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lJlster N.C.V.B.-afdeling bestaat 50 iaar

Op 23 april vierde de Nederlandse Christen Vrouwen Bond - afdeling lJIst- haar
SO-iarig bestaan.
's Middags om 5 uur werd als start van de aktiviteiten ter gelegenheid van dit jubi-
leum bij het Mienskipsh0s de N,C.V.B.-vlag gehesen. Dit geschiedde doorde pre-
sidente, mevrouw J. Wierda-Kooistra en de voorzitster van de jubileum-commis-
sie mevrouw J. Fokkema-Klaver. Daarna namen 65 leden deel aan een koffietafel.

Tijdens dit samenzijn gaf mevrouw A. Frankena-
Hoomans een kort overzicht van de-afgelopen
5a jaar (zie elders in dit blad). Mevrouw W. Kem-

, _ taar-Verhoog opende om acht uur de feest-
avono.
AÍgevaardigden van het HooÍdbestuur en plaat-
selijke zusterverenigingen boden gelukwensen
en geschenken aan. Hierbij was onder andere
een insigne, dat op de nieuwe N.C.V.B.-vlagzal
worden aangebracht. Een ander kado was een
kandelaar met een kaars als symbool van de
leus van de Bond: Uw Licht, het licht. Het was
inmiddels tijd geworden om vijÍ mede-opricht-
sters, die nog steeds lid zijn, in het zonnetje te
zetten. Dat waren de dames F. Woudstra-v.d.
Meer; M. Koopmans-Jager; J. Visser-v.d. Horst;
A. Nooitgedagt-Keulen en S. Groenveld-Hoek-
stra.
Zij werden bedankt voor hun trouw en kregen
als blijk van waardering een bloemetje aange-
boden.

Hierna bracht de N.C.V.B. afdeling Leeuwarden
een musical ten tonele. Deze viel bii de aanwezi-

V.l.n.r. de dames Kempenaar, Koopmans,
' renveld, WoudstÍa, Visser en Nooitgedagt.

Haik0:

in protte protters
bemasterje de beammen;

moarn autowaskje.

P.F.

Als start van het Íeest van het S0-jarig bestaan
der afdeling lJlst wordt de NCVB-vlag gehesen.
Linkq mevr. J. Wierda-Kooistra, rechts mevr.
J. Fi!lstra-Stapersma.

gen goed in de smaak. Na de pauze werden de
leden van de jubileum-commissie nog speciaal
bedankt voor het vele werk dat zii voor deze dag
hebben gedaan. Mevrouw Tichelaar sloot de
avond af met dankgebed en het lezen van een
gedicht.

De Ned. Christen Vrouwen Bond afdeling lJlst
kan terug zien op een zeer geslaagde jubileum-
viering.
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'Us skip isfuort,'sei Eabele,
'we hawwe it seil te heech lutsen'
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N.C.V. B. - IJ Ist I 937 - I 987
KoÉ overzicht over de afgelopen SOjaar door
mevrouw A. Frankena-Hoomans.

Wy fiere hjoed feest, 't is echt wier
Us NCVB bestiet 50 jier.
ln protte is der yn al dy jienen bard
Tefolle om alles op te neamen apaft,
Dêrom hjir en dêr in hap en in snap
Oars komme wy net klear en wurdt it wol nacht.
Wy slane dan de àlde notulen der ris op nei
En yn 'e gearkomste fan 20 april 1937 diene der

22 dames meí.
De oprjochting waard doe in feit
En Drylts hie der in Kristen Frouweb1n by.
4 maaie kaam men yn 'lt Gebou' wer byien
Doe is men echt fan start gien.
It ledetal dijde dy j1ns ta 38 ót
ln bestjoer foarmje wie doe it earste beslát.

In het eerste bestuur worden gekozen: mevr.
Jansen-Mulder (voorzitster), mevr. Nooitge-
dagt-Wiersma (vice-voorzitster), mevr. Toering
(secretaresse), mevr. Hommes-Maarsingel (2e
secretaresse), mevr. Finkesieper-Dtiselman (uit
Oosthem) (penningmeesteresse), mevr. Lan-
tinga-Groenveld (2e penningmeesteresse).
Wat opvalt is dat hierbij drie'd0mny's frouwen'
zijn.
Op de eerste jaarvergadering wordt een profes-
sor uitgenodigd die spreekt over het onderwerp:
'Geboortebeperking'. Dit onderuuerp is nog
steeds aktueel en Prediker zei het al: 'er is niets
nieuws onder de zon'.
Mevrouw Hommes bedankt als lid omdat haar
man, gereformeerd predikant alhier, elders is
oeroepen.
Een gedeelte uit de notulen van 16 sept. '37:
'Dan beproefden we onze krachten op het zin-
gen van het Bondslied, evenwel dit bleek wel
een mooie maar niet gemakkelijke melodie te
zijn, daarom wanneer er gelegenheid is, eerst
eens duchtig met elkaar geoefend.'
Propaganda was ook in 1937 al belangrijk:
'Op 21 october was het een gezellige aanblik
toen de presidente de vergadering opende. Uit-
nodigingen tot het bijwonen van deze avond
waren aan verschillende dames uit de omgeving
Oosthem, Abbega, enz. gezonden.'
Deze aktie leverde 14 nieuwe leden op. In begin
1938 leidt mevrouw Toering de vergaderingen
omdat mevrouw Jansen opnieuw moeder was
geworden. In juli 1938 wordt de jaarvergadering
gehouden. Citaat uit het verslag:
'De opbrengst van de grabbelton was f 12,85
en bestemd voor steun aan crisisleden en ver-
sterking van de kas, alhoewel enkele dames het
niet eens waren met het doel. Daama sjoelen
met prijzen als sokjes, panlappen en meer der-
gelijke nuttige zaken.

