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Extra prijs voor Vrouwenraad Wymbritseradiel
in wedstrijd 'Kern met pit'
De Vrouwenraad van Wymbritseradiel krijgt een extra prijs in de wedstrijd 'Een kern waar pit
in zit'van de Vereniging Koninklijke Nederlandsche Heide Maatschappij.
De Vrouwenraad heeft de prijs, een houten beeld en / 1500,- gewonnen met het wandkleed
dat voor het nieuwe gemeentehuis is gemaakt. Op het kleed worden de 28 woonplaatsen
van de gemeente uitgebeêld.

De Heidemij organiseerde deze wedstrijd voor
de derde keer, met de bedoeling bewonersini-
tiatieven te stimuleren ter verbetering van de
leefbaarheid van de woonomgeving.
Hieronder volgt een weergave van het rapport
van de Heidemij:

'-?n kern waar pit in zit' is een bijzonder soort
.-.dstrijd. 'Wie wedstrijd zegt, zegt spel,' zo
merkte in 1938 de historicus J. Huizinga op in
zijn verhandeling over de spelende mens, homo
ludens. Met spel wordt niets denigrerends be-
doeld. Integendeel; spel is niet alleen kinder-
spel, maar vooral samenspel van volwassenen
in toneelspel, muziek en ook schone naald-
kunst.
Zo is in de gemeente Wymbritseradeel een
wandkleed vervaardigd voor het nieuwe raad-
huis, dat in de hoofdplaats lJlst staat, een van
de elf Friese steden. De wedstrijd 'Een kern
waar pit in zit' met zijn reglement liep daar
synchroon met een nieuw spel met eigen spel-
regels. Tachtig speelsters hebben zich in alle
ernst de strenge spelregels aangetrokken. Het
resultaat is ernaar. Het wandtapiit lukte. In een
afbeelding met achtentwintig fragmenten is ge-
borduurd wat de gemeente met zijn achtêntwin-
tig woonplaatsen kenmerkt.
Merkwaardig is de groei, die de groep door-
maakte. De vrouwenraad, waarin alle vrouwen-
verenigingen samenwerken, heeft deze activi-. 

'opgezet om een band te kweken tussen de
Ven. Uit dit initiatief is een eensgezind en en-
thousiast team ontstaan, dat door te spelen
steeds hechter is geworden. De leden van de
verschillende verenigingen, die bovendien uit
verschillende plaatsen komen, hebben met el-
kaar kennis gemaakt op een wijze, die verder
reiK dan gedag zeggen. Slechts wie meespeelt,
kan zo'n uitslag van een wedstrijd op zijn volle
waarde schatten.
Samen deelt men immers een gewichtige zaak,
waaÍvan de betovering zich verder uitstrekt dan
de duur van het enkele spel, zoals de reeds ge-
noemde Huizinga voozag.
Het wandtapijt van Wymbritseradeel is een re-
den tot trots voor de hele samenleving daar. Een
speels cultuurelement, dat een trofee waard is.
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len uit bovengenoemde periode.
Personen of groepen die niet via de buurtvereni-
gingen meedoen, kunnen natuurlijk ook mee-
doen in de optocht, hoe langer de stoet, hoe
mooier!
De schoolvakantie duurt tot 7 september. We
zouden graag zo spoedig mogelijk van u horen
of u meedoet.

De Koeoel:
H. Postma (voorz.)Iel.2266, R. de Weyer (secr.)
tel. 2198, H. Hooisma (penn.m.) tel- 1906, H. Zijl-
stra, tel. 1309, S. Groen, tel. 1 999.

Oproep verkiezing
Stadsvrouwe 1987
De kJlster stadsfeesten worden gehouden op
donderdagavond 10 september, vrijdag 1't sep-
tember en zaterdag 12 september.
Bii de stadsfeesten hoort een stadsvrouwe met
twee hoÍdames.
De stadsvrouwe en haar gevolg worden geko-
zen uit de kandidaten die zich vóór 30 april a.s.
aangemeld hebben bij:
H. Hooisma, Ylostinslaan 53, tel. 1906 oÍ H. Zijl-
stra, Eegracht 65, tel. 1309.
De minimumleeftiid waaraan de kandidaten
moeten voldoen is 18 jaar.
Het thema van deze stadsfeesten zal zijn 'die
goeie oude tijd', tijdvak 1 900-nu.
Op zaterdag zal er een optocht zijn met ver-
sierde wagens en andere voertuigen of wande-
laars. ' ,

Uitgebeeld kunnen worden situaties of voorval-
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Kon. Ned. Ver. E.H.B.O.
afd. lJlst-Oosthem.
Waarom E.H.B.O.?
Elk jaar vinden er in Nederland heel wat onge-
lukken plaats, waarbij gewonden of doden val-
len: in het verkeer, op het werk, in de vriie tijd en
in en om huis. ledereen loopt de kans om op een
bepaald moment in aanraking te komen met een
of meer slachtoffers van een ongeval.
Eigenlijk zou iedere Nederlander moeten weten
hoe eerste hulp moet worden verleend aan een
ongevalsslachtoffer.
Na een ongeval is er niet onmiddellijk een des-
kundige aanwezig. Die moet worden gewaar-
schuwd. In de eerste zo belangrijke ogenblikken
na een ongeval zal daarom een leek eerste hulp
moeten verlenen. Deze hulp kan van levensbe-
lang zijn voor het slachtoffer.
Door een goede Eerste Hulp zijn al heel wat le-
vens gered, is invaliditeit of een extra lang en
duur verblijf van het slachtoffer in een zieken-.
huis voorkomen.
Een E. H.B.O.-e(ster) wéét hoe hij/zij eerste hulp
moet verlenen.
Hoe meer E.H,B.O.-ers(sters) er zijn, des te
groter is de kans dat een slachtoffer van een
ongeval goede hulp krijgt!

Hoe kunt u E.H.B.O.-er(ster) worden?
Om E.H.B.O.-er(ster) te worden moet u een op-
leidingscursus volgen. Deze cursus bestaat uit
tenminste 1 6 lessen van 2 uur en wordt gegeven
door een arts en een kaderinstructeur. Als leer-
boek wordt het Oranje Kruisboekje gebruikt. Na
het volgen van de cursus kunt u het examen
voor het eenheidsdiploma afleggen. U moet dan
tenminste 16 jaar oud ziin. Als u voor het exa-
men slaagt krijgt u het eenheidsdiploma
E.H.B.O. en mag u zich E.H.B.O-er(ster) noe-
men.
Wat leert u op een E.H,B.O,-cursus?
Op een E.H.B.O.-cursus leert u wát moet wor-
den gedaan, maar ook wat moet worden na-
gelaten wanneer u in aanraking komt met
slachtoffers van een ongeval.
Om enkele voorbeelden te noemen: u leert wat u
moet doen bij bewusteloosheid, ademhalings-
stoornissen, bloedingen en wonden, verbran-
dingen, vergiftiging, verstuiking en botbieuken.
Het eenheidsdiploma is twee jaargeldig. De gel-

digheid kan echter telkens weer met twee Jaar
worden verlengd, wanneer jaarlijks tenminste
acht herhalingslessen van 2 uur worden ge-
volgd. Ook deze lessen worden door een arts en
een kaderinstructeur gegeven.
Waar en wanneer wordt de E.H.B.O.-cursus
gegeven:
Plaats: grote zaal van Nij Ylostins. Op de
maandagavond. Aanvang 19.30 uur, Start
cursus: eind september - begin oktober.
Waar kunt u zich opgeven:
Vóór 1 september a.s. bij het secretariaat:
mevr, F, de Jager, 05150- 20623; mevr.
J. Vink, O5155-2174; dhr. H. Nagelhout,
05155-2179.
Kon. Ned. Ver. E.H.B.O., afd. lJlst-Oosthem.
Secretariaat: Piekezijlstraat 46, Sneek, me-
vrouw F. de Jager-Bootsma.

