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Elfstedentocht 1942
Dit jaar is het 45 jaar geleden dat de Elfstedentocht van 1942 werd gehouden. Het
totaal aantal deelnemers bedroeg ruim 11800.

De tocht werd verreden op donderdag 22 januari, het kwik daalde in de voor-
gaande nacht tot maar liefst 15 gr. onder nul.
Aanvankelijk stond er een harde noordoostenwind, die in de loop van de dag af-
nam.
Jacob Wiebenga, Sudergoweg 12, reed destiids de tocht ook mee, Zijn proviand
voor ondenlreg bevroor door de kou.
Schaatsenfabriek Nooitgedagt gaf een kompleet 'logboek' uit van deze achtste
Elfstedentocht.

- rrlogstijd
\*s je de kranten uit die tijd doorleest reali-
seer je je ineens dat deze tocht in de oor-
logstijd is verreden.
Als voorbeeld nemen we de Leeuwarder
Courant van 23 januari 1942, aanwezig in
het Fries Scheeovaart Museum te Sneek.
Op de voorpagina staat een artikel met als
kop: Duitsch Weermacht Bericht, Duits-
land strijdt voor Europa. Er wordt melding
gemaakt van het sukses dat de Duitse
troepen hebben op het Russische schie-
reiland De Krim. Aanvallen van de Russen
op de Duitse troepen bij de stad Sebasto-
pol worden aÍgeslagen.
In Noord-Afrika maken de ltaliaanse troe-
pen, samen met de Duitse, goede vorde-
ringen. In de linkerbovenhoek van de krant
lezen we: Men is verplicht te verduisteren
van zonsondergang tot zonsopgang.
Verder viel ons nog de volgende adverten-
tia oo:

r_,ffen SS
Gezond en krachtig naar Lichaam en
Geest. Uw Vaderland is in gevaar. Helpt
mede het Bolsjewisme te vernietigen.
Neem dienst bij de Waffen SS 1: pr;1.' r'-
litair keurkorps, Fr. B.).
Maar al woedde er dan een wereldoorlog
op deze aardbol, in Nederland was het
winter en er werd druk geschaatst.
De Leeuwarder Courant van maandag 19
januari 1942 maakl melding van de op za-
terdag 17 januari gehouden Elfmeren-
tocht. Op deze zelfde zaterdag maakt het
Elfstedentochtbestuur bekend dat de
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Deze aardige hulde op de Geeuw werd de Elfstedentochtrijders aangeboden door Schaatsenfa-
briek Nooitgedagt.
Let op de enorme reklameschaats die onder de tekst hangt. Rechts is de Geeuwkade.
(Fotokollektie Fries ScheepvaarÍ M useum Sneek)
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tocht op donderdag 22 januari definitief
doorgaat. Op een viertal adressen in Leeu-
warden zijn contrólekaarten à / 3,- ver-
krijgbaar. Men hoefde zich niet van tevo-
ren op te geven!

In de fout
Op donderdagmorgen 22 januari startten
in Leeuwarden 970 wedstrijdrijders bij een
temperatuur variërend van '12 tot 15 gr. on-
der nul.
De eerste schaatsers vertrekken om tien
over zes. Van deze groep halen 853 men-
sen de finish. Het aantal toerrijders is 3862,
hiervan halen 3669 het eindpunt.
Er ligt geen sneeuw op de baan en het ijs is
hard en glad. Om 6.58 uur komen de eer-
ste rijders in Sneek aan.Zeven minuten la-
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ter, dus om 7.05, arriveren de koplopers in
lJlst. Eerste is R.A. v.d. Meer uit Parrega,
2e is J. Miedema uit Huizum en 3e Albers
uit Weesp. Na lJlst gaat de kopgroep'in de
fout'. Bij Nijesyl slaan ze rechts aÍ en rijden
richting Oosthem. Naar verluidt komen ze
eerst bij het Abbegasterketting tbt de ont-
dekking dat ze op de verkeerde route zit-
ten. Sommigen zijn zo teleurgesteld dat ze
meteén opgeven. Anderen, waaronder
Lou Geveke uit Leeuwarden, keren terug
naar Nijesyl en vervolgen met grote achter-
stand de tocht naar Sloten. De eerste
schaatsers arriveren in de Sleutelstad om
7.45 uur. Het zijn Sietse de Groot, Wei-
dum; Jan van der Bij, Julianadorp; Ruiten-
berg, Franeker en Anne de Vries eveneens
uit Franeker.
De Leeuwarder Courant van donderdag 22
januari 1942 (de wedstrijddag dus) ver-
slaat de tocht tot en met Bolsward.
In deze stad komt een kopgroep aan om
1 0.26 uur. Hierbij is ook Sipke Beetstra van
Terkaple. Beetstra woonde later ook lange
tijd in lJlst in de Jan Nooitgedagtstraat. Hij
was onder andere aktief bij de schaatstrai-
ningsgroep' De Preamkeskouwers'.

Bartlehiem
Op vrijdag 23 januari vervolgt de Leeuwar-
der Courant haar verslaggeving.
In Franeker (aankomst 11.40 uur) liggen 4
man aan kop, te weten S. de Groot, P.
Swierstra,, D. de Jong en J. v.d. Bij. Beet-
stra is hier niet meer bij, hij heeft inmiddels
8 minuten achterstand opgelopen. Het
eerder genoemde viertal blijft bij elkaartot-
dat ze het bekende kruispunt Bartlehiem
voor de tweede keer oasseren. Hier kan
Swierstra het tempo niet meer bijhouden.
Het overblijvend drietal, onder aanvoering
van de Weidumer slager Sietse de Groot,
schaatst nu in een hoog tempo naar Leeu-
waroen.
De Groot gaat als eerste over de streep,
die toen nog bij de Prinsetuin lag, in een tijd
van 8 uur, 44 minuten en 6 seconden.
Tweede wordt Douwe de Jong (Huizum)
en 3e Jan van der Bij (Julianadorp).
Sipke Beetstra wordt verdienstelijk 4e met
6 minuten achterstand op de winnaar. Uit
handen van mr. Mindert Evert Hepkema
voorzitter van de Friese ElÍstedentocht
Vereniging, ontvangt De Groot de ere-
Krans.
Als eerste dame komt Antje Schaap van
Wirdum binnen.
Dat het een koude tocht was, blijkt wel uit
een bericht uit de Leeuwarder Courant van
21 tebruari 1942.
'Drie deelnemers aan de tocht, krachtige
jongemannen, zijn overleden aan de ge-
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Geeuwkade 11 - Telefoon 1930

volgen van de bevriezingen. Deze trieste
zaak houdt vele gemoederen bezig en er
wordt over nagedacht hoe zulks kan wor-
den voorkomen.'

Winnaar vàn de Elfstedentocht 1942:
Sietse de Groot uit Weidum.
(Foto: F.S.M. Sneek)

Bevroren broodjes
De heer Jacob Wiebenga, gehuwd met
Riekje Lycklama à Nyeholt, heeft de tocht
ook als toerrijder meegereden, hij was
toen 30 jaar oud. Wiebenga woonde des-
tijd 'yn 'e Wàlden' onder Oenkerk.
'Eerst moesten wij 13 kilometer fietsen
naar Leeuwarden,' veftelt hij. 'Een kennis
met Elfstedentochtervaring, had mij ge-
vraagd om ook eens mee te rijden. Om
goed 8.00 uur vertrokken wij. Het was die
dag bitter koud, maar op zich wel mooi
weer. Als teerkost voor de reis hadden wij
een aantal belegde broodjes meegeno-
men. Die bevroren echter en waren oneet-
baar, ze waren zo hard als een bikkel! Wij
droegen geen speciale kleding zoals te-
genwoordig. Ons tenue was een dikke trui
en daaroverheen een colbertjasje. Mijn
wanten en muts waren wel extra gevoerd.
lk reed de tocht op gympies en houten
schaatsen. 's Avonds'om 20.00 uur kwa-
men wij weer in Leeuwarden aan. Toen ik
eindelijk thuiskwam, na weer 13 kilometer
fietsen, waren mijn gymschoenen en sok-
ken aan elkaar vastgevroren. ln een tobbe
met lauw water heb ik alles weer voorzich-
tig losgeweekt. De volgende dag pasten
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mijn klompen mij echter niet meer. Op
pantoffels heb ik toen het vee gevoerd.
lk heb destijds wel gehoord en gelezen dat
er veel rijders waren met bevroren li-
chaamsdelen.'
Tot zover het verhaal van de heer Jacob
Wiebenga die ook nog wist te vertellen dat
de lJlsters Hans Zijsling en Jelle Hoo-
mans(t) de tocht in 1942 ook hebben mee-
gereoen.

