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'lJIster allerlei
Emigreren
Na de 2e Wereldoorlog zijn veel Nederlanders naar elders geëmigreerd.
Bekende emigratielanden zijn Australië, Zuid-Afrika, Noord-Amerika en canada.
Vooral naar dit laatste land zijn destijds veel Friezen vertrokken.
In 1952 vertrok uit lJlst de Íamilie-Jacob rh. de Jong (Jaap-ltte) naar canada. De
Jong schreeÍ ons een dikke brief over zijn ervaringen.
Hier volgt de enigszins verkorte weergave van dit schrijven.

Betere toekomst
Wat deed ons besluiten naar Canada te gaan?
Voor mijzelf hoefde het niet zo. lk had een goede
baan als chauffeur bij S.O. de Vries (houthan-

-l). Het ging vooral om de kinderen. Eerst naar

'-- fabriek, dan in militaire dienst en daarna weer
de Íabriek in!
Onze Hendrik werkte bij Nooitgedagt en Johan-
nes bij bakker Andela.
Wij zagen meer toekomst voor hen in Canada.
Dan was er natuurlijk ook nog de uitdaging
waarom anderen wel en wij niet en ook het ge-
vaar voor de Rus speelde mee.
Wij gingen dus op reis naar Canada, het kostte
ons niets want alles werd met regeringssubsidie
betaald. Vanaf Rotterdam voeren wij met het
schip de Waterman naar Canada. Onze Sierd
zei nog toen we wegvoeren: 'Vader ga maar
naar de kapitein toe en zeg hem dat we terug
moeten keren!'
Maar dat was er natuurlijk niet bij. En daar ging
het gezin De Jong, Jaap en Dirkje met de vijf jon-
gens Hendrik, Johannes, Theunis, Piet en Sierd
en de twee meisjes Trijntje en lda. Dat was in
mei 1952.

Slapen in het hooi
Wij kwamen in Canada aan in Quebec, Cana-

's oudste stad. Aan boord van de Waterman
\aren zo'n 800 emigranten. Allen zochten een
plaatsje in de trein naar Montreal en vandaar
verspreidden zij zich over Canada.
Wij belandden in Kingston en onze inboedel
ging 400 mijl verder naarWindsor. Na veel belet-
sel kwamen wij bij Friese mensen, daar bleven
we 2 dagen, toen had de 'fieldman' een boer
voor ons gevonden en konden we naar de Íarm
(boerderij) vertrekken.
Waar wij kwamen was geen elektriciteit, het wa-
ter kwam uit de pomp en in het huis stond een
oude kookkachel.
Andere Friese families leenden ons dekens en
eetgerei en wij sliepen eerst in het hooi. Na zo'n
vijf weken kregen we gelukkig onze eigen spul-
leties.

Kwakkelwinter

Mei gjin Íroast driuwwe
Ían de hjerst yn de maitiid:

in iepen winter,

Haik0:
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De'De Jong-family' uit Newcastle (Ontario), Ca-
nada. V.l.n.r. Sierd, Theunis, Trijntje, Johannes,
lda, Pieter, Dirkje, Hendrik en Jaap. De foto is
genomen op 1 dec. 1984 toen Hendrik 25 jaar
getrouwd was. Pieter was dat in jan. 1 985 en Jo-
hannes op 3 aug. 1985.

De baas die 30 km verderop woonde, kwam
twee keer per maand bij ons en betaalde mij dan
45 dollars, dat was mijn loon.

Eigen auto
De farm was 550 pondemaat groot en ik moest
op 64 koeien en hun kalveren passen. Er waren
ook drie paarden en wat oude machines waar-
mee ik de hooiïng moest doen.
De zomer brak aan en de jongens gingen een
beetje verdienen bij andere boeren en later
werkten ze.in een fabriek waar tomaten werden
ingeblikt.
Nu konden wij ook eindelijk een auto kopen, dat
was een Mercury, van het bouwjaar 1949. Hij
kostte 1625 dollars en ik betaalde hem steeds
met 100 dollars.
lk kreeg onenigheid met de verkoper en mijn
mooie auto werd weer opgehaald. Maar wij
kochten weer een àndere car, de jongens deden
nu de boerderij en ik werkte in een constructie-
bedrijÍ. In de herfst van 1953 verhuisden wij naar
Newcastle, waar we nu nog wonen.

Water
Wij kochten een nieuw huis voor 3750 dollars.
300 dollars betaalden we kontant en 100 dollars
per maand voor dè hypotheek. Er moest echter
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nog veel aan gebeuren. Eerst woonden wij in de
kelderverdieping en mettertijd maakten we ons
huis af.
Ons drinkwater kwam uit een wel, maar die was
zomaar leeg. Daarom haalden we elke dag een
paar emmers water bij het spoorstation dat
vlakbij lag.
De zomer kwam weer aan en de jongens wilden
een nieuwe wel graven. Een man met een wi-
chelroede werd geraadpleegd en hij vond een
goede ader ten noorden van ons huis.
Van mijn baas leende ik een grote luchtcom-
pressor en het graven begon. De grond was
echter zo hard als metaal, maar er kwam toch
een diep gat. Nu gingen wij met dynamiet
(springstof) werken! De modderkluiten lagen op
het dak en de ramen van de kelder gingen stuk.
Het gat was nu al 10 meter diep en de jongens
zeiden: 'Als je het dieper wilt hebben pa, dan zal
je het zelf moeten doen.' lk zag het ook niet
meer zo zitten om in een gat te kruipen van 1O
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twa blompottenfol fan op'e
moat ik dertoar no troch it fjoer?'
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aaoaaaaoaaoaaaoa
B0tenom ynoarder
Hja skrobbet, bjint en s0gel
it hiele h0s moat sOkerskjin
mar wriuwt har hOd en poarjen
mei in protte rotsoai yn.

Hy boarstelet en kjimt de hOn

en giet foar iarrebakken Ét 'e wei
mar draait op'e tiid syn sjekje
en smookt sa'n 40 op'e de..

Hja hàldt fan djoere klean
fan lear en b0nt en in siden japon
mar rint dêrfoar.wol dagen
yn in grutte stjonkstêd om.

