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'lJlster allerlei'

In het begin van deze eeuw hadden de gebroeders Gooitzen en Tjerk Bakker aan de Zeven-
pelsen een mast-, blok- en pompmakerij op de plaats waar nu de loods van Abe sijperda
staat.
Van een Íamilielid, dat naar Amerika was geëmigreerd, ontvingen zij dokumentatie over een
metalen molen, ook wel windmotor genoemd,
In Amerika heette een dergelijke molen ,Aermotor'.
Dat is in Íeite het begin van de later zo bekend geworden lJlster windmotorenÍabriek.
Het bedrijf heeft in de loop der jaren meer dan 1000 windmotoren vervaardigd en in heel Ne-
derland geplaatst.
De gegevens in dit artÍkel zijn ons meegedeeld door de heer willem Tjerks Bakker (g0),
woonachtig in de Hendrik Huizengastraat, die wij hierbij bedanken voor zijn medewerking,

Figen ontwerp
. r halfbroervan de gebroeders Bakker, Jouke
Zeldenrust genaamd, was in de vorige eeuw
naar Amerika geëmigreerd. Hij stuurde enkele
folders en boekjes over wlndmotoren naar zijn
familie in lJlst.
Tjerk en Gooitzen Bakker, die alhier een houtbe-
werkingsbedrijf hadden, zagen er wel wat in. Zij
wilden de windmotoren gebruiken voor polder-
bemaling.
Er werd kontakt opgenomen met de fabrikant in
Chicago,.de zogenaamde Aermotor Company.

Voorzijde van een
brochure uit 1905
van de Aer.motor
Company uit
Chicago, Amerika.

De Bakkers wilden deze molens in Nederland
wel verkopen en plaatsen. De Companystuurde
hen een eksemplaar dat per schip van Amerika
naar Rotterdam werd vervoerd. Met de 'Groate
Suup' kwamen de onderdelen in lJlst aan.
Dat was omstreeks 1900. Daarmee waren de
Bakkers de eersten die in Friesland een 'wvn-
motor' in gebruik stelden.

Foarjiersmoanne

De kálde gr0n moat
belies jaan tsjin de sinne;

kleuren brekke Ét.
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Wi ndmotorenfabriek Gebrs. Bakker lJ lst

Reklameplaat van Windmotoren Fabriek Gebroeders Bakker,
gen de naam RECORD.

Dit type molen voldeed hier echter niet. Ze wa-
ren te slap. Bakker vroeg om een ander model.
Nu kwamen er molens op 3 poten (later 4) met
een huis en een zuiger welke het water opzoog.
Ook dit systeem voldeed niet, ze verplaatsten te
weinig water. Na deze mislukkingen bouwde
hèt lJlster bedrijÍ zelf een ander molentype dat
met een centrifugaalpomp werd uitgerust. Deze
molen voldeed goed en dit systeem is later ook
steeds ioegepast.
Eerst waren de gebroeders Bakker dus impor-

teurs van Amerikaanse windmotoren, maar na
verloop van tijd bouwden zij een 'wynmotor'van
eigen ontwerp.
De molens van Bakker worden (nog steeds) Re-
cord genoemd.

Houtbewerkingsmachines op windkracht
De Bakkers konden nu dus windmotoren bou-
wen maar ze gingen ook door met de houtbe_
werKrng.
Achter de werkplaats aan het begin van Zeven-

It Dryltser
Kypmantsje

Sjoch side 7

'Dat sil kreakje,'sei de boer, en hy jage
mei de jarrebak op de bhthrisdoar yn

De windmolens van dit bedriif dra-
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pelsen (zie foto) werd een grote windmotor ge-
plaatst, het was een ekse.4nplaar dat nog uit
Amerika was geïmporteerd.
Deze 'wynmotor' dreef een draaibank, een
zaagmachine, een lint- en een cirkelzaag aan.
Alleen als er wind was konden de machines dus
draaien.
Zo gebeurde het wel eens dat Gooitzen 's mor-
gens om 4 uur bij zijn broer aan het raam tikte en
riep: 'Tjerk, der is wyn, wy moatte draaie!'
Men maakte o.a. houten scheppen, ljeppen en
andere houten boeregereedschappen.
Dinsdags werden deze adikelen in een
praampje geladen; dat werd dan aan de 'Piet
Hein' geknoopt en zo ging het naar Sneek. Op
het Schaapmarktplein werd de koopwaar aan
de man gebracht.
In 19.1 '1 werd de loods aan het eind van de Ze-
venpelsen gekocht van de Scheepsbouw Maat-
schappii (: iizeren helling), die toen ter ziele
ging. Hier legde men zich helemaal op het ver-
vaardigen van metalen windmolens voor pol-
derbemaling.
Er was inmiddels wel konkurrentie gekomen van
Landustrie uit Sneek (met het Duitse merk Her-
cules), Van Stralen uit Wytgaard, Van der Laan
uit Garijp en Koelstra & Dólle uit Balk.
In 1916 werd achter de loods een grote wind-
molen gebouwd met een toren van 18 meter
hoogte, waardoor de machines eventueel op
windkracht konden draaien,
Tijdens de 2e Wereldoorlog is hier gebruik van
gemaakt om (klandestien) graan te malen.
De zonen van Tjerk Bakker (1 869-1 934), Sibbe-
le, Frans en Willem namen omstreeks 1930 het
bedrijf over. Sibbele werd boekhouder en Frans
en Willen werkten mee in de werkplaats.
De'Íeinten' waren destijds Linze Planting, Geerl
van der Werf en Douwe Diikstra.

Levering in heel Nederland
De periode vóór de zogenaamde krisisjaren
(plm. 1930) was volgens de heer Willem Bakker
de beste tijd voor de windmotorenfabriek. Er
werden soms wel drie molens in éó week ge-
plaatst.
Dat gebeurde overigens niet alleen in Friesland
maar ook wel in Kalenberg (Ov.) en de provin-
cies Gelderland, Noord-Holland, Noord-Bra-
bant (legerplaats Ossendrecht) enz.
De onderdelen van de windmotoren werden oer
trein oÍ per boot naar de plaats van bestemming
vervoerd. Vervolgens werd de molen gemon-
teerd en opgêbouwd. Als de reisafstand te groot
was, overnachtte men bij de klant!

Om te bepalen hoe groot de nieuwe molen.
moest worden ging Gooitzen Bakker (1873-
1931) op bezoek bij de boer oÍ het polderbe-
stuur. Dit was uiteraard afhankelijk van de op
pervlakte van de polder.
De grootte van een windmotor wordt aange-
geven met de doorsnede van het wiekenrad.
De kleinste molens hadden destijds een wie-
kenrad met een diameter van 8 voet, dat is
ongeveer 2.40 meter, Daarna kwam 10 voet
(3 meter), '12,14,16,18 en 20 voet (6 meter).
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Foto omstreeks 191 0.
De mast-, blok- en pompmakerij van de Gebroeders Bakker aan het begin van de Zevenpelsen.
Later is deze werkplaats met het er naast gelegen huis afgebroken en nu is hier de loods van Abe
Sijperda.
ln het huis geheel links op deze foto woonde lange tÍjd de heer Gerben Meintema, kapitein van het
beuftschip'Stad lJ lst'.

Er zijn ook enkele molens geplaatst die een
rad hadden van I meter doorsnee.
De gebroeders Bakker hadden ook het on-
derhoud van de molens. De boeren die de
windmotoren moesten bedienen deden
meestal niet veel aan het onontbeerlijke on-
derhoud, Zo gebeurde het nogal eens dat als
een'wynmotor'in de herÍst moest malen, hij
eerst door Bakker moest worden hersteld.
Het bedrijÍ bezat ook een boot, de Record
genaamd, die als vervoermiddel werd ge-
bruikt als ergens in een polder een molen
moest worden gerepareerd.
'De kamraderen, waarvan we zelf de mallen
maakten,' zegt Bakker, 'werden gegoten in
een fabriek te Laag Keppel. Verder werden
alle onderdelen door ons zelÍ gemaakt en
vanwege het vervoer was alles demontabel.'