Logboek
De direktie van schaatsenfabriek J. Nooit-
gedagt en Zonen geeft een keurig 'Log-
boek' uit van de Elfstedentocht1942.
Het boekje geeft een beknopt verslag van
het verloop van de wedstrijd en is geïllust-
greerd met talrijk Íoto's. Twee ervan druk-
ken wij hierbij af.
Naast de foto's zijn verschillende schaat-
stypen afgebeeld die Nooitgedagt destijds
vervaardigde. Een paar voorbeelden: no. 1

verbeterde Koniniginneschaats, no. 4a
Stheemanschaats, no. 5 gewijzigde W;
cher de Salisschaats en no. 15 fijne lJlsq-z
doorloper.
Achterin deze uitgave staat nog een aantal
'wenken voor doelmatige kleeding op den
ElÍstedentocht'.
J. Ferwerda (4e in 1909 en 2e in 1912) advi-
seed wollen oÍ Jaeger onderkleding en een
sporttrui, warme beenbekleding en 2 paar
goede schaatsen.
Winnaar Sietse de Groot raadt toekom-
stige Elfstedentochtrijders onder andere
aan twee wollen baitsjes met lange mou-
wen, tweetruien en een windjack. Zeemle-
ren afdekking voor het onderlijf en
gymnastiekschoenen die twee maten te
groot zijn. (De Groot reed de tocht evenals
de meeste anderen op houten schaatsen).
Over die schaatsen staat tot slot nog in het
Logboek: 'Wie zal de schare tellen die den
tocht volbracht op schaatsen van Nooitge-
dagt uit lJlst, het centrum van de Friesche
Schaatsenindustrie?
Het zijn er ook ditmaal weervelen, reer vY
len geweest.

Het Sneeker Nieuwsblad van 23 januari
1942 maakt eveneens melding van het
grote sukses van ElÍmeren (7500 deelne-
mers) en Elfstedentocht.
Verder is er ook nog een typische bekend-
making uit de 2e Wereldoorlog van de Ge-
meente lJlst:
B en W van lJlst maken bekend dat met in-
gang van 2-2-1942 tot wederopzegging
vergunning wordt verleend tot inzamelen
van afuallen van levensmiddelen bij de in-
woners van lJlst aan dle volgende perso-
nen: W. boersma, Stadslaan 27; S. Cnos-
sen, Eegracht 89; Kl. Frankena, Zevenpel-
sen 11, J. Hes, Galamgracht 72 en Joh.
v.d. Kooy, Geeuwkade 9.
lJlst 21-1-1942. De burgemeester voor-
noemd,
H.J. Langman, secr. J.P. Goelema.

Frits Boschma
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Agenda februari-maaÉ 1987.

20 februari Buurtvereniging'Tromp' ledenvergadering
20 februari Toernooi V.O.P.
21 februari Gymnastiekuitvoering, Stànfries
21 februari Damtoernooi
22Íebruari Open Deur dienst
23 februari Bridge club
25 februari Hervormde gemeente, gemeenteavond
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
28 februari Bejaardenmiddag verzorgd door de jeugdclubs
4 maart Bond van Plattelandsvrouwen in Friesland, koffiemorgen met het Milieukwartet door

mevr. Nijsingh
4 maari Bridge club
5 maad C.D.A. Vrouwenberaad
6 maart Klaverjassen
6 maart Wereldgebedsdag
9 maar.t Bridgeclub

11 maad Bidstond voor gewas en arbeid, medewerking 'Euphonia', 19.30 uur, Ger. Kerk
12 maad C.P.B. Dhr. H. Ubbens, huisarts te Sneek over'Euthanasie'
1 3 maart Stánfríes, volleybaltoernooi
14 maart Tafeltenniskampioenschappen
16 maart E.H.B.O. kringwedstrijd
1B maart Bridge club
'n maart Uitvoering, Fryske Krite, Meiïnoar ien

\-,inaart Uitvoering, Fryske Krite, Meirhoar ien
23 maart Bridge club
25 maad Bond van Plattelandsvrouwen in Friesland, ééndagsbestuur
26 maart N.C.V.B. Dhr. W. Hessels uit lJlst, Criminialiteit en inbraakpreventie
28 maart Buudvereniging Ylostins.

AgendabUÍêélUlMevrouw w. Kempenaar-Verhoog,JonkerRispensstraatg,tetefoon 1747.

Vaste avonden/middagen:
Zangvereniging'Euphonia' repetitie ledere
dinsdagavond B tot 10 uur in de Doopsgezinde
kerk.
Muziekkorps'Concordia' repetitie iedere
maandagavond halÍ B tot half 10 in 'Het Miens-
kipsh0s'.
Drumband'Goncordia'iedere dinsdagavond
van 7 tot 8 uur, Galamagracht 28.
Judo lessen, iedere dinsdag 4 tot 8 uur in 'Het
Mienskipsh0s'.
Volksdansen 'De Yleke Dounsers', jongeren-
groep dinsdagavond 8 tot 1 0 uur, 1 keer in de 1 4
dagen in het 'Himsterh0s'te Oosthem. Ouderen
iedere dinsdagmiddag van half 2 tot 3 uur in 'Het
Mienskiosh0s'.
Schaken elke maandagavond in de Stadsher-
oer9
Dammen elke maandagavond in de Stadsher-
berg
E.H.B.O. Herhalingskursus op 12l1 , 26/1 ,9/2
en 25/2. Reanimatie op 2 /3, 9/3, 23/3. Herhaling
reanimatiekursus op 1 3/4.
Amnesty International elke 2e-donderdag van
7-9 uur in de bibliotheek.
Kaatsen elke woensdagavond in de'Utherne'.
Badmintonver. 'Flash' elke donderdag van
18.00-22.30 uur in de 'Utherne'.
Volleybalver. StánÍries elke dinsdag vanaf
18.00 uur.
Tafeltennis maandag van 19.00 tot 23.00 uur,
zaterdag van 9.00 tot 13.00 uurjeugd.
't Nifelh0ske iedere dinsdagavond 18.45-20.00
uur, iedere woensdagmiddag 13.30-14.30 uur.

Jaarvergadering Vereniging
Stadsbelang Ulst
Op de derde jaarvergadering van Ver. Stadsbe-
lang lJlst, gehouden op 5 februari, kon voorzitter
P. van Slooten een 25tal aanwezigen welkom
heten.
In zijn openingswoord memoreerde hij een aan-
tal zaken, die in het afgelopen jaar hadden
plaatsgevonden, of juist niet hadden plaatsge-
vonden.
De oprichting van een V.V.V. en het plaatsen van
een toilêtvoorziening in lJlst, zijn nog steeds niet
van de grond gekomen, maar men heeft goede

, pp, dat dit in de loop van 1987 nog gereali-
Verd kan worden. Het voetpad naar het station
is, op advies van deskundigen, langs de west-
kant van de rotonde aangelegd, maar veel men-
sen nemen toch de veel gevaarlijker route langs
het fietspad, of zelfs dwars over de rotonde.
De kerstboomverbranding is een succes ge-
weest. Er zijn echter nog kerstbomen in lJlst blij-
ven liggen en er zijn zelfs nog brandjes elders
gesticht. Een zaak die alle lJlsters aangaat. Hij
rekent erop dat volgend jaar iedereen zijn ver-
antwoordelijkheid in deze beseft.
Ook de vernielingen op de Oudejaarsavond zijn
een zaak die de hele lJlster gemeenschap aan-
gaan. ln overleg met de gemeente zal worden
getracht iets te organiseren voor de jongelui, zo-
dat overmaiig drankgebruik en zinloze vernielin-
gen vermeden worden.
Naar aanleiding van de notulen kwamen enkele
vragen en opmerkingen. Diegenen die een lJl-
steÍ vlag hebben besteld, hebben nog geen be-
richt gehad dat hun bestelling niet uitgevoerd
kan worden.
Het uitdiepen van de Oostelijke Dijgracht staat
op de begroting. De Crossbaan is van de baan,
wegens gebrek aan belangstelling.
Naar aanleiding van het financiële verslag

