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Win een weekend nnGentre Parks"
voor6 personen in de St. Nicolaasaktie
van de Winkeliersvereniging lJlst
De Sint Nicolaasaktie van de Winkeliersvereniging lJlst is dit jaar iets anders opgezet dan de
voorgaande jaren, Bestonden in de voorgaande jaren de hooÍdprijzen uit waardebonnen, dit
jaar heeft men als hoofdprijs een weekend voor 6 personen in "Centre Parks" (voorheen
Sporthuis Centrum) beschikbaar, Verder zijn er diverse waardebonnen te winnen van 't00,:,
50,- en 25,-. Voor het eerst zullen ook twee tussentrekkingen worden gehouden en wel op
de zaterdagen 22 en 29 november. De eindtrekking vindt plaats op maandag I december,
's avonds om 19.30 uur in de kantine van SpoËzaal "De Utherne".

Wat gelijk is gebleven aan voorgaande jaren,
r de waardebonnen. Bij aankoop van 7,50

r'an artikelen ontvangt u een kansbon. Op die
kansbon vult u uw naam en adres in en levert
hem weer in bij éen van de deelnemende winke-
liers. Deze zijn alleen herkenbaar aan de deur-
poster "DEELNEMER ST. NICOLAASAKTIE
WINKELIERSVERENIGING lJLST". Bij de tus-
sentrekkingen op 22 en 29 november om 1 7.00
uur in de Utherne worden per keer 15 prijzen ge-
trokken uit de tot dan toè ingeleverde bonnen.
Het aardige van deze aktie is dat deze bonnen
die dan getrokken worden, ook weer meedin-
gen naar dé prijzen op de eindtrekking van 8 de-
cember. Op die eindtrekking zijn er naast de
waardebonnen ook nog diverse prijzen in natura
te winnen. Totaal zijn er in de gehele aktie zo'n
90 prijzen te winnen. De deelnemende winke-
liers zijn:
Golff, lJlst
De Haas, bloemen- en tuincentrum
Kaosalon Jennie
Fotostudie "De Kijkkast"
Feikje Sybrandy
Woninginrichting en Meubelstoffeerderij Post

)erstra's Voordeelmarkt
Ystallatie- en Loodgietersbedrijf A. Sijperda
Studio Koopman
lJlster Warenhuis M. v.d. Veen
Boek-, Kantoorboek, Foto- en Speelgoedhan-

del Visser
Schildersbedriif J.G. de Vries

Rijwielhandel Joh. de Vries
SRV-handel N. Waltje
Slagerij W. Zijlstra.

De aktie loopt van
vrijdag 14 november t/m

zaterdag 6 december

TAXI-BUSJES
verhuur/8 pers.

OPHALEN GROF VUIL IJLST OP 5 NOVEMBER 1986
Op woensdag 5 november 1986 zal voor dit jaar in lJlst de tweede groÍvuilroute door de

gemeentelijke reinigingsdienst worden verreden.
Onder grof vuil wordt verstaan huishoudelijk afval, dat niet verkleind kan worden

meegegeven in de huisvuilcontainer.
Bouw- en sloopafval, bedrijfsafval en landbouwplastics vallen niet onder grofvuil en

worden dus niet meegenomen.
Het grofvuil dient's morgens om 7.30 uur aan de weg te staan.

Haik0r

Oktober

't lêste griene gers
behimm'le troch kowebek;

fertreften simmer.
P.F, BEL 19OO

Grote sporthal in lJlst?

De geplande sporthal waarin alle binnensporten
van heel Wymbritseradiel ondergebracht kun-
nen worden, komt niet op het industrieterrein in
Heeg. De grond die hiervoor bestemd was,
wordt wat de gemeenteraad betreft, verkocht
aan transportbedrijf Feenstra, die deze ruimte
dringend nodig heeft.
Wel hadden enkele raadsleden nog wat beden-
kingen tegen deze gang van zaken, maar nadat
burgemeester Cazimier uiteen had gezet dat de
sportraad zich sinds de herindeling opnieuw
heeft georienteerd en twijfelt oÍ Heeg wel de
juiste plaats is, zodat er op dit momênt naar an-
dere mogelijkheden wordt gezocht. Ook de be-
langen van de tennisclub uit Heeg worden goed
in het oog gehouden. (Deze waren naar aanlei-
ding van de eventuele sporthal al op het indus-
trieterrein geplaatst).
"Wil zullen zeer waarschijnlijk nieuwe banen in
Heeg moeten aanbieden. Dit geven wij ook met
enige schaamte toe."
In de vergadering van de Welzijnscommissie is
inmiddels de eerste aanzet gegeven tot het for-
meren van een werkgroep die de plannen voor
een dergelijke hal in lJlst zal uitwerken.
De door het C.D.A. ingediende motie tegen de
bezuinigingen op het sociaal cultureel werk
ldoor het ministerie van W.V.C. weÍd met alge-
mene stemmen aanvaard.
Auke Frankena sprak zich, namens het C.D.A.
over deze bezuinigingen fel uit: "lt is it mes yn de
sociale ribbekàst, it moat yn Den Haag moasjes
spjille."
Ruurd Abma (G.8.) vroeg het C.D.A. of deze be-
reid is zich uit te soreken wat te doen als dit niks
uithaalt.
"Kan gemeentebelangen op jullie steun rekenen
als wij voorstellen deze bezuigingen niet in onze
gemeente door te voeren."
Burgemeester Cazimier gaf het C.D.A. nauwe-
lijks de kans dezevraag te beantwoorden maar
na aandringen van Abma gaÍ Frankena ie ken-
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Golff aan de Galamagracht
vriendelijke discount. Een
waar alles verkrijgbaar is.

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

in fist is een
suPermarkt
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nen dat men elkaar dan wel zal weten te vinden.
Tevens werd een C.D.A.-motie aangenomen die
beoogde nieuwe inwoners van onze gemeente
een keer in het gemeentehuis uit te nodigen
voor een kennismakingsbezoek.
Ook het voorstel van B en W om door de raad
gemachtigd te worden tot grondaankopen in
Nilezijl te kunnen overgaan, leek iedereen mee
akkoord te kunnen gaan.
Alleen de opmerking van F.N.P. vedegenwoor-
digster Klaske Dijkstra zorgde voor opschud-
ding. "Wij gaan akkoord mêt dit voorstel mits
niet een met eigen belangen erbij betrokken is.
Wethouder J. de Vries voelde zich duidelijk aan-
gesproken en vroeg wat hiermee bedoeld werd.
Ook C.D.A. Íraktievoorzitter Jouke Gerbrandy
drong aan op duidelijkheid. Klaske Dijkstra ging
hier niet op ih en bleek alleen bereid dit met de
wethouder onder vier ogen te willen bespreken.
Missehien zal deze verdachtmaking op de vol-
gende vergadering ontzenuwd worden.,.