Jeugd E.H.B.O.-A
Dit seizoen is voor het eerst gestart met jeugd

E.H.B.O.-A cursussen op alle drie basisscholen
in lJlst.
Vorig seizoen was op 'De Kogge' de eerste cur-
sus mel succes gegeven.
Inmiddels zijn de jeugd E.H.B.O.-A cursussen
aÍgerond en op 20 maad j.l. de examens op de
drie basisscholen aÍgenomen door de heer
J.A. Venema en mevrouw J. Kakes-v.d. Graaf,
beide kaderinstructeurs uit Lemmer. Alle leerlin-
gen van de groepen 8 van de drie scholen zijn
geslaagd!
De namen van de geslaagde jeugd E.H.B.O.-
ers(sters) ziln:
Mauritus Chr. Basisschool: 8 geslaagden
Elbrig Bakker, Gerbrig Dijkstra, Annette Jans-
ma, lrene Jansma, Dorina Lubberts, Albert Rijp-
ma, Lutske de Vries en Froukje Ziilstra.
Deze leerlingen zijn opgeleid door mevrouw
H. Zijlstra-Ten Woude en mevrouw F. de Jager-
Bootsma.
De Kogge Openbare Basisschool: 24 geslaag-
oen.
Annet Bakker, Anet Bergstra, Willemijn van
Damme, Mirjam Hagens, Chantal Ypma, Marrit
Jorritsma, Daniëlle Kruis, Berlinde Lieuwes,
Anja Makelaar, llse van Schaik, Jolanda Smit en
Rianne Syperda.
Arlen Bakker, Thierry Baudet, Joute Bijlsma,
Marc Bootsma, Hessel Dijkstra, Jacob Heerin-
ga, Bert Jan de Jong, Christoph Linek, Remco
Nauta, Marcel v.d. Schuit, Edwin v.d. Werf en
Mark v.d. Wouden.
Deze leerlingen zijn opgeleid door de dames
J. Vink-Kooistra, A. Boschma en Beintema en
de heer H. Nagelhout.
Ylostinsschool Chr. Basisschool: 16 leerlingen.
Marco Boorsma, Hendrik Haringa, Robert Heu-
veling, Ylone Hoekstra, Yvonne Jansen, Yvonne
de Jong, Jouke v.d. Kooy, Bastiaan Kouden-
burg, Marco v.d. Meulen, Anouschka Muizelaar,
Peter Nauta, Pier van Netten, Christina v.d.
Schaaf, Pieter Tjoelker, Matthieu Veenema en
Willem Wagenaar.
Deze leerlingen zijn opgeleid door mevrouw
A. Boschma, mej. Paulien v.d. Bos, de heer
H. Nagelhout en mevrouw Schuurmans.
Alle geslaagden van harte gefeliciteerd met het
behaalde resultaat.
De uitreiking van de diploma's vindt plaats op
28 aoril om halÍ acht in de Ylostinsschool.
Alle medewerkers(sters) bedankt voor jullie in-
zetl
Namens het bestuur, afd. lJlst-Oosthem,

H. Nagelhout
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Wedstrijdploeg van Kon. Ned. Ver. E.H.B.O.,
aÍd. lJlst-Oosthem wint kringwedstrijd kring D
De wedstrijdploeg van de afd. lJlst-Oosthem
bestaande uit mevr. Fokje de Jager, leidster;
mevr. Annie Boschma en de heer Cor Hilarius
heeft de kringwedstrijden van kring D, gehou-
den op 16 maart j.l. in het Mienskipsh0s gewon-

nen, terwijl Fokje de Jager ook als beste leidster
de 1 e prijs in de wacht wist te slepen. De wissel-
beker werd weer voor een jaar naar lJlst ge-
haald.
De tweede en derde prijs waren respektievelijk
voor de ploegen van de afdeling Witmarsum en
Arum-Achlum-Kimswerd.
Hier volgt de volledige uitslag:
l.ploeg lJlst-Oosthem, 124 punten, leidster
61 punten;
2. ploeg Witmarsum, 106 punten, leider5l pun-
ten;
3. ploeg Arum-Achlum-Kimswerd, 102 punten,
leider 46 punten.
Helaas hadden maar 3 van de 10(!!D aÍdelingen
in kring D zich aangerndd voor deze kringwed-
strijden. Er moest eerste hulp worden verleend
aan twee slachtoffeÍs bij een ongeval tijdens
hobby schilderwerisaamheden.
Bij een slachtoffer was de kleding in brand ge-
raakt met als gevotg eínstrge bÍandwonden aan
beide onderbenen en handen en shockver-
schijnselen. Het aídeíe slachtoffer had een
steekwond in de rug opgdooen.
Door bij dit ongeval als beste E.H.B.O.-ploeg de
eerste hulp te verlenen gÊat de wedstrijdploeo
van lJlst-Oosthem saÍïren rnef die van Witmr -
sum door naar de drstnct$vedstri.iden op
11 april te Buren, Amdand. waar de 16 win-
naars van de kringwedstritden uit het disctrict
Friesland meedoen. De winnaar van de dis-
trictswedstrijden doet rnee aan de nationale
wedstrijden, dit jaar in StagfrareÍr op 23 mei a.s.

Het bestuur

v
Meidendag in
Wymbritseradiel

Een oproep aan alle meisjes, famkes, meiden
van Wymbritseradiell
Komend najaar en wel 3 oKober 1 987 wordt een
meidendag georganiseerd.
Deze dag staat in het teken van'Meiden en hun
toekomst'.
Wii denken aan informatie over arbeid (compu-
ter, opzetten eigen bedrijÍje), sport (b.v. fitness,
aerobic, moderne dans), demonstraties over di-
verse stijlen van uiterlijk (disco's, punk, new wa-
ves), met make-up, kapsels, mode en mode-
show, een meidenband. Kortom er zijn moge-
lijkheden genoeg deze dag te vullen.
Wie van jullie voelt er wat voor mee te helpen
deze dag te organiseren?
Ook clubs en verenigingen kunnen meedoen.
Voor deze dag moet ook publiciteit gemaakt
worden, o.a. via affiches. Maak een leuk ont-
werp voor deze dag en stuur het in voor'1 juli a.s.
Voor het gekozen affiche is een prijs[e) beschik-
baar. Dus doe mee!
Opgave enlof verdere inlichtingen bij Margriet
Regeling-Snijder, De Kearnstien 1,
8651 BX lJlst, tel. 05155-1768.



It Drylster Kypmantsje 3

Verloren en gevonden
voorwerpen
Gevonden voorwerpen:
l2februari:2x Í 1O enl x í 25;4 maart: 1 bruine
sjaal; 18 maad:2 hondenborstels (1 van plastic
en 1 van hout); 6 april: 1 bruine herenfiets, sport,
vrijbuiter.

Verloren voorwerpen:
18 februari: 1 kort, bewerkt zilveren ketting en
rijbewijs; 2 april: een dameshorloge, wit niet
rode wijzerplaat, wit bandje; 6 april: gouden
armband, gemaakt van herenhorloge; 8 april:
1 beurs, bruin gekleurd, inhoud 2 bankpasjes
Rabobank; 8 april: 1 autoped, grijs gekleurd.
Bent u één of meerdere van deze artikelen kwijt,
of heeft u één of meerdere artikelen gevonden,
neem dan contact op met de Rijkspolitie te lJlst,
Galamagracht 49, tel. 1666.

Nog een berichtje:
Er komen nogal eens vragen bij ons binnen om-
trent de voorrangsregeling op de Galamagracht
nabij de 'uitrit' van het parkeerterrein achter de
supermarkt Golff.

''rit is hier tussen aanhalingstekens geplaatst,
\:ngezien het hier niet om een uitrit gaat, zoals

veel mensen denken. Het is namelijk gewoon
een weg van rechts, voor het verkeer dat over de
Galamagracht deze weg nadert.
Het verkeer rijdende over de Galamagracht
moet dus voorrang verlenen aan het verkeer
komende vanaÍ het parkeerterreinl
Dit betekent dus dus niet dat het verkeer ko-
mende vanaÍ het parkeerterrein voorrang mag
nemen.

De oolitie van lJlst

Bond van
Plattelandsvrouwen in
Friesland, afd. lJlst
Op 25 maart j.l. werd onze maandelijkse bijeen-
komst verzorgd door het ééndagsbestuur. De
avond droeg het thema'een avondje klepperen
in de Klepper' aan de Zevenpelsen te lJlst. We
kregen voorlichting over het werk van de stich-

J en over de produkten die er verkocht wor-
\rén. Daarna werd er een dia-serie vertoond over

de Waddenzee en was er mogelijkheid om in de
winkel de artikelen te bezichtigen.
Tot slot hebben we nog een kwis gedaan over
het milieu en de Waddenzee.

GEM EENTE WYM BRITSERADI EL
Inspraak ontwerp-bestemmingsplan lJlst-Roodhem

Burgemeester en wethouders van Wymbritseradiel delen mede dat op grond van
de Inspraakverordening, ingaande 6 mei 1987, gedurende 4 weken tijdens de
openingsuren op de gemeente-secretarie, Stadslaan 75 te lJlst (afdeling Ruimte-
lijke Ordening c.a.) ter inzage ligt het ontwerp van het bestemmingsplan lJlst-
Roodhem.
Dit ontwerp-bestemmingsplan vormt een gedeeltelijke herziening van de bestem-
mingsplannen 'Buitengebied lJlst', 'Nijezijl', 'lJlst-Mientlàn' en een algehele her-
ziening van het bestemmingsplan'BedrijÍsterrein Roodhem'.
Ingezetenen en in de gemeente belanghebbende natuurlijke en rechtspersonen
kunnen opmerkingen, alternatieven of bezwaren bij ons College indienen tegen
het concept, binnen de bovengenoemde termijn.
Bovendien bestaat de gelegenheid mondeling te worden gehoord over het ont-
werpplan. Degenen die hiervan gebruik willen maken kunnen zich daarvoor mel-
den vóór 3 juni 1987 bij het gemeentebestuur.

lJlst, april1987.

Het was een leuke en leerzame avond.
Dames van het ééndagsbestuur bedankt!
Onze laatste seizoenavond is op 22 april a.s.
Dan gaan we met elkaar bowlen te Sneek.
Het nieuwe seizoen 1 987/1988 start dan weer in
september.
Wilt u meer weten over de bond, neemt u dan
even kontakt op met mevrouw H. Bones, tel.
1 982.

