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Heropening
Speerstra's Voo rdeel ma rkt
Op woensdag 5 november j.l. heropende de familie Speerstra hun vergrote en gemoderni-
seerde supermarkt,
Deze uitbreiding werd mogelijk doordat een stuk grond, dat naast de winkel gelegen was,
kon worden aangekocht,
Een lang gekoesterde wens van de Speerstra's is hiermee in vervulling gegaan.
De verbouwing heeft ruim 9 weken in beslag genomen, De laatste 2 weken was de winkel
gesloten, daarna konden de klanten weer als vanouds in de Voordeelmarkt terecht.
Weer is een lJlster ondernemer er in geslaagd zijn bedrijf uit te breiden en te vernieuwen,

Van Smederij tot Supermarkt
"et hoofdpand van Speerstra's Voordeelmarkt

\-.gebouwd in 1929. Destilds hadden Rink en
Hero Nauta hier hun smederij alsmede een
schaatsen- en rijwielhandel.
In '1962 vestigde Ruurd Kooistra zich hier met
een Centrawinkel. De familie Kooiska vertrok in
1,966 naar Groningen en de heer Y. Tel nam de
zaak over.
Siep en Joke Speerstra kwamen in lJlst op 20 ja-
nuari 1 970.
Reeds in 1972 nam de heer Speerstra kontakt
op met de Íirma Woudstra over de eventuele
aankoop van het stuk grond dat lag tussen zijn
winkel en het huis van mevrouw H. Soeerstra-
Sijbesma.
Woudstra had deze grond echter nodig voor de
afvoer van zijn boten naar de vaart en daardoor
ging de verkoop niet door.
Later werd dit perceeltje aangekocht door de
gemeente lJlst en dit voorjaar kon de heer
Speerstra eindelijk de bewuste grond van de
gemeente Wymbritseradiel aankopen.
Eind augustus begon aannemersbedrijf Gerrit
Spijksma met de verbouwing. De bestaande

rkel kon met 75 m2 worden uitgebreid; de to-
\áe oppervlakte van deze supermarki is nu 170
m'.

Topkwaliteit
Het nieuw bijgebouwde winkelgedeelte sluit
goed aan bij de naastgelegen panden. Opval-
lend is de nieuwe in- en uitgang met de bijbeho-
rende oui.
De in- en uitgang is een paar meter naar links
verplaatst zodat men nu niet meer zoals voor-
heen, komend vanuit de winkel, meteen op de
drukke Stadslaan staat.
Hêt gehele assodiment in de winkel is nu veel
overzichtelijker opgesteld dan vroeger. Ook zijn
de looppaden veel breder geworden, hierdoor
hebben de klanten met de winkelwagentjes veel
meer ruimte gekregen.

Haik0:

Hjerst

DAnsjend troch dobben
wrakselje mei woeste wyn;

hjerst foar skoallebern.

P.F,

door de heer en mevrouw Speerstra zelf, samen
met hun kinderen en het Dersoneel.

Aan deze verbouwing hebben de volgende lJl-
ster bedrijven meegewerkt". :

Aannemer G. Spijksma
Installatieburo O.F. v.d. Woude
Woninginrichting F. Post
Verwarmi ngsbedrijf A. Sijperda
Staalconstructies Technisch Bedrijf G. Bakker
Schildersbedrijf Jan de Vries
Loonbedrijf Fa. Stienstra en V.d. Wal.

Dit ís de geheel verbouwde en modern ingerichte supermarkt van de familie Speerstra.
Het ontwerp van de nieuwe in- en uitgang is van architektenburo De Groot uit Joure, aannemer G.
Spijksma zorgde voor de realísatie.
De heer Speerstra deelde ons mee dat de nieuwe winkel veel klandizie trekt.
(Foto: De Kykkast, IJlst - Feikje Sijbrandy)

In het nieuwe gedeelte is nu een zogenaamde
vers-straat: groente, dagverse zuivel en vers
verpakt vlees. Deze laatste twee artikelen zijn
een uitbreiding van het bestaande aanbod van
winkelgoederen. De overige hoeveelheid krui-
denierswaren is eveneens sterk uitqebreid.
De heer Speerstra, die in het bezit ió van het slij-
tersdiploma, kan u ook deskundig adviseren bij
de aankoop van een goede fles wijn.
Het huismerk van deze winkel is "Topkwali-
teit". Achter dit merk staat de Coóperatieve In-
koopvereniging "Onder Ons" waarbij veel zel!
standige kruideniers zijn aangesloten.
Evenals voorheen krijgen de inwoners van lJlst
en omstreken weer een folder van Speerstra's
Voordeelmarkt in de bus. De Íolder heeft een
nieuwe opmaak gekregen en is uitvoeriger dan
de vorige.
De herinrichting van de winkel is, met adviezen
van een gespecialiseerd bedrijf, uitgevoerd

Het geheel stond onder toezicht van Architek-
tenburo H. de Groot uit Joure. Dit buro heeft ook
de nieuwe in- en uitgang met de fraaie pui ont-
worDen.
Wij wensen de familie Speerstra veel sukses
met hun vernieuwde supermarkt!
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Wol bret, sei àldeTabe,
tolfe aaien en tretjin piken
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mnKEBEil,
geen probleem
en nog gratis ook-
IIUSÍ|Í|KU[IÍ|B HET PAARD UAII DE SIIIÏ

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

* verse groente en fruit
* velis vlees
* vers van de melkman
* kompleet assortiment levensmiddelen
* vens brood
* verse kaas en vleeswaren
* kompleet drogisterijpakket
* naast de Golff een Kenborch slijterij
* bloemen
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Agenda november-december 1986

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 KerstsÍeer,
Marja Meijer
20 november Naaicursus Nifelh0ske
21 november Klaverjassen
24 november Bridgeclub (middag)
26 november Thema-avond Patiëntenraad,
Ziek... en wat dan nog. Dr. Drenth
26 november Bridgeclub
27 november N.C.V.B. Bondsonderwero "Ar-
beid" mevr. A. bij de Weg, lJlst
27 november Naaicursus Nifelh0ske
28 november Uitvoering Fryske Krite "Meïnoar
ien"
28 november Verkoopdag handwerkgroep Her-
vormde Gemeente
29 november Uitvoering Fryske Krite "Meïnoar
ien"
'l december Bridgeclub (middag)

, ecember Buudvereniging Tromp

3 december St. Nicolaasfeest en bingo 14.30
uur Nij Ylostins
10 december Bridge
12 december Winkeliersvereniging Prijsuitrei-
king etc.
15 december Bridgeclub (middag)
17 december Bridgeclub
17 december Adventsavond Doopsgezinde
Kerk
18 december Gez. Kerstavond N.C.V.B., C.P.B.
en vrouwenver. Kerstliturgie en "Het Dobber
Kwintet" uit Harich
1 9 december Klaverjassen
1 9 december Kerstviering bewoners Nij Ylostins
24 december Kerstnachtdienst 21.30 uur. Herv.
Kerk Ds. Maas en Curios Combo
25 december Herv. Kerk. Ds. Ypma Oosthem.
met Concordia
25 december Geref. Kerk, hr. Bijlsma, met
dwarsÍluit en zàng
25 december Herv. Kerk 16.00 uur Kerstfeest
zondagsschool
26 december Geref. Kerk Gez. Dienst, ds. To-
renbeek Workum met omlijsting.

Vaste avonden/middagen:
Zangvereniging "Euphonia" repetitie iedere
dinsdagavond 8 tot 10 uur in de Doopsgezinde
Kerk.
Muziekkorps "Concordia" repetitie iedere
maandagavond kwart voor 7 tot half 10 in "Het
Mienskipsh0s".
Judo lessen, iedere dinsdag 4 tot 8 uur in "Het
Mienskiosh0s".
Volksdansen "De Yleke Dounsers", jongeren-
groep dinsdagavond 8 tot 1 0 uur, 1 keer in de 1 4
dagen in het "Himsterh0s" te Oosthem. Oude-
ren iedere donderdagmiddag van half 2 tot 3 uur
in "Het Mienskipsh0s".
Schaken elke maandagavond in de Stadsher-
berg.ql Dammen elke maandagavond in de
Stadsherberg.
E.H.B.O. Herhalingskursus op 17l1 1, 1/12, 15/
12, 12/1 ,26/1 ,9/2 en 25/2. Herhaling reanima-
tiekursus oo 1 3/4.
Amnesty lnternational elke 2e donderdag van
7-9 uur in de bibliotheek.
Kaatsen elke woensdagavond in "De Utherne"
Volleybalvereniging Stànfries elke dinsdag
vanaf 1 8.00 uur.
Tafeltennis maandag van 19.00 tot 23.00 uur,
zaterdag van 9.00 tot 1 3.00 uurjeugd.
't NiÍelh0ske iedere dinsdagavond 1 8.45-20.00
uur, iedere woensdagmiddag 13.30-14.30 uur.

