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Open huis bij technisch adviesburo
P.J.M. Hoogeveen
Op woensdag 19 november j,l. hield technisch adviesburo Hoogeveen, gevestigd aan de Ee-
gracht nr, 33-35'open huis'.
Ruim 150 klanten en relaties hebben van deze gelegenheid gebruik gemaakt om kennis te
nemen van de mogelijkheden van dit buro,
In 1978 is de heer Piet Hoogeveen gestart als éénmansbedrijf, thans werken bij dit buro 10
mensen en er wordt nog gezocht naar 2 nieuwe technisch geschoolde medewerkers.

Uitbreiding
De heer Hoogeveen heeft na een technische op-
leiding vooral in de praktijk zijn kennis opge-
daan. Na 7 jaar bij een ander adviesburo ge-
werkt te hebben, begon hij in 1 978 'foar himsels'
in een klein kantoor achter het pand Galama-

ach|24.
\we behuizing werd al spoedig te klein en in 1980

kon de bakkerij van de heer Jaring de Boer aan
de Eegracht worden aangekocht. Vroeger was
hier de zogenaamde Centrale bakkerij en daar-
voor was Anne M. Schilstra hier bakker.
Het voorste gedeelte van dit pand is vernieuwd
en het achterste gerenoveerd. Architect Hyl-
kema uit Workum heeft bij het ontwerp van de
gevel terdege rekening gehouden met de naast-
liggende bebouwing, te weten het bekende huis
'De Messingklopper'.
Omdat het adviesburo doorgroeide, tegen de
algemene ekonomische teruggang in, werd
naar een nieuwe uitbreidingsmogelijkheid ge-
zocht.
Die werd gevonden door het aankopen van de
voormalige lagere hervormde school, laatstelijk
in gebruik als kantoor bij de gemeente Wymbrit-
seradiel. Deze school is gebouwd in de jaren
1926:27 en verkeed in een prima staat. In juni
van dit jaar kon het pand opnieuw ingericht en
betrokken worden.
'Het vroegere schoolgebouw,' zegt Hoogeveen,

, ,left onmiskenbaar een zekere allure. Daarom--ïíebben 
wij er zowel in- als uitwendig bijna niets

aan veranderd. Dit gebouw is in deze vorm al
heel goed als kantoor bruikbaar.'

Allerhande adviezen
De werkzaamheden van dit technisch advies-
buro zijn te verdelen in 3 afdelingen die uiteraard
een bepaalde samenhang hebben.
Ten eerste worden hier adviezen verstrekt op
het gebied van energiebesparende maatrege-
len, er worden ontwerpen vervaardigd voor in-
stallaties zoals verwarming en verlichting en het
buro maakt begrotingen en aanbêsiedingen.
Een tweede afdeling is de ontwikkeling en leve-
ring van komplete programma's voor kompu-
ters, in vaktaal wordt dit 'software' genoemd.
Twee jaar geleden is adviesburo Hoogeveen
begonnen met het zelf ontwikkelen en verkopen
van uitermate bruikbare programma's. Eén er
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van is uniek in Nederland, dat is het zoge-
naamde programma Verwarmingsketelselektie.
Met behulp van dit komputerprogramma kan
binnen 5 minuten een verwarmingsketel welke
nodig is voor vervanging uit het in Nederland le-
verbare bestand worden geselekteerd. Ook kan
per komputer de enerEie (meestal gas) bewaakt
en geregistreerd worden; dit gebeurt met het
door het buro zelf ontwikkelde systeem 'Ener-
giewacht'.
De derde afdeling is de behandeling van subsi-
die-aanvragen voor uitvoering van energiebe-
sparende maatregelen. Te denken valt hierbij
aan gebouwen als scholen, dorpshuizen en
sporthallen, maar ook huurwoningen.
Adviesburo Hoogeveen is een onafhankelijk ad-
viesburo en is ingeschreven bij de SVeru lSticn-
ting Voorlichting Energiebesparing Nederland).
Deze stichting regelt energiebesparing subsi-
dies voor het Ministerie van Economische Za-
Ken.

Komputers
Het zal duidelijk zijn dat het'elektronisch reken-
tuig' oftewel de komputer onontbeerlijk is in dit
bedrijf.
'Het is het belangrijkste stuk gereedschap dat
wij hebben,' zegt Hoogeveen. In de verschil-
lende kantoren zijn dan ook 6 personal-kompu-
ters opgesteld. Mede door de toepassing van
deze komputers is het bedrijf in een stroomver-
snelling geraakt.

TAXI.BUSJES
verhuur/8 pers.

BEL 19OO

De nieuwste aktiviteit van adviesburo Hooge-
veen is de levering van komplete automatiserin-
gen voor bedrijven zoals komputers met toet-
senbord, beeldscherm en printer, en het hier.bij
verstrekken van deskundige adviezen. In een
speciaal ingerichte ruimte kan deze apparatuur,
in vaktaal 'hardware' genoemd, worden gede-
monstreerd.
De klanten van dit adviesburo zijn onder andere
installatiebedrijven, industrieën, architekten,
besturen van scholen, banken, dorpshuizen
enz. en gemeentebesturen. Het buro is hoofd-
zakelijk werkzaam in Friesland en dan vooral in
de Zuidwesthoek. Buiten onze provincie zijn
ook verschillende projekten uitgevoerd.
Komputers en komputerprogramma's worden
in het hele land geleverd.

Personeel
,,Alles wat tot nu toe bereikt is," zegt Hooge-
veen, ,,is vooral ook te danken aan mijn perso-
neel." In de uitnodigingsbrief voor het open huis
lazen wij: Met een enthousiast team van jonge
medewerkers zijn wij optimaal inzetbaar op een
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Golff aan de Galamagracht in flst is een
vriendelijke discount. Een supermarkt
waar alles verkrijgbaar is.

* vense groente en fruit
* vers vlees
* veris 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 december n86 - januari '87

1 8 december Kersttoernooi Jeugd Badmintonvereniging Flash
1 9 december Klaverjassen
19 december Kerstviering bewoners 'Nij Ylostins'
24 december Kerstnachtdienst, 21 .30 uur Ned. Herv. Kerk, ds. Maas en Curios Combo
25 december Herv. Kerk, ds. Ypma van Oosthem met Concordia
25 december Geref. Kerk, de heer Bijlsma, met dwarsÍluit en zang
25 december Herv. Kerk, 1 6.00 uur, KerstÍeest zondagsschool
26 december Geref. Kerk, gez. dienst, ds. Torenbeek uit Workum met omlijsting
31 decemberHerv. Kerk, halÍ8, ds. Faber
1 januari Geref. Kerk, 10 uur, ds. Barends uit Oranjewoud
2 januari Klaverjassen
2 januari 14.00 uur kindervoorstelling, theatergroep 'Finnisj'
7 januari Bridge club
12 januari Bridge club (middag)
12 januari Bond van Plattelands vrouwen in Friesland, jaarvergadering
'l 5 januari C.P,B. jaarvergadering, éódagsbestuur
16 januari Uitvoering Krite 'Meiinoar ienl
16 januari V.O.P. toernooi
1 7 januari Badmintontoernooi
17 januari Uitvoering Krite 'Meiinoar ien'
21 januari Bridge club
22 januari N.C.V.B. jaarvergadering
26 januari Bridge club

januari Gemeenteavond Gereformeerde Kerk
\í januari Bridge club, Kypmantsje drive.

Agendabureau: Mevrouw w. Kempe-
naar- Vêrhoog, Jonker Rispensstraat 9, telefoon
1747.

Vaste avonden/middagen:
Zangvereniging "Euphonia" repetitie iedere
dinsdagavond 8 tot 10 uur in de Doopsgezinde
Kerk.
Muziekkorps "Concordia" repetitie iedere
maandagavond kwad voor 7 tot half 10 in "Het
Mienskiosh0s",
Judo lessen, iedere dinsdag 4 tot I uur in "Het
Mienskipsh0s".
Volksdansen "De Yleke Dounsers", jongeren-
groep dinsdagavond B 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 Mienskiosh0s".
Schaken elke maandagavond in de Stadsher-
berg.ql Dammen elke maandagavond in de
Stadsherberg.
E.H.B.O. Herhalingskursus op 1 7/1 1 , 1/12, 1S/
12, 12/1 ,26/1 ,9/2 en 25/2. Herhaling reanima-
tiekursus op 13/4.
Amnesty International elke 2e donderdag van
7-9 uur in de bibliotheek.
Kaatsen elke woensdagavond in "De Utherne"
Volleybalvereniging Stánfries elke dinsdag
vanaf 1 8.00 uur.
Tafeltennis maandag van 19.00 tot 23.00 uur,
zaterdag van 9.00 tot 1 3.00 uur jeugd.

't NiÍelh0ske iedere dinsdagavond 1 8.45-20.00
uur, iedere woensdagmiddag 13.30-14.30 uur.

Vervolg van pag. 1

breed terrein van de installatietechniek. Tijdens
het open huis konden de klanten dan ook niet al-
leen de nieuwe huisvesting bezichtigen, maar
tevens kennismaken met het personeel'. ,,Het
was eên drukke, maar gezellige dag," merkt
Hoogeveen op, ,,en inmiddels is al gebleken dat
we hierdoor eên aantal nieuwe opdrachten te-
gemoet kunnen zien."

Aan het einde van het interview komt molen De
Rat nog even ter sprake. Samen met o.a. de
heer H.J.C. van der Woude heeft Piet Hooge-
veen in 1977 de Stichting Houtzaagmolen De
Rat mee helpen oprichten en de restauratie-
plannen op touw gezet. Hij is nog steeds leer-

, ester bij het ,,Gíld Fryske Mounders" en be-
Vuurslid van de Stichting Houtzaagmolen De
Rat. ,,AIs ik weer wat meer vrije tijd krijg," zegt
Hoogeveen, ,,wíl ik mij graag weer wat meer met
het reilen en zeilen van De Rat bemoeien. Het is

een prachtige molen die absoluut draaiende
moet blijven en waar het fíjn werken is als hout-
zager."
Tot slot kan nog worden opgemerkt dat Hooge-
veen o;ok één van de mensen van het eerste uur
was bij het aan het einde van de Galamagracht
gevestigde Kreatief Centrum 't Nifelhóske.

