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Taxi Nieuwenhuis krijgt nieuwe garage
Begin volgende maand neemt Taxibedrijf Nieuwenhuis officieel een nieuwe ga-
ragê aan de Roodhemsterweg in gebruik. De verschillende onderdelen van dit
vervoersbedrijÍ zijn dan onder één dak samengebracht, namelijk garage; werk-
plaats, wasseret'te en kantoren. De totale oppervlakte van het pand is 360 m2.
Een lang gekoesterde wens van de familie Nieuwenhuis gaat hiermee in vervul-
ling, Van het gemeenteraadsbesluit om de Roodhemstenreg direkt aan te sluiten
op de Zuidwesthoekweg heeft de leiding van deze onderneming met vreugde
kennis genomen.
Hierdoor is straks de bereikbaarheid van de nieuwe garage ideaal te noemen.

Allerlei aktiviteiten
ln 1972 vestigde Sjirk Nieuwenhuis zich in lJlst
als taxiondernemer. Hil kon toen de taxivergun-
ning van de heer Pieter Sybesma overnemen.

. besma vervoerde ook vele jaren passagiers
Vet de Johanna Jacoba van lJlst naar Sneek en

omgekeerd. Het taxibedrijÍ van Nieuwenhuis
breidde zich langzamerhand steeds meer uit.
De auto's werden geparkeerd rond het woon-
huis aan de Sikko Sjaerdemalaan. Dat was geen
mooie aanblik voor êên service verlenend be-
drijf. Reparaties aan het wagenpark moesten op
straat worden uitgevoerd. Op den duur werd dit
een onhoudbare toestand. Daar kwam boven-
dien nog bij dat 's wintêrs de auto's eerst
sneeuwvÍij gemaakt moesten worden voor ze
konden gaan rijden.
Om al deze redenen is besloten een nieuwe ga-
rage te bouwen. Het wordt overigens niet alleen
een autostalling, want Nieuwenhuis wil hier al-
lerlei aktiviteiten ontplooien.
Partikulieren kunnen hier ook terecht voor kleine
autoreparaties (doe-het- zelvers), een reparatie-
brug staat tot hun beschikking. De monteurs zijn
gespecialiseerd in het repareren van auto's met
dieselmotoren. De wasserette van het bekende
Duitse merk'Kárcher' kan ook gebruikt worden
áoor partikulieren, hij werkt op een muntauto-

. /at.
)V,et de Rijkspolitie Wymbritseradiel is een con-
tract afgesloten om hier hun auto's te gaan was-
sen. Tenslotte wordt Taxi-Nieuwenhuis nog de-
pót voorA.T.T. uit Scherpenzeel betreffende au-
tomatische versnellingsbakken; dit gaat met
een ruilsysteem.
Naast de garage is een kantoorgedeelte ge-
bouwd. Hier zijn drie vertrekken, namelijk een
kantine, een vergaderruimte en een onderko-
men voor de administratie. Bovendien is hier de
centrale gevestigd die borg staat voor de onont-
beerlijke radiograÍische verbindingen.

Schoolvervoer
Toen Nieuwenhuis in 1972 als taxi-ondernemer
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in lJlst startte had hij 1 auto. Nu zijn er 6 luxe au-
to's en I busles voor de klandizie beschikbaar.
VijÍ personen werken hier in vaste dienst, name-
lijk Sjirk en Sjoukje Nieuwenhuis-Oosterbaan,
zoon Hans en zoon Sjirk met zijn vriendin Tekla
van der Werf.
Verder zijn er nog 12 parttimers in dienst. Naast
taxirijden vezorgt Nieuwenhuis o.a. zittend zie-
kenvervoer, trouw- en rouwrijden, groeps-,
zwêm- en krantênvervoer. Een belangrilk on-
derdeel is vervolgens het vervoeren van toeris-
ten voor het reisburo Holland International naar

Foto: Foto Obbema

het centrale vertrekDunt Geldroo. Taxi Nieu-
wenhuis heeft zich in het bijzondêrtoegelegd op
het schoolvervoer. Dit betreft kinderen die een
speciale school bezoeken. Elke dag worden 1 48
kinderen op de bestêmde plaats gebracht.
Hans Nieuwenhuis doet bijvoorbeeld het ver-
voer van dove kinderen naar de Guyot-doven-
school in Haren (Gr.). Omdat je met deze kinde-
ren niet oÍ nauwelijks kunt praten heeft Hans de
gebarentaal geleerd. Daardoor heeÍt hij goed
kontakt met de kinderen en kan hij met hen
spreken. Dit wordt ook door hun ouders zêer op
prijs gesteld.
'Als alles wat mêezit,' vertelt Nieuwenhuis tot
slot, 'zal de loods binnen niet al te lange tijd wel
weer uitgebreid moeten worden, want we krij-
gen van alle kanten positieve reakties.' Het hui-

Roodhemsterweg 5, lJlsi, tel. 05,l55-1900

dige pand is, met alles er op en er aan, gebouwd
door aannemersbedrijf Draisma uit Makkum.
Foppe Post leverde de vloerbedekking en ver-
zorgde de stoffering. De grote tuin rondom de
nieuwe garage is aangelegd door bloemist Jaap
de Haas. Met Siep Speerstra van de Voordeel-
markt is afgesproken dat hij de kantinevoorraad
op peil zal houden.
In het kader van deze nieuwbouw, besloot
Nieuwenhuis ook tot het laten ontwerpen en

uitvoeren van een geheel nieuwe huisstijl. Dit
resulteerde in een geheel nieuw gezicht op de
weg en een nieuwe vormgeving voor het
drukwerk en advertenties. Deze vormgeving
werd ontworpen door Sybe Houtsma, terwijl
Lammert Visser zorgde voor puntgaaÍ druk-
werK.

Fr.B.
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Het afgelopen seizoen bestond het dagelijks
bestuur van de Patiëntenraad uit: voorzitter -
Maria Brink; secretaris - Fokke de Haan; pen-
ningmeester - Dirry Bakker.
Er werden drie thema-avonden georganiseerd
met als thema's: 1. Ziek... en wat dan nog?,
spreker E. Drenth; 2. Hyperventilatie, spreker H.
de Jong; 3. Patiëntenrecht, spreker J, Arts.
Alle avonden werden zeer goed bezocht.
ln verband met een eventueel op te zetten vrij-
willigersplan in het Siht Antonius Ziekenhuis te
Sneek werd kontakt gezocht met de Patiënten-
raad van Sneek. Hieruit is voortgevloeid dat Pa-
tiëntenraden onderling een geregeld kontakt
zullen onderhouden en dat ze gezamenlijk het
vrijwilligersplan zullen opzetten in samenwer-
king met het S.A.Z. Tevens is bêsloten om teza-
men met de Patiëntenraad van Sneek iedere 3
maanden een overleg te hebben met de direktie
van het St. Antonius Ziekenhuis te Sneek. (ln-
middels heeft het S.A.Z. besloten in het najaar
het vrijwilligersplan te starten.)
Gerrit Mosk heeft voor de Patiêntenraad lJlst
een informatiefolder ontworpen die in mei 1987
beschikbaar is gekomen.
Verder vertegenwoordigt Gerrit Mosk de Pa-
tiëntenraad van lJlst in het Innovatieprojekt St.
Antonius Ziekenhuis te Sneek door deel te ne-
men in de werkgroep van de eerste liin. Deze
groep heeft inmiddels een rapport uitgebracht.
Voorts werd besloten niet meer aan de Noab-
vergaderingen deel te nemen.
3 Leden hebben dit jaar hun funktie neergelegd
binnen de Patiëntenraad.
De Patiëntenraad van Sneek en dievan lJlstver-
tegenwoordigen tezamen de patiënt in de wet-
teliikè adviescommissie voor vestiging van
huisartsen in de Zuid-Westhoek.

Nieuwe adressenlijst van de Patiëntenraad:
Dirry Bakker, De Dassenboarch'1, tel. 2344
Nel Blaauw, Zevenpelsen 18, tel. 2402
Maria Brink, Zevenpelsen 8a, tel. 1393
Fokke de Haan, Mientlàn 33, tel. 21 16
Klaske Hoekstra, De Dassenboarch 24,
tel.24BB
Tini Hollander, Ylostinslaan 2, tel. 2498
Wil Kempenaar, J. Rispensstraat I, tel. 17 47
Meta Mulder, De Kling 1, tel. 1634
Margriet v.d. WerÍ, Zevenpelsen 6, tel.2035
Conny Zondervan, Sudergoweg 6, tel. 2345

Aktiviteiten voor het seizoen 1 987-1988:

- verzorgen van 3 thêma-avonden
- verzorgen van publikaties in het Kypmantsje

en het Kontakt

- deelname aan delaarmarkt 1987

- 3-maandelijks kontakt met St. Ant. Zieken-
huis

- gezamenlijk overleg met Patiëntenraad
Sneek

- zoeken naar nieuwe voorzitter

- akiieÍ zoeken naar nieuwe leden

- huisartsenoverleq

- finaÀciëel jaa."rót"g en begroting in decem-
ber 1 987

- adviescommissie huisartsen

- cursus ziekenverzorging thuis
- openbarevergadering

rrrrr-
Patiëntenraad lJlst e.o.
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Thema-avond d.d. 6 meij.l.:
PAilËNTENRECHT
De heer Mosk opent de avond met een hartelijk
welkom voor iedereen en speciaal de heer J.
Arts. De patiëntenraad viert dit jaar haar eerste
lustrum en introduceert deze avond haar nieuwe
Íolder. ledereen kan er één mee naar huis ne-
men.
De heer J. Arts is organisatiemedewerker van
het Sint Antonius Ziekenhuis te Sneek, maar hij
maakt duidelijk dat hij hier niet alleen staat als
vertegenwoordiger van het ziekenhuis, maar
ook als patiënt.
Het belangrijkstê recht van een patiënt is het
recht op gezondheidszorg. Dat is het recht om
zich, ongeacht de omstandigheden (bijv. finan-
ciële problemen) deskundig te laten helpen, als
dat voor de gezondheid nodig is.
Het recht op gezondheidszorg is sinds 1983 in
onze Grondwet opgenomen; aftikel 22 lid 1.

