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P,.'AN CLOOSTEBCAMP
WORDTBOUWRIJPGEMAAKT

Begin juli is aannemingsbedrijf Stienstra en
Van derWal uit lJlstbegonnen met hetbouw-
rijp maken van hêt plan Gloostercamp. Dit
plan ligt tussen de Sudergowei en de Kerk-
sloot. Opzichter voor de opdrachtgever, de
gemêente Wymbritseradiel is de heer Arend
Zijlstra.

Op de foto is het personeel van de aannemer
bezig met het aanleggen van de riolering. Het is
de bedoeling dat de werkzaamheden in sep-
tember worden aÍgerond. De heer Jan van der
Wal vertelde ons dat het slechte weer het grond-

.rk enigszins bemoeilijkt. Door de vele regen

'*nde laagveenbodem erg week geworden.
Achter de huidige ijsbaan komt een kleine in-
steekhaven met aanlegplaatsen voor bootjes.
Het nog bestaande gedêeltê van de Kerksloot
wordt ook uitgediept zodat toekomstige bewo-
ners van het plan Cloosterkamp hun vaartuigen
híer kunnen aÍmeren.

Bij het graven van de sleuven vogr de riolering
kwam een aantal verveende boomstammen
naar boven, waaronder een exemplaar met een
doorsnedevan 40 cm en een lengtevan 6 meter.
ln het verleden is op dit teneín nogal eens bag-
ger gestort, afkomstig uit de Ee. Af en toe wordt
hier dan ook wel eens iets 'ouds' gevonden.
Wopke van Solkema, vakantiewerker bij Stien-
stra en Van derWal, vond bijvoorbeeld een her-
denkíngspenning. Op de ene zijde staat een af-
beelding van een liggende leeuw en een vrouw
met een zwaard en de tekst: Geslagen ter herin-
neríng aan Neerlands 1 0o-jarige onafhankelijk-
heid 1813-1913.
Aan de andere zijde is koning Willem I afgebeeld

na de Franse tijd weer in Nederland terug-
Ïornt
Het randschift luidt: Aankomst Koning Wiilem I
te Scheveningen, 30e van Slagtmaand 1 81 3.
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Kinderboekenweek in de
bibliotheek
Bijna is het weer zover! De Kinderboekenweek
staat voor de deur. Van 30 septemberVm 1 0 ok-
tober staat het kinderboek weer voloo in de be-
langstelling.
Er worden gouden en zilveren griffels en pense-
len uitgereikt voor bekroonde boeken. Jeugd-
boekeenschrijvers gaan op toernee langs scho-
len, boekhandels en bibliotheken. Voor veel kin-
deren dus een kans om eens kennis te maken
met een echte schrijver of schrijfster.
Zo ook voor de kinderen uit lJlst.
De bibliotheek heeft namelijk de friese schrijË
ster Diet Huber uitgenodigd om op zaterdag
10 oktober iets te komen vefiellen over het
schrijven van boeken en gedichten.
Diet Huber is een bekende friese jeugdboeken-
schrijÍster en dit jaar heeft ze een eervolle onder-
scheiding gekregen voor haar boek 'Rinske en
de stoomtram'.
Om het een en ander wat eerlijk te laten verlopen
is er besloten om van elke basisschool in lJlst
een groep leerlingen uit te nodigen.
Maar... de bibliotheek organiseert nog meer tij-
dens de kinderboekenweek.

Er is een tentoonstelling, waar alle bekroonde
boeken liggen uitgestald en waar iedereen mee
kan doen aan een kinderboekenweekouzzel.
Het thema van de kinderboekenwegk dit jaar is
'Kinderen in Europa'. De oudere kinderen kun-
nen meedoen aan een landenspel. Je krijgt een
paspoort met vragen en zo maak je een reis
door Europa. Meer vérklappen wê nog niet maar
het belooft een avontuurlijke reis te worden!
Voor de kleinties is er een kleurplaat met de
vraag:'Wat neem je mee als je uit logeren gaat?'
waarbij je allerlei voorwerpen kunt inkleuren.
Zo, dal was een heel verhaal. Nu maar hopen
dat het snel Kinderboekenweek wordt.
En mocht je nog vragen hebben, dan kun je te-
recht in de bibliotheek. Tot ziens!

