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Tewaterlati ng Supergeeuwkruiser
Op vrijdagmiddag 27 juni j.l. is bii iachtwerÍ J. Feenstra (Uilenburg) een zogenaamde Super-
geeuwkruiser tewatergelaten,
Dit schip heeft een lengte van maar lieÍst 15 metêr en weegt ruim 20 ton, Het ontwerp is van
de heer Feenstra zelf en het schip is van A tot Z op de werÍ gebouwd.

Omdat de bestaande hijskraan dit gewicht niet
kon dragen werd het karwei nu geklaard door
een grote mobiele kraan van de firma Zwager-
man uit Haskerhorne.
De publieke belangstelling was groot bij dit
spektakulaire gebeuren.
De heer Feenstra vertelde ons dat er ruim 10
maanden is gebouwd aan dit fraaie motorjacht.
Het is het derde schip van deze soort dat op
deze wed is vervaardigd. De kruiser heeft twee
'"oofdmotoren van elk 105 pk en êr is nog een

1_.:rde motor voor het opwekken van elektrici-
teit.
De opdrachtgever is een ler van Nederlandse
afkomst. Het schip gaat dan straks ook naar ler-
land en is bestemd voor permanente bewoning.
Op 5 juli is de Supergeeuwkruiser ofiicieel ge-
doopt waarna de opdrachtgever met zijn vrien-
den en kennissen en de familie Feenstra een ge-
zellig feestje hebben gevierd in padycentrum
Van derWal te Sneek.

Bij deze gelegenheid ontving de kruiser de
naam "Dulcinea".
Deze naam is afkomstig uit het boek van de
spaanse schrijver Miquel de Cervantes, waarin
Dulcínea de beminde is van de bekende rídder
Don Quichotte.

De heer Feenstra deelde ons ook nog mee dat er
inmiddels een nieuwe mal is gemaakt voor het
scheepstype " I Jlster Vlet".
Er zijn enkele belangrijke verbeteringen aange-
bracht aan het bestaande model.
Naar dit soort schip is momenteel veel vraag
zegt Feenstra, daardoor is de werkkgelegen-
heid op deze werÍ (3 man) de êerstkomende ja-
ren zeker gewaarborgd.

Fr.B.
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Merke sonnet

Koppige keaplju roppe en raze
neat nedich mar der is sa'n heap
minsken klauwe. kieze en krewearje
de bráne l1kt, it is in keap.

Kroegen pudje át fan minsken
kranen koarje'n koarre koarnegiel
swit spat sul'frich troch de seal
rydlik spielt men de hease kiel;

mar yn in herne fyn ik in blom
en 'k bin ferwlnd're oer de pracht
't bloeit op 'e grins fan dei en nacht,

har geur en kleur makket my sa rom
mar as ik har plókje sil hear'k: "Mis,
plókje nea wat net dines is."
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Opening wereldwinkel
Op zaterdag 28 juni is in lJlst in het pand Zevenpelsen 7 een zogenaamde wereldwinkel ge-
opend,
Hier worden produkten verkocht uit de derde wereld en er wordt informatie verstrekt over
onder andere milieuproblemen, vredesbewegingen en mennsenrechten-organisaties'

Een van de initiatiefnemers, de heer Hedzer de
Koe, vertelde ons dat ondanks het prachtige zo-
merweer de belangstelling bij de opening goed
WAS.

Mêt het ingebruik nemen van de winkel is het

eerste gedeelte van de plannen van de Stichting
Milieu en Samenleving een feit geworden.
Op korte termijn worden nog gerealiseerd een
proeflokaal, een dokumentatiecentrum, een mi-
nitheater en een depót.
De vier wooneenheden op de eerste verdieping
zijn inmiddels bewoond.
"Ons belangrijkste doel," zegt De Koe, "is het
streven naar een andere wereld, die beter en
schoner is dan de huidige."
Het nieuwe centrum voor Milieu en Samenleving
wil niet alleen in lJlst maar in de hele Zuidwest-
hoek van Friesland haar aktiviteiten ontolooien.
De gevel van het pand Zevenpelsen 7 wordt in
overleg met monumentenzorg zoveel mogelijk
in de oude staat teruggebracht. In dit huis was
eerder een zeilschool gevestigd, maar het heeft
ook lange tijd gediend als pastorie van de Gere-
formeerde gemeente.

BEL 19OO
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Nei de langste dei.

Franan minrlaria

f0gelsang wurdt swijsumer;
ljippen boskje gear.

Haik0:

P.F.

Kruisverening lJlst
Geachte oude(s),
In oktober 1985 hebben wij uw medewerking
gevraagd voor het invullen van een vragenlijst
om na te gaan hoe u één en ander ervaart op het
kleuterburo en oÍ het aan uw behoefte voldoet.
ln totaal zijn et 121 vragenlijsten verstuurd in
Ulst-Abbega-Oosthem waarvan we er 72 inge-
vuld hebben terug ontvangen.
Eerder heeft u in dit blad al kunnen lezen dat we
de indruk hadden gekregen dat u redelijk tevre-
den was over de gang van zaken op het kleuter-
ouro.
De totale uitwerking van de enquete nam nogal
wat tijd in beslag want wij meenden er goed aan
te doen u wat breder te informeren omtrent de
uitslag van de enquete.
Wij hebben een algemeen verslag gemaakt, vra-
gen en antwoorden gebundeld en waar nodig
een stuk toelichting gegeven.
Dit verslag neemt te veel plaats in om hier afge-
drukt te kunnen worden. Belangstellenden kun-
nen het echter opvragen wij de wijkverpleeg-
kundige.
Met vriendelijke groeten,

dr. E. Drenth, kleuterburo-arts
Ceciel Landman, wijkverpleegkundige

Beste mensen,
Bij een aantal van u zal het waarschijnlijk al be-
kend zijn dat ik na een periode van 5 jaar mijn
werkzaamheden als wijkverpleegkundige in
lJlst- Abbega-Oosthem beëindig en wel per 15
augustus 1986.
Ondanks het feit dat ik hier met veel plezier heb
gewerkt, had ik toch de behoefte om me wat
meer in een andere kant van het verpleegkundig
beroep te verdiepen.
Per 1 september 1986 ga ik beginnen met de
opleiding tot psychiatrisch verpleegkundige te
Wassenaar.
lk heb in deze afgelopen 5 jaar natuurlijk erg veel
mensen leren kennen en ik hoop dat u er begrip
voor zult hebben dat het voor mij onmogelijk is
om van iedereen persoonlijk afscheid te nemen.
lk wil dan ook van deze gelegenheid gebruik
maken u allen hartelijk te bedanken voor de
prettige samenwerking zowel in uw thuissituatie
als op de zuigelingen- en kleuterburo's en wens
u het allerbeste toe.
Vriendelijke groeten,

Ceciel Landman, wijkverpleegkundige
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Srdkoop:

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

* vense groente en fruit
* vens vlees
* vens van de melkman
* kompleet assortiment levensmiddelen
* vens brood
* ver:se kaas en vleeswaren
* kompleet drogisterijpakket
* naast de Golff een Kenborch slijterij
* bloemen

ffi
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Gemeenteraad vergadert
weer in lJlst
Ook al wordt het in september officieel ge-
opend, de gemeenteraad vergaderde dinsdag
24 juni voor het eerst in het nieuwe gemêente-
huis.
In de prachtige raadszaal opende burgemeester
Cazemier de vergadering met een inleidende
speech over deze verbetering. "Ook al doen
sommige bewoners wat smalend over de kos-
ten, we hebben hier een dusdanig goed funktio-
neel gemeentehuis zoals er geen tweede is in
Friesland. We kunnen nu geweldig dienstbaar
zijn naar de gemeente."
-ok Jouke Gerbrandy sprak lovende woorden

\imens alle frakties over dit nieuwe gemeente-
huis,
Ruurd Abma olaatste namens Gemeentebelan-
gen in een later stadium van de vergadering nog
enige kanttekeningen bij dit gebeuren.
Dit gebeurde bij de behandeling van de verkoop
van het pand van gemêentewerken in Oppen-
huizen.
Bij het opstellen van het financiële plaatje van de
nieuwbouw is men er van uitgegaan dat de vier
oude panden 9 ton zullen opbrengen.
Nu er al drie verkocht zijn lijkt het dat deze plan-
ning niet gehaald wordt.
"Wat zijn hiervan de konsekwenties? In uw inlei-
ding zei u al niet meer dat het ons niets gaat kos-
ten," aldus Abma.
Burgemeester antwoordde nog alle vertrouwen
te hebben dat het bedrag gehaald wordt. "lk blijf
optimistisch."
Dat men optimistisch is blijkt ook wel uit de ver-
koop van de "oude" inventaris van de diverse
gebouwen.
Het bleek niet nodig te zijn deze publiek te ver-

)pen; ze zijn inmiddels aan de ambtenaren
\-zerkocht.

