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Veel activiteiten in lJlst
bij opening gemeentehuis

BEL 19OO
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TAXI.NIEUWENHUIS

Gemeentehuis op eigen grond
Reeds in 1930 was er sprake van het samen-

an van Wymbrítseradeel en lJlst.
\ret lJlster gemeentebestuur stelde als eerste

voorwaarde dat het gemeentehuis in elk geval in
lJlst moest komen. En buurman Wymbrits
voelde ook wel voor een gemeentehuis op eigen
grono.
Een krappe meerderheid van de lJlster bevol-
king stemde echter tegen en zo ging de samen-
werking niet door.
Per 1-1-1984 gingen Wymbritseradeel en lJlst
wél samen en de oude wens van beide partijen
om een bestuurscentrum in de eigen gemeente
te hebben is na 56 jaar in vervulling gegaan.
Vele honderden bezoekers hebben op de "open
dagen" (5 en 6 september) kunnen konstateren
dat ons nieuwe gemeentehuis een fraai en funk-
tioneel gebouw is.

Haik0:

Wolkens driuwe yn
frjemde foarmen oer it lán;
oermasterje't blau.

Het nieuwe gemeentehuis van Wymbritseradiel
gezien vannaf de hoek Stadslaan- Zuidwesthoekweg.
Rechtsboven is de afdeling Financiën (begroting, rekening, belastingen en bedrijven).
Het dak van de fraaie raadszaal (linksboven) is een van de opvallendste onderdelen van het
gebouw. Linksonder zijn de kamers van B & W en de gemeentesecretarís.
Foto: De Kijkkast, Feikje Sijbrandy, Galamagracht 28, tJIst.

Burgemeester Cazemier zei in zijn openings-
rede "dat de gemeentelijke diensten momenteel
zo'n 10 weken ervaring in dit gebouw hebben en
dat nu al alles veel beter en sneller oaat dan
voorheen."

Opening
De openingshandeling werd op donderdag 4
september verricht door de voorzitter van de
bouwkommissie en oud-wethouder de heer lds
Bergsma uit Hommeds. De heer Johan van der
Wal uit Folsgare, voorzitter van het openingsko-
mité, bood namens de burgerij het nieuwe
ambtsketen aan.
Vervolgens werd door 4 oud-raadsleden het
beeldhouwwerk van Anne Woudwijk onthuld
waarna de vele genodigden het gebouw konden
bezichtigen.
Er werd aan het gemeentebestuur ook een fraai
wandkleed aangeboden dat veel symboliek be-
vat. Het heeft een mooie plaats in de hal gekre-
gen. Een honderdtal vrouwen uit Wymbritsera-
diel heeft hienrele maanden aan gewerkt.
Een groot aantal sprekers werd geïnterviewd
door Eelke Lok van Radio Frvslán. Het hele pro-

gramma werd 's middags van vijf tot zeven uur
herhaald op de televisie. De heer Hans Wiegel
die niei aanwezig kon zijn zei in eên eerder op-
genomen interview: "Wymbritseradiel is dus
toch zelfstandig gebleven en niet bij Sneek ge-
komen zoals eerst de bedoelinq was!

Aktiviteiten
Er was voor de bewoners van Wymbritseradiel
een aantrekkelijk Íeestprogramma op touw ge-
zet. De mensen die dat hebben voorbereid en
degenen die er aan hebben meegeholpen ver-
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dienen zeker een welgemeend schouderklopje.
Tetman de Vries bracht een programma dat ge-

heel op de opening en de gemeente Wymbrits
was toegespitst. Door de grote publieke be-
langstelling kwam de modeshow vrijdagmiddag
een beetje in het gedrang.
De muziekkorpsen en de gymnastiekverenigin-
gen uit onze gemeente hebben zich goed ge-

weerd.
Hoogtepunten waren de skeelerwedstrijd op de
weg van lJlst naar Nijesyl (+ de rotonde), hier
waren volgens de organisatie zo'n 3000 toe-
schouwers, en het grote Zeskampspektakel op
het spodveld bij de Utherne.
Het fraaie weer heeft zeker bijgedragen tot het
welslagen van deze aktiviteiten. Alleen op zater-
dagavond tijdens het Íierljeppen vielen er enkele
buitjes.

Nieuwe bestemming
Omdat Wymbritseradiel een nieuw gemeente-

huis kreeg, moet voor het oude in Sneek, een

nieuwe bestemming worden gezocht. Het zal

worden verkocht, maar er heeft zich nog geen

serieuze koper aangediend. Dit pand werd op

Het voorma1ge lJlster stadhub rond l9i?. Thans is hier de 1ijkspolitie van de groep wymbritsera-

deet gevestigd. Het huisje rechts is vanwege de aanleg van de Sudergoweg in 1 968 afgebroken.

Laatste bewoner was de heer P. Hoomans, in de volksmond "lytse Pieter" genoemd' De brug is in

1967 vervangen door een stenen eksemplaar'

1 mei 1864 in gebruik genomen, de kosten van
de nieuwbouw bedroegen / 11.400,-.
Het gebouw is inwendig nogal eens aangepast
maar uitwendig nagenoeg onveranderd geble-
ven.
In het in .1859 gebouwde lJlster stadhuis heeft
nu de Rijkspolitie haar onderkomen gekregen.
Tot de samenvoeging der gemeenten op 1-1-
1984 heeft dit fraaie Stadhuis als zodanig dienst
gedaan, precies 1 25 jaar.

Een deel van de inventaris, alsmede de vr'e
oudheden die in dit huis aanwezig waren zijn
overgebracht naar het nieuwe gemeentehuis.
Niet alles kon echter worden geplaatst en

daarom is bijvoorbeeld het meubilair uit de
raadszaal met nog een aantal andere attributen
overgebracht naar het Fries Scheepvaad Mu-
seum te Sneek. Direkteur S. ten Hoeve vedelde
ons dat hiermee in het onlangs door het mu-
seum aangekochte pand "Fredehiem" te ziiner
tijd De Ulster Kamer zal worden ingericht.
De twee leeuwen uit 1670 en het gebrandschil-
derde raam met de namen der verzetsstrijders
aismede de twee gedenkstenen in de zuidgevel
blijven in het gebouw.

Het vroegere gemeentehuis van Wymbritseradeel aan de Marktstraat te Sneek omstreeks 1980-

De gemeentevlag die hier uithangt (gele baan met 1 lelie) is per 1 -1 -1984 in verband met de ge-

m ee ntel ij ke h eri n del i ng verval len.

Op onze huidige gemeentevlag is in het midden een lelie afgebeeld en in de linkerbovenhoek een

schip-zonder-roer.

Er is echter wel een bepaling in de acte van

overdracht gemaakt dat de gemeente Wymbrit-
seradiel deze zaken kan opeisen, mocht de
Rijkspolitie het gebouw ooit willen afstoten.
Het fraaie vijftiende eeuwse klokje dat in de to-
ren van het stadhuis hing is ook overgebracht
naar het nieuwe gemeentehuis en heeft daar
een mooie centrale plaats gekregen. Het kan nu

weer worden geluid bij raadsvergaderingen,
trouwerijen en andere bijzondere gebeudenis-
sen.
Volgens de heer A.B. Dull uit Leeuwarden is het
een van de mooiste oude klokjes in Nederland.

Fr. B.