. deelde de penningmeester mee, dat de vereni-
ging nu 431 leden telt. Aangezien lJlst ongeveer
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1 000 gezinnen telt, zou het aantal leden nog wel
wat hoger mogen worden. Ook deed hij een
dringend beroep op de leden om verhuizingen
door te geven.
Bij de behandeling van het jaarverslag kwam
weer de kwestie van de toiletvoorziening ter
sprake. Men vroeg zich af of er wel liggeld van
de watersporters gevraagd kan worden als er zo
weinig voorzieningen zijn.
Het geplande informatieboekje zal in de loop
van 1 987 verschijnen.
Hierna werd een brief behandeld van de bewo-
ners van de GalamagrachVEegracht. Er is een
handtekeningenaktie gehouden om een ver-
zoek aan B & W te ondersteunen om maatrege-
len te nemen tegen de steeds toenemende ver-
keersoverlast. De 30 km borden worden door
veel automobilisien genegeerd en het vracht-
wagenverkeer neemt toe. Er werden verschil-
lende suggesties gedaan en weer verworpen.
Stadsbelang zegde toe de brief aan B & W te on-
dersteunen.
De aftredende bestuursleden P. van Slooten en
P. Dijkstra werden herbenoemd.
In de Íorumdiskussie werden vragen beant-
woord door de raadsleden mevrouw Dijkstra-
Semplonius en de heer A. Frankena en de voor-
zitter van de sportraad en van de Kulturele Ried,
resp. de heer J. Nauta en K. Zeilstra.
Hierbij kwamen onder andere aan de orde de
kwestie van bereikbaarheid van EHBO-mate-
riaal en telefoon in verschillende spor.tzalen, ge-
bleken onvolkomenheden bij de surÍplaats aan

de Geeuw, zwemgelegenheid bÍj lJlst, wandel-
pad om het sportveldenkomplex, de bestem-
ming van de oude Mauritiusschool, de mogelijk-
heid om vaker een zeskamp te organiseren tus-
sen de verschillende plaatsen in de gemeenten,
de integratie tussen deze plaatsen in het alge-
meen en het nijpend gebrek aan ruimte voor
spoft- en andere verenigingen.
Na al deze diskussies was er weinig meer over-
gebleven voor de rondvraag.
De heer Dijkstra stelde dat in de doÍpen veelvrij-
willigerswerk wordt verricht, onder andere in de
dorpshuizen. Hij vroeg zich af of dit in lJlst ook
zo gemakkelijk te realiseren zou zijn.
Nadat iedereen hier zijn zegje over gezegd had,
sloot de heer Van Slooten, onder dankzegging
aan de forumleden en de andere aanwezigen
voor hun bijdrage aan de diskussie, de vergade-
nng.

'lt Dryltser Kypmantsje'

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

Redaktie: A. Kuipers
F. Bloemhof
Fr. Boschma

Raadsverslagen: F. Nauta

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

Opmaak: Studio Sybe Houtsma,
lJlst

Druk: Drukkerij Visser, lJlst
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CDA-Vrouwenberaad Wym-
brits
ls politiek alleen een mannenzaak? Kunnen
vrouwen de wetgeving beïnvloeden?
Dat zijn vragen waar CDA-vrouwen een ant-
woord op trachten te geven. Sedert 1 1 oktober
1980 is er een landelijk CDA-Vrouwenberaad,
met als doelstelling o.a.:
- het bevorderen van politieke bewustwording

bij vrouwen
- het leveren van een inbreng in het politieke

beleid
- het uitdragen van een eigen visie op aktuele

onoerweroen.
Ook in Wymbrits zijn er enkele groepen, die zo-
genaamde koffieochtenden organiseren en
waar men zich buigt over diverse onderwerpen
zoars:
- hoe werkt de politiek in de gemeente, in de

provincie, in het land
- zedelijkheidswetgeving
- emanciDatie
- arbeid
- sociale wetgeving
- nieuwe vormen van voortplanting (draagmoe-

derschap, reageeÍbuisbaby's, kunstmatige
inseminatie, enz.).

Alle onderwerpen die, dachten wij, ook vrouwen
wel moeten aanspreken. De uitkomst van de be-
sprekingen blijven niet in eigen groep, maar
worden orovinciaal ondersteund doorstudieda-
gen, doorgegeven naar het landelijk CDA, zodat
men weet hoe vrouwen over deze onderweroen
denken.
Oo deze manier kunnen vrouwen mede de wet-
geving beïnvloeden en is de vraag of politiek al-
leen een mannenzaak is met NEEN beant-
wooro.
Het jaarthema voor 1987 is:
'Gezondheidszorg (w.o. het ouderenbeleid) en
Maatschappelijke Dienstverlening'
Zeer aktueel, gezien de belangrijke veranderin-
gen die zich aankondigen in planning, financie-
ring en structuur.
De Werkgroep CDAV-Wymbrits wil dit onder-
werp graag in diskussie brengen ên een eerste
aanzet wordt hiertoe gegeven op D.V. donder-
dag 5 maart, 's morgen om 9.15 uur in het
'Mienskiosh0s' te lJlst.
Spreker: De heer D. Hoekstra, lJlst, lid Provin-
ciale Staten Friesland. Hij wil ons gaarne weg-
wijs maken in deze materie.
Wij nodigen alle vrouwen in Wymbrits, die hier-
voor belangstelling hebben, van hade uit deze
vergadering bij te wonen.
Misschien zegt u: 'Politiek?... niets voor mij,
daar bemoei ik me niet mee.'
Maar bedenk wel, de politiek bemoeit zich wel
met u...
Graag tot ziens op 5 maart.

Werkgroep CDA-Vrouwenberaad Wymbrits

Kontaktadres: A. Frankena-Hoomans
Ylostinslaan 40, 8651 AV lJlst, tel. 05155-1323.

HARSENSSKRAABJE

Harsensskraabje:
Yn 1972 hie de moanne ferbrewaris fiif tiisdeis
(sjoch it op d'àlde kalenders mar nei!).
Witte lo yn hokÍoar jier at dêdoar dat foar it lêst
foarkommen is???
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Uw slagvaardige partner voor:
VERZEKERINGEN

HYPOTHEKEN

PENSIOENEN

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

VOOR

Spee rstra's voordeelma rkt

Vooral uw:

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

Speciale d rogisteri j en kosmetica-aÍdeling

Let op onze wekelijkse folder!!

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...

BATNUS
PEERI.ESS
UN'ON

woudrcnd

riiwielbcdrii
no

.GJ@VrO
litst
jurien hoomansstraat 2 teleÍoon 05155-2403 midstrjitte 61 telefoon 05141-1657



It Drylster Kypmantsje 5

Ingezonden
Nu voor de bootbezitters het stille seizoen daar
is, overdenk ik de voorbije zomer van 1986.
Heren en Dames Stadsbestuurders van lJlst,
een prachtig stadje in het friese vaargebied met
een uniek aanlooppunt aan het eind van de Ee-
gracht, te bereiken van De Brekken en vanaÍ
Heeg.
Helaas moet uw havenmeester veel 'Klachten'
inkasseren naast het innen van havengeld.
lk denk van terechte klachten: in het vroege
voorjaar van 1986 hebben wij er drie dagen af-
gemeerd, dat kostte drie maal J 6,25.
Er was geen afvalkontaier, Klachten kunt u

kwiit op het gemeentehuis aldus de haven-
meesrer.
Met de Pinkstêr lagen wij weer in lJlst, prachtig
weer, veel zeilboten waren uw klanten. Pinkster-
maandag was het stukje land bezaaid met
W.C.- papier, geen w.c. aanwezig.
Ook watêr voor huishoudelijk gebruik is niet
voorhanden.
Bij de meeste aanloophavens zijn deze voorzie-
ningen er wel, met meestal ook nog een douche
ter beschikking en dan alles voor hetzelÍde ha-
vengefd, in het voorjaar f 6,25 en na juni zelfs

6,75 per nacht.
\k vraag mij af of u zonder deze voorzieningen

wel havengeld mag vragen.
U kunt nog zeggen: waarom gaat men niet naar
de jachthaven van lJlst. Helaas zit je dan opge-
sloten tussen de bruggen van Sneek en lJlst
vooral zondags, met beperkte opening, en de
brug over de dijgracht is 15 cm. te laag, voor de
gemiddelde motorboot.
Geachte STADSBESTUURDERS, gaarne be-
zinning van UW kant. De stad IJLST is het
waaro.
Vriendelijke groeten van de opvarende van de
.JOHANNA'.