Het geërfde pand van wijlen de heer mr. J. Op-
pedijk te lJlst word verhuurd aan de heer O.
Niermeijer uit Uitwellingerga.
Hiervoor waren 2 gegadigden.
Naar aanleiding van een schrijven aan de raad
van de Vereniging Openbaar Onderwijs, waarin
men de raad vraagt mee te werken aan êen on-
derzoek naar de behoefte in onze doroen naar
openbaar onderwijs, bleek duidelijk verschil van
inzicht.
Feikje Sijbrandij-Meijer sprak zich namens de
V.V.D. duidelijk uit voor een dergelijk onderzoek
en was van mening dat de gemeente in dezen
ook een duidelijke voorlichtende taak heeft.
Ook Tineke Hokwerda (P.v.d.A.) gaf duidelijk te
kennen hier een voorstander van te zijn.
Maar het College, gesteund door het C.D.A.,
verklaarde dat het College zich passief behood
op te stellen en dat initiatieven knagen aan de
bestaande scholen. Ook was De Vries van me-
ning dat de behoefte niet groot was. Dit wist
men uit overleg met de hoofden van de be-
staande (Christelijke) scholen.
Dat dit niet objektief was bleek voor Feikje Sij-
brandij reden te blijven pleiten voor een dergelijk
onoerzoeK.
Dat de F.N.P., nu zij geen vertegenwoordiger

meer in het College van B en W heeft, uit een an-
der vaatje tapt blijkt duidelijk uit het aantal
schriftelijke vragen.
Een van de drie vragen betrof het te smalle trot-
toir van Nij Ylostins naar het station. Het College
zegde toe de lantaarnpalen te zullen laten ver-
plaatsen en het verder kritisch te zullen volgen.
Vragen over het verminderen van het patrouille-
ren van de waterpolitie en de zorg over het toe-
nemende stropen op het water werden door het
College beantwoord met de mededeling dat dit
het gevolg was van de bezuinigingsmaatrege-
len.

De derde vraag over vedragen van de ruilverka-
veling in Wymbritseradiel was tevens voorzien
van een goed onderbouwde motie.
Deze motie geeft de zorg weer over deze ont-
wikkeling, en vraagt om deze verlraging tegen
te gaan, zodat de boeren in staat gesteld wor-
den hun bedrijven in deze voor hen moeilijke tijd
aan re passen.
De motie werd met algemene stemmen aange-
nomen en zal naar diverse ministeries en instan-
ties gestuurd worden.

Bond van Plattelandsvrou-
wen in Friesland, aÍd. lJlst
De vakantietijd is weer aangebroken en we heb-
ben het seizoen '85/'86 aÍgesloten.
Op woensdag 17 septembcr a.s. starten wij op-
niêuw en dan wordt de avond verzorgd door
mevrouw Wagenaar uit lJlst, schoonheidsspe-
cialiste.
De gymnastieklessen voor leden en niet-leden
onder leiding van mevrouw A. Klasen beginnen
weer op donderdagmorgen 11 september in de
soodzaal.
Verder worden er de volgende kursussen gege-
ven: komputerkursus, bloemschikken, moeilijke
kneepjes naaien, kraaltjes breien en het inma-
ken en bewaren van levensmiddelen.
Opgave en inlichtingen bij de sekretaresse, me-
vrouw H. Bones, tel. 1982.
We wensen iedereen een prettige en zonnige
vakantie en alle verenigingenn in lJlst een goed
seizoen '86/'87 toe.

Het bestuur

Friese Christelijke Platte-
landsvrouwenbond, afd. lJlst
Het winterseizoen '86/'87 staat straks weervoor
de deur. Het programma is weer helemaal rond
en wij hopen dan ook weer voor een ieder dat
het gezellige bijeenkomsten mogen worden.
Ook nieuwe leden zijn van harte welkom.
Onze avonden worden altijd de derde donder-
dag van de maand gehouden en de kosten be-
dragen / 32,50 voor het hele seizoen.
Het programma ziet er als volgt uit:1í septem-
ber: Startavond - Lize Stilma zal deze avond
voor ons verzor gen. Zij is voordrachtskunstena-
res.
17 september: Een dagje Dwingelo - Íietsen
door de bossen en een fijne Drentse koffietafel.
9 oktober: Dhr. De Vries - Emancipatieavond.
5 november: Koffiemorgen van ongeveer halÍ
10 tot "l 1 uur.
20 november: Knipwerk met Marja Meijer; dit
wordt een gezellige doe-wat-met-je-handen-
avono.
18 december: Kerstavond - gezamenlijk met
andere vrouwenverenigingen uit lJlst. "De Dob-

Foar al Jou molkprodukten,

frisdranken, tsiis en aeijen

komt de m"olkboer bij Jo foar!

EK ALLES FAN
'E WAERME BAKKER

Jou molkboer,

N. Waltje
Tillefoan 1397

Bondsspaarbank
at

van 1818 Sneok-lJlst

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

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

. . . .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
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bers" uit Harich zullen deze avond voor ons soe-
ten.
15 januaril Eéndagsbestuur (dit zijn 3 leden van
de C.P.B. die deze avond zullen verzorgen), be-
stuursverkiezing en verloting. Het belooft weer
een heel gezellige avond te worden.
19 februari: Mevrouw Winia, een boekbespre-
king: "De Pelgrimreiziger".
12 maaÉ: Dr. Ubbens uit Sneek. Hij zal spreken
over het onderwero "Euthanasie".
16 april: Slotmiddag. 's Middags om 14.00 uur
worden wij in Wolvega verwacht bij "Home Cen-
ter" meubelen.

TAXI.NIEUWENHUIS
BEL Í9OO

TÍntips:
Fan ierdbei oan't "net winske kr0d"
No komme de moannen fan de rispinge. De ear-
ste beantsjes kinne komme, koaltsjes en woar-
teltsjes en fansels de fruchten.
Mei fruchten is 't meastal sa. dat se te let olóke
wurde. Te ryp wol sizze, men kin se sa lang net
bewarie en boppedat knypt men se heal oan
SMOIS,
Nee, better is it om de boel der óf te heljen as de
fruchten noch wat hurdeftich binne. De smaak
bliuwt der like goed om.
Healripe fruchten ha wol saÍolle sinnewaarmten
fersamle dat se nei it plókjen noch wol hielendal
ryp wurde. Reade beien lykwols net; dy meie al-
linne plóke wurde as hja hielendal ryp binne.
(Wol oan de stáltsies litte.)
In teloarstelling kin de fruchtrotskimmel wêze.
As men dy yn de ierdbeien of yn wat oars kriget
dan is it mis. Hjir is net Íolle tsjin te dwaan. len tip
is, nei de rispinge it lof fuortendaliks fan de plan-
ten ófknippe. De kàns is dan in oar jier mear as
de helte lytser, dat de Íruchtrot werom komt. Ek
wurdt wol dien om plastiek 0nder de ierdbei-
planten te lizzen, mei gatsjes deryn. Hjir kin de
plant dan letter troch groeie.
Foardielen hjiÉan binne, dat men it "net winske
kr0d" ("0nkr0d" bestiet ommers yn wêzen net!),
gjin káns jout, de gr0n net ótdroeget en de
fruchten moai skjin bliuwe.
Ek mei strie is der soksoarte risseltaat te behel-
jen. Mar strie rottet wer fuod, plastiek net. Mar
ja, wat fynt men moai en wat fynt men frjemd?
Nim no de tomateplant. lt leafst wol dy elts jier
op it selde plakje stean, plus mei syn eigen óÍfal-
stoffen bedonge wurde.
By hast alle oare soarten fruchten en grienten is

't oarsom, mar tomaten hálde dedan.
"Tomatenkompost", kriget men om álde toma-
teplanten + tomaten dy't net mear grien wurde
op in apart bultsie te smiten en dit it oare jier 0n-
der de nije planten te struien.
Wol men griente ite fan eigen tón, dan is it bêste
om moarnsier de griente te "rispjen!"
Slaat, andievje ensfh. binne dan op harren
farskst! De blêden ha dan noch gjin sinne hán en
bliuwe ek gewoan "frisser".
Dan noch eefkes wat oer rabarber.
In tankbere plant, as er winterdeis mar goed
àlde stront kriget of in amer fol jarre.
Mar yn july kin men Íoar't lêst fan de plant ite.
Net trochsnije, want de pólen krije dan tefolle
der fan làns en wurde in oar jier in stik lytser.
Noch better is en lit der in stik oÍ fiif blêden oan-
sitte en hy komt oar jier noch better en grutter
werom.