@Iwnanatioaulnr

Zevenoelsen 8,8651 BT lJlst
Privé: Sikko Siaerdemalaan 3'1 , lJlst
TeleÍoon 05155-1322
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Waar was "Concordta"?
Vrijdag 5 september werd er een stedocht ge-
houden door de muziekkorpsen van Wymbrit-
seradiel als onderdeel van het programma bij de
opening van het nieuwe gemeentehuis.
Grote afwezige daarbij was het "eigen lJlster
korps met drumband". "Concordia" lJlst had
namelijk een uit-wedstrijd in lJsbrechtum.
Eind juni kregen alle muziekkorpsen een brieÍ
van de muziekfederatie Wymbritseradiel waarín
verzocht wêrd om iTee te doen aan een ster-
tocht door lJlst die gehouden zou worden op
donderdag 4 september, de dag van de officiële
opening van het nieuwe gemeentehuis. Dit
unieke gebeuren zou dan afgesloten worden
met een kod gezamenlijk optreden bij het ge-
meentehuis, het eindpunt van de stertocht. Ui-
teraard besloot Concordia spontaan hieraan
deel te nemen, omdat dê muziekkverenigingen
een belangrijke funktie hebben ten opzichte van
de bevolking.
Eind juli kreeg muziekkorps en drumband "Con-
cordia" het verzoek om op te treden op vrijdag 5
sêptember te lJsbrechtum, voorafgaande aan
de optocht, aanvang stipt halÍ 8 vanwege het al
snel donker worden in september en de vele

. -'ine kinderen die mee doen aan zo'n optocht.
Ymdat deze avond nog vrij was werd een schrif-

telijke bevestiging ondedekend waarmee dit
optreden vastgelegd werd.
Woensdag 20 augustus, twee en een halve
week voor het bewuste optreden kregen de mu-
ziekverenigingen opnieuw een brief van de Mu-
ziekfederatie Wymbritseradiel, gedateerd op 1 9
augustus. Uit deze brief bleek dat alle korpsen
spontaan hun medewerking hadden toegezegd
voor de stertocht door lJlst. Wel waren er enkele
problemen, want ook de Gemeente Wymbritse-
radiel had al een programma klaar. Volgens de
brief werd in overleg met de gemeente besloten
het programma niet op donderdag maar op vrij-
dag 5 september uit te voeren.
Helaas betekende deze wijziging voor Concor-
dia dat deze niet bij de stertocht en het geza-
menlijk optreden aanwezig kon zijn, door eerder
aangegane verplichtingen elders op dat tijdstip.
Hierdoor kon na afloop niet echt van een suk-
sesvol optrêden bij het gemeentehuis gespro-
ken worden, doordat notabene de muziekver-
^niging uit dê "gaststad" niet van de partij kon

i ,1.

Xls pteister op de wonde werd aan Concordia
gevraagd om dan maar op zaterdag 6 septem-
ber de rondtocht van de gymnastiekverenigin-
gen uit Wymbritseradiel voor te gaan. Dit werd
pas op een dusdanig laat tijdstip gevraagd dat
dit niet meer in de officiële programma's kon
worden vermeld. Zoals u ondertussen weet
heeft Concordia dit uiteraard aangenomen.
Uit voorgaand verhaal heeft u kunnen lezen
waarom muziekvereniging Concordia helaas af-
wezig moest zijn bij de stertocht door lJlst en het
gezamenlijk optreden bij het nieuwe gemeente-
huis.
Wij als bestuur van "Concordia" vonden het
noodzakelijk dit aan u mee te delen om daarmee
alle ontstane vragen te beantwoorden en alle
gissingen en geruchten uit de weg te ruimen die
hierdoor zijn ontstaan.
Bedankt voor uw aandacht en voor de moeite
die u heeft willen nemen om dit te lezen.

Bestuur C.M.V. "Concordia"

Vereniging Stadsbelang lJlst
Kontributie 1986
Aan onze oproep in het meinummer om de kon-

tributie over 1986 over te maken is helaas maar
door een twintigtal leden voldaan.
De vereniging heeft intussen ook een giroreke-
ning geopend zodat nu iedereen in de gelegen-
heid is om het lidmaatschapsgeld over te ma-
ken.
Voor de goede orde nogmaals de rekeningnum-
mers en bedragen:
Voor alleenstaanden / 2,50. Voor echtparen /
3,50.
Bankrekening 32.61.27.674, Girorekening
4584239, beide t.n.v. Ver. Stadsbelang lJlst,
met vermelding van "kontributie 1986".
Wij verzoeken u vriendelijk doch dringend uw
kontributie vóór 1 5 oktober a.s. over te maken.
Inlichtingen bij de penningmeester C.v.d. Kooij,
Fj0rslach 1 4, tel. 1980.

Bevestiging
Op zondag 31 augustus j.l. is onze oud-stadge-
noot de heer A. Wiebenga als predikant beves-
tigd in de hervormde gemeente te Geesteren
íGrd.).
Aizo Wiebenga werd op B januari .1952 in Ulst
aan Het Zouw geboren als zoon van Jacob Wie-
benga en Riekje L.ycklama à Nyeholt.
Na de HAVO werd Wiebenga vertegenwoordi-

Agenda september-oktober 1 986

1.1 september C.P.B. boekbespreking Lize Stilma, "Vrijwillig levenslang"
17 september Bond van Plattelandsvrouwen in Friesland, mevr. W. Wagenaar, schoonheidsspe-
cialiste te lJlst
1 B september Volksdansen "Yleke Dounsers" halÍ 2 tot 3 uur
23 september Volksdansen (ongerengroep)
24 september Bridgeclub "Heel wat manche"
25 september N.C.V.B. Dhr. P. Francke uit Bergum, "Princehof" diaserie rond Eernewouoe.
26 september Klaverjassen
26 september Prijsuitreiking Íotowedstrijd in bibliotheek lJlst
29 september Bridgeclub (middag)
30 september Bond van Plattelandsvrouwen in Friesland, Kringreis naar het veenmuseum in Bor-
ger Compascuum en Diever.
2 oktober Jaarvergadering Fryske Krite "Meiïnoar ien"
4 oktober Opening expositie Grytsje Jorritsma - Gemeentehuis
6 oktober Bridgeclub (middag)
B oktober Bridgeclub
9 oktober Bond van Plattelandsvrouwen in Friesland. Mr. Postma, kandidaat- notaris te Sneek,
spreekt over erÍrecht.
9 oktober C.P.B. Dhr. de Vries uit Appelscha, Milieu in het algemeen.
'12 oktober Euphonia, medewerking in gezamenlijke dienst, Geref. Kerk 1g.30 uur.
20 oktober Bridgeclub (middag)
22 oktober Bridgeclub
27 oktober Bridgeclub
29 oktober Koffiemorgen, Bond van Plattelandsvrouwen in Friesland. Mevr. A. Kuipers met dia's
over Niels Holgersson
29 oktober Bridgeclub
30 oktober N.C.V.B. Ds. Dondorp uit Sneek, lezing over zijn werk als pastor in "De lelánen"
31 oktober Klaver.jassen

Vaste avonden/middagen:
Zangvereniging "Euphonia" repetitie iedere dinsdagavond 8 tot 10 uur in de Doopsgezinde Kerk.
Muziekkorps "Goncordia" repetitie iedere maandagavond kwart voor 7 tot half 1 0 in "Het Miens-
kiosh0s".
Judo lessen, iedere dinsdag 4 tot 8 uur in "Het Mienskipsh0s,,.
volksdansen "De Yleke Dounsers", jongerengroep dinsdagavond 8 tot 1 0 uur, 1 keer in de 1 4 da-
gen in het "Himsterh0s" te Oosthem. Ouderen iedere donderdagmiddag van half 2 tot 3 uur in "Het
Mienskipsh0s.
Schaken elke dinsdagavond in de Stadsherberg.
Dammen elke maandagavond in de Stadsherberg.
E.H.B.o. Herhalingskursus op 2011 0, 3/11 , 17 /11 , 1/12, 1s/12, 12/1 ,26/1 ,9/2 en 2s/2. Herhatino
reanimatiekursus op 1 0/1 1 en 13/4.
Amnesty International elke 2e donderdag van 7-9 uur in de bibliotheek.
Kaatsen elke woensdagavond in "De Utherne"
Volleybalver. Stánfries elke dinsdag vanaf 18.00 uur.
Tafeftennis maandag van 1 9.00 tot 23.00 uur, zaterdag van 9.00 tot 1 9.00 uur jeugd.
- De C.P.B. organiseert in januari een naaikursus voor leden en niet-leden, 6 tot g lessen. Opgave
vóór 15 oktober op tel. nr. 1 602.

aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
Agendabureau:
Mevrouw W. Kempenaar-Verhoof, Jonker Ris-
pensstraat 9, tele'foon 1747.
aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
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ger bij Houthandel Oppedijk alhier. Hij ging in
zijn vrije tild studeren en deed in Groningen kan-
didaatsexamen.
Hierna was Wiebenga 2 jaar parttime pastoraal
medewerker in Niekerk (Gr.). Zii vrouw Akke v.d.
Meer, die vroeger kleuteronderwijzeres in lJlst
was, had een baan in het onderwijs. Hierdoor
kreeg Aizo de benodigde vrije tijd voor verdere
studie. De bevestiging tot predikant geschiedde
door de konsulent ds. J. Kok uit Gelselaar. ln
deze soeciale kerkdienst was o.a. een kleine de-
legatie van de hervormde kerkeraad uit lJlst
aanwezig. Verder waren aanwezig een aantal
oud-kollega's van Houthandel Oppedijk en ds.
B. Albada die van 1948-'56 oredikant in de her-
vormde gemeente te lJlst was.
Dominee en mevrouw Wiebenga (ze hebben
twee kinderen) wonen aan de Pastorieweg no.
20 te Geesteren.
Wij wensen hen daar een gezegende tijd toe.

Frits Boschma

Kleurplatenwedstriid Melk-
handel
lJlst - Door de Friese Bond van ZelÍstandige
Melkhandelaren is onlangseen kleurplatenwed-
strijd georganiseerd. Samen met de kollega's
uit Groningen en Drenthe kwamen er verdeeld
over drie aÍbeeldingen circa 14.000 kleurplaten
binnen, verdeeld in vier leeftijdskatêgorieën.
De hoofdprijs was telkens een crossfiets, terwijl
er tevens walkmen en joggingpakken te winnen
waren.
Ook in lJlst viel een prijs, want melkboer N. Wal-
tje liet al zijn klanten deelnemen. Mark de Haan
van lt Mientlan werd de gelukkige winnaar van
een joggingpak. Veel plezier ermee Mark!

Folksd0nsgroep "Yleke dOn-
sers"
De fekênsje is foarby en dus is it wer tiid om mei
it d0nsjen Étein te setten.
Us earste jOn sil wêze op tiisdei 9 septimber de
jons B oere yn lt Himsterh0s te Easthim. Dit oan-
geande dejongere groep (0ngef.20 oant 50jier).
Op tongersdeitemiddei 1B septimber om heal-
wei twaën oant trije oere yn lt Mienskipsh0s te
Drylts, sil de àldere groep foar it earst wer de
skonken trochinoar smite (fanÓf 0ngef. 50 jier).

Binne der noch leafhawwers dy't by ien fan Ís

Autoverzekeringen
Voor de goede rijder een uitermate gunstíg pakket,
zonodig incl. inzittenden en rechtsbíistand voor een

messcherpe premie.

Recreatie verzekering

Spee rstra'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 d rogisterij en kosmetica-aÍdeli ng

Let op onze wekelijkse folder!!

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

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...

riiwietbcdrii

.dcvric
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groepen d0nsje wolle, dan leaÍst sa gau mooglik
opjaan by it bestjoer, dat jo ek fan mear ynfor-
maasje foarsjen kin.

Hannie Hooisma, Ylostinsleane 53, till. 1906
Durkje Postma, Sánpelsen 20,ill. 1977

TAXI.BUSJES
verhuur/8 pers.
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N.C.V.B. afd. lJlst
Programma 1986-1987
Na een rustperiode van enkele maanden hopen
wij in september weer van staÍt te gaan met het
nieuwe winterprogramma.
Donderdag 25 september 1986: Dhr. D.
Francke uit Bergum. Onderwerp: "Princehof".
Dia's van het gebied rond Eernewoude.
nonderdag 30 oktober 1986: Dit is de 5e don-

. ;rdag. Ds. Dondorp uit Sneek. Onderwerp:
Lezing over zijn werk als Pastor in "De lelànen".
Donderdag 27 november 1986: Bondsonder-
werp: "Arbeid". Mevrouw A. bij de Weg uit lJlsi.
Donderdag 18 december 1986: AdvenVKerst-
avond. Deze avond hopen we gezamenlijk als
Christenvrouwen Ver. van lJlst te vieren.
De avonden worden gehouden iedere 4e don-
derdag van de maand, plaats van samenkomst
is "Het Mienskipsh0s", aanvang 20.00 uur. Gas-
ten van harte welkom.
De N.C.V.B. heeft de afgelopen twee jaar een
aktie gehouden. De aktie "vrouwen van Haiti van
de Ned. Christenvrouwen Bond" is afgesloten
en heeft een bedrag van f 375.304,54 opge-
bracht.
De aktie is gevoerd ter verbêtering van de posi-
tie van de vrouwen op Hatti. Voor het geld wor-
den kursussen opgezet. Een alfabetiseringspro-
jekt is inmiddels gestart. Verder zal aandacht
besteed worden aan hygiëne, kinderverzorging,
familieplanning en naailessen.
De N.C.V.B. hoopt deze winter weer een kursus. 

organiseren. Het onderwerp is Arbeid; deze
r.--ísus bestaat uit 4 dagdelen. Nadere informa-
tie volgt.
U kunt zich alvast opgeven bij de secretaresse
mevrouw C. Heuveling, De Dassenboarch 19.
Graag zien wij u weer op de eerste vergader-
avond in september.
Met vriendelijke groeten,

Het bestuur

Bond van Plattelands-
vrouwen in Friesland,
afdeling lJlst
Op woensdag 17 september a.s., 's avonds om
8 uur in De Utherne gaan wij weer van start met
het seizoen 1 986/1 987.
Op deze openingsavond zal mevrouw W. Wa-
genaar, schoonheidsspecialiste, voorlichting
geven over huidverzorging en kosmetica.
Op donderdag 9 oktober a.s. zal Mr. D.P. Post-
ma, kandidaat-notaris, spreken over erfrecht,
testamenten e.d.
Heeft u belangstelling hiervoor, komt u dan ge-
rust langs op onze bijeenkomsten. De gymnas-
tieklessen onder leiding van mevrouw A. Klasen
zijn weer begonnen op donderdagmorgen 11

september in de sporthal.
Voor inlichtingen over onze bond kunt u kontakt

opnemen met de sekretaresse, mevrouw H. Bo-
nes, Westergoleane 33, tel. 1982.

Gymn.Ver. StánÍries - Jazz-
gymnastiek
Nog juist op tijd is het gelukt een nieuwe leidster
voor de jazzgymnastiek te vinden, namelijk Tiníe
Mooiweer.
Ze geeft les op vrijdag van 16.30-1 7.30 uur aan
de 1 2-1 G-jarigen en van 1 7.30-1 8.30 uur aan de
ouderen boven de 1 6 jaar.
Nieuwe leden zijn hartelijk welkom!