Molen op hol
'Om ons te beschermen tegen het lawaai in de

werkplaats, verlelt Bakker verder, 'stopten wij
propjes poetskatoen in onze oren. Oom Gooit-
zen deed dat niet want hij was toch al doof. Maar
als wij met het bewerken van het ijzer wat te veel
herrie maakten, schreeuwde hij 'Jimme moatte
ophálde mei dat lawaai, ik kin it net oan 'e kop
Utstean!'

Tot slot nog een verhaal over een op hol gesla-
gen molen.
'Op een zaterdagmorgen kregen wij bericht uit
Ee bij Dokkum dat er een windmotor'op 'e rin'
was, hij had geen water meer. De molen draaide
dus onbelast. Het ketting waarmee de'wynmo-
tor' uit de wind kon worden gedraaid was ge-
broken. Mijn broer Frans en ik gingen er met de
auto naar toe. Het was midden in de winter en
bar koud, bovendien woedde er een sneeuw-
storm. Vanwege de kou klommen wij om beu,
ten naar boven om het euvel te verhelpen. K-z
moest namelijk een grote veer worden losge-

Foto 1 3-6-1 968
Windmotorenfabriek Gebroeders Bakker, Zevenpetsen 25. Deze loods is in augustus 1gl 1 aange-
kocht. Aan de twee kruisers, die voor de wal liggen afgemeerd, is te zien dat het bedriif zich inmid-
dels ook op de scheepsbranehe heeft toegeleqd.
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Agenda maart-april 1987.

23 maarl Bridgê club
25 maarl Bond van Plattelandsvrouwen in Friesland, ééndagsbestuur
26 maart N.C.V.B. Dhr. W. Hessels uit lJlst, Criminialiteit en inbraakpreventie
2B maaÉ Feestavond buurtvereniging Ylostinslaan, Bockamastrjitte, Mienskipsh0s

1 april Bridge club
2 april Ledenvergadering Christelijk Onderwijs
3 april Klaverjassen
3 april Donateursconced Concordia-Euphonia plus drumband, hal Baerveld
8 april Bridge club, Ruitenboer

.10 april Jaarfeest Jeugdclubs
11 april E.H.B.O. districtvergdering en wedstrijden
13 april Bridge club
13 april E.H.B.O. herhaling les Reanimatie
14 april Bond van Plattelandsvrouwen in Friesland, bowlen Sneek
.15 april Bridge club
16 april C.P.B. Reisje Home centrum, Wolvega
17 april V.O.P. toernooi
21 april Tryater
23 april N.C.V.B. SO-jarig jubileum
24 april Klaverjassen
28 april Ledenvergadering buurtver. Ylostinslaan/Bockamastraat
29 april Bridgeclub

GROFVUILROUTE

op

WOENSDAG I april 1987

Agendabureau:
Mevrouw W. Kempenaar-Verhoog, Jonker Ris-
oensstraat 9. telefoon 1 747.

Vaste avonden/middagen:
Zangvereniging'Euphonia' repetitie iedere
dinsdagavond 8 iot 10 uur in de Doopsgezinde
kerk.
Muziekkorps'Goncordia' repetitie iedere
maandagavond half 8 tot half 10 in 'Het Miens-
kipsh0s'.
Drumband'Concordia'iedere dinsdagavond
van 7 tot B uur, Galamagracht 28.
Judo lessen, iedere dinsdag 4 tot B uur in 'Het
Mienskiosh0s'.
Volksdansen 'De Yleke Dounsers', jongeren-
groep dinsdagavond B 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
Mienskipsh0s'.
Schaken elke maandagavond in de Stadsher-
oerg
Dammen elke maandagavond in de Stadsher-
oerg
E.H.B.O. Herhalingskursus op 12l1 , 26/1 ,9/2
en 25/2. 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.
TaÍeltennis maandag van 19.00 tot 23.00 uur,
zaterdag van 9.00 tot 13.00 uurjeugd.
't NiÍelh0ske iedere dinsdagavond 1 8.45-20.00
uur, iedere woensdagmiddag 1 3.30-14.30 uur.

maakt. Met veel moeite lukte het ons deze veer
los te krijgen en kon de molen uit de wind wor-
den gedraaid.' 'Maar,' zegt Bakker, 'ik herinner
me nog heel goed hoe koud dat karwei was!'
Na de 2e Wereldoorlog verliet Willem Bakker de
windmotorenfabriek en begon 'foar him sels'
een gas- en wateíÍitters-, annex installatiebe-
drijf aan de Galamagracht (waar nu Golff is).
'Al ben ik dan al weer heel wat jaren uit de wind-
motoren,' vertelt Bakker tot slot, 'ik ken alle on-
derdelen nog precies en ik maak ook nog wel
eens een miniatuurmolen. En als ik onderweg
ergens in een polder een 'wynmotor'zie staan,
kan ik in éó oogopslag wel zien of het een 'Bak-
t-^6'-1.1-16196 ig.'

Andere koers
Na de gebroeders Sibbele, Frans en Willem
Bakker, namen de broers Tjerk en Piet Bakker
het bedrijf over. Langzamerhand waren er ech-
ter steeds minder windmotoren benodigd, dat
kwam door samenvoeging van waterschappen
en veel windmotoren werden vervangen door
een elektrisch gemaal.
Zo rond 1 960 ging het bedrijf een andere koers
waren.
Mede door de gunstiEe ligging aan groot door-
gaand vaarwater gingen de Bakkers zich meer
en meer toeleggen op het plaatsen van schroeÍ-
installatres en keerkoppelingen in boten, het in-
bouwen van scheepsmotoren en het leveren
van scheepsbenodigdheden.
Voor de 'doe het zelver' kwam er een helling tot
15 ton en een hogedrukreinigingsspuit. In de
loop der jaren hebben deze aktiviteiten, verge-
zeld gaande van gratis deskundig advies een
goede naam gekregen in de'botenwereld'.
In 1983 neemt Sibbele (zoon van Tjerk) Bakker
de leiding van de zaak over, die dan de naam
krijgt: 'Technisch Bedrijf Bakker lJlst'.
Door de steeds stijgende energieprijzen is de
windenergie weer volop in de belangstelling ge-
komen. Er worden dan ook weer regelmatig
(kleine) windmolens geplaatst, bijvoorbeeld op

het stukje b0tlán dicht bij Sneek dat aan het
fietspad langs de Geeuw ligt. Vooral het auto-
matische type, no. 7 is gewild.
Dit molentje heeft 4 wieken (8 kan ook), een
grote en een kleine staad en is uitgerust met een
instelbaar vlottersysteem. Hierdoor regelt de
molen zelf de stand van het wiekenrad ten oo-
zichte van de wind. Wanneér het ingestelde wa-
terpeil is bereikt, drukt de kleine staart het wie-
kenrad uit de wind en de molen stopt automa-
tisch.
De kapaciteit bij een opvoerhoogte van plusmi-
nus 60 cm. is 50-75 m3 water per uur. Onder-
houd aan windmotoren wordt ook nog steeds
gedaan, o.a. bij een twintigtal molens van
Staatsbosbeheer.
Momenteel restaureert Technisch Bedrijf Bak-
ker de grote Hercules windmotor aan de Tha-
borwei bij Tirns. In november 1985 stelden B en
W van Sneek de raad voor om maximaal /
15.000 bij te dragen in de herstelkosten van
deze karakteristieke Amerikaanse windmolen.