R.M. Schilstra
Van Duinenstraat 65,

9231 GH Surhuisterveen

Erzaten zeven mannen in een bar,..

Youp van 't Hek deed ook lJlst
aan
Juist toen Leny de Vries het rayonhoofd in lJlst
voor Youp van 't Hek's Elfstedentocht haar
liedje over de SÍdhoeksterfeart de zaal in gooi-
de, en de naam van ijsmeester Kroes door de
luidsprekers klonk, kwam deze laatste, verge-
zeld van nog een aantal pommeranten, het
Mienskiosh0s binnen.
Ter ere van hem zong Leny het lied nog een
tweede keer. Intussen arriveerden ook de men-
sen van de N.O.S., die met hun drukte de toch
niet zo klein uitgevallen Leny bijna aan het oog
van de bezoekers onttrokken.
Het pandemonium werd kompleet, toen Youp
van 't Hek om half elÍ zelf arriveerde en zijn op-
treden begon met 'Er zaten zeven mannen in
een bar'.
Maar nadat er nog een paar shots gemaakt wa-
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ren van de 'meester', kon het publiek verder rus-
tig genieten van een paar succesnummers van
Youp, aÍgewisseld met een aantal aktuele kon-
ferences. Om orecies elf uur lieo de kookwekker
af en vertrok de elfstedenbedwinger weer.
Voor het publiek dat nog even bleef zitten voor
een kopje koffie was er na de pauze een verras-
sing in de persoon van Jaap Louwes. Zichzell
begeleidend op de gitaar en zijn optreden aan-
kondigend met droog-komisch kommentaar,
zong hij een aantal Friese blues, die voorname-
lijk als onderwerp hadden: vrouwen, bier en
voetballen, plus de problemen van een liedjes-
schrijver. Die problemen scheen Jaap Louwes
zelf wel te hebben overwonnen, getuige zijn op-
treden.

Soundmix en
Playback-Show in Heeg
ln een bomvolle zaalwerdzondagmiddag 25 ja-
nuari 1987 de vierde traditionele soundmix en
playbackshow in 'Bar-Dancing T & T' in Heeg
georganiseerd.
Van 'heinde en verre' hadden 16 kandidaten
zich aangemeld. Voor playback 11 en voor
soundmix 5 kandidaten. Om half vier mochten
Thijs en Jelke de spits afbijten als 'The Sugerhill-
gang'.
Uit lJlst waren fans in de zaal om lemie, Geedje
en Simonete stimuleren bij hun act'Centerfold'.
Na een korte pauze nog vijf playbackers. Hierbij
waren o.a. uit lJlst 'Kinderen voor Kinderen', zes
flink uit de 'kluiten' gewassen jongeheren, die
de komische act "k ben Sinterklaas niet' op zeer
spectaculaire wijze naar voren brachten.
Aan het slot kwamen 'De Germa's' uit lJlst met
'De kanarie van Ome Arie'. Drie heren waarvan
de één als een sood'Pino'over het toneel huo-
pelde en de andere twee als dames waren ge-
kleed, en een goed gevulde'boezem'waarvan
het schuimrubber over het toneel rolde. Zij had-
den ook groot sukses met deze 'Carnavalshit'.
De ruimte was door het vele publiek te beperkt,
maar anders was er een grandioze polonaise
losgebarsten.
Hierna was het de tijd voor de vierkoppige jury
uit Noord-Holland om tot de puntentellen over
te gaan. ledere deelnemer werd beloond met
een mooie medaille als herinnering aan deze
middag. En voor de prijswinnaars was er een
leuke troÍee. Alle prijzen werden beschikbaar
gesteld door 'Bar- Dancing T & T'.
De uitslag was als volgt:
Soundmix: 1e prijs Corien Hermez, André Ro-
zenberg, Heerenveen; 2e prijs The Everley Bro-
thers, Bert en Hans, Hommerts; 3e prijs Anja,
Geesje Vermaning, Sneek.
Play-Back: 1e prijs Tina Turner and David Bo-
wie, Langweer en ldskenhuizen; 2e prijs De Ger-
ma's uit Ulst; 3e prijs Mel and Kim, Manuella en
Helga, Sneek; 4e prijs Blanc de Blanc, Nathasja
en Simone, Sneek; 5e prijs Piet Veerman, Klaas
de Jong, Sneek.
Regie en presentatie: Monard de Ruiter.
Het was weer eèn zeer geslaagde en drukke
middag die nog tot in de avonduren voortduur-
de. Rest ons nog de direktie van T & T te bedan-
ken voor de uitnodiging en de gastvrijheid. Het
was geweldig!!!

Nieuwe Gereformeerde Pre-
dikant
De Gereformeerde kerk te lJlst heeft als'predi-
kant beroepen kandidaat J.C. Buurmeester uit
Swift erbant (Oostelijk-Flevoland).
De heer Buurmeester moet nog afstuderen in

Kampen. De bevestiging zal waarschijnlijk in de
hedst van dit jaar plaatsvinden.
In augustus zal het gezin Buurmeester de pasto-
rie gaan bewonen, zodat de kinderen hier naar
school kunnen gaan.
De Gereformeerde gemeente was vacant sinds
30-6-1985 toen ds. Waringa naar Leeuwarden
vertrok.

Kon. Ned. Ver. E.H.B.O., afd.
lJlst-Oosthem
16 Maart Kringwedstrijden te lJlst
De jaarlijkse kringwedstrijden voor de E.H.B.O.
afdelingen worden voor kring D, waarbij ook de
afdeling lJlst-Oosthem is ingedeeld, dit jaar op
16 maart a.s. gehouden in 't Mienskipsh0s.
Aanvang í9,30 uur.
Bij voldoende deelnemende wedstrijdploegen
wordt er in twee poules gespeeld, poule A en
poule B. De winnaars van poule A en B gaan
door naar de distriktswedstrijden die dit jaar
door het distrikt Friesland van de Kon. Ned. Ver.
E.H.B.O. gehouden worden samen met de dis-
triktsvergadering te Buren op Ameland op za'-
terdag 11 april. De winnaars van andere kring-
wedstrijden nemen ook deel; totaal 16 wed-
strijdploegen.
De winnaar van de distriktswedstrijd gaat door
naar de landelijke wedstrijd.
Ook een wedstrijdploeg van de aÍdeling lJlst-
Oosthem neemt deel aan de Kringwedstrijd op
16 maart a.s. in lJlst.
De wedstrijdploeg van onze afdeling bestaat uit:
mevr. Fokje de Jager- Bootsma, mevr. Annie
Boschma en de heer Cor Hilarius. Mevrouw F.
de Jager- Bootsma als leidster.
Deze wedstrijdploeg is al enthousiast aan het
oefenen! Wij wensen hen alle sukses toe bij de
komende wedstrijden.
Wij hopen dat er veel belangstellenden zullen
zijn om de wedstrijdploegen aan het werk te
zien. Vooral de leden en oud-leden van onze
E.H.B.O. afdeling worden van harte uitgenodigd
aanwezig te zijn (deze avond geldt als herha-
lingsles).
Verder is iedere belangstellende van harte wel-
kom!