Stánfries-volleybal
Start trainingen
Eind augustus is de volleybalvereniging Stàn-
fries weer met de trainingen in de Utherne be-
gonnen. Elke dinsdagavond wordt onder des-
kundige leiding de techniek en de konditie op
peil gebracht" Want binnenkort beginnen de
kompetities en dan willen de Stànfries-teams
een zo goed mogelijk figuur slaan, net als voor-
gaande jaren.
ls volleybal een leuk spel? Beslist wel. Volleybal
is niet alleen een kwestie van de bal over het net
brengen zonder dat die de grond raakt. Het is
meer. Het is het zoeken naar de zwakke olekken
bij de tegenstander, het verschalken van de te-
genpartij met een slimme sohijnaanval, het is de
opslag zo beheersen dat de tegenspeler moeite
heeft een goede aanval op te bouwen.
Bij volleybalvereniging Stánfries kan dat geleerd
worden. Op verschillende niveau's. De echte re-
kreant, die geen topprestatie (meer) wil leveren,
kan een gezellig avondje sporten. Wie iets meer
wil, kan gaan meedoen aan de rekreatiekompe-
titie en de echte "willers" krijgen een kans in de
Zuidwesthoek Nevobo-kompetitie.
De rekreatiekompetitie wordt op vrijdagavond
gehouden in de sporthal "De Utherne" in lJlst. Er
doen teams uit Wymbritseradiel en Sneek aan
mee. De kampioenen van deze kompetitie spe-
len aan het eind van het seizoen tegen de kam-
pioenen van de andere drie Friese rekreatie-
kompetities om het kampioenschap van Fries-
land. Het grote voordeel van deze wedstrijden
is, dat er niet al te streng op fouten wordt gelet,
zodat een leuke balwisseling niet direkt door het
snerpende fluitje van de scheidsrechter onder-
broken wordt.
Anders ligt dat in de Zuidwesthoekkompetitie.
Daar wordt strenger gekeken naar de prestaties
en dat mag ook wel, want de kampioenen van
de ZWH kunnen doorstoten naar de provinciale
en landelijke kompetitie van de Nederlandse

Autorijschoot L. de BOer

Volleybal Bond, de NEVOBO. Momenteel doen
vier dames- en één herenteam aan die kompeti-
tie mee. De vrijdagavond is hiervoor gereser-
veerd en de speelzalen staan in Balk, Koudum,
Workum en Nijland.
Belangstelling voor volleybal gekregen? Kom
eens langs op dinsdagavond in De Utherne. Om
zes uur begint dejeugd te trainen, dus vanafzes
uur is iedereen welkoml

Zeilwedstrijd
voor kleine open zeilboten
Zaterdag 30 augustus j.l. organiseerde de
W.S.lJ. een zeilwedstrijd voor kleine open zeil-
boten op de WijnsÍoot. Met windkracht 6 werd
er door 9 zeilbootjes over 3 manches om de
hoogste eer gestreden. Na berekening van de
handicaps kwam de organisatie tot de volgende
uitslag:
Op de eerste plaats Lieuwe Bergstra met zoon
Gerben, in hun miror zeilden zij twee keer naar
een 1 e en een keer naar een 2e plaats.
Op de tweede plaats eindigde Gosse Dijkstra
met zijn zonen. In hun Leukothea zeilden zij een
Keer naar een eerste plaats, een keer naar een
2e plaats en een keer naar een 4e olaats.
Op de derde plaats eindigde Bas Koudenburg.
Alleen in zijn optimist zeilende scoorde hij knap:
één keer een 2e en twee keer een 3e olaats.

Schaakclub lJlst-Oosthem
Het nieuwe seizoen begint op donderdag 18
september om B uur met een ledenvergadering
in de bovenzaal van caÍé "Het Wapen van lJlst".
De kompetitie begint dan op dinsdagavond 23
september om 8 uur in dezelfde bovenzaal,
waar dan elke dinsdagavond schaken is.
Bij voldoende deelname is er ook weer jeugd-
schakên, te beginnen op dinsdagavond 23 sep-
tember van 7-B uur aan hetzelfde adres.
Schakers van lJlst en omgèving: kom onze gele-
deren versterken om de club in stand te houden!

Een nieuw verbond voor de
vrede
Kort geleden werd herdacht dat 25 jaar geleden
"De Muur" werd gebouwd in Berlijn. Een werke-
lijk symbool van de gespletenheid van de wereld
waarin wij leven.
In de D.D.R. vierde men feest, maar wie was
daar echt blij. ln het Westen werd nog een keer
gezegd dat "De Muur" niet voor eeuwig is.
Nog zo'n werkelijk symbool zijn kernwapens. Je

Belangrilker dan een goedkoop
lesuur is de elndrekening

na het rlleramen!
Ga daarom naar

Autorijschool L. de Boer
popmawal12

lJtst
Teleíoon 0515S-1559

VOLLEDIG
GEDIPLOMEERD
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kunt ze een ziekte noemen, Maar misschien kun
je ze beter "tekênen" noemen, symptomen van
de ziekte. De ziekte van niet willen komen tot
ontspanning. Dus wordt aan beide zijden een gi-
gantisch legerop de been gehouden. En datwil
beslist niet achterop raken (Walrus-afÍaire; met
steeds modernere snufjes).
De Walrusaffaire laat zien dat deze situatie zich
niet alleen keert tegen Oost Europese burgers.
MaaÍ als de spanning hoog is worden de bur-
gers van het Oosten meer onder druk gezet.
Spanning is te merken in Oost en West. Ont-
spanning moet komen uit Oost en West. Twee
werelden moeten dichterbij elkaaí komen. Dat
wordt bedoeld met Spanning is ondeelbaar,
Het is onze mening dat ontspanning bij de ge-
wone gereformeerde, hervormde, doopsgezin-
de, rooms-katholieke en alle andere mensen
vandaan meet komen.
Ontspanning van onderop. Zo bestaan er al veel
kerkelijke kontaktên met kerken in het Oosten.
Ook zijn er hier en daar korrespondentie- kon-
takten.
Misschien liggen de kontakten nog wat in de ge-
zellige sfeer, maar toeval is het niet dat die kon-
takten juist in het Oosten liggen.

l.K.V.-kern lJlst
Ylostinslaan 7 5, Iel. 1254

ANNA SCHRAA.VAN POPTA

G ED IP LOMEERD
PEDICU RE

Geeuwkade 1'l - Telefoon 1930

Er kwam een redaktielid bij me
zei: schrijf jij nu eens een gedicht.
lk kan het proberen wellicht,
Maar vind jij dat zoiets moet rijmen?

Of wilje
alleen maar reeksen woorden
die zich
in sierlijke
bogen neervleien op het
papier
zoals het riet
langs de boorden van
de Wijmeds
dat zich
hier vermetel een
eindje van de oever waagt
en daar
zich schuchter terugtrekt
achter een
half vergane palenrij.

Maar deze
beeldspraak
gaat mank
oaar waar
de strakke
beschoeiïng
geen ruimte
over laat
voor poêzie.

Ach was het maar weer Sinterklaas
Dan wist ik wel wat ik moest doen.
Er rijmt ontzettend veel op schoen
En anders wel op Pieterbaas.

Ben unieke gebeurtenis vereist een unieke kaart.
Een nieus hoogl€punr in uw leveni us verlovrng ol hutrrlijk

L' on\rrgetelijk met een nooit voorbijgaand gevoel yan liefde en trots

4/ \ertaald op een unieke kaarr uit de nieuwe KE\NEIIER IIL\ríEUll{SXOttEKTIE 1986/ 87
die bij ons ter inzage voor u klaaÍ ligt

tl
'i

#
GeboorfekoorfJès, Irouw- en
Gelegenheidskoorien
worden blons vokkundig gedrukÍ.
Boeken lerinzoge!

OOKUW ZAKETUK DRUKWERK
IS B'J ONS IN GOEDE HANDEN.