Frits Boschma.

Het Mienskipsh0s
Zo nu en dan krijgt het bestuur van de Stichting
Mienskipsh0s lJlst de indruk dat er nogal 'wilde'
verhalen over eventuele sluiting van het Miens-
kipsh0s de ronde doen. Wat is er aan de hand?
Het Mienskipsh0s is eigendom van en wordt
geëxploiteerd door een partikuliere stichting
met eerdergenoemdê naam. Het is dus geen
gemeentelijke aangelegenheid.
Het bestuur wordt gevormd uit vertegenwoordi-
gers van de drie lJlster kerkelijke gemeen-
schappen, een vertegenwoordiger uit de Raad
van de gemeente Wymbritseradiel en enkele aÊ
gevaardigden uit de kring van 'vaste' gebruikers
van de akkommodatie.
Financieel is een sluitende exploitatie uit alleen
opbrengsten van zaalhuur en konsumpties niet
mogelijk; de gemeentelijke overheid, overtuigd
van de noodzaak van een dergeli.jke voorziening
in een leefgemeenschap, verstrekt daarom een
aanvullend subsidie.
Het kost dus gemeenschapsgeld.
De gemeente zelf heeft een sporlakkommodatie
'De Utherne'en ook dat kost gemeenschaps-
geld.
Het is daarom begrijpelijk dat de gemeente on-
derzoekt of het niet voordeliger zou zijn wanneer
beide akkommodaties zouden worden samen-
gevoegd tot één komplex.
In april werd het stichtingsbestuur gekonfron-
teerd met het vertrek van de beheerder van het
Mienskipsh0s. Rekening houdend met een
eventuele toekomstige samenvoeging is

daarom toen in nauw overleg tussen gemeente-
bestuur en stichtingsbestuur besloten het be-
heer van 'De Utherne' en het'Mienskiosh0s'al-
vast onder éí noemer te brengen.
De beheerder en assistent-beheerder van 'De
Utherne' zijn in dienst van de gemeente en ver-
zorgen, onder verantwoordelijkheid van het
stichtingsbestuur, nu ook het beheer van het
Mienskipsh0s.
Hoe één en ander zich in de toekomst gaat ont-
wikkelen is uiteraard een kwestie van overleg en
van onderzoek van eventuele mogelijkheden.
ln de huidige opzet doet zich soms de situatie
voor dat in het Mienskipsh0s 's avonds een be-
heerder aanwezig moet zijn voor een kleine bij-
eenkomst/vergadering in de bovenzaal, terwijl
de grote zaal niet bezet is. En dàt terwijl bij de
spodzaal toch reeds een beheerder aanwezig is
en de bestuurskamer aldaar niet in gebruik is.
ïerwille van de efficiëntie is daarom overeenoe-
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komen dat in een dergelijke situatie de gewen-
ste vergadering niet in de bovenzaal van het
Mienskipsh0s maar in de vergaderlokaliteit van
'De Utherne' zal olaatsvinden.
Het gaat dus zuiver om een doelmatig beheer en
geruchten over het niet beschikbaar zijn van de
bovenzaal van het Mienskipsh0s of zelfs sluitihg
van het hele gebouw, zijn dus onjuist.
Integendeel, zowel beheerders als stichtingsbe-
stuur zullen een regelmatige reservering en be-
nutting van de voorhanden zijnde akkommoda-
ties slechts toejuichen!

Stichtingsbestuur Mienskipsh0s

BEL 19OO
vooR

TAXI-NIEUWEI'IHUlS

Vereniging Stadsbelang lJlst
Op maandag 5 januari organiseed de vereni-
ging een gezamenlijke kerstboomverbran-
ding.
Plaats: Het stukje grond tegenover de volks-
tuintjes aan de spoorrails, richting Oosthem. In
verband met de weersomstandigheden kan
worden uitgeweken naar Cloosterkamp of in-
dustrieterrein Roodhem. Dit wordt kenbaar ge-
maakt door middel van raambiljetten bij de win-
keliers en de oublikatiekast,
Tijd: Inleveren tussen 4 en 5 uur's middags.
Verbranding 's avonds 7 uur.
Voor elke ingeleverde kerstboom ontvangt men
een lotnummer, waarop een waardebon kan
worden gewonnen.
Donderdag 5 februari 1987: wordt de jaarlijkse
ledenvergadering gehouden in het Mienskips-
h0s.
ln tegenstelling tot voorgaande jaren wordt er
geen spreker uitgenodigd maar willen wij graag
met de leden van gedachien wisselen over za-
ken die de gehele lJlster bevolking aangaan.
Zaken als uitbreiding 'Utherne'en woningbouw
kunnen bijvoorbeeld ter sprake komen. Hier kan
eerst in groepen over gesproken worden,
waarna de standpunten met elkaar vergeleken
worden.
Ook vanuit de bevolking willen wij graag ge-
sprekspunten horen. Heeft u suggesties, wilt u
deze dan schriftelijk indienen vóór 10 januari
bij de voorzitter P. van Slooten, Jonker Rispens-
straat 13 of de sekretaresse M. Bergstra, Wes-
tergoleane 29.
Alle leden krijgen de agenda, notulen, jaarver-
slag en financieel verslag en wetenswaardighe-
den thuisbezorgd.
Bent u geen lid maar heeft u belangstelling hier-
voor dan kunt u kontakt opnemen met het se-
kretariaat, tel.1462.
Twee prachtige winters liggen achter ons en wie
weet wat ons te wachten staat. Wat de ijsclub en
onze vereniging betreft mag het weer snel gaan
vriezen, want wij zijn er klaar voor.
Op uitnodiging van Stadsbelang is er vergaderd
met de ijsclub met als resultaat dat er in samen-
werking met Hommerts/Jutrijp een leuke
schaatstocht is uitgestippeld voor het hele ge-
zin. De afstand varieed van 15 tot 20 km.
15 Km. voor de laagste groepen van de basis-
school en 20 km. voor de ouderen. Na afloop
wordt een medaille uitgereikt.
Tot zover de belangrijkste mededelingen. Wij
hopen u te ontmoeten op donderdag 5 februari
1 987.

Uw slagvaardige partner voor:
VERZEKERINGEN

HYPOTHEKEN

PENSIOENEN

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

Spee rstra's voordeelma rkt

Voor al uw:

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

Speciale d rogisterij en kosmetica-aÍdeli ng

Let op onze wekeliikse folder!!

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

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

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

BAÏAYUS
PEERI.ESS
UNION

litst woudrend
Het bestuur

jurjen hoomansstraat 2 teleÍoon 05155-2403 midstriitte 61 teleÍoon 05141 -1657
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lk kin it noch wol sterker fertelle,
sei Joast, mar dan moat ik lige

Dêr bokselen we dan. De stap der flink yn. lt
waaide stevich en de desimberkjeld snijde troch
alles hinne. Hawar, we krije kjeld neffens wy Ís
klaaie kinne, dus net kleie, it leit him net oan dê
kjeld, wol oan de klean. En Joast, myn maat, hie
hálden en kearen mei dy grutte taart.
Hy moast al hiel oerkomme. We wiene der no
hast. In skimerich strieltsje ljocht by de sydkan-
ten fan de gerdinen làns ferrette sa't wy it be-
prakkeseare hiene: Keimpe Kampioen wie thÍs.
Dat troffen we dan mar wer. Gjin fergese reis en
we siêten ek net mei dy taad yn 'e mage; figuer-
lik dan.
Sjoch it sit sa: Keimpe Kampioen - wat eins syn
echte achternamme net is - kriget elts jier fan
dizze-en-jinge in taan, in tsiis, in flesse of soksa-

, wat, om't er hjerstmis hjir en dêrwat hànlanget.
vBoppedat skuort er wat fearten leech, bedonget

ris in tÍntsie en neam sa marop. En no saÍoaren
troch de feestdagen hinne, is't de tiid en bring
Keimoe wat.
Tagelyk hat Keimpe dan op sokke r0zige, hus-
like j0nen in prater. Of better sein, hy hat iên of
mear harkers tsjin te praten. Want fandêr ek syn
bynamme 'Kampioen', Keimpe is nammentlik in
twadde Brugman fio witte wol, de folkspreker
dy't libbe tusken 1 399 en 1473, waans oratoa-
rysk talint sprekwurdlik bleaun is) mar kin derby
0ntigelik swetse. ln swetshals fan 't boppeste
buordsje.
'Kampioen' dus en om krekt te wêzen, 't wie
myn earste kear dat ik nei Keimpe soe, dat sad-
waande hiene Joast en ik mar ófakkoarte om te-
gearre re gean.
'Oars witst betiden net wêr'st sjen moast en
komst derek netwerwei,' hied ermyferdídlike.
We hiene de skille noch net los litten of Keimoe
Kampioen hie de doar al iepen.
'No mannen, jimme hiene ek net earder komme
moatten. 'k Hie fan 'e jOn de rollade klear dy't ik