Op 1 februari 1940 is het ledental 81 . ln deze
winter werd door Zr. Halsema belangeloos een

cursus over'ziekenverpleging in huis' gegeven
en zeer gewaardeerd.
Tijdens de 2e Wêreldoorlog stelt de N.C.V.B.
geld en bonnen beschikbaar voor de mannen
die in Duitsland werken. Wij maken nu een
sprongetje naar 1947, in het verslag van maart
lezen we:
Nadat de eerste vijf jaren rustig verlopen waren
zijn de laatste vijf jaren welerg onrustig en soms
spannend geweest. De oorlog heeft ook ons
Bondsleven vaak dwarsgezeten. ln anderhalí
jaar konden we niet vergaderen daar geen bij-
eenkomsten mogelijk waren, vanwege I uur
sluiten en niemand op straat, geen verlichting,
geen samenscholingen, het was alles strop en
kogel.
Onze mannen en jongens moesten in Duítsland
werken, zolang we konden hebben we pakjes
verzameld met koek, boter, kaas, erwten, en
wat meel en wat al niet voor onze gedwongen
wekers, en wat waren zij dankbaar voor ons
medeleven. En dan die meisjes die voor ons de
boter- en de broodbonnen inzamelden voor de
gevangenen in Vught. Nogmaals van deze
plaats onze hartelijke dank voor die stille werk-
sters, want immer stil moest het toegaan, het
ging met eigen levensgevaar.'
Mevrouw Jansen, presidente van de afdeling
lJlst vertrekt in november 1947 naar Brielle waar
haar man in de hervormdê gemeente aldaar is
beroepen. Uit het verslag van de afscheidsver-
gadering:
'De Bond lag haar na aan het hart. Wij zien haar
vertrek dan ook node aan. Êr werd haar een
mooie stoel aangeboden en zichtbaar ontroerd
bedankte mevrouw Jansen voor de waarde-
rende woorden, die tot haar gesproken werden.'
Het 2S-jarig bestaan wordt op 26 april 1962 in
het 'Himsterh0s' te Oosthem gevierd. De
N.C.V.B. organisêert cursussen volksdansen
('Yleke-D0nsersl), bloemschikken e.d. Er wer-
den lezingen gehouden met bijvoorbeeld als on-
derwerp:'Vrouw en Geloof' en'Ontwikkelings.
samenwerking'.
Dan zijn er ook nog akties voor Russische ge-
vangenen, adoptiekinderen en het inzamelen
van gebruikte kleding.
Nu bestaan we dus 50 jaar en de Bond gaat door
als een Gideons-bende.
Wy seagen efkes tebek op de ófleine wei,
Werom tinke oan it wurk, dat mannichien wat
sei,
Net altyd gie it de NCVB foar de wyn
Krityk wie der, tsjinslach, mar dochs ek sinnes-
kyn.

No giet it mei moed en betrouwen op it 11e lus-
trum oan
Dus sizze wy hjoed op blide toan:
De NCVB- de NCVB- dy bliuwt bestean
Mei elkoar besykje wy dêr noed foarte stean.

OPENBARE BASISSCHOOL,,DE KOGGE''
De Dassenboarch 32 - lJlst - Tel. 05155-1606

AANMELDING van nieuwe leerlingen is dagelijks mogelijk, evenals een
oriënterend gesprek over,,de aanpak" op onze school.

Kleuters kunnen worden geplaatst, de dag nadat ze 4 JAAR geworden zijn.

De schoolleiding van ,,De Kogge"

AÍscheid ds. H. Faber
Op zondag 3 mei nam ds. Faber na bijna 7 jaar
afscheid van de hervormde gemeente. De tekst
van zijn aÍscheidspreek was MaU. 6:13b. Na de
dienst sprak scriba E.D. de Vries de vertrek-
kende predikant en zijn vrouw toe en bood hen
namens de gemeente een Íoto van de kerk en
bloemen aan.
Mevrouw J. Fokkema-Klaver bood namens de
zondagsschool een boek met kindertekeningen
aan. Daarna was er een druk bezochte af-
scheidsreceptie in het Mienskiosh0s. Diverse
sprekers werden in de gelegenheid gesteld het
woord te voeren. Dhr. J. Hijnberg sprak namens
de hervormde kerkvoogdij, dhr. F. v.d. Wal na-
mens de gereformeerde kerk. Hij signaleerde
o.a. de steeds verder vorderende samenwer-
king tussen de beide kerken.
Ds. J.C. v.d. Bos-v.d. Steeg uit Nijland sprak na-
mens de Ring lJlst, mevr. Zaaiervoor de Classis
Sneek en dhr. T. Kansil vertegenwoordigde de
Provinciale kerkvergadering. De leiding van
deze receptie berustte bij de consulent ds. S.
Ypma uit Oosthem. Ds. Faber bedankte voor de
kado's en alle goede woorden en zei voods btii :

te zijn met'Samen op Weg'(herv.- geref.) me,
dat ook de samenwerking met Doopsgezinderr--
en katholieken belangriik is. Ds. Faber die om
gezondheidsredenen met vervroegd emeritaat
gaat, gaat zich met zijn gezin in Borger (Drenthe)
vestigen.
Wij wensen hen daar een goede en gezegende
tijd toe.

Fr.B.

Oproep van 't NifelhÍske \-,
Wie wil in het aanstaande seizoen (1987/88) een
kursus leiden in het kreatief centrum 't NiÍelhÍs-
ke? We zoeken iemand voor timmeren (voor
volwassenen) en voor klusjes in en om huis en
voor binnenhuisarchitektuur. Andere voor-
stellen zijn ook bespreekbaar.
Bel naar; G. Lageveen (tel. 2312) oÍ R. Koop-
mans (tê|. 2517).

Avondvierdaagse
Oosthem e.o.
Ook dit jaarorganiseren wij weereen avondvier-
daagse in Oosthem, en wel op 16, 17, 18 en
19 juni.
Start: 's avonds tussen 18.30 en 18.45 uur in het
Himsterh0s.
Inschrijfgeld: / 4,- per persoon.
Individuele lopers kunnen zich 's avonds 16 juni
opgeven in het Himsterh0s. Groepen graag vóór
10 juni opgeven bij mevr. J. Kroes-v.d. Kamp,
Nijesyl 38, tel. 1858.
Voor beide afstanden zijn er prijzen. U kunt 5 of
10 km per avond lopen. De beste groep (min.
10 personen) ontvangt de wisselbeker. Een ie-
der krijgt onderweg limonade. Prijsuitreiking op
de laatste avond, vrijdag 19 juni in het Himster-
h0s. ledere deelnemer ontvangt een medaille.

t

DEKDED-
OUEPTREKKEN
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Walker, Pontiac Chrysler, Fiat, Benfley. Varië-
rend van open tweezitters tot vrachtwagens en
brandweren in de leeftijd van 1920-19S0.
Motoren: Ariel, Sarolea, Harley D., D.K.W., Rud-
ge, A.J.S., Terrot, Indian, Norton, Sunbeam, Gil-
let, Condor, B.S.A., N.S.U., B.M.W., Vetocette,
Triumph, T.W.N., Peugeot, Douglas, F.N., Sim-
plex, Eysink, Moto Confort, Nimbus, Royal En-
field, Victoria, Sparta, Dollar, Automoto, Gnome
Rhone, variërend van 98 cc tot 1200 cc in de
leeftijd van 1912-1950, 1 cilinder tot 4 cilinder
met en zonder zijspan.
De Elfsteden Oldtimer Rally begint Internatio-
naal te worden met deelnemers uit: Groot Britta-
nië, België en West-Duitsland.