Tuinklub van 't NifelhÍske
Uit de tuinkursus, die 't NiÍelhÍske de afgelopen
maanden georganiseerd heeft, is een tuinklubje
ontstaan.
ledereen die belangstelling voor luinieren heeft,
kan op de eerste woensdag van de maand in't
NifelhÉske terecht, van 8 uur tot half 1 0, om vra-
gen te stellen aan een gediplomeerd hovenier.
Onder het genot van een kopje koffie, kan men
ook met elkaarvan gedachten wisselen overtui-
nieren. We kunnen bijvoorbeeld planten uitwis-
selen (zoals groenteplanties) en een keer op
ekskursie gaan naar een bijzondere tuin.
Met deze tuinavonden gaan we in ieder geval tot
de zomervakantie door.
Dus, wie zin heeft: kom eens een kêertje langs!
Kosten / 6,- per avond (incl. koffie); voor leden
/ 5,- per keer (incl. koffie)
Voor inlichtingen: R. Koopmans, Eegracht 2,
tel.25'17 .

Ver. voor Chr.
Onderwijs te lJlst

Aanmelding nieuwe leerlingen
cursusjaar B7lBB

Op maandag2T april a.s. van
19.30-20.30 uur is er gelegenheid
uw kind(eren) op te geven voor de
Ylostins- of Mauritiusschool.

Plaats: Ylostinsschool
Wilhelminastraat 3
lJlst

Belangrijk:
Deze opgave geldt voor alle kinde-
ren die in de loop van het cursus-
iaar 4 jaarworden!!!

Agenda april-mei 1987.

23 april N.C.V.B. SO-jarig jubiteum
24april Klaveriassen
28 april Ledenvergadering buurtver.

Ylostinslaan/Bockamastraat
28 april Diploma-uitreiking jeugd EHBO
28 april Jaarvergadering volksdansen
29 april Bridgeclub
29 april Um 2 mei Feestprogramma IJ.V.C.

3 mei Afscheid ds, Faber, Mienskipsh0s.
6 mei Tuinklub NifelhÍske
6 mei Thema-avond Patiëntenraad

17 mei Open Deurdienst
20 mei Tuinklub NiÍelhÍske
í 1 tot 16 mêi kollekte Ned. Astma Íonds.

Vaste avonden/middagen:
Zangvereniging'Euphonia' repetitie iedere
dinsdagavond 8 tot 1 0 uur in de Doopsgezinde
kerk.
Muziekkorps'Concordia' repetitie iedere
maandagavond half I tot half 10 in 'Het Miens-
kiosh0s'.
Drumband'Concordia' iedere dinsdagavond
van 7 tot 8 uur, Galamagracht 28.
Judo lessen, iedere dinsdag 4 tot 8 uur in 'Het
Mienskiosh0s'.
Volksdansen 'De Yleke Dounsers', jongeren-
groep dinsdagavond 8 tot 1 0 uur, 1 keer in de 1 4
dagen in het'Himsterh0s'te Oosthem. Ouderen
iedere dinsdagmiddag van half 2 tot 3 uur in 'Het
Mienskipsh0s'.
Schaken elke maandagavond in de Stadsher-
berg
Dammen elke maandagavond in de Stadsher-
berg
E.H.B.O. Herhalingskursus op 12l1 , 26/1,9/2
en 25/2. Herhaling reanimatiekursus op 'l 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. StÉinfries elke dinsdag vanaÍ
18.00 uur.
Tafeltennis maandag van 19.00 tot 23.00 uur,
zatêrdag van 9.00 tot 1 3.00 uur jeugd.

't Nifelh0ske iedere dinsdagavond 1 8.45-20.00
uur, iedêre woensdagmiddag 13.30-14.30 uur.

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

'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: DrukkerijVisser, lJlst
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Bondsspaarbank
a5

van 1818 Sneek-lJlst

Stadslaan 51
051 55-1 245,
o.g.g.
05'150-12796

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

Uw salarisrekening
Uw spaarrekeningen
uw verzekeringen
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

k uw deur kapctt?
Een raam of vloer verrot?
ls het dak of de goot soms lek?
an schuur of schoorsteen een gebrek?
Misschien kunt u het zelf herstellen.
zo niet.--.. meteen Wietze bellen!

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

l Í. Huisman
Eegracht 37 8651 EG lJlst 05155-1735
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/r. Yoon DE DoE HEÍ Zl
. h6lling tot l5 ton. hogedíukreinigingsspuit

. rêporolie c spoedvêrsiellen
o bolonceren . schroeÍosinstolloiies

SCHEEPSmOïOREl{
. levêring en inbouw . ombouw
o onderhoud o hooÍddeoler von
''ThornycroÍt" motoren . keerkoppelingen en íePoíolie

9CIIEEPSBElIODIGDIIED:il

INIÉVERADRES VOOR ALI.E SOORÍEN AFGEWERKTE

VOOR

BATAYUS
PEERIESS
UNION

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

. RACE/TRIMFIETSEN

. JEUGD- EN BMX- FIETSEN
voor at uw
naar de vakman...
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'lJIster allerlei'

Arbeitseinsatz (l)
(letterl íj k vertaald : arbeidsi nzet)

Zo wordt de (verplichte) tewerkstelling in Duitsland van arbeidskrachten uit alle bezette ge-
bieden genoemd.
ln het begin van de Tweede Wereldoorlog probeerden Hitler en de zijnen op basis van vrijwil-
ligheid arbeidskrachten voor Duitsland te werven, Ondanks de mooie beloften en voorspie-
gelingen waren er maar weinig mensen in bezet West-Europa die hier aan gehoor gaven, In
het voorjaar van 1942liep de arbeidsvoorziening in Duitsland spaak. Het land zelf had geen
arbeidskrachten meer, nagenoeg alle jongens en mannen waren immers soldaat.
ln maaÉ 1942 benoemde Hitler Fritz Sauckel tot algemeen gevolmachtigde van de 'Arbeids-
einsatz', Hij moest er maar even voor zorgen dat er 20 miljoen buitenlandse werkkrachten
kwamen. Deze norm is niet gehaald, naar schatting hebben op één moment maximaal I mil-
joen buitenlanders in Duitse bedrijven gewerkt. Op 9 april 1942 bespreekt Sauckel met
Seyss-lnquart dat vóór 15 mei 30.000 Nederlandse arbeiders geleverd moeten worden!
(Sauckel is in 1946 in Neurenberg tot de strop vêroordeeld). Op 6 mei 194i1 worden alle Ne-
derlandse mannen tussen de 18 en A5 jaar verplicht zich op het arbeidsburo te melden voor
de'Arbeidseinsatz'.
Wij hebben enkele lJlsters, die ook onvrijwillig in Duitsland te werk gesteld werden, ge-
-raagd hun ervaringen van destijds te vêrtellen.

Klaas Deinum
Geboren op 10-6-1913 te Workum, 1e vrouw
Trijntje Zuierveld,2e vrouw Regina Douma.
Werkte 44 jaar bij Nooitgedagt (1933-1977) als
machinaal houtbewerker. Was in de Tweede
Wereldoorlog 14 maanden in Duitsland werk-
zaam in de scheepsbouw.
De directie van schaatsenfabiek Nooítgedagt
kreeg order dat zij in het voorjaarvan 1942 maar
Iiefst 42 man moest leveren voor de Duitse in-
dustrie. Vooral Jan-Baas (1 893-1 942), de vader
van Jarich Nooitgedagt, heeft met deze op-
dracht veel moeite gehad.

Houten marinevaartuigen
'Wij moesten in Sneek voor de keuring,' vertelt
Deinum, 'een zekere dokter Osinga uit Joure,
een N.S.B.-er, keurde de meeste mensen goed.
In mei 1942 vertrokken wij met de trein naar de
Duitse havenolaats Swinemrinde aan de Oost-
zee. (Swinemtinde ligt plm. 175 km. ten noord-

)sten van Berlijn. Deze stad is gelegen op het

'r-dand Usedom, heet têgenwoordig Swinoujó-
cie, en is nu Pools. Op ditzelfde eiland, 50 km.
van Swinemrinde, ligt Peenemilnde. Hier wer-
den tijdens de oorlog in het diepste geheim de
V-1 en de V-2 ontwikkeld en beproefd. De lei-
ding van dit prolekt had dr. Wernher von Braun.
Deinum en zijn maten hebben van deze aktivitei-
ten nooit weet gehad. Fr.B.)
De ploeg bestond uit de volgende houtbewer-
kers: Sibbele ten Kate, Johannes Douma (lan-
ge), Sjoerd Nooitgedagt, Hinte Vellinga, Jappie
van Sjoerd Visser, Auke van der Zee en ik. Wij
werden naar een werkkamp gebracht waaí zo'n
2 á 300 man waren ondergebracht. Het kamp
was onderverdeeld in barakken en in één barak
konden tien mensen slaoen.
Eerst was het eten wel goed, maar langzamer-
hand werd het steeds slechter. SwinemLinde
was destijds een grote Kriegsmarine-haven. Er
waren veel U- boten (duikboten) en andere oor-
logsschepen gestationeerd. Er lag ook wel eens
een enorm groot Duits slagschip, waarvan ik de
naam niet meer weet, in deze haven.
Ons werk was het bouwen van houten schepen,
te weten kustvaartuigen voor de marine.Zewa-
ren zo groot als een flinke viskotter. De werktij-
den waren van 's morgens 7 tot 's avonds 6 uur,
's zaterdags was dat iets korter, maar 's zon-
dagsmorgens moesten we ook aan de slag.

Spotprent uit de Tweede Wereldoorlog betref-
fende het zich vrijwillig aanmelden als arbeids-
kracht in Duitsland.