Naast de wettelijke regeling zijn er belangenor-
ganisaties waar de patiënten aanspraak op kun-
nen maKen.
Onderverdeeld in 3 soorten verenigingen, na-
melijk:

- categorale verenigingen (uitwisselen van er-
varingen)

- thematische verenigingen (druk uitoefenen,
opinie beihvloeden zoals bij euthanasie)

- algemeneverenigingen (o.a. patiëntenraden).
Deze belangenverenigingen helpen de patiënt
bij een stuk mondigheid en verantwoordiging
voor zijn eigen lijf.
Verantwoording kunnen dragen betekent aller-
eerst: bewustwording, weten waar je over praat,
weten hoe de verhoudingen liggen, wêten wat je
rechten en plichten zijn.
De rechten van een patiënt vloeien niet alleen
voort uit de Grondwet of een andere wet. Strikt
genomen kun je namelijk zeggen dat een patiënt
die hulp zoekt bij bijvoorbeeld zijn huisarts, ei-
genlijk een overeenkomst sluit met die arts. Net
zo goed als je afspreekt met een garagehouder
dat hil probeert het ramrneltje uit je auto weg te
halen, kun je afspreken met de huisarts dat hij
probeert de oozaak op te sporen van jouw ver-
moeidheid of pijn.
In principe is hier ook sprake van vraag en aan-
bod; de patiènt vraagt om medische hulp en de
arts is bereid deze tegen betaling te geven.
De patiènt heeft natuurlijk rechten, maar ook
olichten.

Algemeen worden de volgende rechten onder-
scheiden:

- recht op inÍormatie

- recht op zelfbeschikking

- recht op privacy

- recht op vrije adsenkeuze

Enkele plichten zijn:

- duidelijke en volledige informatie over de
klachten

- adviezen van de ads opvolgen

- arts betalen voorzijn diensten (evt. d.m.v. zie-
kenfonds)

- privacy v.d. arts respecteren
Wat natuurlijk altijd erg belangrijk is, is een
goede arts-patiënt relatie. Het enige wat in de
wet is vastgelegd is het recht om te klagen. Wel ,

is er op dit moment een aantal wetsontwerpen
voor het patiëntenrecht van belang. Maar het
zijn wetsontwerpen en daar kunnen patiënten
nog geen rechten aan ontlenen.
Na al deze inÍormatie werd er een video ver-
toond, namelijk "de betere patiënt". Hierin werd
duidelijk gemaakt: plaats de arts niet op een
voetstuk maar probeer samen over de proble-
men na te denken en er daadwerkelijk iets aan te
doen, ook m.b.v. belangenorganisaties.
Na de video vertelde de heer J. Arts hoe u

klachtenbehandeling in het Sint Antonius Zie-
kenhuis in zijn werk gaat. Er zijn 3 soorten klach-
ten, t.w.:

- harde klachten: bij deze patiënten zijn fouten
gemaakt, vaak ook is er bewijsmateriaal en
heeft patiënt schade ondervonden.

- zachte klachten: deze zijn vaak moeilijk aan te
tonen en vaak gaat het om communicatiepro-
blemen.

- Íinanciële klachten.
In het S.A.Z. is een oermanente klachtencom-
missie die patiënten adviseeil bij het indienen
van klachten en ook voor de afhandeling van de
klacht zorgt.
Alle klachten worden geregistreerd en de pa-
tiënt krijgt bericht dat de klacht in behandeling is
genomen.
Betreft het zeer ernstige medische klachten dan
kan de patiënt in beroep gaan bij:

- medisch tuchtcollege

- burgelijke rechter

- strafrechter.
Naar aanleiding van de vragen die hierna g.
steld werden, gaf de heer J. Arts als advies: A.,,.t
de patiënt niet mondig genoeg is, schrijf dan de
vragen van tevoren op of neem iemand (bijv.
goede kennis) mee naar de arts.
De heer J. Arts werd bedankt voor alle informa-
tie en de heer Mosk benadÍukte nog even, dat
men voor eventuele klachten ook altijd bij de pa-
tiëntenraad van lJlst terecht kan.
Deze avond werd georganiseerd door: G. Mosk,
D. Bakker, M. Mulder en C. Zondervan.

M. v.d. Werf
F. de Haan
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Agenda juni-juli 1987.

26 juni Floralia De Kogge, 13.30-í7.30 uur
9 juli SchrijÍavond Amnesty International

18 juli RommelmarktAct. Comm. Geref. Kerk
13 aug. Jaarmarkt

Nieuwe programma's voor seizoen 19g7/
Í988 inleveren vóór 1 augustus a.s. bij:

AgendabuÍê?UtMevrouw w. Kempe-
naar-Verhoog, Jonker Rispensstraat 9, telefoon
1747.

INFORMATIEGIDS VOOR IJLST
Woensdag 17 juni j.l. kon dhr. P. van Sloo-
ten, voorzitter van de vereniging Stadsbe-
lang, de 1e exemplaren uitreiken in het ge-
meentehu is aan burgemeester Cazemier
en de laatstingekomen inwoners van lJlst,
dhr. en mevr. v.d. Veen.
Vooral voor nieuwe inwoners bleek het
ontbreken van een informatiegids een
groot gemis, maar ook voor degenen die
hier al langer woonachtig zijn, is het han-
dig om alle gegevens overzichtelijk ge-
rangschikt bij elkaar te hebben.
Om die reden heeft de vereniging Stads-
belang lJlst i.s.m. V.V.V. lJlst opnieuw
een gids samengesteld en uitgegeven.
De bedoeling is om voortaan elke 2 à 3
jaar een bijgewerkte uitgave te verzorgen.
Het is daarom van groot belang dat wijzi-
gingen in het bestuur tíjdig worden door-
gegeven aan onze vereniging.
Mede door de vele adverteeerders van de
diverse bedrijven uit onze stad is het let-
terlijk een informatiegids voor en dool
lJlst geworden.
De lay-out was in handen van Sybe Houts-
ma terwijl het drukwerk verzorgd werd
door Lammert Visser.

Overhandiging van de lnformatiegids van
lJlst aan de heer en mevr, v.d, Veen (nu
wonend Galamagracht 74) door de voor-
zítter van Stadsbelang lJlst, de heer P. van
Slooten.
In het midden de heer L. Schotanus,voor-
zitter V.V.V. lJlst en vice-voorzitter Stads-
belang lJlst.

'lt Dryltser Kypmantsje'

een uitgave van:
Drukkerij Visser,
Galamagracht 9, lJlst,
tel. 05'155-13'18

Redaktie: A. Kuipers
F. Bloemhof
Fr. Boschma

Raadsverslagen: F. Nauta

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

Opmaak: Studio Sybe Houtsma,
lJlst

Druk: Drukkerij Visser, lJlst

Vereniging Stadsbelang lJlst
Zandbak oÍ poepbak?
Regelmatig komen er klachten over het slechte
onderhoud van de zandbakken in lJlst.
Tijdens ons laatste gesprek met wethouder De
Jong en de heer Westerhof hebben wij dit pro-
bleem aan de orde gesteld. Hieruit bleek dat in
de overige dorpen van Wymbritseradiel de be-
woners dit zelf onderhouden. Om die reden wil
de gemeente dat ook lJlst in de toekomst zelf
zorg draagt voor de zandbakken.
Wel zijn ze bereid om voor een zeer redelijke
prijs zand te leveren en het oude zand op te ha-
len. Hun voorstel, welke ook door de bewoners
van plan De Rat (eerste gedeelte) is ontvangen,
kunt u hieronder lezen.
"Hoewel het in andere plaatsen van de ge-
meente geen gewoonte is dat het onderhoud en
beheer alsmede het vervangen van zand in
zandbakken van gemeentewege wordt ver-

zorgd, zijn wij toch bereid zand beschikbaar te
stellen voor de zandbakken. Het te verwi,deren
zand dient langs de openbare weg te worden
gedeponeerd waarna de dienst gemeentewer-
ken dit zal afvoeren. Deze dienst zal ook het
nieuwe zand langs de openbare weg deponeren
opdat u het naar de zandbakken kan transoorte-
ren. De prijs hiervoor bedraagt / 5,- per m (excl.
b.t.w.) en dit zal voor uw rekening komen.
De stelling dat het irreëel zouziin dat een buurt-
vereniging voor dit zand moet betalen onder-
schrilven wil niet. In de eerste plaats zijn het de
ouders, van kinderen die van de zandbakken
gebruik maken, die alle belang hebben bij een
goede en schone zandbak. Wij achten het dan
niet te veel gevraagd dat zij in de te maken kos-
ten bijdragen.
Ten aanzien van het onderhoud en beheer ach-

Vervolg op pag.4
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Waaromhopen-..
als a Yoordelig
hantharen?

De doe-het-zelver huurt bij
ons o.a.: o Ladders o Rol-
sÍelgers . S peciemolens
o Cirkelzagen o Decoupeer-
zagen o Boormachines
a Schuurmachines o Parket-
schuurmachines o G rond-
of Tuinfrezen c Ketting-
zagen enz. enz.

G.SITPERITA

t
Geeuwkade 7, lJlst
051 50-25327 / 051 55-1260

Geboorf,ekoor ljes, Trouw- en
Gelegenherdskoorfren
worden brjons vokkundrg gedrukt
Boeken ier inzoge!

O OK UW Z AKETIJK DRUK WERK
IS BIJ ONS'N GOEDE HÁNDEN.

Bondsspaarbank
van 1818 Sneek-lJlst

Stadslaan 51
051 55-1 245,

ósï ào-r zzeo

Een hypotheek is niet niks
Bij het kopen van een huis komt heel
wat kijken. Belangrijk is dat u een
hypotheek kiest die aansluit bij uw
persoonlijke omstandigheden. Er
bestaan vele vormen en mogelijk-
heden, zoals annuiteit oÍ liniair met
maandbetal ing achteraÍ.
De Bondsspaarbank geeft u graag een
goed en duidelijk advies. Een lage
rente is vanzelÍsprekend.

Bondsspaarbank lJlst.
telefoon: 1245 b.g.g. Sneek í2796.
ledere werkdag van 9.00 tot 12.30 u.
Woensdagavond van 18.30 tot 19.30 u.

Meer doen met de bank met de S
die meer doet in minder tijd.