Frits.Boschma

TAXI.BUSJES
verhuur/8 pers.

BEL 19OO

Open Deur Groep lJlst
De Open Deur Groep in lJlst verspreid een oe-
komenisch georiënteerd maandblad over kerk,
geloof en levensvragen.
In bijvoorbeeld het maadnummer (titel: tussen
thuis ên Leerfabriek) staan onderwijs en leren
centraal. Onderwijs geven en onderwijs volgen

zet mensen vaak onder grote druk: docenten,
leerlingen en ouders.
lmmers, gedeelde opvoeding is geen 'halve op-
voeding'. Daarom komen alle'partijen,die bij de
school betrokken zijn aan het woord in het rijk
geïllustreerde maadnummer.
Op aanvraag kunt u gratis een proefnummer
krijgen.
De Open Deur groep organiseert verder bijeen-
komsten voor mensen binnen en buiten de ker-
ken in o.a. het Mienskipsh0s.
De Open Deur groep heeft verder in haar verga-
dering besloten, gezien de financiële situatie
'het abonnement' te verhogen tot / 8,- perjaar.
Het verzorgen van de Íruit-attentie met pasen
aan ouderen en zieken zal mede hierdoor dit iaar
vervallen.

De secretaris,
Ylostinslaan 46, Íel. 237 Z

' It Dryltser Kypmantsje'

een uitgave van:
Drukkerij Visser,
Galamagracht 9, lJlst,
tel. 05155-1318
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F. Bloemhof
Fr. Boschma
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Zetwerk: G. Groeneveld-Kroese
Migg b.v., Sneek
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lJlst
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It Drylster Kypmantsje 4

ffi
J.G,DEVRIES -TJLST
schildq- en behangersbedfiJÍ

Galamagracht 13 - TEL. 05155-1382

Bondsspaarbank
o5

van 1818 Sneêk-lJlst

Stadslaan 51
051 55-1 245,
D.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

ls uw deur kapot?
Een raam of vloer verrot?
Is het dak of de goot soms lek?
aan schuur of schoorsteen een gebrek?
Mísschien kunt u het zelf hersiellen,
zo niet..... meteen Wietze bellen!

Nu ook voor hout en kunststof
kozijnen en dakkapellen. . .

\ í. Huisman
Eegracht3T 8651 EG lJlst 05155-1735

Pelleboer ztoorspe lt: / 7r7rZ/r1

'Helbliiftrygene
inditlándl )z
"Gerniddeld in Nederland per
jaat 2lO regendagen. Waar praten
we dan nog over. Regen- ,..*dds.
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BÊKROO|TOÊ KE.6ÊNPAI<KEN

OOK IN U@RÍTAAb:

ZAN6Ê DAI"ÏESRÊ6E}I-
dÁSSÉN

^'o*ensíff97f.
I<]I'lP(EËÏ PAK
KiN6EItFIATEH 

^ATlr4 ToJAAR fB6,n. KK@,
Nu. r/\ro

FOF1PIÊËT PAK
JÊITêDPIATE}I
,2Í/m t6 'reaÊ ttïi67.t"

Kor4Í%ÉEÍ PAt(
VOG^rf\SSEllC'lA'tËH
yS T/t r XL g rrs.,, 

BSo-
DÊJIACKs zLJH ooK
APFTCï íEuEftS&AR.

NI TERWAREHHUIS.
êAtAt{ArtrzÀcrtT s+8
TE[. óstss - t22g

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 drog isteri j en kosmetica-aÍdel ing

Let op onze wekelijkse folder!!

S PE E RSTRA's Voo rdeel markt
Stadslaan 2 - Telefoon 1206
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Problemen met uw
aangiftebiljet?
U zult zich misschien afvragen hoe de belasting-
dienst in uw blad terechtkomt.
Zoals u weet zijn in februari de aangiftebiljetten
A en E 1986 verzonden, die voor 1 april bij ons
moeten worden ingeleverd. Het blijkt dat veel
mensen moeite hebben het belastingbiljet zelf in
te vullen.
Als u zorgt voor de benodigde gegevens, dan
helpen wij u bij het invullen van uw aangiftebiljet.
Om een en ander zo soepel mogelijk te laten
verlopen is het echter noodzakelijk dat u voor
1 april 1987 schriftelijk of telefonisch kontakt
met ons opneemt voor het maken van een af-
spraak; verzoeken om invulhulp die ons na
1 april bereiken, kunnen niet meer in behande-
ling worden genomen.
Voor het maken van een afspraak kunt u bellen
051 50-81 200.
Indien u zelf het aangiftebiljet invult maar op be-
paalde punten van het aangiftebiljet op proble-
men stuit dan kunt u kontakt opnemen met de
inspektie of kosteloos gebruik maken van de
belastingtelefoon.

: belastingtelefoon geeft u meestal direkt een
\ntwoord op uw vraag. Het nummer van de be-

lastingtelefoon is 06-0543.
Komt u er alleen niet uit, wij helpen u graag.
Maandag 23 maarLzijn onze medewerkers aan-
wezig voor gratis advies in NijYlostins van 9.00-
1 2.00 uur en 1 3.30-1 7.00 uur.

De medewerkers van de
belastingdienst Sneek

BEL 19OO
vooR

TAXI.NIEUWENHUIS

Tentoonstelling in De Klepper
Van 27 maarl tot en met 5 april wordt er in De
Klepper een tentoonstelling INDIA EN TEXTIEL
gehouden.
''ederland importeert jaarlijks voor mil.ioenen

.*,uldens textielgoederen uit India. Voornamelijk
genlaakt van katoenstoÍ.
Grootwinkelbedrijven als C&A, Peek en Clop-
penburg, de Hema, het postorderbedrÍjf Weh-
kamp, doen 'goede'zaken met India.
De lndia-kleding, die hier verkocht wordt, komt
volgens ingewijden voor 90% uit de informele
sektor van bedrijfjes en ateliers, waar de
werkêrs niet vallen onder de arbeidswetgeving,
waar lage lonen worden betaald, waar kinderar-
beid niks ongewoons is, waar heel lange werk-
danan noldan

Miljoenen mensen werken in deze kleinschalige,
informele, uitbuitende textielindustrie. SOS-
Wereldhandel steunt groepen in India, die zich
tegen deze uitbuiting verzetten. Steunen door
goederen van hen te kopen en die hier verko-

'De Derde Wereld Verdient Beter Als Het Aan
Ons Ligt'.
Als het aan C&A ligt, kunt u dat voorlopig wel
vergeten. Tenminste, zolang C&A toch voordeli-
ger blijft.
In De Klepper aan de Zevenpelsen wordt van
vrijdag 2T maart tot en met zondag 5 april een
tentoonstelling gehouden over India-en-Textiel.
Op deze tentoonstelling kunt u een indruk op-
doen, welke kwade en goede kanten vastzitten
aan de textielindustrie in India. Foto's, een dia-

serie en videobeelden helpen u bij uw menings-
vorming.
Diverse textielprodukten zoals theedoeken,
handdoeken, baddoeken, zakdoeken, vaat-
doekjes, tafellakens, dweilen, en washandjes
zijn te koop.
Mooie katoenen stoffen kunnen via een staal-
kaart besteld worden.
Dagelijks is de tentoonstelling geopend van 's
morgens 10.00 tot 's avonds 9.00 uur. De toe-
gang is zoals gewoonlijk gratis.