AgendabUfeau: Mevrouw w. Kempenaar-Verhoof, Jonker Ris-
pensstraat 9. IeleÍoon 1747.

Zie ginds komt de stoomboot
en volverwachting klopt ons hart...

Natuurlijk is elk kinderhart nu al weer vol verlangen naar de tijd van 5 december en de weken die
daaraan vooraf gaan. Zou hij komen of zou hij lJlst links laten liggen?
Nou ze kunnen gerust zijn. Op zaterdag 29 november doet Sinterklaas het stedeke lJlst weer aan
met ziln Zwafte Pieten.
's Middags om 13,OO uur mogen we hem begroeten op Zevenpelsen met begeleiding van ons ei-
gen Concordia.
Na de ontvangst rijdt de Sint op zijn schimmel rond de Overkluizing en gaat dan op weg naar lt
Mienskipsh0s om zich daar een uurtje met de kleinsten van ons stadje te vermaken.
De kinderen Vm de 2e klas (groep 4) van de basisschool worden in lt Mienskipsh0s verwacht.

Dê Sintêrklaasaktie van de lJlster Middenstand is op die zaterdag reeds 14 dagen aan de gang,
znals u in het vorige Kypmantsje hebt kunnen lezen. Om onverklaarbare redenen was als deelne-

, nd winkelier Bakkerij De Boer vergeten en inmiddels is daar nog bij gekomen Snackbar De
Witte Kat
U weet erzijn zo'n 90 prijzen te verdienen, waaronder "een weekend GenterSports" als hoofdprijs.
Doe uw Sint Nicolaasaankopen dus in uw eigen lJÍst en wie weet bent u één van de gelukkige win-
naars.
De aktie loopt Vm zaterdag 6 december 16.00 uur.
Extra koopavonden zijn er op maandag 1, dinsdag 2, woensdag 3 en donderdag 4 december. Op
vrijdag 5 decémber zijn alle winkels om 1 7.00 uur gesloten.

Bericht van Amnesty- | nternational
lJlst

Het is ons gelukt een vervangster te vinden
voor de heer Ouderkerken. Mevr. L. de Jong-
Siemensma. Stadslaan 38, wil deze funktie
overnemen. Hartel ijk wel kom !

í0 December a.s. is het de dag van de Rech-
ten van de Mens. Ook in lJlst willen we hier
graag aandacht aan schenken. Vanaf die da-
tum is er in de Bibliotheek een tentoonstel-

ling te bezichtigen over het werk van A.l.
We hopen dat velen hun belangstelling laten
blijken. Ook willen we van de gelegenheid ge-

bruik maken het Gemeentebestuur en de Cul-
turele Raad te bedanken voor de medewer-
king t.a.v. deze tentoonstelling.

11 December is er weer Schriifavond.
Tot ziens.

L. de Jong-Siemonsma,
G. Spijksma-Walin9.

In verband met St. Nicolaas wordt er in het wooncentrum Nij Ylostins een BINGOMIDDAG gehou-
den oo WOENSDAG 3 DEC. A.S.
De aanvang is half drie en alle andere bewoners uit lJlst en Nijesyl zijn hartelijk welkom.

Akt.-kommissie Nii Ylostins

a -r-,r,a
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ï

'lt Dryltser Kypmantsje'

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

Redaktie: A. Kuioers
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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Berichten over opheff ing
spoorlijn Sneek-Stavoren
verontrusten
gemeentebestuur

In de gemeenteraadsvergaderingen van 21 ok-
tober j.l. sprak burgemeester Cazemier in zijn in-
leiding zijn verontrusting uit over deze berich-
ten. Het zou te dwaas zijn dat wat wij met zoveel
inspanning in lJlst gerealiseerd hebben nu al
zou worden afgebroken. Vooral ook nu blijkt dat
deze halte een heel goede zaak is.

Dat deze liin niet rendabei is, en dáárom ophef-
Íing weer opnieuw in discussie komt, is niet te-
recht, aldus de burgemeester. Alle gemeente-
raadsleden waren het volkomen eens met deze
mening, zo bleek uit hun opmerkingen. Men is
bereid opnieuw aktie te voeren als dat nodig
mocht blijken.
Bij de behandeling van de rest van de Agenda
bleek met name Feikje Sijbrandy erg op dreef.
Bij bijna alle punien ventileerde zij de duidelijke
visie van de V.V.D.
Dit in tegenstelling tot de P.v.d.A. die zijn in-
breng tot een minimum beperkte. Durk Gaastra
(Gemeentebelangen) werd naar aanleiding van
zijn opmerkingen over de verkochte grond aan
Transportbedrijf Veenstra in Heeg, door burge-
meester Cazemier terechtgewezen. "U moet de
hoofdzaak niet verwarren met de details. De rol
van de sportraad in deze zaak heb ik in de door
hen opgestelde spodnota gelezen."
Over de verkeersveiligheid waren de raadsleden
het in grote lijnen ook met elkaar eens. De ver-
antwoordelijkheid ligt bij de bestuurders. Er
moet meer gekontroleerd worden en er zijn har-
dere straf maatregels nodi g.

Lustrumfers: (1 0 jier áld)

Bollade

O, grutte boer
wat dochst it màl
mei dyn grutte lisboksestá1.

O, wat is't in striid
grif komt der in tiid
dat der wis o wis
gjin lytse boer mear is,

it spul is al bedoarn
de lytse boer hast stoarn. . .

It wurdt no hieltyd slimmer
dy grutte is in 0ndernimmer
de kij rinne yn 'e stront
en ha gjin stud mear oan 'e kont.
O, minsken jimme laitsje jim slop
de kij ha gjin hoarnen mear op'e kop

Fan grutte, gruttere, grutske
boeren gjin ferlet,
de lytse boer moat bliuwe,
sa is't mar krekt... (!?)

Uw slagvaardige partner voor:
VERZEKERINGEN

HYPOTHEKEN

PENSIOENEN
Voor meer informatie

kunt u vrijblijvend bij ons terecàt.

G.F. de Boer, tel. .l676

P. Hiemstra, tel.2'164

S P E E RSTRA's Voo rdeel m a rkt
Stadslaan 2 - TeleÍoon 1 206

VOOR

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 drog isterij en kosmetica-aÍdel ing

Let op onze wekelijkse Íolder!!

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...

BATAYUS
PEERI.ESS
UNION

iitst woudiend
P,F.

jurjen hoomansstraat 2 teleÍoon 05155-2403 midstriitte 61 teleÍoon 05141-1657
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Dertien e.h.b.o.-diploma's
uitgereikt in lJlst
Op 7 november werd door dokter E. Sietsma en
zuster Breekveldt in lJlsl een afdeling E.H.B.O.
opgericht. Er gaven zich toen 37 personen op
voor deelname aan een kursus in E.H.B.O. Door
het ongunstige tijdstip van oprichting was het
niet wenselijk de diploma-kursus op de inleiding
te laten volgen. Op 13 december 1967 konden
13 leden deelnemen aan het examen.
Dat alle kandidaten slaagden, was te danken
aan dokter Sietsma en de heer Langius van de
afd. Sneek, die de theorie- en praktijklessen in
een plezierige stemming hebben gêgeven.
De dertien geslaagden zijn: mevr. M. Buwalda-
Wildschut, mevr. De Boer- Schraa, mevr. De
Vries-Hiemstra, mevr. M. Breekveldt, mevr.

rudstra- Rollema, mevr. Sijperda-Wiebenga,
\'nrévr. Schuurmans-Reitsma, mej. Tj. de Jong,

mej. A. Heeringa, de heren D. Heering en
S. Weel, allen uit lJlst en de heren E. Damstra uit
Nijezijl en D. v.d. Esker uit Sneek. Op de feeste-
lijke avond van de uitreiking vorige week don-
derdag gaf een groep E.H.B.O.'ers uit Blauw-
huis met medewerking van leden van de Lotus-
groep onder leiding van de heer Galama een de-
monstratie van hulpverlening.
De afd. lJlst zal in september a.s. weer starten
met een nieuwe kursus. De geslaagden zullen
op 22 maart a.s. oefenen in clubverband. ledere
E.H.B.O.'er is verplicht hieraan deel te nemen.

Bovenstaande mededeling verscheen in een
nummer van de Sneeker Courant van december
1 967.
Op 7 november',|966 werd door dr. Sietsma en
de toenmalige wijkverpleegkundige, zuster
Breekveld, het initiatief genomen om een plaat-
selijke afdeling van de Koninklijke Nederlandse
Vereniging Eerste Hulp Bij Ongelukken op te
'-hten.