BONDSSPAARBANK

5

Galamagracht 9 - lJlst - 05155- 1318

ten wij het een verantwoordelijkheid van de ou-
ders zelf om dezezo goed te laten zijn.
Indien u van bovenstaand aanbod gebruik
wenst te maken, kunt u zich in verbinding stellen
met de heerJ. de Jong van de dienst gemeente-
werken (te|.4268).'
Onze vereniging vindt het voorstel van de ge-
meente redelijk en stelt dan ook voor om met el-
kaar deze zaak aan te pakken. Mocht u als
buurtvereniging en indien niet aanwezig als be-
wonersgroep hier belangstelling voor hebben,
dan kunt u ook met de sekr. M. Bergstra, tel.
1462 kontakt opnemen zodat wij gezamenlijk
aktie kunnen ondernemen.

Het bestuur

Rabo-Festivo in sporthal 'De
Utherne'te lJlst
Leeuwarden. Al bijna anderhalf jaar lang worden
in verschillende gemeentên van Friesland
maandelijks grote muziekmanifestaties gehou-
den onder de naam 'Rabo-festivo'. Doelgroe-
pen voor deze populaire muziekavonden zijn de
koren en korpsen van de gemeente waar het
festivo plaats vindt. Het doel van zo'n Rabo-fes-
tivo is om op een plezierige en ontspannen wijze
met velen uit dezelfde gemêente te zingen en te
speren.
Voor het dertiende concert van deze inmiddels
zeer populaire muziekserie is op zaterdag 27
juni de gemeente Wymbritseradiel aan de beurt.
De opzet van zo'n Rabo-festivo is in beginsel vrij
eenvoudig. Alle koren die zich hebben aange-
meld (en dat zijn er in Wymbritseradiel heel wat)
worden geformeerd tot één groot koor... Op
vrijdagavond 26 juni zal men, tijdens een geza-
menlijke repetitie in het Mienskipsh0s te lJlst,
een viertel muziekstukken instuderen die men
zaterdag 27 mei tijdens het slotconcert in de
sporthal zal uitvoeren.
Ook de deelnemende blazers van de muziek-
korpsen in Wymbritseradiel vormen op die ma-
nier één groot orkest. Zijzullen hun aandeel aan
het programma tijdens een repetitie op zaterdag
27 iuniin de sporthal gaan instuderen.
Er werken nog meer mensen aan dit festivo
mee. Het zogenaamde'begeleidingsorkest,
voor het koor en de regionale solisten is dit maal
het bekende harmonieorkest'Advendo' uit Fra-
neker, één van de vaste begeleidingsorkest bij
deze Friese muziekserie. De muzikale leiders
van de festivo's, de heren Piebe Bakker. Cor

Roelofsen en Tseard Verbeekzullen ookvoorde
happening in lJlst ongetwijÍeld weer een zeer
aantrekkelijk programma samenstellen.
Al met al belooft het Rabo-Íestivo op 27 juni in
sporthal 'De Utherne'te lJlst (dat uiteraard mo-
gelijk wordt gemaakt d.m.v. financiële steun van
de Rabob'anken) een groots muziekÍeest te wor-
den voor de deelnemers en het ongetwijfeld
weer in grote getale opkomende publiek.
De toegangskaaden voor dit gebeuren kunnen
ongeveer een week voor de datum van het con-
cert (gratis!) worden afgehaald bij de Raboban-
ken in Wymbritseradiel.

Uit de huisartsenpraktijk van
Drenth en Sietsma te lJlst
TeleÍoon:
Dit jaar zal in het telefoongebeuren van onze
huisartsenpraktijk enige verandering plaatsvin-
oen.
Het gewone praktijknummer btijft OS155-í26í'.
U wordt verzocht dit nummer altijd eerst te
draaien als u ons nodig heeft. Wanneer u drin-
gend een ads nodig heeft en de telefoon is
steeds in gesprek, dan kunt u ons bereiken vi
ons noodnummer O5155-2224. Dit nummer i!.;
dus alleen gereserveerd voor uiterste spoed-
gevallen wanneer het nummer 1263 in gesprek
is.
Boodschappen die op het noodnummer binnen
komen en waaryan wij vinden dat die geen di-
rekt spoedeisende zaken betreffen, zullen via dit
noodnummer niet aangenomen worden.
U wordt dan veaocht op het gewone nummer
1263 ons te bellen. Dus het noodnummer alleen
gebruiken als u dringend en direkt een arts no-
dig hebt.
Het noodnummer staat alleen open tussen g.00
en 1 2.00 uur en tussen 1 3.30 en 1 7.30 uur oo de
gewone werkdagen.
Mocht u ondanks het nieuwe noodnummer ons
toch nog niet kunnen bereiken en het is spoed,
dan kunt u de volgende adsen bellen:
E. Mulder, huisarts te Nijland, tel. 05156-232
H. Huisman, huisarts te Heeg, tel. 05154-2292
F. Schoenmaker. huisarts te Heeg, tel. 05'154-
2300.
Samen met deze artsen wordt bij toerbeurt de
weekenddienst verzorgd. Deze weekenddier
sten gaan in op vrijdag 17.30 uur en duren to\-
maandag 8.00 uur.

Vervolg op pag.5
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Alleen in spoedgevallen kunt u een beroep doen
op de dienstdoende huisarts.
In de donderdag-krant van het Sneeker Nieuws-
blad staat welke arts het weekenddienst doet.

Boottocht van de Zonne-
bloem
Ondanks dat het donker en koud weer was.
hebben we toch weer een Íijne dag met elkaar
mogen beleven.
Op 1'l mei werden 's morgens om negen uur de
trossen losgesmeten. Onder het genot van een
r.opje koffie voeren we de haven van Heeg uit.

. rze muzikant Joop Witteveen zorgde al met-

-een voor de muzikaie omlijsting. Na een poosje
zat iedereen al gezellig mee te zingen. Joop was
voor ons de 'redder in nood', want onze vaste
muzikant, de heer Lautenbach uit Hommeds-
Jutrijp, werd onverwacht ziek en kon deze dag
dus niet mee. De ontspanningscommissie zat
met 'de handen in het haar'. Stad en land werd
aÍgebeld, resultaten bleven uit. Enkele dagen
voor de boottocht kreeg iemand een helder
ogenblik en vond dicht bij huis Joop Witteveen.
Hij werd voor deze dag gevraagd en hij wilde
ook graag meewerken aan ons programma.
'Maar,' zo zei hij, 'ik moet wel een snipperdag
kunnen krijgen.' Gelukkig kreeg hij het met zijn
baas voor elkaar en was ons probleem opge-
lost. Bedankt Jooo!
Met 66 gasten en 27 medewerkers uit Heeg,
Hommerts, Gaastmeêr, Oudega en lJlst voerên
we door de Jeltesloot naar het Prinses Mar-
grietkanaal, richting Grouw. leder liet zich de
koffie en de cake (die gebakken was door me-
vrouw Koopmans uit Gaastmeer) lekker sma-
' .n. Ondertussen werd het Hegemer Dorpslied

\-rzongen. We voeren langs het recreatiecen-
trum de Potten, richting Terhorne via de water-
sluizen naar Oude Schouw. Om half éó voeren
we Grouw binnen. Hier werd de Zonnebloem-
boot aangelegd om de lunch te gebruiken. We
lieten ons de soep met brood goed smaken.
Daarna kon men in Grouw een wandelingetje
maken of even gaan rusten. Om kwart over twee
was ieder weer aan boord en gingen we de
thuisreis aanvaarden. Het fruit werd uitgedeeld
en onder deze vermakelijkheid voeren we het
Pikmeer op. De ontspanningscommissíe hield
zich bezig met de verkoop van souvenirs en lo-
ten om toch nog een extra centje binnen te krij-
gen. Dit geld komt dan weerten goede aan onze
eigen afdelingen van de Zonnebloem om er de
extra kosten mee te dekken. Er waren veel leuke
pÍijzen gekocht en door anderen beschikbaar
gesteld. Meestal valt een verloting onder nota-
rieel toezicht, maar dit keer gebeurde dat door
een arts; dokter Huismans werd gevraagd deze
taak te verrichten. Hij deed dit graag en trok ook
vooí zichzelf een nummertje, waar een prilsje op
viel. Na nog een drankje en een hapje genuttigd
te hebben voeren we langzaam weer op Heeg
aan. Het was inmiddels bijna vijf uur geworden.
Op de kade stond het Hegemer Muziekkorps al
klaar om ons een 'welkom thuis' serenade te
brengen. De gasten vonden dit een prachtige

EIKEN
EJAARDEN.
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verrassing; één gast zei: 'Dit is my noch neaoer-
kaam, dat ik mei muzyk ynhelle waard; prach-
tich... prachtich...!'
Wij sluiten ons hierbij dan ook graag aan en be-
danken het korps voor deze geste. Verder werd
door mevr. J. Boersma iedereen bedankt voor
hun medewerking en in het bijzonder zuster Mir-
jam voor de geestelijke veaorging ên dokter
Huismans en het verplegend personeel voor de
hulp aan hen die dit nodig hadden.
We kunnen terug zien op een geslaagde dag
dankzij de vrijwilligershulp.
BedanK!

A. Otten-de Vries
secr. aÍd. Heeg

Peuterspe elzaal Lyts Yle ke
Aanmelding nieuwe peuters!
Onze informatie-avonden d.d. 6 en 7 mei, zijn
erg slecht bezocht. Vandaar dat we op deze ma-
nier nog wat misvattingen omtrent de aanmel-
ding van uw kind willen rechtzetten.
Er is ons ter ore gekomen, dat er ouders zijn die
hun kind niet aanmelden, omdat men denkt dat
we vol zitten. Op het moment is er een vrij korte
wachtlijst. En om een goede planning te kunnen
maken voor de toekomst. is het aan te bevelen
uw kind met plusminus 1 1/2iaaraante melden;
eerder aanmelden kan natuurlijk ook altijd.
Aanmeldingsformulieren en inlichtingen zijn te
verkrijgen op de peuterspeelzaal aan de W.M.
Oppedijkstraat te Ulst.

Het bestuur van de peuterspeelzaal

Vernielingen!
Herhaaldelijk worden bil de peuterspeelzaal
vernielingen aangêricht. Tegels worden uit de
grond gehaald en stuk gegooid en het hekwerk
wordt vernield.
Dit levert gevaar op, wanneer de peuters buiten
gaan spelen. Tevens komt de peuterspeelzaal
voor erg hoge, onnodige kosten te staan.
Daarom vragen wij iedere betrokkene mee te
helpen nieuwe vernielingen te voorkomen! Bij
voorbaat dank.