$* i$$l$'F#tr#,Ë:,.ffi
, ,jwilligerswerk is er altijd al geweest in welke-íorm dan ook. Vrijwilliggrswerk wordt geken-

merkt door inzet van jezelf ten behoeve van de
ander en het heeft een eigen innerlijke waarde.
In vroeger eeuwen trof men vrijwilligerswerk in
georganiseerd verband vaak aan op kerkelijk
gebied in de bejaarden- en ziekenzorg.
Veel van deze werkvormen kregen in later jaren
een proÍessioneel karakter.
Het vrijwilligerswerk is tegenwoordig te vinden
op het terrein van klub- en buurthuizen, wijkver-
enigingen, sportverenigingen, peuterspeelza-
len, opvang van kinderên etc.
Het vrijwilligerswerk heeft ondanks deze ver-
schuivihg zijn kernmerken gehouden.
Een geheel andere ontwikkeling van de laatste
jaren is de toename van de werkloosheid. Deze
ontwikkeling staat geheel op zichzelf. Wel is ge-
bleken dat veel mensen zonder werk hun toe-
vlucht zochten in het vrijwilligerswerk.
Voor velen betekent vrijwilligerswerk dán ook
vervanging van betaald werk. Met name vanuit
de vakbonden wordt met argusogen gekeken
-'rar deze ontwikkeling.

\-Jn is vooral bang, dat er betaald werk ver-
drongen wordt.
Om deze verdringing te beperken wordt hetvrij-
willigerswerk getoetst in . gemeentelijke toet-
singskommissies. Deze kommissies bestaan uit
vertegenwoordigers van werkgevers- en werk-
nemers-organisaties en. de gemeenten.
ln Sneek is al jarenlang een Vrijwilligers-Cen-
trale gevestigd. Door het hoge aantal bemidde-
lingen en de vele initiatieven op het gebied van
vrijwilligerswerk heeft deze Centrale zeer duide-
lijk in een behoefte voorzien.
De werkzaamheden van een Vrijwilligers-Cen-
trale bestaan uit het bemiddelen van aspirant
vrijwilligers naar vrijwilligers-proiekten en het in-
formatie verstrekken oVer het aanbod van vrij-
willigers-projekten.
Naast deze uitvoerende werkzaamheden liggen
enkele beleidsmatige taken op het terrein van
de Vrijwilligers-Centrale, waarbij het goed in-
spelen op de ontwikkeling van het vrijwilligers-
werk wel het belangrijkste is.
Omdat het voor veel mensen in de Zuidwest-
hoek bezwaren op leverde om helemaal naar
Sneek te reizen om geschikt vrijwilligerswerk te
vinden, heeft de Vrijwilligers-Centrale depen-
dances geopend in Workum en Balk, dus daar
kon men ook terecht voor vrijwilligerswerk.
Deze dependances blijken opnieuw een sukses.

Agenda oktober-november 1 986

20 oktober Bridgeclub (mlddag)
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 lelànen"
31 oktober Klaverjassen

1 november 14.00 uur bazar Nii Ylostins
5 november Kotfiemorgen C.P.B.
5 november Dankstond voor gewas en arbeid, half 8 GereÍ. Kerk
9 november Open Deur dienst

10 november Bridgeclub (middag)
12 november Bridgeclub
13 november Gez. gemèenteavond Geref. Herv.: Ds. Dondorp ,,Euthanasie,,

1 4 november Kabaretvoorstelling, Roodhuister kabarer
1 9 november V.O.P. toernooi
19 november Bridgeclub
20 november Bond van Plattelandsvrouwen in Friesland, "doe-avond" Nifelh0ske, Tineke Rijpma
20 november C.P.B. Knipwerk in Kerstsfeer, Marja Meiier
21 november Klaverjassen
24 november Bridgeclub (middag)
26 november Thema-avond Patiëntenraad, Ziek... en wat dan nog. Dr. Drenth
26 november Bridgeclub
27 hovember N.C.V.B. Bondsonderwerp "Arbeid" mevr. A. bij de Weg, lJlst
28 november Uitvoering Fryske Krite "Meiïnoar ien"
29 november Uitvoering Fryske Krite "Meiihoar ien"

Vaste avonden/middagen:
Zangvereniging "Euphonia" repetitie iedere dinsdagavond 8 tot 10 uur in de Doopsgezinde Kerk.
Muziekkorps "Concordia" repetitie iedere maaridagavond kwart voor 7 tot halÍ 1 0 in "Het Miens-
kiosh0s".
Judo lessen, iedere dinsdag 4 tot 8 uur in "Het Mienskipsh0s,,.
volksdansen "De Yleke Dounsers", jongerengroep dinsdagavond g tot 10 uur, 1 keer in de .,|4 da-
gen in het "Himsterh0s" te Oosthem. Ouderen iedere donderdagmiddag van halÍ 2 tot 3 uur in "Het
Mienskiosh0s.
Schaken elke dinsdagavond in de Stadsherberg.
Dammen elke maandagavond in de Stadsherberg.
E'H.B'o. Herhalingskursus op 2011 0, 3/11 , 17 /11 , j /12,1s/12, 1z/1 ,26/1 , g/2 en 25/2. Herhating
reanimatiekursus op 1 0/1 1 en 13/4.
Amnesty International elke 2e donderdag van 7-g uur in de bibliotheek.
Kaatsen elke woensdagavond in "De Utherne"
Volleybalver. StànfrÍes elke dinsdag vanaf 18.00 uur.
Tafeltennis maandag van 1 9.00 tot 23.00 uur, zaterdag van g.oo tot 1 3.00 uur jeugo.
- 
9: 9.f '? organiseert in januari een naaikursus voor leden en niet-leden, 6 tot g lessen. opgave

vóór 15 oktober oo tel. nr. 1 602.

't Nifelh0ske, iedere dinsdagavond 1 8.45-20.00 uur, iedere woensdagmiddag 13.30-14.30 uur.

AgendabUfeaU: Mevrouw W. Kempenaar-Verhoof, Jonker Ris_
pensstraat 9, telefoon 1 747.

Nu ook te lJlst!
Met ingang van oktober 1986 is er een depen-
dance van de Vrijwilligers-JCentrale gehuisvest
te lJlst, in hêt nieuwe gemeentehuis van Wym-
britseradiel.
De Vrijwilligers-Centrale heeft de beschikking
over een geheel vrije spreekruimte en staat ver-
der los van de gemeente.
Dit is een voortzetting van eerdere aktiviteiten
van de Vrijwilligers- Centrale, gehouden in het
Mienskipsh0s.
Op de dependance is Peter Tjalsma, medewer-
ker van de Vrijwilligers-Centrale, aanwezig.

Elke vrijdagochtend is deze.dependance ge-
opend van 09.00 tot 12.00 uur op de aÍd. so-
ciale zaken.
ledereèn die belangstelling heeft voor vrijwil-
ligerswerk oÍ meer informatie wil is van haÉe
welkom.