Hy wasket syn blikken kar
en poetst it swit'm op'e bol
mar nei de tiid tankt'r him
sels mei jenever fol.

En sa giet dat no al jierren
it hOs yn 'e ferve, oesa kreas
mar hja binne beide meastal
fan Íergiftige stoffen heas.

Moraal:

Wylju wrotte as wYlden
want it each wol sines ha
mar inkeld stelle we Íragen
hoe binne we der sels oan ta!?

Oeral wêr't eagen oer glide
moat blinke, r0ke en sá
mar yn -ussels is 't tsjusters
en rotsoaie we illar wat ta!

P.F.

aaoaaaaaaaaaoaoo
Een gelukkig 1987
Een sterk jaar.

Een jaar met veel vreugde en voldoening.
Een jaar met veel muziek en weinig zorgen.
Een jaar waarin het licht het duister verdrijft. 

.

Wij wensen u een jaartoe waarin u anderen veel
goede wensen kunt sturen.
Wij wensen ons zelf een jaar toe waarin wij die
woorden vinden die u bereiken. Wij willen dit
jaar genieten van hêt mooie in de natuur, van
goeoe mensen.
We willen die mensen stoppên die, door winst
en macht behgerst, de lucht, het water en de
grond vervuilen, en het welzijn van schepselen
verkwanselen.
Allemaal mooie woorden. Ze veranderen niets.
Rond de kerstdagen houdt ons eigen kleine ge-

luk ons bezig. Ondedussen viert geweld hoogtij.
In lJlst en Oosthem wordt zinloos van alles ver-
nield. Waarom ... bij gebrek aan iets anders?
Op de t.v....
'Gij zult niet doodslaan'... maar we kijken er
graag naar.
'Gij zult niet stelen'... maar 't levert een leuke se-
rie oD.
'Gij zult niet echtbreken'... maar hêt is een
prachtidee voor een film.
We wensen u dat we samen zat worden van al

dat geweld.
Wij gaan ook dit jaar verder. Verder in beweging
tegen geweldsdenken en geweldsdoen. Verder
tegen geweld in het groot en in het klein.
We vragen u daarbij om steun. Steun in geld,
maar vooral steun in de vorm van hulp bij werk-
zaamheden. Want ... we zullen het zelf moeten
doen.

lnterkerkelijk Vredesberaad Kern lJlst
Ylostinslaan 7 5. tel. 1 254

VOOR 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...

BAÏAVUS
PEERI.ESS
UN'ON

litst woudicnd

Uw slagvaardige partner voor:
VERZEKERINGEN

HYPOTHEKEN

Speerstra's voordeelma rkt

Vooral uw:

O KruidenierswaÍen
O Groenten en íruit
O Vers vlees en vleeswaren
O Brood en gebak
O Diepvries, enz. enz.!!

Speciale d rogisterij en kosmetica-afdeling

Let op onze wekelijkse folder!!

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

riiwietbedrii
n/': l a^ c\ nrl

o €Jf3 VU

jurjen hoomansstraat 2 teleÍoon 05155-2403 midstrjitte 61 teleÍoon 051 41-'1657
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Agenda januari-februari I 987

21 januarí Bridge club
22 januari N.C.V.B. jaarvergadering
23 januari Toernooi Stánfries volleybal
23 januari Disco, Mienskipsh0s
26 januari Bridge club
28 januari A.G. and Kate, Doopsgezinde Kerk,20.00 uur, kollekte
29 januari Gemeenteavond Gereformeerde Kerk
30 januari Bridge club, Kypmantsje drive.

1 februari Elfstedentocht, Youp van't Hek, + half negen ,s morgens
2Íebruari C.D.A.-ledenvergadering in het Wapen van lJlst
2 f ebruari Buurtvereniging " De Kolk", ledenvergadering
4 februari Thema-avond Patiëntenraad ,'Hyperventilatie,', de heer Harmen de Jong
4Íebruari Bridge club
5 februari Ver. Stadsbelangen, ledenvergadering
9 februari Bridge club

10 februari Bond van Plattelandsvrouwen in Friesland, Herwaardering van arbeid, mevrouw Slot-
boom
1 2 Í ebruari Hervormde gemeente, wijkavond
1 3 februari Klaverjassen
14 februari Badminton toernooi
18 februari Bridge club
19 februari C.P.B. Boekbespreking 'De Dylgerreize' van John Bunyan, mevrouw Winia uit Elahui-

rn

Y0 februari Buurtvereniging'Tromp' ledenvergadering
20 februari Toernooi V.O.P.
22'lebruari Open Deur dienst
23 februari Bridge club
25 februari Hervormde gemeente, wijkavond
25 februari Vogelwacht, ledenvergadering, dhr. Francke, gasten welkom
26 februari N,C.V.B. Magda van Ommen, vertelt over haar werk als schrijfster van korte verhalen

Agendabureau: Mevrouw w. Kempe-
naar-Verhoog, Jonker Rispensstraat g, telefoon
1747.

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 g uur in ,Het

Mienskipsh0s'.
Volksdansen 'De Yleke Dounsers', jongeren-
groep dinsdagavond 8 tot 1 0 uur, 1 keer in de 1 4
dagen ín het'Himsterh0s'te Oosthem. Ouderen
iedere dinsdagmiddag van half 2 tot 3 uur in ,Het
Mienskipsh0s'.
Schaken elke maandagavond in de Stadsher-
oerg
Dammen elke maandagavond in de Stadsher_
oerg'
E.H.B.O. Herhalingskursus op 12l1 , 26/1, g/2
en 25/2. Herhaling reanimatiekursus op 1 3/4.
Amnesty International elke 2e donderdao van
7-9 uur in de bibtiotheek.
Kaatsen elke woensdagavond in de ,Utherne,.