P.F.

Edward Stienstra clubkam-
pioen Judoschool lJlst
ïijdens de zeer sportief verlopen judowedstrij-
den van de judoschool lJlst waren er veel mooie
en spannende partijen te zien. ln zeven verschil-
lende kategorieën, van de hele kleinen tot de se-
nioren, waren ze ingedeeld qua leeftijd en ge-
wicht.
De lJlster judoka's die net allemaal het derde
judo-examen achter de rug hadden en daarbij
bijna allemaal een "band" hoger mochten dra-
gen, hadden toch al een goed seizoen doorge-
maakt en het kon dus eigenlijk niet meer stuk.
In groep 1 trok WouterVeltman duidelijk aan het
langste eind, al gaf Kariem Elmallah zich niet zo-
maar gewonnen.
Bij de oudere jongens liet René Eiling zich in de
eerste padij tegen Jitse Jan de Vries uit Heeg le-
liik verrassen; verder in de poule liet hij geen
steekjes meer vallen. Uiteindeli,k draaide het in
deze poule uit op een barrage-partij tussen Jur-
jan Hooisma en René, Jurjan kwam in een dijk
van een houdgreep te zitten en moest uiteinde-
lijk zich gewonnen geven. René werd dus toch
winnaar in deze groep.
In de lichtgewicht-klasse van bovengenoemde
groep was er een hele goeie winnaar in de per-
soon van Remco Muizer; hij won alle partijen
met ippon en zonder tegenpunten.
De winnaar bij de junioren was overduidelijk Ja-
cob Stienstra, een talentvolle judoka die ook op
provinciaal nivo straks goed mee zal kunnen.
Lateí op de avond toen Jacob zijn kansen nog
eens waagde bij de lichtgewicht-senioren,
kwam hij ook weer knap tot een derde plaats.
De senioren namen na afloop van de prijsuitrei-
king nog een lekker glaasje gerstenat en hebben
het judopak voorlopig een plaatsje in de kast ge-
geven.
Op 26 augustus a.s. opent de Judoschool lJlst
weer het nieuwe seizoen, de eerste les is open-
baar, d.w.z. dat iedereen die belangstelling
heeft kan binnenwippen om eens te kiiken en
misschien om mee te doen met de les.
In ieder geval starten er weer een aantal begin-
nersgroepen. Van 4 tot B uur worden de lessen
gegeven in "Het Mienskipsh0s".
De uitslagen van de clubkampioenschappen
waren:
Jeugd 1 23-29k9 7-8 jaar:
1. Jeroen Brink,2. Wout Meier.
Jeugd 1 32-38 kg 7-8jaar:
1. WouterVeltman, 2. Kariem Elmallah.
Jeugd 2 29-33 kg 8-9 jaar:
1 . Remco Muizer, 2. Hugo de Vries.
Jeugd 2 34-40 kg 8-9jaar:
1. René Eiling (na barrage), 2. Jurjan Hooisma.

Junioren 47-56 kg 1 Í -1 5 jaar:
1. Jacob Stienstra, 2. Albert Rijpma.
Senioren 56-66 kg í5-18jaar:
'1 . Bart Schuurmans,2. Douwe Zijsling.
Senioren 73-85 kg 1 I jaar en ouder:
1. Edward Stienstra,2. Siebo Zijsling.

Astrid Bijlsma lJlst wint Ílo-
ret-toernooi Den Haag
Door zeer goed aanvallend spel wist de 13-ja-
rige Astrid Bijlsma uit Ulst op een goed bezet
toernooi in Den Haag ongeveer 40 tegenstan-
ders te verslaan.
Een prima afsluiting van een toch al zeer suc-
cesvol schermjaar. Astrid was echter niet de
enige Fries die het goed deed in Den Haag; ook
Jasper Felsch was weer goed van de partij. Als
enige noorderling in z'n groep veroverde hij
door zeer gecontroleerd spel de tweede plaats.
Bij de finale van de oudere meisjes-kategorie
was het bijna helemaal een Friese aangelegen-
heid met Nynke Oor als aanvoerdster, zij werd
uiteindelijk derde enn mocht daarmee net als
Astrid en Jasper een Haags Jantje trofee me
naar huis nemen. v

Tenn iskampioenschappen
L.T.C. lJlst
Zaïerdag 21 juni was het weer zover dat de le-
den van de L.T.C. lJlst hun onderlinge krachten
konden meten in het enkelsoel.
Terwijl 22 heren hieraan meededen, hadden
slechts 9 dames het aangedurÍd om zich op te
geven.
Tijdens de 2 weken voorafgaand aan dit kam-
pioenschap konden diverse verrassende uitsla-
gen worden genoteerd in de voorrondes, echter
degenen die zich plaatsten voor de halve Íinales
waren eigenlijk al na de loting bekend.
Bij de heren waren dit de broers Wiebe Jaap en
Gerbrant de Boer en de broers Klaas en Mark
van der Meulen. Gerbrant de Boer had in de
halve finale weinig moeite met Mark v.d. Meulen
en won met 6-0 en 6-1.
Wiebe Jaap de Boer ondervond duidelijk meer
tegenstand van Klaas van der Meulen maar ha
ook slechts 2 sets nodig om de winst met 6-3 eV
6-3 naar zich toe te trekken.
De strijd om de 3e en 4e plaats tussen de broers
V.d. Meulen werd door Klaas met 6-2 en 6-4 ge-
wonnen.
De uiteindelijke finale tussen de broers De Boer
werd een verwacht en gelijk beeld als vorig jaar.

Autorijschoot L. de BOer
Belangrifker dan een goedkoop

lesuur is de elndrekening
na het rlleramen!

Ga daarom naar
Autorijschool L. de Boer

popmawal12

Ulst
Teleíoon 0S155-tSS3

VOLLEDIG
GEDIPLOMEERD
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Gerbrant liet duidelijk merken dat er in lJlst nog
steeds niemand is die zijn klasse kan evenaren
enn wij hopen dan ook dat hij dit in september
tijdens de Wymbritseradiel kampioenschappen
oonieuw kan waar maken.
De overigens zeer goed tennissende Wiebe
Jaap moest met de setstanden 6-2 en 6-1 de
meerdere erkennen in zijn jongere broer Ger-
brant.
Einduitslag: 1. Gerbrant de Boer, 2. Wiebe Jaap
de Boer,3. Klaas v.d. Meulen,4. Markv.d. Meu-
ten.
Door dit jaar bij de dames voor het eerst een ver-
liezersronde in te voeren werd gerekend op een
grotere deelname, echter dit heeft niet mogen
baten.
Het leuke in de verliezersronde was wel dat hier
een 3-setter moest worden gespeeld voordat
de uiteindelijke winnares Annelies de Boer zich
kon laten feliciteren door de verrassend sterk
soelende Afke Jansma.
Tijdens de halve finales plaatsen zich eveneens
dezelfde dames als vorig jaar in de Íinale.
Conie Planting bereikte dit door winst op Lies-
beth v.d. Werf met 6-1 en 6- 1 en Geedje Spoel-
stra door winst op lneke Hagens met 6-3 en 6-3.