Een groep verontruste ouders

Inzameling lege batterijen
Uit publicaties in verschillende kranten is het u
wellicht bekend, dat er in de huishoudens pro-
dukten vrijkomen, die schadelijk zijn voor het
milieu en aangemerkt worden als 'klein che-
misch afval'.
Een van deze produkten is de veel gebruikte
batterij. Tot nu toe werden de lege batterijen
veelal bij het normale huisaÍval gedaan. Sinds
kort mag dit niet meer. Om deze schadelijke
batterijen buiten het gewone aÍval te houden,
zijn bij diverse middenstanders speciale batte-
rij-emmers geplaatst, waar u met uw lege batte-
rijen terecht kunt. De winkels zullen binnenkort
herkenbaar worden gemaakt door de speciale
'Max-Milieu-Sticker' op het winkelraam. Op
deze sticker staat ook vermeld, welke produk-
ten meer als 'Chemisch Afval' worden aange-
merkt en waar u daarmee terecht kunt. De
adressen van de deelnemende winkeliers wor-
den hierbij aÍgedrukt.
Wij hopen, dat u zoveel mogelijk aan deze rege-
ling wilt meewerken.

"..n"'ï::ïï#ïl$ï*:::
Liist van uitgegeven emmêrs uoo, Uatte.ll-in-
zameling
Boek- en Fotohandel Visser, Galamagracht 9;

Golff Supermarkt, Galamagracht; Speerstra's
Voordeelmarkt, Stadslaan; A. Sijperda Installa-
tiebedrijf, Stadslaan, allen te lJlst. P. Wiersma,
Nessenwei 26. Oosthem.

Vrijwilligersproiekt 24-uurs-
zorg lJlst, Nijezijl, Oosthem
en Abbega
Aan dit prolekt dat 1 december 1983 is gestart,
nemen 14 vrijwilligsters deet.
De huisartsen in dit gebied en de dienstdoende
wilkverpleegkundige mogen voor de thuiszorg
op de vrijwilligsters een beroep doen. Deze zijn
met het oog op het samenstellen van een be-
schikbaarheidsrooster in drie groepen verdeeld,
die bij toerbeurt twee maanden dienst doen.
Zij kunnen alleen opgeroepen worden door de
huisartsen en de wilkverpleegkundige.
Voor informatie kunt u altijd kontaK opnemen
met het bestuurslid van Het Groene Kruis, lJlst
Taapke Post, Geeuwkade 1 O, lel. 1 223.

Fleurich Frysk bringt
spjeldsje op'e merk
Ljouwert, 1 maaie 1987.
Op tal Ían plakken lizze se al in skoftke, de pom-
peblêdspjeldsjes Ían de stifting Fleurich Frysk.
Op 1 maaie lykwols is de ferkeap offisieel Ítein
set mei de presentaasje fan de stifting. lt wie in
koart, Íleurich barren op 'e freedsmerk yn Ljou-
weft. In pear h0ndert ballonnen waarden loslit-
ten fan it dak fan it àlde gebou fan de RSG, en op
in trompetsignaal is in spandoek ritrolle mei it
motto foar de earste moannen: 'Fleurich Frysk
de maaitiid yn!'
Mei it idé fan it spjeldsje yn 'e foarm Ían in pom-
peblêd - it Fryske symboal by Étstek - kaam ek
de fraach wat je dermei dwaan kinne soene. De
ferkeap smyt fansels wat jild op; it soe aardich
wêze en br0k dat foar saken dy't Fryslàn en it
Fryysk ten goede komme - in soade fan stipe
dus. Fan it ien kaam it oare, en mei de oprjoch-
ting fan Stifting Fleurich Frysk hat it syn beslach
krigen: in stifting dy't it f0ns beheart en oanÍollet
en dermei aktiviteiten yn it Frysk stypje wol. Wat
mear de ferkeap opsmyt, wat mear de stifting
mooglik meitsje kin.
It spjeldsje is 0ntwikkele by de firma Nippel oan
'e TÉnen yn Ljouwert. lt is lyts, read, in bytsje
boartlik sÍver en kin bisjen liie. Wat der ek oan
strideraasje om en ta giet yn en oer Fryslàn en it
Frysk, mei it pompeblêdspleldsje op litte je blike
der hert Íoar te hawwe - of't je no Frysk prate of
net.
Wichtige saak is fansels: wêr binne de spjeldsje
te krijen? Se binne yn 'e hiele provinsje Ítset,
mei nammen by boekhannels, sigareboeren,
VW-kantoaren en in inkeld museum.
Fierdere ynformaasje is te krijen oan it adres fan
'e stifting: Verkodeweg 22,8933 AM Liouwed,
tiil. 058-1 351 87.

GfioTESc[ÉRlnê
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'lJlster allerlei'

Arbeidseinsatz (ll)
In het vorige artikel over de afbeidsinzet tijdens de Tweede Wereldoorlog vertel-
den twee lJlsters over hun ervaringen de scheepsbouw, Nu komt een verteller aan
het woord die noodgedwongen moest meewerken aan het bouwen van Duitse
vliegtuigen.
De Luftwaffe, onder leiding van veldmaarschalk Hermann Góring was voor de na-
zi's van vitaal belang.
Na 1943 werd de Duitse Luchtmacht steeds meer in de verdediging gedrongen
door het ovenricht van de Geallieerde Luchtstrijdkrachten. De Duitse vliegtuigfa-
brieken werden vanaf begin 19144 geregeld door de Engelse en Amerikanen ge-
bombarbeerd.
Het zal duidelijk zijn dat de werkomstandigheden in zo'n fabriek verre van aange-
naam waren.

en de Junkers Ju-488-Gl vervaardigd. Als de
romp en de vleugels klaar waren, gingen ze per
trein naar Magdeburg. Hier werden de motoren
er in geplaatst.
Behalve vliegtuigen werden er ook wapens ge-
maakt, bijvoorbeeld de Panzedaust, een soort
anti-tankwapen.
Voor zover mij bekend is werd er nooit sabotage
gepleegd, want de moffen dreigden steeds met
het concentratiekamp als er iets mis zou gaan.
Vluchten was erook niet bij. De Duitse bevolking
in deze streek was ontzettend fanatiek en ver-
klapten aan de Duitse politie als ze een vluchte-

Dit is een opname van een Duitse Junkers Ju-88-G-1. Deze bommenwerpers/nachtjagers werden
in de Junkersfabrieken in Aschersleben gebouwd. Het was het meest veetzijdige vtiegtuig van de
Luftwaffe tijdens de Tweede Wereldoorlog. Van de vele Junkers-88 varianten werden er in totaal
meer dan 1 0.000 geproduceerd.

Wiebe Hoomans (Wiebe fan Ernst en Maaike).
Geboren te lJlst op 19-5-1923. Gehuwd met
Beitske de Leeuw. Werkte van 1939-1979 bij
Houthandel Oppedijk op 't Stoom als schaver-
cirkelzager. Van augustus 1942-juni 1945 (on-
vrijwillig) werkzaam in de Duitse oorlogsindus-
trie.

VliegtuigÍabriek
In de oorlog werkte ik bij Houthandel Oppedijk.
lk werd aangewezen voor de Arbeidseinsatz en
in Sneek door dokter Osinga gekeurd.
Op zondag 31 augstus 1942 vertrok ik met Hes-
sel Zijlstra, die toen bij schaatsenÍabriek Frisia
werkte, per trein vanuit Sneek naar Leeuwar-
den. Van ds. Janssen (herv. predikant) hadden
wij een zakbijbeltje gekregen.
In Leeuwarden moesten wij overnachten. Het
werd met elkaar een hele ploeg, er waren men-
sen bij van Lankhorst Touwfabriek uit Sneek,
Halbertsma uit Grouw en de Leeuwarder Pa-
oiedabriek.
Wij gingen per (stoom)trein via Groningen,
Nieuwe Schans, Bremen, Hannover en
Braunschweig naar Bernburg. Hier zijn we Zo'n
6 weken geweest. ledereen moest leren lassen.
lk kreeg hier difterie en lag 4 weken in het hospi-
taal. Hessel Zijlstra is toen naar Kassel veftrok-
ken.
Met een groep van zo'n 50 man kwamen wijten-
slotte in Aschersleben terêcht, dat ligt hemels-
breed ongeveer 40 kilometer onder Magdeburg.
In aÍdelingen van 24 man werden wij in barakken
ondergebracht.
Wij moesten werken in de Junkers-vliegtuigfa-
brieken. Het was een groot gebouwencomplex,
eigenlijk een dorp op zichzel'i.
Er waren wel B grote hallen. Hier werkten Hol-
landers, Belgen, Fransen, Russen, Polen, Duit-
sers en ook Russische en Poolse vrouwen. Sa-
men wel een paar duizend mensen. Dan waren
er ook nog krilgsgevangenen van verschillende
nationaliteiten.
Tot mijn verbazing zag ik dat meester Borsje
daarbij was, die vroeger hoofd van de her-
vormde school in lJlst was. lk heb wel met hem
gesproken en hem ook een paar keer heimelijk
een pakje gegeven, dat naar mij verstuurd was
om het hem te geven.

Honger
De werktijden waren de ene week van 's mor-
gens 6 tot 's avonds 6 uur en de andere week
van 's avonds 6 tot 's morgens 6 uur (nacht-
dienst). De productie ging dus dag en nacht
ooor.
Het eerste jaar waren we 's zondags vrij. Met het
eten was het slecht gesteld. Kool- of spinazie-

soep met een paar pelkartoffelen (aardappels)
en een beetje mosterdsaus.
's Woensdags kregen we een kuch (brood) van
een kilo met wat boter, marmelade en een stukje
worst. Daar moest je het de hele week mee
doen. Honger was ons grootste probleem. De
meeste mensen waren constant aan de diarree.
Het was mij ter ore gekomen dat in Roszlau-
Dessau een aantal lJlsters als dwangarbeider
werkten. Daar ben ik toen met de tram een keer
naar toe geweest. lk heb onder andere met Jan
Jentjes en Wiebe-Fim gesproken. Het werd mil
al spoedig duidelijk dat de leefomstandigheden
bij hen een stuk beter waren dan bij ons. Van de
hervormde Vrouwenvereniging heb ik drie keer
een pakje gekregen, dat werd zeer op prijs ge-
steld. Mijn ouders stuurden mij ook wel eens
wat levensmiddelen. Deze goederen waren wel
heel lang onderweg. De mannen van Lankhorst
Touwfabriek en Halbertsma uit Grouw ontvin-
gen geregeld een voedselpakket van hun be-
drijf. Van mijn baas, houthandel Oppedijk, heb ik
nooit enig teken van medeleven gehad. Ten-
slotte waren toch zij het die mij hadden opgege-
ven voor de arbeidsinzet.