Badmintonver. ,Flash, elke donderdaq van
18.00-22.30 uur in de 'Utherne,.
Volleybalver. Stánfries elke dinsdag vanaf
18.00 uur.
Tafeltennis maandag van 19.00 tot 23.00 uur.
zaterdag van 9.00 tot 1 3.00 uur jeugd.
't Nifelh0ske iedere dinsdagavond 1 g.45-20.00
uur, iedere woensdagmiddag 'l3.30- j 4.30 uur.

meter diep en 1 1/2 meter breed, stel je voor dat
het instorlte!
Enfin, de jongens dreven er nog eens een 6 me-
ter lange pijp in maar geen water. Gelukkig zijn
we later op de waterleiding aangesloten en het
gat vulden wij op met huisvuil.

. Nog meer lJlsters
Eerst werkte ik dus in de construction en later
als timmerman bij de bruggenbouw.
Vier van onze jongens begonnen te werken bij
General Motors, de grote autofabriek in Osha-

r. Onze tweede zoon Johannes is later voor
r*chzelf begonnen als timmerman en aannemer.

Pieter werkte eerst bij mij maar werd later kok in
een trainingsschool voor jongens. Ook de meis-
jes hebben het goed gemaakt. Trijntje is dokter
en getrouwd met een tandans en onze lda is ge-
diplomeerd verpleegster. We hebben 15 klein-
kinderen en we leven goed van ons pensioen.
lk verbouw nog al veel Hollandse aardappels
zoals Friese borgers en roodstars. Natte en
droge worst betrekken wij van een Hollandse
slager. In de zogenaamde Dutch Storê kun je
alle soorten Hollandse kaas kooen.
Voor ontspanning hebben wij een club 'De
Jeugd Van Vroeger'. We doen daar veel aan
bowling, picknicken en gezellig samenzijn. Bij
de club zijn 35 Friezen en 7 Hollanders. Wij zijn
overigens niet de enige lJlsters die hier wonen.
lk noem een paar waarmee wij kontakt hebben:
letje en Janneke van Pieter en Riem Nijdam,
Heinz en Rinse van Simke Muizelaar (was voor-
man bij Oppedijk in Sneek), vrouw Buma (Si-
mons-Lies), 's winters woont zij in Florida, en
Sietse en Lucas van meester P. van Dijk. Ên dan
nog Henk van Hendrik Koopmans, die is ge-
trouwd met Froukje van Klaas Douma. Geert
Westerdijk (van Everts-Coba) doet alle sanitair
en waterleiding voor onze Johannes. Mijn huis
heeft Geert ook gedaan.
Mijn vrouw Dirkje zingt nog steeds in het zang-

koor van Toronto en Bowmanville. Drie jaar ge-
Ieden zong dit koor nog in Bolsward.
lk weet nog goed dat na de bevrijding in 1945
Concordia in lJlst een muziekuitvoering gaf op
de houten muziektent voor'Ons Gebouw'. Na-
dat Concordia gespeeld had werd er gevraagd
of iemand uit het publiek een stukje wilde zin-
gen. Mijn vrouw trad naar voren en zong ,De

Heilige Stad', het was muisstil!

Met een groet aan u allen,
Jaap en Dirkje, Newcasfle-Canada

Wij bedanken hierbij De Jong voor zijn brief en
wensen hem, zijn vrouw en (klein)kinderen het
beste voor de toekomst in Canada.

Frits Boschma

Dtzze begrutting
is in pronkstik
Met deze woorden kwalificeerde Auke Fran-
kena namens het C.D.A. de nieuwe begroting.
Bij het presenteren van de begroting worden
alle partijen in de gelegenheid gesteld hun me-
ning hierover in de zogenaamde Algemene Be-
schouwingen uit te spreken.
Frankena, die in deze raadsvergadering van de-

cembell986 het C.D.A.- standpunt ver.tolkte,
uitte nog meer lof.
'Noch krekt yn 1986 kin dizze begrutting troch-
nommen wurde, foar it earst yn it nije gemeente-
h0s, mar yn de begrutting sels komme jo dêr
neat oer tsjin. Dit ha we te tankjen oan it goede
finansjele belied van de álde gemeenten Drylts
en Wymbritseradiel.'
Kritisch stelde het C.D.A. zich op ten opzichte
van de nog uit te voeren aansluitingen op het
riool. Deze 175 aansluitingen gaan Í 12.570,-
per stuk kosten. In deze opmerking werd het
C.D.A. gesteund door de V.V.D. die dit ook veel
te ver vond gaan.
De V.V.D. pleitte voor onderhandelingen met de
gemeente Sneek over de brandweer. ,Als 

er een
nieuwe brandweer in lJlst wordt gerealiseerd,
laat men dan ook nog eens bekijken of men tot

,'lt Dryltser Kypmantsje'
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Bondsspaarbank
a5

van 1818 Sneek-lJlsl

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

Dageliiks geopend
van 9.00-12.30 uur
woensdagavond van 18.30 tot 19.30
uuÍ.

. .. .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

sBv
Foar 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

een andere rayonindeling kan komen. Het is te
gek om los te lopen wanneer een schoorsteen-
brand in Nijezijl door de brandweer van Heeg
moet worden geblust, oÍ is de brandweer in lJlst
zo gammel dat ze niet meer kan?' aldus Feikie
Sijbrandij.
Dat de F.N.P. nog niet helemaal over haar ne-
derlaag van de afgelopen kollegevorming heen
is, bleek ook uit haar opstelling tijdens deze be-
schouwingen.
Klaske Diikstra-Semplonius (F.N.P.) startte haar
lange betoog met de zin: 'De feroaring fan de
lucht de ofr0ne maitiid yn it kolleezle en it nije
plak dat És yn it gemeentlik bestioertaparten is,

binne foar us reden om op konstruktive, mar kri-
tyske wize it belied fan it kolleezje te folgjen.'
Dat de F.N.P. zich kritisch opstelde mocht ver-
der blijken uit de grote hoeveelheid vragen. Dit
was tevens het geval, zij het in iets mindere ma-
te, bij Gemeente Belangen.
Over de onroerendgoed belasting sprak Durk
Gaastra namens Gemeente Belangen: 'Het doet
ons deugd dat wij als gemeente Wymbritsera-
diel de eerstkomende iaren niet tot verhoging
hoeven over te gaan. Wij zijn ingenomen met het
feit dat nu ook het C.D.A. inziet, dat onze Íinan-
ciële positie deze ruimte biedt.
Êen voorstel van G.B. om de subsidie op oud
papier en sohillen te verhogen werd door de
raad met algemene stemmen aangenomen.
Anders lieo het met het voorstel van G.B. om de
huur van de tennisbanen niet te verhogen. De