^e strijd om de 3e en 4e plaats werd een zware

-iijd 
voor Ineke Hagens doordat de sterk spe-

lende Liesbeth v.d. Werf zich pas na 3 sets ge-
wonnen gaf met 6-7, 6-4 en 6-2.
Tijdens de finale liet Corrie Planting in de eerste
set duidelijk zien over welke kracht zij beschikt
en ze won deze set dan ook met 6-0.
De tweede set gaf echter een totaal ander beeld
te zien.
Hoewel Corrie reeds bij de stand 5-3 een
matchpoint had, presteerde Geertje het toch
nog om op een gegeven moment zelÍs voor-
sprong te nemen met 6-5.
Uiteindelijk was een tie-break nodig om Corrie
alsnog in 2 sets het kampioenschap te laten be-
halen (6-0 en 7-6).
Einduitslag: 1. Corrie Planting, 2. Geertje Spoel-
stra, 3. Ineke Hagens,4. Liesbeth v.d. Werf.
Voorzitter Ed Hadman bedankte hierna de kor-
rekt leidende scheidsrechter Gerard ten Broek
en overhandigde de prijzen en wisselbekers aan
de terecht trotse kampioenen.
Gerbrant de Boer die voor de derde achtereen-
volgennde keer clubkampioen werd mocht ui-

.,.uurd 
de felbegeerde beker behouden.

De technische commissie
C.S. Dijkstra

Straatkaatsen
Op maandag-, dinsdag- en woensdagavond (30
juni Vm 2 juli) werd in lJlst op de Overkluizing de
jaarl ijkse traditionele straatkaatspartij georgani-
seerd door kaatsvereniging "Nije Moed".
Er werd door de 12 deelnemende pafturen op
enthousiaste en sportieve wijze gekaatst om de
prijzen, die bestonden uit fraaie eretekens.
Tevens waren er kransen voor het prijswinnend
partuur, beschikbaar gesteld door de heer H.
Baudet, beheerder van de sporthalkantine.
De prijswinaars waren: 1. W. Zijlstra, C. Ger-
brandy, F. Jagersma, 2. D. Zijlstra, B. Posthu-
ma, P. Bonnema, 3. D. van Slooten, Y. Tiemers-
ma, D. Schaafsma.
Afvalronde: 1. H. Zijlstra, A. Zijlstra en Y. Bonne-
ma,2. A. Syperda, R. Schraa en Y. de Boer.
In een onlangs onder de leden gehouden en-
quete is aangegeven dat men de kaatsspod
graag in eigen woonplaats wil blijven beoefe-
nen.
Het merendeel van de leden vindt het daarbij ui-
terst belangrijk om zoveel mogelijk plezierte be-

leven aan de sport; zii hebben aangegeven dat
te grote niveauverschillen binnen zowel de
competitie als ook binnen de wedstrijden dit
plezier in de sporl niet bevorderen.
Om deze redenen wil het bestuur in overleg met
de leden, zoeken naar mogelijkheden om de
sport voor alle deelnemers zo aantrekkelijk mo-
gelijk te maken; een aantal suggesties van leden
zijn reeds neergelegd in een plan en worden
momenteel uitgewerkt. De mate waarin dit stre-
ven in de praktijk kan worden uitgevoerd zal
evenwel sterk afhankelijk zijn van de opkomst.
Wij doen bij deze dan ook een oproep aan alle
kaatsliefhebbers om eens langs te komen voor
een (hernieuwde) kennismaking.
ledere dinsdagavond kunt u terecht op het
sportveld naast de sporthal "De Utherne" om
een balletje te slaan.

Het bestuur
voorz. J. Douma, tel.05154-9512

secr. J. v.d.. WetÍ
penn.meester J. Postma, tel. 2535

TAXI-BUSJES
verhuur/8 pers.

BEL 19OO

Surfwedstrijd op de Geeuw
Zondag 1 5 juni j.l. organiseerde de Watersport-
vereniging weer een surfwedstrijd op de
Geeuw.
Hoewel er "slechts" 7 deelnemers waren, werd
er niet minder om de prijzen gestreden.
Tijdens stralend zomerweer werden 4 manches
gesurfd.
Rimmer Abma werd uiteindelijk winnaar door 3
van de 4 manches te winnen en 1 maal als
tweede te eindigen.
Klaas van der Meulen werd een goede tweede
door 3 maal als tweede te eindigen en 1 maal als
eerste.
Wiebe de Vries eindigde als 3e door 4 maal naar
een derde olaats te surfen.
Hoewel er voldoende deelnemers waren om
een wedstrijd te organiseren, viel het aantal van
7 toch wat tegen, met in het achterhoofd de ge-
dachte dat er in lJlst natuurlijk veel meer surÍers
zijn die misschien ook graag eens mee willen
doen.
Er is geen leeftijdsgrens en je hoeft echt geen
super-geoefende surfer te zijn om mee te kun-
nen doen. De inleg voor debutanten is slechts /
z,-,
Het programma voor de rest van het seizoen ziet
er als volgt uit:
24 augustus: prikdatum voor een surfdag op het
lJsselmeer bij Oudemirdum (afhankelijk van het
weer).
7 september: surfwedstrijden op de Geeuw.

G.V. Stánfries, Aerobic Dance
Bij voldoende deelname start deze groep op
maandag 8 september (2e maandag).
Dit in verband met de voorbereidingen voor de
gymnastiekdemonstratie die ter gelegenheid
van de opening van het gemeentehuis op zater-
dag 6 september wordt gegeven.
Om de crèche, die de afgelopen 2 seizoenen on-
der leiding van Betty Oppewal heeft gedraaid, te
handhaven, zijn nieuwe aanmeldingen nodig,

daar de meeste bezoeker/sters hiervan naar de
basisschool zijn gegaan.
Data en kosten worden nog bekend gemaakt.
Voor inlichtingen en opgave: Mieke Bergstra,
tel.1462.

G.V. StánÍries, Trimvolleybal
Op maandagavond 1 8 augustus begint het (he-
ren) tri mvolleyballen weer.
Deze ploeg bestaat momenteel uit ongeveer '15

leden die elke maandagavond van 21.00 tot
22.30 uur trimmen en volleyballen. Naast de
sport speelt de gezelligheid bij ons ook een be-
langrijke rol.
Heeft u belangstelling, dan kunt u zich 's avonds
op 18 augustus aanmelden in sportzaal "De
Utherne".
U kunt zich ook in verbinding stellen met de lei-
der van de groep, de heer Lammed de Boer,
Popmawal 12, tel. 1553.

Gymnastiekvereni ging "Stán-
fries'n
Lesrooster seizoen'86/'87.
Maandag 18 augustus 1 e les!!!
Maandag:
9.30-10.30 uur: Aerobic Dance (bij voldoende

deelnamel)
1 7.00-1 8.00 uur: 1 0-1 2 jaar meisjes
1 8.00-19.00 uur: selektietraining m + d
19.00-20.00 uur: 12-16 jaar meisjes
20.00-2 1 .00 uur: 1 6 jaar en ouder dames
21 .00-22.30 uur: voll.trimgroep heren o.l.v. dhr.
De Boer
Dinsdag:
17.00-18.00 uur: extra trainino
Woensdag:
1 3.00- l 4.00 uur: jongste kleuters
14.00-15.00 uur: oudste kleuters
1 5.00-16.00 uur: 6-7 jaar meisjes
16.00-17.00 uur: 8-9 jaar meisjes
1 7.00-1 8.00 uur: 6-8 jaarjongens
18.00-19.00 uur: l2jaaren ouderj + h
19.00-20.00 uur: dames trimgroep o.l.v. mevr.
Osinga
Donderdag:
1 7.00-1 8.00 uur: 9-1 2 jaar jongens
Vrijdag:
1 6.30-1 7.30 uur: 12-16 jaar Jazz
1 7.30-1 8.30 uur: 1 6 jaar en ouder jazz
Zalerdag:
9.00-1 1.00 uur: extra training.
Inlichtingen: Lieuwe en Mieke Bergstra, Wester-
goleane 29, ïel.1462.