Onze Duitse voorman was een 'kring'. Later kre-
gen we een betere, een zekere Krone. Hij liet ons
stiekum blijken dat naar zijn mening de 'Krieg
schon verlohren war.' De hoogste baas van het
kamp was een marine-officier die Btirmeister
heette.
Ons eerste schip werd met veel vedoon en in al-
ler aanwezigheid tewater gelaten. Het zonk als
een baksteen! Met de volgende schepen ging
het overigens beter. lk schat dat er in mijn tijd
ongeveer'1 5 stuks zijn gebouwd.

Met groot verlof
Sibbele ten Kate, Johannes Douma en lange
Sjoerd mochten na drie maanden al weer naar

huis. ln november 1942 ben ik een week met
verloÍ in Nederland geweest. Deze reis ging per
stoomtrein via Berlijn.
Op 1 e Kerstdag 1 942 deed de Gestapo een in-
val in ons kamp. Ze dachten dat wij wapens
hadden, maar hoe ze ook zochten, ze vonden
niets. Jappie Visser en Hinte Vellinga werden
ziek (t.b.c.) en mochten ook naar huis. Na ver-
loop van tijd raakte het hout op en hadden we
niet veel meerte doen. En iuist omdat we niets te
doen hadden werden we ook nog gekort in ons
toch al karige loon. Zondagsmiddags werd er
wel eens eên soort kerkdienst gehouden, een
Nederlander hield dan een preekje.
In ons kamp was geen speciale bewaking, want
waar zou je in de vreemde ook naar toe moeten
vluchten?
Bij het havencomplex behoorde ook een offi-
cieel bordeel voor matrozen van de Duitse mari-
ne. Ze stonden soms in de rij op hun beurt te
wachten. In onze kantine stond aangeplakt dat
mannen uit ons kamp van deze vooziening des-
gewenst ook gebruik konden maken. Het tarief
was 10 Duitse Mark!
Eind juli 1943 mocht ik eindelilk weer met verlof
naar huis. Heimelilk nam ik mij voor om hier met-
een maar groot verlof van de maken. Op maan-
dagavond 7 uur vertrok ik met de trein richting
Berliln en woensdagmiddag(!) drie uur was ik in
lJlst. We zijn ondenveg ook nog beschoten door
Engelse vliegtuigen. Mijn eerste bezoek was ui-
teraard aan mijn verloofdeTrijn Zuierveld. ln een
houten bakje had ik stiekum 30 brieven meege-
nomen van mannen die in het kamp werkten.
Voor zover ik weet zijn ze allemaal bij het 'thuis-
front' bezorgd. Uit vrees voor de Duitsers ben ik
toen ondergedoken op Veldhuizen, een boerde-
rij tussen Tjerkwerd en Blauwhuis, bij de Íamilie
De Boer. Mijn ouders in Workum kregen via de
overheid bericht dat hun zoon uit het werkkamo
in Swinemiinde was vertrokken en niet was te-
ruggekeerd. Mochten zij weten waar ik was, dan
werden zij beleefd verzocht dat per omgaande
even mede te delen!'

Abe de Jong
(Abe-fan-Jàntsje)
Geboren te lJlst op 23-9-1918. Ongehuwd.
Werkte eerst bij groenteboer Jelle Hoomans. In
1938 in militaire dienst.
Op 12 juli 1940 met groot verlof naar huis ge-
stuurd. Daarna'bij Nooitgedagt'. Van mei 1942
tot mei 1943 werkzaam in een metaalfabriek in
Duitsland. Van 1945-1948 militair in Ned. lndië
en van 1948 tot 1980 magazijnmeester bij
groothandel in veríwaren J. van der Feer te
Sneek.

Dertig man
ln 1938 'lag' Abe de Jong in Coevorden in
dienst. Hij maakte deel uit van een groep militai-
ren die de Marechaussee moest assisteren bij
de grensbewaking. Toen op 10 mei de oorlog
uitbrak werden rondom Coevorden de bruggen
opgeblazen om de Duitse opmars te stuiten. De
Nederlandse soldaten konden nog net op tiid
vluchten. Via de Afsluitdijk trokken ze naar Am-
sterdam, waar ze in een school werden onder-
gebracht. Hier moesten deze militairen een
grote groep Haagse N.S.B.-ers bewaken die in
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een manege waren opgesloten. Er was ook vaak
luchtalarm, maar gelukkig is Amsterdam nooit
gebombardeerd. Nadat de Duitsers in Amster-
dam gekomen waren werden ze gesommeerd
zich weer in Coevorden te melden.
Op 12 juli 1940 werd de groep met groot verlof
naar huis gestuurd. De Jong ging weer naar lJlst
terug en omdat er'brood op de plank moest ko-
men ging hij op zoek naar werk. Hij kwam bij
Nooitgedagt terecht als magazijnbediende.'Ei-
genlijk manusje van alles,' zegt Abe, 'schaatsij-
zers en beitels invetten, inpakken, orders klaar-
maken enz.'
De Íirma Nooitgedagt moest op last van de Duit-
sers een aantal werkkrachten leveren voor de
Duitse industrie. De Jong vertelt er het volgende
over:
'ln mei 1942 vertrok op Pinkstermaandag een
groep lJlster mannen met de Johanna Jacoba
naar Sneek. Vandaar gingen we met de trein via
Leeuwarden, Groningen en Nieuwe Schans
naar RoBlau-Dessau. (RoBlau-Dessau ligt in
Oost-Duitsland aan de rivier de Elbe, plm. 100
km. ten zuidwesten van Berliin; 10 km. hier
vanaf ligt Zerbst, met een zustergemeente in
deze stad heeft de hervormde gemeente uit lJlst
een zogenaamd gemeentekontakt. Fr. B.)
RoBlau-Dessau ligt tussen Magdeburg en Wit-
tenberg (Lutherstad), later zijn we wel eens met
de trein naar deze twee plaatsen geweest.
Wij kwamen hier aan met een ploeg van zo'n
dertig man. lk herinner mij op de voorhand nog
zo'n beetje de volgende namen: Jan Jentjes
(Nooitgedagt), Thomas de Jong, Uiltje Bergstra,
Wiebe Hoomans (Wiebe-Fim), Hendrik Groen-
veld, Arend Brens, Zweitse Planting (van Linze-
Klas), Jan Feenstra, Ruurd Vlieger, Gerrit Muize-
laar, Douwe Kunst en Jan van der Velde. Er wa-
ren ook nog 2 jongens van Albed Canrinus bij,
namelijk Durk en Sybe.

Zu viel krank
Wij werden in barakken ondergebracht en
moesten in een metaalÍabriek werken. Van de
Duitsers kregen wi.j opdracht om een klein soort
ijzeren boot te maken. Als ze klaar waren werd
er een Franse Renaultmotor in gebouwd. Deze
geklonken scheepjes, die van hele dunne plaat
waren gemaakt, werden daarna op platte goe-
derenwagons geladen en naar het Ostfront ver-
stuurd. Er werkten ook Russische, Franse en
Poolse krijgsgevangenen aan mee. Deze men-
sen werden door de Duitsers streng bewaakl.
Wii hadden daarentegen wel een zekere mate
van vrijheid.
Vooral de Russen werden door de Duitsers
slecht behandeld. Zij mochten bijvoorbeeld
nooit in de kantine komen. lk smokkelde wel
eens stiekum wat eten voor hen mee.
De Fransen lieten bij het laden de boten wel
eens even stuiteren tegen de rongen van de
spoorwagons. Een ongelukje heette dat dan(!),
maar het betreffende scheepje was wel onbruik-
baar.
Soms moesten we ook wel eens een grote ra-
darboot Íepareren. Eten was er genoeg, maar
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Aanplakbiljetvan de DuitseWeermacht met het bevelom zichte melden voorde'Arbeidseinsatz'.
Omdat velen zich aan dit bevel onttrokken, hielden de Duitsers grootscheepse razzia's.
Alleen al in Rotterdam werden circa 50.000 mannen in de leeftijd van 17-40 jaar als dwangarbei-
ders naar Duitsland weggevoerd.

het was wel erg eenzijdig: koolsoep en aardap-
pels. Bierwas er in voldoende mate. ln de olaats
Rotleben konden we wel eens 'zwart' wat nor-
maal eten kopen.
Een Duitse 'Meister' (onderbaas) hield toezicht
op ons werk. De werkdagen waren lang en om
daar eens een tijdje vanaf te komen zorgde ik er
voor dat ik 'swollerij' kreeg. lk deed dan wat
ilzerboorsel in mijn schoenen en ging daar een
tijdje op lopen. De volgende dag begonnen je
voeten te zweren. De 'Meister' schreeuwde mij
een keer toe: Du bist zu viel Krank, du be-
kommst kein Urlaub (iij bent te veel ziek, je krijgt
geen verlof).
In totaal werkten er wel een paar honderd man
op deze Íabriek. Nadat we een jaar in Duitsland
geweest waren mochten wij met een man of tien
met verlof naar Nederland; dat was in mei 1943.

Toen het verlof om was ben ik niet weer naar
Duitsland gegaan, ik ben mooi 'bij mem'geble-
ven. Jan Jentjes en Wiebe-Fim zijn wel terugge-
gaan. Later heb ik wel gehoord dat als je nadien
met verlof wilde, je eerst een maat moest zoe-
ken die borg voor je stond. De rest van de oorlog
heb ik weer bij mijn oude baas Jelle Hoomans
gewerkt. Mijn stamkaart, die mij in mei 1942 was
afgenomen, kreeg ik via het Arbeidsburo in
Sneek weer terug. Van de vereniging van groen-
tehandelaren kreeg ik een zogenaamde Be-
drijfskaart, een op zichzelÍ weinig zeggend do-
cument, maar in geval van nood kon je toch een
'papier'laten zien.'