ElÍstedentochtboek
voor jeugd door Drachtster
schrijfster
Bij de honderdduizenden die Evert van Ben-
them tijdens en na de afgelopen twee Elfsteden-
tochten hebben bewonderd, waren zeker ook
veel kinderen.
De boekenschrijvers was dat blijkbaar ontgaan,
want pas kort geleden - toen weer een Elfste-
dentocht in zicht kwam - is ook voor kinderen
een boek over de 'tocht der tochten' versche-
nen. 'Het Elfstedentochtboek voor de jeugd' is
geschreven door Siepy Zijlstra-de Roos uit
Drachten.
Het verhaal is geënt op de ElÍstedentocht van
1 986 en daar doorheen loopt als een rode draad
het verhaal van Siebren.
Siebren zit in de bovenbouw van het basison-
derwijs en hoort op school de eerste geruchten
over de komst van de tocht. Het ijs wordt ster-
ker, vaarverboden worden afgekondigd. De Elf-
stedentocht wordt verreden.
Zal de tocht opnieuw doorgaan? En als de 26ste
februari aanbreekt, leeÍt Siebren van begin tot
eind intens mee. Voor de radio, de televisie en
tenslotte bij de finish op de Bonkevaart, waar
zijn vader arriveert. Achterin het boek worden
gegevens van alle tot nu toe gehouden Elfste-
dentochten vermeld. Ook worden daar bijzon-
derheden over de Friese elf steden gegeven.
'lk wilde hierin niet zomaar mijn fantasie Iaten
gaan,' zegt de oud- onderwijzeres Siepy Zijl-
stra-de Roos. 'Een kind moet er ook iets van le-
ren.' Datzelfde gold voor eerdere uitgaven van
haar hand, waaronder'Van een egel en een me-
rel'. Over haar jongste boek zegt ze: 'Kinderen
leven heel sterk met zoiets mee. Ze willen er pre-
cies alles van weten. Ze beleven zo'n festijn he-
lemaal op hun eigen manjer.' Het zal overigens
wel niet haar laatste boek zijn. 'lk heb nog zoveel
ideeën.'
Het boek is verkrijgbaar bij Boekhandel Visser.

Nieuws uit de bibliotheek
ln de bibliotheek kunt u boeken lenen. Voor de
meeste mensen is dat geen nieuws.
U zoekt een roman van uw favoriete schriiver. u
wilt iets lezen over uw hobby oÍ u bent op zoek
naar een reisgids.
Het zijn maar enkele voorbeelden, maar de bi-
bliotheek heeft meer dan u denkt...
Sinds vorig jaar is de bibliotheek de trotse bezit-
ter van een kopiëerapparaat. De machine is
door een ieder te gebruiken en voor f 0,25

maakt dit apparaat van elk origineel een
scherpe zwart-wit kopie.
Kopiëren is vaak reuze handig, Niet alleen voor
scholieren bij het dupliceren van verslagen maar
ook in het 'huis-, tuin- en keukengebeuren'.
Denkt u maar aan brieven, afschriften, belastin-
gaangifteformulieren, etc.
De bibliotheek heeft sinds kort een publikatie-
bord voor allerlei affiches en aankondigingen.
Ook affiches en bekendmakingen van Dryltser
verenigingen en instanties zijn van harte welkom
en krijgen zelfs een beetje voorrang.
Tot slot nog even iets over het verlengen van uw
abonnement. Hiervoor kunt u terecht in de bi-
bliotheek! U ontvangt dan tegen betaling van
/ 30,- (bejaarden en jongeren vanaf 18 jaar
f 20,-) een nieuw abonnement dat geldig is tot
januari 1 9BB.
En voor 3 tientjes een jaar lang lezen is nog
steeds heel voordelig!

'Styp-Pop', Jongerein-Pop-
Festival
'De Jongerein' - Algemiene Feriening foar Plat-
telánsjongerein yn Fryslán - is fan doel yn 1987
yn it ramt Ían de nije aktiviteiten in PopÍestival te
hálden.
Dat sil wêze op sneon 16 maaie yn 'De Golle' yn
Wurdum. Dat festival is ien Ían de resultaten fan
de yn 1986 0ntplooide inisjatrven om 'De Jonge-
rein'wat nij libben yn te blazen.
Foar it opsetten fan aktiviteiten op it mêd fan
popmusyk wie gàns belangstelling. In wurk-
groep mei Jongereinleden en minsken Ét 'e
wràld fan 'e popmusyk is dêrop beg0n mei it
meitsjen Ían plannen foar in festival.
'Styp-pop' wurdt neffens de plannenmakkers
wis net in trochsneed popfestival. De klam leit
nammentlik op it promoaten fan 0nbekende
bands en om nêst dy bands ek groepen dy't alns
wat faker optredens fersoargje, wat podiumer-
faring op dwaan te litten.
'De Jongerein'wol ek yn 'e Popmusyk de Fryske
taal graach stypje. Neffens de wurkgroep binne
der yn Fryslàn gàns groepen dy't bygelyks njon-
ken 'covers' inkelde selsskreaune frysktalige
n0mers op it repertoir ha.
Popgroepen mei in folslein of foar in part frysk-
talich reperloir ha op it Festival in streekje foar.
In tal bands sil op Ítnoeging fan 'Jongerein-
Styp-Pop' meidwaan, maroant en mei 5 febre-
waris kin eltse yn Fryslán festige band him oan-
melde foar dit Festival troch ynformaasje oer
groep en in kassette mei inkele repetysje-, live-
oÍ demo- opnames te stjoeren nei: 'De Jonge-
rein-STyp- Pop', t.a.f. Doety Miedema, Kana-
deeskestrjitte 8-10, 8491 BD Akkrurn.
Ut de oanmeldings sil de wurkgroep in tal bands
selektearje om sa in program op te stellen mei in
breed ferskaat oan bands. De selekteàrre bands
sille dan tsjin reiskoste-Íergoeding op 16 maaie
in optreden fersoargje.
Neiere ynformaasje is te krijen by Doeiy Miede-
ma, tel. 05665-2500 o'f 2676.
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14 Fersen foar Fetsje 44

it is hjoeddedei in nuver spul
mei boeren, lyts en grut
it duorret grif net lang mear
of hast alle kij kin' yn 'e fut

'Met melk meer mans'
sa seine foarhinne de boeren
en hja skuorden de bisten
ynmoedich oan alle oeren

no kinne hja in boete krije
as hja mear melke as har'quotum
ja, guon boeren winskje hast
hiene kij ek mar in skrotum

'time and milk is money'
dat st0n wis b0ten kiif
dat hja lutsen sa oan d'oeren
't jaar siet sawat los oan't liiÍ

mar allang net mear is de
grutte bOterberch noch weelde
bulten boereb0ter bedjêre
en kin har jild net mear jilde

de wite molke motor draaide
mei folle teugen en op toeren
it Íel siet'bist strak om 'e kop
troch 't l0ken oan de oeren

no wurdt der mistreastich lutsen
kij krije der ronfels fan op'e holle
it melken is net mear wat it wie
lit stean ris fijn nei de bolle

eartiids waard de beulch boars'le
en kreas de siurtenwosken
in topke strie 0nder't liif
en in koekje tusken de tosken

no steane hja op'n rubber matte
s0nder hoarnen en s0nder sturt
in fjoerkompjuter om 'e hals
en in k.i.-earm yn 'e naad.

Wat leine hja wolear noflik
wjerkógjend op in tichte toppe
sa no en dan in k0ltsje pisjend
yn in pankoek yn 'e groppe

wis rinne hja no wol los
mar binne mear brÍn as b0nt
de weake blabze fan buodrou
sit har fan kop oan't k0nt

doe hiene hja noch in namme
st0n yn 't kryt op 'e balke
telden feinten by famnren
de rÍtsjes en de bussen molke

no is in boer net mear baas
tsji ntwurd ich regeare wetten
minder molke, minder stront
en ferjit net, minder fetten

it is goed mis. net mear de molke
mar it boerelibben wurdt soer
en Tryntsje 13 en Fetsje 14
fiele har folle oeren oer.