V.V.D. en F.N.P. steunden dit voorstel maar
C.D.A. en P.v.d.A. vonden deze verhoging nog
wel haalbaar en betaalbaar.
Dit stemgedrag van de P.v.d.A. kwam niet ge-
heel overeen met haar pleidooi in de Algemene
Beschouwingen. Daarin zei Tineke Hokwerda-
Hemminga: 'Sportbeoefening moet voor ieder-
een mogelijk blijven!'
De P.v.d.A. vindt dat de gemeente dit kan

bevorderen door een akseptabele huur voor
sportterreinen en spodzalen.'
Een voorstel van de V.V.D. om opnieuw met de
tennisverenigingen te gaan onderhandelen om
te komen tot privatisering werd ondanks alle te-
genargumenten van wethouder J. de Vries toch
door de raad aangenomen.
Ook het feit dat de huurverhoging niet in de
soodraad was behandeld werd de wethouder
niet in dank afgenomen.
ïijdens de behandeling van de vele vragen
kwam opnieuw de openbare toiletvoorziening in

lJlst en Woudsend aan de orde. Het kollege van
B en W ziet geen kans dit nog voor het nieuwe
seizoen te realiseren.

Vern ielingen Sportcomplex
De laatste tijd bereiken ons, van vele kanten, be-
richten over aangebrachte vernielingen op en bij de
sporvelden.
Het gaat hier dan voornamelijk om het kapot ma-
ken van de omheining en de ballenvangers achter
de doelen. De schade van deze vernielingen loopt
op tot een te hoog bedrag. Daarom vragen wij aan
u of u met ons er op toe wilt zien dat moedwillige
vernielingen achterwege blijven. Verder verzoeken
wij u indien u constateert dat er vernielingen zijn of
worden gedaan aangifte te willen doen bij de Rijks-
politie. Hopelijk zullen hierdoor in de toekomst de
vernielingen tot nul gereduceerd worden.
Voor uw medewerking zeggen wij u alvast dank.

Het gemeentebestuur van Wymbritseradiel.

Nieuw verschenen:

Friesland 1986
een jaar in beeld f 19,90

Het aanzien van 1986
met veel kleurenfoto's f 19,90

Elseviers belastin g'almanak
1987 f 2l,50

BOEKHANDEL VISSER
Galamagracht 9
Tel. 1318

TAXI-NIEUWENHUIS
BEL 19OO

Gevonden; Geruite plaid
(na de kerstboomverbranding)

Vermist op oudejaarsavond/nieuwjaarsnacht 1 gro
te huisvuilcontainer, welke stond op de Sánhorst..
Eventuele meldingen hierover graag naar tel- 233Y
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It stiet yn 'e wolkens

Wiidskonkich, oan de ràne fan de mar
seach 'k r0ngeare wolkens driuwen
't waar wie woest en klomsk en toar
wiene myn tinzen en de grutte liuwen

dy'k ferbyldzjend yn't grauwe skóge
spanden, mei tosken as wanige wynhoazen
by my myn dwylsinnige bluesige bóge
om him janke te litten oer leafde en roazen,

oer frijheid en frede, en sinysk klonk
de kàlde klank oer de wredens fan diz' mar
snaren skodden swier fan bonk-er-de-bonk
de fragen fier fuort fan 'wist ik it mar'

oan de r0ge ràne fan diz' mar, sis mar
op'e grins fan wierheid en liezige leagen
wer't it'm oan lei dat wy altyd mekoar \-/
as wylde, bluod'rige bisten seagen.

En wilens waar en wetter tespjalten
op myn klankkasi en myn wylgen klompen
hearde ik boppe my de wolkens gjalpen
en seach liuwekoppen en liuwerompen

feroarjen yn ingels mei trompetten
gitaren, harpen om freonlik driuwend
myn keale klank te foljen mei duetten
om my sa suver sjongend en wiuwend

te ferdÍdlikjen dat't 'm net lei oan de bisten
yn waans eagen it fertriet ferstomt,
of oan de blommen en beammen dy't wisten
dat nei it tsiuster it ljochte libben wer komt

mar dat it mankemint siet by myn eigen soart,
allinne yn -ussels koene wy it kwea klear fine
alle kwea 0ntst0n, sa klonk yn -us slotakkoard
yn't minskehert dat frjemd is fan selsdissipline!

It sintsje kipe om d'ingels en alhiel yn de war
sonk ik wei yn bylden, dêr oan de ràne Ían de
mar.

P.F.

oaaaaoaoaaooaaaa
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Vol leybalveren ig i ng Stánf ries
twee sponsors riiker
Sinds kort is de volleybalvereniging Stànfries in

lJLst twee sponsors rijker.
na Golff Supermarkt en Hiernstra Vleesgros-

1-,'derij hebben twee damesteams keurig in de
trainingspakken gestoken
Op de laatste trainingsavond in 1986 overhan-
digde Stánfries-voorzitter Henk Doevendans
een herinnering aan beide sponsors. Op die her-
innering, een grotê kleurenfoto, is te zien dat de
beide teams, het eerste en het derde team van
Stànfries in de Zuidwesthoek kompetitie er nu

keurig verzorgd bij lopen.
StànÍries is in de Zuidwesthoek Nevobokompe-
titie met drie dames- en één herenteam sterk
vertegenwoordigd. Het blijkt dat-kompetitievol-
leybal ook in lJlst goed aanslaat. Maar ook in de
lJlster rekreatiekompetitie is Stànfries met een

damesteam present.

Verder zijn er ook leden die helemaal niet in de
kompetitie willen spelen, maar toch onder
goede begeleiding hun konditie en spelpeil wil-
len verhogen en bovendien op de trainings-
avond een partiitje willen spelen. Ook dat is bij

Stànfries mogelijk. En natuurlijk kent Stànfries
een trainingsuur speciaal voor de jeugd.

Elke dinsdagavond is Stànfries in de spodhal de
' ''herne en daar is op elke vraag een antwoord

\-.Krijgen.