(wordt vervolgdl
Frits Boschrr*.-

Zeilvereniging Sterke Yerke
Op donderdag 2 april hield 'Sterke Yerke' uit
Hommerts haar jaarlijkse vergadering.
Aan het begin van het nieuwe seizoen eerst een
terugblik over het afgelopen seizoen.
Er kan gezegd worden dat het afgelopen sei-
zoen zeeí geslaagd is geweest. Met op alle
8 zeildagen prachtig zeilweer. Ook het wed-
strijdverloop was zeer spannend; met toepas-
sing van de handicapformule vaak een verschil
van maar enkele seconden.
De wedstrijd van 6 september was een absolute
topper: 6 boten binnen een halve minuut over de
finish. Kampioen in de spankerklasse is
A. Jaarsma uit lJlst geworden, 2e werd
G. Jaarsma, Hommerts en 3eW. de Boer, Hom-
mens.
Jammer dat deze mooie klasse steeds kleiner
wordt. In de vrije klasse werd kampioen met een
straatlengte voorsprong P. Sijperda, Hommeds
in een regenboog; 2e werd J. Stienstra, lJlst met
een treub, een unieke boot, en 3e C. Zijsling,
lJlst met een 16m2, met een onderling verschil
van slechts 1,9 punt!
Ter gelegenheid van het 1 O-jarig bestaan van de

vereniging zijn we een dag wezên zeilen met het
sk0tsje van A. Sijperda. Dit was een prachtige
dag met ideaal zeilweer.
In november gingen we een zaterdagmiddag
naar het scheepvaartmuseum in Amsterdam,
waar veel te bekijken was; met als sluitstuk
's avonds priisuitreiking in Sneek.
U ziet, bij de Sterke Yerke is veel te doen.
Heeft ook u zin in een zaterdagmiddag zeilen in
wedstrijdverband, kom dan eens naar de hoek
van de Witte en Zwarte Brekken. Ervaring in
wedstriialzeilen is niet nodig.
Op onderstaande data worden er 2 wedstrijden
verzeild, waaryan de eerste start om 1 uur is.
Om plm. half 4 is de tweede start. Er wordt ge-
zeild voor een eindklassement over de hele
wedstrildreeks. ledereen met elk type boot kan
tegen betaling van stadgeld meedoen.
Bevalt het, dan kunt u ter plaatse lid worden en
meedoen voor het eindklassement.
Er wordt met een formule gewerkt, waarbij elke
boot, snel of langzaam, wedstrijdgetuigd of een
toerboot, kan winnen en bii een regelmatige
komst kampioen kan worden. De zeildata zijn
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16 mei, 30 mei, 13 juni, 27 juni, 11 juli, 25 juli,
5 septemberen 19 september.
Op 2 van deze zaterdagmiddagen wordt in sa-
menwerking met de zeilvereniging uit lJlst een
wedstrijd gezeild tussen de zeilers uit Hom-
merts en lJlst. Dit jaar wordt er voor het klasse-
ment in één klasse gezeild.
Boten met spinakers mogen deze dit jaar bijzet-
ten.
Kom eens langs op 'De Brekken'of vraag inlich-
tingen bij G. Jaarsma 05154- 2394 of J. Hoo-
mans 051 55-241 0.

Stánfries nieuws
Jeugdrayonwedstrijden te Sneek
Zaterdag 1 4 maart reisden onze jeugdturners en
turnsters aÍ naar Sneek voor hun jaarlijkse wed-
strijd van het rayon.
21 Meisjes en 17 jongens in de leeftijdskatego-
rieën 6-7, B-9 en 10-11 jaar traden voor onze
vereniging In het strijdperk. 's Morgens de jon-
gens die met 6 van de 9 te verdienen medailles
huiswaads keerden.

. sragen:
\z-Z laar: 2. Rudy Bosma, 9. Rene prins. Aantal

deelnemers 24.
8-9 jaar: dit werd een komplete Stànfries aange-
legenheid. De eerste negen plaatsen werden
door'onze'jongens bezet. 1. Tjerk Bakker,2.
Knilles Oreel,3. Richard Broersma,4. Arjen Eg-
gink, 5. Sybolt Okke de Vries, 6. Gerben Dirk
Bergstra, 7. Jaron de Paauw, B. Herman de
Vries, 9. Willem Lubberts, 1 1 . Bouwe de Boer en
15. Arend Kieft. Aantal deelnemers 1 7.
'l0-1 1 jaar: 1 . Jeroen van Schaik, 2. Aent Zijlstra
en 4. Jesse de Paauw. Gerwin Boersma die aan
enkele toestellen deelnam behaalde individueel
een 2e prijs op het onderdeel ringen.
Er namen 6 verenigingen deel.

Bij de meisjes die 's mÍddags de strijd aanbon-
den waren vanwege het grote deelnemersveld -
er namen 15 verenigingen deel - in elke leef-
tijdskategorie 5 medailles te verdienen.
Uitslagen:
6-7 jaar'. 4. Esther Smid en Martine Liewes,
8. Froukje de Vries, 13. Anna Koopstra en
14. Rinske Snoek. Aantal deelneemsters 53.
B-9 jaar: Claudia Maccis kwam 0,3 p. tekort om
op het ereschavot plaats te nemen en werd 6e,
terwijl Marijke Osinga en Jitske v.d. Woude zich
heel verdienstelijk naar een 7e en Be plaats turn-
den, 1 5. Agnes Krist en Esther de Jong, 21. Nel-

lie de Vries, 43. Emmy Vink en 46. Nina Els de
Vries. Aantal deelneemsters 78.
10-1 1 jaar: Bij deze leeftijdsgroep meldden zich
67 deelneemsters. Elbrig Bakker eiste een
prima 2e plaats voor zich op, slechts 0,4 p. ach-
ter de winnares. Engelien Schraa werd 4e,
18. Rixt Bootsma, 19. Constance Kruis en
Nynke Lobstein, 20. Anet Bergstra, 24. Marike
Feenstra en 27. Alice Baudet.
Al met al kunnen we terug zien op een zeer ge-
slaagde turndag met prima prestaties van onze
leden.

Jongens klasse 6 turntoernooi
in Leeuwarden
Ruurd Jouke v.d. Kooy en Nolke Jan Bergstra
turnen op wat hoger niveau dan de meeste jon-
gens van Stànfries. Ze reisden voor de tweede
maal dit seizoen naar Leeuwarden om deel te
nemen aan het zogenaamde klasse 6 toernooi.
35 Jongens uit de gehele provincie namen hier-
aan deel. Met als de bekendste vereningingen
V.K. en H. uit Joure en DIO Oosterwolde. Deze
verenigingen doen landelijk ook behoorlijk mee,
zodat het een hele prestatie is om hier voorin te
eindigen. Ruurd Jouke eindigde de eerste wed-
strijd op een 20e plaats. Deze dag behaalde hij
met 45.1 5 een 1 7e plaats. Nolke Jan was de eer-
ste wedstrijd 1 0e en de tweede wedstrijd 9e met
een puntentotaal van 50.40. De winnaar Cle-
mens Oud van V.K. en H. uit Joure had een oun-
tentotaal van 64.05.

Jan Sake Hofstede Fries C kampioen
Voor de derde achtereenvolgende keer sleepte
Jan Sake deze Friese titel in de wacht. Dit ge-
beurde op zaterdag 4 april in spoÍ1hal Schatzen-
burg te Dronrijp.
Deze prestatie behaalde hij uit een deelnemers-
veld van maar liefst 16 geselekteerde turners uit
de vier rayons van Friesland.
Bij deze deelnemersgroep was Stenfries toch
goed vertegenwoordigd met nóg twee heren.
Bob Pruiksma en Lieuwe Bergstra bezetten res-
pektievelijk de 12e en 7e plaats.
Bij de jongens, die's morgens turnden, bezette
Douwe Dijkstra een 8e plaats terwijl Christiaan
Kruis genoegen moest nemen met een plaats in
de achterhoede van de .l6 

deelnemers.
Trainster Mieke Bergstra ging 's middags met
één pupil naar Dronrijp. Na de voorwedstrijden
van rayon Sneek wist alleen GMte Oreel zich
van de Stánfries meisjes te plaatsen. In de tus-
senliggende tijd was er nog stevig getraÍnd. Van
de maar liefst 24 deelneemsters geselekteerd
uit geheel Friesland werd Grytte op een haar na
eerste, 0.2 was het verschil met nummer 1. Nog
nooit in het nabije verleden is een Stánfries-
turnster zo hoog geëindigd. Grytte had 33.65 en
Natasja Hoekstra uit Franeker 33.85 punten.
Zaterdag2 mei kan ieder lid van onze vereniging
laten zien wat hij/zij kan tijdens de ONDER-
LINGE WEDSTRIJDEN, terwijl zaterdag 20 juni
de strijd kan worden aangebonden met de
gymnastiekverenigingen uit Wymbritseradiel.