Het bestuur

#
!,tst

't NiÍelh0ske
De lopende aktivileiten van't NiÍelh0ske voor
volwassenen.
Op het ogenblik draaien er 2 naaikursussen en 1

tuinkursus. De tuinkursus wordt bezocht door
maar lieÍst 5 deelnemers uit Sneek en 3 uit lJlst.
Ook de naaikursus wordt ook door 3 Sneker
vrouwen gevolgd. Prima natuurlijk, maar we wil-
len ook graag voor lJlster mensen iets organise-
ren. Het is moeilijk om erachter te komen welke
kursussen aanslaan en welke niet.
Wij denken voor het komende seizoen bijvoor-
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TE HUUR AANGEBODEN:

4 - 6 persoons Caravan op Ameland,
eventueel met slaaptent.
10 Minuten vanaf het strand.

tel. 1472, lJlst.

Bondsspaarbank 5
van 1818 Sneek-lJlst

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

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

....voor Uw salarisrekening

. .. .voor Uw sPaarrekeningen

. . . .voor uw verzekeringen

....voor uw reizen

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

Doe meer met de bank
die meer doet
BONDSSPAARBANK

uplnt
g(,*ffin
Zevenpelsen 8,8651 BT lJlst
Privé: Sikko Sjaerdemalaan 31, lJlst
TeleÍoon 05155-1322

&q*rllttnil n mntu wnanttBtt,

beeld aan een kursus timmêren voor volwasse-
nen, een kursus tekenen/schilderen en een kur-
sus binnenhuisarchitektuur, naast naaien en
een tuinkursus.
Heeft u belangstelling hiervoor of heeft u zelf
ideeên voor een kursus, dan kunnen we dit or-
ganiseren! We vernemen dit graag.
Voor informatie, ideeën e.d. kunt u bellen: Ca-
trien Niermeyer, tel. 2234 of Reino Koopmans,
1e1.2517 .

Nieuwe tuinkursus in 't Nifelh0ske
Bil voldoende belangstelling kunnen we op
woensdag 11 maaÍt weer staden met een tuin-
kursus. Hier kan met elkaar van gedachten ge-
wisseld worden over alles wat maar met tuinie-
ren te maken heeft.
Bijvoorbeeld over inrichting, bestrating, soorten
olanten enz. enz.
Kosten / 30,- voor 5 avonden van2OJ5-21.45
uur (op woensdagavond). Voor leden van 't Ni-
Íelh0ske / 5,- korting.
Kursus wandkleed maken voor 12- tot 18-ja-
rigen in't Nifelh0ske
Bij voldoende belangstelling kan er binnenkod
een kursus wandkleden maken, beginnen. Dit
staat onder leiding van J. Piersma. Je moet zelf
materiaal meenemen, zoals restjes wol en stof.
Als je liever een pop wilt maken, kan dat ook.
Het is 4 keer op woensdagavond van kwart over
7 tot kwart over L
Kosten / 4,- per keer, voor leden van 't Nifel-
h0ske geldt een korting van / 0,50.
Maximum aantal deelnemers 6 à 8.

Opgeven bij Reino Koopmans, tel. 2517 of
Truus Lageveen, tel. 231 2.

Bericht uit De Klepper
Een half jaar geleden is het al weer dat de winkel
op de Zevenpelsen 7 haar deuren opende. ln
oktober volgde de officiële start van de Stichting
MILIEU &SAMENLEVING
Veel mensen uit lJlst hebben De Klepper al eens
als koop- of kijkcentrum bezocht. Maar, gezien
het karakter van onze doelstelling, nog lang niet
genoeg. We zijn nog niet bij iedereen bekend en
vertrouwd.
Wist u overigens, dat achter de winkel een
proeflokaal en een documentatiecentrum is in-
gericht?
In het proeflokaal kunt u dagelijks, uitgezonderd
de zon- en maandag, van een vers gezet kopje
koffie of thee genieten. Neem er eens de tijd
voor. Het zal u vast niet spijten.
Voor het maken van een werkstuk op school of
het houden van een inleiding op de vereniging
hebben wij over een flink aantal onderwerpen
goede i nÍormatie in onze documentatieafdelin g.

In het tejater van De Klepper zijn al een aantal

programma's geweest. De sfeer èn inhoud be-
viel de aanwezigen en daar door gestimuleerd,
zullen we op gezettetijden aktiviteiten organise-
ren.
Door het wegvallen van De Skoender is verga-
derruimte in lJlst krapper geworden. Maar ook
nu nog bestaat er voor gÍoepen van plm. 25 per-

sonen de gelegenheid om in De Klepper bijeen
te komen. Enkele organisaties maakten reeds
naar volle tevredenheid gebruik van de ruimte.
Informeer vrijblijvend naar de mogelijkheden.
Voor de komende periode staat op het tejater-
programma:
- maandag 16 februari: 'Hoe staat het met de

Rechten van de Mens in ons eigen land?'Ver-
tegenwoordigers van minderheidsgroepen uit
ons woongebied geven hun kijk daarop.

- vrijdag 20 februari: De heer Karel Wielinga in-
Íormeert vanuit zijn werkzaamheden in Indo-
nesië over het bouwen van huizen door en
voor daklozen in de miljoenenstad Diakarta.
Dit bouwen gebeurt op een zeer biezondere
en goedkope manier, dank zij de uitvinding en
toepassing van een 'lego'-steen, gemaakt
van houtafval, cement en water.

De avonden beginnen om acht uur. De toegang
is gratis. Wijzigingen of aanvullingen worden via

raamaff iches tijdi g bekend gemaakt.
Wat ons betreft: tot ziens!
De Klepper is open van dinsdag tot en met za-
terdag vanaf 10 uur 's totn"nï","dewerkers

van De Klepper

Autorijschoot L. de BOer
Belangrifker dan een goedkoop

lesuur is de eindrekenlng
na het rllerament

Ga daarom naar
Autorijschool L. de Boer

Popmawal12
lJlst

Teleíoon 05155-1SSg

VOLLEDIG
GEDIPLOMEERD

LTC IJLST LTC IJLST

Eén van de meest beoefende sporten
kan ook Uw favoriete spórt worden,
want:

de tennissport biedt mogelijkheden
van rekreatie- tot kompetitiespel.

De L.T.C. 'lJlst'schrijft U graag in
als lid en biedt U de mogelijkheid
tennislessen te nemen.
Niet wachten, maar doen, want nu
is er voor U nog plaats!!!

Contributie per jaar:
Echtparen
Sen ioren
Studenten
Jeugdleden t/mITjaar ... f 60,--
Voor seniorleden geldt een éénmaligvoor Sentoneoen get0
entreegeld van ï 25,-..

Voor meer informatie en een in-
schrijfformulier kunt u zich wenden
tot:
l. Hagens, De Fj0rslach 1, lJlst.
tel. 05155-1704 of tot
J. de Boer, De Himmen 27, Oosthem.
tel.05155-1749.
Aanmelden vóór I maart 1987 !!!!!

2t5,--
r25,-

7q --
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Seisiswize:

Mei klaveriassen is it gewoan sa, jo meie nêt
'seine'. As ha jo ek noch sa'n bêste kaart, jo
maat in wink jaan is net tastien.
Jawis, mei de kaad sels, dat wol. In 'Aas'fuorts-
mite by in maatslach is foar de oaren it teken dat
jo de tsien ek hawwe en sa bin der noch wol
mear trÍkjes. Mar mei de foet tsjin de tafelspoat
oantraapje om dêrmei oan te jaan dat hy skob-
ben mar troef meitsje moat of wakker nei b0ten
dikerje om te ferdódlikjen dat er mei in lytse rÍ-
ten komme moat, giet Ít alle Íoegen en is net
reglemintêr.
En sjoch, sa is Eabele no wol. In bytsje fan dat
slach, dat balansearret op it wiffe koard boppe
de ófgron fan wat net en al kin. No kin it sneonte-
moarns fansels in protte lije. Gesellich mei el-
koar in potsje jasse, in kopke kofje en wat fris en

. rn nei de snert. Dan spylje jo net mei it mes op
\ tafel, sa dat dan yn it klaverjassersjargon

neamd wurdt.
Mar Eabele is gewoanweiÍan himsels by de gat-
ten om ticht en dus sokke tiden kin er it ek net
litte en jou sa no en dan ris in wink. lt is fan him
bekind en net-te-tellen kearen ha syn kaartma-
ten him ek al in skrebearring j0n, mar ja wat ien
kear yn it minskeaard sit, feroarje jo samar net.
En soest it by Eabele der ek Ít slaan wolle, it sit
der yn - it bliuwt der yn.
Mar fan 'e moarn is it goed yn 'e war. Trije man
strike om in goed tsien oere om de stamtafel,
wer0nder Eabele. Bestelle by de kastlein in
bakje en der wurdt oppere om earst mar efkes te
tachtigjen, salang him gjin fjirden oanrekom-
mandearret. Al is dit mar in sintenegoasje, it giet
om jild, dus Eabele stiet op skerp. Sokke kaart-
spullen kin men mar betteÍ foar't lêst bewarje, is
der dan ris ien mei't gesicht op min waar en de
broek op healwei achien, dan kin der mar ófset-
te. Yn alle gefallen net taktfol om mei in man as
Eabele mei sa'n spul Ít ein te setten op sneonte-
rnoarn.