'lt Dryltser Kypmantsje'

een uitgave van:
Drukkerij Visser,
Galamagracht 9, lJlst,
tel. 05155-1318

Redaktie: A. Kuipers
F. Bloemhof
Fr. Boschma

Raadsverslagen: F. Nauta

Zetwerk G. Groeneveld-Kroese
Migg b.v., Sneek

Opmaak: Studio Sybe Houtsma,
lJlst

Druk: Drukkerij Visser, lJlst
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Vrede

De vredesweek '86 ligt al weer achter ons. Er is
gebeden en gewerkt. Naast het dagelijks bid-
den is het goed dat ook de kerken bidden om
vrede, nu de vrede op aarde veelvuldig bedreigd
wordt, zowel door rechtstreeks oorlogsgeweld
als door kwade machten die het leven in vrede
voor een groot deel der mensheid vernietigd
hebben.
Een bepaalde vredesbeweging wil die twee lij-
nen van oorlogsgeweld en geschonden men-
senbestaan, als een groot onheil voor ogen hou-
den. Dat bedoelt de lêus van de ondeelbare ont-
spanning die wij gepropageerd vinden in een
vredeskrant. Wie het oorlogsgevaar wil keren
moet in heel de samenleving de vrede tussen de
volken voorstaan, door vertrouwen, vriend-
schap en allerlei vormen van samenwerking,
contacten uitwisselen, enz. Daar kan en moet
een mens respect voor hebben.
De brede vrede is inderdaad de ware basis om
het wapengeweld te doorbreken. Goede be-
trekkingen, contacten, elkaarzoekendevredes-
bewegingen, culturele uitwisseling, door oÍ over
het ijzeren gordijn heen, daar is iedereen voor,
maar waarom moet dan in het betoog over de
ondeelbare ontspanning weer het oude stok-
paardje bereden worden. "Ëenzijcfige ontwape-
ning, te beginnen in Nederland."
Nastreven van de accoorden van Helsinki, ja,

maar iedereen weet toch wel dat deze accoor-
den in het Sowjet-gebied geen zin of gestalte
hebben!
Móller, de bisschop van Groningen, die zegt dat
zijn gedachten over de Sowjet Unie drastisch
gewijzigd zijn, schrijft: "We kunnen toch onmo-
gelijk de Polen als onze vijanden zien. lk vind dit
maar erg kortzichtig."
Natuurlijk kunnen we de Polen niet als vijanden
zien, evenmin als de Tsjechen of de Hongaren,
om maar enkele te noemen van al die volken die
zuohten onder het Sowjet systeem. En wat
moeten we denken van AÍghanistan? En de in-
menging in Ethiopié, Angola en Zuid-Oost Azië?
Faber, de vredesapostel spreekt namens de
kerken, maar de christelijke onderbouw aan de
ondeelbare ontspanning ontbreekt. De kerken
namens wie de schrijver optreedt, hij en zijn or-
ganisatie worden toch door de kerken gefinan-
cierd, dan moet zijn visie en elan op Gods men-
senliefde geënt zijn. In het epistel is alleen maar
een wissel getrokken op menselijke naasten-
liefde en idealisme. Daar heeft het communis-
tisch atheisme met de verafgoding van de Partij-
almacht alleen maar minachting voor.
De ondeelbare ontspanning is een fantasme,
een illusie omdat zij te kort doet aan het Evange-
lie van het Koninkrijk dat ware vrede, liefde,
blijdschap en veel meer belooft en bewerkt. We
kunnen nog jaren vredesweken houden en ook
in de kerken. Laten we dan bidden om geloof,
hooo en liefde door alle weerstanden heen en
over alle grenzen heen.

ANNA SCHRAA.VAN POPTA

GEDIPLOMEERD
PE DICU RE

Geeuwkade 11 - Telefoon 1930

Uw slagvaardige partner voor:
VERZEKERINGEN

HYPOTHEKEN

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

Speerstra's voordeelma rkt

Vooral uw:

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

Speciale d rogisteri j en kosmetica-aÍdeling

Let op onze wekelijkse tolder!!

S P E E RSTRA's Voo rdeel markt
Stadslaan 2 - TeleÍoon 1206

VOOR O TOURFIETSEN
O SPORTFIËTSEN
O RACE/TRIM FIETSEN
O JEUGD- EN BMX.

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

BNNUS
PEERI.ESS
UNION

rir* woudiend

riiwietbcdrii

"d@vr5c

O. Tichelaar

lurjen hoomansstraat 2 teleÍoon 05155-2403 midstrjitte 61 telefoon 05141-1657
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'lJlster allerlei'

De Spookmolen
De Spookmolen, ook wel Spookhimsmolen genoemd, was een watermolen die eertijds de
Spookhempolder bemaalde.
Deze molen stond aan de onlangs gedempte kolk van houthandel Oppedijk. De begrenzing
van de polder wasl de Stadslaan, de spoorlijn van lJlst tot Nijesyl (v/a 1883), het Wijddraai en
de VaaÉ.
Het was een kleine polder want de oppervlakte was slechts 5072 pondemaat,
In 1929 werd het waterschap De Oosterhemmen opgericht waarin de Spookhempolder
werd ópgenomen.
Omstreeks 1930 is de molen (type Muonts) afgebroken,

Polderboeken
Dankzij 2 zogenaamde "polderboeken", afkom-
stig uit het legaat van wijlen de heer J. Oppedijk,
aan het Fries Scheepvaart Museum te Sneek,
kunnen wij u een aantal bijzonderheden over de
Spookmolen mededelen.
Het eerste boek loopt van 1792-1883 en het
tweede van 1 884-1 929.
Wanneer de molen precies is gebouwd weten
'^,e niet maar in het eerste polderboek is vermeld

, _ t hii reeds in 1790 bestond, mogelijk is hij in
dat jaar gebouwd.
Een grondbezitter in een polder wordt "inge-
land'genoemd.
Deze ingelanden kiezen een bestuur dat zorg
draagt voor naleving van het "Poldercontract".
Hierin is o.a. bepaald hoe de molen moet wor-
den onderhouden, wie welke sloten voor 20 oc-
tober van elk jaar moet opschonen, wie de pol-
derdijken met zoden moet ophogen, enz.
Eenmaal per jaar komt het polderbestuur bijeen
om deze zaken te bespreken en de jaarrekening
te controleren. De onkosten aan de molen wor-
den door de grondbezitters betaald.
Het bedrag dat men moet betalen hangt af van
de grootte van het land. Vanaf 1792 is dus na te
gaan wie de eigenaren der landen in de polder
waren en ook wie er reparaties aan de molen
verrichtte en wie er bepaalde goederen zoals
olie, touw, vet e.d. leverde.
Het eerste "Register Der Landen der Spookmo-
len tot lJlst" ziet er als volgt uit:

^ Vlaart 1 792

_ tje Douwes c.s.
Jelle Douwes
Minne Ebês Bakker
Jelle Douwes
Dhr. Hoekstra
GosseWytzes
StadsArmen
qner Wytzes weduwe
Dezelvewed.
Hinne Sannes
Totaal
Dit is 50 1/2 pondemaat (1

Pondemaal
q-

I

1-

Einsenn

a7- a2-
pdm : 12 einsen).

De totale onkosten in 1791 waren 93 gulden, 19
stuivers en 14 penningen.
Enkele posten: J.W. Oppedijk van geleverd hout
/ 38,- M.W. Oppedijk van ijzer, hout en smeer-
goed í 6,- 2 stv - 4 penn, dit nieuw aangelegde
boek 1 8 stuivers en verteringskosten bij de ver-
gadering f 2,-.