Om te bewaren en nog eens
na te slaan

Hierbij ontvangt u van de Raad van Kerken van
lJlst een opgave van de aktiviteiten en de adres-
sen van de verschillende kerkgenootschappen.
Doopsgezinde gemeente
Doopsgezinde kerk, Eegracht 28, Ulst. predi-
kant: ds. W.J. Maas, Mr. P.J. Oudstraat 1,
Sneek, tel. 0515O-22072; voorzitter: de heer
H. Griffioen, Jagersherne 13, lJlst, tel. 1764; se-
cretaris: mevr. G.M. Steensma-Stolp, Sker-
dyk 4, lJlst, tel. 1239; boekhouder: E. Sietsma.
Ylostinslaan 5, lJlst.
Kerkdiensten: iedere zondag, beurtelings om
9.30 of 10.45 uur.
Kinder-vertef uur voor kinderen van E t/m 12 jaar
van '15.45-16.45 uur iedere dinsdagmiddag in
de Doopsgezinde kerk.
Jeugdclub wordt gehouden tezamen met de
jeugd van de doopsgezinde gemeente Sneek.
Er zijn drie clubs, te weten jongsten 13-14 jaar,
middengroep 15-16- 17 jaar en oudere groep
1 8 jaar en ouder. Deze avonden vinden plaats
éó keer in de 14 dagen om beurlen in de consis-
torie van lJlst en in de Mennozaal van Sneek.

Gereformeerde kerk lJlst
Kerkgebouw, Stadslaan 10, lJlst; pastorie:
Stadslaan 18, tel. 1292; koster: H. Douma,
Stadslaan 25, tel. 1398; secretariaat: Harinxma-
weg 1 8, tel. 1255.
Kerkdiensten: iedere zondag 9.30 uur (gedu-
rende mei t/m sept. tevens 1 9.30 uur en oktober
Vm april 19.00 uur; tweede dienst is een geza-
menlijke dienst met de Hervormde gemeente).
Kindernevendienst en kindercrèche tijdens de
zondagmorgendiensten in de consistorie.
Jeugdraad: kontaktpersoon de heer G. de Boer,
Ylostinslaan 9, tel. 1676.
Mannen- en vrouwenverenigingen: hierover ko-
men nieuwe gegevens in de herfst.

Ned. Hervormde gemeente lJÍst
Kerkgebouw: Eegracht 49, lJlst; pastorie: Ee-
gracht 43, tel. 1308; koster: Sj. Landman, Jonr
ker Rispensstraat 12, tel. 2046, secretariaat:
E.D. de Vries, Ylostinslaan 61 . tel. 1402.
Kerkdiensten: iedere zondag 9.30 uur,
's avonds 19.00 uur gezamenlijke diensten af-
wisselend in Geref. en Herv. kerk.
Kindercrèche tijdens de zondagochtenddienst
in de consistorie naast de kerk (tijdelijk depen-
dance Mauritiusschool).
Zondagsschool tijdens de zondagochtend-
dienst in de Mauritiusschool, Eegracht 6g.
Jeugdclubs: voor 1 0-1 1 -1 2-1 3-jarigen, voor 1 4-
'1 S-jarigen, voor 1G-jarigen en ouder.
Jeugdouderling: de heer J. Veenema, Sudergo-
wei 46, te|.2203.
Herv. vrouwen dienst: contactadres mevr.
E. Osinga-v.d. Velde, Eegracht 91 , tel. 198g.
Herv. vrouwen groep: contactadres mevr.
E. Dijk-Draayer, Dassenboarch 12, tel. 221 4.

R.K. Parochie St. Martinus
R.K. Parochie: Singel 64, 8601 AL Sneek, tet.
05150-12626; pastoor: L. van Ulden O.F.M.
Diensten: zaterdag 19.00 uur, zondag 10.30 en
19.00 uur, dinsdag en donderdag 8.4b uur,
woensdag 1 9.00 uur avondgebed.
Kapel BoniÍatiushuis: Jachthavenstraat 28,
Sneek.
Diensten: zondag 9.00 uur, maandag-woens-
dag-vrijdag 9.00 uur.
Kindercrèche: 's zondags tijdens de Eucharis-
tieviering 10.30 uur en tijdens de gezinsvierin-
gen.
Kontaktpersoon: Hedwig Kooi, Olde Ee 47,
Sneek, tel. O51 5O-1 1 1 42; secretariaat kerkbe-
stuur: De Finne 10, 8633 KV lJsbrechtum, tel.
25506; kontaktpersoon lJlst: mevrouw C. Kieft-
van Aalsum, Dassenboarch S, lJlst; parochie-
raadslid: mev/ouw M. Brink-Hamersma, Zeven-
pelsen 7a, tel. 1393.
Werkgroep Jeugd en Jongeren ,Jokels,: corr.
adres Singel 64, Sneek, tet.12626.
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Speerstra'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 drogisterij en kosmetica-aÍdeling

Let op onze wekelijkse folder!!

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

Uw slagvaardige partner voor:
VERZEKERINGEN

HYPOTHEKEN

PENSIOENEN

V00R ilEf ÈJJ TTENGEBEURËN . . .

. ZANDSPULLEN

O /sPFtËT.sJ"Es EH {I)oPAt tTors
O AI,IToPEDS : 6Ro()] EN t</ElN
O TR"A,PTRA KTARS : DIU. I'IATEN
o DRrE.ldlÉtEr.:.3
O PoPPEnUA&EHa - BqÉay's
O SPtaHGToura: '. DÉ RACïE I' E qt

nÊÍ vwR rr'
O 2oNNE BPlLtJEfl ! o.^. Èreaoro.

VISSER - IJLST
BOEK. EN FOTOHANDEL.SPEELGOED
Galamagracht, teleíoon 1318
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Seisiswize:

sei de faam,

Tem0k hold hy de jongerein yn 'e rekken. Fjou-
wer Ían dy lytse knaapkes hjir by de kleaster-
feart làns te strunen, dat spul koe wolds luzen
ha. Hja hiene him noch net opmurken. Hy bleau
ek moai fersk0le achter wat struelleguod en
hege reidp0sters. Lykwols wie hy net fier óf.
DÍdlik koe er de sterke ferhalen hearre dy't hja
elkoar oertsj0gjend yn de reade earkes tsjette-
ren. Dochs wie er nijsgjirrich wat hia Ítheve soe-
ne. Sàn, acht, àlder wiene se net. Twa grutte
polzen meitógjend. Hja koene amper mei de
grutte stokken omgean.
En dat wie ek te sjenl Twa - sa te sjen de jong-
sten - hiene al in 'snoek helle'. Grif yn de àld jar-
resleat, want hja sieten 0nder de brÍn-blauwe

- .oze.

V no en dan waard der ris mei de pols yn it reid
om reage. De mantsjes wiene op 'oarloch-
spaad', dat wie sa klear as in kl0ntsje. Hoeden
trêde er achter it drok kwekjende kwartet oan.
'Us heit is wol sa sterk jong, dy tilt Ís mem sa-
mar by de treppen op.' 'No jim heit kin Ís mem
net tille, sa sterk is er dochs net.'Ah jong, dat
wol És heit ek net. Dêr fynt er neat oan omdat
jimme mem in dikke k0nt hat.' 'No jim mem hat
in keunstgebit en moat har optarje om kreas te
wurden.' De lytse kaam der tusken: 'Us heit kin
woltrije boarden jirpels op en twaflessen folfla.'
'Ja, mar jim ha lekker net iens in lukse auto en
wy wol.' 'Mar dy kin jimme sels net iens betelje,
dy krije jimme fan de bank.' 'Ah jong, hàld dy stil
oars sil ik dy yn de feart smite.'
Hy glimke. Hjir waard koart en krêftich in boekje
iependien oer de meast besprutsen 0nderuuer-
pen thÍs oan de tafel.
Minsken prate oer minsken, leafst oer dy fan
tichteby. Sa waard der fansels wolris wat tefolle
sein en heind troch de lytse earkes. Hy koe de
-lntsjes net, mar dat koe him ek neat skele. De

ljerskens fan thÍs, kaam hjir troch de freonlik
wiuwende reidkraach foar it ljocht.
De fjirde dy't oan't no ta him stil holden hie,
sloech wat it praat oanbelange in oar paad yn.
Hy seach hoe as in keppeltsje lammen mei brike
sprongen Íleurich oer in hege eker d0nse. Foar
de brede feart wie it ho. Unnoazel koene se dan
yn it wetter koekeloere. len Ían de gÍutste lam-
men wipte mei syn foarpoatsjes omheech en
sprong by in oaren ien op de rêch. 'Sjochris, dat
laam wol no alfoar bolle boadsje,' róp it mantsje
de oaren ta. 'Do witst der neat fan, dat kin sa'n
beest noch net iens.' 'Nee, en dan moat it ek
noch in mantsje wêze, want oars kin er it letter
ek noait,' sei in oaren ien. Mar hy ferdigene him;
'Dat hoecht net, want ik ha ek wolris in ko oo in
oaren ien springen sjoen.' 'Ah jong, dan binne se
deunsk, dan moatte se nei de bolle, dy kin dat
allinne mar.' 'By tis omke boartet Rients fan
Spermstra foar bolle, seit Ís heit, dy kinit noch
better as in echte bolle.' 'Rlents Spermstra
triuwt oeral lytse kealtsjes yn.'
'As in laam op in oar laam springt, wol ersjen oft
der fierderop ek mear gers foar him stiet.'
Aardige debatten. Hjir mocht er wol oer. Yn de
natoer, oer de natoer, sels 0nnatoerlik, fansels
dat heart der hjoeddedei by. Se hiene no dochs
wol in nijsgjirrich 0nderwerp te pakken, wêr't net
ien it op in hier óf krekt wist.