Gymnastiekvereniging
Stánfries nieuws
Presentatieprijs voor Stánf ries Jongens
Zaterdag 13 december j.l. werden de Friese ver-
enigings- springwedstrijden te Surhuisterveen
gehouden.
Stànfries nam hieraan deel met een meisjes/da-
mes-, een jongens- en een herenploeg, die elk
oo drie onderdelen uitkwamen.
Het aantal behaalde punten geeft recht op een
prijs zodat de volgende prijzen in de wacht wer-
alÁn dêalaant

Meisjes/dames: kast 2e prijs, minitramp valmat
3e prijs; heren: paardspringen 1e prijs, mini-
tramp valmat 2e prijs.
Geen Friese titel(s) dit jaar, maar wel resultáten
die er mogen zijn, zeker voor de meisjes en da-
mes die na enkele jaren afwezigheid duidelijk
aansluiting hebben bij de top van Friesland.
De jongens die niet voldoende punten konden
behalen voor een prijs, zorgden voor de groot-
ste verrassing door de bokaal te winnen voor de
beste presentatie.

Ook deze groep bestaande uit Ruurd Jouke v.d.

Crezelliggped

@en
goedkoop:

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

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

Kooij, Robert Heuveling, Cyrus en Christiaan
Kruis, Nolke Jan Bergstra en Geert Huitema
ging zeer voldaan naar huis,
ln februari staan de volgende wedstrijden en
evenementen op het programma: 7 februari:

Friese kampioenschappen; 14 februari: Rayon-
wedstriiden (moeilijke oefenstof); 21 februari:
UITVOERING in de Utherne.
Een goede gelegenheid om de prestaties met
eigen ogen te bekijken.
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I. I-I-T l_rll
Verslag van de thema-avond
van 26 november 1986
De voorzitteÍ M. Brink opent de eerste thema-
avond van het nieuwe seizoen en heet iedereen
van harte welkom, speciaal ook de spreker van
deze avond, dokter Drenth.
Na een korte terugblik op het vorige seizoen
geeft zij hét woord aan één van de dames die
deze avond hebben voorbereid. De voorberei-
dingsgroep voor deze avond bestond deze keer
uit de dames N. Blauw, M. v.d. Wed, G. v.d. Poel
en W. Kempenaar.

Ziek... en wat dan nog?
De heer Drenth begint zijn verhaal met een uitleg
voor deze ongewone titel. De titel suggereert
dat hij onverschillig zou staan ten opzichte van
'ziekte'. Het tegendeel is waar. Ziekte is een on-
gêwenste toestand in de gezondheid.
ledereen wil zijn ziekte zo snel mogelijk uit zijn
leven bannen. Maar iedereen wordt er in zijn le-
ven diverse malen mee geconfronteerd. Klas-
sieke geneesmethoden zijn niet altijd voldoen-
de; men zoekt daarom tegenwoordig steeds va-
ker naar alternatieve geneeswijzen.
De heer Drenth denkt dat er naast deze beide
geneeswiizen meer voor nodig is om gezond te
worden en probeert dat deze avond uit te leg-
gen.
Alvorens hij tot deze uitleg overging gaf de heer
Drenth een theoretische uitleg over de historie,
de financiële kant, de oorzaken, de gevolgen, de
verzorging van het ziek zijn en de gezondheid in
zijn geheel.
De essentie van zijn verhaal was dat je uiteinde-
lijk zelf verantwoordeliik bent voor de omgang
met je ziekte. Om deze verantwoordelijkheid te
ontwikkelen en om niet direkt in het medische
kanaal te komen zou men bijvoorbeeld eerst:
- zelÍ naar de oorzaken kunnen zoeken (licha-

melijk enlof geestelijke overbelasting, onge-
zond leven, karakter, milieu).

- informatie kunnen inwinnen door middel van
cursussen,'literatuur, thema-avonden, pa-
tiëntenbelangen-organisaties of gespreks-
groepen.

Steeds terugkerende klachten mag men echter
niet negeren; dan zeker wel medische hulp zoe-
ken.
ln de pauze werden er in groepen vragen beant-
woord, om ieder zelf aan te zetten na te denken
over wat hij/zij denkt over ziek zijn en gezond
bliiven.
Hierna was er nog gelegenheid om vragen te
stellen aan de heer Drenth.
Er was deze avond een zeer grote opkomst. Niet
iedereen kon in de zaal.
ledereen en met name de patiëntenraad be-
dankte de heer Drenth voor deze avond. Me-
vrouw Kempenaar overhandigde hem een pre-
sentje.

Namens de oatiëntenraad
K. Hoeksma en C. Zondervan

Wist u dat...
- er elke derde woensdag van de maand wrat-

tenspreekuur is?

- er een 24-uurszorg bestaat. Voor inlichtingen
kunt u bellen met mevr. T. Post-de Heij,
Geeuwkade 10, Iel. 1223.

De Patiëntenraad van lJlst
e.o. organiseert weer een
Thema-Avond
Deze avond heeft als thema: 'HYPERVENTILA-
TIE'.
Spreker is de heer Harmen de Jong, voorzitter
van de N.H.S. (Ned. Hyperventilatie Stichting).

Wat is hyperventilatie?
Hyperventilatie is geen modeverschijnsel met
een plastic zakje.
Het is een hardnekkig misverstand dat hyper-
ventilatie (H.V.) snel en aïdoende te bestrijden is
door in een plastic zakje te ademen.
H.V.-patiënten en hulpverleners weten wel be-
Ier.
Daarom verdient hyperventilatie meer aandacht
dan het nu krijgt, vooral ook omdat H.V. niet zo-
zeer de oorzaak is van de problemen maar veel
eerder een gevolg hiervan.
H.V. is een modern ziektebeeld. Dertig jaar: gele-
den had niemand er ooit van gehoord. Nu blijken
duizenden mensen er aan te lijden.
Komt het vaker voor, of ontdekt men nu pas
hoeveel het voorkomt? OÍ is het een modieus
etiket dat op allerhande vage klachten worden
geplakt?
Dat laatste waarschijnlijk niet; in ieder geval
heeft een deel van de mensen ernstig onder het
verschijnsel te lijden.
Wilt u hierover meer weten, dan bent u welkom
op 4 Íebruari a.s. in de grote zaal van NY YLOS-
TINS, aanvang 20.00 uur. Toegang is gratis.