Bombardemênten
De eerste jaren werkte ik in de fabriek als lasser.
Wij moesten onderdelen van vliegtuigen maken,
deze werden gebruikt om vleugels en rompen te
fabriceren. Hier werden o.a. de Junkers Ju-S2

ling zagen. Wie gepakt werd, kreeg 3 maanden
concentratiekamo.
De Engelsen en Amerikanen wisten natuurlilv
ook wel wat hier geproduceerd werd. Dat had
tot gevolg dat in begin 1944 het fabriekscom-
plex werd gebombardeerd. Een deelvan de hal-
len werd verwoest en er vielen veel slachtoffers.
lk moest daardoor naar een andere hal en kwam
nu bii een boormachine te staan. De bombarde-
menten werden steeds heviger en de sirenes
voor luchtalarm loeiden gedurig. Kennelijk za-
gen de Duitsers het zwerk drijven, want zij ver-
plaatsten de complete fabriek naar de kalimij-
nen van Giersleben, dat ligt 7 km vanaf Aschers-
leben. Machines, grondstoffen en gereed-
schappen, alles ging mee. Uiteindelijk is de hele
fabriek plat gebombardeerd.
In de zoutmijnen werkten wij op zo'n 700 meter
diepte. Er waren allerlei gangen en ruimten van
verschillende grootte uitgehouwen. Engelse
krijgsgevangenen waren steeds bezig het on-
dergrondse fabriekscomplex verder uit te brei-
den (houwen!). Dê temperatuur was hier con-
stant en de vliegtuigproductie kon nu ongehin-
derd tot het eind van de oorlog doorgaan.
De aanvoer van grondstoffen werd na verloop
van tijd steeds trager.

Geen verlof
Wij werkten nu weliswaar diep onder de grond,
maar we sliepen nog steeds in onze barakken in
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Aschersleben. Deze barakken zijn drie keer ge-
bombardeerd en daarbij gingen al onze scha-
mele privébezittingen verloren. Alleen mijn zak-
bijbeltje vond ik steeds weerterug, ik heb het nu
nog. Het was in die barakken een en al onge-
dierte. Om de drie maanden kregen wij in
Aschersleben een zogenaamd luizenbad, maar
het hielp niets. Af en toe kwamen er wel eens
hoge Duitse officieren op bezoek om te zien hoe
de zaken hier marcheerden.
Er is ook een keer een delegatie Japanners ge-
weest om de fabriek te bezichtigen. In Aschers-
leben ben ik éí keer naar de kerk geweest.
Naast de preekstoel hing een groot hakenkruis,
dat deed al niet veel goeds vermoeden. Na de
preek bad de dominee voor'unsere Japanische
Bundesgenossen' (onze Japanse bondsgeno-
ten). Nadien had ik geen behoefte meer om hier
naar de kerk te gaan.
In die drie jaar dat ik dwangarbeider was ben ik
nooit met verlof geweest. Als je weg wou, moest
je een maat zoekên die borg voor je stond. Je
moest tekenen, dat als jij niet terug kwam, je
maat nooit met verlof kon gaan.
Bij ons werkte ook een jongen uit de buurt van
sneek. Hij vroeg mij oÍ ik borg voor hem wilde

\ln en na lang aazelen stemde ik toe. Helaas
keerde hij niêt terug en daarom kon ik nooit met
verlof naar huis. Deze persoon is overigens door
de Duitsers gearresteerd en overgebracht naar
een concentratiekamp. Een halÍ jaar geleden las
ik zijn overlijdensadvertentie in de krant.

Bevrijding
In het voorjaar van 1945 merkten wij dat er wat
bijzonders aan de hand was. Steeds meer
duitse arbeiders kwamen niet meer opdagen in
de ondergrondse vliegtuigfabriek. Wij wisten al
heel lang dat de Geallieerde troepen aan de win-
nende hand waren.
Het zal ongeveer tegen april '45 geweest zijn
toen ons hele kamp ontruimd moest worden. Bii
het station van Aschersleben moesten wij ons
verzamelen. Daar zouden wij op transport wor-
den gesteld.
Met vijf man knepen wij er tussenuit want wij za-
gen dat transport niet zo zitten. Wij verborgen
ons in de bossen en leefden van rauwe groêntên
en voerbieten. Je kon wel horen dat er in de

'rte werd geschoten en die geluiden kwamen
\Jeds dichterbij. Op een zeker moment lagen

wij in de vuurlinie en zochten zo goed mogelijk
dekking. Dit duurde enkele dagen. Op 17 april
1945 stonden we plotseling oog in oog met drie
militairen. Omdat er een neger bij was dachten
wij dat het Amerikanen waren, dat bleek ook zo
te zijn. Met hun wapens in aanslag schreeuw-
den ze'hands up' (handen omhoog) en kwamen
langzaam op ons toe. Zij fouilleerden ons want
ze konden duidelijk zien dat wij iets in onze zak-
ken hadden. De 'Yankees' haalden er allemaal
voerbieten uit en moesten daar vreselijk om la-
chen.
Eén van ons, een Harlinger, kon een beetje En-
gels praten ên vertelde wie wij waren. De Ameri-
kanen behandelden ons prima en brachten ons
naar een dorpje. Met z'n drieën gingen ze een
bakkerswinkel binnen en schreeuwden tegen
de bakker dat hij ons eten moest geven. Wij kre-
gen brood, spek en rokerij.
In dat dorp was het één grote chaos. Allerlei na-
tionaliteiten liepen hier door elkaar. Voor de
goede orde moesten wij van de Amerikanen
weer terug naar ons oude 'Lager' in Aschersle-
ben. Vandaar gingen we op open goederenwa-
gons en auto's naar Wolfsburg en uiteindelijk
kwamen wij in Vlodrop bil Roermond terecht.
We verbleven hier een week in een klooster om
wat op te knappen. Eind juni 1945 was ik weer

bij mijn ouders op Uilenburg terug. Toen ik naar
Duitsland vertrok woog ik 156 pond, toen ik na
drie jaar terugkeerde 98!
Deze drie jaar is bepaald niet de aangenaamste
tijd van mijn leven geweest. Vooral nu je wat ou-
der wordt, gaje er meer en meer over nadenken
wat voor een ellende je toen hebt meegemaakt.
Na een paar maanden ben ik weer bij mijn oude
baas, houthandel Oppedijk, begonnen te
werken als schaver en cirkelzager. Na de oorlog
hebben we nog een tijd in molen de Rat ge-
zaagd, een electromotor zorgde voor de aan-
drijving.
lk weet ook nog heel goed dat de met oranje
menie geverfde krukas, die er nu nog in zit, is ge-
plaatst. Dat gebeurde op 1 4 mei 1 940 door mo-
lenmaker Mollema uit Scharnegoutum. Het per-
sonêel van Oppedijk hielp ook mee.

Hierbij bedanken wij de heren Klaas Deinum,
Abe de Jong en Wiebe E. Hoomans voor hun
spontane en openhaftige medewerking aan
deze twee artikelen over de arbeidsinzet in de
Tweede Wereldoorlog.

Frits Boschma

Basiseducatie
Basiseducatie is een aanbod voor alle mensen,
die kennis willen uitbreiden of opfrissen.
Waarom?

- om de kinderen te kunnen helpen

- om eigen algemene ontwikkeling te vergroten
- om meerzelfvertrouwen te kÍijgen
- om gemakkelijker kontakten met anderen te

reggen

- als voorbereiding op een kursus of opleiding
Wat kunt u bij ons leren?

- Nederland

- rekenen

- anderevaardigheden
Het is binnen het programma ook mogelijk om
aan de slag te gaan met:

- de eigen taal, bijvoorbeeld Fries
- het Engels zoals het zich vermengt met het

Nederlands

- de rol die de computer in het dagelijks leven
steeds meer krijgt.

Dit alles bij elkaar heet:
BASISEDUCATIE

Binnen de basiseducatie is er geen van te voren
vastgesteld programma. Wat u precies wilt le-
ren is uw eigen keuze.
Als u meer wilt weten kunt u kontakt opnemen
met: mevr. G. Woudstra-de Vries, tel. 05'154-
2897, contactpersoon in Wymbritseradiel.

Hieronder volgen twee kursusverslagen van
deelnemers aan een kursus.

Onze Kursus
Vorige zomer kreeg ik een Íolder door de brie-
venbus die ging overfietsen verleer je niet, lezen
en schrijven wel?
lk had wel interesse, maar durfde eigenlijk niet.
De hele zomer heeft de Íolder aan het prikbord
gehangen. Zowerd ik er steeds aan herinnerd.
Vroegeropschool in dejaren |950tot |958 had
ik altijd al problemen met lezen en schrijven. In
het voortgezet onderwijs heb ik weinig meerge-
leerd. Het was meer praktijk gericht. Nu mijn ei-
gen kinderen in het voortgezet onderwijs zitten,
weet ik wat ik gemist heb. lk vond het beter een
cursus te volgen. Toen heb ik kontakt opgeno-

men met mevrouw Woudstra. De dremoel was
veel lager dan ik dacht.
We hebben veel plezier onder het genot van een
kopje koffie en dan even aan de studie. We heb-
ben al veel geleerd en het gaat prima. lk voel me
nu een stuk zekerder in een heleboel dinqen.
We kunnen er nog wel wat mensen Oii fóOOen,
want ik denk dat er veel meer mensen zijn zoals
ik.
Vroeger hoeÍde je als huisvrouw niet veel te le-
ren. Nu is dat gelukkig anders. Wij zijn daar heel
blij mee.