. . an Lolle Langpoot krige hie - dêr haw ik fan 'e
-hjerst de opfead hekkele en syn beide jonges

koene der mei trekker en wein net tsjin ride, sa-
Íolle skuorde ik der Ít - en dy ha'k yn tsien me-
nuten behimmele en no sil ik it jimme sizze ik wie
sa grou, dat it fel siet spand oer myn hiele li-
chem. No ik tocht witst wat. earst de l0ken ticht
dan bekomt it wol wat, mar jong, as ik de eagen
ticht die gong de k0nt my iepen, sa strak siet it
fel. Dat ik earst in bult sette, mar ik moast irije
kear trochspiele, eart ik wer mei myn fuotten de
grun rakke. No, kom der gau yn, de broek waait
dy fan de kont.'
Sa, dat wie dus Keimpe Kampioen. Joasi hie my
al tsjin de skinen oan skopt, mar ik wie der klear
foar.
'Soa, dit is dyn niie buorman Joast, no kom fier-
der en sjoch mar nei nei de rotzoai want it is hjir
altyd like kreas. No, moat ik kofje sette? lk
hoopje it net, want ik ha hjoed wol tritich kop fol
hàn. Dus mar in buorrel?
In skjinnenien, do ek? Eh jonge ja, better is der
net, 't is oeral goed foar, sizze de dokters. Witst
wat Wite Hannes Íerline jier tsjin my sei: 'ls dat
no jo ienichste treast, Keimpe?' 'lk sei, wol nee
man, yn de kelder ha'k noch trije liter stean.'
'No, gean sitten en pak in stoel.'
'Sjoch ris Keimpe, in taartsje, Ían Ís tegearre
foar de dong, witte jo wol!' krige Joast der tus-

ken troch. Keimpe krige him mei twa hannen
oan. 'Wat seiste, in taartsje! lt liket wol in iis-
baan, mar ik wit der wol rie mei. As ik wat ropsk
bin, pak ik 'm yn in sucht en in skeet, sa fluch
kinst do net om de tafel komme. No, ik skink ien
kear yn en fierder dogge jim it sels mar, oars
hàld ik der lamme flerken fan oer, boppedat - en
dat witst do grif net of hast him al wat ferteld
Joast - ha'k in houten poat. Jawis jong, in echte
houten poat, fan echt kreupelhout makke en ik
bin der fluch mei! Joast! Of net soms, sis do it
mar. Op 't doarpsfeest fleach ik alles foarby,
sels doe't dat kring der Ít skeat, draafde iktroch
as wie der neat te rêden. Tsjong ju, wat in taart.
De hiele molkdobbe foar de helte slonken, sa-
folle slachrjemme sit der op. No, wat sizze
jimme fan myn nije broek. Juster kocht. Healjild.
Der sit in mankemint oan dy broek, sei de Íer-
keapster, de gulp sit oan de ferkearde kant. lk
sei hindert neat, as'k pisje, draai ik my dochs
om.
'No preast.' Keimpe Kampioen! Sa hie'k it noch
nea heard.
Wilens Joast in pear wurden kwyt koe en wat
wurden wiksele oer waar, wetter en wyn naam ik
Keimpe ris rêstich op. In bonkige man mar goed
yn't fet. De boppebroek fier boppe de nále, oars
hied er gjín hàldfêst. En in 'echte' kop siet der
op. In drok draaiend each mar mist neat en dan
fansels dy nochal r0ge m0le; alles wat yn de
boppekeamer betocht waard, kaam dêr ót as
fleis Ét de gehaktmole. Alles trochelkoar en yn
ien lange slied.
Mar lykwols ek de selsspot. Hy Ontseach net
ien, mar wie ek hurd foar himsels.
'Jaaaawis, krije wy winter. Dat fiel ik oan myn
teannen, fiif echte wintedeannen haw ik. Dy oa-
ren ha'k gjin lêst mear Ían. Eh ju, ek wol maktik:
ien foei yn 'e weak en wylst set ik de oare yn de
teakoalie. Mar 't wurdt winter, hear. Tink om
myn wurden. lk stean soms nachts op'e kop yn
myn bêd en dat wiê '59 ek sa. Wis, in hynstemid-
del tsjin hingtitten, dat op 'e kop stean, mar ik ha
de longen binnendoar; dat dêr haw ik gjin lêst
fan.
Mar we riden doe oer de froskedobbe en ik koe
ride jong! As'k woe streke ik de dobbe yn ien
kear yn skossen en ik gong soms sa fluch dat it
skaad hie muoite my te folgjen en Gleone Gas-
se, do witst wol Joast, dy ót dy hÉshálding fan
santjin - syn heit wie 'bêdháldend', no dat ha se
witten - dy soe my doe efkes snippe dêr op dy
froskedobbe.
Dat wy fleagen oer dat iis, it gel0d kaam wol
tsien, tweintich meter achter Ís oan, en yn in
momint skeat it my troch de kop; de wekken!
Mar it wie te let. Wy rikken mei sa'n gong yn dat
earste wek dat by it twadde wek skeaten wy sa
wer op it iis. Och wat, dan is dat riden fan hjoed-
dedei mar preamkeskowen. No, noch eefkes ien
der yn. Witst wol dat ik ek in glêzen each ha?
Mar sjochst it net. Of.wol soms. En ik bin noch
t0k jong! 'k Pisje sa yn in klomp al sette se him ek
oan de oare kant fan de oofeart.'

Hy preau eeÍkes oan syn romer. Joast profi-
tearre hjir fan. Dy hie allang sjoen dat ik der wol
niget oan hie en holp Keimpe eefkes. 'Ju, dêr ha
jo ek al hiel wat mei belibbe net?'

Seisiswize:

'Watte, ei jong, sjoch ik wip it der samar Ít hin,
dat moatst mar rekkenje 'k siet in kear yn in
frjemd kafee oan in bakje kofje en ik krige hielen-
dal gjin oanspraak. Dat ik helje myn each dêr Ét
en smyt it tsjin de glêzen, heinde it wer en die it
wer yn 'e holle. Hast it noch nea sa sjoen, hoe-
folle minsken as ik om my hinne krige doe't ik
dat in kear as fjouwer flikt hie.
'Wêrom dogge jo dat,' frege der ien, alhiel ferb-
justere. No, ik sei, wolle jo dat graach witte? Se
knikten allegear sa dat ik tocht it falt my ta, dat
net ien de nekke brekt. liskàld sei'k: no dan
sjoch ik eefkes oft myn fyts der noch wol stietl
Mar ek in kear gie it mis mei dat each. In j0ntsje
te biljeden no, en witst hoe as dat giet.
lk moast in keunstke dwaan. Dat ik it each derrit
en hold it kreas yn Onbeweeglike balàns op myn
noas. Oan't Wylde Watse my op 't skouder
sloech en hap-slok dêr gong myn each. 'k Fielde
it troch myn slokterm gliden.
Ferhipte spitich fansels dat it dêr sa tsjuster is,
oars hie'k myn sels moai ris besjen kinnen. Mar
goed. De konsternaasje wie grut en dokterVan
Wijnen waard skille. lk der hinne. Hy my yn de
m0le sjen, no neat fansels, dat nei wat knipen en
hearren seit er: 'Jo moatte Ít de broek. Dan
moat ik it mar ris fan de oare kant besjen.'
Dat hy derfoar mei in lampke en ik krom. Hy sei
suver wat tryst: 'no Keimpe, ik sjoch neat.' No ik
róp:'datkin bêstwêze, mariksjoch dokterwol!'
Wy pr0stên it Ít. Dizze fantast die syn bynamme
teminsten eare oan. En hy ferhaalde mei grutte
oertsj0ging en folle gebearden.
Hjir wiene we yndied noch net wei.
'Pak dy flesse eefkes ju en dan sil ik earst ris wat
blokken tsiis en skinke pakke. Of hawwe jim lea-
ver droege woarst? Bêste droege woarst haw ik.
Se binne sa farsk as in nÍt. Helje ik by de slagter
wei, bin ik der, moast tinke, stiet dèr sa'n snot-
bongel fan F0le Fekke foar de toanbank. Earst
seit er dat er graach wat h0neÍleis ha wol. 'No
dat kin,' seit Klaas K0gel. 'Mar,' fedettet it
mantsje, 'graach net tefolle fet deroan, want dêr
hàldt És heit net fan!'
Wy moasten dêr fansels wat om gnize, mar it
mantsje hie it yn 'e rekken. Hy krige syn h0ne-
fleis mei in stikmannich keallebonken en stikje
leverwoarst. Rint nei de doar en seit dan: 'Hat de
slagter ek bargepoatsjes?' 'Seker wol, jong-
keardel.' 'Wat sille jo dan min yn de klompen
rinne kinne,' ropt er, sjit troch de doar en fuort is
er. Dat baaske net? Sa'k sei, ik bestel wat
droege woarst en in kilo wiete foar de earten.
'Wolst net in pear bargepoatsjes ha?' Íreget
Klaas. lk sei: 'Moatst net op rekkenje Klaas, dan
reitsje ik oan de loopl'
It woe my wol oan, dat wy fan 'e wike de earste
besrkers wiene. Keimpe kreake oerein om tsiis
en woarst. 'De iene foet knapt en de oare krea-
ket.
Dat betsjut in strenge winter mei izel en snie.
Wat ik iim brom.'

(wurdt Íuortset)

F.P.
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Faar al Jou molkprodukten,

frisdranken, Ísiis en aeijen

komt de molkboer bij Jo foar!

EK ALLES FAN

'E WAERME BAKKER

Jou molkboer,

N. Waltje
Tillefoan 1397

Bondsspaarbank
van 1818 Sneêk-lJlsl

Stadslaan 5.1

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 l7.OO tot
19.00 uur.

Doe meer met de bank
die meer doet
BONDSSPAARBANK

as

Verkoping handwerkgroep
Hervormde Kerk
Vol verwachting klopte ons hart toen mevrouw
Van BÍug op vrijdag 28 november 's middags
half vier de deuren opende van de dépendance
waar we in het ene lokaal al onze handwerksoul-
len hadden uitgestald voor de verkoop.
ln het andere lokaal kon men meedoen aan ver-
schillende spelletjes, in de hal was er koÍfie of
thee met eigen gebakken cake of koek en voor
de kleintjes was er poppenkast in de keuken van
de school. Er was dus voor ieder wel wat.
Tot half zes was het erg druk maar ook erg ge-
zellig, daarna was het een tijdje rustig maar om
zeven uur kwamen weer vele kijkers en kopers
en werd het weer gezellig.
De jeugdklubs hadden toen ook spullen uitge-
stald zoals kerstkaarten, kaarsen en kalenders.
Er werd door hen voor / 1 90,- verkocht, wat een
mooi resultaat was.
Later op de avond zijn de prijzen nog bekend
gemaakt van de verschillende raadspelletjes.
Om half elf kwam er zo een einde aan deze druk-
ke, maar gezellige middag eri avond, waaryan
de bruto opbrengst / 5500,- was.
Hier volgen nog de uitslagen:
De naam van de pop was Evelyn. Deze naam is
niet geraden.
De kangoeroe was voor A. Frankena, Ylostins-
laan. De kinderstoel voor H. Zijlstra, Eegracht.
Het schellekoord voor L. Attema, De Jagersher-
ne. De berenfamilie is naar D. Zwaagstra ge-
gaan en de Sinterklaas was voor mevrouw V.d.
Goot en de heer S. Bakker die ieder met een
helft naar huis zijn gegaan.
Mogen wij langs deze weg een ieder bedanken
die op welke wijze dan ook heeft meegedaan
om deze eerste verkoping van onze handwerk-
groêp zo tê laten slagen.
Nogrnaals onze hadelijke dank!