P.F.
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'Het RookoÍfer'
van Tessa de Loo
krijgt u kado!
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Autorijschoot L. de BOer
Belangrilker dan een goedkoop

lesuur is de eindrekening
na hêt rileramenl

Ga daarom naar
Autorijschool L. de Boer

Popmawal 12

Ulst
Teleíoon OSt55-1S53

VOLLEDIG
GEDIPLOMEERD

VOOR

BAIAVUS
PEERTESS
UN'ON

O TOURFIETSEN
. SPORTFIETSEN
maar... natuurlijk ook
REPARATIES gaat u

iir*
jurjen hoomansstraat 2 telefoon 05155-2403 midstrji

Tijdens de Boekenweek,
van 18 t/m 28 maart,
krijgt u bij aankoop vanaf
I 19,50 aan boeken (en
zolang de voorraad
strekt)'Het RookoÍfer'
van Tessa de Loo kado !

. RACE/TRIMFIETSEN
O JEUGD- EN BMX- FIETSEN
voor ar uw
naar de vakman...

riiwictbcdriif

Uw slagvaardige partner voor:
VERZEKERINGEN

HYPOTHEKEN

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

'Dat sil kreakje,' sei de boer, en hy jage
mei de jarrebak op de b0thusdoaryn

Aha, dat fielde noÍlik oan. De earste maitiidssin-
nestrielen brutsen troch it wynderige wolkentek.
Hjir seach no mannichien nei ót: nei de kálde
winter, dy earste echte waarme sinnestielen, dy
noflike, natuerlike en earlike waarmte.
Hy fielde se yn syn nekke, op syn rêch, hy ryd-
boske justjes fan geniet, swiet geniet. Noflik en
dan wilens dy nije, farske maitiidsrook yn 'e
noas, teminsten dat woe er graach.
Dat hie der no sa moai by past; suvere sinne-
strielen by in farske foarjiersrook en dan dêr
boppeÍt it freonlike f0gelsjongen. Mar dy rook
miste er hjoed. SÍdeaste wyn en dan hiest dat
net. Dan hiene wy dy stjonkreekfan Ét it Ruhrge-
biet oer Ís hinne. Net ast dat no sa r0ktest, mar
mistest al in diminsje fan de maitiid. lt nije griene
qers, it Írisse, ja hoe moast dat eins sizze, rOkst

. snÉfst gewoan de maitiid op, dat moatst'ha'.\líar hioed wie dat der net.
Nee, iÍdeaste wyn, no dan witst er it wol. Der
kaam by, dat it nochal wat waaide. Lykwols hy
trêde Íleurich fierder. Dy sinne dy't no hieltiten
hiter waard, makke alles like bliir. Ljipkes wjok-
kelen en ljurken klommen yn de loft om dêr har-
ren melodieuze meldijën de romten yn te sjon-
gen. In pear strànljippen steaten as F- 1 6's oer in
lán. Wis hiene de ótfynders fan dat soade grou-
welich kabaalguod, earst goed soksoade f0gels
bestudearre. En noch hiene hja net dy skerpte,
dy linigens, dy aero- dynamyske talinten Ían f0-
gels oerbringe kinnen op dy masines, nettsjin-
steande alle wittenskippen en technologyske
berekkeningen. Teminsten - sa tocht hy - sa-
folle strànljippen foelen der net del. Hy swalke
fierder.
Dêr hiest krekt wer fjouwer fan dy apperaten.
Skean achter elkoar oan knetteren se troch de
troch him sa ynnerlik bejubelde sinnestrieltsjes.
Hjir en dêr kaam it f0gelguod kjel omheech.
Fjouwer swarte slierlen swartsel wie de tryste
-'spinge fan dit oefenoerke, alteast foar him.

1-,l koene no saÍolle Ítfine, as se no net wat Ít-
fine koene om dy reek en oare stjonkrommel
fuort te krijen.
Of om him, dat de gefaarlike stoffen der earst
Éthelle waarden, of dat it allegear biologysk óf-
brekber wie, moast ommers ris sjen wat der de
loft ynjage waard of wat der yn de Rijn losse
waard. lt wie en is gewoanwei alder0nhuer-
richst.
Koene se no net in robot ótfine dy't dat spul op-
'friet? Ja, hy lie't hjir, sa pensjanteljendewei, syn
tinzen marris gean, mar in robot dy't fan smak,
smak, smak alle smbg opsmikkele, dat like him
wol wat.
SelsÍergiftiging, dêr gong it op ta.
Hawar, mar net tefolle oer prakkeseare - temin-
sten no net - hy soe no in loopke dwaan en dêr
woe der fan genietsje. Wa wit, fOn er in aaike.
Wolfernoege tocht er der al oer hoe as er thÍs-
komme soe mei in aai yn 'e pet. Wie der wer ien
fan de earsten. Grutsk soene se him oo de skou-
ders huffe.
Tagelyk hearde er ek al wer it kommintaar fan
syn buorman, dy't eins woe dat dat hiele aaisyk-
jen ferbean waard.
Ja, hy koe der ergens ek wol ynkomme. Sa oer-
tsj0ge as dy dan ferhaalde oer de f0gelstàn -
wat fansels net kaam troch it aaisykjen mar foa-
ral troch it delknallen fan de f0gels yn Ís buor-

lánnen - dan hied er der sels ek wolris muoite
mei om dy skoandere aaikes mei te 'stellen', wi-
lens de tryst roppende f0gels boppe him hon-
gen. Foar him sels makke er it dan sa goed, hy
die ek in knoarre oan de neisoarch.
Boppedat naam hy gjin broedsjes mei, dat gyng
fansels ek fierstente fier. Dêr kaam by - dat wie
hy mei de tsjinstanners iens - der koe bêst in
wike óf. Dy lêste wike trêde Jan en alleman as
houten Klazen yn it fjild om. Koaikerinner, ljippe-
melkers en neam mar op. Eins moast de lêste si-
kersdei óÍhingje fan de dei at it earste fOn waard.
Nei it earste aai noch tsien dagen sykje en dan
der mer kappe.
Hy stOn no middenmank it frije fryske fjild foar in
álde hikke. Hy skóge de romten. Yn 'e fierte
kaam in ljip omheech. Hy joech him del achter
de hikke. Dy moast er marris goed yn 'e gaten
hálde. lt sintsje skynde, hy stuts de fuotten ris
efkes rjocht Ít.

Dêr seach er in pracht ljip, dy sloech as in wyld
op in seemok. Dêr moast hy op ta. Hea, wat wie
hjir bard?! In mánske hikke st0n foar him, oer
hinne klimme soe net gean, frjemd, tige frjemd.
Hy kroep tusken de planken troch en rOn it lán
yn. Mar wat frjemd, hy seach it gers omheech
sjitten, raaien skeaten him oer de holle, hoe koe
dit?!
Dit koe dochs net. Noch eefkes en hy seach om-
trint neat mear. Hoe koe alles no samar ynienen
sa groeie? Wat wie dit? In nuvere eangstme be-
mastere him. Wer moast hy hinne?
Hy knoffele troch, raaien en blommen oan 'e
kant b0gjend.
Hynsteblommen as parasollen. Boppe him
hearde er in skries. Hy seach omheech. Stiif fan
skrik bleau er stean. In skries as in strieljager
hong dêr boppe him yn'e loft en seach wyld om
him hrnne. Ynienen wie it him dÍdlik; alles wie
net grutterwurden, mar hy wre lytserwurden. Hy
wie net grutter as in hynsteblom. Wer moast er
no hinne, hoe moast dit wer oars? Ynienen st0n
er foar in breed beblabze fuorge, wat Íteinlik
oars net wie as in weinsooar.
Moast er no omrinne? Mar hy wist hoe lang in
weinspoar wêze koe! Werom koe ek net, hy soe
grif it paad net wer werom fine. Hy koe it bêste it
weinspoar mar Íolgje. Dát wie de oplossing. Mei
it swit op de Íoarholle en de klean beklamme oer
de lea. tripke er op de ráne fan it spoar. Eang-
stich seach er sa no en dan it 'gersoerwáld'yn;
lange raaien, inkle gefaarlike stikels en blomme-
guod wiuwden s0ntsjes op de wyn. lt beëang-
stige him oan alle kanten. Noch hurder rOn er,
mar wat gyng it swier. Dan flak Íoar him, ynienen
in grut gerommel, Ondêr it spoar troch, kaam op
him óf! Hy skrille tebek. lt skeat him troch de
g0nzjende holle: in mol! Wat koe dy him
dwaan?! Neat dochs, neeee neat, of wol wat?!
Grutte heapen modder waarden nei boppen
wrotten. Op in distànsje seach er ta.
It bist hie him dódlik net yn 'e rekken en waard
wei yn en Onder it grien. Hy sette de sokken der
wer yn. In setsje gyng it goed foar de wyn. Alte-
mets slydslakke er heal troch de fuorgen, dêr't
de trekker troch hinne boemele wie. Mar it koe
him allegear neat mear skele, hy moast wer nei
de bewenne wràld. lt eage hjir allegear fierstente
geÍaarlik. Wer spatten syn eagen fan ferbjuste-