Dammen
Dammen is een spel met eenvoudige regels.
Maar met deze simpele regels zijn prachtige
dingen mogelijk!
Met dammen ben je kreatief bezig en leer je be-
slissingen te nemen. Dammen mag zich de laat-
ste jaren in een toenemende belangstelling ver-
heugen. Dammen kun je thuis doen, maar ook
op een klub.
Een damklub is er niet alleen voor oudere spe-
lers, ook kinderen kunnen er terecht.
De lJlster damklub start haar winterseizoen oo
de eerste maandag van september om 8 uur in
het "Wapen van lJlst' met een ledenvergade-
ring. Daarna is er gelegenheid om alvast door
enkele korte partijties te wennen aan het serieu-
zere wedstrijdelement van de daarop volgende
wekelijkse klubavonden.
Voor de jongeren vanaf 7 jaar tot 1 4 jaar tussen
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7 en 8 uur, waarbij naast het wedstrijdelement
ook aandacht wordt besteed aan het vergroten
van de kennis van het damspel.
Daarnaast organiseed de lJlster damklub jaar-
lijks een jeugddamtoernooi van de bij de dam-
bond'De Zuidwesthoek' aangesloten klubs.
Voor de ouderen vanaf 8 uur, waarbij de indeling
in drie klassen een gelijkwaardige krachtmeting
mogelijk maakt.
Daarnaast wordt in De Zuidwesthoekdambond
in de eerste klas, in teamverband de strijd aan-
gebonden met sterke(re) tegenstanders.
Wilt u, wil jij, ons helpen onze damklub een bre-
de(re) basis te geven, kom dan op maandag-
avond naar onze klub.
Voor inlichtingen kunt u altijd terecht bij:
N. Boersma, voorzitter, tel. 1797, H. Bootsma,
sekretaris, tel. 1514, J. Hoomans, penning-
meester, tel. 2410, D. Heeringa, komp. leider,
tel. 1970, P. de Boer, alg. adjunkt, tel. 1959, M.
Postma, jeugdleider, tel. 1885.

Kon. Ned. Ver. E.H.B.O. afd.
lJlst-Oosthem
Het winterseizoen ligt weer achter ons. De her-
halingslessen zijn weer gegeven en de
E.H.B.O.-ers(sters) hebben weer flink geoefend
en zo hun vaardigheid en kennis weer op peil
gehouden.
De beginnerscursus is afgerond en heeft 14
nieuwe E.H.B.O.-ers(sters) opgeleverd.
Tijdens de jaarvergadering werden door dr.
Drenth de diploma's uitgereikt, vergezeld door
een toepasseliik woord. Ook werd tijdens deze
jaarvergadering afscheid genomen van twee
bestuursleden: mej. B. Hijnberg, secreiaresse
en mevr. H. Zijlstra-ten Woude, alg. bestuurslid.
Vanaf deze plaats nogmaals dank voor uw inzet
voor onze afdeling.
Voor hen werden in het bestuur gekozen mevr.
J. Vink-Kooistra en mevr. J. Lageveen-v.d.
Berg.
Op woensdag 14 en 21 mei hebben de zes-
deklassers (groep 8) van de openbare basis-
school De Kogge examen gedaan voor het ge-
tuigschrift jeugd-E.H.B.O.-A. Alle 21 leerlingen
zijn geslaagd! Het examen werd aÍgenomen
door dhr. J. Venema en mevr. J. Kakes-v.d.
Graaf uit Lemmer. De geslaagden zijn: Monique
Bosma, Colinda Houtsma, Grytte Oreel, Aaltje
Schilstra, Sygrid Sluyter, Hanneke Steensma,
Margriet Verschoor, Wendy Zwaagman, Anderi
Bootsma, Nanne Dirk van Damme, Emiel Don-
ker, Richard Jansen, Christiaan Kruis, Arjen
Lobsteyn, Timo Meester, Marcel v.d. Meulen,
Anton Mous, Marco Nagelhout, Jeroen Sluyter,
Marijn Stokker en Michiel Verburgh.
Allemaal gefeliciteerd met het behaalde di-
plomaA!
Mede verantwoordelijk voor de opleiding waren
de dames H. Zijlstra-Ten Woude, F. de Jager,
Beintema, Schuurmans, Oppedijk en Vink-
Kooistra. Bedankt voor uw tijd en inzet!
Het secretariaat is voorlopig vanaf 1 mei geves-
tigd bij mevrouw F. de Jager- Bootsma, Pieke-
ziilstraat 46, Sneek, tel. 05150-20623.
Voor het aanvragen van E.H.B,O,-ers(sters)
bij diverse evenementen kunt u terecht bij
mevr. J. Vink-Kooistra, Bockemastraat 29,
rel.2174.

*
-sonnetSimmer-sinne

Dyn readens hinget swier boppe de kime
bist amper mear in strieltsje ryk
mar dyn gleonens bliuwt oan ós berime
tusken struwelleguod en op tarredyk.

It tsjuster oerhearsket mànsk en hoeden
de dize makket it in mystike jln
in kuoltsje kr1il, sAnder kantroeren
en hat it droege noardeasten al wer fAn.

En as de nacht dan (ts te koaft is
en we genietsje oan't de iere moarn
bin' we tsj0ge fan in grut machtsfeftoan;

Yn folle gloarje, troch dize en tsjusterens
klímste át de griene fierien wei
op neí it blau, foar wer in simmerske sinnedei.

P.F,

De bestuurs- en ledenlijst van de Kon. Ned. Ver.
E.H.B.O. lJlst- Oosthem ziet er nu als volot uit:
Bestuur:
Dhr. H. Nagelhou, voorzitter
Mevr. F. de Jager-Bootsma, sekretaresse
Mevr. G. Steenstra-Keuning, penninmeesteresse Nijezijl 34, Oosthem,
Mevr. J. Vink-Kooistra, Bockamastraat 29. lJlst.
aanvragen E.H.B.O.-ers(sters) bij evenementen, algemeen bestuurslid

De Kling 6, lJlst,

De Himmen 18, Oosthem,
Westergoleane 1 9, lJlst,
Ylostinslaan 72A, lJlst,
De Himmen 19, Oosthem,
Geeuwkade 1, lJlst,
Pytsjepolle 3, Oosthem,
Feanrànne 11, lJlst,
De Himmen 22b, Oosthem,
Eegracht 33, lJlst,
S. Sjaerdemalaan 4, lJlst,
Bockamastraat 20, lJlst,
Busestraat 18, lJlst,
Nijesyl 2, Oosthem
De Dassenboarch 5, lJlst, tel. 1431
Zevenpelzen 5, lJlst, tel. 1866
De Cingel 1, Oosthem, tel. 1667

Mevr. J. Lageveen-v.d. Berg,
algemeen bestuurslid, beheer materiaal.

Leden:
Dhr. T. Algra,
dhr. H. Baudet,
mevr. J. Beintema-Bijstra,
mevr. B. van Berkum-van Veên*,
mevr. H. de Boer-Schraa*,
mevr.A. Boschma,
mej. P. v.d. Bosch,
dhr. C. Hilarius,
mevr. N. Hoogeveen-Bel,
mevr. J. Hottinga,
mevr. C. Huitinga-Baas.,
mej. J. de Jong,
dhr. J. Hobma-,
dhr. E. Kieft,
mevr. A. Kuipers,
mevr. J. Landman-Jacobi,
mevr. J. v.d. Meulen-de Ruytef,
mej.l. Nagelhout,
dhr. J.P. Nobel,
mevr. T. Oppedijk-Hof-,
mevr. B. Schuurmans-Reitsma,
dhr. P. van Slooten,
mevr. H. van Slooten-Hettema,
mevr.A. Smit-Bles,
mevr. G. Steenstra-Keuning,
dhr F Stiancira
mevr. S. v.d. Velde-Schingenga,
mevr. A. de Witte-Nijdam,
mevr. S.F. van Huyssteden-Kingma-,

Buséstraat6, lJlst
Piekezijlstraat 46, Sneek

Uilenburg 11, Ulst,
Buséstraat 6, lJlst,
Sudergoweg 40, lJlst,
Buséstraat 16, lJlst,
'tZouw8, lJlst,

Ylostinslaan 47, lJlst,
Nijezijl 34, Oosthem,

tel.2179
tel. 051 50-20623
tel.2392,
tel.2174,

1.el.2378,

tel.2433
tel. 1593
tel.1824
te|.2425
tel. 1557
tel.21 11

tel. 1951
l.el.2279
tel.1677
tel.2172
tel. 1656
tel. 1867

Jonker Rispenstraat 13, lJlst, tel. 1472
Jr. Rispenstraat 13, Ulst, te\.1472

tel.1693
tel.2179
tel. 1375
tel. 1505
te|.1456

ïel.2377
te1.2392

tel. 1404.