Onderhoud
Uit de jaarrekeningen blijkt dat de molen goed
werd onderhouden. Het is uiteraard niet moge-
lijk om hier alle onkostenposten op te sommen,
we noemen er een aantal.
1 865 Herre Nauta (smid) / 31 ,75
1876 Gorrit Visser (timmerman) Í 5,53
1884 Joh. Wielenga voor verven / 6,48
'| 885 Wiebe Hoomans voor touwsolissen

4,-
Á

2Ts

oa3

142/z

De Spookhempolder te UIst in 1923 naar een
kaart van het Waterschap De Oosterhemmen,
schaal 1 :1 0.000. Het kruisje geeft de plaats aan
waar de molen stond, de stip línks van de molen
ís de boerderijdie nu aan de Harinxmaweg staat
en bewoond wordt door de familie Buwalda.

1892 J. Tijsma voor verven
1893 A. Wijnia 9 pond paardevet f 2,25 en 1

kruitouw / 1,50
1904 J. Feenstra voor touwwerk en zeilen her-
stellen.
Het timmerwerk wordt in de jaren 1884- 1928
steeds verricht door Gorrit en Andries Visser,
timmerlieden alhier. In 1 91 4 wordt als verver Jan
lJ. de Vries genoemd.
Van 1892-1917 werd de molen gemalen door
Age Hessels Boschma C1 862 - t 1 947).
Deze woonde op de boerderij waar nu dhr.
Foeke Buwalda woont.
Daarna werd dhr. G. Bosch molenaar. Het maal-
loon (oÍ maalgeld) was destijds / 23,- per jaar.

Afbraak
De heer Willem Bakker (H. Huizengastraat) wist
ons nog te veftellen dat de molen zijn "Ítskoat"
had in de houtkolk van Oppedijk.
Een klep aan het einde van de waterafvoervoor-
kwam dat het buitenwater in de oolder kon stro-
men.
"Boer Bosch, de laatste molenaar," zegt Bak-
ker, "had een aardig hondje. Op zekere dag
kreeg het beestje een klap van een molenwiek
en was op slag dood."
De laatste aantekening in het 2e polderboek
luidt als volgt:
Tengevolge van het oprichten van het water-

De Spookhemsmolen, ook wel Spookmolen genoemd te IJIst. Op de voorgrond de houtkotk van
Oppediik, achter de molen ligt de polder Spookhem. Het zwarte blokje recits van de molen is een
spoorwagon die op de losplaats van het NS- station lJtst staat.
vlak langs deze molen liep vroeger het zogenaamde binnenpad van tJlst naar Nijesyt.
Deze opname is uit de fotocollectie van het Fries scheepvaartmuseum te sneek.

1889 A. Roodbergen voor zeilreparaties
1890 D.E. Rollema, 5 kan raapolie
1 891 Roodbergen, een nieuw vangtouw, / 1 ,05
= werkloon / 0,25

osIhcrl
Jí:t

-tr
.=,

Ns-íttt:

/,t í v..'t
wriJJlo,rl
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Foar al Jou molkprodukten,

frisciranken, fsils en aeijen

komt de molkboer bij Jo foar!

EK ALLES FAN
'E WAERME BAKKER

Jou molkboer,

N. Waltje
Tillefoan 1397

Bondsspaarbank
as

=van 1818 Sneek-lJlst

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

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

....voor Uw salarisrekening

....voor Uw spaarrekeningen

. . . .voor uw verzekeringen

.. . .voor Uw reizen

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

Doe meer met de bank
die meer doet
BONDSSPAARBANK

schap "De Oosterhemmen" (+ electrische be-
maling) waarin ook de Spookpolder wordt op-
genomen is de windwatermolen overgenomen
door genoemd waterschap en de 1 e Mei 1 929
getaxeerd op / 815,- door de heer A.G. Visser,
timmerman tê lJlst en A. Hoekstra. architect te
Sneek. Taxatiekosten / 15,- dus netto-op-
brengst / 800,-.
Dit bedrag is uitgekeerd aan mevr. Carstens (12l
100 van / 800,-) / 96,-
Algemene Armvoogden (1 1/100) - 88,-
Weduwe J. Bootsma (2/100) - 1 6,-
S.O. de Vries zn. (6/100) - 48,-
Wed. Wielenga-de Jong (6/100) - 48,-
J.J. Oppedijk (63/100) - 504,-

Samen / 800,-

Uit een verzekeringspolis gedateerd 1 mei 1928
van de Onderlinge Brandwaarborg Mij. Woud-
send blijkt dat de molen was verzekerd voor
/ 1125,- tegen een jaarpremie van f 5,2O.
Naar verluidt is de molen in 1930 afgebroken.
De heer Jan Jentjes Nooitgedagt uit Nij Ylostins
kan zich de Spookmolen ook nog goed herinne-
ren.
"Hij stond op een 'min plak', door de loodsen
van Oppedijk had de molen nogal wat last van
windbelemmering."
Het is ons niet bekend of deze molen elders
weer is opgebouwd of dat bepaalde onderdelen
opnieuw zijn gebruikt.

Frits Boschma

Bond van Plattelandsvrou-
wen in Friesland, afd. lJlst

Woensdag 17 september jJ. zijn we weer ge-
stan met het nieuwe seizoen.
Mevrouw Wagenaar, schoonheidsspecialiste,
heeft uitleg gegeven over huidverzorging en
kosmetika.
Ze heeft één van de dames een schoonheidsbe-
handeling gegeven. Het was een gezellige
avond en de opkomst was groot.
Op donderdag I oktober a.s. 's avonds om 8 uur
in De Utherne, zal mr. D.P. Postma, kandidaat-
notaris, spreken over erfrecht, testamenten e.d.
en op 29 oktober a.s., 's morgens om 9.30 uur in
De Utherne is er een koffiemorgen, waarbij me-
vrouw A. Kuipers ons mee op reis neemt door
het land van Niels Holgersson.
Op 22 oktober. 5 en 19 november a.s. is er een
kursus bloemschikken onder leiding van me-
vrouw De Haas.
Wilt u hierover meer weten. neemt u dan even

Autorijschoot L. de BOer

kontakt op
Bones, tel.

met de sekretaresse mevrouw H.
1 982.

De kollekte voor de Dierenbescherming Sneek
e.o. heeft in lJlst / 365,15 opgebracht.
Alle gevers en medewerkers hartelijk dank!

Kindermarkt

Op zaterdag 15 november a.s, organiseerl de
buurtvereniging Ylostinslaan-Bockamastraat
weer de kindermarkt in Nij Ylostins.
Het begint om halÍ twee en we stoppen ermee
om plm. half vijf. We nemen natuurlijk allemaal
weer onze eigen taÍel, matje of iets dergelijks
mee.
Dus jongens en meisjes van héél lJlst, aan het
werk, zodat we op 15 november weer een fan-
tastische markt hebben. Het publiek komt na-
tuurlijk ook weer graag kijken en kopen!

Het bestuur

C.P.B. !Jlst

Op donderdag 11 september stadte de C.P.b.'
weer haar winterprogramma '86f 87.
Deze keer was lJlst aan de beurt voor de rayon-
avond met Oudega en Oosthem.
Mevr. Lize Stilma uit Naarden hield op humoris-
tische wijze een boekbespreking over het on-
derwerp vrijwillig levenslang. Het ging over het
kloosterleven van biddende nonnen en
werkende nonnen.
Het was een prachtige avond, waarna wij met
zijn allen tegen 10 uur weer huiswaarts gingen.
Voor inlichtingen over de C.P.B. kunt u bellen
ïel.2114.