\-- waren bij de oprichting 37 personen die zich
aanmeldden voor een kursus E.H.B.O.
Het eerste dagelijks bêstuuÍ dat werd gekozen
bestond uit mevr. M. Buwalda. voorzitster.
mevr. F. de Vries, secretaresse en de heer
F. Post, penningmeester.
De docenten van het eerste uur waren dr.
E. Sietsma, huisarts en de toenmalige wijkver-
pleegkundige zr. Breekveld voor de theorieles-
sen, en de heer Langius uit Sneek die de prak-
tijklessen verzorgde.
Ook heeft dr. Sietsma samen met de heer
Haitsma uit Sneek de kursusavonden verzorgd.
Dat lJlst in die beginjaren al over heel goede
E.H.B.O.'ers beschikte bewees een wedstrijd-
ploeg die onder leiding van dr. Sietsma verre-
weg het hoogst scoorde tijdens E.H.B.O.-wed-
strijden te Koudum.
In 1968 werden er voor het eerst de kringwed-
strijden te lJlst georganiseerd en wel op maan-
dag22 april in het Mienskipsh0s.
Ook is het wel eens gebeurd dat een wedstrijd-
ploeg op weg naaÍ een E.H.B.O.- wedstrijd bij
een ernstig ongeval eerste hulp moest vedenên.
In de loop der jaren hebben wedstrijdploegen
van de afd. lJlst diverse 1e en 2e priizen gewon-
nen tijdens kring- en districtswedstrijden en
sleepten de diverse leiders/sters van deze ploe-
gen ook de leidersprijs in de wacht. Er werd er

Kon. Ned. Ver. E.H.B.O. afd. lJlst-Oosthem
20iaar E.H.B.O. in lJlst

zelfs een keer aan de landelijke wedstrijden
meegedaan.
De aÍdeling lJlst-Oosthem heeft in die twintig
jaar ook bestuursmutaties gekend. Mevr. Bu-
walda werd als voorzitter opgevolgd door mevr.
Visser- Boersma, die ook de afdeling op een uit-
stekende wijze heeft gediend. Zij werd later
weer opgevolgd door mevr. J.v.d. Meulen-de
Ruyter die daarvoor het secretariaat onder haar
hoede had.
Intussen had dr. Sietsma als docent de aÍdeling
verlaten en kwam dr. Drenth als docent in de
E.H.B.O.-wereld terêcht.
De heren W. v.d. Bij uit Sneek en later de heer
Kolkena uit Bolsward gaven de praktijklessen,
respectievelijk aan de herhalers- en de begin-
nerskursussen. Dr. Drenth is tot op vandaag nog
steeds zéér aktief als E.H.B.O.- docent.
Van de leden van dat allerleerste uur zijn nog
twee aktief lid. Op 7 november 1986 waren n.l.
mevr. De Boer-Schraa en mevr. Schuurmans-
Reitsma 20 jaar als aktief E.H.B.O.-ster verbon-
den aan de Kon. Ned. Ver. E.H.B.O. afd. lJlst-
Oosthêm.
Deze twee dames hebben zich altijd zeer aktieÍ
ingezet voor de E.H.B.O. zowel als hulpverle-
ners bij diverse evenementen waar de E.H.B.O.
bij nodig was, als wel op het bestuurlijke vlak,
tevens bij wedstrijdploegen en ook bij de jeugd-
E.H.B.O. op de scholen in lJlst.

W
BEL 19OO
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TAXI.NIEUWENHUIS

J-Ír-rt-

PATIËNTENRAAO

-l_rrL_

Patiëntenraad lJlst e.o.
De patiëntennraad lJlst e.o. houdt op 26 no-
vember a.s. de eerste thema-avond van dit sei-
zoen met als thema:
Ziek.,, en wat dan nog?
Spreker op deze avond is de heer Drenth, huis-
arts te lJlst. Hoewel de gezondheidszorg een
groot goed is, rijzen de kosten onrustbarend.
Steeds meer mensen zoeken hun heil bij de al-
ternatieve gezondheidszorg.
Hoe gaan we zelÍ met onze gezondheid om.
Hoe is de harmonie tussen lichaam en geest.
En als ie zelt ziek wordt, of met ziekte te maken
krijgt, hoe ga je er dan mee om.
Stof té over voor deze avond, welke wordt ge-
houden in de grote zaak van Nij Ylostins, aan-
vang 20.00 uur.

Wist u dat:
- er ook allerlei folders in de wachtkamer bij de
huisadsen te krijgen zijn?
- er een infolijn bestaat over Alternatieve Ge-
neeswijze. Deze gaat uit van de Nederlandse
Belangen Vereniging voorAlternatieve Genees-
wiizen, afkorting N.B.V.A.G., tel. 050.270076,
postbus 242, 9930 AE DelÍzijl.

Momenteel heeft de afdeling lJlst 33 leden
waarvan 8 de aantekening reanimatie in hun be-
zit hebben.
Afgelopen jaar hebben 21 kinderen op de basis-
school het jêugd A E.H.B.O. diploma gehaald,
terwijl 3 oktober j.l. op alle drie de basisscholen
weer eerr jeugdkursus A is gestart voor de groe-
pen 8 (zesde klassers) waaraan meewerken de
dames H. Zijlstra{en Woude, F. de Jager-
Bootsma, J. Vink-Kooistra, A. Boschma, P. v.d.
Bosch en de heer Nagelhout, met als invalsters
mevr. Beintema em mevr. Schuurmans.
De Herhalers zijn weer gestart op 20 oktober j.l.
en onder leiding van dr. Drenth en de heer W.
Slob worden de puntjes weer op de E.H.B.O.-i
gezer.
Ook is het de bedoeling dit jaar.weer een kursus
reanimatie voor geoefende E.H.B.O.-ers onder
leiding van dr. Drenth te organiseren.
In verband met het 20-jarig bestaan van de Kon.
Ned. Ver. E.H.B.O. aÍd. lJlst-Oosthem worden
op 16 maart 1978 in het Mienskipsh0s te lJlst de
Kringwedstrijden van Kring D gehouden.
De distriktsvergadering en -wedstrijd zijn dit jaar
op 19 april 1 987 op Ameland!!!

Het bestuur

TÉntips

Witlof
Yn 't begjin fan de foarige ieu waard der yn dizze
kontreien in chichorei ferboud. omdat de woar-
tel Ían dizze plant br0kt wurde koe foar in kofje-
surrogaat. Mar op in dei kaam men der achter
dat der yn it tsjuster lekkere wite kropkes Ét dy
woartels groeiden. Doe beg0n men dermei om it
as griente te ferbouwen. Om-en-de-by Brussel
foar't earst: sadwaande Brussels lof.
Der kin allinne mar kroppen komme as it griene
lof earst folslein ófstoarn is. As dit noch net it ge-
fal is, helje de planten der dan mar foarsichtich
Ít en lit se in wike op'ettnlizze.lt ófstoarne lof
snije jo twa sintimeter boppe de woartelhals óf.
Dan sette jo de woaÉels yn in kiste ticht tsjin el-
koar oan, opfolle mei wat wiêtich sán of goede
kompost. Dan yn 't tsjuster sette oÍ in stik swart
plastyk der oerhinne spanne. lt leit oan de tem-
peratuur, wannear't jo wytlof ite kinne. No kinne
jo ek b0ten in gat grave fan sa'n 20-30 sintimeter
djip en set dêr de woariels yn. De tuskenromten
wer opÍolje en dan ófdekke mei in 40 sintimeter
dikke laach strie.
Hjir oerhinne glêsplaten of plastyk tsjin't ynrei-
nen. Sa moat it slagje.

ANNA SCHRAA.VAN POPTA

GEDIPLOMEERD
PE D ICU RE

Geeuwkade 11 - Telefoon 1930

P.F.
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Wol bret, sei àlde Tabe,
tolfe aaien en tretjin piken

It wie goed mis. Oars sa fredich, mar no gOnze it
Ían de rare en frjemde berjochten troch it doarp.
En dat allegear om álde Tabe. Moarn soe it heve,
sa waarde der grute. Dan soene de plysjes
komme mei in feehanler en soe alles oohelle
wurde. Mar wis wie dat der ferwachte waard,
dat Tabe him danich fersette soe. Dy liet syn fee
him net samar fan't hiem ófhelje en dan wie
noch de Íraach: wat soene de àlde doarpsge-
noaten dwaan?
Soene se him helpe en harren ienriedich tsjin de
"ynboarlingen" keare sa't ïabe dat plachtte te
sizzen?
Dit hie noch in flinke stikelige sturt. Sjoch, om no
fierder hjir op troch te gean hai gjin sin, om't jo it
measte der noch net fanóf witte.
r+ sit sa: Tabe hat altiten op in lyts spultsje bOten

l,Joarp wenne, arbeide wat by de boer en hold
sels wat fee.
Kealtsjês, geiten, in barchje, wat kninen en hin-
nen en as der op in goede dei in ezel of wat pau-
wen der by kuieren, moast men net raar opsjen;
sa wieTabe.
Altiten skreppe en ihÍs wat yn't spul omslaan, it
wie syn libben. Mar wat kriget men nei ferrin fan
jierren op sa'n doarpke? Krekt, der moatte hu-
zen komme. No prachtich no, hoe mear sieltsles
hoe mear wille en it jongfolk wol hjir wol hinne.
't Doarp wurdt der suver Íleuriger fan en hieltiten
wurdt der mear bougr0n kocht.
En dêr en dêr en hup dêr ek noch mar wat hus-
kes en foar de oannimmer snijdt it roazen en án-
jelieren.

