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Leden Bolswards Historie bezochten lJlst

Een aantal leden van de Stichting Bolswards flistorie bracht op de vooriaars-ekskursie een

bezoek aan lJlst.
Zaterdag 24 mei verzamelden zich 35 deelnemers, deels per Íiets en verder mèt diverse au-

to's op de aangegeven plek in lJlst.

Het eerste bezoek betrof het stadhuis van de
stad lJlst, dat voor het laatst als zodanig be-
zocht kon worden.
lJlst, nu een deel van Wymbritseradeel gaat nu
als bestuurs-centrum funktioneren. Een nieuw
gemeentehuis is nagenoeg gereed en zal dan de
taak van het oude stadhuis overnemen. Een
paar gedenkstenen in dezijgevel herinneren aan

herbouw van vroegere jaren.
. raadszaal geeft een duidelijk beeld van de

\-zeperkte omvang van de oude stad, waar de
knusheid van heet zaaltje op aansluit.
De burgemeesterskamer ademt eveneens die
zelfde geest.
Dat zich binnen deze beide beperkte ruimtes het
grootste deel van gemeenteliik bestuur kon af-
spelen is in deze tijd haast onvoorstelbaar.
Een fikse wandeling langs onverwacht mooie
plekjes, over bruggetjes en via plantsoenen
waarbij je je soms in Giethoorn waande, bracht
ons naar de houtzaagmolen "De Rat". Zo van
heel dicht nabij, maakt deze prachtige en goed
onderhouden molen een geweldige indruk.
Eenmaal binnen valt men van de ene bewonde-
ring in de andere.
De constructie van de zagerij, aangedreven
door windkracht en via de wieken-as in diverse
stadia en constructies van zware houten palen
en smeedijzer dwingt bewondering af, voor de
vindingrijkheid waarmee men zoiets kon klaren.
Dê molen was in vol bedrijÍ en in langzaam
tempo kon men de zware balken via de zoge-
naamde sleden vooruit geschoven zien langs

t punt waar grote zagen, via de windassen
Yn op-en-neergaande taak doen.
Vanaf de zaag-zolder komt men via een smalle
steile en hoge trap in de bovenverdieping waar
men het hele draai- en wisselwerk van de di-
verse bewegende delen van zeer nabil kan be-
wonderen.
De meeste deelnemers zochten het nog even
hoger op en namen vanaf de omgang een kijkie
over de stad lJlst en de schitterende omgeving
waarin de waterwegen van Geeuw en Ee en de
diverse verbindings-watertjes nu nog een in-
druk geven van de mogelijkheden waarmee lJlst
in vroeger jaren zijn welvaart kon opbouwen.
lJlst, niet zoals de meeste andere friese steden,
gebouwd op kunstmatig aangelegde terpen oÍ
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"Een fikse wandeling langs onverwacht mooie plekjes".
Hier een blik op de lJlster jachthaven die gelegen is aan de Oostelijke Dijgracht. Línks zijn nog
zichtbaar de watersportbedrijven van Miedema en W.J. v.d. Velde aan het Sneekerpad.
Rechts is een gedeelte zichtbaar van de openbare lagere school De Kogge.
Deze foto is genomen vanaf het terrein dat behoort bij de houtloodsen van Nooitgedagt.

van nature hoger gelegen gronden. Het stadje is
een lintbebouwing langs de boorden van
Geeuw en Ee, waarbinnen het eigenlijk een ei-
land vormt, met verbindingen van de vroeger zo
belangrijke weg via het waternaar alle windrich-
tingên.
Scheepsbouw, houthandel, Íabrikage van
werkktuigen voor landbouw, zuivel en huishou-
delijk gebruik, koop en verkoop van diverse pro-
ducten die door de schepen werden aÍ- en aan-
gevoerd waren in de bloeitijd van groot belang.
Al in een vroeg stadium kreeg ook kleinschalige
industrie van schaatsen, pompen, molens en de
venverking van teerproducten vaste voet in
lJlst, waardoor enkele bedrijven zich tot vrij
grote omvang konden ontplooien.
Juist de geringe omvang van de stad en het be-
perkte aantal inwoners, waardoor het saamho-
righeidsgevoel zeer sterk was, was er mogelijk
oozaak van, dat de diverse omwentelingen op
godsdienstig, sociaal en economisch gebied
over het algemeen zonder al te grote excessen
verliepen. Een bezoek aan de Hervormde Kerk,
die opvalt door de harmonieuze aanpassing met
een zil-uitbouw, die nu na jaren nog steeds als
"nieuw" in de volksmond voortleeft, de bewon-
dering van de beelden op het fraaie orgelÍront,
die ofschoon bijna geheel plano uitgevoerd,
toch een indruk geven van een dimensie die bij
gewone beelden wordt ervaren.

De "Vermaning" van de Doopsgezinde Ge-
meente was het laatste onderdeel van het werk-
program.
Dat hêt in deze tijd geen eenvoudige zaak is om
een kerkgebouw in goede staat te bewaren,
vooral voor een zeer kleine groep gelovigen, kon
iedereen duidelijk ervaren.
De indeling en inrichting doen duidelijk herinne-
ren aan onze eigen Bolswarder Doopsgezinde
Kerk aan het Skilwyk.
Wandelend door het ook nu nog op vele plaat-
sen nog duidelijk herkenbare stadje vanuit de
middeleeuwen hebben de deelnemers kunnen
genieten van de vele mooie doorkijkjes en leuke
hoekjes die overal voor het grijpen liggen.
Deze rondleiding was, op ons verzoek, voorbe-
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Golff aan de Galamagracht in flst is een
vriendelijke discount. Een supermarkt
waar alles verkrijgbaar is.

* verre groente en fruit
* vers vlees
* velis van de melkman
* kompleet assortiment levensmiddelen
* vens brood
* vel:se kaas en vleeswaren
* kompleet drogisterijpakket
* naast de Golff een Kenbor"ch slijterij
* bloemen
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reid door de heer Frits Boschma uit lJlst, hij was
deze middag tevens onze ekskursieleider.
Ons uitstapje werd afgesloten mêt het geza-
menlijk drinken van een kopje koffie in de stads-
herberg, waar de heer Boschma onder dank-
zegging voor zijn informatie en begeleiding en-
kele boekwerkjes over Bolsward werden aange-
boden.