Het bestuur

GeboorÍekoor tjes, Trouw- en
Gelegenhei'Cskoorfen
worden bijons vokkund{7 gedrukÍ.
Boeken ier írzoge!

OOK UW Z AKELI JK DRIJKW ERK
,S B'J ONS IN GOEDE HANDEN .

Belangrilker dan een goedkoop
lesuur is de eindrekenlng

na het rileramen!
Ga daarom naar

Autorijschool L. de Boer
Popmawal12

lJlst
Telefoon 05155-1553

VOLLEDIG
GEDIPLOMEERD

# Galamaoracht 9 - lJlst - 05155- l3l8
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Seisiswize:

Dit jout in raar ynsjoch, sei 't eld wyfke,
en hia moast gapje

Doe't ik dêr de moarns yn kaam, siet de hiele
wachtromte al fol. "Moarn allegear." Guon
mompelen wat 0nfersteanbers, oaren wiene
dódliker en inkelen rópen suver werom.
Soks hat mei spanning te krijen. In healjier lang
fansels net goed op tosken en kiezzen passe en
der dan no goed tsjin oan skytskoarie. Mar, fer-
geemje, wat in lju op d'iere moandeitemoarn.
'k Koe noch krekt in plakje besette njonken in
grutte stikelige plant. 't Waard wachtsjen fan-
sels en dat komt in minske mei in drok bestean -
wat er himsels oandocht - altyd likemin Ét. Mar
ja, hoe giet soks, de teleÍoaniste praat mei de
earste tsien fansels om healwei njoggenen óf,
mei de twadde tsien om njoggen oeÍe en sa giet

'lt troch. En dan sitte der fansels ien of twa by,
'g-rt sa'n flAserek yn 'e m0le hawwe, dat de ios-

kedokter ynklusief assistinte dêr de hannen foar
in foech tweintich menuten fol oan hat. En dan
rint it Ét, rint de wachtromte fol en rint it sterke
praat en sterke stikken tusken doar en drompel
troch.
Dit wie dus de moandeitemoarnssituaasje, dêr't
ik yn fesile rekke wie. In situaasje dy't kwa sfear
oanfielde as in bOse fol spikers, werfan de
measten goed op de boaium lizze, mar guon jin
by elke stap yn it bil of ljiske stekke.
Mei oare wurden, wat kletse oer dit-en-dat, oer-
flakkich of wat djippergeand, mar tagelyk be-
seffe dat men aanst noch "mêi it wetter foar de
dokter moat". De stekkerige spikers yn dizze
symbolyk binne dus it senuweftige snuven, fers-
kikke, linkerJoet oer de rjochter en wer oars om,
en saÍuorthinne en it tyskjende kontsjedraaien
op de stoel.
't Leafst pak ik dit ien of oare bledsje, wat ik thÉs
net haw, en lês sa kalm en bedaard mooglik wat
artikeltsjes dy't my ynterressearje. Dat getysk
wurdt men allinnich mar 0nsekerder fan en,

'ppedat, wat jowt soks. Selsbehearskjen, dêr
\-./mt men it Íierste mei op sokke stuiten.

Hawar, minsken binne net gelyk, lokkich, en te-
minsten hjir net. Wylst ik wat troch in bledsje
noaskje, hearre we mei syn allen dÍdlik it hege
lOd fan de boar.
Wa't er 0nder it mes sit, wit ik net, mar 't spul
draait op folle toeren. En dit krekt yn in stille stilÈ
me. In jongfrommis suchtet. Soks ferbrekt. In
putdjippe sucht jowt oaren de moed om yn te
heakjen.
"Dêr wurdt in moai gatsje makke," seit in man
fan in goeie fjirtich, dy't krekt binnenkaam. Sa te
sjen kin hy de spanning noch wol ferdrage.
Guon sjogge him ris wat nuver oan. Wat is dêr sa
moai oan? "No noch efkes op de senuw en dan
aanst de kroade mei semint der mar by. Kin er
him sa fol smite." Wy glimkje wat, mar oaren
sjogge noch earnstiger.
"No," seit in frou dy't de hieletiid al siette tyspel-
jen. "lk sit leaver by de dokter as hjine by de
tandarts, dat sil ik jo wol fertelle. Dat moast
dochs net meie, dat wy hjir dy akeiige gel0den
hearre kinne." De grize giet har oer de grauwe,
sa te sjen.
Grif it lêste healjier ek mear oan it b0tenomwurk
dien as yntern en ja, dêr sit hja dan. "'t Falt alle-
gear wol wat ta," seit in wat áldere man, "de tos-
ken mar eefkes op elkoar en men is der yn in
sucht en skeet wer wei." Men moat iin der eef-

kes trochhinne bite no," seit de fjirtiger en hy hat
sels al wer wille.
We hearre de doar. In knikje yn És rjochting en in
jongkeardel rint mei de hàn op it wang der Ét.
"Dy hat er knap te pakken hán," seit myn buor-
man. "Justerj0n temin oan de Íerdóving sitten
tink," seit de man fan 't trochhinne biten. "De
volgende". De àldere man kuieret der rêstich
hinne. In telmannich letter is er al wer presint.
"No sterkte froulju en de oaren ek. Oant sjen."
Glimkjend set er óf. Faaks hat er allinne mar wat
oan syn keunstgebit dwaan litten, of soksawat.
"De volgende". No moat de frou derhinne. Dy
fan b0tenom. Hja hat mear wurk om fuort te
kommen as de measten. lt hier noch efkes.
klean rjochtl0ke en mear fan dy frouske menie-
ren, allegear foar't Étstel.
Mar dan stekt de toskesmid sels syn holle al om
de hoeke. "Kom mar gau,' en nimt har suver
oan't hantsje mei. Twa tellen letter is hja ek al
wer werom.
"Hy moat der 0t," seit hja mismoedich, wylst hja
in trean Ít de eachhoeke weifaget.
Op 't stuit fiele wy har allegear. Dêr hat men dan
jierren op passe; op omboarsele en poetst en no
moat er der Ít. In ferstánskies komt ek mei de
jierren mar giet ek mei de jierren. Wylst in jong
frommiske oproppen wurdt komt der in frou yn
mei twa lytse bern. Fuortendaliks der achteroan
àlde Berend, hast eltsenien ken him wol.
Noch sa geef as kryt; eigen hier, eigen tosken,
rêdt himsels noch, om koad te gean in Íitte, war-
Dere man.
Undertusken knypt de Írou har sels yn 't wang
om. lt wurdt stiif oan alle kanten. "Hoe is 't dochs
mooglik net, 'k fiel hielendal neat, sels net iens
as ik der yn knyp."
"Allinne dat spuitsje efkes hin," sei myn buor-
man, "it spuitsje boppe yn it gewulft, dan spatte
de triennen dy yn de eagen." "No, dat is wier
hear," seit hja, "mar no fiel ik aanstons hielendal
neat... tocht ik."
"Eh jonge nee," sei de fjirtiger, "fielst neat Ían,
marde wjerpine hin, ooh dat kin sa sear dwaan."
It krekt opkleare stive antlit wurdt yn ien kear wer
bewolkt. Dêr hie hja noch net by stilst0n.
De bern ha yntusken in Donald Duck te pakken,
wylst de frou harren foarhàld - yn in te grut rede
- dat hja tenei net wer sa snobje moatte mar
mear apels ite moatte, j0ns goed toskeboarselje
moatte ynstee te lang Íoar de tillevyzje te sitten,
net altyd seure moatte om sjips en oar haffel-
guod en net altyd dObbeltsjes Ít mem har beurs
stelle meie foar lolly's en oare fretterij oan stok-
ken en dat hja aanst net g0le moatte en bla,
bla..."
No de mantsjes ha de measte wille om Goofy en
konsorten en ha noch nearne euvelmoed yn dat
om us; stil mar wat. Dan giet se tsjin Ís los.
"Oh, sels haw ik der sa'n hekel oan h'n, dat ge-
lt3d fan dy boar! dêr kin ik nachten fan de foaren
al net fan sliepe. En ha jim ek altiten de eagen
ticht? Of sjogge jimme alles oankommen. No ik
ha de eagen stiif ticht en ik knyp ek altiten hiel
hurd yn de stoelleunings." "Jo kinne de eagen
better iepen hálde, dy man koe ris wat oars wol-
le," sei de fjirtiger. "Der Íoar mei de boar," seit
loder as gewoanwei myn buorman. Hy sil hast
wol oan bar wêze. Sels laket er as in boer dv't