Minsken ót Hollàn krije der ek niget oan en strike
ek machtich as miggen der op del. lt kin net op
en jo riede it al, hieltiten mear de kant fan Tabe
op, ja nei in lyts tweintich jier sit Tabe mei syn
spultsje al midden yn de nijbou. En om de safolle
tiid wurdt er gek seurt oer syn póltsje en syn
spultsje. Hy kin fan de gemeente in kreas h0ske

'ije mei alles der op en der oan as er mar giet,
\--smar opkrasse, oftewol: "ik moet vedrekken

maar ze kunnen verrekken", sa't Tabe dai koart
en krêftich Étdrukt. Mar it spultsje moat plat
foar't doarpsgesicht, it póltsje moat omtsjoene
wurde ta in sporlfjild en "Die ouwe past hier niet
tussen". Goed mis fansels, de kat yn de gerdi-
nen want "Tabe gaat niet". Jild biede hat net hol-
pen, 't sjerp striken joech neat, dat it like dat it
hiele probleem yn de grutte doofpot bedarje
soe. Mar krekt doe't eltsenien dat hast tocht,
kaam de stok wer yn 't hinnehok. "Stankover-
last", wie de kreet en om detrije dagen kaam der
in brief bij B & W op tafel. No ja, dêr giet men hin-
ne, soks kin in tige sterk punt wêze. ïabe sels
r0kt neat leaver as dat, br0kt dus ek gjin oksel-
spuit of in fleske "nei it skearen", hat gjin "dubro
mei citron" yn 'e h0s mar hat it leafst trije wike de
selde overal oan. Elk syn meuch en dat sei de
baarch ek al en dy róle him yn de drek. Mar der
binne altiten bazen boppe bazen en ja hear,
wetlik besjoen moat Tabe de slach ferlieze. De
boargemaster sels hat by him west en fertel it
him. lt hie net folle skeeld oÍ hij hie syn ketling
trije dObel om de hals, 't wie mar goed dat er ien
fan syn bromsnorren bij him hie.
"Stankoverlast? 'k Ha net iens genóch stront om
dat skytnaasje fan jim der mei te besmodzjen,"
raasde Tabe de halje trawalje Ítnaaiende man-
nen nei.

Seisiswize:

Oan't safier hiene de àlde doarpsgenoaten alles
tasjoen mar doe wiene dy ek yn 'e wapens kom-
men. Tabe mocht dan in frjemde skiter wêze, hja
mochten him allegear graach. Syn heit hie altyd
al sein dat it in frjemd man wurde soe, want hy
wie noch mar trije jier áld, doe siet er al te seine-
harjen. Och der wiene pracht ferhalen fan him yn
de omloop. Doe't Tabe as jonge in kear te let op
skoalle kaam en de master frege noartsk hoe as
dat sa koe, andere Tabe dat er earst mei de ko
nei de bolle moast. "Kon je vader dat dan niet?"
raasde de man tsjin Tabe, dy't iiskàld antwurde,
"Nee master, dat moat de bolle dwaan." In lear-
der wie it net, mar wol snedich. De moaiste grap
Ít syn skoalletiid wie wol, doe't er yn de sechde
klasse siet ên troch sykte dêr salang in jonge juf-
fer foar de klasse kaam.
Hla miende doe op in kear dat hja in psychysk
0ndersykje hálde moast en op in ferfeelsume
middei beg0n dat mei Tabe. "Tabe neam do my
ris in bist dat molke jout?" frege hja, "No," seit
Tabe, "in geit". "Ja," seit de juffer, "dat kin ek
mar ik bedoel eins in ko." No ja, twadde fraach.
Neam ris in bist dat aaien leit." "No in ein," seit
Tabe. "Ja," sei hja, "dat kin ek mar ik bedoel eins
in hin,Tabe." Doe kaam Tabe ót 'e hoeke. "No
ja," sei er, "sa kin ik ek wol ien." "No toe dan
marris." "Sjoch," seit Tabe, "it giet der hurd yn
en it komt der slop wer Ít, wat is dat?" Juffer hie
it net mear, de readens rOn har troch de hals nei
de nekke en koe net in stom wurd sizze. "Ja,"
seit Tabe dan, "dat kin ek, mar ik bedoel eins in
lange finger koekje yn de tee!"
Dizze grap smiet fansels safolle strafwurk op,
dat hjir allinne al om hat er nea wer nocht oan 't
learen hàn.
"Learen is foar de dommen," wie syn definysje",
oars hoecht it dochs net!"
Hawar soksoade ferhalen dogge it noch altiten
en meitroch dat der nea ien by Tabe foar de wi-
nige doar komt, mei men him graach en binne
sadwaande foar him yn't gewear kommen.
It hat dan miskien noch net safolle holpen, mar
yn alle gefallen is it wol sa dat de saak fan twa
kanten beljochte wurdt. In wurkgroep fan "Tabe
moat bliuwe", waard oprjochte en boer Wielin-
ga, dêr't Tabe jierren by arbeide hat, waard ree
fán om as foarsitter te fungearjen. Net in gekke
set, want nei Wielinga waard harke, in man fan
respekt en oansjoch. Boppedat wie er foarman
fan in grutte politieke partij en wist dus hoe't it
ien en oar wurke. Hja woene net rOzje sykje - de
boel mocht perfoarst net eskalearje - mar foar't
de "ynÍal" beg0n soene hja de hegere autoritei-
ten in alternatyf plan oanbiede. Dit wie "Ét te'n
treure" trochnommen, Tabe wie hifke en st0n
der ek posityf tsjinoer en mei in goed op poaten
steande rede fan Wielinga moast it yn alle geÍal-
len yn earsten te kearen wêze.
Mar sjoch, Jan B0sgroen en Wietske Skelk wis-

TAXI-BUSJES
verhuur/8 pers.

ten hjir neat fan óf dus d.w.s. al dy oare
doarpslju ferwachten reboelje.
Och, at men Wielinga sa ris hearde oer syn áld
arbeider, kaam men ek net mear by.
Doe't Tabe der noch net iens salang wurke foel
op in dei syn stusjekoarden jaske yn dejarkolk.
Mei de hekkel reage Tabe yn de kolk om. "Lit dat
jaske mar gewurde," andere Wielinga, "dat fer-
wurdt wol en kinst it dochs nea wer oan ha."
"Dat wit ik wol," sei Tabe, "mar sjoch boer, myn
bóle sit der noch yn!"
Dat wie no Tabe, mear sl0chslim, as men tinke
soe. Doe't der op de pleats, midden yn 'e onge-
tiid, foar de fjirde kear brune beane op taÍel ka-
men, gie it màl.
De áldste soan, dochs al wat'stikelich troch de
drokte, raasde "al wer brune beane!", pakte de
folle panne en keilde him troch de glêzen. Op 't
selde stuit pakte Tabe syn stoel en slingere dy
troch it oare rÍt. No stode àlde Wielinga oerein.
"Werom dogge jo dat?" "Oh," seiTabe, "iktocht
jimme wolle hjoed b0ten ite!" Dat sadwaande
droech Wielinga Tabe ek in waarm herl ta. Mar it
g0nze troch it doarp.
Wat soe der moarn heve?