Medewerksters Openbare Bibliotheek lJ lst
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AGENDA SEPTEMBER-OKTOBER 1 987

18 september: Klaverjassen.
19 september: Buurtvereniging'Ald Drylst', trein-boottocht.
20 september: Dienst Raad van Kerken, 19.30 uur Geref. Kerk. Pastoor Van Ulden uit Sneek.
21 september: Bond van Plattelandsvrouwen in Friesland, 'lt Fryske Gea' dia-serie over natuurge-
bieden om ons heen.
22 september: C.P.B. Mevr. Kloosterman uit Bergum. Verhalen uit'De Bóllekoer'.
23 september: Bridge club.
24 september: N.C.V.B. Mevr. de Haan-Baron. Milieu- kwartêt, lucht-, water- en grondverontrei-
niging.
28 september: Bridgeclub (middag).
29 september: Bond van Plattelandsvrouwen in Friesland, Kringreis, Texel.
2 oktober: Filmavond. Film 'Nikolai', Gemeente van Jezus Christus, 19.30 uur.
3 oktober: Welzijnsraad, Meidendag.
5 oktober: Bridgeclub (middag).
7 oktober: Bond van Plattelandsvrouwen in Friesland, bakker J. de Boer en de heer Schuurmans,
dia-serie, bereiding van ons dagelijks brood.
7 oktober: Bridgeclub.
8 oktober: Amnestie lnternational, schrijfavond in bibliotheek, 19 tot 2'l uur.
9 oktober: Klaverjassen.
Í0 oktober: Diet Huber, schrijfster Friese jeugdboeken, komt op bezoek in de bibliotheek.
12 oktober: Bridgeclub (middag).
15 oktober: C.P.B. dhr. P.J. in der Rieden uit Emmen, filmavond over het werk van de Zonne-
bloem.
21 oktober: N.C.V.B. Pastor Meertens. Hoe komen de kerken nader tot elkaar.

, oktober: Bridgeclub (middag).
)Íl oktober: Start cursus'Ziekenveaorging thuis'.
28 oktober: Bridgeclub.
30 oktober: Klaveriassen.

Agendabureau:
mevr. W. Kempenaar-Verhoog, Jonker Ris-
pensstraat I, tel. 1 747.

Vaste middagen/avonden :

Schaken: ledere maandagavond in de Stads-
herberg.
Volksdansen: 'De Yleke Dounsers', jongeren
dinsdagavond 1x per 14 dagen van 20.00-
22.00 uur in het Himsterh0s te Oosthem. Oude-
ren iedere dinsdagmiddag van half 2 tot 3 uur in
het Mienskipsh0s.

Wllen alle verenigingen die hun vaste mid-
dag oÍ avond weer in het Kypmantsie willen
hebben, dit evên doorgeven aan het agenda-
bureau?

Horrius en Doede Bleeker zullen optreden. Het
Íeest begint 's middags om 4 uur en zal tot
's avonds 1 0 uur non-stop doorgaan.
ledereen is van harte welkom om De Klepper-
verjaardag mee te vieren!

Amnesty International
GOED NIEUWS! Er komen de laatste tijd veel
gewetensgevangen vrii. Het blijkt dat regerin-
gen gevoelig zijn voor publiciteit.
Toch moeten we druk blijven uitoefenen op de
landen waar gewetensgevangen zijn en waar
gemarteld wordt.
Kom daarom ook op de schrijfavonden op de 2e
donderdag van de maand in de bibliotheek van
19-21 uur. Er zijn dan voorbeeldbrieven aanwe-
zig die overgeschreven kunnen worden. U hoeft
dus niet zelf een brieÍ op te stellen (voor velen
een drempel!).
De eerstvolgende schrijfavond is 8 oktober a.s.
SCHRIJF MEE!I!

mevr. G. Spijksma-Walinga
Lies de Jong-Siemensma

'lt Dryltser Kypmantsie'

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

Redaktie: A. Kuipers
F. Bloemhof
Fr. Boschma

Raadsverslagen: F. Nauta

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

Opmaak Studio Sybe Houtsma,
lJlst

Druk DrukkerijVisser, lJlst

Gevestigd:
fysiotherapeute te lJlst
per 21-9-1987

mevr. A.H.C.A. Meijer-Vonkeman
praktijkadres: Stadslaan 1

8651 AB lJlst
tel.:05155-1586
privé: 05155-191 6

privéadres : de Fj0rslach 9
8651 CV lJlst

delangstellenden uit lJlst e.o. zijn van
\J/te welkom op zaterdag

19 september a.s. fussen 1 0.00 en
12.00 uur's morgens.