De cursus. Wat we allemaal geleerd hebben, en
wat we gedaan hebben.
Wij komen een morgen in de week in lJlst bij el-
kaar om wat te leren van de Nederlandse taal.
lezen ên schrijven, enz.
We drinken eerst gezamenlijk een kop koÍfie
met tractatie, wat een van ons om beurten mee_
brengt.
Daarna beginnen we met de les. Er wordt ons
van alles geleerd.
O.a. moeilijke woorden opschrijven, woorden
invullen, woorden vormen, zelf zinnen maken,
komma's, punten en dubbele punten, enz.
Niet vergeten de klinkers en medeklinkers. Ook
stam+t of dt. Zo aÍ en toe een puzzle oplossen
of een rebus maken. Een verhaaltje zelf beden-
ken en thuis maken.
Zelf leren brief schrijven, formulieren invullen en
kwitanties schrijven.
Dit is een korte inhoud van wat we geleerd heb-
ben. lk ben blij dat ik er mee bezig ben en heb er
veel van opgestoken.

Roodhemstenareg 5
8ó51 CV lJlst

Telefoon 051 55-l 900/l 500

Servicepunt voor:
o Toxivervoer
o Groepsvervoer.
o Schoolvervoer
o Reisvervoer
a Direktievervoer
o Ziekenvervoer
o Trouwriiden
o Krontenvervoer
o Verhuur von 8-pers. busles
o Wosserette
o Kleine techn. storingen

IqRPEÍTEN
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Wffion
Zevenpelsen 8,8651 BT Ulst
Privé: Sikko Sjaerdemalaan 31, lJlst
Telefoon 05155-1322
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ontwerpt en verzoÍgl:
o odvertenties
u lolders
o brochures
tr house-style's
u oÍttcnes
tr verpokkingen

golomogrocht 34 Bó51 ec iilst

leleloon 05155-2407

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

J.G.DEVRTES -TJU'T
schilder- en Dc,hwryersbeclrllÍ

Galamagracht 13 - TEL. 05i55-i387

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

Nu ook voor hout en kunststoÍ
kozilnen en dakkapellen. . .

VV. Huisman
Eegracht 37 8651 EG lJlst 05155-1735

Autorijschool l-. de BOer
Belangrllker dan een goedkoop

lesuur is de eindrekenlng
na het rllexamenl

Ga daarom naar
Autorijschool L. de Boer

Popmawal12
lJlst

Teleíoon 05155-1553

VOLLEDIG
GEDIPLOMEERD

Gazelle en Batavus ÍÍeÍsen
Topkwaliteit voor iedereen.

maar... natuurliik ook voor al uw

riiwiclbcdrii
,J).--,
19Jt3

fu*
?nnO

Voor al uw:
. Kruidenierswaren . Groenten en Íruit
o Vers vlees en vleeswaren a Brood en
gebak o Diepvries enz. enz.

Speciale drogisterii en kosmetica-aÍdeling

Let op onze wekelijkse f older

SPEERSTRÁ'S
VOORDEELMARKT
Stadslaan 2 - TeleÍoon 1206

Uw slagvaardige partner voor:

VERZEKERINGEN

HYPOTHEKEN
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Kon. Ned. Ver. E.H.B.O.
afd. lJlst-Oosthem
E.H.B.O. lJlst-Oosthem start oktober weer be-
ginnerscursus.
Het ligt in de bedoeling bij voldoende deelname
begin oklober weer te starten met een oplei-
dingscursus voor het eenheidsdiploma
E.H.B.O.
Minimale deelname '15 cursisten. Maximale
deelname 20 cursisten.
Waar en wanneer wordt deze cursus gegeven?
Plaats: grote zaal van Nij Ylostins.
Start: begin oktober, datum wordt noQ bekend
gemaaK.
Wanneer: op de maandagavond, aanvang
19.30 uur.
Opgave: tot 1 september bij onderstaande
eqrêssen, waar u ook meer gegevens kunt krij-

ÏÉr. U. Nagelhout, Buséstraat, tel. 2179; mevr.
J. Vink-Kooistra, Bockamastraat 29, tel. 217 4i
mevr. A. Smit-Bles, Ylostinslaan 47, tel. 2377;
mevr. A. Boschma, Pytsjepólle, Oosthem, tel.
2111; mevr. F. de Jager-Bootsma, Piekezijl-
straat 46, Sneek, tel. 05150-20623.

Op dinsdag 12 mei j.l. heeft de afdeling lJlst-
Oosthem tijdens haar laarvergadering het sei-
zoen aÍgesloten. Uit het jaarverslag bleek dat
het een goed E.H.B.O.-jaar is geweest.
Er is aan diverse evenementen meegewerkt
waarbil om E.H.B.O.-ers(sters) was gevraagd.
Gelukkig hoeÍde de E.H.B.O. weinig in aktie te
komen.
De herhalingslessen welke op 20 oKober 1986
van start gingen stonden weer onder deskun-
dige leiding van dokter E. Drenth en dhr. W.
Slob, tenvijl ook de brandweer van lJlst haar
medewerking verleende en tijdens een herha-
lingsles instruktie en informatie gaf over haar
werkwijzen. De oeÍenavonden van kring D wer-
'-n redêlijk goed bezocht.

\-,ze aÍdeling beschikt sinds Íebruari van dit
jaar over een kostbare reanimatie-oefenpop
met recording waardoor het mogeliik is opti-
maal E.H.B.O.- en reanimatie-onderwijs te ge-
ven.
We zijn de besturen van Het Groene Kruis lJlst
en Oosthem alsmede het gemeentebestuurvan
Wymbritseradiel, De Rabobank en enkele be-
drijven uit lJlst zeer dankbaar voor hun mede-
werking die het mogelijk maakte deze voor ons
onmisbare reanimatie-oefenpop aan te schaf-
Íen. Nogmaals zeer veel dank!
De door de heer Drenth gegeven reanimatiecur-
sus heeft elf nieuwe E.H.B.O.- ers(sters) met de
aantekenlng reanimatie opgeleverd. Een prima
resultaat na een pittige cursus, hard werken en
een pittig examen.
Onze afdeling bestaat nu uit 35 E.H.B.O.-
ers(sters) waarvan er 20 de aantekening reani-
matie in hun bezit hebben.
Ook de jeugd E.H.B.O. stond volop in de be-
langstelling. 48 Leerlingen van de drie basis-
scholen hebben op 20 maart 1 987 examen ge-
daan voor het getuigschrift Jeugd Ê.H.8.O.-A.
Allemaal zijn ze geslaagd en de getuigschriften
zijn inmiddels uitgereikt.
Financieel bleek onze penningmeesteresse al-
les weer keurig in orde te hebben en door de
kascommissie bestaande uit mevrouw Hooge-

veen-Bel en de heer Kieft werd alles in orde be-
vonden.
De kascommissie werd bedankt voor hun werk.
De nieuwe kascommissie bestaat uit de heer
Kieft en de heer Nobel.
Tijdens de bestuursverkiezing werd afscheid
genomen van mevr. G.. Steenstra, penning-
meesteresse en mevr. J. Lageveen-v.d. Berg,
alg. bestuurslid. Voor deze twee dames werden
twee nieuwe bestuursleden gekozen, namelijk
mevr. A. Boschma als penningmeesteresse en
mevr. A. Smit-Bles als alg. bestuurslid. Welkom
in het bêstuur en veel succes toegewenst. Fijn
dat julliê je tijd hiervoor beschikbaar willen stel-
len.
De E.H.B.O. aÍdeling is jullie er dankbaar voor.
Mevr. G. Steenstra is vier jaar bestuurslid ge-
weest en heeft als penningmeesteresse haar
werk op uitstekende wijze en met veèl nauw-
keurigheid gedaan (een van de belangrijke pij-
lers waar een vereniging op draait). Hartelijk be-
dankt voor wat u voor de E.H.B.O. hebt gedaan
en betekend. Mevr. J. Lageveen-v.d. Berg ook
vanaf deze plaats hartelijk dank voor uw inzet
als E.H.B.O.-sters. Jammer dat u geên tijd meer
hebt voor de E.H.B.O.
De heer Drenth reikte de diploma's uit aan de
geslaagden van de reanimatiecursus. Hii deed
dit op een bilzonder toepasselijke manier met
een korte inleiding.
In verband met het 2o-iarig bestaan van onze af-
deling en hun 2O-jarig lidmaatschap werden
twee leden in het zonnetje gezet, namelijk mevr.
H. de Boer-Schraa en mevr. B. Schuurmans-
Reitsma, die vanaf de oprichting lid waren. Deze
twee dames ziin zeer aktief lid van onze afde-
ling, zowel bestuurlijk als bij de wedstrijdgroep,
de jeugd E.H.B.O. en bij het posten als
E.H. B.O.-ster bij evenementen.
Ze werden toegesproken door de heer K.
Louwsma, voorzitter van kring D, die deze
avond aanwezig was en hun bloemen overhan-
digde.
Namens deafdeling lJlst-Oosthem werd aan de
twee jubilarissen een bonbonschaaltje met het
E.H.B.O. êmbleem overhandigd met felicitaties
en de hoop dat ze nog lang als aktieve E.H.B.O.-
sters lid blijven van onze afdeling.
De heer Drenth en de heer W. Slob werden be-
dankt voor hun vele werk en tijd aan de E.H.B.O.
besteed met een bloemetje en kadobon, of en-
veloppe. Ook vanaÍ deze plaáts nog veel dank
voor uw geweldige inzet.
Daarna werd de wedstrijdploeg bedankt voor
hun tijd en inzel,zij hebben onze kring en afde-
ling waardig vertegenwoordigd. Een pen met
E.H.B.O.- inscriptie was de blijk van waardering.
Dhr. Hilarius bedankte namens de wedstrijd-
ploeg op een heel bijzonder leuke manier diege-
nen die hadden bijgedragen tot hun succes.
Fokje, Annie en Cor nógmaals bedankt!
Ook de E.H.B.O.-sters die bij de opleiding leugd
E.H.B.O. en wedstrijdploeg hun medewerking
hadden verleend werden bedankt met een
handdoek met E.H.B.O. embleem.
Tot slot was er een bijzonder leuke kwis onder
leiding van Janneke Vink, welke aan de reakties
te horen, goed in de smaak viel. Janneke jij ook
bedankt voorje inzet.

De voorzitter

Bestuurssamenstelling per 1 2-5-1 987:
voozitter dhr. H. Nagelhout, Buséstraat 6, tel.
2't79
secretaresse mevr. F. de Jager-Bootsma, Pie-
kezijlstraat 46, Sneek, tel. 05150-20623
penningmeester mevr. A. Boschma, Pytsjepól-
le. Oosthem. tel. 2111

alg. bestuurslid mevr. J. Vink-Kooistra, Bocka-
mastraat29, tel.2174
aanvragen E.H.B.O. bij evenementen
alg. bestuurslid mevr. A. Smit-Bles, Ylostinslaan
47,1e1.2377
beheer verbandmaterialen.