It sintsje wie moai opkommen en Tabe syn gei-
ten en kealtsjes kógen tefreden oan it farske
gers. De kninen hiene krekt de bóle hàn mei in
hanfol biks dat no sieten hja moai op de achter-
poatsjes en skaaiden mei de foarpoatsjes oer de
grutte earen, wilens drok slikjend.
Poes kaam mei in fjildm0ske oanseiten en Bijke
wachte yn spanning op it bewegen Ían in mus-
kusrót yn de 0nderwá|.
In fris wyntsje streak iroch de blêden en de hin-
nen klauwden al kreakeljend yn de r0chskerne
om, wilens Bokke der as in kening achteroan
rOn, somtiden syn káns eÍkes gripend. Yn in om-
sjoch trêde er ien fan syn wyfkes, skode efkes
mei syn fearren en it spul kuiere fierder as wie
der neat te rêden.
Wat kinne de minsken hjir al in spul om meitsje,
tocht ïabe doe't hy dat sa skóge, yn de bistew-
ráld is alles Íolle gewoaner. Syn dokes kamen
nei in pear fikse r0nten deun by him sitten en
wisten dat it no harren tiid wie om te iten. lt wie
ien en al frede en harmonije by Tabe op 't hiem,
moast er dit no hjoed Íerlieze?
Moast er hjir hjoed no op in wrede wize ófskie
fan nimme? Nei folle ferset soene hja him earst
grif meinimme nei't buro om óf te kuoljen en as
er dan trije, fjouwer dagen letter frijlitten waard
wie't spul al plat, tocht er.
Dan wie alles wat jild opbrocht, de merke op en
't oare wie troch Íeedoktershannen ófmakke.
It sintsje klom, in lyster song yn de àld Ílear. Hy
joech him del foar syn stikje bou. Alles woechs
fris en fleurich. Hy waard suver wat mankelyk.
Troch syn ferset, troch syn praat dêr't er sels
hieltyd wer moed fan krigen hie, wie er dêr noch
net earder oan takomt.
Bijke kaam op 'm ta, gie moai neist him sitten, en
lei syn skrander kop by him op de skurte. De
trouwe eagen seagen him oan. 't Wie krekt as
fielde it bist it. Hy aaide syn freon oer de glêde
Íacht. Hy fielde him foar't earst iensum en ferlit-
ten. Hy fielde syn eagen fan achteren wiet wur-
den. Yn de skerpe sinnestrielen glinsteren syn

Vervolg op pag. I
BEL 19OO
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Bondsspaarbank
Yan 1818 Sneek-lJlst

Stadslaan 51
051 55-1 245,

8ànr 3ó-r rrnu

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

a5

Faar al Jou molkprodukten,

frisdranken, tsiis en aeiien

komt de molkboer bii Jo foar!

EK ALLES FAN
'E WAERME BAKKER

Jou molkboer.

N. Waltje
Tillefoan 1397

eagen, net fan wille mar fol Ían fedriet. Moast it
no sa?
Bijke slikke syn hen.

:

Manmachtich wiene de minsken opsetten
komd. Wis, sensaasje altyQ moai. De boarge-
master sels, twa plysjes en ien Ían B & W st0nen
by 't hikje. Oan de oare kant fan 't póltsje st0nen
guon fan de nijboubewenners.
Tabe siet as in àld mantsje mismoedich yn it
keukentsje. lt soe heve, it hikje waard iepen
treaun, Bijke sloech oan doe't der fan achter it
spultsje tsien man oansetten kamen. Wielinga
Íoarop. Wisberet stapten hja op 't hege spul ta.
Dy holden yn, like fluch as de taskógers de si-
ken. Tabe kaam de hÉs Ét. In meterfoar de boar-
gemaster wie 't ho en no naam Wielinga it wurd.
Yn in net te ferbetterjen rede lei er wiis en wiid-
weidich Ít, wat harren bedoeling wie. Bydizzen
biede er de boargemaster harren plan oan, wer
yn hja Ét 'e doeken diene wat B & W der fan sizze
soene as Tabe's spultsje tenei as "Kinderboer-
derij" fungearje soe. In moaie smakke jild lei al
klear, de bern soene tichter by de bisten komme
te stean en der net fan fedrjemdkje, Tabe soe
noch in moaie álde dei hawwe, it doarp soe net
ferdeeld wurde, gjin sensaasje Íerhalen yn kran-
ten en tydskriften, om koart te kriemen better
foar alles. Ridderlik joech de earste boarger
Wielinga syn hán, naam de pepieren oan en kny-
peage hiel eefkes tsjin Wielinga en syn trawan-
Ien.
Tabe kaam der no ek by. "Boer, geweldich, kom
deryn en yt hioed by my. 'k Ha de brune beane
justerj0n dochs noch mar yn 'e weak setten," en
doe skeat er him wat yn 'e kiele. F0skjend r0nen
hja as oerwinners oer it paadsje. Bijke sprong by
him op. Op 'e dyk g0nze it "Tabe's bernebuor-
kerij!"

HARSENSSKRAABJE

In boer giet mei t0zend g0ne yn 'e b0se nei de
feemerke. Hy siket dêr om sliep (dy kostje
150 gone it stik), kninen (dy kostie 10 g0ne it
stik) en hinnen (dy kostje 2,50 it stik).
J0ns komt er werom, hartstikkene tefreden. Hy
hat gjin sinten mear mar hat h0ndert bisten.
Hoefolle skkiep, kninen en hinnen hat er
kocht???

Antwurd achteroo.

Vereniging voor
wijkverpleging Sneek, lJ lst
en Wymbritseradeel

Eten: mij een zorg?!
Thema: Voeding als je ouder wordt.

Over eten en diëten hoor je erg veel. Kranten en
tijdschriften staan ervol van. Er staan veel waar-
heden in, maar ook veel onwaarheden.
Wat vindt u van de volgende uitspraken:
- "'s Avonds drink ik niet meer. want dan moet
ik's nachts mijn bed uit."

P.F.
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- "Als mijn dochterkomt neemtzewel eenseen
paar sinaasappels mee, zelf koop ik ze nooit, ze
zijn zo duur."
- "Brood krijg ik niet meer weg. In plaats daar-
van neem ik maar beschuit en pap."
- "Melk drink ik niet meer. Mijn botten hebben
er toch niets meer aan."
Herkent u zich in deze uitspraken? Dan is onder-
staand stukje ook voor u van belang.
Dat jonge mensen goede voeding nodig hebben
weet iedereen. Dat goede voeding ook erg be-
langrijk is op middelbare leeftijd en voor bejaar-
den is bij veel mensen niet bekend.
Bij het ouder worden gaat alles wat langzamer
dan vroeger. Ook in het lichaam staat alles op
een lager pitje; zo werken bijvoorbeeld de dar-
men, nieren, de alvleesklier en de schildklier
veel trager.
Wat houdt dit in voor de voeding?
- Uw lichaam heeft minder eten nodig dan
voorheen (minder kalorieën).
- Minder boter gebruiken bij de maaltijden en
minder vetrijke tussendoortjes nemen, omdat
het vet niet goed mêer verteerd wordt.
- Bruin- en volkorenbrood prikkelen de dar-
men, waardoor die beter werken (minder snel
verstopping). Hetzelfde geldt voor Íruit me
schil, rauwe groenten en peulvruchten. \J
- Suiker en andere zoetigheid beperken, omdat
het lichaam grote schommelingen in suikerge-
halten niet goed meer kan opvangen, zodat er
een grotere kans op suikerziekte is.

- Veel drinken is erg belangrijk. Hoe meer
vocht, hoe beier de nieren hun werk kunnen
doen. In praktijk houdt dit in minstens 6x per
dag 2-3 kopjes thee, koÍfie, water, melk of iets
dergelijks (minimaal 2 liter per dag).
- 1/4-3/4 liter melk en melkprodukten worden
aangeraden en wel omdat de botafbraak (veel)
sneller gaat dan bij jongeren.
Over goede voeding kan ik nog veel meer zeg-
gen, maar dat wordt teveel voor dit blaadje.
Hebt u vragen dan kunt u (telefonisch) kontakt
met mij opnemen. Ook vragen over diëten kunt
u dan stellen.
Daarnadst is het mogelijk één of meer thema-
middagen rond het thema voeding enlof diëten
te organiseren. Hebt u belangstelling voor zo'n
themabijeenkomst geef dat dan even door aan
ondergetekende.
Het is in elk geval wel duidelijk geworden di.
goed eten voor mij êen zorg is en ik hoop dat rf
voor u zelf ook zegt: "etên: mij een zorg!"
Ook bestaat er de folder "Goede Voeding als je
ouder wordt".
Heeft u belangstelling voor deze folder of vra-
gen over de voeding, dan kunt u terecht bij: Ina
Hoekstra, wijkziekenverzorgster, tel. 05150-
19281 (lJlst, Oosthem, Gaastmeer, Oudega en
Heeg), te bereiken van 12.00-13.00 uur op
werkdagen.

Johanna van der Meer, diëtiste bii de Provin-
ciale Friese Kruisvereniging
spreekuur elke maandag tussen 10.00-12.15
uur. bereikbaar op nummer 058- 131024.

Sinterkloos hoeft niet ver te zaeken.
enorme keus in speelgoed en in boeken,

Hij stopt gewoon voor onze deur,
met porkeermeters geen gezeur!
Meer kon er niet op dit papier,

moor de Sint is oud en wijs:
HIJ KOOPT HET HIER!