Gsellggped

@en
goedkoop:

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

* verse groente en fruit
* vens vlees
* vers van de melkman
* kompleet assortiment levensmiddelen
* vers brood
* velse kaas en vleeswaren
* kompleet drogisterijpakket
* naast de Golff een Kenborch slijterij

Galamagracht 9 - lJlst - 05155- 1318

* bloemen
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'lJlster allerlei'
De lJlster kortbablub

Bijgaande Íoto laat ons zien dat er in lJlst ooit
een korfbalclub is geweest,
De heer Willem Bakker kon ons er nog het
volgende van/over vedellen:

"De club is omstreeks 1924 door een groepje
lJlsiers opgericht en heeft voor zover ik weet
zo'n3à4jaarbestaan.
Er werd zaterdagmiddags geoefend en ge-
speeld op het Mientlán (oude spodterrein).
We speelden ook wel eens tegen Workum, daar
gingen we dan met de trein naar toe.
Er werd een rode en een witte korf gekocht en ik
maakte de bijpassende palen met beugels erbij.
De palen stonden met een ijzeren pen in de
grond. 's Winters werden ze opgeborgen bij de
WindmotorenÍabriek Gebrs. Bakker alhier.
Piet lJsselstein was leider en trainer, hij was bij
wedstrijden ook scheidsrechter.
Dc twee ploegen waren gemengd, d.w"z. jon-

s en meisies speelden doorelkaar.
Toals op de Íoto is te zien had iedereen een
band om de arm als herkenningsteken. De
meeste leden van de kodbalclub waren ook lid
van de gymnastiekvereniging Stànfries."

Wij willen hierbij nog graag de heer Bakker be-
danken voor zijn verhaal, alsmede mevrouw
G.v.d. Velde-de Jong die zich de namen van alle
afgebeelde personen nog herinnerde.

Frits Boschma

De lJlster Korfbalclub omstreeks 1925.
Achter v.l.n.r.: dhr. Zijlstra, Ieider v.d. Workumer koibalclub (let op de sokophouders), Meintje
Buma (later gehuwd met Jaap de Jong, rechtsonder), Willem Bakker, Trui Meinsma, dochter van
"post" Meinsma, Pieter lJsselstein (leider en trainer). Midden: Marien Stienstra, Nantje de Jong (la-
ter gehuwd met Tj. v.d. Velde), Hiltje Dijkstra. Voor: Roel Kingma, Boukje Zuidstra, Froukje v.d.
Goot (dochter van Jan-e-Hil), Foppe de Haas (broer van melkboer Jan de Haas), Jacob de Jong (in
de volksmond Jaap Dótser genoemd).

latiëntenraad
Er valt van onze kant nog weinig te publiceren
na de vakantieperiode.
Daarom is het wellicht wenselijk een aantal "wist
u datjes" opnieuw onder uw aandacht te bren-
gen.
Wist u dat:
- als u door uw huisads naar een soecialist in

het ziekenhuis wordt verwezen u altijd een
verwijskaad en een verwijsbrief zelf moet
meenemen?
Na overleg met uw huisads kunt u deze papie-
ren elke werkdag tussen 16.30 en 17.30 uur
bij de assistente afhalen

- beide adsen (behalve donderdag; dan alleen
dr. Drenth) 's ochtends telefonisch spreekuur
hebben. Voor het teleÍonisch middag-spreek-
uur (tussen half 2 en 2 uur) is de indeling als
volgt: maandag- en dinsdagmiddag dr. Siets-
ma, woensdag-, donderdag- en vrijdagmid-
dag dr. Drenth.

- u oude en niet meer gebruikte medicijnen te-
rug moet brengen naar de apotheek

- onze klachtenbus in de bibliotheek hangt
- urine, ontlasting enz. en lege verpakking van

medicijnen vóór 10 uur gebracht moeten wor-
den

- de openingstijden van het Groene Kruisma-

gazijn maandag-, woensdag- en vrijdagmid-
dag van 5 tot half 6 zijn

- er allerlei informatiefolders in het wijkgebouw
van het Groene Kruis verkrijgbaar zijn, waarin
bepaalde aspecten van de gezondheÍdszorg
worden besproken.

- Bijsluiters
Niet bij alle medicijnen wordt een bijsluiter gele-
verd. Wilt u er toch graag éen hebben, dan kunt
u daarom vragen en zult u die dan ook ontvan-

Verder ligt er bij uw arts het boek "Geneesmid-
delen in Nederland" ter inzage.
Hierin staan alle medicijnen met hun werking en
bijwerking én weike andere middelen u niet in
kombinatie met desbetreffend middel kunt oe-
bruiken, beschreven.

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

I|rrrrrF r r t-

I-I I-I l_ I I I r

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

Uw rechten als patiënt:

Recht op:
- een goede gezondheidszorg
- vrije keuze hulpverlener
- weigering van behandeling
- informatie
- inzage dossiers
- duidelijke taal zonder vaktermen
- bescherming tegen medische experimen-

ten
- privacy
- een goede klachtenbehandeling

TAXI-NIEUWENHUIS
BEL 19OO
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Seisiswize:

lk sil't net wer dwaan, sei de áldfeint,
doe't him muoide dat er net jong troud wie

Wat fielde er him no grutsk. Hy allinne op in
wein, wylst alle minsken neist de kant fan de dyk
nei him seagen.
Stiif hold er de kroade beet, de pet in bytsje
skeef op 'e kop. lt like krekt echt, seine de min-
sken oan 'e kant, mar de têkst moast de troch-
slach jaan.
"Wa't net donget, wa't net ponget", st0n der op
it buordsje. SÍntsjes ried de trekker achter de
muzyk oan. lt wie prachtich waar, dat it hoechde
ek net flugger.
Wat soe't moai wêze as er hjir no ek noch in
pryske mei hellel Juster hie er al in earste priis
wOn mei 't spultsje dwaan en as er der no noch-
ris ien by krige foar de optocht? Syn hert bonke
deroer. Dêr stie de karkommisje, no koe it neat
mear liie.
Frou Dielstra wie drok. oan't skriuwen en Ale
Batstra kaam op him ta. Dy ron om de wein
hinne as in kat om de hite brij en seach dêrby sa
skerp as in roek. As der ek mar wat net kloppe?
De wein kaam no efkes stil te stean om de kom-
mis.je it gehiel efkes goed besjen te litten. HyÍer-
luts gjin spier, seach allinne noch mar dy grouwe
kroade fol stront. Tseard Waostra sei - dat koe
er krekt hearre - dat it der goed Ítseach; "'k
sjoch leau'k gjin mankeminten."
Ja dat hied er goed heard. Ut syn eachhoeken
wei gloarke er nei frou Dielstra. Wat soe hja dêr
ooskriuwe?
Dan ynienen krige er in knik yn 'e rêch, de trek-
ker gie wer fierder.. No hied er it wichtichste hàn.
Hy hearde guon klappen, oaren rópen: "Pieter,
hast dat der allegear sels yndien?", en dan laken
de measten.
Mar it die him neat, hy bleauw yn syn rol. Hy soe
jOn gnize as er in fette priis krije soe.
De dei gyng fierder mei spullen Íoar de álderen.
Juster hiene hja yn 'e striid west, hiene de grut-
ten keatsen hán en no mochten dy stride. Soks
wie altiten prachtich moai om nei te sjen. Syn
mem sei altyd, dat de minsken sa'n dei allegear
in bytsje oars wiene.
Doe't it nei de koÍje safier wie socht er mei wat
maten in gaadlik plakje op 'e striepakken.
De foarsitter fan de Íeestkommisje raasde yn in
megafoan om: "Allegear op 't fjild bliuwe en
oanavesearje. We ha noch in drok programme."
EaÍst moasten se sekjerinne en werom moast it
frommis yn in kroade en de man har ride.
It gong der om wei op de hobbelige ekers.
Jentsje, dy't foàr't earst mei de grutten spulje
mocht, moast mei grouwe Jel fan Jan yn 'e sek.
Doe't hja der elk in foet yn hiene, sette Jel sa
Ítein, dat Jentsje waard gewoan meiskuord. lt
lêste ein tilde hja him op en sa w0nen se de
striid.
Jentsje - oars altiten tsjin hanen de grutste m0le
* hie der in kleur Ían.
Mei Sietse ("de bolle") en Írou Wapstra wie't ek
moar.
Alle oare dagen fan't jier koene hja elkoar wol
sjitte en no sieten hja mei elk in Íoet yn 'e sek en
doe't it eefkes heakke róp wylde Watse: "Hé, hé,
dêre net stean gean te foetsjefrijen." De manlju
gniisden, mar guon, áldere froulju skodhollen in
bytsje.
Foar de finale fleach Jan slachter mei Tryn fan
Harm en Bouk mei de kroade yn de greppel en