. ,a binne healwei sa'n bytsje en Eabele hat al in
Yrtt.i" d0beltsjes by syn kopke lizzen, komt

Karsi Kreaksma - yn 'e folksm0le Karst Kreake-
ling - binnen. Skoften Ol dizze kontreien wei,
mar sa no en dan komt er werris op de proppen.
We sil der fuort mar yn batse; mear bemind by't
fuortgean as by't kommen. ln bêst fint dat wol,
mar sa f0l, sa f0l!
Hy woe syn eigen stront wol ite, as't mar bakke
woe. Der wurdt ek wol sein dat it in pakesizzer is
fan de deune skipper, wêr't Hylke Speerstra oer
skriuwt yn syn boek 'Heil om seil'. Dat Íerhaal
giet dan oer in skipper dy't dong en modder fer-
fart en it Íansels net al te rom hat. Lykwols in grut
gesin, (dat komt fan dy lytse rommen en dy
platte sliepgelegenheden; is sa'n skipper in kear
op't kerwei is't ek net te kearen om't er tsjin de
solder leit!) dat hij moat sónich wêze.
Mar soks wurdt hieltiten slimmer, neigeraden it
gesin gruttêr wurdt, dat op't lêst is't sa, at er Ít
'e broek moast- foar in grutte boadskip - barde
dat neist it roer, oer de ràne fan de tsjalk. Han-
dich hie er de broek op de knibbels, stinde in
setsje en liet de earste bearyn't wetter plonzgje.
Dan hold er yn, seach achterom en dreaun no it
'bearke' dan sette er troch mar sonk sa'n knaap
dan kaam de broek grif wer omheech, want 'dan
wie de kracht der noch net Ít!'Sjoch, dan binne
io deun, net wier? No wie't by ris witten sa fier

Ik kin my ferpratê, sei Eabele,
shnder in wurd te sizzen

noch net mei Karst Kreakeling, mar wol waard
der sein dat er noch kranten br0kte en as't heal
koe ek noch oan twa kanten.
Wat docht sa'n man yn 'e herberch, freegje jo jo
óf. No dat sit sa; al sloech er der ek in hiele dei
om, it koste him hast neat. Hywist hjiren dêrwol
ien 'te fersieren', Íertsjinne ien by't kaarten, by't
biljerten pikte er sines mei en gong mei't krop
knap fol en de sinten noch yn 'e b0se wer op nei
hOs ta. Guon lju ha der in hantsje fan. Oerstallich
te sizzen dat Eabele's antlit him yn tearÍen sette,
as hie er jittik yn't kopke hán. Dit wie de fjirde
man en Karst struts ek fuortdaliks by harren del.
Krekt - dat komt der dan ek nochris by- no't Ea-
bele oan de winnende hàn wie.

'Eefkes jasse om in slokje?' freget Karst optein.
It kin om de oaren wol, maÍ Eabele hat sa syn
betinksten. Nei wat hin-en-wer gepraat seit Ea-
bele it ek ta mar wol net om ien, mar om in hiel
r0ntsje. lt is Ís dÍdlik. Hy wol tsjin Karst en dy
wol der fan 'e moarn betelje litte. De kaarten
wurden skodde en it wurdt sa klear as in kl0ntsje
dat dit tusken dy twa gean sil. Jan en Feike sitte
der, om sa mar te sizzen, foar opÍolling by.
Feike skriuwt en Eabele passet op de draaikaar-
ten. Der wurdt no al net mear folle sein, wilens
Karst dochs in hiel hoart hjir net west hat. Hy sil
de situwaasje yn syn ferbrugen en sletten sÍ-
nich sintÉch ek wol oanfiele. De earste potsjes
ferrinne s0nder kromme b0tensprongen. Dan sit
Eabele foar. 'Wat dochst?' Hy seit neat en stint
wat yn syn acht kaaden om. 'Passe.' Foar in b0-
tensteander dy't mar wat kaartkundich is, is dit
genóch om te witten dat er swier sit te passen.
O, wis trije kear de boer, miskien fjouwer kear de
nel, mar om de maat mar witte te litten sa fan
'as'sto se hast giest mar los" of is it suvere
sweeslaggerij, sismar brutale bluf?!
Yn alle gefallen grommelet Karst, dat Eabele der
net sa lang oer stinne moat. Spylje of passe en
gjin babbeleg0chjes. En dêr kin it omsittend
laach it wol mei iens wêze.
It docht lykwols bliken dat Jan de loaie boer hat
en dêr wol mei yn see giet. Hy hat der in pear
azen by en in lange kaart, dat hia rinne der troch
as in oaljefant troch in pepieren doar. Dit falt fan-
sels yn ferkearde ierde en himmelet de sÍear net
bepaald omheech. De folchjende boom spilet
Karst mei Feike in 'stillen' ien. Alle 162 punten
mei h0ndedfjirtich roem nei Karst-en-dy. Dat kin
helpe. As dêr oerhinne Jan ek nochris 'lek' spile
wurdt en in 'toto' wurdt binnenhelle, klearret it
antlit by Karst aardich op. 'De sinne skuort
troch!'
Wy m0skopje dat Eabele syn trukedoaze aanst
wol iepen gean sil. lt is noch altiien in stillg pan-
tonime, mar neffens Ís foarsizze de tongerkop-
kes genóch. Ófwachtsje mar. Sawat op 'e helte
fan't spul krije we de earste reboelje. Jan sit foar
en past, lykas alle oaren en no mei er sykje oÍ in
toto draaie. Hy krimmenearret wat en tysket wat
mei syn kaarten om. Eabele, wilens leunt wat
achteroer mei syn hánfol kaaden stiiÍ tsjin't
boarst oan drukt. Jan pikt dit op en smyt frou
harten op tafel. Fansels hat syn maat de boer en
se pakke sa ek noch eeÍkes sántich roem. Dan
kletst Karst der kaarten oo tafel.
'Sa wol ik net fierder spylje. Hast Írou-lyts en dêr
spilest op. Dat bestaat niet. 'k Ha Eabele wol èit-