VISSER.IJLST
BOEK- ÊN FOTOHANDEL-SPEELGOED
Galamag6chl l€lêloon 1314
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'lJIster allerlei'

Beg rafenisvereniging " De Laatste Eer"
Dit aÉikel is geschreven op verzoek van het bestuur van de lJlster begraÍenisvereniging die
dit jaar 65 jaar bestaat.
ln de vorige eeuw viel het begraven veelal onder de zogenaamde "burenplicht". Eind vorige en be-
gin deze eeuw werden op veel plaatsen begrafenisverenigingen opgericht; dat gebeurdê ook in
Ulst.

Oprichting in 1921
In 1886 wordt in lJlst een Onderstandskas oo-
gericht voorzieke en gewonde werklieden en de
daaraan verbonden begrafenisdienst. Deze in-
stelling is van de afdeling Ulst van het NedeÊ
landsch Werkliedenverbond "Patrimonium".
In 1888 wordt hier een Zieken- en BegraÍenis-
fonds opgericht uitgaande van de Maatschappij
iot Nut van 't Algemeen.
Meester C. Sweris, hoofd der Openbare Lagere
School, is één der bestuursleden.
Later wordt dit het bekende Onderlinge Zieken-
fonds lJlst en Omstreken, wij komen hier nog op

. :ug.\íoor een voorlopige commissie worden in 1920
maatregelen genomen die er toe leiden dat op 6
januari 1921 een vereniging wordt opgericht
met 296 leden die de naam krijgt "Laatste Eer',
De reden van de oprichting is in de notulen niet
verder omschreven, mogelijk fungeerden eer-
der genoemde verenigingen niet meer optimaal.
Het doel van de nieuwe vereniging is, door het
heffen van contributie harer leden, hun overle-
denen kosteloos en op waardige en plechtige
wijze grafwaarts te brengen.
De samenstelling van het eerste bestuur is als
volgt: lzaák Kuipers voorzitter, Willem Renzema
(postkantoorhouder) secretaris-penningmees-
ter en Jan Snijder, Maden Visser en Jan van der
Goot leden.
Er wordt ook een commissie benoemd die oo
alle werkzaamheden contróle moêt houden.
Deze bestaat uit de heren Fedde Faber. Schelte
van der Goot en Teatse Holtrop, na diens overlij-
den in 1925 volgt Uiltje Reitsma hem op.
Als bodes worden benoemd Gerrit van der
L{orst en Jan Brens. Als drager: Jan van der

. rrst, Wiggele van der Velde, Anne de Haas,
l(nske Stapersma, Hendrik van Noggeren,
Sjoerd van Tuinen, D. Schingenga, Ale Feen-
stra, Ernst Hoomans, Gabe Brouwer, Auke de
Boer en Gerben Zuidstra:
Zes van deze dragers zijn tevens "bekleder" en
er worden ook nog zes "bekleedsters" be-
noemo.
lJlst wordt nog eens bewerkt door de bestuurs-
leden en eind 1921 heeft de vereniging al 370 le-
oen.
Niet iedereen betaalt evenveel contributie, de
leden zijn in klassen verdeeld.
"Weduwen en personen zonder werk" betalen
f 1,- per jaar, het tarieÍ gaat steeds met twee
kwartjes omhoog tot een maximum van / 6,-
per jaar voor de meest draagkrachtigen. In het
eerste jaar int de penningmeester í 1001 ,75
aan bijdragen, dit bedrag wordt, uiteraard, ge-
deponeerd bij de Spaarbank lJlst.
De buuden sluiten zich nu ook aan en dit levert
nog een Í 4,76 exlr'a op voor de kas.
Een begraÍenis kost in 1921 ongeveer/ 42,- in
1924 Í 46,75, in 1935 / 50,50 en in 1945 f 61 ,-
bij deze bedragen is de rouwkoets inbegrepen.
Op de jaarvergadering van 1922 wordt gespro-
ken over het eventueel zelf aanschaffen van een
(lijk)koets, dit plan is echter nooit uitgevoerd.
Het bestuur besluit tevens om de leden op de

volgende jaarvergaderingen op koffie te trakte-
ren.

ZiekenÍondsleden naar Laatste Eer
Op 16 november 1922 wordt een vergadering
gehouden in de bovenzaal van kastelein Ale
Feenstra door het bestuur van de begrafenis-
vereniging en het bestuur van eerder genoemd
Ziekenfonds.
De heer C. Sweris leidt de vergadering en maakt
het doel van deze bijeenkomst bekend. Een deel
der werkzaamheden van het Ziekenfonds, na-
melijk het grafwaarts dragen der overledenen,
kan beter worden overgenomen door de vereni-
ging "Laatste Eer". Dit zo zegl de heer Sweris
als gevolg van de loop der tijden. Het Zieken-
Íonds kan in dezen niet meer voldoen aan de ei-
sen des tijds. Eén en ander wordt langdurig be-
sproken en men komt tot de volgende oplos-
sing:
1. De leden van het Fonds worden tegen "kos-
tende prijs" bij overlijden grafwaarts gedragen.
2. Als een lid van het Ziekenfonds is overleden
moet een zeker bedrag aan de begrafenisver-
eniging worden betaald.
Uit het jaarverslag over 1923 blijkt dat in dat jaar
een paar beste "kistekleden" zijn overgenomen
van de Doopsgezinde diakonie voor een bedrag
van f 40,-. Het is het bestuur tevens ter ore ge-
komen dat de oude buur{ zich nu ook eindeliik
wenst aan te sluiten.

Klokluiden
ln 1924 worden als bodes benoemd Rimmer
van Netten en Sybren Okkes van der Wal. Op de
jaarvergadering van 1927 wordt, aldus de notu-
len, voor de zoveelste maal gesproken over het
klokluiden tijdens een begraÍenis. Weyma en
Van der Wal wijzen er op, dat er iets haperl aan
de plechtigheid van een begrafenis zonder
klokluiden en dat, zoals de volksmond dat zegt,
men als een muis op het kerkhof wordt ge-
bracht. Vooral door het klokluiden wordt ieder
mens er op gewezen eenmaal te moeten ster-
ven. Het bestuur zal nog eens in overleg treden
met B & W. Later blijkt dat de kosten van het
klokluiden voor de begrafenisvereniging te
hoog zijn en dus wordt er niet geluid tijdens een
begrafenis. Bij de ingekomen stukken op deze
vergadering is een brieÍ van een zekere Bokma
uit Sloien die zijn diensten aanbiedt met een lijk-
koets.
Het bestuur wijst dezè aanbieding af want Ha-
nenburg (stalhouderij) uit Sneek voldoet altijd
uitstekend. VeÍder wordt besloten dat als er een
kist naar één der konsistoriekamers moet wor-
den gebracht deze of gedragen of per praam
vervoerd moet worden. Aan de dragers en bo-
des wordt verzocht zich tijdens een begrafenis
te onthouden van (pruim)tabak en sigaren!

Streven naar volmaaktheid
Hoe langer een vereniging bestaat des te meer
zal zij de volmaaktheid naderen. Zo beginnen de
notulen van een vergadering uit de jaren '30.
Het bestuur doet er alles aan om een beqrafenis

zo waardig en goed mogelijk te doen verlopen.
De jaarvergaderingen worden soms wel door 60
mensen bezocht en ter verhoging van de gezel-
ligheid wordt de leden een kop koffie, een eier-
koek en een sigaar aangeboden.
Op de jaarvergadering van 1935 wijst Jitze Vis-
ser op het hinderlijk volgen van kinderen bij de
begraÍenissen en het gekeuvel der mensen die
de baar volgen. Voorzitter lzaàk Kuipers zegt,
dat grote mensen zelf moeten beseffen, dat dit
niet kan. Bakker Jan Sytsma stelt voor de
SchoolhooÍden aan te schrijven met strekking
tot waarschuwing der kinderen. Dit voorstel
wordt aangenomen.
In deze tijd is ook aktueel het aanschaffen van
een begraÍenis- oÍ Sandertoestel. De meeste le-
den wensen echter de oude manier van begra-
ven aan te houden, dat is hetInet touwên laten
zakken van de kist in het graf. Sybren Okkes van
der Wal bedankt in 1936 als bode-bekleder en
Anne Stapersma volgt hem op.
Voorts wordt in deze periode (1936-'37)gespro-
ken over de aanschaÍ van een rijdende baar. Ja-
cobus Wassenaar (bakker) zegt op een jaarver-
gadering, dat als deze baar wordt gebruikt, de
vereniging "Laatste Eer" haar naam niet meeÍ
waard is. De koets gaat boven alles. Voorlopig
dus geen rijdende baar.
Jan Hes wordt in 1 941 bode en in de notulen van
1943 staat: Wij zijn verstoken van rookaÉikelen
maar er is toch voor iedereen kofÍie met koek
(vanwege de 2e Wereldoorlog, Fr.B.).