Het bestuur

S. Sjaerdemalaan 37, lJlst, te|.2413
Sneekerpad 6, lJlst, tel. 1351
Nessenwei l l,Oosthem, tel.1327
Eegracht 83, lJlst,

aulnt

W*Qían
Zevenpelsen 8,8651 BT lJlst
Privé; Sikko Sjaerdemalaan 31, tJlst
TeleÍoon 05155-'1322

&q,r-lrltu"rd 
in mtiBttB wmnltpn

. Deze personen zijn in het bezit van de aantekening ,,Haítreanimatie',.
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'lJlster allerlei'

Honden
De bekende hondenboeken-schrijver Jan van Rheenen veronderstelt dat de hond
het eerste dier is dat de mens aan zich heeft onderworpen.
Reeds in het stenen tijdperk bestonden er tammme honden.
op oude schilderijen en tekeningen zijn ook vaak honden afgebeeld. Er is dus al
eeuwenlang een relatie tussen mens ên hond. Dit heeft ook invloed op ons taalge-
bruik gehad.
Tal van spreekwoorden en gezegden bevestigen dit bekend als de bonte hond, de
hond in de pot vinden, geen slapende honden wakker maken, enz.
In de Encyclopedie van Friesland vonden wij hetwoord "hondenslager" (fries: h0-
negiseler). Het was de benaming voor een kerkelijke deurwachter àie de honden
uit de kerk moest houden en een aparte zitplaats dicht bij de deur had.

In dit aÉikel noemen wij een aanhtal door het gemeentebestuur gemaakte bepa-
lingen betreffende het houden van honden.

weren van honden uit lJlst - zat vele hondenlieÍ_
hebbers niet lekker. Erverschenen dan ook heel
wat ingezonden stukken in de kranten.
Een aantal inwoners van lJlst nam zelfs een ad-
vocaat in de arm en mr. Anne van der Werf uit
Sneek_diende bij Gedeputeerde Staten bezwa-
ren in tegen deze verhoging.

SwaÉe h0ntsjes
De gemeenteraad besluit op 2 april j 9g5 10.000
gulden uit te trekken om een onderzoek in te
slellen naar de naleving van de verordening op
de hondenbelasting.
Anders gezegd: er zal worden nagegaan oÍ er in
onze gemeente ook nog ,,swafte h0ntsjes,, zijn
waarvoor geen belasting wordt betaald.
Daarom kregen wij onlangs een brief en een in-

formatiekaart in de bus.
Zelfs als men geen hond heeft moest men dit
toch middels een kruisje aangeven en de kaart
ondertekenen.
Ons inziens een wat vreemde gang van zaken.
Feit is echter wel dat veel mensen die voorheen
geen belasting voor hun hond(en) betaalden,
dat nu wel doen.
Elke hond kost momenteel / b0 per jaar; een
pup onder de twee maanden is vrijgesteld.
In lt Dryltser Kypmantsje van maart .19g5 

deelt
de Rijkspolitie te lJlst mede dat als een hond oe-
bruik maakt van een illegaal hondentoilet,"er
verbaliserend zal worden opgetreden.
De politie adviseert om uw hond zoveel mogelijk
buiten de bebouwde kom uit te laten en stelt tot
slot dat alle regels in feite gelden voor de baas
en niet voor de hond.

Het vastleggen van honden
Men had in de FranseTijd (1795-1813) kennelijk

'el last van loslopende honden. In het lJlster
r.-adsarchief bevinden zich twee stukken over

het vastleggen van honden. Hier volgt de tekst
die enigszins is aangepast aan het huidigê taal-
gebruik.

Bekendmaking
Het Gerecht der Stad lJlst maakt door dezen
aan alle burgers en ingezetenen der Stad het
volgende bekend:
Na tromslag (van de stadsomroeper) moeten
alle honden in en onder lJlst uit voorzorg wor-
den vastgelegd. Dit moet zolang geschieden
totdat het bestuur van de Stad lJlst permissie
zal verlenen dat de honden weer los mogen lo-
pen. De houders of eigenaars der loslopende
honden zullen (per keer) vervallen in een boete
van een daalder.
De honden die toch nog op straat loslopen zul-
len door de Dienaren des Gerechts worden
doodgeslagen. En opdat niemand onkunde zal
voorwenden zal deze maatregel bijtromslag be-
kend gemaakt worden.

tekend op het Raadhuis,
\orst 5 September 1797

Jan R. Coopmans
Wybe G. Bootsma

Het tweede stuk is gedateerd: lJlst 29 October
1 807.
Dit gaat ook weer over het vastleggen van hon-
den, er is echter wel een bepaalde ontheffing
mogelijk.
"Uitgezonderd zijn nogthans Jachthonden ten
tijde dat zij dadelijk tot de jacht gebr,uikt wor-
den."
Het Stadsbestuur dreigt ook nu weer met het
doodslaan van eventuele loslopende honden.
De eigenaars moeten bovendien 3 Caroligul-
dens betalen ten voordele van de aanbrenger!
Secretaris H.M. Scrinerius heeft deze verorde-
ning namens "Baljuw en Gemeentebestuur" on-
dertekend.
Het was in die tijd een lucratieve bezigheid om
een loslopende hond aan te geven. De aanbren-
ger ontving immers 3 gulden van de eigenaar
van de hond.
Zoals u hebt kunnen lezen waren de straffen
destijds bepaald niet kinderachtig.
Gelukkig maar dat een dergêlijke hondse be-
handeling tegenwoordig niet meer wordt toege-
past.

Friesland heeft twee eigen hondenrassen, te weten de staby en de wetterhoun.
Beide rassen ziin op 10 oktober 1942 officiëet erkend door de Raad van Beheer. De hier afge-beelde hond is de prachtige staby,,Drewes".
Hii is afkomstig uit de bekende stabykennet "Fan 'e Ikeloane" van dhr. A. de vries, Hanenburch 1 2a
te Kollumerzwaag.
wij bedanken hierbij dhr. de vries voor het beschikbaar stelten van de foto.
Van oudsherwerd een staby in Friesland ,,Bijke,,genoemd.

ldentificatie, muilkorven en hondenbelasting
In de Algemene Politie Verordening (A.p.V.) van
Ulst uit 1907 was reeds de identificatie gere-
geld. Artikel 12: Het is verplicht dat honden
voozien zijn van een metalen of lederen hals_
band waarop duidelijk zichtbaar is vermeld de
naam en de voorletter van de eigenaar.
In de lJlster A.P.V. uit 1980 is bepaald in artikel
73 dat een hond die naar het oordeel van B & W
hinderlijk is, een muilkorf moet dragen.
Artikel 75 gaat over de veelbesproken uitwerp_
selen: Het gedeelte van een weg dat bestemd is
voor voetgangers mag niet door honden wor_
den verontreinigd.
Veel lezers zullen nu waarschijnlijk verzuchten:
"Als dat zou kunnen..."
lJlst kwam in 1971 nogal wat in het nieuws toen
de raad op 2 februari besloot de hondenbelas_
ting te verhogen van / ZO naar f 4O per jaar.
Vooral de motivatie van deze verhoging _ het Frits Boschma
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Wat de boer niet kent...
Wat kan ik doen aan de toestanden in de we-
reld?
Wat zouden wij kunnen doen aan de opdeling in
Oost en West?
Niks toch! Dat maken anderen wel uit. De hoge
heren. Den Haag, Washington en Moskou. Laat
eerst iedereen zijn eigen paadie maar eens
schoonvegen. Dan hebben we voorlopig ge-
noeg te doen. Je verandert trouwens toch niets
aan de toestanden in de wereld!
Akkoord, laten we thuis beginnen. Niet in ons
eentje, maar met zijn allen als gemeente. Als ge-
meente Wymbritseradiel bijvoorbeeld. Hoe zou
de gemeente Wymbrits iets aan het dichterbij
brengen van de vrede kunnen doen? Naast an-
dere dingen zou de gemeente Wymbrits kontakt
kunnen zoeken met een gemeente in het oosten
van Europa.
Daarbij zouden verenigingen op allerlei gebied
een rol kunnen spelen: uitwisselingen van mu-
ziekverenigingen, van sportverenigingen en an-
dere kulturele instellingen. Schrijfkontakten tus-
sen mensen in beide gemeenten.
C.D.A. en P.v.d.A. voelen beide voor dit idee; de
gemeenteraad en B en W komen hopelijk met
prannen.
Ook kerkelijke gemeenten zouden kontakten
kunnen leggen. De Nederlands Hervormdê ge-
meente kent al een dergelijk kontakt; andere
kerken zouden kunnen volgen.
U kunt als gemeentelid - zowel van de burger-
lijke gemeente Wymbrits als van een kerkelijke
gemeente - uw invloed gebruiken om dergelijke
kontakten te leggen en uit te breiden.
ln de komende vredesweek - vanaf 21 seotem-
ber tot en met 27 september - zal de aandacht
worden gevestigd op kontakten tussen óost en
west. Op zalerdag 20 september zal er in de
l.K.V.-stand op de Overkluizing informatie zijn te
vinden omtrent deze kontakten.