It skeelt mei't bêdopmeitsjen,

doe sliepte se by de boer
Hja Í0nen dit dÍdlik sels ek in ynteressant pe-
tear. Hlir waard f0leindich op troch breide.
'lk ha wolris in bolle sjoen, dy't in hiele grutte
woartel by in ko yn 't naadsie treau en dan hold
de feint de stufi fêst want oars treau er dy der
samar mei yn.'
'Dat is net wier.' 'Ja al, ós heit sei it sels.'
'Hoe kin jim heit dat no witte?' 'No Ís heit wit al-
les.' 'Us hOn sprong in kear op Bijke fan álde
Tseard en doe sieten sê letter wol in oere oan el-
koar fêst.''Fêstolakt?'
"k Wit net, samar oan elkoar fêst. Tseard hat der
doe in amer fol wetter oer hinne smiten.' 'Us kat
hat jongen.'
'No, dat hat dan in oare kat dien,'sei no de jonge
dy't mei dit fermannichÍáldigingspetear staÍten
wte.
'Nee jong, in boarre, dy kin soks allinne mar.'
'No in kat ek wol.' 'Nee, allinne in boarre, sa as
dy fan ïetsje fan 'e hoeke. En witst hoe as't dat
witte kinst? As der in p0dsje oan hinget, dan

kinne se it.' 'Wêr oanhinget?' 'No oan de k0nt
fansels.' 'Ong.' 'Ja dy boarre Ían Tetsje hat ek
op uzes sitten en uzes hie de eagen iepen en dy
Ían Tet hie de eagen ticht en Ís heit sei, dan is er
oan't prakkesearjen wat er him yn't ear fhisterje
sil en dat duorre in hiel skoft.'
Grif in lang spannend ferhaal west.
'Soks kinst do net sjen, want dat dogge se
nachts en dan janke se krekt as ós lytse Marcel.'
'Ah jong, dat dogge se oerdei ek wol.' 'Minsken
dy dogge it allinne as it tsjuster is.' 'Watte,' Írege
de lytse.
Wilens frege er him óf, oft er de petearjende
knaapkes net wat te leech yn jiertallen skatten
hie.
Faaks wiene se al njoggen, tsien jier áld.
Miskien liken se hjir yn dit wide fjild wol lytser
mar wiene se álder, as er tocht. Alhoewol? Doe't
hy sa wie wist er noch neat. De jongerein Ían
hjoeddedei wie fansels wol folle foarliker as de
bern fan eartiids.
Doe't hy in jier as seis, sàn, acht wie, kamen alle
bisten der fansels en lytse bern ót de holle beam
of Ét de reade koal. lt heugt him noch as de dei

fan juster dat hy in broerke krige. Dokter hie him
nachts brocht - wat in domme tiid - en mem lei
yn de bedstee mei in spiker yn 'e foet! lt koe net
màlder. En de lytse knaap die oars net as raze.
Doe't hy him Ít goederbêst moarns betiid in stik
s0kerkoeke oerrikke soe - want dy jonge hie
dÍdlik de hannen omheech - om't er wol roo-
pich wêze soe - krige er fan heit te hearren, dy't
ek al wat oerstjoer wie en wat oars as oars, dat
dat perfoarst net hoegde. Unnoazel hied er noch
frege oft er dan 'thÉs' al iten hán hie, mar Íuort
der oerhinne in skrebearring krigen fan in Írjemd,
grou frommis - dy't hy ek noch muoike neamme
moast - dat wat feralterearre Wie er de buorren
mar op gongen om ris te slen oft dêr ek noch in
oar en ynteressanter Íersetsje wie, alhiel net yn
'e knip dat der thÍs in broerke lei en grutte
blydskip wie tusken heit en mem en dat der in
wyn fan tankberens troch it hOs wuolle.
De áldsten dielden fansels meiyn dy grutte wille,
mar syn áldere broer, dy't doe ek al in jier as

tsien wie, en de lêste nachten Ítfanhuze by in
omke en muoike, hie ek al neat yn 'e rekken hán.
Moarns wie er fan 't bêd ófkommen en dêr st0n
syn heit te bearen. En doe moast syn broer riede
wat er krigen hie. Hy die der net lang oer: 'Fuot-
balskuon', hied er ret, want dy woe er sa graach
ha!
Nee, dan wiene se hjoeddedei better op 'e hich-
te.
Lytse bern leine al rillikgau de hantsjes by mem
op 'e dikke bÍk want 'dêr sÍet de baby.'
Hoe as er dêr kaam wie dan yn 'e regel noch
riedselriedich mar wêr't er Ét komme moast, wie
gjin nijs mear. En dat heit der mei te meitsjen hie
wie ek gjin geheim.
ln brutaal en frij knaapke Ít syn kundekring lei
sels by syn buorfrou in g0ne op 'e dikke bÉk.
Doe't buodrou him sabeare serieus frege we-
rom as er dat die sei't jonkje: 'Ja, jim kinne it
dwaan, jim ha jild by de bult!'
Fan in gnizende en gekjaaiende heit leard.
Hawar, it lytse keardeltsie hie noch gjin antwurd
krigen op syn fraach. Nochris frege er'Watte
dan? Watte doggê grutte minsken yn't tsjuster.,
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Gez€lliggped

en

goedkooP:

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

* verse groente en fruit
* veris vlees
* ver:s van de melkman
* kompleet assorciment levensmiddelen
* ver^s brood
* vense kaas en vleeswaren
* kompleet drogisteriipakket
* naast de Golff een Kenborch sliiterii
* bloemen
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'Ja no, dat wit ik ek net, mar se dogge it oerdei
net.'
'Noyn'ttsiuster siocht men der dochs neat fan.'
'No dat hoecht ek net, dy boarre Ían Tet hat de
eagen dochs ek ticht.' 'Ja jong, Ís knyn ek, ja,
dy hat de eagen ek ticht as er boppe op dy wite
sit.'
'Dan sliepe se,'sei no wer de fjirde, dy't dit alle-
gear oansnijd hie en fierder net it measte sei,
'want Ís heit seit sneintemiddeis nei't iten ek al-
titen dat er mei Ís mem sliepen giet, mar dan
meie wy wilens de radio en de platedraaier hiel
huÍd oan hawwe.'
'lk wol skielik net yn't tsjuster by in frou sliepe.'
'Ah jong, do hast no ommers al ferkearing mei
Tefke fan de Bakker.' 'Wol nee, ik ha gjin ferkea-
ring, sy wurdt gewoan myn frou.'
Undertusken wiene hja aardich trochskarrele en
ynienen waard dÉdlik wat de bedoeling Ían
dizze 0ndernimming wie.
'Sjoch dêrsit ien op't nêst.'
'Ja, dy sille we eefkes ferbalje.'Al it oare praat
wie oer, in ein, briedend tusken it tichte reid,
moast it slachtoffer wurde Ían dizze middei.
No wie it syn tiid. Heech tiid, want de polzen
golgen al omheech. Mei in flugge sprint skeat er

"t fiouwertal ta. Twa st0nen al mei it wetter
\a6 Oê rantsjes fan de leaaens ta, tusken it reid
en de seadden.
'Ho ris eefkes jonges, wat sil dit!' LOd en wis
klonk it hjir oer de kleasterfeart. Ferheard draai-
den de kopkes syn kant ót. Wat yntonaasje al
net dwaan kin. De polzen sakken. Hy wie derwi-
lens.
'Werom wolleiim dit dwaan?', fregeer, no in stik
freonliker. Hja hiene suver in bytsje de skrik yn
de poatsjes. Der kaam dan ek net saÍolle Ét.
'Komris mei,' sei er sa Íredich mooglik. Mei syn
fiven trêden se fierder, de blazende ein achterlit-
tend.
Op in hege wál gyng er sitten. Hy sei: 'Sil ik
jimme ris wat sizze? No hiene jimme sa krekt
sa'n moai praatsje oer bisten en oer de natoer
en no woene jimme in ein fan 't nêst ófreagje en
syn aaien stikken slaan. Dat kin dochs net.'
En sa lei er rêstich Ét dat de minsken harren net
te folle mei de natuer bemuoie moasten, dat bis-
ten en minsken mei ferstán bêst yn harmonije
lib.jen koene, as se dat mar woene.
It ,rvaard de jonges dÉdlik, hja beg0nen te freeg-

-.ber 
bisten en blommen, oer natoer en 0nna-

toer en al soks saken mear.
En 0nder it praten wei, wiisde er harren op de
twa ljipkes, dy't fiouwer ekers fierderop fereale
harren breidsd0ns oof ieren.
EÍkes letter tÍêde er har en mei folle begryp
waard it fan de sleatskant oanskóge.
Foar harren yn de kleasterfeart stode in ierk ach-
ter in ein oan. Ek hy hie klearebarre willewurk
yn't sin.
Nei in setsje troch't wetter tyskjen en brozjen hie
er har stevich yn 'e nekke.
Noch krekt kaam it einekopke boppe 't wetter
ót.
'lt liket wol oft er har fersOpe sil,' sei de jongste.
'Ah nee jong, witst it noch net?!'
'No, al soe se fers0pe, dan hie se dat griÍ leaver,
sá, as 0nder de autotsjillen.'
'Ja, of as mei in skot venz yn de bealch.'
Der wie fluch oanleard. In fruchtere middei.