pine m0le hat en as ik wilens sa fan siden sjoch
hat er dat ek al moai faak hán.
"Ja ik haw him ek alris yn 't bil pakt," giet se fier-
der, "en doe hat syn assistente my beetholden,
no op 't lêst dy't sa sear, oh nee, ik tocht dat it
beg0n sear te dwaan, dat doe haw ik him yn de
fingers biten."
'k Seach ris op it tafeltsje foar in Story of sa, dat
soe krekt wat foar har wêze. Hja krige net folle
beskie op har ferhaal en socht doe - as troch in
bij stutsen - sels al om sa'n pepiederrinewear-
der.
It jonge frommiske kaam Ít de behannelkeamer
en yndied wie myn buorman no oan bar. Berend
seach it himmele dingkje ris nijsgjinich achter-
nei. "Sokke ha se it leafst op 'e stoel," seit er
mear foar himsels as foar Ís.
De oare frou knypt nochris yn har stive wang om
en de bern reitsje deilis oer ien en 't selde blêd.
"Ha jim dat wol ris heard," ferJettet Berend, "oer
dat frommiske dat har broekje kwyt wie?! Hja
tocht, no haw ik it fan 'e moarn grif by dokter
lizze litten, dus skillet hja dokter. No, seit dokter
'k sil aanst efkes sykje, 'k hat no te drok. In ker-
tier letter hat dokter har al wer oan de tillefoan en
seit se: "Dokter hoeft net mear te sykjen hear, ik
haw it al wer, it lei noch by de tandarts!" No, foar
moandeitemoarn! By de measten giet de m0le
breder, Ítsein de frou dy't l0ke litte moat. Myn
buorman, sismar, komt werom en bringt ós it
lêste nijs.
"Oer twa wike alles derÉt. No hoi." "Hoi." No al-
les, safolle wie't no ek wer net. "Frou Pronkstra."
De frou mei de stive wangen. lt moat heve.
"Sterkte," winskje guon har ta. Se sjocht És
nochris oan mei in pear grutte eagen, as gie hja
lyk in geit it slachth0s yn.
"lk ha sawat nea pine yn 'e m0le hàn," seit Be-
rend," inkeld ris. Mar koe 'k it net oer krije mei in
skinnenien dan stapte ik der fuort op ta. DerÍt
mei dy hannel. Gjin grappen. Der net skoften
mei om bongelje en dan nei fjirtjin dagen by dy
man op de stoepe stean, want dan is it gegaran-
deard oer. En in dei letter begjint it wer. Nee, re-
solÍt. Mar foarhinne jong, lei dat oars. In dokter
koe dat wol dwaan. En dan hiene we it thÍs earst
ek alris besocht mei in touwtsje deromhinne en
't oare ein oan de doar. Dan waardst op de stoel
delsetten en in oar joech dy doar in raam. B0ge
of barste no. Mar sadwaande bruts der wolris
wat óf en bleau 't Onderste stomoke sitten en
dat moast dokter der dan letter Ítmoardzje."
De frou reaget yn har bern om. lt wachtsjen
duorret foar , harren hast te lang. Oaren lêze
noch wat, mar r0ke sa njonkenlytsen yn harren
ferbeelding de kofje.
No kinne se my mei kofje wol troch de sleat krije
dat ik sjoch mei belangstelling nei Berend. Komt
er noch mear? "Mar wy hiene yn dy jierren in
frjemde skiter as dokter by Ís op 't doarp, dy
joech nearne om.
Doe kaam ik dêr by him, foar sa'n stompke, dat
hy joech my in spuitsje en sei, jow dy mar eefkes
del dan pakke we him aanst eefkes. No hie er
om my it fuod ek wol dwaan mochten, want sa'n
spuit wie mear suggestyf as dat it holp - der sit
hjoeddedei folle mear yn ju - dat ik joech my dêr
del yn in hoekje. Kommedertwafrouljuyn. Mem
mei dochter. En wat Íoar ien! lk sis it dv. No seit
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Dokter, sis it mar, wat binne de klachten? No,
dokter seit de mem, wy haw' beide sa'n lêst fan
de achterste kiezzen, kinne jo dêr eefkes nei
sjen?" "De volgende." lk wie oan bar mar doe'k
by Berend làns r0n hold er my by de mouwe.
"Wist wat dy dokter doe sei? Jawis wol. Dogge
jo de m0le mar eefkes iepen en begjin do mar al-
fast Ét te klaaien!"

P.F.

BEL 19OO
vooR

TAXI-NIEUWENHUIS

Wier bard

Op in lyts doarpke, hjir net iens sa hiel fier wei,
waard jierliks in reiske organisearre. In reiske
foar de 60+ sis mar.
In persoan as tweintich reizge dan yn in bus nei
Artis of nei Peasens- Moddergat oÍ sokssawat.
In àldere boer soe dit jier ek mei. Foar't earst.
De reis gie nei Rotterdam en dêr waard fan alles
besjoen. Yn de binnenstêd soe op'e middei ef-
kes in hapke iten wurde. Doe't hja goed en wol
yn d'ien of oare ytgelegenheid sieten en guon
hiene 't iten al besteld, helle it boerke s0nder
moederaasje syn p0de mei bóle Ít de bOse. Hy
lei dat foar 'm delen wachte fêtsoenlik oft d'oa-
ren ek begjinne soene. Guon seagen dit en fan-
sels waard der doe ferheard troch de hiele groep
beard dat dit net koe.
"Jo kinne hjir net sittên gean en hafielje yn eigen
bóle om. Jo moatte hjir iten bestelle."
No dat kaam him frjemd oer it mat. "Wat ha jim
dan besteld?" De measten hiene in Étsmiter be-
steld. Dat gau waard de ober noch eefkes rop-
pen om de bestelling op te nimmen. "No," sei 't
boerke, "doch my dan ek mar in ótsmiter,'i en
wie der suver sels in bytsje grutsk op. Yn 't mid-
den fan de belangstelling, fansels.
Doe't hy in tsien menuten letter in board foar set
krige mei bêle mei trije, fjouwer bakte aaikes de-
rop, lOk er lykwols wyt wei.
Der waard frege oft it him net sinnige.
"lk mei hielendal gjin aaien!", brocht de man al-
hiel feralterearre Ét. Prachtich wie 't. Sa hat er
syn eigen bóle dochs noch opiten.
Mar de grap waard noch grutter.
By't ófrekkenjen krige er wol it briefke 0nder de
noas treaun, wêr't it bedrach op stie.
Der stie op F('k neam mar wat) " / 14,95 ynklu-
syf".
Doeï de ober by him kaam om it jildte barren sei
er: " f 14,95 bêst, mar dat hiele ynklusyf haw ik
nea besteld!"
It Íerhaal giet noch gauris oer de itenstafel.
"Smaaklik" kin der noch om lake wurde.