Cursus Aktief Ontspannen
Start : begin oktober'87
Plaats: Stadslaan 11, lJlst
De cursus wordt in groepsverband
van 6 tot 10 personen gegeven
gedurende 12 lessen van 1% uuren is
bestemd voor mensen met:

- Spanningshoofdpijn
- Ademhalingsproblemen, zoals

astma en hyperventilatie
- Slapeloosheid
- Andere klachten op basis van

spanningsproblemen

Voor verdere inlichtingen bellen:
mevr. A.H.C.A. Meijer-Vonkeman
de Fjhrslach 9, lJlst
tel. 051 55-1 91 6 of 1 586.

De Klepper aan de
Zevenpelsen 7 bestaat I jaar!
4 Oktober 1986 startte de Stichting Milieu & Sa-
menleving op een feestelijkewijze haaraktivitei-
tên.
In het afgelopen jaar is er op verschillende ma-
nieren aandacht gegeven aan de vier werkge-
bieden, waarmee De Klepper zich wil bezig hou-
den (Mensenrechten, Milieu en Energie, Vrede
en Bewapening, Ontwikkelingssamenwerking).
Steeds meer lJlsters kochten in de winkel. 't Zij
artikelen zoals koffie, thee, honing, sieraden of
textiel uit de 3e Wereld, oÍ kleding, stickers, but-
tons, posters van allerlei goedwillende aktie-
groepen.
Anderen spekten de kas van De Klepper door
een ijsje te kopen.
Het terras had, vooaover het weer het toeliet
een goede funktie. Bij veel mensen viel het ter-
rasconcert op de 'l8e augustus met de artiesten
Johan Juckers, Auke Bijlsma en Doede Bleeker
erg in de smaak.
Verenigingen gebruiKen De Klepper als verga-
derruimte en deden dit over het algemeen naar
tevredenheid.
Het'têjater' had enkele boeiende programma's
op door-de-weekse avonden of een zondag-
middag.
Uit het documentatiecentrum is meerdere ma-
len inÍormatiemateriaal gehaald door scholieren
voor het maken van een werkstuk oÍ het houden
van een soreekbeurt.
Voor nagenoeg alle Wereldwinkelgroepen in
Friesland fungeert De Klepper als ophaalcen-
trum voor te verkopen goederen.
Al met al- het eerste jaarterugkijkend - een flink
aantal aktiviteiten, bezocht en meegemaakt
door vele inwoners uit de Zuidwesthoek. En het
geheel werd mogelijk gemaakt door vele vrijwil-
lige handen en geldelijke giften.

Zaterdiag 26 september a.s. viert De Klepper
haar éénjarig bestaan.
Een keur van Friese artiesten gaat een bijdrage
aan het feest leveren. Onder andere Frans van
Mêerloo, Eaglefield, Pieter Wilkens, 't Kratsje,
Johan Juckers, de klepperaars van Maanen en
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Zevenpelsen 8,8651 BT lJlst
Privé: Sikko Sjaerdemalaan 31, lJlst
TeleÍoon 05155-1322
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sybe houts^no
studrorrror
grofischerxrrmgeving
errproduktte

onlweÍpl en verzorgt:
o odvertenties
u lotoers
tr brochures
o house-slyle's
u oltcnes
o verpokkingen

golomogrocht 34 . 8ó51 ec iilst

teleÍoon 05155 2407

-
alle

inlichtingen over alles wat met
ziektekosten verband

houdt

elke woensdag in lJlst
Gemeentehuis, Stadslaan 75

van 10.30 tot I 1 .30 uur
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lJlster allerlei

I nvoeri ng ton nenstelsel
en reinigingsdienst (lD

Wie vandaag de dag de neiging krijgt om zijn behoeften te doen, gaat naar het kleinste ka-
meÉje van het huis, levert ziin of haar boodschaf aÍ, trekt aan een touwtje en ongeveer 8 liter
water spoelt alles netjes weg.
'lk moat nei de w.c., of nei it toilet' is tegenwoordig een veel gebruikte uitdrukking, Vroeger
was dat meer: ik moat nei it hÍske ta.
Zo'n 35 à 40 jaar geleden waren er nog nauwelijks w.c,'s, de meeste mensen hadden een
'hÍske' mêt een privaatton. Het was geen uitzondering dat soms wel drie gezinnen van érí
toilet gebruik moesten maken!
In dit artikel laten wii eèn paar mensen aan het woord die ambtshalve met deze nuttige voor-
ziening hadden te maken.