P.F.

BEL 19OO
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TAXI.NIEUWENHUIS

Dryltsers om Ítens
Enige tiid geleden ontving de redaktie een brief
van Jaap en Willy Nooitgedagt uit Newton, Ca-
nada. Zii willen zich graag op lt Dryltser Kyp-
mantsje abonneren, hetgeen inmiddels is ge-
schied.
Tot die tijd ontvingen zij lt Kypmantsje van
(broer) Sjoerd Nooitgedagt, die ook in Canada
woont en gehuwd is met Minke van ReinderZijl-
stra.
Jappie-fan-Hille-Jantsje en zijn vrouw Willy wo-
nen al weer34 jaarinCanada.Zilwillen van deze
gelegenheid gebruik maken om alle vrienden,
buren en bekenden het beste toe te wensen.
Willy Nooitgedagt heeft haar man een beschil-
derde melkbus (zie foto) als kado geschonken.
De ene week staat molen De Rat voor, de an-
dere week wordt de bus gedraaid en staat de
SneekeÍ Waterpoort voor, omdat Willy uit Sneek
komt!
Met de groeten aan alle lezers:
Jaap en Willy Nooitgedagt,
Newton, 575 Rutland Road,
Kelowna-British Columbia,
Canada VIX 5M5.

De fraai beschilderde melkbus van de familie
Nooitgedagt uit Canada. De Rat en de Water-
poort symboliseren hun geboofteplaatsen lJlst
en Sneek.

Waar moeten we nu weer
over schrijven?
Over de Paus die - op bezoek in Chili - het be-
wind van Pinochet niet durft af te keuren?
Over Maggie Thatcher die - op bezoek bij Gor-
batsjov - verkondigt dat ze oveduigd voorstan-
der blijft van de nucleaire aÍschrikkingsstrate-
gie?
Over de lekkende olieleiding in één van de kern-
centrales bij Doel in België?
Over het tekodschieten van de rampenplannen
bij een ernstig ongeluk met een kerncentrale?
Over de geconstateerde knoeierijen met afval-
olie?
Over de nog steeds voortdurende ellende in Af-
ghanistan?
Over de inmenging van Zuid-Afrika in Mozambi-
oue?
Over de 140.000 kinderen onder de vijf jaar, die
vorig jaar in Angola en Mozambique zijn gestor-
ven?
Over de plannen van het kabinet de toestroom
van asielzoekers in te dammen?
Over de angst(psychose) voor Aids?
Toch is het ook in 1987 weer lente geworden.
Lente in lJlst.
Lente in Moskou.
Lente in Washington.
Lente in de ontwapeningsbesprekingen tussen
de Verenigde Staten en de Sovjet-Unie?
Daarom blijven we schrijvent

PARÁDE uzFf,s*,,w
4vm.wÉED
?JR.qARAl'TrE nT)=

IKV-kern lJlst

JAARMARKT IJLST

13 augustus a.s. is er weer de jaarlijkse
Jaarmarkt.

Op verzoek van de gemeente is de or-
ganisatie overgedragen aan een kom-
missie bestaande uit vertegenwoordi-
gers van Middenstand, WV en De Koe-
pel.
Deze kommissie wil bezien in hoeverre
er belangstelling bestaat bij de lJlster
middenstand om hun handel, en bij de
bevolking om hun hobby of zelfge-
maakte artikelen, op deze markt te ver-
kopen.

Uiteraard zal de kommissie beoorde-
len, aan de hand van de insehrijvingen,
oÍ er een ruimte zal worden toebedeeld.
Aanmeldingen kunnen geschieden aan
het gemeentehuis, afd. Algemene Za-
ken (dhr. A. Oolthuis), met de opgave
van de soort te verkopen artikelen.
Sluitingsdatum voor inschrijving is
1 junia.s.

De kosten bedragen / 30,- per 5 me-
ter.
Tevens kan een kraam worden gehuurd
met een lengte van 3 meter.
De kraamhuur is voor 3meter f 25,-.

De toewijzingen zullen geschieden in
de laatste week van juni, waarna het
bedrag voor staangeld en kraamhuur
moet worden voldaan voor 10 juli 1987.

De Organisatie
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Bejaardenmiddag
Op 21 februari j.l. werd de bejaardenmiddag in
het Mienskipsh0s gehouden.
Deze middag wordt jaarlijks georganiseerd door
de gezamenlijke jeugdclubs van de Hervormde
en Gereformeerde kerk.
De oudste jeugdgroep bereidt deze middag
voor en zorgt tevens voor een goed verloop van
de middag.
Er waren ongeveer 70 personen aanwezig. Dit
jaar was de een ieder bekende Teake van der
Meer uitgenodigd.
Met een drietal optredens wist hij iedereen uit-
stekend te vermaken.
De middag werd besloten met een broodmaal-
tijd, diè iedereen zich goed liet smaken.
Het was bijna zeven uur toen de laatsten huis-
waarts keérden.
Deze middag werd ondermeer mogelijk ge-
maakt door sponsoring van vele bedrijven en

winkeliers uit onze woonplaats.
Hiervoor nogmaals hartelijk dank!

De gezamenliike jeugdclubs

ANNA SCHRAA.VAN POPTA

GEDIPLOMEERD
PEDICURE

Geeuwkade 11 - TeleÍoon 1930

Opbrengst Kollekte
Reumafonds
De aktie voor het Nationaal Reumafonds in het
kader van de landelijke inzameling in de week
van 9-1 5 maart j.l. heeft een bedrag opgebracht
van / 1.057,30; dit is nagenoeg gelijk aan vorig
jaarl
Het bestuur richt zijn welgemeende dank tot de
leden van het plaatselijk comité, tot de kollek-
tanten en tot ieder die door een financiële on-
dersteuning tot het welslagen van de kollekte
heeft bijgedragen.
Mocht u door omstandigheden de kollektant
gemist hebben, dan kunt u alsnog uw bildrage
storten op giro324 t.n.v. het Nationaal Reuma-
fonds te Den Haag.

Comité lJlst
secr. Ylostinslaan 53

A. Hooisma

Opbrengst SIMAVI kollekte
Tijdens de SIMAVI kollekte die gehouden werd
van 16 maart Vm22maaftj.l., werd in bussen
met behulp van 18 kollektanten Í 754,85 bijeen-
gebracht.
Alle kol lektemedewerkers/sters bedankt!

l

i
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.MIJN HOBBY, UWGEMAK'
Het vertrouwde adres voor al uw slijpwerk! Laat
nu uw tuingereedschap 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, Bockamaslraat 27 ,

tel.1782.

BEDANKT!
Voor de vele kaarten die ik heb gekregen tijdens
mijn verblijf in het ziekenhuis in Sneek, daarna in
Groningen en bij mijn thuiskomst voor de bloe-
men, Íruit en belangstelling.
Ook namens mijn vrouw en kinderen hartelijk
bedankt' 

F. post
Buséstraat 4

Voor de belangstelling, de vele kaarten, bloem-
en en kadot, die wij onwingen bij de geboorte
van onze dochter

Tessa Tineke

willen wij langs deze weg iedereen heel hartelijk
bedanken.

Fam. J. Broercma, Bockamastraat 42, lJlst.

OPRUIMING OPRUIMING
Heeft u boeken op te ruimen? U kunt deze
schenken aan de bibliotheek van Nij Ylostins.
Mevrouw Roelvink haalt ze gaarne op. Inlichtin-
gen: tel. 05155-2243.

Nu wij na zovele jaren in lJlst ons gaan vestigen
in Thabor te Sneek wênsen wij alle bekenden
het alleóeste.
Onder u waren 50 jaar lang velen Hendriks vaste
klanten.
Tevens bedanken wij langs deze weg voor alle
lidmaat- en donateurschappen.

Hendrik en Jitske Couperus

TAXI.NIEUWENHUIS
BEL 19OO

Kollekte Ned. Astmafond
ln de week van 1'l tot 16 mei wordt er weer een
kollekte voor het Ned. Astmafonds gehouden.
Van tevoren worden zakjes rondgebracht.
lk hoop dat ik net als vorige jaren, een mooi be-
drag naar het Astmafonds mag overmaken, zo-
dat zij hun werk kunnen voortzetten.
Biivoorbaat hartelijk dank,

W. Kempenaar-Verhoog

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 geÍenommeerde reis-
organisaties aanbieden.

Habobamk @ Fiiiï:;.ïi.
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 slad'

t
fuleubelmaherf

ReinGalam{,
Gespecia/lseerd in het maken
van eigentijdse meubelen
en i nter ieu r- bet i m meringen
naar uw persoonlijke wensen.

I Uilenburg 16 - 865.1 EK lJlst - TeleÍoon 05155-2251

Voor nieuwbouw, uitbreiding of
onderhoud van uw:

O Verwarming
(C.v. en lokale verwarming)

O Sanitair en waterleiding
O Zinkwerk
O Dakbedekking

I nstallatie- ên loodgietersbeddlí

A. SIIPERDA
Stadslaan 2a, teleÍoon 05155-1224

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

ProeÍde U al:

Ons vers gemalen,

heerlijk gekruid
gehakt

en onze echte

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

SLAGERIJ

W. Ziilstra & zn.
Eegracht 65 - lJlst - Tetefoon 1309