Het 25-jarig bestaan van de vereniging wordt
gevierd met een "Gedenkavond" op 7 januari
1946.
Een aantal mensen is gedurende deze gehele
periode aktief geweest voor "Laatste Eer" en
wel: l. Kuipers, W. Renzema en Jan van der
Goot bestuursleden, de weduwe Joh. Nijdam
bekleedster en de dragers Ernst Hoomans,
Gabe Brouwer en Anske Stalersma.

Tekort aan dragers
Er is in 1948 een tekod aan dragers. Eén van de
redenen hiervan is dat er voor deze mensen
geen (uniform) kleding is. Anderen menen dat de
beloning voor de dragers, vier gulden per
dienst, te laag is. Het is weer bakker Wassenaar,
die de spits op de vergadering afbijt: Schaf toch
goede uniformen aan en de dragers komen wel.
Yde van der Kooy, Gerrit Nijdam en Eved Geeds
Westerdijk willen wel drager worden als de
"Laatste Eer" maar voor uniformen zorgt.
Na lang beraad gaat het bestuur door de knieën.
Er zullen lange jassen en handschoenen voor de
dragers worden gekocht, dat heeft wel tot ge-
volg dat de kontributie van de leden enigszins
omhoog moet. Het benodigde geld voor deze
kleding wordt geleend van de Spaarbank lJlst.
Jan van der Goot bedankt in 1 949 als bestuurs-
lid en Anne M. Schilstra is zijn opvolger.
De bodes Jan Hes en Anne Stapersma melden
het bestuur dat het zogenaamde rondzeggen
(= leedaanzeggen) nogal wat tijd in beslag
neemt. Zij willen graag dat de mensen die buiten
de bebouwde kom van lJlst wonen voodaan
een berichtkaart ontvangen als hier iemand is
overleden. Dit geldt dan voor de bewoners van
het Zouw, de Rat, het Stoom, Nijezyl, Stations-
weg en de Hemdijk. Het bestuur gaat hiermede

Vervolg op pag. 10
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akkoord. Uit de notulen blijkt steeds dat het be-
stuur en de leden alles graag bij het oude willen
houden. Maar ook "Laatste Eer" ontkomt niet
aan modernisering.
Zolezen we in het 32e jaarverslag uit 1953:
Van Hanenburg uit Sneek is bericht ontvangen
dat hij zijn stalhouderij heeft opgeheven met ge-
volg dat thans in plaats van een paard ên rouw-
koets de lijkauto dienst doet bij een begrafenis.
Hoewel het bestuur dit zeer betreurt, zietzijzich
toch genoodzaakt deze konsekwentie te aan-
vaaroen.
In 1953 schenkt het bestuur honderd gulden
aan de slachtoffers van de overstromingsramp
in Zeeland.
Tot zover een gedeelte uit de geschiedenis van
begrafenisvereniging "Laatste Eer" te lJlst.

Eigen aula
De 1 e juli van het jaar 1 973 is een belangrijke da-
tum voor de vereniging. Dan wordt namelijk het
achterste gedeelte van het voormalige Groene
Kruisgebouw aan de Stadslaan aangekocht
voor J 42.Q0Q,-.
De Bondsspaarbank koopt het voorste gedeel-
te. Door deze aankoop heeft de vereniging
"Laatste Eer" nu een eigen aula met een zaal
voor condoleance, uitvaadplechtigheid en na-
visites en een vertrek waar de overledenen kun-
nen worden opgebaard. Het besluit tot deze
transaktie wordt genomen op een buitenge-
wone ledenvergadering in hetvoorjaarvan "1973

onder voorzitterschao van de heer Claas Fran-
kena.

Het notulenboek over de periode 1954-
1 973 is helaas zoek geraakt. Mocht één
der lezers weten waar dit boek is geble-
ven, dan wordt men vriendelijk verzocht
hierover kontakt op te nemen met de se-
kretaris de heer H.L. Wagenaar, Wester
goleane 31 , IJIst, tel. 1510.

In augustus j.l. hebben de dragers een nieuwe
antractiekleurige uitrusting gekregen.
De kontributie bedraagt nu Í 25,- per persoon
per jaar. Kinderen beneden de 1 8 jaar zijn bij het
lidmaatschap der ouders inbegrepen.
Bij overlijden wordt op de nota van kosten van
dienstverlening aan leden een bedrag van

f 1250,- in mindering gebracht.
Deze tarieven zijn volgens de richtlijnen van de
Ferderatie van Uitvaartverenigingen in Friesland

GEDENKAVOND
VAN HET 25-JARIG BESTAAN

VAN DE BEGRAFENISVEREENIGING
OP 7 JANUARI 194Ó IN "ONS GEBOUW"

,,DE LAATSTE EER"
,S 

AVONDS 7.45 UUR

Opening
Notuleri
Jaarverslag secretaris en penningmeester over 19441'45
Algemeen verslag over de 25 jaar

Bildrage van de voorzitfer: Oprjuchting, {orhinne en nou

Ve r k i ezi n s best u u rsr ed e',1ï. 
i ;11;*f:Hi;lffill!ï: f ïo'

secretaris-penningmeester W. Renzema

Verkiezing commissarissen

Alle leden, mannen en vrouwen, worden
Er wordt voor ,consumptie gezorgd, evenwel
Gaarne onderstaande strook invullen en vóór
werpen bii den secretaris-penningmeester W.

hierbil uitgenoodigd.
suiker meenemen.
3 Januari in de bus

Renzema,

waarbij ook "Laatste Eer" is aangesloten. De
vereniging verzorgt overigens niet alleen begra-
fenissen maar ook krematies.
Volgens bestuurslid Henk Wagenaar treedt er
zo langzamerhand een vergrijzing op in het le-
denbestand. Het zou toch jammer zijn dat zo'n
dienstvêrlenende instantie als deze in de toe-
komst zou moeten verdwijnen.
Informatie over deze vereniging kunt u krijgen bij
penningmeester Joh. Nildam, Sikko Sjaerde-

Het bestuur

malaan 38, lJlst, tel. 1783. U kunt zich bij hem
ook opgeven als lid.
Bestuursleden zijn momenteeÍ: Sipke de Vries
voorzitter, Henk L. Wagenaar sekretaris, Johan-
nes Nijdam penningmeester, Wietse B. Fijlstra
en Catharinus Bosma leden. Bode is de heer J
Plantinga, De Kamp 14, Woudsend, te|.05141.
372.

Frits Boschma

De lêste bleden

Mei pine en muoite wurdt der besocht om mei

in inkeld staltsje stàn te hálden tsjin wyn en wet-
ter
dy't meitsje dat de hieltyd kealer wurdende
oeam
s0nder ophàlden swier skoddet; it wurdt letter

yn de tiid, de lêste blêden litte lang om let los
en fine har wylde wei nei grymske gr0n en wetter
dy't meitsje dat it óttarde lichem s0nder groede
nei te liiten wei wurdt yn 'e wràld; it wurdt letter

yn de tiid, mar swarte twigen tsj0gje en foarsizze

Ís alwer de berte fan nij libben en libbend wetter
dat komt yn krankile kleuren en suver sinnel-
jocht
we kin' it net begripe mar moat 't leauwe; it
wurdt letter.

P.F,
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J.G.DEVRIES -IJLST-' schildenenbehutgetsbecfiljt
GalamagÍacht 13 - TEL, 05155-1382

@wn,mtnantin
WQ,6ot,
Zevenpelsen 8, 8651 BT lJlst
Privé: Sikko Sjaerdemalaan 31, lJlst
TeleÍoon 05155-1322

Agtorijschoot L. de BOer

&q,-lrtt*d n annltp wtmattpn

Stánfries-nieuws

Het wedstrijdseizoen voor de Stánfries-leden is
weer aangebroken. Het begint zoals gewoonlijk
met de rayon-springwedstrijden. Deze werden
in de sporthal te Lemmer gehouden.
Zaterdagmiddag 25 oktober ging Stánfries met
2 meisjes-, 1 dames-, 1 jongens- en t heren-
ploeg naar Lemmer. De strijd moest worden
aangeboden met T.G.P., V en O, Spirit, DES,
SVW, Oeverzwaluwen, Wats, Hanzestad, Even-
wichtsbalk en DOS, de organisator.
TGP en STÀNFRIES waren met de meeste oloe-
gen, n.l. 13 en 14. Dat betekende dat STAN-
FRIES hier met ongeveer 35 jongens en meisjes
was.
Bereidwillige ouders hebben er voor gezorgd
dat iedereen weer heen en terug kwam.
Ook successen bleven niet uit. Er werden maar
liefst vijf 1e, één 2e en vier 3e prijzen behaald.
TGP uit Sneek ging met I prijzen huiswaarts, de
anderen met minder, waaruit blijkt dat de trai-
ningen vruchten afwerpen. In december volgen
de Friese kampioenschappen en daar moeten
de turnsters en turners zich op provinciaal ni-
veau waarmaken. De hoogste scores van de
middag werden door de STANFRIES- heren be-
haald met 17.5 op de minitramp-valmat.
Deze successen geven de leden weer een fijne
opsteker naar de volgende wedstrijden.
Uitslagen:
de door Stánfries behaalde prijzen:
Minitramp-valmat: jongens 3e prijs 13.4 p; he-
ren 1e prijs, 17.5 p; meisjes 1e prijs 15.2 p; da-
mes 3e prijs 15.7 p.
Lange mat: jongens 2e prijs 13.8 p; dames 3e
prijs 14.3 p; heren 1 e prijs 16.6 p.