skeat ïryn yn ien kear tusken de minsken troch
oer de striepakken hinne. Hja krite as in mok
achter de jarrebak. "Moatst net sa mál mei sa'n
biefstikje omslaan Jan." Dat wie wylde Watse
wer.
De Íinale waard prachtich. De earste twa kear
kamp. Jentsje, mei grouwe Jel, wie sa read as in
bei en Jel p0ste as in belch yn't steal. Oan de
oare kant f/d Weide mei frou De Boer. In prach-
tich pearke wie dat. "len. twa, los", balte de foar-
sitter.
It gong lykop mei itsekjerinnen, marJentsje koe
de kroade hast net mear ride mei Jel dervn. En
wylst Jel seach dat hja der óf gean soe en wak-
ker róp en $kreaude, joech Jentsje op. Hy kypte
de kroade as lêste died fansiden en lit Jel no
krekt falle yn in grouwe "pankoek"! Hja siet der-
0neler.
Hy sloech him op de billen Ían't gnilen. len
"pankoek" op it hiele fjild (fan de bolle fan Bokke
de Boer) en dêr krekt mei de noas yn!
Hjirnei kaam it estafetterinnen. Fjouwer tsjin
fjouwer. De iene rit wie noch spannender as de
oare en wylst de dielnimmers har hast de fuotten
0nder it gat weidraafden raasde de foarsitter
him heas yn de "toetèr". Syn heit brocht him in
ijsco. Dat wie syn fjirde al en juster hie er ek noch
in kear "martini" hán. Dat stokje hieerthÍs litten,
foar nei de feesten, hie er dan noch ris ien.
"Goed goochum," hie syn heit sein.
Nei it middeisiten wie der noch petsjebaljen foar
pake-en-dy en dernei it spektakel fan de fees-
ten: "Sekjeslaan" en "k0pkestekke".
It naaide der Ít. Mei't sekslaan sieten Jan slach-
ter en wylde Watse yn de finale.
Jan slachter wie sterk en feegde Watse nei in
setsje it wetter yn. "Sa doch ik mei gevulde koe-
ken," sei er spotsk doe't Watse feralterearre
boppe kaam.
It k0pkestekken wie foar him hast wol it moaiste.
De measten krigen nei in kear as wat wiete klean
as hja mis stieken, mar syn mem bleauw oan't
no ta droech. ïsjin healwei fiven wiene der noch
fjouwer oer.
En it moast no fluch want de boeren moasten
melke. As earste gyng Scheltinga kopke 0nder-
alhoewol't syn sigret noch bránde - en dêrnei
mastet'Withoofd. Syn mem moast doe èn hja
pakte de ring mei gemak sa like it wol. Buodrou
Tetsje wie doe sa senuweftich dat hja stuts wol
in heale meter der by troch. Hy seach syn heit
nei syn mem fleanen en rikke der ek op ta.
"No jOn nei de priisÍtrikking komme," róp de
hease Íoarsitter; "dernei haw' we kaberet Tet-
man de Vries en dan de "beentjes van de vloer",
yn de skuorre fan De Boer."
Hy mocht de j0ns mei foar de priisÍtrikking en
moast dan nei h0s.
En hoe rOn er nei h0s? In earste priis foar't spul-
jen en in êarste priis foar de optocht! Oh, wat wie
er bliid. Sa gear as brij, mar sa bliid as in protter
foel er wei yn in noflike dream.

******************

Boe, wat hie er frjemd dreamd en wat in toarstl
Earst mar wat drinke. Hy seach ris op syn hor-

loazje, sawat acht oere, hy moast der nedich óf.
Sawat stroffele er oer de seven up flesse en
strOpte yn syn broek. Blinder, wat seach dy der
Ít. Hoe hie er dat sa hán? No ja, lit mar, avesear-
je, aanst wie de optocht al oan de gong en wie
hy noch thr.ls en dan moast syn maten ris hearre!
Nee, dat koe net, der hinne.
Hy die sels wol net mei, mar men moast der by
wêze op de feesten. Eefkes skeat him troch de
holle, dat er doedestiids nochris in earste priis
won hie mei de optocht. Hoe lang soe dat lyn
wêze? Tolve of miskien al fjirtjin jier, hy wist ii net
kÍekt mear.
De oaren wiene de hOs al Ít.
Op 'e buorren wiene de weinen harren oan it op-
stellen. Hy socht in pear maten, se ouwehoer-
den wat oer justerj0n en joegen harwilens del
it stekje fan Dielstra. Sa te hearren wie net iè/
fan harren min, mar in protte kriich siet der net
yn.
Foar himsels lykwols wist er wol better. Hy wie
striemin. Hy moast it jOn marris efkes kalmer
oandwaan, koe der miskien ek wat serieuzer
achter Fransien Withoofd oan. Leave santjin,
hoe wie dat justerj0n ek al west mei har?
"Hee jong," stompte ien fan syn maten him oan,
"krigest ek in bêste stamper op dyn wang net,
fan Fransien, wat hiest tsjin har sein?" "Oh, dat
hie net folle om 'e hakken," sei er sa rêstich
mooglik, "dy mokkel is soms sa eigenwiis as
watl"
"Eh gean wei ju," sei Klaas, "soest wol graach
wolle mar paktest it ferkeard oan." "Nee, sei Sy-
men deroerhlnne," hy pakte harferkeard beet."
Se hiene de measte wille en hy lake mar wat mei
mar tocht by him sels, net wer, net wer sa. lt soe
jOn oars.
It korps sette Ítein. De findeldrager foarop, de
stok skeef tusken de fuotten - hy koe him wol in
breuk rinne - al pronkjend mei de namme fan ii
korps: "Allegro". Hy neamde it meastal "Tage