De handwerkgroep

St. Nicolaasaktie Winkeliers-
vereniging IJlst
De Sint Nicolaasaktie van de Winkeliersvereni-
ging in lJlst is weer achter de rug. Duizenden ak-
tiebonnen werden door u ingeleverd bij de deel-
nemennde winkeliers.
Dit jaar werden er voor het. eerst twee tussen-
trekkingen gehouden en wel op zaterdag 22 en
zaterdag 29 november. Op 22 noVember wer-
den er 20 bossen bloemen verloot, op 29 no-
vember 20 slagroomtaarten. Dit werd door de
konsument als zeer positief ervaren, temeer
omdat de bij deze twee trekkingen getrokken lo-
ten ook weer meedongen naar de prijzen die blj
de laatste trekking op maandag 8 december
werden uitgeloot.
Deze laatste trekking vond, evenals de twee
eerste, plaats in de kantine van De Utherne en
werd verricht door burgemeester Cazemier van
Wymbritseradiel. Naast de hooÍdprijs werden
nog eens 49 prijzen uitgeloot, bestaande uit
waardebonnen en prÍjzen in natura, beschik-
baar gesteld door de lJlster Middenstand.
Deze prijzen kwamen na uitloting als volgt te-
recnl:
HooÍdprijs: een weekend voor 6 personen in een
van de'Center Parcs' bungalowparken - familie
J. Groenveld, Julianastraat 44, lJlst; 2e prijs:

í 250 aan waardebonnen - P.J. Blom, Bonke-
laar 20, Sneek;3e prijs: / 100 aan waardebon-
nen - Tineke de Vries, Buséstraat 26; 4e prijs:

/ 100 aan waardebonnen - J. v.d. Woude, Ui-
lenburg 29; 5e prijs: / 50 aan waardebonnen -
A. Blom, Uilenburg 9;6e prijs: / 50 aan waarde-
bonnen - Sj. Nagelhout - De Kamp 5, Woud-

send; 7e prijs: / 25 aan waardebonnen - T. Bak-
ker, Zevenpelsen 29; 8e prijs: / 25 aan waarde-
bonnen - J.v.d. Woude, Uilenburg 29; 9e prijs:

Í 25 aan waardebonnen - G. Lageveen, Ee-
gracht 29; 1 0e prijs: / 25 aan waardebonnen - J.
de Jong, Kloosterdwarsstraat 5, Sneek; 11e
prijs: A. Speerstra, Westergoleane 61 ; 12e prijs:
E.R. Koudenburg, Uilenburg 12; 13e prijs: T.
Veenstra, Galamagracht 75;14e prijs: D. Schil-
stra, Julianastraal4T;15e prijs: L. Hollander, De
Feanránne 7;16e prijs: J. Hoekstra, De Dassen-
boarch 3; 17e prijs: U. de Groot, Wartenterp 1,

Abbega; 18e prijs: fam. Johnson, Uilenburg 14;
19e prijs: P. Weiland, Ylostinslaan 64; 20e prijs:
Fam. Osinga, Eegracht 91 ; 21e prijs: J. Kloo-
stra-Giliams, S. Sjaerdemalaan 66; 22e prijs:
Alie de Vries, Stadslaan 27; 23e prijs: A. de
Vries, Ylosiinslaan 30; 24e prijs: W. Zuiderbaan,
Nij Ylostins 58; 25e prijs: U. de Groot, Warten-
terp 1 , Abbega; 26e prijs: J. de Vries, H. Huizen-
gastraat 4; 2Teprijs:T. Hoekstra, S. Sjaerdema-
laan 13; 28e prijs: fam. G. Dijkstra, S. Sjaerde-
malaan 9; 29e prijs: J. v.d. Zee, Uilenburg 25;
30e prijs: fam. F. Prins, Westergoleane 39; 31e
prijs: J. de Koe, Bockamastraat 14; 32e prijs:
P.C. Osinga, Harinxmaweg 12; 33e prijs: Meike
de Jong, Nessenwei 24, Oosthem; 34e prijs: O.
Greiner, Bockamastraat 11; 35e prijs: Marianv
Wissels, Stadslaan 19; 36e prijs: F.A. Post,
Geeuwkade 10; 37e prijs: U. Smink, Dassen-
boarch; 38e prijs: P. de Jager, Ylostinslaan 12;
39e prijs: fam. Johnson; Uilenburg 14; 40e prijs:
T. Veenstra, Galamagracht 75: 41e prijs: L.

Hoeksma, Dassenboarch 24; 42e prijs: T. Oos-
tenveld, J. Bongastraat 13, Sneek; 43e prijs:
Willem Jan Bakker, Harinxmaweg 11; 44e prijs:
R. Adema, P. Pólle 5, Oosthem;45e prijs: Tynke
Bakker, Harinxmaweg 11; 46e prijs: Feenstra,
Harinxmaweg 26; 47e prijs: H. Postma, Ylos-
tinslaan 54;48e prijs: fam. Koopmans, Parallel-
wei 1, Oosthem; 49e prijs: H. de Boer, Bocka-
mastraat 5; 50e prijs: A. Jaarsma, J. Rispens-
straat 1 5.

Alle prijswinnaars van harte geluk gewenst met
hun prijzen. Voor diegene die hun prijzen tot nu
toe niet hebben afgehaald, dit kan geschieden
bij A. Syperda, Stadslaan 2a, tijdens de ope-
ningsuren van de winkel.

'\)
aaaaaaaaaaaaoaoa
LeaÍlik loftich skilderij

It moaiste skilderij is s0nder mis
de gruttê blauwe lolt boppe Ís
eltse dei wer en dat is sa wis as wis
silderet God fan ót syn thÉs

de moaiste wolkens oo it blau
mei kleuren troêh elkoar hinne
fan swad en wyt, Ían griis en grau
mei beljochting fan moanne en sinne

dy't soargje foar reade en giele
ja goudene strielen, sa't nimmen sjocht
en dan brekt God soms wolkens iepen
en de kleurigste bóge komt Íoar't ljocht.

In dream, in winsk is dan fan my
om op sa'n grutte wolk, skoander wyt
mei myn leafste op God Syn skilderij
yn frede te libjen oan't yn ivichheid.

P.F.

aaaooaaoaaooaooo
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Jaaroverzicht 1986
De wereld is een Schouvvtoneel,
Elk speelt ziin rol
En krijgt zijn deel

Vondel

Januari

Vrouwenclubs uit Wymbritseradiel maken
een Íraai wandkleed voor het nieuwe ge-
meentehuis.

De lJlster onderwijzer Johannes Terpstra
eksposeed zijn schilderijen in het Sint Anto-
nius ziekenhuis te Sneek,

Uit een Belgisch rotsblok zal de Drachtster
beeldhouwer Anne Woudwijk een beeld hou-
wen, dat een plaats zal krijgen naast het
nieuwe gemeentehuis te lJlst,

Op 22 januari overlijdt Albert A. Canrinus,
oud 92 jaar, en sinds 21 -3- 1 962 weduwnaar
van Nantje Post,

'et aantal inwoners van onze gemeente is
lí.446, dat is 42 meer dan in 1985.

Op 25 januari opent Foppe Post zijn
nieuwe winkel voor woninginrichting en
meubelstoffeerderij,

Februari

Per 't februari is beroepen als predikant in de
Doopsgezinde gemeente Sneek-lJlst ds. W.J.
Maas van Ameland.

B en W verlenen toestemming tot de bouw
van de nieuwe Mauritiusschool aan de Suder-
goweg.

Op de jaarvergadering van de Vereniging
Stadsbelang lJlst spreekt de heer A.B. Dull tot
Backenhagen over de historie van lJlst.

De heer Bram Feenstra neemt afscheid als di-
rekteur van de muziekschool voor Sneek en om-
streken.

Op donderdag 13 februari wordt de 10e ElÍ-
merentocht gehouden. Het aantal deelnemers
is 'uim 16.000!

, -' heer Jelle Hoomans overlijdt op 20 Íebrua-
àÍoud 82 jaar. Hoomans had in lJlst lange tijd
een groentezaak en bekleedde verschillende
bestuursfunkties (o.a. bij lJsclub De lJlster
Schaats)

De Elfstedeniocht wordt op woensdag 26 fe-
bruari gehouden. Everl van Benthem wordt
evenals in 1985 winnaar.
Kroonprins Willem Alexander rijdt de tocht ook
uit en veroorzaakt enige opschudding door het
dragen van zogenaamde'shidreklame'.

Maart

Dinsdag 4 maart is er een Politiek Cafe in het
Himsteih0s te Oosthem, dit in verband met de
komende gemeenteraadsverkiezingen.

Menno Postma behaalt voor de 1Be keer het
kampioenschap bij damclub lJ.D.C.

Yde van der Kooy en Aukje Wester zijn op 7
maart 50 jaar getrouwd.

'Op 5 maart overlijdt de heer Waling Walinga,
oud 89 jaar. Walinga zat vele jaren in de lJlster
gemeenteraad voor de P.v.d.A.

B en W stellen de raad voor het voormalige
lJlster stadhuis te verkooen aan de Dienst der
Domeinen.
Te zijner tijd zal hier het groepsburo der Rijkspo-
litie worden gevestigd.