A.A. Hettema

Leerlingen van n'De Kogge"
voelden zich echte televisie-
sterren op de Feestelijke
Ouderavond
Vrijdagavond 30 mei hield de Openbare Basis-
school "De Kogge" in het Mienskipsh0s haar
tweejaarlijkse Feestelijke Ouderavond, die dit-
maal in het teken stond van de Televisie.
Na het openingswoord door de vooaitter van
de Ouderraad was het de beurt aan de kinderen.
De groepen 3 en 4 beten de spits af met "Dieren-
manieren". De juffen en ouders hadden erg hun
best gedaan om de kinderen er als echte dieren

It te laten zien, en dê tekst ên liedjes hadden
\-.eel wat vrije uuftjes gekost. Het geheel was

een groot sukses met velê vertederende mo-
menren.
Groep 4 en 5 stonden intussen te popelen van
ongeduld. Na hetjournaal en de Reklame hoef-
den zij de zenuwen niet langer in bedwang te
houden: "Sneeuwwitje" werd nieuw leven inge-
blazen, en het "Songfestival" bracht het publiek
tot groot enthousiasme. "Mr. Mister" swingdê
de microfoons uit, en het ritme van de "Kogge
Sizzles" deed de temperatuur in de zaal tot een
maximum stijgen. Geld was voor "Kinderen
voor Kinderen" overbodig, maar in de pauze
werd er een dringend beroep op de aanwezigen
gedaan loten te kopen om zo in aanmerking te
komen voor één van de prachtige prijzen.
Nadat iedereen de dorst had gelest, konden
groep 6 en 7 tonen wat ze waard waren. In
"Rondje Ralph" was de situatie vaak voor me-
nigeen verwanend, "Wordt vervolgd" leverde
de nodige lachers op en in "Verona" bracht Cliff
Flichard een stuk nostalgie in een modern jasje.
Groep 7 en 8 voerden een eigen geschreven

'.rk op. "Onverwacht Bezoek" van enkele we-
Vns van een andere planêet zorgde voor de no-

dige opwinding op het toneel.
.Om ongeveer halÍ 11 kon de voozitter van de
ouderraad de leerkrachten van "De Kogge" met'een 

bloemetje bedanken voor het vele voorbe-
reidende werk dat zij hadden veaet. Het was
een geslaagd festijn waarin we de leerlingen ook
eens van de andere kant konden zien.

Boottocht Zonnebloem,
afd. lJlst
Maandag 5 mei was het dan zover. Onze eerst
georganiseerde boottocht in samenwerking
met de afdelingen Heeg en Jutrijp- Hommerts
e.o.
Het weer was prima, met veel zon en elk was in
een opperbeste stemming.
Nadat iedereen aan boord was koersten we via
Nijezijl, Oosthem, Abbega en Wolsum richting
Workum.
Wat was het mooi zo door al deze dorpen tê va-
ren en voor velen bekende plaatsen te passe-
ren. De opmerkingen die we hoorden van "wat is
het hier mooi" waren dan ook zeer terecht.
Na de koffie en de lunch meerden we af in Wor-
kum waar de meesten van ons even fijn gewan-

deld oÍ gerust hebben. Om 2 uur was ieder weer
aan boord en vertrokken we vanaf Workum via
De Lange Vliet naar het Hêegermeer. Het was
fijn dat het weer zo meewerkte, want het meer
was rustig dus konden we er volop van genie-
ten.
Onder het genot van een kopje thee voeren we
langs de "Pharshoeke" en door de "Rakken"
naar Woudsend. Tenslotte ging het ondêrtus-
sen genietend van een drankje en een hapje via
Osingahuizen richting lJlst, waar we om 17.00
uur door het in uniform gestoken muziekkorps
van lJlst werden opgewacht. Dat was een ver-
rassing!
We hebben er eerst met alle aandacht naar ge-
luisterd en ook tijdens het ontschepen er zeer
van genoten. Hulde aan ons korps en aan allen
die het mogelijk hebben gemaaK ons deze dag
te bezorgen. Het was een zeer geslaagde dag
en zeker voor herhaling vatbaar.

Namens de Zonnebloem. afd. lJlst

Bericht vanuit
Zevenpelsen Zeven
Eind juni is het zover. Dan gaat de deur van Ze-
venpelsen 7 open.
Opnieuw open. Ruim twee maanden is er bin-
nen gewerkt. Het interieur van de voormalige
zeilschool is danig veranderd. Op de bovenver-
dieping is een goede woonruimte voor 4 men-
sen gemaakt. De begane grond is ingericht voor
het werk van de Stichting Milieu en Samenle-
ving. Voorbij is de tijd van De Skoender of De
Witte Hei.
Iedereen die nu de deur van Zevenpelsen 7 bin-
nêngaat, kan er verwachten: een winkel, een
proeflokaal, een beginnend documentatie- en
informatiecentrum annex tejater.
Niet een gewonewinkel, of een normaal proeflo-
kaal. De winkel is een verkoopbemiddeling voor
Derde Wereld-organisaties, milieu- en mensen-
rechtenverenigingen. Te koop worden aange-
boden o.m. kofiie, thee, wijnen, specerijen,
broodbelegsooden, textielprodukten, sieraden,
huishoudelijke artikelen geproduceerd in Derde
Wereld-landen, t-shirts, sweaters, vaantjes,
buttons, posters voor de diverse verenigingen
en boeken en informatielektuur.
In het proeflokaal zijn lekkernijen uit de Derde
Wereld, al of niet gekombineerd met produkten
uit onze eigen wereld, verkrijgbaar.
ln hêt tejater zal zo nu en dan een informatief,
onderhoudend, kulturêel programma aangebo-
den worden.
Dit alles wordt gedaan door niet-betaalde, dus
vrijwillige werkers. Veel meewerking is nodig,
dus welkom.
Tot nu toe werd al veel steun, zowel materiëel, fi-
nanciéel en moreel, gegêvên. Dat zal ook in de
toekomst vast en zeker gebeuren. Wie wil er
meedoen?
SchÍoom niet, meld u aan. En bedenk: "De
Derde Wereld verdiênt beter, als het aan ons
ligt" en "onze wereld Verdient beter lot, want dat
ligt aan ons".
Eind juni is het zover. Dan staat voor ieder, die
dit leest, de deur van Zevenpelsen 7 uitnodi-
gend open.
Tot ziens!

Wim, Gre, Marlan en Hedzer

W.S.lJ.-nieuws
Watersportvereniging lJlst heeft z'n opening
voor dit seizoen al weer gehad.
Onder prachtige weersomstandigheden werd
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op 24 mei op de Geeuw gezeild. Niet iedereen
had zijn boot "vaarklaar", toch schreven er 6 bo-
ten in. Voor de Geeuw een prima aantal, gezien
de ruimte.
Joh. v.d. Werf (16 m2) bleek zijn boot het beste
voor elkaar te hebben. Hij won 1 wedstrijd, in de
andere wedstrijd werd hii tweede. Na een tijds-
berekening met Edward Stienstra (Vrijheid) die
ook een eerste en tweede plaats behaalde,
werd Johan winnaar over beide rivedstrijden.
Verdere uitslagen zijn:3. CorZijsling 16 m2,4.
Jan v.d. Wal 16 m2,5. Allard SijperdaV,6. Peter
Sijperda Regenboog.
Zondag 25 mei stond er een surfwedstrijd ge-
aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
Agendabureau!
Mevrouw W. Kempenaar-Verhoof, Jonker Ris-
pensstraat 9, telefoon 1 747.
aaaaaaaaaaaaaaaoaaaaaaaaa
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pland. De wind was zo krachtig dat maar een
enkeling het aandurfde om op de plankte gaan
staan. Twee staÍts werden er gegeven. Alleen
Wiebe de Vries en Klaas v.d. Meulen konden het
parkoers uitvaren. We hopen de volgende keer
op iets gunstiger weersomstandigheden.