Commissie bejaardentocht
lJlst
Via deze weg willen wij de bejaarden van lJlst
kennis geven van ons jaarlijks uitstapje op
maandag 15 juni met de 'Mozart'.
U ontvangt hiertoe een huis-aan-huis bezorgd
formulier dat u met uw bijdrage à / 37,50 per
persoon kunt inleveren bij onderstaande adres-
sen:
A. Nooitgedagt, Harinxmaweg 18; J.v.d. Wou-
de, Uilenburg 29; A. Kootje, Bockamastraat 16;
E. de Vries, Uilenburg 2; K.v.d. Sluis, S. Sjaerde-
malaan 67.

Slagget it jo, om de siÍers 1 oan't-en-mei I yn
dizze hokjes te settên, sounder dat hja as op-
folchjende sifers fan boppen nei 0nderen, fan
lofts nei rjochts en fan rjochts nei lofts of diago-
naal elkoar oanreitsje?!?
Dus sa mei it net

ensafh.

P.F.

'lt Dryltser Kypmantsje' :

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

Redaktie: A. Kuioers
F. Bloemhof
Fr. Boschma

Raadsverslagen: F. Nauta

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

Opmaak: Studio Sybe Houtsma,
lJlst

Druk: Drukkerij Visser, lJlst
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Agenda april-mei 1987.

23 mei Toeristische kerkeroute Wymbritseradiel
26 mei Íeestavond Vrouwenraad voor medewerksters,Wandkleed'
26 mei Floralia-tentoonstelling De Kogge, í3.30-17.30 uur
27 mei Jeugdvoorstelling Culturele Raad

3 juni Koffiemorgen NCVB
5 juni 9.fi) uur Poppentheater
5 juni Opening Mauritiusschool
7 juni 'Euphonia', Ned. Herv, Kerk 9.30 uur

20 juni 'Wymbritseradiel turnwedstrijden'in de Utherne

Graag programma's voor het nieuwe seizoen vóór I augustus a.s. inleveren!

Vaste avonden/middagen:
Zangvereniging'Euphonia' repetitie iedere
dinsdagavond B tot 1 0 uur in de Doopsgezinde
kerk.
Muziekkorps'Concordia' repetitie iedere
maandagavond half 8 tot half 10 in 'Het Miens-
kipsh0s'.
Drumband'Goncordia'iedere dinsdagavond
van 7 tot 8 uur, Galamagracht 28.
Judo lessen, iedere dinsdag 4 tot 8 uur in 'Het
Mienskiosh0s'.

lksdansen 'De Yleke Dounsers', jongeren-

\Éóep dinsdagavond 8 tot 1 0 uur, 1 keer in de 1 4
dagen in het'Himsterh0s' teOosthem. Ouderen
iedere dinsdagmiddag van half 2 tot 3 uur in 'Het
Mienskiosh0s'.
Schaken elke maandagavond in de Stadsher-
berg

Dammen elke maandagavond in de Stadsher-
oerg
E.H.B.O. Herhalingskursus op 12l1 , 26/1 , g/2
en 25/2. Herhaling reanimatiekursus op 1 3/4.
Amnesty lnternational 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, Stánfries elke dinsdag vanaf
18.00 uur.
TaÍeltennis maandag van 19.00 tot 23.00 uur,
zaterdag van 9.00 tot 1 3.00 uur jeugd.

't Nifelh0ske iedere dinsdagavond 18.45-20.00
uur, iedere woensdagmiddag 13.30-14.30 uur.

AgendabuÍêêUlMevrouw w. Kempe-
naar-Verhoog, Jonker Rispensstraat g, telefoon
1747.

De derde ElÍsteden
Oldtimer Rally op 30 mei 1987
In 1984 ontstond het idee voor deze grootste
Rally voor Oldtimers van vóór 1950 in Nederland
als een 'uit de hand gelopen geintje' bij het open
haardvuur.
Inmiddels is het een klassieker!
Meer dan 300 ingeschreven voeduigen zullen in
de dagen van Hemelvaadsdag Vm zaterdag/
zondag volgend, zorgen voor een groots festijn.
Liefhebbers die veel vrije tijd steken in hun hob-
by, komen reeds op Hemelvaartsdag naar het
Recreatiecentrum Sondel om tussen hun Old-' rervrienden te verblijven en dan op zaterdag

\-.grote tocht te rijden. Het is een uitdaging
voor voeduig en berijder.
Voor echter zaterdagochtend om 07.00 uur de
eerste Oldtimer van start gaat, is er behalve ge-
zelligheid op het centrum, ook veel te zien.
Vrijdag in de namiddag is er een voorproefje. De
dan op de camping aanwezige Oldtimers (plm.
100) worden uitgenodigd voor êen kort ritje via
Balk naar Sloten. De stad Sloten ontvangt ons
met 'De Schutterij', het Stedelijk Muziekkorps
en... natuurlijk wordt het kanon afgeschoten.
Planning is plm. 16.30 uur vertrek van Sondel,
plm. 18.00 uur aankomst Sloten. Heel Sloten
komt vol met oude, maar in uitstekende staat
verkerende motorvoertuigen. Er zijn oudjes bij
van 1912.
De Friesche Motorclub te Leeuwarden heeft
voor ons op uitstekende wijze de route uitgezet.
Deze routebeschrijving is samengevat in een
mooi Routeboek, die elke deelnemer kriigt plus
Rallybord plus Stempelkaart.
In een aantal steden gaan vrijwilligers van de
VW's soms in klederdracht te stemoelen. ln
Bolsward, Harlingen, Franeker, Dokkum, Leeu-
warden, Grouw (controle) en Sneek staan de
Opel-dealers klaar dê deelnemers te ontvangen
en hun van een stempel te voorzien.
In Workum is er altijd wat speciaals; in Franeker
zorgt het VW dit jaar voor een speciÍieke ont-

vangst in het centrum. Ook het VW lJlst laat
zich dit jaar niet onbetuigd.
Deze organisatie wordt mogelijk gemaakt door
vele advedeerders in het Routeboek en met
name door Q-B en de vijf Opel-dealers. De W.W.
rijdt mee en zorgt voor service onderweg, o.a.
met de klassieke motoren en motoren met zij-
sDan.
De start en finish is te Sondel. Elf stempels ge-
ven recht op een Íraaie plaquette.
Secretariaat: mevr. L. Kranenborg, De Rival 17,
9207 CT Drachten.
Namens de Commissie Elfsteden Oldtimer Ral-
ly, die bestaat uit: de heerA. Kranenborg, De Ri-
val 17 ,9207 Cï Drachten; de heer H. Bulstra, De
Rival 15, 9207 Cf Drachten; de heerJ. Bosma,
Merkbuorren 1 05, 9241 GD Wijnjewoude.