ring hast Ít syn holle; no wie it in àld roek, dy't
oer him hinne fleach. Hied' er him sjoen? Gau
skOle er 0nder in póle b0tergieltsjes. Doe
skuorde der in kàlde gjalp troch de loft, de roek
spile fan ruten, de grize gyng him oerde grauwe,
wat wie dit no wer?
Hy dikere de grutte wyt-blauwe loft yn, dêr-dêr-
dêr kaam. . . hy bestoar it hast en wist net hoe fier
as er fuodkrOpe moast. Noch in skreau. In iel-
reager hong no suver stil boppe him yn de loft.
As er no ferwege soe..., hy doarst noch amper
te sykheljen, it like der op... ja hy soe lànje, hie er
him dan sjoen? Dan wie er ferlern. lt bist mei him
óÍrekkenje, lyk as mei in iel of as mei in mol, al
moardzjend in pear kear yn de loft smite en dan
soe er troch de bek yn dy langè hals glide, wêr't
er al perestaltysk yn de mage bedarre en dêr soe
it skerpe soer syn lêste libben Ítstjerre litte... Hy
fielde hoe as it hier him rjocht op 'e earms st0n;
in grut skaad Íersprate oer it weinspoar, hy
doarst net mear omheech te sjen, de ielreager
sakke suntsjes... doe... hy hearde it klappen fan
f0gelflerken, mear, achter him wei, oer him hin-
ne, gjalpen, de ielreager seach nei rjochts en
doe nei lofts, sloech as in wyld mei syn grutte
wjokken, twa ljippen skeaten as kamikaze f lean-
tÍgen op him óf, hja skimken by't geÍaartê làns,
skeaten omheech en setten de twadde oanÍal
yn. De ielreager skreaude it Ít en wist net heal
hoe fluch er Ítnaaie moast. F0lsetten de ljippen
him nei, in 0ngelikens gefjocht oangeand, mar
hja rêden it op. Hy fage it swit fan syn holle en
fielde no earst hoe stiif as er wie fan skrik.
Hy skodde oer syn hiele lea, koe amper noch
rinne, mar hy moast fierder. Kreupelskonkjend
klaude er troch de tichte begroeiïng. Wer wie it
ein? Fragen parsten him troch de hite kop. Lang
koe er der net oer neitinke. Flak foar him - hy rOn

der hast tsjin oan - lei in aai! In ljipaai.
Foarsichtich fielde hy er oan. lt wie waarm.
No begriep er alles fan wat der krekt bard wie.
Hjir lei syn 'rêding'. Hy lei de hannen op it aai en
drukte syn hiele lea der deun tsjin oan. Ooh, dy
waarmte, dy drong troch syn hiele lea. Noflik
fielde dat, hjir knapte er fan op. Hy wie hast sa-
fier en jow him hjir efkes rêstich del, hjir njonken
it aai, yn dit hearlike waarme lj|ppenêst. Mar in
ljip róp en hy besefte wer't er wie en dat er
meitsje moast dat er hjir weikaam.
Fluch makke er in begjin om in paad frij te meits-
jen, doe't de earste ljip delstruts. Hy seach it bist
oan en it bist him. Wilens bedobbe de prachtige
f0gel it aai 0nder de flerken en liet him hoeden
sakje. Each yn each, hy it hier, de ljip syn kÉf hein
oerein, hy wist net wat er moast... hy... heju, lei
er dêr, wat drommel yn in hazzesliepke, ja wat-
te? in swiere kniooerte dwaan.
Hy kaam oerein en seach op 'e oare kant fan de
sleat in ljipke drok oan't wjirmtraapjen. In ljip...
Hy siet wer yn de wurklikheid, mar leave sawnt-
jin wat hied er it slim hán, hy wie in moai ein
'fuort' west en benaud...!
Hy fielde ris, mar yndied, hy hie it swit op 'e kop.
It ljipke skeat fuort, hy seach him nei, glimke...
hy soe hjoed gjin aai mear sykje, nee de f0gels
soene gjin lêst fan him ha, hy hie syn fet wol hán.

P.F.
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Verslag van de thema-avond van 4 februari
1 987.
De voorzitter M. Brink opent de tweede thema-
avond en heet iedereen van harte welkom, spe-
ciaal de heer H. de Jong, voorzitter van de Ne-
derlandse Hyperventilatie Stichting.
De voorbereidingsgroep van deze avond be-
stond dit keer uit de dames M. Brink, K. Hoeks-
ma, T. Hollander en dhr. F. de Haan.
Hyperventilatie
De heer De Jong heeft zelf veel last van hyper-
ventilatie gehad en spreekt dus uit ervaring.
Wat is hyperventilatie?
Dit is een te snelle enlof te diepe ademhaling.
Hierdoor ontstaat er een situatie van teveel
zuurstoÍ in het bloed en dit geeft klachten.
Deze klachten kunnen zeer wisselend van aard
zijn.
ls hyperventilatie een ziekte?
Nee, in geen geval!... en je gaat er beslist niet
aan dood.
Men noemt het een syndroom, dat wil zeggen
een verzameling van klachten. Het hyperventila-
tie-syndroom is een verzameling van psychi-
sche en lichamelijke klachten, dat komt omdat
er altijd een wisselwerkingseffekt is tussen li-
chaam en geest.
In slechts 4% is hyperventilatie het gevolg van
een lichamelijke oorzaak, het wordt dus meestal
veroorzaakt door (onbewuste) psychische
spanningen en angsten.
Er zijn twee vormen van hyperventilatie, name-
lijk de acute vorm en de chronische vorm.

- acute vorm: deze heeÍt een duidelijke aanval
tot gevolg en veroorzaak paniek bij je zelf en de
omgeving. Klachten zijn o.a. bleek, transpire-
ren, benauwdheid, hartkloppingen.