ten sjoen. Sa kinst op dyn bleate kont wol spyl-
je.'
'Eh, gean wei ju,' bringt Eabele der tusken,' ik
siet gewoan sa,' en demonstrearret hoe as er
net siet.
'Trochkaafte,' opperet Feike, dy't it klearder-
nóch troch tsjok en tin dochs Eabele's kant
kiest.
In dikke boom mei in moai knoarre roem.
Twa potten fierder sit Eabele foar. En troch ien of
oar handichheidsje hat er net allinne in draai-
kaart keard mar ek de kaart al sjoen dy't hjirnei
komt.
Sa kin der swier passe, s0nder moederaasje,
om't er wit hokker troef Íoar de toto komt en
faaks hat er dy bótter. lt wie Karst wer opfallen.
Foar de twadde kear klapt er de kaarten del en
wol dat Eabele nochris draait. 'Do fOle foarke.'
bringt dy tsjin him Ét, 'troef is troef, ik draai net
wer.'
'Do hiest'em sjoen, hufter,' raast Karst. 'Dan
hiest mar spylje moatten, deune drol.' 'lk háld
der mei op,' sei Karst en wol fan ruten spylje.
'Dy't er tuskenÉt knypt of him der foar wei wynt,
moat 'skuive',' is Jan fan betinken. Dat Karst
jout him wer del. Troch al dizze alteraasje steane
der fansels al moai wat om hinne en sels
Homme de kastlein hat al eefkes grommele dat
se net skelle en tjirgje moatte, dan gean se mar
op 'e dyk sitten.
Mar de boom giet wol nei Eabele-en-dy en as
we eeÍkes Íluchtich És eagen oer't papierke gli-
idzje litte, kostet it de Kreakeling aanst jild. We
komme wer eefkes yn in skoft fan 'tusken de
buien troch, is't droech'. Mar Karst hat it noch
net ferlern. Hy d0kt azen, komt - as er spilet -
net mear mei troef op sa't wenstich is, snijdt en
gokt op alle roem. Pakt sadwaande aardich wat
punten. Mar wer kin Eabele it net litte. Smyt - by
0ngelok mei opsetsin - in Aas by in klaver, wylst
er bekenne moat. 'Ho,'seit er, nimt him werom
en rint by. Jan spilet hjir liep op yn om mei in hear
Ít te kommen.
Wer is it mis. Karst en Eabele kinne amDer de
hannen thÉshàlde. Skelle en rachelje opinoar,
de duvel kin der noch wat fan leare. Jan en Feike
sitte beide mei't selde; kieze Ét it minste. Be-
kwaam spylje hja foar fredestifters, dit ta gÍut
genoegen fan Homme. lt sjit op. Mar de span-
ning wurdt grutter. lt is no mear in titanysk, riva-
liteits jaspot en it giet om folle mear as dat r0nts-
je, al weaget dat by Karst wol swier. De lêste
pot. Feike sit foar en past. Eabele wol wol
graach spylje marfedrout, sa te sjen syn kaarten
net, se binne 'm te licht. We sjogge him tinken.
'As Jan no ris wat hat?' Hoeden dogge wy in
stapke fansiden en sjogge yndied, dat Eabele
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Golff aan de Galamagracht in flfst is een
vriende.lijke discount. Een supermarkt
waar alles verkrijgbaar is.

* verse groente en fruit
* vers vlees
* vers van de melkman
* kompleet assortiment levensmiddelen
* vens brood
* verse kaas en vleeswaren
* kompleet drogisterijpakket
* naast de Golff een Kenborch slijterij
* bloemen
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de boer hat, mar der net Íolle by. 'lk pas,' sei't er
en wilens tilt er it gat in eintsje op en lit in sêfte -
sa'n beanewynde frijheid. Karst dy't ek yn 'e
rekken hat, dat it om de punten knypt, docht der
ek in setsje oer. Ek hy tinkt goed nei. Mar ek hy
past. Jan besjocht syn kaarten ek nochris goed,
hy wol eins Feike ek gjin 'zoek' jaan. Net om
Feike fansels mar om Karst. Hy hat it op de lip-
pen om te sizzen dat er ek past, mar dan driuwt
de ferrotsjende rook fan Eabele him yn 'e noas.
Opslach hat er it yn 'e smiezen: Eabele hat de
boer. Hy rokt it. In oar doarret net sa'n stjonkert
fleane te litten, allinne Eabele en dy kin stjonke
as in mud. 'lk spylje. Geen zoek.'
It giet dat it slydjaget. De lêste boom is dik en
foar Eabele-en-dy.
Hjirmei winne se de pot. Karst kin it hast net set-
te. Hy hinget. 'Ja,' seit Eabele, 'dy ha we mar
fedsjinne,' wilens giet er oerein en rint nei de
Iaao.
Jan hat de punten opteld. lt skilt in tachtich pun-
ten. Hy giet ek nei de taap. 'Do knyptest him ek
net,' seit er isjin Eabele, 'teminsten, ik r0kte
wat,' seit er gnizende wei.
'As soe'k de broek ek fol hàn ha, 'k woe winne,'
wie't kommintaar. Dêr komme Karst en Feike ek

rn en de earste sil -en moat - bestelle.
\-,rstusken as Homme Íol skinkt sei't er: 'Man,

man wat stonk it dêr krekt. As in hÍske. 'k Bin
bliid dat ik der wei bin. Dêr hie ien goed kjeld op
'e mage.'
'Eabele sjocht him ris oan. liskàld sei't er: 'lt is
mei dy ek net nea goed. At ik in boer lit hast ek
kommintaar.' Karst l0kt oan 'e skouders.

P.F.

TAXI-NIEUWENHUIS
BEL 19OO

lJlster tafeltenniskampioen-
schappen 1987
Op zaterdag 14 maatl a.s om 1 3.00 uur organi-
seed de lJlster tafeltennisvereniging Effect '78
de open lJlster kampioenschappen in sporthal
De Utherne te lJlst.
Deelname is mogelijk voor alle inwoners van
t tlst, Nijesyl en Oosthem en leden van de tafel-

. - ,lnisvereniging Effect'78.
In tegenstelling tot vorige jaren is de deelname
dit jaar gratis, zowel voor de jeugd als de senio-
ren. Noteed u de datum (14 maaft 1 987) alvast
in uw agenda!
In de weken voor de kampioenschappen wordt
huis aan huis een folder/aanmeldingsformulier
verspreid. Door middel van een antwoordstrook
kunt u zích dan opgeven.
Tijdens de lJlster kampioenschappen wordt zo-
wel bij de jeugd als de senioren in verschillende
klassen gespeeld, van beginners tot gevorder-
den. In elke klasse wordt gespeeld om een aan-
tal prijzen.
Wilt u/wil jij van tevoren oefenen voor de lJlster
kampioenschappen, kom dan eens langs. Het is
mogelijk om een aantal keren te trainen zonder
direkt lid te worden. Ook dit trainen is gratis.
De jeugd is welkom op de zaterdagmorgen van
9.00-12.00 uur terwijl de senioren kunnen trai-
nen op de maandagavond van 19.00 tot 22.30
uur.
Ook als u niet mee kunt doen aan de kampioen-
schappen, maarwel eens kennis wilt maken met
de tafeltennissport bent u van harte welkom.
Voor verdere inÍormatie:
Gerrit v/d Leeuw, Galamagracht 90, lJlst, tel.
2320; Ab Reinstra, De Fj0rslach 10, lJlst, tel.
218't.

Basra

memmen bidde
heiten flokke
bern boartsje
meigewearkes.

memmen wiuwe
heiten swetse
bern fjochtsje
as soldaatsjes.

memmen skrieme
heiten stjerre
bern geane
om te blieden.

memmen sitte
allinne
bernlizze
njonken heiten.

Basra; basta.

P.F.

Gymnastiekvereniging Stán-
Íries
Turntoernooi in Leeuwarden op 30 januari j.l
Voor de tweede keer dii seizoen kwamen Nolke
Jan Bergstra en Ruurd Jouke van der Kooy in
aktie. Cyrus Kruis moest wegens een blessure
verstek laten gaan.
Nadat deze jongens al eerder een derde plaats
bij de verenigingswedstrijd hadden behaald,
moesten ze nu individueel in het strijdperk.
De konkurrentie was groot. Uit een deelnemers-
veld van 33 behaalde Nolke Jan de 10e plaats.
Winnaar werd Clemens Oud van VK-H Joure
met 60.90 punten. Nolke had 47.90 punten.
Ruurd Jouke had 39.70 punten en werd twintig-
ste.
In maart hebben deze jongens nog eenzelfde
wedstrijd en zullen dan weer trachten hun pun-
tentotaal op te vijzelen.