Route en passeertijden: Start Sondel 07.00-
9.30 uur, Staveren, Hindeloopen, Workum,
Bolsward, Franeker, Bartlehiem/Tergracht,
Dokkum, Leeuwarden, Sneek, lJlst 15.45-18.15
uur Sporthal, Sloten, Sondel (Íinish) 1 6.50-19.30
uur Recreatiecentrum Sondel.

N.B. Het moet niet uitgesloten worden geacht
dat de werkelijke passeertijden afwijken. Dit
mede door aktiviteiten in de verschillende ste-
den. Er is al enigszins rekening mee gehouden.
Een Rally van deze omvang over een afstand
van 230 km. is voor zover bekend, uniek. Wij zul-
len genoodzaakt zijn om een max. aantalte stel-
len van 400. De verschillende gemeentebestu-
ren en ook provincie geven ons de volle mede-
werkang.
Als deelnemende automerken zijn te noemen
tot dusver: M.G., Ford, Chevrolet, Citroën, Mer-
cedes, D.K.W., Wolsely, Renault, Morris, Volvo,
Riley, Peugeot, Praha, Daimler, Lea Francis,
Plymouth, Clero, Singer, Panhard, Opel,
B.M.W., Morgan, Brennabor, Dodge, Nash, Ma-
this, N.S.U., Skoda, Austin, De Soto, Humber,
Rover, Armstrong Siddeley, Willy's, Chenard
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Niet alleen in kleine kado's
hebben wij een enorme keus . . .

Ook voor grote kado's kunt u
bíj ons te kust en te keur!
o.a. voor Vaderdag.

NIEUWT

Rien Poortvliet,
Langs het tuinpad van mijn
vaderen f 79,50

Marjolin Bastin,
Afsprakenboekje 1988

f 7,95

Uw adres voor het ontwik-
kelen en afdrukken van
f ilms en diafilms
Snel en goedl
(24 uurs service)

VISSER.IJLST
BOEK. EN FOTOHANDEL.SPEELGOED
G:I.íè9r..hr, rêrêroón 1313

Bondsspaarbank
o5

ven 1818 Sneek-lJlst

Stadslaan 51
051 55-1 245,

3àn,80-rrrnu

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

Autorijschool L. de BOer
Belangrifker dan een goedkoop

lesuur is de eindÍekenlng
na het rllexamenl

Ga daarom naar
Autorijschool L. de Boer

Popmawal12
lJlst

TeleÍoon 05155-155Ít

VOLLEDIG
GEDIPLOMEERD

Gazelle en Batavus ÍÍeÍsen
Topkwaliteit voor iedereen.

maar... natuurlijk ook voor al
REPARATIES gaat u naar de

lilst

riiwictbcdrii

dcvr woudJcnd
jurjen hoomansstraat 2 telefoon 05155-2403 midstrjitte 61 teleÍoon 05141-1657

Voor al uw:
a 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 wekeliikse folder

SPEERSTRA'S
VOORDEELMARKT
Stadslaan 2 - Telefoon 1206

Uw slagvaardige partner voor:
VERZEKERINGEN

HYPOTHEKEN
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Brand in molen De Rat
Op donderdagavond 14 mei leidde de heer
H.J.C. van der Woude een 20-tal mensen, die
deelnamen aan een excursie, rond in De Rat. Tij-
dens dit uitstapje verscheen een man met een
jerrycan in de molen. Hij werd voor een onder-
houdsmonteur gehouden, omdat daarmee op
dezelÍde avond een afspraak was gemaakt.
Deze 'monteur' was echter een brandstichter en
besprenkelde een deel van De Rat met benzine.
Tegen de regels in stak éÉ der bezoekers stie-
kem een sigaret op waarna een grote explosie
volgde en brand uitbrak.
Dit alles gebeurde om precies 19.45 uur.
ln allerijl werden de lJlster brandweer, de
E.H.B.O.-vereniging lJlst-Oosthem e.o., het
Rode Kruis uit Sneek, de ambulance en de (Re-
serve) Rijkspolitie gewaarschuwd. De rook
kwam aan alle kanten uit de met riet bedekte
romp.
Gelukkig ging het slechts om een oefening.
Deze was door de heren Dik Overeem uit Sneêk
en Aant Visser uit lJlst zo realistisch opgezet,
dat enkele lJlsters boos werden toen ze ontdek-
ten dat deze brand 'nep' was. De heer Overêem
'- medewerker bij de Alarmcentrale voor Z.W.-

-- 
iesland die gevestigd is in de Sneeker brand-

weerkazerne.
Een in scene gezet verkeersongeval voor de in-
gang van De Rat, bemoeilijkte de bereikbaar-
heid van de molen in hoge mate. Om 19.55 uur
kon de lJlster brandweer water geven. De
E.H.B.O.-ers, die niet een alarmsysteem heb-
ben zoals de brandweer, warên omstreeks
20.15 uur op de plaats des onheils.,Ruim
20 slachtoffers moesten behandeld en afge-
voerd worden. Dokter Drenth, die ook bij de
ramp aanwezig was, zei tevreden te zijn over de
rustige en goede werkwijze van de E.H.B.O.-
ers. Deze stonden onder supervisie van ploeg-
leider Henk Nagelhout.
Eén slachtoffer was levensgevaarlijk gewond en
werd op spectaculaire wijze met de ladderwa-
gen van de Sneeker brandweer vanaf de stelling
naar de begane grond getransporteerd. Deze
'gewonde'was mevrouw Ina Snippe uit Sneek.
Na afloop was er een nabespreking in de kan-
tine van Nooitgedagt. Brandweercommandant
E.D. de Vries bedankte alle instantiés voor hun

;dewerking, speciaal de heer Van der Woude
'-'e als vrijwillig molenaar en instructeur aan

houtzaagmolen De Rat is verbonden.
De Vries betuigde ook nog zijn dank aan de zo-
genaamde Lotusslachtoffers, die op deze gure
avond veel kou hebben geleden.
De algemene mening was dat deze oefening,
waaraan ruim 70 mensen deelnamen, geslaagd
was en zeker voor herhalino vatbaar is.