Gymnastiekvereniging
StánÍries
Na 2 voorrondes moesten Jan Bergstra en Nico
Troostheide op 31 mei te Harderuvijk hun natio-
naal kampioenschap turnen.
In de ochtenduren turnde Nico een behoorlijke
wedstrijd. Hij werd 14e van 27 deelnemers met
een puntentotaal van 43.15 (aÍd. junioren).
's Middags kwam Jan bij de heren aan de beurt.
Hij eindigde op een 17e plaats met 42.55 pun-
ten. Bij deze wedstrijd waren 27 deelnemers
aanwezig.

Vereniging Stadsbelang lJlst
Na een lange periode van voorbereiding is de
aanleg van een walbeschoeiing bij de surfplaats
aan de Geeuw een feit. Er was een zalerdag
hard werken voor nodig in regen en wind, met
behulo van de firma Stienstra v.d. Wal en enkele
vrijwilligers van de W.S.lJ. en onze vereniging,
om dit voor elkaar te krijgen. Wel zal er nog de
nodige modder aan te pas moeten komen om
:lles te egaliseren. Wij rekenen dan wel op de
hulp van alle surfers die hier nu al veelvuldig ge-
bruik van maken.
Ook uw aandacht voor de 2e glasbol.
Deze is gêplaatst op het parkeerterrein bij de
sportvelden.
De aktie "KROADZJE FOAR IN KETTING'' heeft
een totaalbedrag van / 1 .01 5,45 opgebracht.
Om toch nog dichter bij ons streefbedrag te ko-
men, willen wij degenen die wij bij onze huis-
aan-huis-aktie niet thuis hebben aangetroffen
alsnog in de gelegenheid stellen iets bij te dra-
gen aan het kado dat bij de opening van het
nieuwe gemeentehuis wordt aangeboden na-
mens alle inwoners van Wymbritseradiel. U
kunt uw bijdrage overmaken op banknummer
32.61 .27.674 t.n.v. de Vereniging Stadsbelang
lJlst onder vermelding van bijdrage ambtske-
Ien.
Denkt u ook nog even aan de kontributie '86?
(zie Kypmantsje mei). Dit kan op hetzelfde bank-
nummer: Í 2,50 voor alleenstaanden en / 3,50
voor een echtpaar.
Een fijne zomer toegewenst!

Het bestuur

IKV-kern lJlst
Velen van ons hebben een nieuwe meerderheid
van CDA-WD in het parlement gekozen. De
kruisraketten komen er. En laten we niet zeggen
dat we dat niet geweten hebben!
Intussen leeft er in de gedachten van mensen
iets van hoop op vrede. Daarom is het goed, dat
de Nederlandse regering zich wil inzetten voor
een verbod oo chemische wapens.

'Man en Paard'
Te|.05155-1607

IEDERE ZATERDAG PARAAT
IN PLAN'DE RAT'

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

voor gratis thu isbezorging

Goede kwaliteit - Scherpe prijzen - Week in - Week uit
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Autorijschoot L. de BOer
Belangrifker dan een goedkoop

lesuur is de eindrekening
na het rljexamenl

Ga daarom naar
Autorijschool L. de Boer

Popmawal 12

lJlst
Teleíoon 051SS-1553

VOLLEDIG
GEDIPLOMEERD
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Binnen de NAVO heeft ze krachtig stelling geno-
men tegen invoeren van giÍgas. Begin deze
maand heeft ze een konferentie belegd waarin
werd gesproken over terugdringen en het ver-
bieden van giÍgas. Een heel klein stapje op weg
naar ontspanning.
Want hoewel giÍgassen gemakkelijk te maken
zijn, erkent de Nederlandse regering een verant-
woordelijkheid te hebben voor de wereld in zijn
geheel.
Het enige wat we denken is: Precies ditzelfde
had heel goed met kernwapens gekund. Hoe-
wel mensen kernwapens, net als gifgas altijd
kunnen blijven maken, moet onze verantwoor-
delijkheid zwaarder wegen. Niet doen dus.

IKV-kern lJlst
Ylostinslaan 75

1e|-1254

Stijlvol oÍ stijlloos?
Een vervolg op mijn ingezonden artikel in het
Kypmantsje van April.

Eerst iets over stijlvol, daar is tegenwoordig wei-
nig meer over te melden, maar een ding wil ik
noemen.
lk vind het stijlvol, hoe onze minister-president
zich in de verkiezingscampagne heeft opge-
steld in zijn verkiezingsredevoeringen en in zijn
diskussies met vriend (WD) en tegenspeler
(PvdA) om er maar een paar te noemen.
We moeten nog wel afwachten of WD de vriend
blijft, maar ik zie het toch ook niet zitten, dat hij
wordt ingeruild voor de PvdA.
Om misverstanden te voorkomen, dê êerste
man Joop den Uyl, trad ook stijlvol op, maar die
stijl sloeg kennelijk toch onvoldoende aan.
Ook de heer Schutte heeft in de verkiezingstijd
voortreffelijk geopereerd. Jammer dat het hem
geen zetelwinst heeft gebracht, ik had het hem
van harte gegund.
Nu even een van de vele voorbeelden van stijl-
loosheid.
Den Uyl heeft aangekondigd dat wanneer de
PvdA mede aan de regering zou komen, dat die
partij dan alsnog tot uitreiking van de P.C.
Hooft-prijs aan Hugo Brandt Corstius zel over-
gaan.

Deze schrijver die als Stoker eên zeer omstre-
den reputatie heeft gekregen, staat er voor be-
kend alle heilige huisjes met zijn in vitriool ge-
doopte pen omver te schrijven. Niemand blijft
voor zijn honend, veelal kwetsend en beledi-
gend geschrijÍ gespaard. Wat die man in het na-
bije verleden aan smerige stukjes heeft gepro-
duceerd is niet met een paar woorden te om-
schrijven.
Dagelijks worden in de linkerbenedenhoek van
de voorpagina van de Volkskrant de stukjes van
Stoker gepubliceerd en wordt de morgenstond
voor menig lezer vergald.
De PvdA lijsttrekker meent dat de regering aan
deze schrijver alsnog de prijs moet uitreiken,
waarmee Den Uyl, en niet voor de eerste keer
(gelezen zijn uitlatingen over Christenen in het
algemeen), er blijk van geeft een zeer ruime op-
vatting te hebben over wat wel en niet door de
beugel kan.
Zulke opvattingen zijn voer voor nog meer stijl-
loosheid in ons aan bederf onderhevig Neder-
land.

O. Tichelaar
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- De Patiëntenraad bezit zelf ook aller-

lei Íoldermateriaal. Mocht u hiervoor
belangstelling hebben, bel dan even
met Gea v.d. Poel, tel. 1328.