l.K.V.-lJlst
Ylostinslaan 75

aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
Agendabureaul
Mevrouw W. Kempenaar-Verhoof, Jonker Ris-
pensstraat 9, Ieletoon 1747
aaaaaaaaaaooaaaaaaaaaaaaa
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Drukkerij Visser,
Galamagracht 9, lJlst,
tel. 05155-1318
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F. Bloemhof
Fr. Boschma
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Zetwerk: G. Groeneveld-Kroese
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Opmaak: Studio Sybe Houtsma,
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Autoverzekeringen
Voor de goede rijder een uitermate gunstig pakket,
zonodig incl. inzittenden en rechtsbíjstand voor een
messcherpe premie.

Recreatie verzekering
Dit ontspanningsgebied omvat: vaartuig, caravan,
sportuítrusting, e.d.
Een waterdichte polis voor een lonnige premie.

Speerstra's voordeelma rkt

Vooral uw:

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

Speciale drog isterij en kosmetica-aÍdeling

Let op onze wekelijkse folder!!

S P E ERSTRA's Voo rdee I m a rkt
Stadslaan 2 -Telefoon 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...

riiwietbcdriif

.d@vrlc
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Seisiswize:

AIle dingen binne langeroan mooglik,
sei 't wyfke,
en hia fhn in wynaai yn 't hinnenêst

Op 'e Klinkklearewei 14 leine de kaaden rom Ít-
spraad oer de tafel. Jelle en Jeltsje b0gden har
der Íoar de safolste kear fol ynteresse oerhinne.
Hokker wei soene hja nimme nei Eastenryk?
Oan de iene kant seine hja tsjinelkoar, hat men
fekànsje en wol men 0nderweis genietsje en dit
en dat besykje. De oare kant wie lykwols, pak in
grutte autodyk en men sit in pear dagen letter
fredich en rêstich op 'e kamping en kin dêr ge-
nietsie.
Jeltsje skonk noch efkes in wyntsje yn. Jelle hie
de pinne klear yn de hên, om dêrmei ferskate
strepen - rjochte en bochtige - op de kaart te
setten. Hy wie altyd al wat in globetrotter west,

'voe dan ek it leaÍst hjir en dêr oanstekke. Hy
\íarde him earst noch marris in toastsje mei
boursin. Wat hiene hja al in stikmannich gesel-
lige j0nen hàn, allinne al mei de tarissing fan har-
ren fekànsje. lt hiele jier wiene hja der mei oan 't
pielen en it waard hieltiten in gruttere toer om
plakjes te finen dêr't hja noch net earder west
wiene. De measte fekànsjestreken fan Jeropa
hiene hja wol besocht, der fan kaam it dat it no
ek al wer alve oere west hie want hja moasten
der no hast al Ít komme..
Lykwols, wer in noflik j0ntsje.

ttt
Op 'e Klinkklearewei 12 skonk Têade Tryn it
lêste bakje - te swade - tee yn. Hja sjuttele der
mei nei de tafel, skepte s0ker deryn en sette it
potsje wer op it ljochtsje dat hja tagelyk mei
grutte t0kens Étblies. Op it oanrjocht lei noch in
lyts plaske wite koeke, derneist in mes op in
buordsje. Hja naam it kromke koeke en haffele
der in stik óf. "Do ek noch in hapke?" Teade
grommele, lei de krante wat fansiden en stuts
svn hàn in lyts eintsie nei foaren.

lei it der yn. Hy frommele it yn syn m0le en
bÍkte wer fol ynteresse yn de krante.
Hja drukte de knop fan de radio yn om it lêste
nijs te hearren en. . . foaral it waar.
It duone in hoartsje - it lampke moast earst hie-
lendal grien wêze - mar krekt foar alven wie der
t0d.
De radioman die syn plicht en foarsei moai, fêst
waar. Alteast de K.N.M.l. en ek Hans de Jong
hie it der oer. No as dy twa it mar iens wiene.
Teade lei de krante del en slobbere syn kopke
leech. Tryn drukte de áld kast wer Ít - muzyk Ít
ien of oar JazzkaÍee koe har net bekoare - en
tocht, no is't myn tiid. Noch eefkes gliid der in
twiveling oer har antlit mar doe, "Teade, kin wy
it noch net ris ha oer in stik as wat frije dagen. lk
bedoel, we hawwe it no oan tiid; de jonge rêd
him wol mei de pleats, de rydbulten bin'ófslet-
ten, neat mear wat És driuwt, lit ós no derris in
pear dagen tuskenÍtknipe.
Om myn part nei Appelskea of nei 't Amelán,
Skiermountseach oÍ wat-dan-ek- mar. Hjir bin'
we altyd oan 't wurk en ..." "Tryn, do witst wol,
dat is neat foar my, ik ha hjir fekànsje, en bin net
de man om einen fuort te fleanen," foel Teade
har dochs wol in bytsje bot yn 'e rede. "Ja
mar...," besocht syn wyfke. "Eh neeju, neat foar
És yn sa'n tinte, háld op, allegear rimmetyk op-
rinne en pine yn 'e bealch fan 't frjemde iten."

"Mar Teade," sei hja, suver in bytsje fluensk,
"we kinne der dochs wol oer prate, krigest fan
my ek ien yn dyn gleske."...
"Ja mar, ik moat eins de l0ken ticht ha om dizze
tiid." "Eh ju, ientsje en eefkes prate."

Itl
Op n0mer 14 bránden in stik as wat gesellige
skimerlampkes, in noflik stikje muzyk mei Louis
Amstrong en Ella Fitzgerdd gliid glêd en suver
troch de l0dsprekkers. Jelle en Jeltsje wiene te-
gearre yn it lear sakke, de fuotten mei syn fjou-
weren troch elkoar frissele op 'e poeÍ. lt wyntsje
glinstere yn it heale ljocht en wylst hja der hoe-
den oan ljurken seach hy har troch syn eachs-
hoeken ris oan. Hy mocht hjir wol oer. Hja wie al
lekker brÍn en sa't hja hjir no siet mei har sim-
merjurkje - mei de bopp€ste knoopkes los -
fielde hy him de kening te ryk. Dan wie der yn dy
14 jier ek noch net iens safolle feroare.
"Dus Jelle, sa dogge wy it? Earst in pear dagen
en nachten yn DÉtslán yn in hotel - sjogge we
wol hoe gesellich as it dêr is - en binne we beide
wer lekker fit en Ítresten, fierder nei És doel."
"Ja, fanke, dat liket my it bêste ta" Dan meitsje ik
Ían 'e wike de caravan yn oarder en oare wike
noch eefkes ditten en datten en we geane fjou-
wer wiken fuort." "En as we dan ris wat kreas
waar mei krije, kinne we dêre hielwat ófkuierje,
tennisje en j0ns lekker Ít iten." "Ja en dan j0ns
nochris "foarsichtich" op 'e kletter, eeÍkes àl-
derwetsk Jel, witst noch wol fan dy Strohrum?
Blinder, wat ferrivele my dat guod."
"Watst seiste," andere Jeltsje, "do seiste noch -
ik bin wol wat wend - mar koest amper it bêd
helje een doesto dereinlings op wiest, leidest as
in stien. Ha, dy nacht wiest nearne."
"No do dan, Jel, yn Spanje, hielendal ferbránd
yn ien dei, ik koe fjouwer dagen net iens oan dy
komme, net iens betaastte, no dêr siet ik;
"Span-je niet in" wie't biedwurd."
"Ja, mar hast it letter wol wer ynhelle, of net
soms!?" Se pakt him eefkes goed by syn kante
kop en dan fine hja elkoar. "Pakst de flesse noch
eefkes?"