Kon. Ned. Ver. E.H.B.O. afd.
lJlst-Oosthem
Distriktswedstrijden 11 april j.l. op Ameland.
Onze wedstrijdploeg bestaande uit mevr. Fokje
de Jager, mevr. Annie Boschma en de heer Cor
Hilarius hebben door op 16 maart j.l. de kring-
wedstrijden te lJlst te winnen, deelgenomen aan
de distriktswedstrijden te Buren op Ameland op
11 april j.l.
De wedstrijdpJoeg heeft ook tijdens deze dis-
ktriktswedstrijden weer een prima resultaat be-

OPEN DAG
Op 5 JUNI a.s. zal de nieuwe Mau-

ritiusschool officieel worden ge-
opend.

Het bestuur van de vereniging voor
christelijk onderwijs nodigt alle be-

langstellenden uit om de nieuwe
schoolte komen bezichtigen, en
wel om 16.30 uur, na het officiële

gedeelte.

haald, doorvan de 16 deelnemende ploegen (al-
lemaal winnaars van de kringwedstrijden) op
een eervolle vijfde plaats te eindigen.
Het was jammer dat door een foutieve jury-
beoordeling op een haartje na (twee punten) de
finale werd gemist.
Fokje, Annie en Cor bedankt voor jullie tijd en in-
zet deze maanden hier aan besteed. Jullie heb-
ben onze kring D en aÍdeling op waardige wijze
vertegenwoordigd.

Elf E.H.B.O.-ers(sters) geslaagd voor har-
treanimatie
De E.H.B.O. afd. lJlst-Oosthem organiseerde in
maart een cursus hartreanimatie voor E.H.B.O.-
ers. Deze cursussen worden gegeven onder
verantwoording van de Koninklijke bond voor
Reddingwezen en Eerst Hulp Bij Ongelukken,
Het Oíanje Kruis, en staan onder leiding van
hiervoor speciaal opgeleide arts-docenten.
Dr. E. Drenth, huisarts in lJlst is een van die soe-
ciaal opgeleide arts- docenten hartreanimatie.
Elf E.H.B.O.-ers(sters) hadden zich opgegeven
voor deze cursus. En onder de deskundige en
bezielende leiding van dr. Drenth is er enthou-
siast en hard gewerkt, met als resultaat dat op
31 maart j.l. na een pittige cursus en een pitig
examen alle cursisten zijn geslaagd!! Een fijn re-
sultaat voor docent en cursisten. Gefeliciteerd!
Het examen werd aÍgenomen door dr. Brouwer
uit Oosterwolde.
De elÍ geslaagden zijn:
dhr. H. Baudet, Westergoleane 19, lJlst; mevr.
A. Boschma, Pytsjepólle 3, Oosthem, mevr.
F. de Jager-Bootsma, Piekezijlstraat 46, Sneek;
mei. J. de Jong, Buséstraat 18, lJlst; mevr.
J. Landman-Jacobi, De Cingel 1, Oosthem;
mel. L Nagelhout, Buséstraat 6, lJlst, dhr.
J.P. Nobel, Sudergoweg 40, lJlst; dhr. P. van
Slooten, Jr. Rispensstraat 13, lJlst, mevr.
A. Smit- Bles, Ylostinslaan 47, lJlst: dhr.
E. Stienstra, W.M. Oppedijkstraat 20, lJlst;
mevr. A. de Witte-Nijdam, Nessenwei 11, Oos-
them.
Totaal zijn er in onze afdeling nu 20 E.H.B.O.-
ers(sters) met de aantekening hartreanimatie.

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 cursqs kunt u het examen
voor het eenheidsdiploma afleggen. U moet dan
tenminste 16 jaar oud zijn. Als u voor het exa-
men slaagt krijgt u het eenheidsdiploma
E.H.B.O. en mag u zich E.H.B.O.-e(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-
gelatên wanneer u in aanraking komt met
slachtoffers van een ongeval.
Om enkele voorbêelden te noemen: u leert wat u
moet doen bij bewusteloosheid, ademhalings-
stoornissen, bloedingen en wonden, verbran-
dingen, vergift iging, verstuiking en botbreuken.
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 ads en
een kaderinstructeur gegeven.
Waar en wanneer wordt de E.H.B,O.-cursus
gêgeven:
Plaats: grote zaal van Nij Ylostins. Op de
maandagavond. Aanvang 19,30 uur, Start
cursusl 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, 05155-2174; dhr. H. Nagethout,
05155-2179.
Kon. Ned. Ver. E.H.B.O., aÍd. lJlst-Oosthem.
Secretariaat: Piekezijlstraat 46, Sneek, me-
vrouw F. dê Jager-Bootsma.

Stánfries nieuws
Jan Bergstra finalist N.K.
Zaterdag lS april werden de Noordnederlandse
kampioenschappen in de C-kategorie te
Scheemda geturnd.
Als nummer 2 van Friesland moest Jan zich
deze middag proberen te plaatsen voor een fi-
naleplaats te Krimpen aan de lJssel. Met een
puntentotaal uan 46.25 behaalde Jan de vierde
plaats en manifesteerde zich nu tevens als
beste Fries!
Een prestatie die hij de laatste jaren niet heeft
kunnen halen.
De Stánfries-turner zalzich nu op 16 mei met de
besten van Nederland moeten meten.

InstuiÍ
Woensdagmiddag 15 april werd door de
gymnastiekvereniging Stànfries een instuif
georganiseerd. Ongeveer 160 jongens en meis-
jes kwamen een kijkie nemen en daar bleef het
niêt bij. Naar hartelust werd er gesprongen op
het luchtkussen, de trampoline en de mini-
tramp. Ook de ringen en de familieschommel
waren kontinu bezet. In de tekenhoek konden
de jongste deelnemers een beetje op adem ko-
men om zich daarna weer volop in het springge-
weld te storten.
Verdere aktiviteiten waren rollen, hockeyen,
korfbalgooien, touwspringen enz.
Het ligt in de bedoeling om hier een jaarlijks te-
rugkerend evenement van te maken. Dus houd
de woensdagmiddag in de paasvakantie voor-
taan in de gaten!

Onderlinge wedstrijden
Zalerdag 2 mei kwamen t04 leden van onze
vereniging, verdeeld over 12 groepen naar de

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

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

\AÍ. Huisman
Eegracht 37 8651 EG lJlstl05155-1735

g

GeboorÍekoorfJes, Irouw- en
Gelegenheidskoorfen
worden brjons rokkundrg gredrukt
Boeken fer inzoge!