Autorijschoot L. de BOer

t
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Een Gedicht
AIs je denkt: "ik ben verslagen"
is de nederlaai.g een feit
Als je denkt: "ik zal niet versagen",
win je op den duur de strijd.
Als je denkt: "ik kan het niet halen",
is de tegenslag op til,
want het ove.rslaan der schalen,
hangt voornamelijk af van WlL,
Moedelozen gaan ten onder,
door hun twijfel, door hun vrees,
Vechters winnen door een wonder,
telkens weer de zwaarste race,
Denk: "ik kan het", en dan gààt het.
ledereen vindt bij wilskracht baat
en in zaken wint de daad het
van het nutteloos gepraat.
Als je jammerl: "ik ben zwakker
dan mijn grote concurrent',
blijf je levenslang de stakker,
die je ongetwijfeld bent. \-/
Niet de Goliaths en de rijken
tellen in de kamp voor zes,
maar de fermen die niet wijken,
hebben vroeg of laat succes.

lk WIL dat woord is machtig
al zegt men het ernstig en stil,
Het kan een berg verzetten,
dat ene woord lK WlL.

Wilmavan Hal

HARSENSSKRAABJE

Hoe fier moatte jo twa, fjouwer meter hege peal-
len Ítelkoar sette, as jo it acht meter lange touw
- wedan de einen op de topkes fan de peallen
fêstsitte - krekt de gr0n reitsje wolle litte???

Belangrijker dan een goedkoop
lesuur is de eindrekening

na het rllexamen!
Ga daarom naar

Autorijschool L. de Boer
Popmawal12

lJlst
Teleíoon 05155-1S53

VOLLEDIG
GEDIPLOMEERD

,
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?
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'lt heitelàn!'sei Keimpe: 'ik ha der mar
twa blompottenfol fan op'e hinneloop,
moat ik dertoar no troch it fjoer?'

(Sa't de lêzer griÍ noch wol wit, sitte we by
Keimpe Kampioen yn de h0skeamer. We ha hjir
in taart besoarge en sitte no al in hoan nei
Keimpe syn sterke stikken te harkjen. Op't stuit
is er de keuken yn om droege woarst en tsiis).

'No in knaap fan in Kampioen,' sis ik sa tsjin
Joast, 'jeumich, wat kin dy sweare en swetse.'
'No,' seit dy, 'hy is j0n wol op de tekst.' Keimpe
hat it fierder hiel gewoan yn 'e h0s. lenfàldich
ynterieur, mei fansels in echte 'pake'stoel foar
himsels. In blomke op 'e tafel en inkle griene
planten yn it finsterbank. In àld klok oan de
muorre en hjir en dêr wat snÍsterijen. Boppe de
.toar de tekst 'Beter rijk te leven, dan rijk tê ster-

. r', en op de skoarstienmantel in lytske, mei

érop: 'Leef nu, het is later dan je denkt'. Wol
gesellich dus, boppedat hinget hjir dy àlde rook
yn 'e h0s, dy't my fuoÉ tinken docht oan eartiids
as 'k by pake en beppe op besite wie.
It duorret eefkes ear't Keimpe werom is. Wat er
allegear Ítsp0ket? Wy wikselje noch wat wur-
den en dan hearre we dat er op kommendewei
is. Foar't er troch de doar is hearre we'm al wer
bearen. 'Hèju, hèju, wat is't in gewrot, dei yn dei
Ít' - wilens komt er troch de doar - 'ik sei krekt
sa tsjin mysels, vvat is 't in gewrot. Earst is men
wakker oan't ribskuorjen, want in roppich gefoel
yn 'e mage kin ik ek net oer, moatst tinke, en dan
giet it measte der oan de oare kant wer Ít. Dy
rollade - wist wol - siet my noch dwers. Sad-
waande moast ik earst wer eefkes achter de
skoattel. No wolst 't leauwe of net, mar koest
der wol achter skOlje, mar men knapt der fan op.
No hjir, tsiis en woarst, it feltsje moatte jimme
der sels mar ófplózje, en oars ite jim' it mar mei
op. Hast ris wat reserve. Wat is't ek wat; earst
sitte de termen yn de baarch en no sit de baarch
- 'e termen. No pak ta, net benaud. Keimpe

\*.èft meer.'
It like bêst, dat wol. mar we tochten beide itsel-
de: Keimpe sil wol net sa hantsjewaskerich wê-
ze.
Dochs wOn syn gollens it Ían syn 0nfoech praat,
dat we kógen mei.
'Ha jo fan't winter no noch wol wat putsjes
Keimpe?' frege Joast belangstellend. 'Aijong, ik
haw it altyd smoarende drok. Aanst foar de kryst
hêlo ik slachter Klaas mei de rollades en Bearn
Blom hat my al frege om him te helpen mei it fer-
keapjen fan krystbeammen in pear sneonen. No
dan kin ik ek noch wol oan de slach komme by
de boer om achter de mollen oan. Witst wol by
Ruurd 'it Ryk Allinne'. Dêr bin ik beg0n as lyts-
feint. In poerbêste boer mar wat apart. Earst hat
er syn frou fuortstjoed en letter doe't de bern op
eigen wjukken driuwe koene hat er dy ien foar
ien op keamers set. No libbet it dêr allinne, mei
syn hOn, witst wol, hy hat sa'n grutten ien, in
kr0sing tusken Sinterklaas en Prins Bernard. 'k
Wie in kear by him oan't strontslaan - hy hie doe
krekt de áldste jonge op 't flat brocht - doe
kaam de plysje dêr. No wie dy hOn sa goed as
bóle-dat kriig'erekallinne mar, bóleen0ngàns
- mar tsjin dy plysje beg0n er wat te snuven. Dy
plysjeman sei tsjin my: 'hy docht my neat wol?'
'k Sei, 'wolnee, mar boer Ruurd soe wol graach
wolle dat jo dy hOn dekten.' Hy sei, 'mar sokke