Ét, want dat hie der wolris oan, mar soks sei èí
net mear lOdop. Krityk leverje wie goedkeap.
Der wiene minderweinen as oars. Mar der wiene
dochs wol aardige by. De punk-wein mei l0de
muzyk kaam hast boppe it korps Ít. Syn tinzen
gyngen 0ngemurken werom nei de tiid dat hy
mei die. Doe wienen it allegear hiele oare wei-
nen. Se wiene hjoeddedei skerper, sinysker en-
sawathinne, dat hiene jo sa'n fjirtjin jjer lyn noch
net sa. Of wie it sechstjin?
Doekle en syn maten, mei trije susters fan hrm
sieten ek op in wein, allinne mei de tekst: "Wy
meie net meidwaan".
"Wat is der mei jim, wêrom net?!" róp Klaas.
"Wy soene in neakenstrán fertoane mar frou
Dielstra hat protestearre by de feestkommisje
en no meie we dat dus net dwaan. Dat minske is
fierstente áld ju!"
"Lullich hee," róp Symen, "oars wol maklik,
meidwaan s0nder te ferklaaien!" En hy hie in wil-
le.
"Eh do ju," róp Yvonne werom, "do doarst net
iens yn in swimbroek op in wein, suter." No dy
siet. Symen stil.
Nei de optocht gyngen alle minsken nei de
feesttinte om kofje te drinken. Hy naam in stik-
mannich swart en fOn sels dat er dêr aardich fan
opknapte. Lokkich wie't sinnich waar, sad-
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waande wiene grutie flappen seil omheech róle
om de dranklucht der op 'e tiid Ít te krijen.
Foarsitter Stopper wie hast al wer heas. Dat
gong no alle jierren sa. Minsken noch ta, dat
sa'n man de mikrefoan net ris frijwillich oerjoech
oan in nijenien.
Alles bleauw hjir mar by't àlde en dat allegear
0nder it mom fan "it hat altiten goed west en lit
Ís it samar hálde". No ja, hy Í0n it wol bêst, mar
it wie fansels in spultsje fan "s0pengrottenbrij
nei de spaghetty".
Mei in fjoerreade holle róp er troch de l0dsprek-
kers dat de minsken mei moasten nei 't sport-
fjild, want se hiene noch in drok programme óf te
wurKJen.

It moarnsspul moast lykwols gau ófr0n wêze,
want tusken tolven en healwei twaën wie't mati-
nee, en der koe net op ynkoarten wurde.
Twa minsken - fan elke soarte ien - elk mei in
foet yn in lange wite 0nderbroek nei d'oare ein,
weromreis 0nder in seil troch kr0pe en dan op't
ein fan de rit in - net te grouwe - loftballon tus-
ken it pear yn, knappe litte. En omdat dy ballon-
nen lang net fol sieten moast der drukt wurde en
dat wie Íeest. Doarpsfeesi. De op- en oanmer-
' rs wiene net fan de loft.
\;ist better ót as yn de broek komme", waard
der balten as it frommiske net slagge.
En fansels 0nder it seil wat heakje en yn 'e tizen
reitsje, no dan wie it ek Ían "geeft' em". "Hee,
dêre opsjitte en gjin gedonder", en al soksoade
mear waard derfan de banken óf "ferkocht" oan
it stridende oear.
En dan dy ballon noch knappe litte! Men soe su-
ver bliid wêze as men der óf wie. Hawar, aanst
marris sjen. Frek, 't skeat troch him hinne, hy
moast noch, mar Fransien ek noch, as se mar
net byelkoar wiene, dan wie it doarp te lyts. Hy
krige der in kleur fan en Íielde syn hert bonken
tsjin de ribben oan. Syn maat Klaas kaam mei
goed nijs. "Do bist by Alie fan de slachter en ikke
moat mei dy hite Yvonne." Der glied him moai
wat by de skouders del. Hy brocht it der net sa
bêst óf meiAlie, mar it hindre him no net saÍolle.
Fan 'e middei dan soe er se wol lyts krije, dan
moasten se yn in hege peal klimme en by in
griene sjippebaan opstowe.
It matinee wie as fanàlds, d.w.s. sa as twa jier
lyn. Blêden Íol bier, reade koppen, l0de stamp
, lyk en in protte geraas.
|r7die wol mei mar hold him yn 'e hán. Dêr wie
Fransien ek. Soe er no eefkes mei har prate of
wachtsje oan't j0n. Hy twivele. Se fielde dat hy
nei har seach en rOn frij en fris op him ta. "No,
hoe is't jong, wat better as justerj0n?" frege se.
Har toan wie net gemien of spotsk, earder freon-
lik en dat fiel him h0ndert parten mei.
"Eh, ja, wis jong, sa bêst as wat no en dat wol'k
hjoed sa hàlde," sei er sa kreas mooglik werom.
"Oan't hoe lang? Hjoed oerdei allinne of jOn ek
noch?"
"Oan't moarn ta en as my dat goed foldocht
noch folle langer." "'t Sil my nij dwaan, no
Dreast."
"Ja, tsjoch, mar kinst der op rekkenie."
As in ljipke stapte se fierder. In dondersk moaie
mokkel, tocht er, joech noch in r0ntsje oan syn
maten en skowde foar ienen thus oan de itens-
tafel.
"No, no," sei syn mem, "'k hie suver net iens op
dy rekkene. lk tink dy bedarret by de snackwein.
No mar gau oan't sop:"
Fit en fris stapte er middeis op it Íjild. Inkle maten
kaam er tsjin, dy diene fan 'e middei net mei
seine se.
"Net oan dy spultsjes ju," sei ien, liet in dikke
boer en kneppele nei de patatkream.
It pealklimmen lei him goed en hy wOn dan ek
0nder grut jCtchhei de earste priis.

De fleur siet der goed yn en 't hiele doarp wie
oanwêzich. Lytse bern stowden oer it grutte
griene fjild mei lolly's, ÍraÍsen en fleskes drin-
ken, h0nen en katten wiefle presint, dochs moai
as it sa noch koe. :

Bysiden de tinte st0n in lyts jonkje te g0len. Hy
hie te lang seurd om in fleske kola en doe hie syn
heit him in draai om 'e earen j0n. In pear op-
sl0pte jonges praten mei him en eefkes letter
fleach it mantsje midden oer it fjild nei syn heit ta
en skóp him f0ltsjin de skinen.
"Au jong," róp dy, "wat bin dat foar gÍappen,
snotbongel."
"lk soe it lege fleske eefkes werom bringe," sei it
mantsje en waard doe gau troch syn mem op de
earm nommen. De opsh,rpte jonges leine slop
fan't gnizen. lt lêste spul lke wit-wat te wurden
en dat waard it ek. En ferdeald, hy hie by Fran-
sien lotte. Lokkich hie er mei har praat. Fierfoar-
dat hja los moasten, socht er har op. "No, moai
datst net in sneetsje yn 't eaÍ haste, dan hie'k net
mei dy gien." "Nee, gelyk haste, mar hee Fran-
sien, no winne we de priià." Hy pakte har by de
earm en seach har rjocht yn de eagen. Hy fielde
hoe't se him hiel eeÍkes werom kniep.
De earste rit gong dat 't slydjage. Hàn yn hàn oer
in grut loftkjessen fleane en dan by in grutte sjip-
pebatte op, dan de man in frommiske in eintsje
optille en as hja dan oanlt tou skuorde, rinkelde
de belle.
"ln moai spantsje," hear{e er guon m0skopjen.
't Sei him neat, hy wie ta yn de teannen konsin-
trearre. As er no mei Fransien winne soe hie er
wiken lang en wa wit noch wol folle langer, wat
oan de priis: Fransien.
"Klaar at," skreaude de hease foarsitter en kear
op kear w0nen hja de rit.
Fransien waard ek hieltiten dryster. Hja wiene
beide fluch as wetter en op it loftkjessen en op 'e
snotteglêde baan skuorde hy har mei al syn krêft
mel. Al seis kear w0n, it koe net mear stikken.
Hieltiten hoedener liet er har by it tou wei sakje,
deun tsjin him oan, hieltiten steviger pakte se
him by de skouders. As se winne soene hiene se
elkoar om de hals, dat wist er seker.
Syn maten wiene der stil fan. Heal Ít-'e-tiid en
boppedat ferbjustere hoe't hy dat wyfke, dat
prachtlge, masterlike wyfke eefkes proffesio-
neel Íersierde. Dit moast syn revanche wurde.
De heale finale kamen se ek s0nder kleanskuor-
ren troch en doe de finale. As in tiger dy't syn
proai bespringe sil, st0n er klear. Twa proaien
hie er op 't each. Lieuwe Scheltinga en Griet
Wapstra moasten ferslein wurde en Fransien
moast winne.
De spieren spand en dêr balte de twadde foar-
sitter: "Los." Krekt yn 'e maat jakkerden hia by 't
kjessen op, dêr skuorde êr har linich en krêftich
mei en doe by de batte op. Yn in tel seach er dat
Lieuwe en Griet neist harren de batte opf leagen.
Trije halen wie er boppe, Fransien sljurke achter
him oan, mar boppe op sprong hja mei de tos-
ken op de lippen mei de lêst krêften him yn de
earmen.
As in fearke lifte er har nei it tou, in fraktsje ear-
der as it oare oear.
Dêr klink de belle, minsken klapten, de jongerein
raasde en hy heinde seft "syn proai."
Tsien tellen stOnen se dêre, mar lang genóch om
te witten dat tellen oeren wurde kinne.