OOK UW Z AKEI.'JK DRUKWERK
,S 8'J ONIS'N GOEDE HANDEN.

het bedrijf voor leverang en plaatsing
van alle soorten glas.
verkoop van: verf, behang, doe-het-
zelf-artikelen, klompen, werk-,
klomp- en turn-schoenen.

J.G.DEVRIES -TJI,ST
schlfder- en behwtgersbedillÍ

Galamagracht 13 - TEL. 0515S-1307

Galamagracht 9 - lJlst - 05i55- 1318

anlnt

Wffinr,
Zevenpelsen 8, 8651 BT lJlst
Privé: Sikko Sjaerdemalaan 31, lJlst
Telefoon 05155-1322

&q,r-t l-^d n mnlw armattm,

Utherne om hun jaarlijkse onderlinge wedstrijd
te kunnen turnen.
En strijd was er, bij2onder kleine verschillen of
helemaal geên vêrschil en soms verrassende
winnaars oÍ winnaressen.
De uitslag was als volgt:
meisjes 6-8 jaar: 1. Froukje de Vries 3'1.0 p; 2.
Nynke Hoekstra, Nine Els de Vries, Mariëlle
Gebben 28.8 p; 3. Anna Koopstra, Karin Groe-
neveld 27.9 o.
meisjes 8-10 jaar: 1 . Alice Baudet 31 .7 p; 2. Es-
ther de Jong, Marike Feenstra 31.5 p; 3. Esther
Smid 30.7 p.
meisjes 10-12 jaar:1. Marrit Jorritsma 33.0 p;
2. Anet Bergstra32.7 p;3. llse van Schaik 31 .1

o.
meisies 12-15 jaar: 1 . Karin de Boer 33.2 p; 2.
Ester Zaagmans 32.9 p; 3. Esther Posthuma
31 .3 p.
jongens 6-8 jaar: Richard Broersma 40.3 p;2.
Tjerk Bakker 40.1 p; 3. Sybolt de Vries 38.2 p.
jongens 9-11 jaar: 1. Knilles Oreel 38.2 p; 2.
Thijs Salverda 37.8 p; 3. Jeroen van Schaik 37.4

jongens 12-16jaar: 1. Vincent Houtsma39.7 p;
2. Sjakko Veltman 38.7 p.

Selektie:
meisjes A Vm 10 jaar: 1. Engelien Schraa 33.9
p; 2. Rixt Bootsma 32.7 p: 3. Marijke Osinga
32.3o.
meisjes B 11-12 jaar: 1. Mirjam Hagens 35.6 p;
2. Gerbrich Dijkstra 34.6 p.
meisjes en dames, 12iaar en ouder: 1. Minke
Oreel 34.7 p; 2. Ellie de Vries 34.4 p; 3. crytte
Oreel 34.3 p.
jongens: 1. Nolke Jan Bergstra 43.8 p; 2. Geert
Huitema 43.2 p.
heren: 1 . Jan Bergstra 54.O p;2. Jan Sake Hof-
stede 53.0 p.
De wisselbeker werd voor de tweêde achter-
eenvolgende keer door Jan Bergstra gèwon-
nen. Zijn gemiddelde cijfer was 9. Mirjam Ha-
gens volgde hem op de voet met 8.9, 3e werd
Nolke Jan Bergstra met 8.76 en 4e Minke Oreel
met 8.67.
Zaterdag 20 juni worden in de Utherne de Wym-
britseradiel turnwedstrijden gehouden. Een flink
aantal leden zal de Stánfries-kleuren verdedi-
gen. Er zal in ieder geval nog Íanatiek voor wor-
den getraind!

Voorbereidingsbesluit geno-
men voor VW-gebouw lJlst
De gemeenteraad van onze gemeente heeft in
haar vergadering van 21 april j.l. de eerste stap
genomen om tot realisering van een VW- ge-
bouw te komen.
Om het plan - het pand Geeuwkade 4 hiervoor
te verbouwen - was het nodig het bestem-
mingsplan te wijzigen.
De gemeenteraad was zeer tevreden met deze
ontwikkeling maar vond het alleen jammer dat
dit plan dit jaar niet meer gerealiseerd kan wor-
den. Dit gaat met name om de in dit gebouw ge-
plande openbare toiletten.
Auke Frankena (CDA) drong dan ook aan bij

B&W om zolang tot een oplossing te komen.
'Men moet de hoge nood niet onderschatten.'
Burgemeester Cazemier antwoordde dat men
maar even geduld moet hebben. 'Dat dit plan
binnen drie jaar na het ontstaan van onze
nieuwe gemeente gerealiseerd wordt, dat is
toch vlug.'
Wethouder De Vries (CDA) noemde nog het caÍé
en de camping als tijdelijke oplossing.
Verder besloot de gemeenteraad om het Miens-
kipsh0s een bijdrage van / 6.285,70 te veÍstrek-
ken als bijdrage in het exploitatietekort. Burge-
meester Cazemier hoopt dat dit een eenmalige
zaak is.

Ook ging het gemeentebestuur een gemeen-
schappelijke regeling aan met de gemeente
Sneek betreffende de brandbestrijding. De een-
heid lJlst blijft hierdoor gehandhaafd en krijgt
een groter gebied toegewezen.

TÉntips
Ha jo te min romte yn 'e tÍn om komkommers,
augurken, kalebassen ensfh. in plakje te jaan?
In stik betonizer fan sa'n 1.50 mtr. hichte is de
oplossing.
In stik gaas kin ek, mar dat moat dan earst wol
op pealtsjes slein wurde. De planten wol fêstbi-
ne.
Plantsje kr0den tusken slaat, koal en neam mar
op en jo hálde in bulte 'fretterij' Ít 'e tÍn. Ek ge-
woane teantsies knyflok is in masterlike 'besi-
kermer'. En fansels fan 'e simmer en hjerst tige
sOn iten!

TÉntip:
Siedzje: Siedzje it sied nea te djip. Fral yn 'e
maitiid, as it noch kàld is, 0ndjip siedzje. As jo te
djip siedzje by lege tempeÍaturen jout earder
kàns foar 'swakte parasiten' om it sied oan te
taasten.
As it waarmer wurden is en de gron is droech,
dan in pear sintimeter djipper siedzje. Oa.
droeget it sied wer Ít.

TÍntip:
Guon grienten sjitte gau troch. Fral slaat en an-
dievje ha dêr gauris lêst fan. Oarsaak: 1 . te betiid
siedde, fral as de nachten te kàld binne; 2. net it
goeie soarte br0kt (yn slaatsoarten bin allinne al
sàn, acht ferskillende); 3. troch stilstàn yn 'e
groei byg. troch droechte.
Tsjin't trochsjitten is net folle te dwaan, mar mei'
in mes troch't krop snije, helde io it wol in pear
dagen op!