tit
De áld lampe op n0mer 12 smyt syn grutte
ljochtbanen rjocht op de tafel. Op it "Bolwurk",
stiet in romer mei in jonkje deryn, dernjonken in
àld-Ljouwerter iepenteard al foar in part berO-
gele mei apenÍtdoppen.
It p0dsje apenÍten leit yn 'e midden fan de tafel,
mei oan de oare kant ïryn mei har abbekaatsje.
"lt is sa ek wol lekker, hear, mar mei slachr-
jemme is 't ferrukkelik, mar Teade, doch no ris
lichten; ien wike yn in huèke nei in eilán, man do
witst net heal hoe as dat op dy ófkomme sil."
"No in huske heard gans fertrouder as sa'n tinte,
kinst mei in fikse bui wol yn ien kear de Noard-
see yndriuwe. En dan sels iten meitsje? Dan
meie we wol hiel wat meinimme, se sille dêr oars
wol net ha as patat en hoe-hjitte-dy lange lum-
mels ek al wer..."
"No, no," laket Tryn, "net sa healwiis. Fricandel-
len bedoelste. Mar ée ha dêr grif ek wol in ge-
haktbaltsje en in stikje fleis. Mar ik kin wol wat

moal en sa meinimme of wat earte en beane.
Bak ik ris wat pankoeken en Teade, witst wat ik
ek wolris ien kear woe?" "No?" "len kear dêr Ít
iten, haw'we de drokte net, it ófwaskjen net en
nei de tiid in lekkere sorbet. As't Ís buorlju derris
oer hearste? Dat moat geweldich wê2e."
"Ja, en dan wat op it board krije dat we noch nea
earder hàn ha tink. lt binne allegear Frànske
wurdên en krigest rauwe apekoal mei in hoekje
fleis dat yn de leppel kin, sOnder in goeie glider
deroan, no dan bêstel ik wol in Étsmiter."
Tryn, syn wyfke, siet te hikken op 'e stoel. As hy
it wat màl op sei, lake hja harslop. Hy hie dêrwol
nocht oan. Wat hie it altyd in wrotter west, syn
Tryn. Meihelpe op 'e pleats en altyd de hóshál-
ding goed yn oarder. Hy hie him net better foar-
stelle kinnen yn dy 28 jier.
Foar himsels wist er no al, dat er mei har mei-
gean soe, hy sloech him dêr dy wike der wol
trochhinne; as hja har mar fermakke.
"He ju, háld op te healwiizjen. Aanstens binne
we hielendal oer de sliep." Hja krige it b0sdoekje
ut 'e skelk en wreau yn har eagen om. "Mar
Teade no eefkes mienens; sil ik dan mar earne in
hÈske bestelle? Dan geane wy der tegearre ris
noflik op Ét. lk ha der echt sin oan."
Hy seach har twinkeljende, freonlike eagen.
Wylst hja de lêste abbekaat mei in teeleppeltsje
Ít it gleske himmele, seach hy nei syn Tryn.
De holle bebrune troch de jierren hinne, it fel wat
ronfelich, it hier op in kn0tsje; hja wie feroare dy
28 jier. Hy seach har noch stean; in tsjep jong
frommis mei grutte, held're blauwe eagen, in
pracht bosk blond hier, hy wie wei fan har en wie
it no noch. Hy gie oerein en lei ien hán op har
skouder en de oare oer har hán. "Do regelst it
mar, Tryn, ik lit dy net allinne." Hja draaide har
holle skeef omheech en harren eagen f0nen el-
koar.

ftt
Op n0mer 1 4 draafde er har gekjaaiend efternei
de treppen op. Mei in grutie plof bedarren hja op
it brede bêd. "Sssst, net te lOd," sei er. Hy die it
skimerljochtsje op en die de gerdinen ticht.
"Teade en Tryn bin ek mar let. Dy ljochtet no
noch óf." "Miskien hat er wol keallerij."
"Wrotters, binne it, dy moasten der no nedich ris
Í1."

ftt
Op n0mer 12 makket Tryn har hier los en set in
glês mei steradent klear Íoar Teade syn keunst-
tosken.
Doe't hja klear wie om 0nder de tekkens, kaam
Teade troch de doar. "De buorlju gongen no ek
krekt plat." "Meastal let, mar hja binne noch
jong." "Ja, hja hawwe gelyk, genietsje der mar
fan," sei er doe't er neíst Tryn yn de twivelaar
kr0o.

P.F.
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.MIJN HOBBY, UWGEMAK'

Het vertrouwde adres voor al uw slijpwerk. Ook
voor het perfekt 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. 05'l55-'l 782.

Heeft u uw oplossing al ingestuurd van de puz-
zeltocht Wymbritseradiel?
Formulieren verkrijgbaar bij Boekhandel Visser.
Sluitingsdatum 25 augustus a.s.
Prilsuitreiking tildens de opening van het nieuwe
gemeentehuis op 4 september 'l986.

Gursus:
Aktief Ontspannen

Start september 1986
Plaats: Groene Kruisgebouw te lJlst.

De cursus wordt in groepsverband van 6
tot 10 personen gegeven, gedurende'10
lessen van It/z uur en is bestemd voor
mensen met:

- Spannings-hooÍdpijn
- Ademhalingsproblemen zoals: astma

en hyperventilatie

- Slapeloosheid

- Andere klachten op basis van span-
ningsproblemen.

Voor verdere inlichtingen bellen:
mevrouw L. Meijer-Vonkeman, tel.
1916, de Fj0rslach 9, 8651 CV lJlst.

ANNA SCHRAA.VAN POPTA

GEDIPLOMEERD
PE DICU RE

Geeuwkáde 11 - Telefoon '1930

vakantie 21 juli tot 1 I augustus.

Geld en goede raad
De Rabobank biedt u niet alleen geld, maar ook
goede raad op allerlei financieel gebied. De mensen
van de Rabobank staan graag voor u klaar.

Welkom brj de

Openingsuren: dagelijks 8.30 - 16.00 uur
vrijdagavond 19.00 - 20.00 uur

Bij mijn vertrek naar Haarlem - na zestien jaar
prettig wonen en leven in lJlst - voor alle "min of
meer" bekenden mijn beste wensen en een har-
telijke groet van

Nan Meinen

Graag wil ik langs deze weg iedereen die tijdens
mijn verblijf in de ziekenhuizen te Sneek en
Leeuwarden een blijk van medeleven gaf be-
danken.
De bloemen, het bezoek en ook een menigte
aan kaartên deden het goed en ik mocht merken
dat men ook in kwade dagen op veler medele-
ven mag reKenen.
Nogmaals hadelijk dank!

H. Lageveen
De Feanrànne

Te koop gevraagd
Woningaan één der grachten in lJlst, met
garage of mogelijkheid daartoe.
Telefoon 1634.

I
fuleubelnakerf

PeínGalnrnn
Gespecla/lseerd in het maken
van eigentijdse meubelen
en i nter ieu r- bet i m mer i ngen
naar uw persoonlijke wensen.

I ,-"*rt ta - 86at *arst - TeleÍoon 05155-2251

Voor nieuwbouw, uitbreiding of
onderhoud van uw:

O Verwarming
(C.v. en lokale verwarming)

O Sanitair en waterleiding
O Zinkwerk
O Dakbedekking

lnstallatle- en loodgletersbedrUí

A. SUPERDA
Stadslaan 2a. teleÍoon 05155-1224

Hebmbemk @ Fs'ï:ï.;.
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Heamoanne

l, Blanke seilen op'e marren
. rjkend hea yn swee op 't lán;

'. Seinenotsjen, tjurkesangen,
c blauwe himel, sinnebrán;
. 't Swiere fee yn griene greiden

I swiet gerls íroih hege reiden,
o b1gjende ieren yn 'e bou -
I Heitelán, hoe moai bisto!

a
P.J. Troelstra .

a
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De enige zeltslachtende 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
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Friese droge worst
Dlnsdags- en vri jdagsavonds
bezorgen wij Uw bestelling!

SLAGERIJ

W.Zailstra & zn.
Eegracht 65 - lJlst - Telefoon 't309

o bloemen

o planten

o bloemsierkunst

. tuincentrum

o tuinarchitectuur

Dil alles in uw'eigen stad'bij:

DEHAAS
BLOEMEN