- De 24-uurs hulp is op dit moment vrij
rustig, maar wel ontzettend nuttig,
Goede eruaringen vooral met termi-
nale patiënten. De hulp is ongeveer 3
á 4 keer per jaar nodig.

- PrivacyWachtkamer.
De telefoniste is verstaanbaar in de
wachtkamer. Dr. Sietsma is op zoek
geweest naar een telefooncabine,
maar dit is op niets uitgelopen. In de
wachtkamer is al achtergrondmu-

'.- ziek. Wilje iets niet aan de balie afge-
ven, dan kun je dit in het zijkamertje
doen.

- De Patiëntenraad staat ditiaar niet op
de jaarmarkt.

Het werkplan van de Patiëntenraad
Seizoen 1986-1987
- verzorgen van 3 thema-avonden in novem-

ber, januari en maart.
De onderwêrpen kunnen worden gekozen uit
de resultaten van het enqueteÍormulier van ja-
nuari 1 985.

- Het blijven verzorgen van publikaties in het
Kypmantsje en Het Kontakt.

- Bijwonen vergaderingen van het N.O.A.P.
(Noordelijk Overleg Algemene Patiëntenbe-
rangen.

- Voortzetting kontakt ziekenhuis over enque-
teÍormulier oolikliniek.

- Huisartsen blijven uitnodigen om een verga-
dering van ons bij te wonen.

- Opzetten vrijwilligerswerkplan in samenwer-
king met de Sneeker Patitenraad.

- Zo goed mogelijk taken verdelen binnen de
raad.

- Begroting maken en een jaarverslag.

Jaarverslag 'l 985- 1 986
Dit seizoen bestond het dagelijks bestuur uit:
voorzitter: Maria; secretaresse: Siemke; pen-
ningmeester: Betty.
We hebben in juli deelgenomen aan de laar-
markt. Helaas viel de belangstelling voor onze
stand tegen, waarschijnlijk vanwege een ver-
keerde toegewezen plaats.
Dit seizoen werden we tweemaal uitgenodigd
door een vrouwenraad om een informatiestand
te verzorgen tijdens een lezing van dr. Drenth, in
Sneek en in Bolsward.
Er werden weer 3 thema-avonden georgani-
seerd met als thema's: 1. Avond voor jongeren
met een film van de N.V.S.H; 2. Kanker, ver-
zorgd doordr. Blom en dr. Peters; 3. Kindermis-
handeling met dhr. Van Nieuwenhoven van de
desbetreffende vereniging.
Alle avonden werden goed bezocht. De eerste
avond verliep niet helemaal naar wens vanwege
pech met het filmmateriaal, de beide andere
avonden verliepen goed.
2 Leden zullen de Patiëntennraad vertegen-
woordigen in het N.O.A.P. (Noordelijk Overleg
Patiënten Belangen). Er zal 3 á 4 maal worden
vergaderd in Drachten.
We hebben bezoek gehad van twee vedegen-
woordigers van het A.V.P. (Algemene Vereni-
ging Patiëntênbelangen) Friesland, die ons heb-
ben ingelicht over hun werkwijze. Tevens heeft

Adressenlijst van de Patiëntenraad
Dirry Bakker, De Dassenboarch 1, tel. 2344
Maria Brink, Zevenpelsen 8a. tel. 1393
Fokke de Haan, Mientlán 21 , tel.2116
Tini Hollander, Ylostinslaan 2, tel. 2498
Wil Kempenaar, J. Rispensstraat 9, tel. 17 47
Gerrit Mosk, Uilenburg 9, tel. 1755
Gea v.d. Poel, Ylostinslaan 51 , tel. 1328
Andriesje Smit, Ylostinslaan 47, lel. 2377
Margriet v.d. Werf, Zevenpelsen 6, tel.2035
Conny Zondervan, Sudergoweg 6, tel. 2345.

de heer Graamans van de Patiëntenraad Sneek
met ons kennisgemaakt, en oveÍ hun organisa-
tie tot dusver verteld. Nader overleg met hen
volgt nog.
2 Leden hebben een gesprek gehad met Jan
Ads van het Sint Antonius Ziekenhuis, o.a. over
het enqueteformulier voor de polikliniek.
Publikaties in het Kypmantsie en Het Kontakt
worden vezorgd door Dirry en Tini. Het Kontakt
krijgt nu ook een verslag van de thema-avond.
Het Kontakt (Kringblad voor Oosthem, Nijesyl,
Abbega e.o.).
Er is een ontwerp .klachtenpÍocedure opge-
steld.
Beide huisartsen zijn bij ons op bezoek ge-
weêst, we hebben diverse punten heel prettig
met hen kunnen bespreken. Ook met Ceciel
Landman, wijkverpleegkundige, is regelmatig
kontakt.
Ook dit seizoen leverde de klachtenbus niets
oo.
Er is 9 keer vergaderd in het zaaltje van het
Groene Kruis.

Rt,e nlcn rcrvi;i
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Bondsspaarbank
o5

van 1818 Sneek-lJlst

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

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

Uw salarisrekening
Uw spaarrekeningen
uw verzekeringen
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

Faar al Jou molkprodukten,

frisdranken, Ísiis en aeijen

komt de molkboer bii Jo foar!

EK ALLES FAN
'E WAERME BAKKER

Jou molkboer,

N. Waltje
Tillefoan 1397

Van de Woude sponsort
Stanfries
Sinds kort wordt het derde damesteam van de
volleybalvereniging Stanfies gesponsord door
Installatiebedrijf Van der Woude uit lJlst. Een op
het eerste gezicht wat vreemde zaak: een derde
team dat steun krijgt van een bedrijf. Maar dit
team moet straks de vlaggedraagster van de
vereniging in de Nevobo-competitie zijn.
Binnen enkele seizoenen groeide het team van
trainer/coach Wim van Schaick uit tot een ge-
duchte tegenstander in de tweede klasse van de
Zuidwesthoek-competitie. De venwachting is
dat het niet lang meer zal duren of de eerste
klasse wordt binnen gestapt. De sponsoring van
Van der Woude's Installatiebedrijf beperkt zich
tot de zogeheten kledingsponsoring.
Op de foto van links naar rechts staande: de
heer O.F. van der Woude, Geertje Visser, Ria
Feenstra, Nieske Poelstra, Hinke Venema, trai-
ner/coach Wim van Schaick. Gehurkt: Simone
d'Heer, Griet Feenstra, Marieke van Houten,
Janke Zwaagstra, Trea Kim

Ziekenfonds-venroer
en uw eigen bijdrage
Bij deze laten wij u even het een en ander weten
over ziekenfondsvervoer en uw eigen bijdrage,
hetgeen bij verschillende patienten nog niet zo
duidelijk is.