De wind is om...
Geen nieuwe kernwapens in Europa,
Dat was de oproep van de vredesdemonstratie
in 1983. De NAVO wilde toen kruisraketten
plaatsen en allerlei ander wapentuig vernieu-
wen. Dat wilde de Amerlkaanse regering, dat

BEL 19OO
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wilde de Nederlandse regering. Een groot deel
van de bevolking wilde dat niet.
Nu, in 1987 li.ikt het oÍ de NAVO alle kernwa-
pens de wereld uit wil, om te beSnnen uit Eu-
ropa.
Dat wil de Amerikaanse regering, daarover aar-
zelt de Nederlandse regering.
De wind is kennelijk gedraaid. Wij zijn blij met
deze plannen.
Maar afschaffen van kernwapens moet ge-
paard gaan met ontspanning. Dat wil zeggen
banden met bewoners in Oost-Europa moeten
versterkt, vijandsbeelden moeten afgebroken
en handelsbetrekkingen moeten uitgebreid
worden. Als dat niet gebeurt, dan verandert er
niets. lntegendeel, dan worden de atoomwa-
pens vervangen door heel veel, heel dure 'ge-
wone' (ook verschrikkelilke) wapens. Veel meer
jongens zullen veel langer in militaire dienst
moeten. De roep om (voor Europa goedkope en
voor de Verenigde Staten peperdure)'kernwa-
pens zal versterkt terug komen. Dit is ook de re-
den voor de aazeling van veel Europese rege-
flngen.
Wij vragen iedereen in lJlst om in de kerken, in
de politieke partijen, de vakbeweging en het ge-

;eentebestuur dit proces van afschaÍfen van
Voomwapens én ontspanning te steunen.

Wilt u meer weten dan kunt u kontakt met ons
opnemen.

Interkerkelijk Vredesberaad
Kern lJlst e.o.

Ylostinslaan 7 5. tel. 1254

Waar moeten we nu weer
over schrijven?
Een vraag van de l.K.V. kern lJlst ên dan volgt
een hele opsomming van onderuverpen waar-
over te schrijven zou zijn. Die opsomming alleen
al is erg negatieÍ, maar, zegt de schrijver, on-
danks dat is het toch weer lente geworden in
1987. Lente in lJlst, Moskou en Washington, om
er maar een paar plaatsen op de grote wereld te
noemen. Maar ook lente in de ontwapeningsbe-
sprekingen tussen de Verenigde Staten van
Amerika en de Sovjet Unie. Daarom blijft de

K.V. kern schrijven.
:,-"u heeft u van ondergetekende in de eerste

maanden van 1987 niêts veÍnomen in het Kyp-
mantsje; daar waren redenen voor en die zijn er
nog, maar ik heb veel gelezen en gedacht en
toen ik dit ingezonden stuk van de IKV kern lJlst
las: ze hebben gelijk en ik moet ook nodig iets
laten horen.
Het besluit tot plaatsing van kruisraketten (het
hete hangijzer van de voorbije iaren) is geno-
men, maar dat houdt niet in dat we nu stil kun-
nen gaan zitten, het l.K.V. niet en ook anders-
denkenden niet. Ook wij moeten nu net als de
Verenigde Staten en de Sovjet Unie en de West-
Europese Staten proberen ze weer weg te krij-
gen en de eventuele nog te plaatsen ongedaan
te maken, dat wil zeggen, proberen voorwaar-
den te scheppen.
Hoe kunnen bijvoorbeeld zowel l.K.V.-mensen
als l.C.T.O.-mensen en nog diverse andere
groeperingen die de vrede willen behouden en
najagen daaraan meewerken? Niet alleen door
te schrijven, maar door ons te verdiepen in ach-
tergronden. Bijvoorbeeld op kerkelijk gebied.
Kontakten in Oost-Europa met kerken en chris-
tenen aldaar. De plaats van militairen in kerk en
samenleving.
Aandacht besteden aan het Wereldconcilie voor
de Vrede. Hoe lezen wij de Bijbel bijvoorbeeld
ten aanzien van de Mensenrechten. Gewetens-

De striid om it bestean

It libben is hurd en wreed ek op 't bêste lán fan d'ierde
fral foar 't lyts gewriemel yn 't bosk, wetter en yn 't fjild,
wa fan ós sjocht hoefolle as der wurklik bliede
sa'n soad grut lyts lijen, wa hat dêr ea oan tild?!

ln ielreager reaget kikkerts linich rit de feaften
yn't iere ljocht spant in spin syn smoarend web,
twa tellen letter is der al in gànzjende mich ynsketten
de spin stekt ta, de mich Ankomt de dea hjir net,

skriezen en stránljippen boarje harren skerpe snavels
djip yn de drek foar wjirmen en in inkle pier,
wilens geane roeken op besite by de nêsten op de kavels
en hawwe by ít jonge libben yn 'e dop de measte tier,

in nuete einepyk wurdt hommels nei hnderen lutsen
wetterrotten slepe de ferstikte pyk nei hanen nêst,
in fjildm1ske, mei de nekke op twa plakken brutsen
hinget slop yn de kattebek, poes syn dei is at bêst,

in ljip trapet dryst en ynstinktyf op sêfte seadden
wjirmen wrotte mei gong harren deate mjitt',
lytse tyspeljende toarnterkes binne net mear te rêden
as in swaftkop miuw yn it swarte wetter sjit,

knikjend swimt in reidhin mei syn piken
op jacht nei maaietuorren troch 't tichte einekroas,
in ekster pjokt tàk yn 'e wol nei skieppetiken
in earmpykje sAget luzen leech ap in bloeiend'roas,

de lytse stirns hat nei tlzen kilometers fleanen
op it waad syn earste fiskjes al yn de kraach,
yn de weake blabze steane kllten kreas te 'meanen'
hjir snobbet in snip de grenaten mar alte graach,

yn't reid kwinkelearje reidsjongers en karrekiten
snippe krobkes en miggeguod by de fleet,
seemokken steane de strjitstiennen te beskiten
wilens pikkend yn 't bluod'rge lichem fan in skeet,-

slobben slobberje nei weake wetterslakken
in m1zefalk'stiet'te bidden yn de blauwe loft,
dêr 'falt' er as in stien en hat in mAs E pakken
in molfret gersrapen oan't er sawat hast ploft,

blokfinkjes fuorje jongen mei larven en r0pen
hearringslynders skarrelje troch 't sierlike sníleguod,
yn in droege greppel wit in wezeling ta te sl1pen
hazzen fleane hastich bangich by de jongen fuort,

tsjin 't swarte swurk fladderje fel flearmlzen
wurde sêd troch harren sa unyk sonarsysteem,
in mud slàpt om álve hokken en hinnehlzen
makket njoggen dea en in knyn sànder ien probleem,

yn 't moanneljocht wit in Ab in mis te pakken
ín harmeling fret de hals by in sike hazze 0t,
in stikelbaarch wit al swalkjend podden te snappen
in fiskotter swímt stiekum rAn, berend nei syn bát,

sa strykt mannich minuskál mirakel de seilen
stjeft en wurdt wei om't de natoer no ienkear sa is,
stribjen om te libjen is foar har mei de kraan iepen dweile
lykwols ít lytse gewriemel oerlibbet, dat is wis.