Er wordt in lJlst aktie gevoerd voor Auke Fran-
kena die als nummer 9:op de e.D.A.-lijst staat
voor de gemeenteraadsverkiezingen. De aktie
heeft sukses. Frankena komt met voorkeur-
stemmen in de raad.

Mevrouw E. Osinga-v.d. Velde neemt na 13
jaar afscheid als leidster van de gymnastiekver-
eniging StànÍries.

De patiëntenraad van lJlst e.o. houdt een
thema-avond met als onderwerp 'Kindermis-
handeling'.

Bij de gemeenteraadsverkiezingen op 19
maart moet de P.v.d.A. in Wymbrits een zetel af-
staan aan Gemeentebelangen.

ln de nieuwe raad worden de volgende (oud-
)lJlsters gekozen: J.J. de Vries en A. Frankena,
C.D.A.; K. Dijkstra-Semplonius, F.N.P. en F. Sij-
brandij-Meijer, V.V.D.

April

Zeilschool De Skoender (v/h Geref. pastorie is
aangekocht door de stichting 'Milieu en Samen-
leving'. Deze stichting is aktief op het gebied
van ontwikkelingssamenwerking (Derde We-

.reld), milieu, vrede, ontwapening en mensen-
rechten.

Aannemersbedrijf Gebr. Wiersma vraagt met
spoed 2 allround timmerlieden.

De Open Deur groep Ulst houdt een Paassa-
menkomst in de Hervormde kerk.
Voorganger is ds. H. Faber en muzikale mede-
werking wordt verleend door de zanggroep
'Turdus'uit Oosthem.

De werkgroep V.V.V. (vereniging voor vreem-
delingenverkeer) in oprichting komt op 3 april
bijeen in De Skoender. Gerke de Boer treedt op
als voorzitter.

Bouwbedrijf Andries Visser specialiseerl zich
in het leveren van kunststof kozijnen en dakka-
pellen. Deze produkten hebben maar liefst 10
jaar schrift elijke fabrieksgarantie.

C.D.A.-Wymbrits kiest P.v.d.A. als nieuwe
kollegepaftner. De socialist Gerben de Jong
wordt de nieuwe wethouder, samen met de
C.D.A.-er Jan J. de Vries. Oud-wethouder lds
Bergsma (F.N.P.) is teleurgesteld dat hij niet is
herkozen.

Auke Bootsma wordt voor de 23e keer kam-
pioen bij damclub A.D.O. uit Oosthem, 2e wordt
C. Melchers en 3e Fr.H. Boschma.

De raad gaat akkoord met het voorstel van B
en W om / 40.000 beschikbaar te stellen voor
een fierljepakkommodatie te lJlst.

Mei

Het echtpaar Zijsling-Feenstra neemt na 40
jaar afscheid als kostersechtpaar van de Her-
vormde kerk.

Burgemeester B.W. Cazemier wordt be-
noemd tot Ridder in de Orde van Oranje Na-
ssau. Gedeputeerde Jaap Mulder speldt hem
de versierselen oo.

Openbare basisschool 'De Kogge'wint een
prijs in de stickerverkoopaktie voor het projekt
'Red de apen'. De oudste 3 groepen mogen een
dagje 'op safari' in Burgers Dierenpark te Arn-
hem.

De heer Wietze Huisman begint als kleine
zelÍstandige een zogenaamd'klein-onder-
houdsbedrijf'.

Veilinghuis F. Baerveldt verkoopt een aantal
vondsten van de bekende amateur-archeolooo
Tjerk Vermaning.

Op 24 mei overlijdt de heer Keimpe Zijsling,
oud 65 jaar.

De Vereniging 'Stadsbelang lJlst' houdt een
inzamelingsaktie voor een nieuw ambtsketen
voor de burgemeester. De aktie heet'Kroadzje
foar in ketting'.

Juni

InstallatiebedrijÍ Oeds van der Woude wordt
sponsor van Volleybalvereniging Stànfries.

Rimmer Abma wordt, ondanks een blessure,
winnaar in de Top-klasse van het Fierljeppen te
Makkum.

De ambtenaren van de gemeente Wymbrits
verhuizen op maandag 23 juni naar het nieuwe
gemeentehuis.

Na 65 jaar in lJlst gewoond te hebben verhuist
oud-kapper Durk Wiersma naar It Teatskeh0s ln
Blauwhuis.

De Stichting 'MiÈeu en Samenleving' opent
op zaterdag 28 juni haar wereldwinkel in het
pand Zevenpelsen 7 (v/h Skoender).

De gerestaureerde toren van de Hervormde
kerk te Oosthem. ln 1981 werd begonnen met
de restauratie van de kerk, daarna volgde het
herstel van de toren. De totale kosten bedroe-
gen ruim 882.000 gulden, hiervan is maar liefst
150.000 gulden door de bewoners van Oos-
them en omstreken zelf opgebracht! Op 1 no-
vember is er ter afsluiting van dit alles een 'open
kerk'middag.

Juli

De heer Sibbele ten Kate overlijdt op 21 juli op
de leeftijd van 89 jaar.

De jaarmarkt te lJlst wordt weer afgesloten
met een grote ringnjderij. Winnaar van de gou-
den zweep der stad lJlst is de kombinatie Hinze
de Boer urt Bergum.

Eduard Stienstra wordt klubkampioen bij de
Judoschool lJlst en Astrid Bijlsma wint een
goed bezet florettoernooi te Den Haag.

Bij jachtwerf J. Feenstra (Uilenburg) wordt
een Supergeeuwkruiser van 15 meter lengte te
water gelaten.
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Loco-burgemeester Jan J. de Vries opent de
nieuwe fierljepakkommodatie aan de Sudergo-
weg. Het komplex krijgt de naam 'W. Abma
Skànsen', genoemd naar de grote animator van
het fierljeppen alhier, wijlen de heer Watte Ab-
ma. De naam wordt onthuld door mevrouw Ab-
ma.

De eerste wedstrijd op de nieuwe 'Skansen'
wordt gewonnen door Aard de With uit Ben-
schop met een sprong van 18.80 meter.

Augustus

Op zondag 3 augustus is het noodweer in Fries-
land. Her en der slaat de bliksem in en worden
bomen ontwodeld. De hevige regenbuien gaan
soms, zoals op Terschelling, met hagelstenen
gepaaro.

Het echtpaar Nauta-Winia uit Nij Ylostins is

op 1 2 augustus 60 jaar getrouwd.
B en W verlenen bloemist J. de Haas toestem-

ming tot het verbouwen en uitbreiden van zijn
woning.

Veefokker Auke Landman uit Oosthem wordt
met zijn bedrijÍskollektie kampioen op een fok-
veekeuring in Sneek.

De aktiviteitenkommissie van de Gerefor-
meerde kerk te lJlst houdt een rommelmarkt op
23 augustus op het terrein van houthandel S.O.
de Vries.

September

De ambassadeur van de Fillippijnen, de heer
Plana, bezoekt onze gemeente.

Kees Zijsling behoort met zijn omgebouwde
trekker'Kypmantsje'tot de top van het trekker-
trekgebeuren in Nederland

Op 4 september wordt het veelbesproken
nieuwe gemeentehuis van Wymbritseradiel ge-
opend. lds Bergsma, oud-wethouder en voor-
zitter van de bouwkommissie, venicht de ope-
ningshandeling.

Het kunstwerk van de beeldhouwer Anne
Woudwijk wordt onthuld door vier oud-raadsle-
den, te weten mevrouw A. Blom en de heren P.
de Vries, A. Tiemersma en R. Veenstra.
Het fraaie wandkleed waar een honderdtal da-
mes aan hebben gewerkt, heeft een ereplaats in
de hal gekregen.

Van 4-6 september worden ter ere van de
opening van het nieuwe gemeentehuis allerlei
aktiviteiten gehouden zoals een modeshow,
skeelerwedstrijd, touwtrekken, zeskamp en
fierljeppen.

Burgemeester Cazemier ontvangt van de bur-
gerij een Íraai nieuw ambtsketen. Het vorige
eksemplaar werd een jaar geleden gestolen.

Oosthem vied dorpsfeest met onder andere
een optocht en een race met bootjes, gemaakt
van melkpakken, deze vaartuigen bleken niet al-
lemaal waterdicht te zijn!

Het echtpaar Roelof Schraa en Anna Elzinga
is 50 jaar gehuwd. Meester Schraa was van
'1949-1975 hoofd van de Hervormde lagere
school alhier.

In het kader van de vredesweek wordt op de
overkluizing een vredesmarkt gehouden. Er zijn
kraampjes van onder andere het l.K.V., Weiger
Atoomstroom, de lJlster Wereldwinkel en Am-
nesty International.

De Schaakklub Ulst-Oosthem begint het
nieuwe seizoen op 1B september met een le-
denvergadering in cafe'Het Wapen van lJlst'.

Oktober

Op 4 oktober opent Lenie 't Hart aan de Ze-
venpelsen wereldwinkel 'De Klepper' van de

Stichting Milieu en Samenleving. De opening
wordt o.a. opgeluisterd door de Stavorense
troubadour Doede Bleeker.

De vroegere kosterswoning van de Her-
vormde gemeente wordt samen met de be-
staande konsistorie verbouwd tot een centrum
voor kerkel ijke aktiviteiten.

B en W zijn verontrust over de geruchten dat
de spoorlijn Sneek- Stavoren wordt opgeheven.
'lt kin gewoan net wier wêze,' zegt burgemees-
ter Cazemier.

Auke de Jong (4 jaar) legt op dinsdag 22 okto-
ber de 'eerste steen'van de nieuwe Ohristelijke
Mauritius basisschool aan de Sudergoweg.

Ter gelegenheid van het feit dat de restauratie
van de toren van de Hervormde kerk in Oosthem
is afgerond, hijsen jonkheer Van Eijsinga en de
kerkvoogden Oege Damstra en Cor Wester-
beek op dinsdag 28 oktober de vlag in top.

lnterieur van het nieuwe gemeentehuis te lJlst.
Dit is de hal op de begane grond direkt achter de
hoofdingang. Achter de balie (links) receptia-
niste Marijke Feenstra. (foto: S. Jagersma,
Dienst Gem. Werken Wymbritseradiel).