Als u een beroep doet als ziekenfonds-verze-
kerde op ziekenvervoer, is er per 1 -1 -'86 een ei-
gen bijdrage van / 1 1 5,- verschuldigd.
Hoe werkt dit dan in de praktijk? Dat gaat als
volgt. Het vervoer naar medische centrums, zo-
als ziekenhuizen en hospitaals, en specialisten:
na afloop van de rit betaalt u aan de chauffeur de
kosten van de rit, tegen de ontvangst van een
ziekenvenoers-kwitantie; deze spaad u op tot-
dat u boven het bedrag van / 115,- komt,
waarna u ze direkt inlevert met het bewijsje van
de huisarls (verklaring ziekenvervoer) blj uw zie-
kenÍonds. Het ziekenfonds verstrekt u na enkele
weken een machtiging voor verder ziekenver-
voer, welke één jaar na de datum van de eerste
rit geldig is. Het teveel betaalde ontvangt u dan
per omgaande van uw ziekenÍonds terug en op
verloon van uw geldige machtiging wordt u ver-

der zonder bijbetaling door de zieken-vervoer-
der van uw rayon vervoerd.
Met vriendelijk groeten, uw zieken-vervoerder

Taxi - Nieuwenhuis
S. Sjaerdemalaan 1 0, 8651 BB lJlst
Tel. 051 55-1 900

Kypmantsje tÍntips:
As it allegear wat meirint, kin men yn de moanne
juny al rom en breed fan de tÍn ite.
Lykwols wjudzje moat ek noch mei hannen en
fuotten by holden wurde.
ls ien kear de langste dei foarby sl0pt, dan sil it
allegear wol wat better wurde mei dat net
winske kr0d.
Mar besykje it safolle mooglik wat "skjin" te hàl-
den. Dit jout oare ionge plantsjes lucht, ljocht en
yn tiid Ían droechte wurdt it net al te folle wetter
wat derfalt (sa't we hoopje yn dizze tiid) net for
harren wei dronken.
Wat dy mooglikeruuize droechte oanbelanget,
tink er om net te gau wetterjaan!
Jonge plantsjes sa as beantsjes, bieten ensfh.
wurde dan "lui', wat betsjut dat hja te min en te
koarte woartels foarmje.
ln beantsje Íoaral, kin - as er ien kear son en
grien boppe de gr0n is - it lang stelle sOnder
wetter.
Boppedat as hja alle dagen keunstmiittich wet-
ter krije, wurdt de plant giel en it beantsie letter
wat hurd.
Wat ek alris folle mear neard is, is it gebr0k fan
brannettelwetter.
Brannettels in pear dagen yn in amer sette, dan
it "stjonk'wetter brOke tsjin lÉs. Geweldich
guod, op roazen mar ek op de ferskate soarten
grienten.
Noch efkes en we sjogge mei it warmere waar
ek wer it "koolwitie' kommen. Yn 't Frysk is dit
de koalflinter en dat is tige tapaslik. Want wat
docht dit prachtige bistke? Hy fljocht wat wile-
warljend oer de tÉn en komt dan op de rook óf
fan de koalplanten. Op en 0nder de koalblêden
wurde in knoarre aaikes Étskiten - d0nkergrien
fan kleur - wêr't letter de rOp Étkomt. No en dan
bin' jo moai klear!
Der is net folle tsjin te dwaan, mar in goed mid-
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del is, om it krekt ófmeande gers oer en troch de
koaltsjes te struien.
Dit r0kt namentlik nochal sterk en sa hat de flin-
ter net yn 'e gaten wêr't de koal stiet. Hy sil troch
de skerpe gersrook fierder swalkje en jo hálde
de boel r0pÍrijl
Oare kear mear.

P.F,

TAXI-BUSJES
verhuur/8 pers.

BEL 19OO

;":;;;il;""""""""""'
De minsken hiene it ieuwenlyn al ret
kompost en àlde stront, better is der net
foar koal, raap, slaat en bietesied
.tront holp alles, sels troch de minne tiid.

Mar de wráld kultiÍearre tige flot
en de mins waard sa Íies Ían stront as wat
dat de measten skiten it measte wei
al beskikten hja deroer, ja farske eltse dei.

Dong gong tenei troch groppe, put en pot
en waard allinne noch mar br0kt mei spot
ommers keunstdong wie de nije hymne
stonk net, wie moai skjin en fyn.

Dêr kaam, net te leauwen dat it woe
prachtich fergif dat alles dea krije koe
jo r0g'len it mar wêr't neat groeie mocht
en alle onkrod gyng mei Íaasje om'e bocht.

Ferhip, fergiÍ! ldeaal, deagewoan wat DDT,
parathion, lindaan, grammoxone oÍ MCPP
men iet yn ien ier tiid Ían de weel'drige bou
jin de bealch twa kear sa fluch Íol en grou.

Folkstontsjes kamen no t0nen en oeral tagelyk
neist stjonkfabrieken en grutte autodyk
'1r waard wolris beard fan teÍolle lead

\-.ar gjin swirrichheid, oan't no ta bêst beteard.

En reindrippen mei swade stipkes deryn
hindere hielendal neat, dat spul wie sa fyn
'en wie de rein wat soer of wit ik
gjin probleem, gewoan wat minder jittik.

Mar by guon gong in ljochtsje op
en f0nen keunstdong en fergif in flop
goede kompost en swiere àlde stront
stuts de kop wer op troch de kowekont.

Doe krigen we lêst fan in Írjemde wyn
meijodium, cesium en strontium deryn
't hie gjin smaak, kleur oÍ geur, mar net best
de griente ite wie riskant, miskien funest.

Doe seine de minsken, ynienen tige kjel
fan al dy rommel krij ik wat en no al pikefel
ik gean mei gong wer oer op dong of stront
of komt it ek Ét hinne, hynste of h0nekont.

Mar no sit ik mei ien grutte fraach yn 'e kop
wat frette dy strontprodusinten eins op?
Yn stront kin aanst ek wolris strontium sitte
wat moat we dus no br0ke, dat woe ik wol witte!

P.F,
aaaaaaaaaaaaaaaa

Ferskàle tusken 't grien en blom,
wachtsje op de brekkende tiid,
dan is de tiid fan slomjen en slhgjen om
en begjint de moaie mar wrede striid.