. sketen binne jonge protters
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INGEZONDEN

lJlsters, waar waren jullie?
Ten eerste willen wij de mensen bedanken, die
mee hebben geholpen om het Oranjefeest ge-
zellig te maken, dat was af!
Maar wat ons heel erg tegenviel: de opkomst
voor het 65-plus Orkest, dat was zeer matig, wat
erg jammer was. Taxibedrijf Nieuwenhuis
zorgde voor vrij vervoer, dus haar lag het ook
niet aan. En ook niet aan het 65-plus Orkest, dat
was fantastisch!
Dat, lJlsters boven de 40 jaat Laat de mensen
een andere keer niet in hun hemd staan. Nu is er
wat te doen, nu komen jullie niet.
Dit moest ons even van het hart, want wij heb-
ben genoten.

Een paar 65-plusser5
(naam bij de redaktie bekend)

Bond van Plattelandsvrou-
wen in Friesland, afd. lJlst
Het voorjaar is weer aangebroken en we hebben
op 22 april l.l. het seizoen van 1986/87 afgeslo-
ten met een bowlingavond.
Op maandag 21 september staden we het
nieuwe seizoen met lt Fryske Gea.
Op dinsdag 29 september is er de._laarliikse

kringreis. Deze keer gaan we naar Texel. U kunt
zich voor 1 september a.s. opgeven bii de se-
kretaresse:
De gymnastieklessen voor leden en niet-leden
onder leiding van mevrouw A. Klasen gaat in
seotember ook weer van start.
Nadere gegevens en inÍormatie over het nieuwe
programma kunt u vinden in het Kypmantsie van
augustus of bij onze sekretaresse mevrouw H.
Bones, tel. 1 982.
We wensen iedereen een prettige en zonnige
vakantie en alle verenigingen in lJlst een goed

seizoen 1 987/88 toe.

ANNA SCHRAA.VAN POPTA

GEDIPLOMEERD
PEDICURE

Geeuwkade 11 - Telefoon 1930
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.MIJN HOBBY, UWGEMAK'
Het vertrouwde adres voor al uw slijpwerk!
Laat nu uw tuingereedschap slijpen, zoals alle
sooden grasmaaiers, heg- en tuinscharen,
snoei- en grasscharen, enz.
Ook diverse merken en maten tweedehands
handgrasmaaiers te koop. Geslepen, nageke-
ken, en in pedekte staat.
Uw fijnslijper P.H. de Vries, Bockamas!'raat2T,
tel.1782.

Bij ons vertrek uit lJlst naar De Katting 19,
9531 MB Borgêr, willen wij langs deze weg
bedanken voor alle donateur- en lidmaat-
schappen.

Fam. H. Faber
v/h Eegracht 4.3

TAXI.NIEUWENHUIS
BEL 19OO

C.P.B. lJlst
Onze laatste avond van het seizoen 86/87 vond
plaats op 12 maaft i.l. in het Mienskipshos.
Na het huishoudeliike gedeelte was het woord
aan dr. Ubbens, huisarts te Sneek, die we had-
den uitgenodigd een spreekbeurt te houden
over het moeilijke, maar nog steeds aktuele on-
derwerp Euthanasie.
Een onderwerp wat te maken heeft met princi-
pes, de juridisch-, medische- en politieke weg.
Ook een ondenverp wat veel vragen oproept,
als je gelooft dat God je schepper is en het leven
een geschenk. Eenzeer leerzame avond.
We besloten ons winterprogramma met een
reisje naar Home Center te Wolvega op donder-
dag 9 april l.l.

Op donderdag 9 april gingen we met 20 dames
om 1 uur vanaÍ de Overkluizing naar Home Cen-
tre in Wolvega.
Daar aangekomen werden we begroet door de
heer Zoorsma. We kregen een kop koffie met
koek aangeboden. Daarna vertelde de heer
Zoorsma iets over Home Centre zelf. Over het
bekleden van stoelen en banken werd iets ver-
teld en na deze inleiding werden we rondgeleid.
Er was ontzettend veel te zien. Te veel om in een
paar uurtjes te bekijken. Om ongeveer half 5
kregen we een glas fris en een hartig hapje aan-
geboden. Dit viel bij de dames erg in de smaak.
Tot slot van de middag was er nog een kleine
verloting met leuke prilsjes aangeboden door
Home Centre. Tegen 6 uur gingen we weer huis-
waarts. Het was een geslaagde rniddag ge-
weesr' 

Het bestuur

RabobankReizen
Hebt u vakantieplannen, maar u weet nog niet
precies waar u naar toe wilt? Onze deskundige
reisadviseurs kunnen u een groot assortiment
vakantierei zen v an gerenommeerde reis-
organisaties aanbieden.

ril n n n --.---1\ Galamagrachtl

LfrALn)OLEAmtH lÉ !Jilou,uu.,o,u
Openingsuren: dagelijks 8.30 - 16.00 uur

vrijdagavond 19.00 - 20.00 uur

Voor nieuwbouw, uitbreiding of
onderhoud van uw:

O Verwarming
(C.v..en lokale veruvarming)

O Sanitair en waterleiding
O Zinkwerk
O Dakbedekking

lnstallatlê- en loodgletêÍsbedÍllÍ

A. SUPERDA
I Stadslaan 2a, telefoon 051 55-1 224

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

ProeÍde U al:

Ons vers gemalen,

heerlijk gekruid

en onze echte

Friese droge worst
Dlnsdags- en vri jdagsavonds
bezorgen wij Uw bestelling!

SLAGERIJ

W.Zailstra & zn.
lJlst - Telefoon '1309

Meubelmaherii

ReínGllnrrn
Gespecla/lseerd in het maken
van eigentijdse meubelen
en i nter ieu r- bet i m m eri ngen
naar uw persoonlijke wensen.

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