- chronische vorm: de aanvalskans is zeer
klein, wel zijn er vaak konstante klachten. Voor
de omgeving is het niet merkbaar. De klachten
ztjn: 24 uur per dag niet Íit voelen.
De oplossing van hyperventilatie is niet zo een-
voudig. Men zou kunnen proberen, te leren, de
oorzaak op te lossen oÍ er anders mee om te
gaan. Hier zal men veel tijd en energie aan moe-
ien spenderen. Hulpmiddelen kunnen een
steuntje in de rug zijn, maar nemen nooit de oor-
zaaK weg.
Mogelijke oplossingen zijn: akseptatie; hyper-
ventilatie is geen ziekte; dagboek bijhouden,
bijvoorbeeld onder welke omstandigheden je
een aanval hebt; er over praten (men moet pro-
beren de hyperventilatie geen eigen leven te la-
ten leiden, hieruit kah een fobie ontstaan).
Hulpmiddelen zijn: kalmeringsmiddelen, plastic
zakje, ademhalingsoefeningen, yoga, afleiding,
positief denken en je omgeving informeren zo-
dat er geen paniek ontstaat

Wat doet de Ned. Hyperventilatie Stichting?
- organiseert zelfhulpgroepen

- geeft een informatieblad uit'Hyperbulletin'
- telefonische hulplijnen

- cassettesmetontspanningsoefeningen
- het houden van kontaktdagen
Na de pauze was er gelegenheid tot het stellen
van vragen, hierbij kwam o.a. naar voren of een
bepaald type mens last van hyperventilatie
krijgt.
De heer De Jong benadrukte dat in principe ie-

der type mens er last van kan krijgen en het
komt in alle lagen van de bevolking voor.
Na het beantwoorden van de vragen sloot M.
Brink de avond en bedankte de heer De Jong
voor de zeer leerzame avond.

Namens de Patiëntenraad lJlst e.o.
M. v.d. Werf en M. Mulder

Op I april a.s. organiseert de Patiëntenraad al-
weer de derde thema-avond met als thema PA-
TIENTENRECHT.
Zoals gewoonlijk is de toegang graiis; in de
grotezaal van Nij Ylostins; aanvang 8 uur.

Zwangerschapsmarkt
in Sneek
Voor iedereen die zwanger is of dit wil worden
en voor andere belangstellenden wordt binnen-
kort, evenals vorig jaar, een zwangerschaps-
markt georganiseerd. De bedoeling van de
zwangerschapsmarkt is om de inÍormatie over
alles wat met zwangerschap, bevalling en
kraamtijd te maken heeft zo breed mogelijk aan
te bieden.
Het is een initiatief van de kruisvereniging.
De markt wordt voorbereid en uitgevoerd door
wijkverpleegkundigen van de kruisverenigingen
in Sneek, lJlst en Wymbritseradiel, de verlos-
kundigen, leidsters van het kraamcentrum, de
diëtiste, twee fysiotherapeuten die zwanger-
schapsgymnastiek geven, moedergroepleid-
sters van de vereniging 'borstvoeding natuurlijk'
en een huisarls.
Alle deelnemers aan de markt zijn aanwezig om
informatie te geven op hun eigen terrein en om
uw vragen te beantwoorden. Bovendien zal er
een diaserie worden vertoond over een beval-
ling, en er zal een videofilm gedraaid worden
over facetten uit een werkdag van een kraam-
verzorgster. En natuurlijk zullen er veel folders
liggen en boeken ter inzage.
Kodom, er wordt zoveel geboden dat een be-
zoek aan de zwangerschapsmarkt meer dan de
moeite waard zal zijn.
De markt wordt gehouden op donderdag 2 april
1987 van 14.00-17.00 uur en van 18.30-21.30
uur. Plaats: het kruisgebouw in Sneek, Martini-
plein 12.

Er verandert iets...
In het afgelopen jaar kregen we elke waarschu-
wing die we maar kunnen denken:
'Tsjernobyl' veroorzaakte een'relatief kleine
ramp'. De gevolgen zijn wereldwijd; en kern-
reaktoren lekken, barsten en scheuren, elke
dag, tot we wijs zijn en ze sluiten.
De Rijn raakte 'toevallig' zwaar vervuild; en alle
grote rivieren worden elke dag vol vuil gestort.
De Noordzee (en de Waddenzee) barsten ervan.
Zure regen vermoordt onze bossen en meren. In
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januari ging heel Europa gebukt onder de
'smog'.
De wapenindustrie vreet wetenschap en geld
op, dat beter gebruikt kan worden om de aarde
eerlijk in te richten.
Over kernwapens, die elke dag doden; over het
Midden-Oosten waar de mensheid bloedt; over
de oorlogshetze, die tot in de ruimte gebracht
moet worden omdat machthebbers nooit ge-
noeg hebben, spreken we maar niet. Wel vragen
we ons af: leren we er wat van?
Het begint er op te lijken:
In het begin van de jaren tachtig riepen miljoe-
nen 'gewone mensen' om te stoppen met dez,
waanzin. Daarna kwamen sommige politici. v
De socialisten in Nederland, Engeland en België
en West-Duitsland spraken zich voorzichtig uit
tegen kernwapens. De 'Groenen' geven alle
aandacht aan het milieu.
Nu komt Gorbatsjow met een opvallend voor-
stel: 'afschaffen van alle kernraketten in Euro-

Als nu de westerse machthebbers hun verant-
woordelijkheid maar kennen. Willen ze werkelijk
vrijheid en recht voor alle mensen? Dan zullen ze
hoopgevend en moedrg moeten reageren.
Tot nu toe is hun reaktie beschamend, lauw en
angstig. Kenneliik zijn ze nóg niet genezen van
hun machts- en winstziekte.
Kunnen wij in lJlst iets doen? Jazeker, we kun-
nen politici schrijven of aanspreken. We kunnen
onze gemeente aansporen om kontakten te leg-
gen met gemeenten o.a. in Oost-Europa. We
kunnen machthebbers die op macht en geld uit
zijn trachten te stoppen.
Elke maand is er een avond van het Interkerke-
lijk Vredesberaad.
Bel ons, schrijf ons met ideeën en kom met on..- ,

plannen maken. Er kan meer dan je denkt!

I nterkerkelijk Vredesberaad lJ lst
Ylostinslaan 7 5, Íel. 1254

Stánfries nieuws
Rayon Sneek van de turnkring Friesland organi-
seerde op 14 januari in Koudum haar wedstrij-
den.
Meisjes, jongens, dames en heren streden om
de ereplaatsen met de wetenschap dat de beste
6 overgaan naar de kringfinale.
Bij de meisjes behaalde Grytte Oreel een
tweede plaats. Haar zusje Minke haalde net niet
de finale.
Stijnie Atsma, Angelique Hessels, Evelyne Sij-
perda en Monique Bosma moesten met wat
mrnder genoegen nemen.
De dames van Stánfries konden zich niet in de fi-
nale turnen. Elly de Vries moest helaas door een
blessure uitvallen; terwijl Aline Johnson en Tiny
Jenny de Boer in de middenmoot eindigden.
De jongens van Stànfries, Douwe Dijkstra en
Christiaan Kruis werden tweede en vijÍde en
gaan dus over naar de finale.
Drie heren traden ook in de striid:Jan Sake Hof-
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stede werd in deze kategorie voor de derde keer
kampioen. Tweede was Lieuwe Bergstra en
Bob Pruiksma bezette de vijfde plaats. Ook
deze heren gaan naar de finale, welke op 4 april
in Dronrijp wordt gehouden
Uitslagen:
Meisjes: Stijnie Atsma 29.35; Angelique Hessel
27.55; Minke Oreel 30.75; Evelyne Sijperda
25.65; Grytte Oreel 32.40; Monique Bosma
26.60.
Dames: Tiny Jenny de Boer 26.25; Aline John-
son 28.40.
Jongens: Douwe Dijkstra 43.10; Christiaan
Kruis 38.60.
Heren: Jan Seke Hofstede 47.70; Lieuwe Berg-
stra 45.00; Bob Pruiksma 43.05.