Ton door de gang
Wij brachten een bezoek aan de heer G. Muize-
laar (Gerrit en Drieske), hij was van 1945 tot
1967 werkzaam bij de lJlster gemeentereinging.
'ln mijn jeugd,'zegt Muizelaar, 'waren Th. Buma
(fhomas Labbe) en A. Leenstra (LytseAuke) de
t0ntsjemannen in lJlst. Later waren dat Bouke
Westerdijk en lds Dijkstra en vanaf 1 945 deed ik,

samen met Jaap van der Zee, dat werk.
Wij voeren met de 't0ntsjepream' (tonnen-
praam) met lege tonnen via de Dijgrachten naar
de'hÍskes', haalden de volle ton er uit en plaat-
sten er een lege in. In de praam konden naar
schatting zo'n 50 tonnen worden vervoerd. Dat
werk deden wij op maandag, dinsdag, donder-
dag, vrijdag en zaterdagmorgen.
's Woensdags haalden wij de inhoud van de'jis-
kefetten' (asemmers)op met een grote handkar.
ïussendoor haalden wij 's zomers met de
praam ook nog tuinafval op dat door de mensen
op de wal voor ons was neergelegd. Als wij dus
al onze lege tonnen hadden verwisseld voor vol-
le, voeren wij met de praam weer naar de Kamp.
Daar leegden wij de tonnen, via een goot, in de
strontput (van de in het vorige artikel genoemde

Foto olm. 1960.
Jaap van der Zee op de tonnenpraam, vlakbij de
vaste ligplaats bij de Kamp. Rechts is nog zicht-
baar het in 1965 afgebroken huis van Wopke
Langeraap.

compostloods, Fr.B.). Deze put was ongeveer
1,5 meter diep. De tonnen werden daarna met
water en een bezem schoongemaakt en ont-
smet met creoline. Op de Galamagracht waren
nogal wat huizen zonder steeg. Daar gingen we
dan met de kar naar toe. De volle ton werd dan
door de gang naar buiten gedragen! Er kwam
overigens wel een deksel op de ton, dat moest
voorkomen dat de inhoud over de rand liep. Wij
voeren ook met de praam naar Nijesyl, de zoge-
naamde 'fabriekshÍzen' hoorden immers ook
bij lJlst. Bii grote huishoudingen werd de ton om
begrijpelijke redenen 2 maal per week geleegd.
Deze houten tonnen werden ook geregeld ver-
nieuwd.'

Winter
Muizelaar, die ook vele jaren lid was van de vrij-
willige brandweer, gaat nog eens lekker achter-
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over zitten in zijn leunstoel en vervolgt zijn ver-
haal. Frou Muizelaar heeft intussen voor koffie
met koek gezorgd.
'De winter was voor ons een slechte tijd. Dan
haalden wij de tonnen met de kar op en de bui-
tengewesten bedienden wij per slede. Als het
Ílink vroor moest ie eerst de inhoud van de ton
met een soort schepje lossteken voordat hij in
de put geleegd kon worden. Er waren maar wei-
nig mensen die ons een bakje warme koffie aan-
boden. Als er bij bakker Jan Sijtsma iemand jarig
was kregen wij steevast een glas wijn met een
gebakje.
Ook bij 'àlde' Luut Bijlsma kwamen wij met ver-
jaardagen even in de kamer en kregen een bor-
reltje met een stuk koek.
Op woensdag haalden wij dus de 'jiskefetten'
(asemmers) op. Dat was 's winiers ook zwaar
werk. De één had een oude emmerals asvat de
ander het onderste gedeelte van een melkbus
en een derde had weerwat anders. Bijtempera-
turen onder nul bevroor de vochtige inhoud. Je
moest soms wel 5 minuten met zo'n emmer oo
de rand van de kar slaan, eer de inhoud los
kwam. En dan moest tenslotte die zware'jiske-
karre' door de sneeuw naar de Kamp worden

eduwd. Wij moesten 's winters ook zand

\rÍooien. Je had dan een houten bakje aan een

riem voor je buik en dan strooide je met de hand
het zand oo de straten. Ja, verzucht Muizelaar,
it wie yn 'e winter in bealch fol wurk.'

Deze foto is gemaakt in maaft 1947 ter hoogte
van bakkerij Bosma (nu J. de Boer) aan de
Stadslaan.
V.l.n.r. Alle Veenstra, Jaap van der Zee en Genit
Muizelaar. Als het ijs nog niet sterk genoeg was
om de tonnen per slede te veryoeren werd deze
kar gebruikt. Eén man liep voorop in de'beage'
om de kar te trekken, de andere twee duwden.
Op deze opname is duidelijk te zien dat er een
flink pak sneeuw ligt.