Verenigingswedstrijden jongen Vm 11 jaar
op 17 januari j.l
In Oosterwolde moesten de Stánfries-jongens
strijden om de Friese verenigingstitel, in klasse 6
(voorgeschreven oefenstoÍ).
Elke verenigingsploeg bestaat uit 4 jongens
waarvan de beste drie tellen. Wij hadden er drie
en waren dus iets gedupeerd.
Tocht wisten Ruurd Jouke van der Kooy, Cyrus
Kruis en Nolke Jan Bergstra goed te presteren.
Van de 7 deelnemende verenigingen kwamen
de jongens mei de derde prijs naar lJlst terug.
D.l.O. Oosterwolde werd met 174.65 punten
kampioen, tweede werd T.G.P. uit Sneek met
146.5 punten en wij hadden 142.90 punten. In
de ringen, brug en rek leverden dejongens hun
beste prestatie, namelijk een tweede plaats.
Naast deze drie onderdelen moesten ze nog
Íree-standing, lange mat, sprong en voltige.
Met deze derde plaats en het kampioenschap
van Friesland van de heren in november 1986
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hebben de Stànfriesleden tot nu toe een goed
seizoen en deze prestatie kunt u op onze uitvoe-
ring op 21 februari a.s. in De Utherne bekijken.

Bond van Plattelandsvrouwen in
Friesland, afd. lJlst

Op 12 januari j.l. hebben we onze jaarver-
gadering gehad. De opkomst was groot.
Aftredend en herkiesbaar was mevrouw
H. van Brug. Aangezien er geen tegenkan-
didaten waren, bleef mevr. Van Brug in
het bestuur.
Dat ziet er nu als volgt uit: voorzitster
mevr. C. Meinsma, sekretaresse mevr, H.
Bones,2e sekretaresse mevr. H. Zoethout,
penningmeesteresse mevr. J. Hooisma, 2e
penningmeesteresse mevr. H. van Brug,
Mevr. A. Kuipers is lid voor het Provinci-
aal Bestuur. Zij volgt mevr. Samplonius
uit Hommerts op.
Op 10 februari 1987 is er een emancipatie-
avond, waarbij het thema 'Herwaardering
van arbeid'centraal staat en op woensdag-
morgen 4 maart 1987 is er een koffiemor-
gen met het 'Milieukwartet', waarbij we
onder leiding van mevr. Nijsingh praten o-
ver voedsel. De bijeenkomsten zijn in de
vergaderzaal van de Utherne.
Wilt u meer weten over onze bond, neemt
u dan kontakt op met onze sekretaresse,
mevr. H. Bones. tel. 1982.

Neiwrede wyn en fr)le froast
komme jim werfoar it ljocht,
wêr wiene jim dy winter lang
yn kàlde tiden haw'k oan jim
tocht;

mar Onberikber foar myn lyts
ferstàn
garren jimme krêft yn de swarte
ierd'
jim pronkje aanst wer op Ís lán
om dêrnei te stjerren s0nder
striid.

P.F.
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oooooooo PUNTSGEWIJS

(Door edn misverstand werd deze tekst niet ín
het vorige Kypmantsje opgenomen, Red.).
BEDANKT!
Langs deze weg wil ik iedereen bedanken voor
de kaarten en bloemen die ik tildens mijn verblijf
in en bij thuiskomst uit het ziekenhuis mocht
onlvangen.

M. Visser-Been
Bockamastraat 1 9

.MIJN HOBBY, UWGEMAK'
Het vertrouwde adres voor al uw slijpwerkl
Goed gereedschap is het halve werk, dat geldt
ook voor uw schaatsen.
Leg ze daarom niet zo maar op zolder maar
breng ze eerst bij uw fijnslijper.
Hij maakt ze schoon, polijst de ijzers, kontro-
léert ze op slagen, slijpt ze en zet ze in de va-
seline, Dat alles voor / 7,50! Doe het, het vol-
gendeschaatsseizoen bent u erdankbaarvoor!!
Uw fijnslijper P.H. de Vries, Bockamastraat2T,
tel.1782.

TE KOOP
Mooi konijnenhooi te koop. Inl. tel. 051 55-1 806.

TUINLIEFHEBBERS/AMATEURS
Bij de Tuinvereniging lJlst is nog ruimte om per-
celen te huren.
Inlichtingen worden u gaarne verstrekt op tel.
2029 olt 1295.

Het bestuur

Peuterspeelzaal'Lyts Yleke'
vraagt vrijwillig(st)ers!
Voor de komende periode heeft onze peuter-
speelzaal in lJlst niet de beschikking over een
stagiaire.
Wij zoeken daarom nu vrijwillig(st)ers om de
aanwezige leiding te assisteren.
Hebt u belangstelling, dan kunt u zich zowel
schriftelijk als telefonisch aanmelden bij het se-
kretariaat van de peuterspeelzaal, te weten A.
Hazenberg, Postbus 19, 8650 AA lJlst, tel.
051 55-1 659.

Het bestuur
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Nationaal Reumafonds
Van 9 Vm 15 maart zal de jaarlijkse kollekte van
het ReumaÍonds weer in lJlst worden gehou-
oen.
Deed Afke Wahle eerst alleen de organisatie van
deze kollekte, nu is daar verandering in geko-
men door het oprichten van een comité be-
staande uit de dames Wahle, Hooisma en Lob-
oezoo.
In de week vóór de kollekte gehouden wordt,
krijgt u een Íolder met informatie over het reu-
mafonds thuisbezorgd.
Vorig jaar was de opbrengst ruim / 900,-; wij
hopen dat u met blijde zin ook dit jaar uw bij-
drage wilt geven.

Het comité,
secretariaat Ylosti nslaan 53.

Jaarvergadering C.P.B.
Op donderdag 15 januari j.l. hadden we onze
jaarvergaderÍng. Na de notulen en het financieel
overzicht van 1986 werd afscheid genomen van
3 bestuursleden, te weten mevr. A. Hoekstra,
mevr. G. Nauta en mevr. F. Broersma. Mevr. A.
Hiemstra kwam er voor in de plaats.
Hierna nam het eendagsbestuur het over. Mevr.
Hiemstra, mej. G. Vlieger en mevr. Wassenaar
die het eendagsbestuurvormden, hadden voor
deze avond gezellige spelletjes bedacht, zoals
het raden van een spreekwoord of gezegde.
Tot slot van de avond was er nog een verloting
met leuke priisjes.
Het was een geslaagde avond.
Wilt u meer inlichtingen dan kunt u terecht bij
ons kontaktadres mevr. Faber, tel. 2005.

Het bestuur

Aktie kerstbomenverbran-
ding
In een ijzige kou en windkracht 8 werden er maar
liefst 230 kerstbomen aangesjouwd.
Ze kwamen met wagens vol. Sietse Koster en
ziin vÍienden zorgden voor maar liefst 105 kerst-
bomen!
Dit was zo'n groot aantal dat we besloten om
Sietse de loten te laten trekken.
De winnaars kregen een waardebon, te beste-
den bij boekhandel Visser.
Het is wel gebleken dat het een sukses was.
We hopen dit het volgend jaar weer te doen met
nog meer ingeleverde bomen.

Ver. Stadsbelang lJlst

Winnende nummers: Waardebon 10,- Esther en
Danièl Smit; 7,50 Willem Lubberts; 7,50 Jouke
Hoekstra; 5,- Sietse Koster; 5,- Nienke Adema
en Rinske Harsta; 5,- Edwin v.d. WerJ; 5,- Hes-
sel Dijkstra; 5,- Roeland v.d. Lei.
Gevonden: geruite plaid na de kerstboomver-
branding!!

Bij de Rabobank bent u voor lenen even welkom als voor sparen,
reizen of verzekeren. Behalve voor een Persoonlijke Lening kunt u
bij ons terecht voor een Doorlopend Krediet en natuurlijk ook voor
een hypotheek.
In alle gevallen kunt u rekenen op een goed advies.

Galamagracht 1

lJ lst
Tel. 05155-1426

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

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

I
Á4eubelmaheri

RenGalnmo
Gespecla/lseerd in het maken
van eigentijdse meubelen
e n i nterieu r- bet i m me r i ngen
naar uw persoonlijke wensen.

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

Voor nieuwbouw, uitbreiding of
onderhoud van uw:

, O Verwarming
(C.v. en lokale verwarming)

O Sanitair en waterleiding
O Zinkwerk
O Dakbedekking

Installatie- en loodgietersbedruí

A. SUPERDA
Stadslaan 2a, telefoon 05155-1224

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

Proefde U al:

Ons vers gemalen,

heerlijk gekruid
gehakt

en onze echte

Friese droge worst
D i nsd ag s - e n vri jd ag savond s
bezorgen wii Uw bestelling!

SLAGERIJ

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