Kastspringen: dames 1e prijs 16.4 p.; jongens
3e prils 12.5 p.

Minitramp-paard-valmat: heren 1e prijs 1 6.6 p.

Stánfries-heren
Fries-kampioen
Zaterdag 9 november werden in Akkrum de
Friese verenigingskampioenschappen turnen
gehouden. Er kon in verschillende kategorieén
worden deelgenomen.
De Stànfries dames en heren namen in de C-ka-
tegorie deel. Bij de dames werd door 19 groe-
pen van verschillende verenigingen uit heel
Friesland deelgenomen. Hei was voor het eerst
dat de dames onder leiding van Mieke Bergstra
hier oresent waren.
Petra Hagens, Fokkelien Boorsma, Grytte Oreel
en Elly de Vries, waren degenen die zich in deze
grote groep moesten waarmaken. Zij slaagden
erin een achtste plaats te behalen. Hun punten-
totaal was 86.70, een prima prestatie.
De winnaar D.O.S. Dronrijp had 93.50 en no. 2,
De Stenen Man uit Harlingen, verzamelde 93.45
p.
De beste prestatie leverden de dames op de
brug, hiereindigden zij als derde van het geheel.
Gelijktijdig met de dames streden de heren in
een gymzaal, wat verre van ideaal is, ook om de
Friese titel.
5 Verenigingen waren veftegenwoordigd. Na 2
onderdelen stonden de Stánfries-heren oo een
derde plaats. T.G.P. was eerste, gevolgd door
Stànfries Gorredijk. Daar moest wat aan gedaan
worden vonden Bob Pruiksma en Douwe Dijk-
sira.
Na vier toestellen stonden de heren oo een
tweede plaats. T.G.P. was afgezakt naar een

derde plaats. De achterstand was 1.50 p. op
nummer 1.
Paard-voltige moest nog komen, het onderdeel
waar de andere twee ploegleden, Lieuwe Berg-
stra en Jan Sake Hofstede hun punten op bin-
nen moesten halen.
Eerstgenoemde haalde met 8.30 het hoogste
cijfer op dit toestel. En na 5 onderdelen stonden
de heren 0.8 p. voor op nummer 2, Stánfries
Gorredijk.
Op het laatste onderdeel, de ringen, stelden de
StánÍries-heren het kampioenschap veilig. Met
131.40, en een voorsprong van 3.4S p. werden
de Stánfries-heren Fries kampioen, de eerste
keer in het bestaan van de vereniging.
Tweede was StànÍries Gorredijk met 127.95 en
"buurman" T.G.P. uit Sneek eindigde met
129.05 op de derde plaats. Vierde was LONGA
Wijnjewoude 107.55 en vijfde V.D.l. Otdeboorn
met 90.45 o.

Belangrilker dan een goedkoop
lesuur is de eindrekening

na het rllexament
Ga daarom naar

Autorijschool L. de Boer
popmawal 12

Ulst
Teteíoon 0S155-15S3

VOLLEDIG
GEDIPLOMEERD
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"MIJN HOBBY, UWGEMAK"
Het veÉrouwde adres voor al uw slijpwerk!!
Zijn uw schaatsen scherp als er straks ijs komt?
Moppert u nog steeds op uw botte bestekmes-
sen? Knoeit u nog steeds met een botte schaar?
Breng daar verandering in en neem kontakt op
met uw fijnslijper P.H. de Vries, Bockamastraat
27 ,t.el.05155-1782.

TAXI.NIEUWENHUIS
BEL 19OO

Handwerkgroep Herv. Gem.
houdt verkoping
De handwerkgroep van de Hervormde Ge-
meente te lJlst hoopt 28 november, 's middags
vanaÍ 15.30 uur en 's avonds vanaf 19.00 uur
verkoping te houden van haar gemaakte spul-
len.
U bent van harte welkom in de Dépendence aan

de Galamagracht (naast oude Stadhuis).
's Middags is er poppekast en grabbelton voor
de kleintjes, 's avonds verschillende aktiviteiten
zoals sjoelen, balgooien en draaiend rad.
Zowel 's middags als 's avonds is er koffie oÍ
thee met eigengebakken koek.

E. Osinga-v.d. Velde
Eegracht 91

Kollekte
Geestelij k Gehandicapten
Dit jaar heeft de kollekte Geestelijk Gehandicap-
ten een bedrag van / 1.053,85 opgebracht.
Veel dank voor de gulle gaven en de kollektan-
ten voor hun spontane inzet om deze kollekte
weer tot een succes te maken.

Ravonleidster T. Roorda- Feenstra
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c.P.B.
Donderdag 9 oktober j.l. hield de C.P.B. weer
haar maandelijkse avond.
Ditmaal hadden we de heer Frank de Vries uit
Appelscha. Aan de hand van dia's liet hij ons de
natuur zien rondom zijn hui$ en over het milieu in
het algemeen.
Het onderwerp was bloemen. Het was een
mooie en gezellige avond.
Om ongeveer 10 uur gingen we allen weer naar
huis.
Onze volgende avond is op 20 november, dat
wordt een kreatieve avond onder leiding van
Marja Meijer.
Komt u:gerust eens langs.

det bestuur, Iel.2114

Kreatief Centrum 't NifelhÉske
Galamagracht 90a, I Jlst

In januari 1987 wil 't NifelhÍske de volgende
cqrsussen van start laten gaart:

- Binnen hu is-architektuu r,
12 keer à f 95,-. H. Hulscher

- Tuin-architektuur,
10keerà f75,-- Sj. Dotinga

- Naaien 10 keer à f 60,- B. Oppewal
- Knutselen voor volwassenen,

10keerà f60,-.
De kursussen kunnen alleen doorgaan bil vol-
doende belangstelling, dus geeÍ u op en vraag
ook familie, vrienden of kennissen of ze deel
willen nemen aan één van deze aktiviteiten.
De kursussen worden gegeven door vakmen-
sen !

Dus geef u snel op voor een kursus die u in ei-
gen stad kunt volgen!
Dit kan bij: T. Lageveen, Eegracht 29, telef.
2312; R. Koopmans. Eegracht 2, telet,2517.
Doe dit het liefst vóór 18 december 1986.
De tijden van de kursussen worden in overleg
bepaald. maar waarschijnlijk worden ze op
een avond gegeven.

Misschien heeft u zelf nog een idee op kreatief
gebied, wilt u dat dan ook doorgeven, dan we-
ten wij waar de belangstelling naar uitgaat en
kunnen wij dit misschien ook nog organiseren.

Als u de aktiviteiten van 't NifelhÉske wilt
steunen, dan kunt u donateur (f 5,-) of lid
worden (f 7,50). U kunt u bij bovenstaande
personen opgeven.

teeds meer mensen ontdekken de Sporthuis
Centnrm parken voor een volwaa,rdige hrssendoor
vakantie.

-CeffiÉrcs
TE NIEIME NMM UAN SPORTHUIS CENTRT]M

bespeken bijde
Tí\ n n n (---n\ Galamagrachtl

LHAD0LDAffiH lÉ fti'ou,uu.,o,u
Openingsuren: dagelijks 8.30 - 16.00 uur

vríjdagavond 19.00 - 20.00 uur

o bloemen
. planten
o bloemsierkunst
o tuincentrrJm
. tuinarchitectuur
Dit alles in uw'eigen slad'

A4eubeJmaheri'

ReinGolzm(
Gespecialiseerd in het maken
van ei gent i jd se me ube len
en i nter ieu r- bet i m me r i ngen
naar uw persoonlijke wensen.

Uilenburg 16 - 8651 EK lJlst - TeleÍoon 05155-225j

Voor nieuwbouw, uitbreiding of
onderhoud van uw:

O Venrarming
(C.v. en lokale verwarming)

O Sanitair en waterleiding
O Zinkwerk
O Dakbedekking

Installalie- ên loodgietersbedrllí

A. SUPERDA
Stadslaan 2a, telefoon 05155-1224

De enige zelfslachtende slager in
ons stedeke, sniidt voor U het vlees
zo van het stuk.

Proefde U al:

Ons vers gemalen,

heerlijk gekruid
gehakt

en onze echte

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

SLAGERIJ

W.Zailstra & zn.
Eegracht 65 - lJlst - Telefoon 1309