Elektrische kar
Omdat de klanten voor een regelmatige aanvoer
zorgden, raakte de strontput op een zeker mo-
ment vol. Hiervan werd dan kennis gegeven aan
een skOtsjeschipper. Die kwam dan naar lJlst en
meerde zijn schip af bij de Kamp. Hij haalde dan
met een mestvork en kruiwagen de stront uit de
put en deponeerde die in zijn schip. De schip-
persvrouw hielp ook wel mee.
'Foekema van Blauwhuis kwam wel eens langs,
maarookwel iemand uit Sneek, zijn naam ben ik
vergeten.'
De schipper bracht zijn edele vracht naar de
Drentse zandgronden en nam dan een vracht
turf mee terug. Omstreeks 1 955 zei burgemees-

ter Oppedijk op de hem zo karakteristieke wijze
tegen het personeelvan de reinigingsdienst: 'Dit
kin hjir net langer sa, jimme kinne jim' wol dea
bealchje. Wy moattê in elektrische karre hawwe.
Nije wike gean ik nei Den Haach ta en dan sil ik
dêr tsjin de hearen sizze: lk moat jild hawwe foar
in elektrische karre, want wy komme yn Drylts
om yn 'e stront!'

Gerrit Muizelaar op de omstreeks 1955 aange-
schafte eledrische kar. Deze foto is gemaakt in
1 961 ter hoogte van de vroegere Doopsgezinde
pastorie aan de Galamagracht.

De donderspeech van de heer Oppedijk (hijwas
hier burgemeester van 1947 tot 1957) heeft
blijkbaar succes gehad. Er kwam een elektri-
sche kar (op accu's) en hiermee werden voor-
taan de tonnen gebracht en gehaald. Toen de
elektrische wagen hier kwam maakte burge-
meester Oppedijk met het reinigingspersoneel
een rondrit door lJlst. Even later werd ook nog
een gesloten eksemplaar aangeschaft om er het
huisvuil mee op te halen. Het was gedaan met
de praam en de zware kar. Met de praam werd
overigens nog wel vele jaren tuinafval opge-
haald. ln oktober 1982 is dit eens zo bekende
vaartuig door de gemeente lJlst verkocht.
Tenslotte vragen wij aan Muizelaar of er wel
eens iemand 'op it hÍske wie' als de t0ntsjeman
kwam om de ton te verwisselen.
'Nee,' zegt hij, 'want de lju wiene der aardich op
ófjage. Se wisten krekÍ wannear't de hÍskeman-
nen yn oantocht wiene. Men wachtte gewoan
efkes, tot wij wer Íuort wiene.'

Openlucht Museum
De heer J. van der Zee (Jaap-Anne) werkte van
1945 tot 1974 bij de lJlster gemeentereiniging.
Hij bevestigt hetgeen de vorige spreker ons ver-
telde. Van der Zee was naast 'hóskeman' ook
nog'deagraver' (grafdelver) en ongediertebe-
strijder, bijvoorbeeld ratten. De graven van de
twee Canadese piloten Bullen Leach, diete lJlst
zijn begraven, onderhield hij van .1966-1973. 

Op
1 januari 1 974 ontving Van der Zee een getuig-
schrift van de Stichting Nederlandse Oorlogs-
graven. Zij betuigtVan derZee haar grote erken-
telijkheid voor de uitstekende en toegewijde
verzorging van de twee genoemde graven. De
uitreiking vond plaats in het bijzijn van de burge-
meester en een aantal genodigden.
'lk ben ook al vanaf .1940 lid van de damclub
lJ.D.C.,' laat hij zich ontvallen.
In september 1974 kwam er een einde aan de
lJlster bewaarplaats voor Íaecale en urine stof-
fen, zoals men dat bij de oprichting zo mooi
noemde. Er waren toen nog 9 mensen in lJlst die
een privaat met een ton hadden. Deze tonnen
werden nadien nog wel door de gemeentereini-
ging opgehaald. De inhoud werd bii een boer in
de gierput gedumpt. De overheid stimuleerde
na de 2e Wereld Oorlog het afschaffen van ton-