******************
J0ns achter de tinte seach er har wer sa oan.
"Hast noch lêst fan dyn wang?," frege se sêft.
"Nee," sei er, "do fan dyn lippen?" "Ja."

Bondsspaarbank
van 1818 Snêek-lJlst

Stadslaan 51
051 55-1 245,

ósï'do-r zzeo

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

....voor Uw salarisrekening

.. ..voor Uw spaarrekeningen

. . . .voor uw verzekeringen

....voor Uw reizen

Ons kantoor in Sneek is iedere
werkdag open van 9.00-16.00 u.
Donderdagavond van 17.00 tot
19.00 uur.

Doe meer met de bank
die meer doet
BONDSSPAARBANK

o5

Foar 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

P.F.
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oooooooo PUNTSGEWIJS

Te koop gevraagd:

Woning (opknapper) aan één der grachten in
lJlst.
Tel. 05280- 68441.

'MIJN HOBBY, UWGEMAK'

Het vertrouwde adres voor al uw slijpwerk. Ook
vooÍ het perfekt sliipen 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,
te|.05155-1782.

Vertrokken uit lJlst
Bij mijn vertrek uit lJlstwaar ik l4iaarin NijYlos-
tins heb gewoond, dank ik u allen voor de
vriendschap die ik mocht ontvangen.
lk woon nu in het Teatskeh0s te Blauwhuis.
Tevens bedank ik voor alle donateurs- en lid-
maatschappen der verenigingen e.d. in lJlst.
Met hartelijke groeten' 

G. Hofstra-de Jono

Bij ons vertrek uit lJlst, Galamagracht 73 naar
Kleinzand 121 Sneek groeten wij alle vrienden
en bekenden.
Tevens bedanken wij voor alle donaties.

H. en P. Ouderkerken-Wiinia

Doopsgezinde Gêmêente lJlst
Tijdens de lJlster jaarmarkt op 24 juli 1986 waar
een verkoping en een verloting werden gehou-
den ten behoeve van het restauratieÍonds, wa-
ren de winnende nummers: beer: nr. 137, taar-
ten: nr. 834 en 854.

Per 18 augustus 1986 is Bettine Kuipers gestarl
als wijkverpleegkundige voor de plaatsen lJlst,
Oosthem en Abbega.
U kunt haar bereiken van maandag Vm vrijdag
tussen 12.00-13.00 op het Groene Kruisge-
bouw te lJlst. tel. 05155-1484.

SONNEVANCK KOLLEKTE
Opbrengst van deze kollekte bedraagt / 633,80.
Hartelijk dank aan alle gevers en kollektanten.

R. Johnson

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.

lVelkom brj de
Til-TL -TL --n 

(-T Galamagrachtl

LdADOLDAffiLH lÉ ljï'ou,uu.,o,u
Openingsuren: dagelijks 8.30 - 16.00 uur

vrijdagavond 19.00 - 20.00 uur

Een woord van dank
Het echtpaar Zijsling heeft het kosterschap voor
de Nederlands Hervormde Kerk beëindigd en
werd opgevolgd door de familie Landman.
Vanaf deze plaats nog hartelijk dankZiisling, dat
u ook voor de "mennisten' al die jaren de klok
hebt geluid.
We wensen u samen nog een fijne tijd toe en een
goede gezondheid.

(Uit Gracht- en Singelnieuws, maandblad van
de Doopsgezinde gemeenten Sneek en lJlst).

Watersportvereniging Ulst
SuÉwedstrijd op de Geeuw
Zondag 24 augustus j.l. organiseerde de W.S.lJ.
weer een surfwedstrijd.
Hoewel het in de bedoeling lag om op het lJssel-
meer te surfen, werden de manches uiteindelijk
toch op de Geeuw gesudd.
De windkracht was helaas te gering om op het
lJsselmeer met kleine sudplanken een wedstrijd
tê surfen. En zo werd er na enig overleg besloten
om cp de Geeuw te suÍen met allround-rond-
bodem olanken.
ln totaal werden er3 manches gesurfd. De eind-
uitslag was als volgt:
1. Klaas van der Meulen, 3x1e; 2. Lieuwe Berg-
stra, 2x2e, 1 x4e; 3. Rimmer Abma, 2x3e, 1 x4e.

,t NIFELHUSKE ^.I
Het NifelhÍske is weer op"nt.*.ï
3o sePtembel 

u. lïSiróïï: t4;;
1 oktober, woensdagmiddag

13.30 - 14.30 uur.
Knutselen, timmeren, plakken,
gen, enz.

|JtÍt

f iguurza-

Leden f 1,00, niet-leden f 1,50 per middag
ledereen van 6 -12 jaar is welkom!l
't NifelhÍske is een kreatiefcentrum in
lJlst, Galamagracht 90a, dat bijna 9 jaar
bestaat. Het organiseert kursussen voor
jong en oud, voor leden en niet-leden.
Lidmaatschap kost f 7,50 per jaar per ge-
zin, Het geld wat binnenkomt wordt ge-
bruikt voor aktiviteiten. De leiders wer-
ken vrijwillig.
Voor verdere inlichtingen kunt u bellen:
05155 - 12O4 en 05155 - 2554.

Het bestuur.

o bloemen
. planten
. bloemsierkunst
c tuincentrum
o tuinarchitectuur
Dit alles in uw'eigen stad'

I
Meubetmaberf

PeínGallmr
Gespeciallseerd in het maken
van e i gent i jdse me u bel en
en i nter ieu r- bet i m mer i ngen
naar uw persoonlijke wensen.

I Uilenburg 16 - 8651 EK lJlst - Telefoon 05155-2251

Voor nieuwbouw, uitbreiding of
onderhoud van uw:

O Verwarming
(C.v. en lokale verwarming)

O Sanitair en waterleiding
O Zinkwerk
O Dakbedekking

Installatle- en loodgieter3bedruÍ

A. SIIPERDA
Stadslaan 2a, telefoon 05155-1224

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

Proefde U al:

Ons vers gemalen,

heerlijk gekruid
gehakt

en onze echte

Friese droge worst
Dlnsdags- en vri jdagsavonds
bezorgen wij Uw bestelling!

SLAGERIJ

W.Zailstra & zn.
Eegracht 65 - lJlst - TeleÍoon .t309