November

De jaarlijkse grote bazar voor Nij Ylostins
wordt dit jaar gehouden op zaterdag 1 novem-
oer.

De familie Speerstra heropent op 5 november
haar vergrote en geheel gemoderniseerde su-
permarkt.

De heer H. Ouderkerken neemt afscheid van

Amnesty International afdeling lJlst. In zijn
plaats komt mevrouw L. de Jong-Siemensma
van de Stadslaan, die nu samen met mevrouw
G. Spijksma-Walinga de belangen van Amnesty
in lJlst gaat behartigen.

De E.H.B.O.-vereniging afdeling lJlst-Oos-
them bestaat 20 jaar. Mevrouw De Boer-Schraa
en mevrouw Schuurmans-Reitsma zijn vanaf
het begin aktief als E.H.B.O.-ster bij deze afde-
ling.

De Stànfries-heren worden op I november in
Akkrum Fries-Kampioen.

Op 29 november spilet de Easthimmer toa-
nielÍeriening it stik 'Op triljende skonken'. De re-
gie is yn hànnen Ían Eelke Damstra.

December

Rayonleidster T. Roorda-Feenstra maakt be-
kend dat hier de kollekte voor Geestelijk Gehan-
dicapten / 1 053,85 heeft opgebracht.

De hoofdprijs van de St. Nicolaasaktie van de
lJlster winkeliersvereniging is een weekend in
'Center Parcs' (voorheen Sporthuis Centrum)
voor 6 personen.

Nijesyl is tijdelijk aÍgesloten voor het door-
gaand verkeer. De weg door dit dorp wr '"

vanaf de draaibrug tot de afslag Osingahuizr-,
Heeg verbreed.

Kreatief Centrum lt Nifelh0ske start haar akti-
viteiten met o.a. een kursus Binnenhuis- en
Tuinarchitektuur.

De iongeren van de Volksdansgroep 'De
Yleke Dounsers' houden hun oefenavonden in
het'Himsterh0s'te Oosthem, de ouderen oefe-
nen te lJlst in het'Mienskipsh0s'.

Op 11 december vergaded de kommissie
'Welzijnszaken' van Wymbritseradiel. Voorzitter
J.J. de Vries (wethouder) maakt bekend dat o.a.
de volgende punten op de agenda staan: 1.

schoolzwemmen in de gemeente en 2. richtlij-
nen begrip 'voldoende openbaar onderwijs'.
Deze beide zaken zijn al eens eerder in een
raadsvergadering uitgebreid aan de orde ge-
weest.

Frits Boschma

Nu op ar onzewintertruien, blouses, rokken en broêke;
20% kortins.

Verder rekken met halve pfijZen o.a. truien, vesten, btouses, enz. enz.

Tinneroy broeken
Effen en geruite spijkerbroeken
Restanten bfgiWOl ook in katoen,

strensen mOhaif wOl2oo sram

Kinder trainingspakkell maten 116 t/m

nuÍ
nuÍ

per bol /
vanaÍ f

164

50,-
55'-

1,95
7 r5O

van f 62,-nuÍ 49150
Kinder tinneroy broekjês maten 80 tim es Nu / 19,95

Wijwensen U en de Uwen een voorspoedig 1987!

M. v.d. Veen

,,lJlster Warenhuis"
Galamagracht 5 + 8

Telefoon 051 55-1 229
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Tolerantie is Ruimte gunnen
aan een ander
Dezer dagen wordt in een groot aantal biosko-
pen in Nederland een 8 minuten durende film
over verdraagzaamheid getoond. Tegeliikertijd
is over ditzelfde thema een bundel columns ver-
schenen van een aantal bekende Nederlanders.
De kommissie Voorlichting Minderheden van
het Ministerie van Binnenlandse Zaken zond
deze bundel toe aan de colleges van B & W van
de Nederlandse Gemeenten. B & W van Wym-
britseradiel zonden op hun beurt deze bundel
door naar de verschillende plaatselijke bladen
die in onze gemeente verschijnen, met het ver-
zoek hieraan enige aandacht te besteden.
Hieronder volgt, gehoor gevend aan hun ver-
zoek, een gedicht van Nico Scheepmaker, geti-
teld:

VERDRMGZMMHEID

Verdraagzaamheid, dat is een lieflijk woord,
je kunt het door de bomen horen ruisen,
het is het rode theelicht in de huizen,
een eend die op haar nest zit, enzovoorl.

:draagzaamheid, dat is een goed gevoel,\té buurman aanzijntrekken laten komen
je eigen sores in te weten tomen,
enfin, je weet heel goed wat ik bedoell

Verdraagzaamheid is als een Surinamer
zijn potje kookt met nogal vreemde geuren
en jij het zonder zeuren laat gebeuren,
al ruik je het ook in je eigen kamer.

Verdraagzaamheid is overpad verlenen
aan mensen die jouw godsdienst niet belijden,
terwijl je ondertussen, heel bescheiden,
het onkruid wiedt tussen je eigen stenen.

Verdraagzaamheid is leven laten leven,
een vlieg die je alleen maar irriteed
naar buiten jagen en geen doodklap geven,
want dat is onverdraagzaam, en verkeerd.

Verdraagzaamheid schuilt vaak in kleinigheden,
het gaat er om dat je die onderkent
en weet dat jij je eigen meester bent
hri het bepalen van je eigen zeden.

Verdraagzaamheid is je verzetten tegen
gevoelens in je die je niet verlrouwt.
Zijlalenzich niet met gewichten wegen,
maar zijn, ook ongewogen, doorgaans fout.

Verdraagzaamheid is zeggen: ga je gang,
je doei maar wat je blijkbaar niet kunt laten!
Maar morgen kom ik toch eens met ie praten,
want ik ben wel goeiig, maar ik ben niet bang!

(S w i et s A ke so n I ad e n et)

S0kelade Írede

R0nom oarloch yn de wràld
strideraasje yn stêd en lán
gewelt om frede te berikken
0nskuldich bloed oer de strjitte.

Minsken martelje en dogge dea
bedrigings en korrupsje nimme ta
fandalisme jaget eangstme op
't ferstán is fuort, op 'e rin.

Mar thÉs sjoch 'k yn melk en puur
samar de kommende frede lizzen
s0kelade bistkes troch elkoar

De liuw by it laam, it hynder
de aap, en de bear by it skiep;
de mantsjes ha'k earst opiten.

door dwazen. Men kan beter wiis ziin dan wa-
pens bezitten.'
Aldus sprak Prediker.
'We spreken ons uit tegen het gebruik van kern-
wapens en andere massavernietigingswapens,
en eveneens tegen de geest, de logica en de
praktijk van de afschrikking en tenslotte tegen
de beveiliging op kosten van de armen.'
Aldus sprak de Synode van de Evangelische
Kirche in de D.D.R. En om een bijdrage te leve-
ren tot het bereiken van dat doel hield deze kerk
een bijeenkomst over eenzidige stappen tot nu-
cleaire ontwapening.
'Ons lot is inderdaad ondeelbaar; hoe moderner
de wapens die ons omsingelen, hoe zichtbaar-
der het wordt; onze individuele vrijheid wordt
steeds duidelijker ons aller vrijheid, bedreiglng
van de één betekent ook altijd bedreiging van de
ander; de huiveringwekkende opmars van de
moderne macht, voortdurend orerend over vre-
de, maar zich voortdurend voorbereidend op
oorlog, trekt ons allen in dezelfde afgrond. Laten
we - met ons allen - de vernietigingszotheid van
onze wereld stopzetten door er een andere, be-
tere zotheid voor in de plaats te stellen: de zot-
heid van ons ideaalbeeld van een vredelievende
totaal-Europese gemeenschap, de zotheid van
ons Europees bewustzijn?
Aldus sprak Václav Havel, de Tsjechoslo-
waakse winnaar van de Erasmusprijs 1 986.
Zouden wij niet wijs zijn door zot te worden?
Het thema van de Oostduitse kerkelijke vredes-
week 1986 was: 'Vrede zij met U'. Laten we dat
terugzeggen aan hen.

l.K.V.-kern lJlst

P.F.

nen valt, dat zal wel eerder de achtergrond zíjn
en speelt overal een rol. Maar je kunt dan in ieder
geval niet anti-Sowjet zijn, zoals je anti Zuid-
Afrika bent of anti Amerika of anti NAVO.
Nederland zal daar niet vrij van zijn, zoals ook
Amerika niet vrij was wat betreft wapenleveran-
ties aan lran. Khomeiny is een booswicht, maar
als het gaat om positieversterking in het Midden
Oosten dan kijkt men niet zo nauw. Dit is natuur-
lijk een welkome versterking van de anti-Ame-
rika stemming.
Het land dat 2 maal de doorslaggevende redder
was van Europa in de 1e en 2e wereldoorlog en
daarna. Wie heeft het Westen weer op de been
geholpen? Maar Amerika komt er van terug de
gulle gever te zijn, nu anti de dank is.
Amerika dal25o/o van de begroting van de Ver-
enigde Naties voor zijn rekening nam, dat was
niet weinig, een milliard dollar per jaar. Van21o/o
terug brengen naar 2Oo/o is dus ook even niet
weinig. Dat komt ook mee daardoor dat als er in
de V.N. vergadering gestemd moet worden, van
de 158 landen stemmen 19 landen vaker tegen
dan voor, als bij de voorstellen Amerikaanse
grondbeginselen in het geding zijn.
Achttien landen die vorig jaar dê hoogste bedra-
gen aan hulp ontvingen tot een bedrag van plm.
/ 12.000.000.000 hebben bij diverse stemmin-
gen met een gemiddeld percentage van 65%
tegen gestemd. Daar komt nog bij dat veel van
die landen hun financiële verplichtingen ten
aanzien van de Verenigde Naties niet eens na-
komen. Vrije volken waar zijn we mee bezig?
Of ziet u de zon ook in het Oosten opkomen?
Nou, neem maar aan, dat het dan wel een fata
morgana is!