De priisfraachÍtslach:
It wie tige dreech. Wis binne der guon en witte
alles (sawat) mar dochs dit foel foar de measten
óf.
Lokkich wiene der dochs noch wol guon dy't
harren net gau Ét it fjild slaan litte en sadwaande
dochs ynstjoerd hiene.
Grif sille de measten nei in healoere kopbrekken
de moedfearren hingje litten ha en tocht ha, oare
kear better.
No, "oare kear" komt wer en der sil socht wurde
nei wat makliker (fryskeigene) fraachstikken.
Fiif minsken lykwols hiene rjocht op de priis en
dat wiene: R. Schraa, Írou R. Houtsma-
Zaagsma (alhiel ut Easterbierrum), frou A, Fran-
kena-Hoomans, frou E. Osinga-v.d. Velde, Anna
Schraa-v. Popta.
Nei lotsjen kaam Anna Schraa-v. Popta Ét 'e bus
en krige yntusken har priis thÉsbesoarge. Der
wiene noch wol wat op- en oanmerkings en te-
rjochte. Sa as dat der pleatslik noch wolris wat
Íerskil yn de mjitten wie. En de iennichste man-
like winner hie it noch oer syn jonge jierren; hy
hie it noch wol meimakke dat de winkel- en
grienteman de fiifkop br0kte en dat dOmny him
sneins op hie nei tsierke ta.
Hjir komme dan no, sa Íolslein mooglik, de be-
tsjuttings fan de gewicht- en gr0nbeneamings:
in kynsen - 1/4hlof2O kg b0ter
in kuorfol - 1/2hl ot 35 kg jirpels of 30 kg sipets
in healmudde - 1/2 hl
in muddenfearn - 1/4 hl (tink oan fernsjier ensÍh.)
in kop - 1 ltr. (in kop earte bygelyks)
in fiifkop - 5ltr. (oftewol "hege hoed")
in sek - 0,75 hl (oftewol 70 pOn jirpels)
in ljippen - 0,833 hl (in ljippen is in álde nót en ek
lánmiitte).
In ljippen wie nedich foar it ynsiedzjen fan in ljip-
penstel (om en de bij ien ponsmiet).
Foar wiet soul:
in mingel of mingeleÍ - 1 ltr.
in healmingel - 1/2ltr.
inkanne-4ltr.
inhealkanne-2ltr.
in dikkop -0,2ltris2 dl. (bygelyks brandewyn)
in mjitsje - 0,1 ltr. of 1 dl. (oalje)
in pegel - 0,25 ltr. is 1/4 ltr.
in oaft - 0,25 ltr. is 1/4 ltr. (kin ek noch in fjirde
part Ían in munt wêze, waard ferteld).
in fearn - 0.25 ltr. is 1/4 ltr.
Dan de "stikken" len:
in fjirdeheale p0nsmiet - 3 1/2 p0nsmiet (goed
1 00 are)
(in fiifdeheale is 4 1/2 p0nsmiet, ensfh.)
in foet yn 't fjouwerkant - 9 dm2 oftewol 900
cm2.
in roede - 15.3 m2
in einse - 306 m2 goed 3 are
in peinje - 15.3 m2
in ljippenstál - sawat ien pOnsmiet
in warstál - 918 m2 is 9.2 are Vervolg pag. 9

A4eubelmaher/

ReínGalnrrn
Gespecla/lseerd in het maken
van eigentijdse meubelen
e n i nte r ieu r- bet i m mer i n ge n
naar uw persoonlijke wensen.

I Uilenburg 16 - 8651 EK lJlsl - TeleÍoon 05155-2251
EI

atplnt

WO)fuu,u
Zevenpelsen 8,8651 BT lJlst
Privé: Sikko Sjaerdemalaan 31, lJlst
TeleÍoon 05155-1322

S.p^maL n amBlwuanntwn

qELo@ tH E UEEK
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Molenaarsrapport De Rat

Enige ti,id geleden is het molenaarsrapport van
houtzaagmolen De Rat over de periode mei 1984i
- april 1 985 verschenen.
Het is al weer het 6e rapport dat met veel kennis
van zaken is geschreven door de heer H.J.C. van
der Woude, molenaar en instructeur, wonende
te lJlst.

Dit verslag bestaat uit 7 paragrafen, te weten:
inleiding, kort ovezicht, het houtzagen, het be-
zoek, de inventaris, onderhoud en reparatie en
tot slot de molenaarsopleiding.
Op De Rat zijn momenteel 5leerlingen in oplei-
ding, deze gaan straks de molen in Birdaard be-
mannen die nu wordt gerestaureerd.
In par.3 wordt uitvoerig het houtzagen beschre-
ven, ter verduidelijking zijn een 50-tal tekenin-
gen toegevoêgd. Deze prachtige tekeningên
(van de hand van de heer v.d. Woude) geven
precies aan hoe het verloop is van stam tot
plank.

Een aardig detail in deze paragraaf is verder nog
de beschrijving en uitbeelding van de techniek
van het verwijderen van spilkers, schroeven e.d.
uit het te zagên sloophout.
De molen werd in de bovengenoemde periode
bezocht door 41 7 personen die uit alle delen van
de wereld kwamen; o.a. uit Australië, lsraë|, Ca-
nada, lerland, Joegoslavië en Duitsland.

Dit is het fraaie naambord van houtzaagmolen
De Rat dat onlangs voor een symbolisch bedrag
door het lJlster schildersbedrijf J.G. de Vries en 

,

Zn. is gerestaureerd.

Verschillende bedrijven verrichtten pro deo of
voor een vriendenprijs werkzaamheden aan de
molen: schildersbedrijf J. Sluyter uit Srieek, en
uit lJlst aannemer G. Spilksma, schildeÍ J.G. de
Vries, ontwerper Kerst Koopman, watersport-
bedrijf De Uitkijk van W.J. van der Velde en
Technisch Adviesburo P.J.M. Hoogeveen. In-
stallatiebedrijf Abe Sijperda leverde weer zin-
kafval voor het maken van stamnummer-
plaatjes.
Wat de molenaarsopleiding aangaat wordt de
verwachting uitgesproken dat er medio 1986
weer plaats is voor nieuwe kursisten.
U kunt hierover inlichtingen verkrijgen bij de
heer H.J.C. van der Woude, Galamagracht 21a,
tel. 1403.
In de molen zijn nog een aantal eksemplaren van
dit molenaarsrapport verkrijgbaar. Nog beter is
natuurlijk als u zich opgeeft als donateur. U

steunt dan het werk van de Stichting Houtzaag-
molen De Rat en u krijgt het rapport gratis thuis
bezorgd.
Meer informatie kunt u krijgen bij de sekretaris
van de Stichting, de heer Tj. Nooitgedagt,
Stadslaan 42, lel. 1 290.

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

RecreaÍie verzekering

Speerstra's voordeelma rkt

Vooral uw:

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

Speciale drogisterij en kosmetica-aÍdeling

Let op onze weketijkse folder!!

S P E E RSTRA's Voo rdeel markt
Stadslaan 2 - TeleÍoon'l 206

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

FI ETSEN

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

riiwictbcdrii

Frits Boschma
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Keakelje kinne de measten wol,
sei de man, mar aaien lizze...

