar ek in nestke fan in
tjirk mei trije deryn waard merke.
En op 't ein, deun by in ljippetwake, spatte Siebe
samar in ljurkje foar de fuotten wei. Hy waard
dêr kjel fan. Prachtich fersk0le leine dêr trije aai-
kes yn in raaiboskje. Soks wie treffen.
Hja setten fierder, wylst de loft wat tichtsete.
Hiel yn 'e fierte rommele it al wat.
'Dêr begiet it gedonder al,' flapte Bearnke de
oaren ta, 'noch in pear stikjes, mannen en we
geane der wer efkes àlderuuetsk tsiinoan.'
Hjirmei bedoelde er dat hja altiten nei de tiid ef-
kes noflik kletsten 0nder it geniet fan in buor-
reltsje en dêrnei by de sjinees of sa de roppigens
mei gong te ferdriuwen.
It like Siebe p0rbêst ta: 'Fan't swalkjen krigest
honger.' 'Eh ju, honger kenne wy net. Dat neame
wy roppich of skroei yn 'e mage.' 'En do kinst
wol in wike omswalkje,' róp Bearnke oer Tsial-
ling hinne, 's0nder der lêst Ían te krijen.' Siebe
wie dit net mei syn maten iens.
Yn in lyts stikje waard noch fluch efkes socht. In
ljip wjokkele boppe har hollen en raasde f0l.
'Dit spul hat luzen,' prommele Wil en ja hear
Tsjalling Í0n in pear lege doppen. 'Roekewurk.'
'Ja jong dy moatte ek foarÉt,' sei Bearnke. 'Sa
kinst se soms nachts ek wolris hearre,' tocht
Siebe l0dop, 'dan hear 'k se soms janken, dan
tink ik, oerdeis is harren aaike ophelle en nachts
misse se it dan it measte.'
'En dan raze se dat de tsjustere wràld yn.'
'No net emoasineel wurde, álde, in pear dagen
letter ha se wer ien.' 'Ja mar dochs, Bearn... ik
wit it soms net.'
'Tinkst dêr dan faak oan?...' 'Watte, noch ster-
ker, ik ha lêst ris op in stille j0n in 'aaifers'
skreaun op 'e wize fan Lionel Ritchie syn hit
'Hello (is it me you'r looking for).'Begrypst wol,
in ferske dat songen wurdt troch it aai. Ja mis-
kien wol wat frjemd mar witte jimme wat, nei de

sjinees geane jimme mei my nei hOs foar in óf-
sakker en dan plof ik achter de piano en lit it jim
hearre. Ofpraat?'
'lt stiet.'

J0ns, nei't iten lieten hja harren noch eÍkes noflik
delsakje yn de grutte stuollen by Siebe en neidat
Siebe foar in ófsakker soarge hie en Bearnke in
pear grouwe boeren de frijheid joech, striek
Siebe à la Fats Domino achter de piano, sismar
as in brodske ljip op 't nêst en beg0n te spyljen
en te sjongen, wylst de tonger bolderjend fan de
iene kant fan 't Íirmamint nei de oare kant róle:

lk lis hjir no alhiel yn de rêst
mei heit en mem om my hinne
fiel ik my oesa bêst
hja fleane bliid, de hy bij de sy
Hello, jim tinke dochs goed om my?

refr.: O, ik hear it oan jim l0d
ik lis hjir net yn noed
jim soargje foar my, 'k sit nearne earne mei
en jim' dogge sa jim bêst
foar noch mear yn dit nêst
o, gean dochs net te fier by jim aaike wei.

Marynienen as mem wer krekt op my sit
fljocht heit omheech en skreaut
dat hja my allinne lit
't geÍaar is te oermànsk sa ropt no d'àlde hy
Hello, in man!siket dy om my?

refr.: Ja ik sjoch it yn syn each
de begearlikens yn in fleach
mar hy lit my dochs gewurde en nimt my no net
mel
'k wol aanst ek wjok'lje sa romroft
en sjong de maaitiid Ían de loft
'k wol dêrom noch net Ít dit dooke wei.

Myn àlders krite no in eangstich liet
ik bin it heechste wat der foar har bestiet
mar dan komt er mei syn hán by my
(en ik raas) Hello, sykje jo om my?!

ref.: 'O, 'k Íiel syn hàn om my hinn'
'k wit dat ik no nea libje kin
want hy laket en nimt my mei yn syn grutte pet
mar'k wol noch lang net dea
nee, asjeblieft 'k wol net op brea
mar ik kin raze wat ik wol, hy heard my net.

reÍr. Hello, sykje jo om my?l

'k Woe ek graach yn dizze wràld
llt my los, 'k bin noch net sa àld
'k wol fleane, wjok'lje en noch folle mear
en 'k wol noch lang net dea
nee 'k wol net op dyn brea
o, it libben jaan, wat docht dat oesa sear!