P,F.

HARSENSSKRAABJE

ln heit hat trije soanen.
Heit is d0bel sa àld as de áldste soan. de àldste
soan is d0bel sa àld as de middelste soan en de
middelste is d0bel sa àld as de jongste soan.
Mei syn fjouweren binne se h0ndert jier.
Hoe áld is elk???

Antwurd achterop (mar earst sels prebearje!)

t
T

D
T

c
I

I
I

I

WJrn' M
$r'rl9'@,

YorzÏ]ttq

VISSER.IJLST
BOEK.EN FOTOHANDEL-SPEELGOED
Galamagracht teletóo. 1313

atplipl

WQtua,
Zevenpelsen 8,8651 BT lJlst
Privé: Sikko Sjaerdemalaan 31, lJlst
TeleÍoon 05155-1322

@q*nu^A n amdtB atmnttptt,

Wjerkógjend oerskógje

Op in stille
septimberj0n
wjerkógje ik
de Ís no
Íerlitten
srmmer;
gleon en blau
as er wre
tonger en twirre
dy't er hie

as in skries
op'e hikke
sa't er stie,
dochs
laket de
r0ge hjerst
my wer ta;
stilte foar
de stoarm.

P.F.

"Intallaar ko^ aEí /
,!*, 6 na trars írt rIí
a hebt k Shu'sJc idee*t
fu., /te,bb*, 'eeu
&rfilu, ob, ltd;la /afulla
or ^Aoax" hK znwttand

á/*,H/*/Z'
flEr flNT- EN P|E|EITMAQAZ(V

VISSER.IJLST
BOEK- EN FOTOHANDEL. SPEELGOED
Galamagracht, telefoon 1 31 I
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Fekánsje (tusken jaloerskens en 6fgeunst)

Der foar

In hieljier lang wurdt der oer praat
fekànsjel man, is der moaier as dat
eltse dei wille en moai sinnich waar
j0ns in bierke, deis hin mei patat.

En wêr giet dit jier de reis hinne?
der wurdt keazen Ét 'n grut oanbod
hoe Íierder, hoe warmer, dat moast kinne
och won we in priis op dat fr.. . staatslot.

Mar wist noch wol fan ferline jier
sieten we dochs prachtich moai yn Apelskea
deis yn 't sintsje, j0ns de measte tier
trije wike lekker lang op 'e loaie lea.

Dit jier bliuwe we ek mar wer yn Nederlàn
ja de buorlju fleane fansels einen fuort
lit Ís genietsje oan it natueristenstràn
hja wurde bestellen en sitte s0nder guod.

. t sil we fuort te fleanen, oeral smoardrok
È.jong, trije oerkes riden en we bin'te plak
'n gesellige kamping, minsken wat wer'n gelok
elk fan És kriget trije wiken lang syn gerak.

Der yn

Oesa spitich, in strie-strie min begjin hjoed
auto woe net starte, doe noch in lekke bán
op't lêst potsje noch fergetten fan lytse Sjoerd
mar lang om let te plak, sa dat ha we hán.

Och, no falt der krekt ek noch in dikke bui
en dy duorret dan wol in dei as trije,
de tinte lekt as in fine gatsje trui
we moat' sjen dat wer der noch in gl0Í by krije.

Mis is't ek mei lytse Sjoerd syn maachje
wol santjin kear deis moat it potsje leech
en op 't kàlde bier wol mar net in skomkraachje
en de wurden r0nen hjoed ek al wat heech.

En dan eltse dei mei dat wetter omwrotte
mar wer nei't wasklokaal foar't ien of oar
aardige lju bin' hjir net, teminsten net'n pÍotte
lit stean wat topless froulju by elkoar

Dat trije waarme wiken waarden twa kálde
mei klomske klean en in stive rêch,
hja koene it ek net mear byelkoar Éthàlde
dat nei fjirtjin dagen ha hja'm Ét; de lêch.

Der nei

Op 't wurk is er de man mei't heechste wurd
sá'n fekánsje! it koe echt net stikken
it fljocht om, soks giet altyd te hurd
no sit men wer in jier yn de bóle om te bikken.

Ek buorfrou harket mei de m0le ieoen
prachtich strànwaar en 't r0kte yn 't bosk!
en as't reinde leine we dochs te slieoen
nee, foar Ís wie't net in deade mosk.

En hja hied al sjoen, buorman alhiel ferbrán
ia dat kriget men yn de gleone sinne dêr
ek buorfrou's boarst sa read as in yndiaan
no dan koene dy twa ek net hinne en wer.

No dan ha wy it al in stik better hán
mar men moat it treffe en 't moat kinne
in fruchtbere fekánsje làn
en buodrou, oer in jier is Sjoerd net mear allinne!

Bêste minsken, meastal giet dat nosa
skoalletiid, leger en it fekànsje àn
't falt meastal óf, jow it no mar ta
mar nei de tiid haw' we it allegear prachtig hán!

Ingezonden

Friese nummerborden in Canada

De oud-lJlster de heer Jacob de Jong, thans woonachtig in de stad Newcasfle in canada, is
geabonneerd op lt Dryltser Kypmantsje.
We hebben al eens een paar verhalen van zijn hand in dit blad gepubliceerd,
Onlangs ontvingen wij weer een bericht van hem dat wij u niet willen onthouden.

graag ziin eigen voornaam er op hebben, maar
die was al weg, Wiebe is namelijk ook een duitse
achternaam.
Je mag wel Wiebe 1, 2, 3 enzovoorts hebben
maar dat is naiuurlijk niet zo mooi. Hier in de
buurt rijdt ook een auto rond met Joure er op.

Drylts
lk verkoos natuurlijk Drylts, eigenlijk was het
een verjaardagscadeau voor een man die alles
al heeft.
Onze oudste zoon Hendrik (genoemd naar mijn
vader) heeft lJlst op zijn car.
Op de foto's die ik hierbij stuur kunt ge zien wat
wiÍ bedoelen.Hendrik (fan-Jaap-en-Dirkje)de Jong rijdt in Ca-

nada rond met op zijn 'car' het nummerbord
Ylst.