Unferwachts ris in dei nei de merke ta gean, le-
veret meastentiids in hànfol aardige waarnim-
mrngs op.
Teminsten as men sels net al te hastich is, it
goed oan tiid hat dus en as men werris niget hat
oan minsken en saken.
Want wês mar earlik, immen op de merke besi-
ket mei in bult geraas, in moaiwaarpraats,je of
mei in sl0chslimsechje syn hannel oan de man
as oan de frou te bringen. Mar oan de oare kant,
de klant giet trochstrings - b0ten de g_esellich-
heid en "ik moat der efkes Ít" - nei de merke,
om't it dêr goedkeaper is. lt biedwurd (is slogan)
is ommers "op de merke is jo g0ne in daalder
wurdich'. In daaldersk moai sechje, dat wol.
Mar as men net Ítsjocht is 't earder oarsom.
Lykwols, de merke "liket' goedkeaper.

fáldige dekoraasjes, gewoane minsken, gjin
\rreleg0chjes en... massa's. En dat ferkeapet.
Boppedat gean de measten dêre eefkes op 'e
fyts hinne en net mei de auto. En wat soe dat?
Sjoch, op 'e fyts bin' jo samar ófladen en in ge-
wrot, gebealch, getóch en dat foar sa'n bytsje
sinten!
ls men yn 'e auto, in pear doazen en tassen
wurde der samar yn wei en "dit kinne we ek wol
keapje want we bin no yn de auto", al mei al de
ponge leech en de auto hinget noch net iens yn
de kont.
Mar moai dat der merke is.
Merke is goed foar't kontakt, we fine wat spon-
tanens, gesellichheid en ienriedigens. Net al-
linne op de stedsmerke, mar ek op de Íeemerke
en op de rommelmerke.

Eagumer merke
It is hjoed Eagumer merke, d.w.s. it sintsje skynt
wat sleau en tagelyk dript it op de seilen. Wat
noch slimmer is, is Slappeterpster merke.
Dan skynt de sinne en hagelet it tagelyk.
lt,lar no is 't oeral wat tusken yn.

. lrienteboer docht oesa syn bêst om syn ha-
'gíelwite blomkoal oan de man te bringen. We
sjogge him noch net iens, mar Íoar blomkoal
moat we dêr wêze, sa te hearen. We skarrelje
.rêstich fierder. In keapman achter wat klean- en
stofkeguod gappet Íerfeelsum. Net Íolle drokte
en sa te sjen is hy "al binnen'- wat net te leau-
wen is - oÍ hat er gjin nocht of it is syn eigen net.
Nee dan de man Ían de tsiiskream. Hy dielt Ít,
Íerkeapet en sit sa tuskentroch ek noch dei en
nacht foar de tilleviezje, want hy wit alles oer
fuotbal. mist neat en makket alles mei. Guon
haw' in werwurd ên oaren tinke. wat is der te rê-
den, komme der ek by en... keapje ek mar in
hoekje tsiis.
Hy kriget it noch drok as er roppê soe dat de
Russen sterk opkomme (of de Belgen kam-
pioen). De prullariatintsjes hawwe harren tiid
wat hàn. Alde rommel is net mear sa yn 'e moa-
de, dus dêr sit er mei syn tromkês en bakjes,
tinke oan álde - en wachtsje op bettere tiden.
De blomkeman, tagelyk jo manfoargrienteplan-
ten en sied, sjocht like sÉterlch as de ber0ne loft.
Kleie en klieme is hjoed syn sterkst, om't de
measten dat hearre wolle. "Te káld, te droech,
de wyn sit yn de ferkearde hoeke ên giet wer
omheech, april wie ek al neat," ensfh., en de
minsken mar knikke en mar op-en-nij in boskje
slaat en prei prebearje.

Seisiswize:

As ik sis, dat it by my allegear p0rbêst boppe-
komt falt de hiele maaitiid jo samar in pear h0n-
dert skriezen ta. Hy hied ek noch wol folle slim-
mer meimakkê.
De earste bern oppenearje harren no yn de
kuierweintsjes. lt duorret te lang, boppedat ha
hia oars ek net Ítsicht op k0ten en speaken en
tassen. By de measten rint it dus speak en wurdt
de kiel iepenset. By de snobberstinte is dy ridlik
gau wer ticht te krijen, al moat no de beurs ie-
pen, mar ja, wat ha't men it leafst iepen?
In pear pakes en beppes rinne fredich oer de
merke, it briefke yn 'e hán. Dy nimme mei wat
der komme moat en mear net. En no kinne de
keaplju noch sa by pake yn 't gehoaraÍJparaat
raze, dizze laket se freonlik ta en kuieret Íereale
mei beppe Íierder. De boffertsjeskream riket
oan alle kanten, mar wol wat oerdreaun. Hielen-
dal gjin klanten derfoar. Nee, dan by de fiskboer.
Hy hat it swit like tsjok op 'e holle as de skylfis-
ken it fet.
En syn eagen steane ek sa wol in bytsje lykas dy
fan dy oare skylfisk dy't it fet noch yn moat. No
net te fier trochdrave, fansels, mar dochs...
Ha jo derwolrisÍan heard, dat immen op de bis-
ten lykje kin wer't er mei omslacht? Faaks is it
swier oerdreaun, mar eartiids waard gauris sein
- troch de álderen - dat, bygelyks, in fiskboer
syn troanje, syn antlit, luts nei dat fan fisken.
En ja, as men dizze, 0nbetroubere, regel, ienris
heard hat en men hat noch wat fantasije oer, dan
is men net alhiel 0ngefaarlik dwaande fansels.
Op 'e feemerke yn Ljouwert doedestiids, haw'
we wolris besocht om sa de keaplju by harren
bisten te krijen. En men hat flansels wolris ien
mei grutte earen oÍ sa... mar dochs!
Oft dit jilde soe, soene der in moai soadsje bis-
ten yn 'e hannel wêze, dat is wis, mar dêr komt
by hoe soe it mei dy minsken wêze dy't aljierren
in kanarie of in goudÍisk hiene?
Kninen, hinnen, geiten of mollefangers?
Sels ha'k twa h0nen. Nee, it moat sa west ha,
eartiids hiene hja minder ferdividaasje.
"Hollandse nieuwe', binne der ek, mar komme
Ét Denemarken seit in mantsjin mydy't in protte
Ían fisk háld en sij net Ían him.
"Tochst do, dat wy hjirre wat fan dy nije krije
soene? Háld op man. Allemaal naar het westen
hoor, hier achtergebleven gebied!"
We panderen mar fierder, it iene net troch it oare
bedjêre litte.
De blommeboer is hjir nea te dioer. Altiten like
drok. "Ut 'e winkel stean se folle langer," seit in
frou tsjin har dochter, dy't oanstalten makket
om ta te slaan.
Wylst we fierder geane, hear ik in grut ferhaal
weiwurden yn it gemompel en geprottel oer de
blommen dy't hja krigen hie fan har buorfrou,
dat wiene ek sokke goedkeape kringen en dy
st0nen amper in pear dagen en bla, bla, bla, bla,
bla. Samar ynienen in lytse opskuor.
Mei de pet skeefop'e kop, in heal ófkóge peuk
tusken de lippen, komt der in man oanskarrel-
jen. Syn feestok like los yn 'e hàn as syn giel
keunstgebit yn 'e m0le. En Ondertusken mar
roppê en raze, "appels, peren, pruimen en ba-
nanen!"
ler en betiid Íansels al nei de feemerke en dan in
pear op'e lege mage; mis is 't. Guon skodholje,
oaren gniffelje wat.