h0nen ha wy net by de plysje.' 'Nee,' sei ik, 'dat
wit ik ek wol, jimme kinne gjin h0nen br0ke mei
de konjakflesse om 'e hals, mar jo moatte dy
h0n dekke!'
'lkke!?,' frege er alhiel Íerbjustere. lk sei 'Ja, jo,
want de boer wol graach in plysjeh0n ha.' No
hiest 'm sjen moatten.' Wy knikten, it soe wol
wer wier wêze.
'Hy hie in hynder, hardstikkene blyn,' ferfette
Keimpe, 'ik sei tsjin de boer, sil ik dy oars mar
ferkeapje.' 'No, as't dat rêde kinst,'sei er. lk mei
dat bist nei de fèemerke. Op 't lêst hie'k in mol-
krider, dy woe'm wol ha. Mar dy frege'is er net
bang foar auto's?' lk sei 'nee hear, hy sjocht
neat, hy sjocht gjin auto.' 'No, en de poaten,'
woe er witte. 'k Pakte it bist by 't helter en 'k sei,
"k stean Íoar mankeminten en tekoadkommin-
gen. Samarferkocht. Moai net?!'No,' sei Joast,
"k wit net oft soks wol troch de mêsken kin.' 'No
nee, mar in grapke no. De boer hat dy molkrider
letter in knoarre jild werom betelleen de man hat
der noch lienen wille fan hên, om't er yn in twas-
pan kaam. 'Jo en Ruurd, dat paste tink ek krekt
net,' weage ik, 'twa Ían dy mannen!'
'Hast gelyk, wy pasten as kul yn Kekke. Skink
noch efkes yn Joast en jimme moatte ite hear.
Sjoch, dêrom sette hy it spul it hOs ek Ít, hy woe
allinnich wêze, boppedat wie der somtiden ek
net by him te ferkearen; hy koe se fleane litte as
gjin oar. Hy wie altyd roazich witst wol, sismar
broslivich, no dan witte jim it wol.
As hy goed oan de eade en beane sitten hie,
wie't trije dagen tsjuster yn 'e keuken. Sa't wy it
a-b-c Ít'e holle kinne sa koe hy it Ít'e broek.'
It naaide der letterlik en figuerlik wer in skeetsje
Ét mei Keimpe. Wy moasten der om gnize, as't
no woest oÍ net, mar hy brocht it mei safolle oer-
tsj0ging dat hy leaude it sels grif. ln moai fertel-
ler, mar wat 0ngelokkich yn't wiersizzen. 'We-
rom binne jo dêr net bleaun?' 'Watte, ik moast
yn 't leger jong. Jaaawis it heitelàn ferdigenje.
Opkomme. 'k Sei tsjin dy hege Pieten, "t Heite-
làn beskermje?, 'k ha thÍs ien blompot modder
op 't hinnehok stean, dat kin 'k skoan allinne fer-
digenje. Mar mis fansels. 'k Waard goedkeurd -
ja doe wie'k noch sOn - en moast earst nei Hil-
versum, se koene my miskien wol by de marine
br0ke. lk tink dit moat net. Dat moast rekkenje,
ik kom dêr en prate en prate mei dy mannen,
mar'k sei oo 't lêst. 'ik kan nu niet en nooit niet
in een duikboot, menheer.' Hy sei: 'Waarom
niet?' 'k Sei: 'lk sliep nachts altyd mei de róten
iepen!' Wer mis fansels. lt bosk yn en fjocht-
groppen grave. Witst wol fan dy 'loopgraven'.
No dat lei mei wol. 'k Wie samar in pear meter
djip. De luit raasde: 'Nou, zo diep hoef je nu ook
weer niet, zo zie je immers nooit de vijand aan-
komen!' 'No,' sei ik, 'sa nijsgjirrich bin ik ek net!'
Hij poerrazend lilk. lk sei, och man, tjirgje jo net
sa, wêr binne jo dan bang Íoar. Foar de Dótsers,
of Russen of Sjinezen soms? 'No,' 'k sei, gerêst-
stellend, 'sit dêr mar net oer yn, net ien Ían dy
trije dy't hjir komt, want se kinne alle trije net ge-
nóch h0swarders krije.'
Keimpe Kampioen, de swetshals. lt sil wol krekt
oarsom west hawwe. Lykwols de klok skyt oe-
ren mei sa'n prater, dat wy ornearren dat we
hast mmar werris op h0s oan moasten.

Seisiswize:

'Binne jimme net wiis,' reagearde er, 'it is no b0-
ten op 't allerminst. lt hagelet, it lykje wol dowe-
aaien. En dan wolle jimme dertroch? Jimme
komme thÍs as gatsjepannen. De froulju Íansels
prottelje. Káld en dweiltrochwiet achter it brei-
den broekje. lk soe sizze bliuw noch mar wat sit-
ten, we nimme noch ien en aanst is it tolve oere
en dan begjint it wer fan ien óf oan. Eh wat soe't,
beter in broekfol ófwaaid praat as in kàlde siger
0nder it himd.
We dogge as is it acht oere, dan haw'we noch
in moaie j0n.'
Mar wy stiene sterker tegearre. We koene És
tsjin de kjeld wol klaaie en lieten És net mear om-
prate, al hoe bêst bedoeld.
Boppedat koe it mei Keimpe moarns wat lije,
mar mei Ís wie dat oars.
'Helje it marris werom Keimpe,' betochten wy
spontaan. 'No kin best ris wêze, dat ik dat doch,'
andere dy. 'Mar ik haw ien grut neidiel, ik bin al-
tyd samar earne, mar kom nea wer thÍs, mar we
sille sjen, hoe as it rint.'
Hoflik liet er És Ít. 'lt dek mar goed om, mannen,
de knoopkes frieze dy fan de 0nderbroek, want
it wurdt winter, ik fiel it sels no al oan myn houten
poat. In lange winter, want de knoppen sit der
noch net iens yn.'