Zes letters
In de provincie Ontario (Canada) is het mogelijk
om voor 100 dollars je eigen nummerbord te ko-
oen.
Je geeft het woord of de naam op die je wenst,
het mag echter uit niet meer dan zes letters be-
sraan.
lk moest destijds 8 weken op mijn nummerbord
wachten, het wordt in de een of andere gevan-
genis gemaakt en het wordt je per post toege-
zonden.
Dat nummerbord blijft voor altijd van jou en nie-
mand anders kan hetzelfde bord hebben.
Via de computer wordt nagegaan oÍ het vereiste
bord al eerder is aangevraagd.
De Van der Gaast broers komen uit Lemmer. Al-
bert van der Gaast heeft Lemmer op zijn kente-
kenplaat. Jelle heeft Jelle en Wiebe wou ook

U mag ze plaatsen in lt Dryltsêr Kypmantsje of in
een andere friese krant. Wij denken namelijk dat
dit in Friesland nog niet bekend is.

Voor elke auto betaalt men hier 48 dollars we-
genbelasting per jaar. Vroeger was dat anders,

toen was het 32 dollars voor een vier-, 4g voor
een zes- en 64 dollars voor een achtcylinder au-
to, maar nu is dus alles gelijk.

Een rijbewijs kost momenteel 21 dollars voor

(Jaap- ltte) tussen de auto's YIst en Drylts.
De familie De Jong woont al sinds 1952 in
Canada.

drie jaar en daar is dan de pasfoto bij inbegre-
pen.
Mijn vrouw Dirkje heeft besloten om dit jaar haar
rijbewijs niet rneer te vernieuwen.

Met groeten aan u allen,

Jaap en Dirkje de Jong
Newcastle - Ontario, Canada

Wij willen hierbij de heer De Jong graag bedan-
ken voor dit bericht en de mooie foto's!

Frits Boschma

Septimber stiltme

slnder ferwegen
kleuret it reid hastich brón;

't griene nimt de flecht.

De schrijver van deze brief, de heer Jaap de Jong

Dit is de auto van de heer J. de Jong uit Canada
Haik0:

P.F,
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OCOOOOOO PUNTSGEWIJS

.MIJN HOBBY, UWGEMAK'

Het vertrouwde adres voor al uw slijpwerk. Na

bewezen dienst zet u uw grasmaaier tocch niet
zo weg?
Laat uw kostbare grasmaaier nu nakijken'
schoonmaken, sliipen, enz. door de vakman,
uw machine is u daar volgend maaiseizoen
dankbaar voor. Dit geldt ook voor motor- en

electromaaiers.
Kunt u hem niet brengen, bel, dan haal ik hem'
Uw Íijnslijper, P.H. de Vries, Bockamastraat 27,
te|.05155-1782.

Hartelijk dank
aan allen, van wie ik tiidens mijn verbliif in di-
verse ziekenhuizen en ziek thuis, in de afgelo-
pên maanden, vele blijken van belangstelling en
meeleven heb ondervonden.
Groeten,

O. Tichelaar

Goedkoop uw Sint en Piet-pakken huren bii de
fa. Makelaar, Jan Nooitgedagtstraat 11, lJlst,
tel. 051 55-2069.

't Nifelh0ske
Heeft u ook belangstelling voor een kursus
bloemschikken, trichemie of weven? Dan kun-
nen wij nog iets voor u organiseren. U kunt voor
belangstelling oÍ informatie bellen naar 05155-
1204 of 2517.

Wij geven ook een naaicursus die stad donder-
dagavond 23 oktober om 19.30 in 't Nifelh0ske,
Galamagracht 90a en duurt tot 21 .00 uur.
U kunt zich opgeven bij bovengenoemde tele-
foonnummers.

Het Bestuur
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TAXI-NIEUWENHUIS
BEL 19OO

Een jaar na het
besluit

november-

1 November, een iaar na het beruchte 1 novem-
ber-besluit. Tijd om even stil te staan bij deze,
voorvelen zwafte dag in onze landeliike politiek.
Zwart, omdat een kans om op zijn minst de wa-
penwedloop daadwerkelijk tegen te gaan (door
48 kruisraketten niet te plaatsen) gemist is.
Waar de Nederlandse politiek een daad van for-
maat had kunnen stellen, heeft zij dit niet aange-
durfd. En dat terwiil een heel groot deel van de
Nederlandse bevolking zich toch duidelilk had
uitgesproken voor een nee tegen de kruisraket-
ten. Denken we alleen maaÍ aan de grote de-
monstraties in Amsterdam en Den Haag en aan
het Volkspêtitionnement (bijna 4 miljoen hand-
tekeningen).
Een negen jaar durende campagne "Help de
kernwapens de weÍeld uit, om te beginnen uit
Nederland" heeft het plaatsingsbesluit niet kun-
nen voorkomen, heeft zelfs polarisatie in kerk en
samenleving opgeleverd, maar heeft ook heel

veel mensen wakker geschud en heeft velen de
waanzin van de wapenwedloop duideliik ge-
maakt.
Het plaatsingsbesluit is genomen, maar het
motto "Help de kernwapens de wereld uit, om te
beginnen uit Nederland" wordt er niet minder
actueel door. Integendeel, met alle denkbare le-
gale middelen zullen we de kernwapens uit Ne-
derland moeten proberen weg te krijgen. Een ei-
gen daadwerkelijke stap spreekt veel meer aan,
getuigt van meer verantwoordelijkheidsbesef
dan alleen roepen dat de wapenwedloop ge-
stopt moet worden.
Daarnaast moet de dialoog tussen Oost en
West, vooÍ zover aanwezig, verdiept worden,
moeten er meer contacten komen tussen Oost
en West. Ontspanning kan dan ooit werkelijk-
heid worden. Ontwapeningsstappen moeten
genomen worden, politieke afspraken gemaakt
worden en economische samenwerking opge-
bouwd. Tal van contacten op kerkelijk, cultureel
en politiek niveau zullen ontspanning kunnen
bevorderen. Dat vraagt om een inspanning van
ons allemaal in Oost, West, Noord en Zuid en
dus ook in lJlst!

l.K.V.-kern lJlst
Ylostinslaan 75
tel. 051 55-1 254

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

lVelkom brj de

Babobamk @ F$'ï:::.,,
Openingsuren: dagelijks 8.30 - 16.00 uur

vrijdagavond 19.00 - 20.00 uur

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

I
fuleubelmakeri

PeínGolzma
Gespecialiseerd in het maken
van eigentijdse meubelen
e n i nter ieu r- beti mmeri ngen
naar uw persoonlijke wensen.

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

Voor nieuwbouw, uitbreiding ot
onderhoud van uw:

O Verwarming
(C.v. en lokale verwarming)

O Sanitair en waterleiding
O Zinkwerk
O Dakbedekking

Installatlê- en loodgisteÍsbedrllí

A. SIIPERDA \
Stadslaan 2a. télefoon 05155-1224

De enige zelíslachtende slager in
ons stedeke, snijdt voor U het v/ees
zo van hel stuk.

Proefde U al:

Ons vers gemalen,

heerlijk gekruid
gehakt

en onze echte

Friese droge worst
Dinsdags- e n v r i jd ag savo n d s
bezorgen wii Uw bestelling!

SLAGERIJ

V\Í. Zijlstra & zn.
Eegracht 65 - lJlst - TeleÍoon 1309