Tsjin in koekeman, dy't allehande soarten yn 'e
hannel hat, freget er kwánskwiis - mei de holle
in bytsje skeef - oft de man ek keallepoaten hat.
Gjin mot, tinkt de man en giet Íreonlik op de
fraach yn. "Wis wol," seit er, "sjoch ien foar...,"
fierder komt er net. "Wat silst dan frjemd yn 'e
klompen stean," raast de pimpeler deroerhinne.
Sels hat er der de measte wille om.
Slykslakjend giet er fierder; griÍ skytskoaret er
dertsjinoan om sathós te kommen.
Op 'e hoeke steane in pearfretterskreamkes. De
hamboargers mei sipels r0ke dochs altiten wer
goed - fral dy sipels tink ik - dat mannichien
wynderet der op óf (en letter fanl).
De Fjetnamezen mei harren eigenmakke loem-
pia's dogge ek knap hannel, sa te sjen. Mei net
te Íolle wurden - 't sil ek wol óffalle dy taal fan Ís
- helpe hja Íreonlik de klanten.
Stel dy ris foar; giest nei Fjetnam oÍ om myn part
nei Sjina om dêre op de merke in poarsje brune
bearne mei brêt spek oan de man te bringen,
soest raar grommelle en frjemde bekken l0ke
om dat oan te priizgjen!
Trouwens, dy loempia's bin' wol fetlik. "ln lek-
kerbekje is droech, neffens dit apperaat," sei in
grauwe boerefeint tsjin syn maat. Hy hellet dan
ek mei ien beweging in Íikse boereb0sdoek Ét'e
bose - 't hat wol wat fan in tafelkleed - omdat
"sa'n servet kinst ek neat mei. 't Pepier sit dy oi
'e fingers en op 'e bek."
It rint nei de ein.
Guon wolle it guod wol slite en roppe "by 't
scheiden van de markt," en folle mear en fansels
str0ze der guon mei gapjende m0len en begea-
rige eagen op óÍ.
It moaiste is meastal net oerbleaun. sa seit men
wolris tsjin àldfeinten, mar lykwols men siocht
ek altiten têÍreden gesichten.
Oaren binne al drok oan 't ynpakken en inkle
steane 0ngesjeneard en brutaal harren jildflap-
pen te tellen, middenmank de mannichte. Wer
oaren keapje earst sels fluch noch eefkes in
Íiskje foar't hja opstappe.
De iiskarreman klapt syn lidden wer mei in putd-
jippe sucht ticht; hy moat moaier waar ha. Ly-
kwols it hat foar him ek foardielen, sa is r0nom
bekind fan him en hy fynt dat ek net slim. Noch
sterker, hy is der suver grutsk op!
Hokker foardielen? No mei minder moai waar is
er earder thÍs, mei mear moai waar letter. Dan is
er wol earder Ítferkocht, mar dan fielt er hieltyd
dy swiere ponge yn 'e kontb0se, sa 0nderuyeis,
troch al dy doarkes, mei al dy Éthingbuorden...
Eagumer merke moat op 'e tiid, oars bliuwt hy
der net!

Vervolg van pag.7
in ko's gers - 'l 1/2 p0nsmiet (wat in ko simmer-
deis ófweidet)
in skar - 1 1/2 pOnsmiet (dit wie de stront fan ien
ko yn de winter, werfoar't lán bestimd).
in mêd - 1 1/2 p0nsmiet (wat in mier yn ien dei
meane koe)
in moargen - 92 are (lán dat op in moarntiid be-
ploege wurde kin)
in lepsen - 306 m2.
Tenei mearl

P.F.
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OOOOOOOO PUNTSGEWIJS

.MIJN HOBBY, UWGEMAK'

Het vertrouwde adres voor al uw slijpwerk. Ook
voor het peÉect slijpen van al uw tuingereed-
schap zoals: alle soorten grasmaaiers, heg- en
snoeischaren, grasscharen, enz.
Diverse 2e-hands handgrasmaaiers te koop.
Geslepen en nagekeken.
Uw fijnslijper, P.H. de Vries, Bockamastraat 27,
tel. 051 55-1 782

VERHUIZING
Na ruim 65 jaar in lJlst - de laatste 14 jaar in het
prachtige Nij Ylostins te hebben gewoond -
dank ik allen voor de vriendschap en de toege-
negenheid die ik steeds heb ondervonden.
Bij miin vertrek naar Blauwhuis ffeatskeh0s) be-
dank ik tevens voor alle lid- en donateurschap-
pen van de lJlster verenigingen enz.
Met vriendelijke groeten,

D.Wiersma

TAXI.NIEUWENHUIS
BEL 19OO

AVO-Nederland
Met een toename van / 30,-kwam, ten opzichte
van vorig jaar de totaal-opbrengst van 1 986 van
de huis-aan-huis-kolleKe ten bate van AVO-
NEDERLAND op / 854,90.
Voor uw bijdrage, alsmede voor de hulp van de
verschillende kolleKanten zeg ik u langs deze
weg hartelijk dank!

Mevr. T. Hijnberg-Mast

ANNA SCHRAA.VAN POPTA

GEDIPLOMEERD
PEDICURE

Geeuwliade 11 - Telefoon 1930

vakantie 21 juli tot 1 I augustus

Kafry*u|rrtl

Geeuwkode 5 e lJlst o 051 55-1447
dinsdog r/m zotarclog 90016.00 uur vriiJcgs l<oopovond

\oor uJoonlcfe@ën op zh rnooist

Kapsalon
G.A. van Riemsdijk

wegens vakantie gesloten
vanaf 14 juliVm 3 aug.

Galamagracht 88, lJlst
Telefoon 05155-1737

Is 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!

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

Voor u op vakantie gaat....
even alles goed regelen bíj de Rabohank

Voor u op vakantie gaat zijn er heel wat zaken
te regelen. Bij een aantal daarvan kan de
Rabobank u de helpende hand bieden.
Maak het u gemakkelijk. Wip eens even bij ons
binnen en laat ons uw vakantiebankzaken
regelen. Hebt u daar tenminste geen zorgen
meer over.
Wacht echter niet-tot het laatste moment, want
sommige zaken kunnen nu eenmaal niet van het
ene op het andere moment geregeld worden.

l'-il n n n (----n\ Galamagrachtl

hïALnlOLllAmhB lH ïjï'ou,uu.,o,u
Openingsuren: dagelijks 8.30 - 16.00 uur

vrijdagavond 19.00 - 20.00 uur

Voor nieuwbouw, uitbreiding of
onderhoud van uw:

O Verwarming
(C.v. en lokale venivarming)

O Sanitair en waterleiding
O Zinkwerk
O Dakbedekking

Installatie- en loodgleteEbcdrllí

A. SIIPERDA
Stadslaan 2a, telefoon 05155-1224

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

ProeÍde 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.
lJlst - TeleÍoon '1309

bloemen

planten

bloemsierku nst

tu in centru m

tu inarch itectuu r

Dil alles in uw'eigen stad'bij:

DEHAAS
BLOEMEN