P.F

# Galamagracht 9 - lJln - 05155- 1318
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Privé: Sikko Sjaerdemalaan 31, lJlst
Telefoon 05155-1322
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G. D.A.-ledenvergadering
Op maandag 2 Íebruari a.s. houdt de C.D.A. af-
deling lJlst e.o. haar ledenvergadering.
Deze bijeenkomst zal plaatsvinden in 'Het Wa-
pen van lJlst', Galamagracht 3 te lJlst.
Als sprpkerzal aantreden de heerA. Frankena,
C.D.A. jlid Gemeenteraad Wymbritseradiel, met
als onderwerp 'Het Sociale Gezicht van het

Ook niet-leden ziin van harte welkom!

Graag gedaan
Dit is een vrijwillige hulpdienst, het bij elkaar
brengen (via ons kontaktadres) van mensen die
hulp willen bieden en mensen die hulp nodig
hebben.
Welke soort hulpverlening komt hiervooÍ in aan-
merking?
1. Autovervoer: voor licht gehandicapten of
oudere mensen die behalve vervoer ook verdere
begeleiding of hulp nodig hebben naar bijvoor-
beeld ziekenhuis, kleding kopen e.d.
2. Inspringen in tijdelijke noodsituaties: bij-
voorbeeld een moeder moet plotseling naar het
ziekenhuis en er is opvang voor de kinderen no-
dig of een alleenwonende komt thuis uit het zie-
kenhuis en kan zich nog niet alleen redden. De
hulp die in dergelijke gevallen geboden wordt, is
van overbruggende, tijdelijke aard, totdat de ge-
holpene na een paar dagen het zelÍ weer aan
kan of een beroepskracht (b.v. gezinshulp of be-
jaardenhulp) het overneemt.
3. Eenvoudige karweitjes: voor mensen die
daar door ziekte, handicap of ouderdom niet
zelf toe in staat zijn, bijvoorbeeld boodschap-
pen doen, medicijnen ophalen, elastieken kou-
sen aantrekken e.d.
Dit zijn een paar voorbeelden van de meest
voorkomende hulpverleningen. Hebt u één van
deze oÍ een dergelijke hulp nodig, bel dan gerust
naar onderstaand kontaktadres. Dit geldt ook
voor eventuele nieuwe hulpverleners.
De geboden hulp is in principe gratis, alleen
voor auto-vervoer worden de bezinekosten ver-
goed.
Het GÍaag Gedaan komitee bestaat uit vijf da-
mes:
mevr. Sietsma, Ylostinslaan 3, tel. 1263; mevr.
V.d. Velde, Sneekerpad 6, tel. 1351 ; mevr.
Hoekstra, S. Sjaerdemalaan 13, tel. 1 602; mevr.
Nijdam, S. Sjaerdemalaan 38, tel. 1783.
Kontaktadres:.mevr. R. Johnson, Uilenburg 14,
tel. 1568.

ANNA SCHRAA-VAN POPTA

GEDIPLOMEERD
PEDICU RE

Geeuwkade 11 - TeleÍoon 1930

OO'OOOOO PUNTSGEWIJS

,MIJN HOBBY, UWGEMAK'
Het vertrouwde adres voor al uw slijpwerk! Het
juiste adres voor het perfekt slijpen van uw
schaatsen, noren, zowel als houtjes.
Demonteer nu het maaimes van uw motor- of
electromaaier en laat het voor de zomer slijpen
en balanceren. Deze maaimessen moeten min-
stens 1 keer per 2 jaar worden geslepen.
Uw Íijnslijper, P.H. de Vries, Bockamastraat 27,
te|.1782.

Oudejaarsnacht weggehaald, een nieuwe witte
kunststof buitenbank.
Wie brengt hem terug?
Dassenboarch 24, tel. 2488.

Hierbfiwil ik, ook mede namens mijn man u allen
heel hartelijk bedanken voor de vele kaarten,
bloemen, fruit en bezoeken, tijdens mijn verblijf
in het ziekenhuis en na mijn thuiskomst ontvan-
gen.
Het was geweldig!

B. Gras-v.d. Brug
Stadslaan 73, UIst

BEL 19OO
vooR

TAXI.NIEUWENHUIS

Bond van Plattelandsvrou-
wen in Friesland, afd. lJlst
De feestdagen liggen weer achter ons en we
staden weer met een nieuw jaar.

Onze eerste bijeenkomst is op maandag 12 ja-
nuari in de Utherne.
Dan wordt de iaarvergadering met bestuurswis-
seling gehouden.
Aftredend en herkiesbaar is mevrouw H. van
Brug-Hoogterp.
Na het officiële gedeelte wordt er Bingo ge-
speeld.
Op 10 februari a.s. is er een emancipatie-avond,
waarin het thema'Herwaardering van Arbeid'
centraal staat.
Er wordt een diaserie verloond met daarna een
diskussie.
Mocht u belangstelling hebben, kom dan gerust
langs of neem kontakt op met de sekretaÍesse,
mevr. H. Bones, tel. 1982.
Het bestuur wenst iedereen een voorspoedig en
gezond 1 987 toe!
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De zomerreisprogramma's 1987 zijn binnen. Boordevol aanlokkelijke
bestemmingen. Hoe daaruit een keuze te maken is niet gemakkelijk.
Daar willen wij u graag bij helpen.
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ffiALDOLllAmLB lÉ lJilou,uu.,o,u
Openingsuren: dagelijks 8.30 - 16.00 uur

vrijdagavond 19.00 - 20.00 uur

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

I
fuleubelnaher/

ReinGalnmp
Gespecla/rseerd in het maken
van e ig e nti jdse meu bel en
en i nter i eu r- bet i m meri nqen
naar uw persoonlijke wánsen.

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

Voor nieuwbouw, uitbreiding of
onderhoud van uw:

O Verwarming
(C-v. en lokale verwarming)

O Sanitair en waterleiding
O Zinkwerk
O Dakbedekking

Installatle- en loodgleter3bedrllÍ

A. SUPERDA
Stadslaan 2a, telefoon 05155-1224

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

ProeÍde U al:

Ons vers gemalen,

heerlijk gekruid
gehakt

en onze echte

Friese droge worst
Dlnsdags- e n vr i jd ag savo nd s
bezorgen wij Uw bestelling!

SLAGERIJ

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