O. Tichelaar

Voor de ariie dagen:

VEEL LEKTUUR!

G o e de, gezellige b oe ken

Kom gezellig eens 'sneupen'

a/)
llt VISSER-lJLSr
t4I fl"o-:Í:,Ell F-oJoHANDEL-SPEELGoED

IU

Wie is er wiis?
'Nog ieis anders zag ik wat met wijs zijn te ma-
ken had en het maakte op mij een diepe indruk.
Er was een stadje met weinig inwoners. Een
machtige koning rukte er tegen op, omsingelde
het en bouwde een grote belegeringswal. Nu
woonde er een man die zo wijs was dat hij het
stadje had kunnen redden. Maar niemand dacht
aan.deze man, omdat hij arm was.
lk zei bij mijzelf: Met wijsheid bereik je meer dan
met kracht, maar niemand heeft enige aandacht
voor een ryijs man die arm is; naar wat hij zegt,
wordt niet geluisterd. Toch is het beterte luiste-
ren naar de rustige woorden van een wijs man
dan naar het geschreeuw van een vorst omringd

Pro of Anti?

ls er na het bezoek van onze excellenties Lub-
bers en Van den Broek wat bereikt in Rusland?
In ieder geval niet op het gebied van wapenver-
mindering en ook niet op het gebied van de
mensenrechten, het laatste heeft integendeel
maar kwaad bloed gezet.
Tja, de waarheid is nu eenmaal moeilijk te ver-
dragen. Er gaan geruchten dat er op econo-
misch gebied wel wat bereikt is, betere handels-
betrekkingen, in deze kan het l.K.V. dus tevre-
den zijn, die zijn toch zo voor betere betrekkin-
gen met de Sowjets? Althans hun nieuwe koers
is zodanig. lk denk dat als er maar wat te vêrdie-

ls uw deur kaDot?
Een raam of itoer verrot?
ls het dak of de goot soms lek?
Aan schuur of schoorsteen een oebrek?
Misschien kunt u het zelf hersteiien.
zo niet.... meteen Wietze belten!

Vïf. Huisman
Eegracht 37
8651 EG lJlst
Tel. 05'155-1735



'lJIster allerlei

De toekomst van dit museum heeft er een tijdlang somber uitgezien. U hebt ongetwijÍeld in
de krant gelezen dat Gedeputeerde Staten van plan waren de provinciale subsidie aan het
museum per 1-1-1988 te beëindigen, Op 19 november j,l, vergaderde de Statencommissie
Welzijn over het toekomstige museumbeleid.
Hier bleek dat alle Íracties er vóór waren dat de subsidie gehandhaaÍd blijft. Een deel van de
inrichtingskosten van het onlangs aangekochte pand 'Fredehiem'zal ook door de Provincie
worden betaald, Onze stadgenoot de heer Douwe Hoekstra, CDA-Statenlid, maakt ook deel
uit van de Statencommissie Welzijn en was als zodanig op deze vergadering aanwezig.

Jaarboek Fries Scheepvaart Museum

Begin november verscheen het jaarboek van
het Fries Scheeovaart Museum te Sneek over
het jaar 1 985.
Direkteur Sietse ten Hoeve zegt in zijn jaarver-
slag: 'Het jaar 1985 stond nog meer dan vorige
jaren in het teken van de tekorlen, tekod aan
ruimte en aan personeel.' Hij maakt voods mel-
ding van het overlijden van de voorzitter dr. G.J.
Ubbink, de brand bij de buren (Chinees restau-
rant), de aankoop van het pand 'Fredehiem'en
de benoeming van de nieuwe voorzitter mr. R.S.
Wegener Sleeswijk uit Leeuwarden.
Het bezoekersaantal steeg tot een record:
17.680.
Het jaarboek bevat voorts 3 artikelen van de be-
kende oud-schipper Marten Sybranda uit
Sneek, getiteld De Tudvaad, Maatschepen en
De Friese Mestvaart.

Aanwinsten
Er konden in 1985 maar liefst 506 aanwinsten
worden geboekt. De volgende nummers heb-
ben betrekking op lJlst:
30-50: twintig stukken gereedschap en een
jachtblokje, aÍkomstig van de scheepswerf Lan-
tinga, schenker Rink Feikes Lantinga.
í90: ingelijst familiewapen familie Oppedijk, ge-
schenk van A.B. Dull tot Backenhagen uit Leeu-
waroen.
218-221: vier paar Friêse schaatsen, onder an-
dere van C. Faber & Zoon te lJlst en G. Pool te
Warga.
240: een paar kunstschaatsen van het merk J.
Nooitgedagt & Zn.
252-389: een hoeveelheid meubels. keramiek.
zilver, klokken en kuriosa, aÍkomstig uit de nala-
tenschap van oud-burgemeester Jan Oppedijk.
Het is natuurlijk niet mogelijk om al deze aan-
winsten hier te beschrijven, we noemen er
daarom een aantal.
252: eetkamerameublement uit 1890, vervaar-
digd door de Sneker meubelmaker W. Dikland
voor het echtpaar Jan Oppedijk en EelkTjebbes
(de ouders van burgemeester Jan Oppedijk,
Fr.B.)
253r tableau van 12 tegels van Makkumer aar-
dewerk met een afbeelding van houtzaagmolen
de Rat (zie foto).
254: negentiende eeuwse slede, beschilderd
met ijstaferelen in Hindelooper trant.
256: Friese staartklok met dubbele kap.
262: zilveren memorielepel met de inskriptie:
Jan Walles Oppedijk, geboren op vrijdag 16
Desbr. .1 

796.
264: zilveren electeurslepel met op de voorzijde
het opschrift : Electeur/lJlst/1 794.
267: aan mevrouw G. Oppedijk-de Zoete in
.1947 uitgereikte legpenning voor Nederlandse
vrouwen in Japanse concentratiekampen.
268: een zilveren tasbeugel met voorstellingen
van de Hoop, de Gerechtigheid, het GelooÍ en
de Standvastigheid.
273: zilveren aansteekkomfoor op zwart gelakte
houten voet. Op de rand de inskriptie: Aan den
Heer J.W. Oppedijk uit dankbaarheid voor de

veedigjarige ambtsbediening als Administre-
rend Kerkvoogd in de Hervormde Gemeente
lJlst, 1 Januarij 1866.
288: ingelijst Íotografisch podrêt van de hout-
handelaar Jan Jans Oppedijk (1 860-1 944).
292: Pentekening van Bauke Haringa voorstel-
lende de boerderij de Ekema te lJlst (thans be-
woond door de familie Buwalda, Fr.B.).
306: vier linnen beddelakens met de initialen
E.T. (Eelk Tjebbes 1 866- ! 927)
312-369: een verzameling Chinees en Japans
oorselein uit de 18de en .19de eeuw.
De vereniging'Fries Scheepvaart Museum' ont-
ving uit de erfenis van mr. J. Oppedijk boven-
dien nog een iegaat van / 1 0.000,- (na aÍtrek van
de kosten / 8.262.-)'. Dit bedrag zal door het mu-
seum, in overeenstemming met de testamen-
taire bepalingen, worden gebruikt voor het her-
stel van de bovengenoemde antiquiteiten en de
opstelling ervan in de stijlkamer.
Het jaarboek ziet er weer keurig verzorgd uit en
is geïllustreerd met maar lieÍst 60 foto's. Losse
nummers zijn vool'een bedrag van / 25,- ver-
krijgbaar aan de balie van het museum, Klein-
zandl4teSneek.
Wilt u het museum blijvend steunen, dan kunt u

zich ook opgeven als lid, de minimum kontribu-
tie is / 25,- per jaar.
Het teleÍoonnummer van het Fries Scheeovaad
Museum is 05150-14057. Als lid ontvangt u het
jaarboek gratis en heeft u het gehele jaar vrije
toegang tot het museum.

Tegeltableau van Makkumer aardewerk uit het
begin van deze eeuw. Onderaan het opschrift:
Houtzaagmolen 'De Rat' van de firma Wed. W.J.
Oppedijk lJlst. Op de boerderij links woonde
lange tijd de familie Attema. Foto: Fries Scheep-
vaart Museum. Sneek.

Voor al uw

KERST- en NIEUWJAARS- !
WËNSEN

bij ons de grootste keus

Ook heel veel
Kerstarti kelen,

Boom- en tafelversiering,
kaarsen,

enz,, enz.

AGENDA'S voor 1987
nu nog keus!

o.a. Martin Kers, Marjolin Bastin

VISSER.IJLST
BOEK. ËN FOTOHANDEL. SPEELGOËD
Galamagrachr reeroonl3lS

f6
Frits Boschma
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Wijziging ophalen huisvuil
Wymbritseradiel
In verband met de Kerstdagen op 25 en 26 de-
cember en Nieuwjaar op 1 januari a.s. worden
de routes voor die dagen als volgt gereden:
donderdag 25 december, route lJlst en donder-
dag 'l januari route lJlst wordt: woensdag 31 de-
cemoer a.s,
Verzoeke deze dag minimaal vuil aan te bieden.

Diabetes Fonds Nederland
De kollekte voor het Diabetes Fonds heeft dit
iaar in lJlst het bedrag opgebrachlvan f 797,45.
Hartelijk dank aan alle gulle gevers!

Mevr. De Vries
Mevr. De Kleine

Bond van Plattelandsvrou-
wen in Friesland, aÍd. lJlst
De koffiemorgen is weer geweest en wel op 29
oktober j.l.
Mevrouw A. Kuipers nam ons aan de hand van
dia's mee oo reis door het land van Niels Hol-

sson. We kregen zo een prachtig beeld van
lweden.
Op donderdag 20 novemberj.l. hebben we on-
der leiding van mevrouw T. Rijpma kerstkaaden
gemaakt. Op donderdag 1B december a.s. vie-
ren we met elkaar kerstfeest en op maandag 12
januari a.s. is er de jaarvergadering.
Mocht u belangstelling hebben voor de bond en
haar aktiviteiten, dan kunt u kontakt opnemen
met de sekretaresse, mevrouw H. Bones, tel.
1982.