En sa gong Siebe noch in setsje troch. Hja wiene
alhiel ferstuivere, Siebe syn emoasinele, hieltyd
heaser wurdende stim, hie harren yn de besnij-
ing. Sá hiene hja it noch nea besjoen!

P.F.
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OOOOOOOO PUNTSGEWIJS O

.MIJN HOBBY, UWGEMAK'

Het vedrouwde adres voor al uw slijpwerk. Ook
voor het perfect sli.ipen van al uw tuingereed-
schap zoals: alle sooden grasmaaiers, heg- en
snoeischaren, grasscharen, enz.
Diverse 2e-hands handgrasmaaiers te koop.
Geslepen en nagekeken.
Uw fijnslijper, P.H. de Vries, Bockamastraat 27,
te|.05155-1782.

o Heel veel dank voor fruit, bloemen, kaarten en
bezoek enz., welke ik mocht ontvangen na het
auto-ongeluk dat mij is overkomen.

A. Westerdijk-Postma
Oranje Nassaulaan 5

. Na biina 14 jaar in 'Ny Ylostins' gewoond te
hebben, zijn wij eind aprilverhuisd naar'Nij Sta-
oed'te Wommels.
Wij willen bij deze alle vrienden en bekenden be-
danken voor hun medeleven (ook tijdens ziekte)
in de afgelopen jaren.

Fam. Fooma-Boorsma
(Fopke en Froukje)

. Door omstandigheden een zéér goed en rus-
tig 'thuis' gezocht voor mijn twee lieve gecas-
treerde katers
Katja (zwart), speels en aanhankelijk, 5 jaar;

Rosientje (rood), lief en huislijk, 8 jaar jong.

Ze zijn 'snachts binnen. Apart mag ook. Graag
reakties:
N. Meinen, Eegracht 105, tel. 1378.

Bowlingavond CPB
Op woensdag 23 april j.l. hadden we onze jaar-
lijkse bowlingavond.
Deze avohd werd gehouden in bowlingcentrum
'De Stolp'te Sneek.
Er gingen 26 dames mee. We hadden 4 banen
en voor elke baan een prijs voor diegene die de
meeste punten had behaald. Degene die het
laagst aantal punten had kreeg een poedelprijs.
Het werd een gezellige avond. We konden te-
rugzien op een geslaagde bijeenkomst.

Het bestuur

Kollekte Nederlandse
Hartstichting
De kollekte voor de Nederlandse Hartstichting,
gehouden in de week van 14 Vm 19 april 1986
heeft opgebracht het mooie bedrag van /
2.354,10 (tweeduizend driehonderd vier en vijf-
tig gulden en tien cent).
Alle gevers en kollektanten heel hartelijk dank
voor uw medewerking.

De vrienden van de Hadstichting in lJlst,
mevr. Hibma, Westegoleane 5

mevr. van Lingên, Ylostinslaan 88
hr. Tichelaar. J. Risoensstraat 1

Opbrengst collecte Ned.
Astma Fonds
Ook dit jaar mocht ik namens u allên een bedrag
van / 1 698,30 overmaken naar het Ned. Astma
Fonds.
Hierbij wil ik alle gevers hartelijk bedanken en de
collectanten bedanken voor hun fijne medewer-
king!

W. Kempenaar-Verhoog

aaoaoaooaooaaaoo

Sonnet
de tiid fljocht troch de kolkjende wráld
en wy drave as houten Klazen mei
we bin te koarÍ jong en te jong áld
en bringe ássels somtiden wei,

finzen yn systemen en bAn oan tiid
pandr'je w'oer de paden deí oan dei
't ljuenske libben liket ien lange striid
tsjin klok en bongel, ássels te nei;

mar kin we dan nea ris tiidleas tinke
en sjoch dat net in dei é 't selde wacht;

lit 0s mei mànske swolgen de kleuren drínke

nim in romerfol fan frisse kleurepracht
de sinne sels sil tis jitris ynskinke
want hy kleuret Ioft en blom mei grutte macht.

P.F.
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De Rabobank biedt u
solide safeloketten!

Sieraden, waardevolle papieren, verzamelingen,
onveruangbare stukken, zaken die u niet iedere dag
nodig heeft. Daar is een ideale bergplaats voor: een
solide safeloket bij de Rabobanx.
Permanent tot uw beschikking voor een klein
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
Vrlldagavond 1 9.00-20.00 uur

Voor nieuwbouw, uitbreiding of
onderhoud van uw:

O Verwarming
(C.v. en lokale verwarming)

O Sanitairen waterleiding
O Zinkwerk
O Dakbedekking

Inslallatie- en loodgletersbedrilt

A. SIIPERDA
Stadslaan 2a. teleÍoon 05155-1224

De enige zelíslachtende 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 bestelling!

SLAGERIJ

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

o bloemen

o

o

O

DEHAAS

. planten

bloemsierku nst

tu incentrum

tu inarch itectu u r

Dil alles in uw'eigen stad'bij:

BLOEMEN