Kunnen de.kernwapens
bijgezet worden in
het museum?
De lentemaanden april en mei liggen al weer
achter ons en ze hebben zich duchtig geweerd
door grilligheid.
Ze kwamen daarmee overeen met ene meneer
Gorbatsjov. Of is wat de laatste van zich laat ho-
ren geen vorm van grilligheid? Nou, in zoverre
wel, was het in het verleden altijd 'njet'wat de
Russische klok sloeg, vijftig jaar lang zaten we
muurvast in de herbewapening. De besprekin-
gen op lJsland die aanvankelijk moedgevend
begonnen, vielen in duigen en na lJsland leek al-
les te mislukken. En ineens verandert alles.
Gorbatsjov komt met zijn 'Glasnost'openhêid
over het binnenlands beleid en meteen daarna
ook openheid naar buiten, de hele (nou ja hete)
kernwapentroep wordt aangeboden als op een
presenteerblaadle. En het gaat nog elke dag
idoor, de ene concessie volgt op de andere, het
ris bijna zover, we kunnen gelijk oversteken en
terug naar af.
Het lijkt wel alsof er 50 jaar dreiging van je afvalt.
De glimlachende Gorbatsiov wordt ons voor
ogen getoverd als de vredesapostel bij uitne-
mendheid. ls dit nu niet iets om de vlag voor uit
te steken?
Na de tweede wereldoorlog werd toch ook de
vlag uitgestoken en is dit niet iets wat overeen-
komt met beëindigen van een oorlog, al was het
dan voor wat ons betreft een koude oorlog? Het
is iets om een nieuwe vlag te ontwerpen, de
Oost-West-vlag. Maar nee, we zien geen uit-
bundige menigten op straat en op de pleinen
voor rêgeringscentra.
Wat tot nog toe wel te zien is, zijn open monden
van verbazing en ook veel verschrikte gezichten
van 'wat gaat dit betekenen?' Misschien weten
we volgende maand meer.

O. Tichelaar
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Wistu...
dat er sinds enige tijd ook STAATSLOTEN
te koop zíjn in lJlst?
Voor inlichtingen en verkrijgen hiervan
kunt terecht op het Postkantoor.

Harsensskraabje:

Dizze lusifers kinne - nei lofts of rjochts - oer
twa oaren hinne springe en dan de tredde kruse.
Kinne jo sa fan acht lusiÍers fjouwer pearkes
meitsie??? ilf ll[[[[

Oost-West en economie
In de tegenstelling oost-west spreken we niet zo
vaak over handelsbelangen. Toch is de handel
hierin een helangrijke drilfveer.
Amerika en Rusiand hebben hun eigen handels-
territorium. Wie daaraan tornt kriigt grote moei-
lijkheden. De handelsblokken hebben groot be-
lang bij de (militaire en ideologische) tegenstel-
ling.
Een ander economisch ount:
Bewapening is erg duur. Het levert geen pro-
dukt op. Ondezoek wordt vaak door regeringen
betaald. Bewapening is een vorm van kapitaals-
vernietiging: tanks kunnen slechts verwoesten
of roesten. Wapenfabrieken maken wel enorme
winsten, vooral als er ergens oorlog is. Tanks
zijn gemakkelijker te verkopen dan kernwapens.
De wapenindustrie ziet wel 'brood' in een
nieuwe bewapeningsronde met 'gewone' wa-
oens. Dat brood moeten de armen dan maar
missen. Omdat in ons kapitalistisch systeem
besluitvorming via het bedrijÍsleven gaat, ma-
ken voorstellen om kernwapens af te schaÍfen
even goede kans.
Zou het mogelijk zijn nu goede handelsrelaties
op te bouwen met het oosten, dan nemen we
een prikkel tot konflikt weg. Dan moet het echter
wel zo zijn dat onze produkten bijvoorbeeld in
Polen te gebruiken zijn (er moeten reparatieon-
derdelen zijn en e.e.a. moet passen op elkaar)
en omgekeerd.
Willen wij overleven, dan zullen we moeten kie-
zen voor een economisch bestel waarin men-
sen weer in tel zijn.
We werken, we handelen, we verbouwen of ma-
ken produkten om te leven en niet omgekeerd.
We zullen elkaar een menswaardig leven moe-
ten bieden. ln 't westen, in 't oosten en in de
derde wereld. We moeten onze belangen niet
verdedigen door elkaar angst aan te jagen of te
slim af te zijn. We zullen moeten leren dat er
maar één belang is: een leefbare wereld en de
weg daarheen ontstaat door elkaar vertrouwen
te schenken.
Door een sterke handelsband wordt samenwer-
ken nodig en nemen we éí van de prikkels tot
konÍlikt weg. Door beëindiging van een geldver-
slindende wapenÍabrikage komt er veel geld vrij
voor voedsel en welvaart.

Kern van het Interkerkeliik Vredesberaad lJlst
Ylostinslaan 75
tel.05'155-1254

Gezdllggeed

@en
SPedkoop:

Golff aan de Galamagracht in fist is een
vriende.lijke discount. Een supeÍrnarkt
waar alles verkrijgbaar is.

vense groente en fruit
vens vlees
vers van de melkman

ï
*

rí

* kompleet assortiment levensmiddelen
* vet:s brood
* verse kaas en vleeswaren
* kompleet drogisterijpakket
* naast de Golff een Kenborch slijterij
* bloemen
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Hoe stiller hoe betrer, sei de frou
en hia siet mei 't gat yn 'e brànnettels

Sa sneontemoarns hong it hiele hOs yn touwen.
De hiele hÉshàlding hie sneons frij en in frije dei
is deÉoar om jin drok te meitsjen. Dit betsjutte
Íoar Gryt skreppe en Íleane. Wie de dei noch
rêstich beg0n - giin auto's op 'e dyk mar wol lys-
ters yn de linebeammen - dit kaam om njogge-
nen hinne oars. De twa àldsten r0gelen Ét it nêst
en dit brocht mei dat derfuortendaliks al hiel wat
kabaal kaam. Harm sette alderearst de radio
oan en net sa sÉnich ek. Hy moast hjoed syn
lêste wedstriid fuotbalje en by winst wiene se
kampioen. Syn wize om him op dizze wichtige
wedstriid ta te rieden wie om de radio goed lOd
te setten en wat der dan Ítkaam dat die der net
+a. Gerke wie in keatêer. Hy moast om in oere as

r .ê fuort. Syn fêste maten soene him ophelje.
Var de muzyk noaske him net. Hy pakte syn ei-
gen radio-kassetterecorder en drukte dêr in
bandsje yn. Gryt fearre oerein. Hja hie noch eef-
kes mei niget yn de Fryske Libelle lêzen, mar no
wie dy stille wille wol dien. Hja Írege har óf oft it
sa màl moast. Mar Íoardat hja der goed en wol in
wurd tusken krije koe raasde Harm fan foar nei
achteren wêr't syn sportklean bedarre wiene.
Altiten as hy syn klean br0ke moast wiene se
achter de muzyk oan, balte er der achteroan.
'No kalm mar, we sittê net yn 't hout.' Wilens hja
de kreas optearde klean krige en foar Harm syn
oerstjoerde noas dellei, tocht Gerke der klear-
dernóch oars oer: hy timmere en trommele mei
de muzyk mei op de taÍel om dat it sawat docht.
Troch in gitaarsolo hinne róp, 'net te let kofje-
drinke mem, 'k moat net te let komme.' GM
sette fuortendaliks it wetter op. 'lk hoech gjÍn
kofje fan teewetter,' dêr kaam Jel troch de doar.
Altiten like fleurich. Lykwols ek al hastich. Hja
moast fan 'e middei volleybalje en fansels ek al
wer in wichtige wedstriid. 'Hat mem myn klean
''^ar lizzen en myn knibbelbeskermers?' Gryt

\-",ke nei boppen, sa't h,ia altiten al tripke hie.
Hja hie der nea oan begjinne moatten. Bêste
bern, mar sels wat opsykje? Ho mar. ïroch har
hastigens foel de doar te hurd ticht en dêr sette
Janke Ítein. 'Kin ik in kear Étsliepe, meitsje jim
my wer wekker.' Janke wie gjin sportster mar
mear in feestfierdster. Hja hie justerj0n in fuif
hàn, dat it sin soe wol net alte-alte wêze. doe't
Gfi wer 0nder kaam, wie Gurbe mei lytse
Wietse krekt werom. Gurbe hie fan 'e moarn in
slach yn de grientetrin dien en lytse Wietse hie
him dêr wat foar de fuotten rOn en Íaaks wat fan
de wàl yn de sleat holpen. Hawar, de radyskes
en woadeltsjes eagen Íris en 'moarn kinne we
wol slaat ite.'