Gymnastiekvereniging
Stánfries
De jaarlilkse gymnastiekuitvoering kon'worden
geopend voor een bomvolle zaal.
Genodigden werden welkom geheten en de
middenstand werd bedankt voor hun medewer-

king aan de gebruikelijke verloting die in de
pauze werd gehouden.
De middaguitvoering werd verzorgd door de
iongste leden tot 10 jaar. Spelende kleuters,
klimmende jongens, turnstertjes in de dop, alles
rolde als een kaleidoscoop aan onze ogen voor-
bij.
De toestelcommissie had het er maar druk mee,
maar alles liep primal
De middag werd besloten door een leuke groep
clowntjes met touwoefening.
's Avonds werd de uitvoering geopend - voor
een goed gevulde zaal - met de vlaggegroet op
de melodie van het bondslied.
Na een beetje een traag begin, verliep ook hier
alles vlot.
De jazzoefening van de meisjes was groten-
deels zelf bedacht en werd keurig uitgevoerd.
Aan de toestellen kwam nagenoeg iedereen in
aktie, soms echter nogal 'gehinderd' door twee
ongeregelde figuren, die ook wel eens iets wil-
den presteren. Het bleek nog te lukken ook.
Het verkleed springen werd zo'n sukses, dat
men er maar met moeite mee kon oohouden.

Crs€lliggped

@en
Seedkoop:

Golff aan de Galamagracht in flst is een
vriendelijke discountl Een supermarkr
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

l-w6'./ED|r<ANT

fB9.*

Het bestuur
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Deze avond werd verder gevuld met o.a. vrije
oefening, jazzoefening en heel fleurig besloten
met een wervelende vrije oefening in carnaval-
leske sfeer.
De leiding, bestaande uit Tiny Mooiweer, Mieke
en Lieuwe Bergstra, kan terug zien op een ge-
slaagde uitvoering, waarvoor ze door het be-
stuur werden bedankt met een bloemetje, even-
als Jan Bergstra die de muziek verzorgde.
Rest ons nog te vermelden dat de algemene le-
denvergadering wordt gehouden op 26 maart
a.s. in de Utherne, waar zich-nog kandidaten
kunnen aanmelden voor bestuursfunkties.

Lytse Jan garret foar de merke elke wike ien sint
(!?), ien stoer en ien d0beltsje.
Syn heit seit, ast do in rOn bedrach haste yn g0-
nen, dogge we dy yn de sparpot en doch ik der
ien g0ne by.
Hoe lang moat lytse Jan garje foardat hy dy ek-
stra gone fan syn heit fertsjinnehaï???

ANNA SCHRAA.VAN POPTA

G EDI P LO M EERD
PEDICURE

Geeuwkade 11 -Telefoon 1930

atplkl

g6*()funt
Zevenpelsen 8,8651 BT lJlst
Privé: Sikko Sjaerdemalaan 31, lJlst
Telefoon 05155-1322

@quAmd n mtipJto ua,tuntun
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Vogelwacht
lJlst-Oosthem e.o.
Ekskursie 1987
Wij hopen onze jaarlijkse ekskursie te houden
op zaterdag 30 mei a.s.
Er wordt een bezoek gebracht aan Buisman's
eendenkooi te Piaam en de Makkumer Zuid-
waaro.
De eerste groep (plm. 20 personen) start om
9.00 uur; de tweede groep (eveneens plm. 20
personen) stad om 1 3.00 uur.
Wanneer u zich tijdens onze jaarvergadering
niet hebt opgegeven kunt u dit alsnog doen. Om
teleurstellingen te voorkomen, dient u zich
daarom zo spoedig mogelijk aan te melden bij
het bestuur, of bij S.R. Abma, Nijesyl 54, tel.
051 55-1 275.
Niet afwachten, maar doen!

Het bestuur

G.P.B.-avond
Donderdag 19 februari j.l. hadden weweeronze
avond.
Na de begroeting door de presidente en enkele
mededelingen werd de nieuwe bestuursindeling
bekend gemaakt.
Het bestuur is nu als volgt samengesteld: mevr.
Wiebenga, presidente; mevr. G. Hoeksira, 2e
presidente; mevr. B. de Vries, penningmeeste-
resse; mevr. A. Hiemstra, 1e secretaresse en
mevr. Faber, 2e secretaresse en kontaktadres.
Hierna werd het woord gegeven aan mevrouw
Winia uit Elahuizen, die ons iets vertelde over
het boek'De Pylgerreize'van John Dunyan. De
schrijver heeft dit als gevangene in 1675 ge-
schreven. Hij was toen 47 jaar.
Het is de moeite waard om dit boek eens te le-
zen.
Tot slot van de avond las de presidente nog een
gedicht voor van Nel Benschop.

Bond van Plattelandsvrou-
wen in Friesland, aÍd. lJlst
Op 10 februari j.l. hebben we weer een emanci-
patie-avond gehad met het thema'Herwaarde-
ring van Arbeid'.
De opkomst was groot. Er werd een diaserie
vertoond en daarna vond er een diskussie
plaats over het onderwerp onder leiding van
mevrouw Slotboom.
Het eendagsbestuur komt op woensdag
25 maarl a.s. aan bod. Het is voor ons ook nog
een verrassing wat de dames voor ons in petto
hebben"
Mocht u meer over onze bond willen weten, dan
kunt u kontakt opnemen met mevrouw H. Bo-
nes, tel. 1 982.

RabobankReizen
Hebt u vakantieplannen, maar u weet nog niet
precies waar u naar toe wilt? Onze deskundige
reisadviseurs kunnen u een groot assortiment
vakantiereizen van gerenommeerde reis-
()rgan isat ies aanbieden

Galamagracht 1

lJlst
Tel. 05155-1426

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

OOOOOOOO PUNTSGEWIJS

.MIJN HOBBY, UWGEMAK'
Het vedrouwde adres voor al uw slijpwerk! Laat
nu uw iuingereedschap slijpen; zoals alle soor-
ten grasmaaiers, heg- en tuinscharen, snoei-
en grasscharen, enz.
Ook diverse merken en maten tweedehands
handgrasmaaiers te koop. Geslepen en in per-
fekte staat.
Uw fijnslijper, P.H. de Vries, Bockamastraat 27,
|el.1782.

Bij mijn verlrek naar Talma Hiem te Balk bedank
ik langs deze weg voor alle donateur- en lid-
maatschappen.

F. de Vries-v,d. Hei
Stadslaan 7

Nei folle jierren dy'i wy as molkboer by jimme
komme mochten, rs der no in ein oan kommen.
Us hertlike tank foar limme klandyzje yn wein as
winkel en ek tige tank foar de kado's en blom-
men dy't wy Ían jimme krigen hawwe!
Dit meilibjen ferjitte wy nea wer.

Nol en lda Waltje
Froukje Waltje

Gospelkoor Turdus Oosthem zoekt ênkele
mannelijke koorleden.
Heeft u belangstelling dan kunt u kontakt opne-
men met Gerrie de Vries, Oosthem, tel. 05155-
1 BB7.

TAXI.NIEUWENHUIS
BEL 19OO

Toanielferiening Meirnoar len
Drylts
Oan 'e álderein fan 65 jier en álder:
Foarige jierren fersoarge Ís toanielferiening al-
tyd in middei Íoar jimme yn maart.
Troch bys0ndere omstannichheden kin dat dit
jier spitigernóch net troch gean.
As de mooglikheden it tasteane sille wy dat it
oare jier wol wer besykje.

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

I
fuleubelnnkeríi

PeinGalnmo
Gespecla/iseerd in het maken
van eigentijdse meubelen
en i nter i eu r- bet i m me r í nge n
naar uw persoonlijke wensen.

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

Installatiê- en loodgietercbêdriií

A. SIIPERDA
Stadslaan 2a, telefoon 05155-1224

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

Proefde U al:

Ons vers gemalen,

heerlijk gekruid
gehakt

en onze echte

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

SLAGERIJ

W.Ztilstra & zn.
Eegracht 65 - Ulst - TeleÍoon 1309