Christelijke Bond van Platte-
landsvrouwen
Op 20 november j.l. hield de C.P.B. weer haar
avond. Mevrouw Marja Bruning verzorgde deze
avond door ons allemaal te laten knippen.
Er werden kleedjes en kerstkaarten gemaakt.
Het viel bij de meeste dames erg in de smaak.
Het was een gezellige doe-avond.
1B December is er kerstavond met de andere
plaatselijke Christelijke vrouwenvereniging.'De
Dobbers' uit Harich zullen deze avond hun me-

, ._jerking 
verlenen.

Het bestuur

Nationale Jeugdcollecte was
een sukses!
De onlangs in lJlst-Nijezijl-Oosthem en Abbega
gehouden collecte van het Nationaal Jeugd
Fonds - het fonds van Jantje Beton - heeft het
Íorse bedrag opgeleverd van in totaal Í 967,O5.
Van dit bedrag zal plm. 50% ten goede komen
aan de plaatselijke jeugdgroeperingen diê aan
de collecte hebben meegedaan, tê weten: Lyts
Yleke en 't NifelhÍske.
De opbrengst zal onder andere besteed worden
aan spel-, speel- en handenarbeidmateriaal.
Het overige deel van de opbrengst zal door het
Nationaal Jeugd Fonds worden gebruikt voor
de financiering van tientallen projekten ten be-
hoeve van het jeugdwerk in ons land.
Het gaat hierbij om speelplaatsen, kinderboer-
derijen, klubhuizen, speelotheken, peuterspeel-
zalen e.d.
Konkrete hulp voor nieuwe mogelijkheden en
nieuwe voorzieningen.
Het plaatselijke aktieieam dankt iedereen voor
zijn bijdrage.

Mevr. R. Kooomans en mevr. M.L.H. Postma

,
T
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HARSENSSKRAABJE T I

Harsensskraabje:
Oardel hin (is 1 1/2) leit oardel aai yn oardel
dei.
Hoefolle aaien lizze fiif hinnen mei deselde
produksjegong yn njoggen dagen???

Gymn. Ver. Stánfries
Maandagsmorgens half tien staat de 'Utherne'
al bol van muziek. Een uur lang wordt hier dan
gewerkt aan de konditie. leder op zijn eigen ni-
vo. Populair gezegd: AEROBIC DANCE; beter
gezegd: KONDITIE-GYM OP MUZIEK.
Beslist niet: een uur lang springen.
Wel: een inleiding met loop- en dansvormen; li-
chaamsscholing: rek-, stretch- en lenigma-
kende oefeningen; konditiegedeelte: dansend
uitgevoerd; cool down: aÍsluiting van de les,
rustige oefeningen.
Maandag 5 januari a.s. stad de nieuwe serie.
Dus dames en natuurlijk ook heren, heeft u'als
goed voornemen in 1987 meer aan uw konditie
te we!'ken, neem kontakt op met onderstaand
adres voor inlichtingen en opgave. Een verfris-
send begin van 1 987 en van iedere week.

Mieke Bergstra
Westergoleane 29

te1.1462

Gymn. Ver. StánÍries - Jazz
Gymnastiek

Doordat een aantal grotere meisjes is 'doorge-
stroomd' naar de damesgroep, is er momenteel
ruim plaats bij de groep jazzgymnastiek voor
meisjes.
Voel je iets voor lekker bewegen op moderne
muziek, kom dan eens een keer kijken of mee-
ooen.
De lessen zijn bestemd voor meisjes van 12-16
jaar en worden op vrijdagmiddag gegeven van
1 6.30-'1 7.30 uur door ïinie Mooiweer.
Nadere inlichtingen bij tel.nr. 1328 oÍ 1462.

Uniekollekte
De Uniekollekte van de Unieschool en Evangelie
heeft dit jaar in lJlst / 151 6,- opgebracht.
Aan alle gevers en medewerkers hartelijk dank!

De Ouderraad Chr. Scholen

Autorijschool L. de BOer

Oa.
M^l openbare bibtiotheek

Vtt !à!ïï:'ljY3"'"""o
In verband met de feestdagen is de
Bibliotheek GESLOTEN van 23 dec.
tot 5 jan.
Vanaf 5 jan. kunt u de kontributie voor
1987 in de bibliotheek betalen.
De kontributie voor 1987 is:
jeugd tot 1B jaar gratis.
18Vm 20 jaar Í 20,00
Volwassenen f 30,00
65-olussers Í 20,00

ANNA SCHRAA.VAN POPTA

GEDIPLOMEERD
PED ICURE

Geeuwkade 11 - Telefoon 1930

atplipt

g6*ffin
Zevenpelsen 8,8651 BT Ulst
Privé: Sikko Sjaerdemalaan 31, lJlst
Telefoon 05'155-1322

&q,r-lrlb-d in antiBlu uanp,tttpn

Belangrijker dan een goedkoop
lesuur is de eindrekening

na het rileramen!
Ga daarom naar

Autorijschool L. de Boer
Popmawal12.

lJlst
Teleíoon 05155-15S3

VOLLEDIG
GEDIPLOMEERD



It Dryltser Kypmantsje 12
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O .MIJN HOBBY, UWGEMAK'
Het vertrouwde adres voor al uw slijpryerk!
Zijn uw bestekmessen scherp voor de
feestdagen? Slijpen of kartelen van uw be-
stekmessen, daarna zilver of chroom ge-
poetst vanaf/ 1,25.
Laat uw schaatsen, zowel noren als
houtjes, slijpen door de vakman.
Uw fijnslijper, P.H. de Vries, Bockamastraat
27,te1.1782.

Làns dizze wei graach myn hertlike tank foar alle
kaarten, blommen ensfh., dy't ik krije mocht,
thÍs en yn 't sikenh0s.

Nol Waltje
Galamagracht 54, Drylts

O Bij ons verlrek naar De Finke ff. v.d. Wal-
straat 26, 8723 CC Koudum, kamer 26) wil-
len wij langs deze weg een ieder hartelijk
dank zeggen voor de belangstelling en be-
zoek thuis en in het ziekenhuis.
In het bijzonder willen wij de huisadsen
Drenth en Sietsma bedanken voor hun hulp
en begeleiding in deze periode.
Tevens maken wij van de gelegenheid ge-
bruik allen prettige Kerstdagen en een voor-
spoedig 1 987 toe te wensen.

Haring en Baukje de Jong-Schilstra
v/h Galamagracht 89, lJlst

N.B.: bij dezen bedanken wij voor alle dona-
teur- en lidmaatschaooen in lJlst.

TAXI.NIEUWENHUIS
BEL 19OO

;ue6ep 6 uÁ ueree 0g sl g x g ezzrl euuL.l
g snp 'rep Z/L ;. uÁ ueree g êzzrl uauurq g sn6

irep uer uÁ 1eu ue ue6ep em1 uÁ
reel e^ l euuuooq ep $ uep uebep eiq uÁ e1r

ree>1 remnofu euuuooq op uo Jooq ap se slor..].I

-u.rO '(ilep uer uÁ 1eu ua) pp 71y 1' uÁ ree ;. 1re;
ulq L snp 'lap Z/l I uÁ'ee 71y t tpl ulrl Z/L L
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O Langs deze weg berichten wij dat wij zijn
verhuisd naar De Hoppen 39 in Sneek.
U bent daar van harte welkom, de koffie
staat klaar!
Wij mochten een prettigetijd doorbrengen in
lJlst.
Tevens bedanken wij voor alle donateur- en
lidmaatschappen.

Jan, Seppy en Johan van Brug
S.Sjaerdemalaan 27

Badmintonclub Flash 84
Voor de jeugd van lJlst.
Jongelui, badminton een slappe
sport?
Welnee, kom zelf meer eens kijken en
prooeren.
Er is nog plaats voor jeugd met pit.
Donderdag 6 tlm 12 jaar 18.00 tot
18.40 uur; 12 Ilm 16 jaar 18.40 Vm
19.20 uur.
Onder leiding van een trainer.
Inlichtingen: tel. 051 55-1 528.

Gursus:
Aktief Ontspannen

Start: januari 1987
Plaats: Groene Kruisgebouw te lJlst.

De cursus wordt in groepsverband van 6
tot 10 personen gegeven, gedurende 10
lessen van 1th. uur en is bêstemd voor
mensen met:

- Spannings-hooÍdpijn
- Ademhalingsproblemen zoals: astma

en hyperventilatie
- Slapeloosheid

- Andere klachten op basis van span-
ningsproblemen.

Voor verdere inlichtingen bellen:
mevrouw L. Meijer-Vonkeman, tel.
191 6, de Fj0rslach 9, 8651 CV lJlst.

De zomerreisprogramma's 7987 zijn binnen. Boordeïol aanlokkelijke
bestemmingen. Hoe daaruit een keuze te maken is niet gemakkelijk.
Daar willen wij u graag bij helpen.

(-T Galamagracht 1

I t--l I lJlst
\a____) Tet. 05155-1426

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

o bloemen
. planten
o bloemsierkunst
. tuincentrum
o tuinarchitectuur
Dil alles in uw'eigen slad'

I
Meubelmakerf

PeínGalaml
Gespecialiseerd in het maken
van eigentijdse meubelen
en i nte r i eu r- beti m mer i nge n
naar uw persoonlijke wensen.

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

Voor nieuwbouw, uitbreiding of
onderhoud van uw:

O Verwarming
(C.v- en lokale verwarming)

O Sanitair en waterleiding
O Zinkwerk
O Dakbedekking

Installatie- en loodgietersbêdrilí

A. SUPERDA
Stadslaan 2a, teletoon 05155-

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

Proefde U al:

Ons vers gemalen,

heerlijk gekruid
gehakt

en onze echte

Friese droge worst
Dinsdags- en v ri jd ag savo nds
bezorgen wij Uw bestelling!

SLAGERIJ

W.Ztflstra & zn.
Eegracht 65 - lJtst - TeleÍoon 1309