Seisiswize:

'No ik hoech gjin slaat, kninefretten en wit mem
ek wer't myn keatserspet is?' 'No skikst it eef-
kes,' grommele Gurbe, 'Gryt hast de kofje
klear?' 'lk wol kola,' krite lytse Wietse, 'Harm
witst wat wy sjoen ha?' 'Soal op, pyst, Heit ik
moat in kombinaasietang ha, myn proppen
moat'k ferfange.' 'Moatst him mar sykje, jong.'
Gryt hie yntusken de kofje klear en Gurbe de ra-
diokassette Ítdrukt, Gerke seach mál en Jel
struts mei oertsj0ging in pot gel troch har hier.
De lêste st0pen foar't rituele sneonsbakje. lt
spul siet noch mar krekt, op Gryt nei, of dêr
kaam Janke ek oanskarreljen. lt hier stie har as
in bosk fertutearzge woartellof op 'e holle en de
eagen liken noch wol yn har holle te driuwen.
'Soa tutte, hoe wie't justerl0n mei Wimpie?' "k
Ha jim fannacht noch wol heard, Wimpie syn
brommerke woe werris net.' Janke r0n nei de ra-
dio en Madonna raasde mei in heas l0d troch't
keukentsje. Net foar lang. 'No is't eeÍkes Ít,'
bearde Gurbe en yn ien kear hearske der in fols-
leine stilte.
Utsein Gryt. Hja skonk yn en snijde koeke. Lytse
Wietse seach syn kàns. Hy mocht yn 'e regel wol
wat mear. 'Witst wol werom in hazze achter-
omsjocht, Gerke?' 'Nee.' 'No hy hat gjin eagen
yn de kOnt.' Wat in wille en hap, slok der gong
koeke en limonade. 'Mei 'k noch in stik koeke
mem?' 'Do moatst net sa skrokke Wietse.' 'lk
bin net sa lyts as ik lykje,'ferwarde Wietse him.
'No Wietse, keardel,' sei Harm, 'witst do wol we-
rom ooievaars .hjerstmis nei Afrika fleane?'
'Moatst net ooievaars sizze,' sei Jel, 'dan leare
sokke smjunten it Frysk nea goed. Earrebarre of
eibert, mar net ooievaar.' 'Nee ik wit it net,
brànde it Wietse yn. 'No sjoch dêr wolle se ek
wol bern ha.'
'Hea Janke, sloarple net sa fanke.' 'No ik ha
toars.'
'Hoe kin dat dan?!'frege Wietse syn heit en dat
gong noch oer dy earrebarre. 'TeÍolle bier,' sei
dy, want dy siet wilens wat yn Frysk en Frij te
blêdzjen. No wie Wietse dêrof. lt waard noch
dreger foar him doe't Harm d'oaren Írege hok-
foar foarbehoedmiddel de minsken yn België
br0kten. 'Yn 't Belzelán,' woe Jel noch Íerbetter-
je. D'oaren wisten it net. 'Se smarre dêre griene
sjippe op 'e dakkenl' Gryt skodholle en trêde
tusken oanrjocht en tafel. Tuskentroch hie hja al
bóle smard en broadsjes klearmakke. Tassen
waarden reemakke. De radio kaam wer sÍntsjes
oan, om't Gurbe syn konsintraasje ferslappe; hy
siet yn in ferhaal.
De froulju wikselen ideeën Ít en de mannen
waarden wer roerich. Wietse hie de want fan
Gerke oan en raasde as in folwoechsen keat-
sers 'Achteruit'. Handich wie er de want wer
kwyt en no seurde er wer om kola. Harm naam
him eefkes geweken.
'Der wie ris in jonkje sa as dij, dy seurde ek hielti-
ten om in fleske kola en doe kriich er dochs in
draaí om d'earen fan syn heit en dy sei? 'dêr
hast dyn fleske kola! Sa kuieren se fierder en
eefkes letter skóp it jonkje syn heit tsjin de ski-
nen dat de heit hinkte der fan. Dy sei 'werom
dochst dat snotbongel?' 'No,'sei't mantsle, 'ik
soe.'t lege fleske eeÍkes werombringe!' Dit gong
der by Wietse wol yn.

De skille gong. De maten fan Gerke st0nen by de
doar.
'No, eefkes in kránse pakke Gerke, sukses hin,,
róp Gurbe 'm efternei. 'Eh, wat soe Gerke, kin
net in bal reitsje,' pleage Janke. 'Tink do mar om
dy Wimpie. Foarhinne hiene bern snotbongels,
hjoeddedei ha snotbongels bern. Aanstens is,t
mei dy ek noch sa,'wie Gerke syn wjerwurdsje.
Gryt treau him de tas yn de hàn, dat wie ien de
doar Ít. Harm Íolge al rillegau. 'As 'k jOn net foar
achten thÍs bin, wit ik it net,'derop doelend dat
hja dan wol kampioen wêze soene en dan wie
de kantine harren thÍs.
'No mar kalm oan.' 'Pak se yn, jong,' joech
Gurbe him mei. Harm sette mei nije proppen en
in Íolle tas óf. Wietse spuite him noch eeÍkes
wiet mei in ófdiende mastitus spuit, dy't er fan 'e
wike fOn hie by boer De Jong. No wie Jel oan
bar. Ek hja krige it selde boadskip mei. 'Smash
se 0nder de flier.' Gryt krige it wat rommer. Nys-
kens hie hja noch hannen tê koaft, mar no kaam
der oersicht oer de situaasje.
Hielendal doe't Janke wer nei boppen teach. Dy
seach hja foar twa oere net wer. Gurbe kaam
oerein. 'Wat sil heit,' woe Wietse witte. 'Hinne-
hok skjinmeitsje en kninen mjoksje,' kom mar
mei, kinst my helpe.' Dit like Wietse wol wat. Mei
in pear woartels yn de b0se sette er nei b0ten ta.
Gurbe frege Gryt noch: 'sil' we mar net te let ite,
miskien sjoch ik eeÍkes by't fuotbatjen of by't
keatsen.' 'Komt wol goed Gurbe,' andere Gryt
guodlik.
It oanrjocht stOn fol mei kopkes en pantsjes. Hia
moast noch stofs0gje en blommen wetter jaan.
Dan iten klearmeitsje, wer ófwaskje, klean Ít-
waskie en ruten dwaan en dan soene d'earsten
sa njonkenlytsen ek wol werthÍskomme mei de
smoarge brot.
Sneons wie it raak. De measten hiene frij, dus in
dei om jin drok te meitsien, of te hawwen, of te
krijen.
Gurbe kaam noch eefkes mei de holle Íoar't rÍt.
'Wat ite we aanst, Gryt?'
'Pankoeken,' sei hla resolÍt.
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Opbrengst Gollecte Ned. Astmafonds
Namens u allen mocht ik een bedrag van

f 1.707,60 overmaken naar het Ned. Astma-
fonds.
Hierbil dank ik alle gevers en de collectanten
voor hun werk en inzet.
Namens het Ned. Astmafonds:

W. Kempenaar-Verhoog

Gevonden voorwerpen:
6 mei: zwarte, vierkante tas, losse voering met
beurs.
12 mei: oorghanger, bestaande uit twee blauwe
kraaltjes
13 mei: 1 groene regenias
30 mei: 1 sleutel. voorzien van blauw/wit koord.

Verloren voorwerpen:
1 mei: 1 blauw/grijs spijkerjack, maat 158
2 mei: bruin gekleurde krielkip
16 mei: zilveren oorring
18 mei: kentekenplaat KX-46-KN
29 mei: kinderskelter, merk Trolly, voozien van
Q8 stickers.
De naam van vinder oÍ vêrliezer is bij de politie te
lJlst bekend. TeleÍoon 1666.

TÉntip:

Slakken kinne in lêst wêze en mar foar inkelen in
pree op it itensboard. Meastentiids ite hja Ís de
tsiis fan it brea, d.w.s. it slaat en oare ionge
plantsjes fan de tÍn.
Fergif kin, mar is net'fetsoenlik'. Freonliker me-
toaden binne deis wat rabarberblêden ticht by't
slaat del le lizzen en griÍ kr0pe se dêr0nder. Jo
kinne se dan sa fine.
In natuerliker metoade is om in pear podden yn

de tÍn los te litten. Dizze rêde it gau en binne
nachts echte slakkef retters
In wrede metoade is, om in blikje yn te graven en
dêr wat bier yn te jitten. In slak is slil nei bier en
om der fan te drinken sil er der ynkipe mei as ge-
folch: ferdrinking.
ln fariant oo in bekende siswize is dan: 'Der fer-
s0pe mear yn blik as yn de see'.
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,MIJN HOBBY, UWGEMAK'
Het vertrouwde adres voor al uw slijpwerk.
Laat nu uw tuingereedschap slijpen, zoals alle
soorten, grasmaaiers, heg- en tuinscharen,
snoei- en grasscharen, enz,
Ook diverse merken en maten tweedehands
handgrasmaaiers te koop. Geslepen, nageke-
ken en in perfekte staat.
Uw fijnslijper P.H. de Vries, Bockamastraat2T,
tel.1782.

Bestuursleden gezocht voor 't NifelhÉske
Het kreatief centrum 't NifelhÍske, Galama-
gracht 90a te lJlst zoekt voor haar bestuur
2 enthousiaste bestuursleden. We zoeken een
algemeen bestuurslid en iemand voor de funktie
van secretaris.
Voor inlichtingen en opgave kunt u bellen naar
G. Lageveen, tel. 2312 of R. Koopmans, tel.
z3tt.

Voor de bloemen, kaarten en andere belangstel-
ling bij mijn verblijÍ in het ziekenhuis en bii mijn
thuiskomst zeg ik u allen hartelijk dank.

U. de Jong
Julianastraat 1 5, lJlst

ledereen die mij tijdens mijn verblijf in het zie-
kenhuis en na mijn thuiskomst bezocht, een
kaart stuurde of op welke andere wijze belang-
stelling toonde bedank ik heel hartelijk.

Geert Groeneveld
S.Sjaerdemalaan 45,lJlst

ANNA SCHRAA.VAN POPTA

GEDIPLOMEERD
PEDICURE

Geeuwkade 11 - Telefoon 1930

Rommelmarkt 1987
ln verband met de late schoolvakanties houden
we dit jaar in juli al de rommelmarkt en wel op
18 iuli op het terrein van v/h S.O. de Vries.
We zijn al een keer langs geweest en komen be-
giniuli nogeensbij u langs, namelijkop 1 en2ju-
ti.

Wilt u zelf wel de spullen controleren, zodat we
geen echte'rommel' kriigen
De rommelmarkt begint 's morgens om 9 uur.
De koffie staat klaar.

De aktiviteitenclub
Ger. Kerk lJlst

RABOPOHS REISVERZEKERING
Met deze bijna-alles-in-één verzekering kunt u
een heel stuk geruster op vakantie gaan.

Tí\ n n n a---- Galamagrachtl

Openíngsuren: 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 verwarming)

O Sanitair en waterleiding
O Zinkwerk
O Dakbedekking

Installatie- en loodgletersbedrUí

A. SUPERDA
Stadslaan 2a. telefoon 05155-1224

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

Proefde U al:

Ons vers gemalen,

heerlijk gekruid
gehakt

en onze echte

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

SLAGERIJ

W. Ziilstra & zn.
Eegracht 65 - lJlst - Telefoon j309

Á4eubelmaherf

PeínGalnrna
Gespecla/iseerd in het maken
van eigentijdse meubelen
en i nter i eu r- beti m me r i ngen
naar uw persoonlijke wensen.

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

I |,rt"*-t '1a *at1 *-lst - Teleíoon 05155-2251