orivaten en het aanschaffen van water-closets.
Per w.c. ontving men plm. / 1 500,- subsidie.
De huizen in de W.M. Oppedijkstraat nrs. 9-19
(gebouwd in de jaren 1947 -'48)waren de eerste
nieuwe gemeentewoningen in lJlst die meteen
van een echte w.c. werden vooaien.
De compost- en de tonnenloods werden in au-
gustus 1 975 aÍgebroken en zijn samen met twee
platte kruiwagens en een aantal tonnen, overge-
bracht naar het Ooenlucht Museum te Arnhem.
'Een laar jaar geleden ben ik daar eens ge-
weest,' zegt Van der Zee,'maar toen was het
spul daar nog niet opgebouwd. De heer Slik-
voort van de aÍdeling voorlichting van het Mu-
seum venelde mij dat de lJlster mestopslag-
plaats nu binnen enkele jaren zal worden opge-
bouwd in de zogenaamde Friese Hoek. Hier
staat reeds een Friese boerderij uit Midlum, daar
komt nog bij een arbeidershuisje uit Suameer,
de zuivelfabriek Freia uit Veenwouden en dus de
lJlster opslagplaats. Als dit alles is gerealiseerd
dan zal dit middels de Friese kranten worden
bekendgemaakt, aldus de heer Stikvoort. In be-
gin februari van dii jaar maakte minister Brink-
man geheel onverwacht bekend dat hij dit mu-
seum wilde sluiten.
Hierdoor kwam het Openlucht Museum in het
brandpunt van de belangstelling te staan. Ge-
lukkig ging de voorgenomen sluiting niet door.
In een publicatie van het Openlucht Museum te
Arnhem schrijft de heer B. Wander o.a. het vol-
gende:
Eind vorige eeuw loosden de privaten van wo-
ningen in waterrijke gebieden rechtstreeks op
sloot of gracht. Soms was vlak daarnaast het
boenstap! Wij mogen aannemen dat deze situa-
tie ook in lJlst voorkwam.
Het hier in 1885 ingevoerde wisseltonnenstelsel
was dus dienaangaande een hele verbetering.
Deze ophaaldienst heeft het maar liefst 90 jaar
volgehouden. De mensen die gedurende deze
periode dit toch enigszins onfrisse werk steeds
hebben verricht, verdienen naar mijn mening ie-
ders waardering.

Frits Boschma
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De patiëntenraad lJlst e.o. organiseert in sa-
menwerking met het Groene Kruis een kursus:
ZIEKENVERZORGING THUIS.
Met het oog op de toekomst, waar de patiënt
hoe langer hoe meer op de thuiszorg zal zijn
aangewezen, kan deze kursus voor veel men-
sen nuttig zijn.
In deze kursus komen de volgende onderwer-
pen aan de orde:

- de verzorging van een zieke thuis;

- praktische wenken voor: bed opmaken, was-
sen, tillen enz.

- gebruik van materialen bij de verzorging.
De kursus gaat van staft dinsdag 27 oktober
a.s. en zal uit 6 bijeenkomsten bestaan.
Deze bijeenkomsten worden wekelijks gehou-
den op dinsdagavond van 2O-22 uur in het
Groene Kruisgebouw in Nij Ylostins.
De kursus wordt begeleid door Ina Hoekstra,
wiikziekenverzorgster en Bettine Kuiper, wijk-
verpleegkundige.
Kosten voor de kursus / 12,50 (incl. koffie).
Wilt u van deze gelegenheid gebruik maken,
dan kunt u zich tot 1 oktober aanmelden bij
Maria Brink, Zevenpelsen 8a, tel. 1393 of bij Wil
Kempenaar, J. Rispensstraat 9, 1el. 17 47.
Maximaal 15 personen.
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Hoehet NECK'PIL'O NEK-SïEUN -KUSSEN

u helpen kan.

Sleclt geslapen?
Kent u dat? U stapt 's avonds moe in bed en slaapt reven tot
acht uren. Eigenlijk zou u dm uitgerust wakker moeten wor-
den, maaÍ dat is niet altiid hetgeval. U wordtwakkermet een
stijve nek, de spieren in uw schouders doen pijn, ofu heeft
een prikkelend gevoel in uw armen en handen, u transpireeÍt
sterk en misschien heeft u zelfs hoofdpijn. Indien één of
meer van deze symptomen zich voordoen, kan uw oude
kussen de oorruk zijn.
Ofu nu een dik, een dun, een hard ofeen zacht kussen heeft,
of een kussen dat u dubbelvouwt, al deze kussens hebben
iets gemeen: ze kunnen uw halswewelkolom niet ondersteu-
nen. En een onvoldmnde ondersteunde halswervelkolom
tijdens het slapen is de meest voorkomende ooraak van de
bovensenoemde klachten.

2.) Het hoofd met zijn gewicht van gemiddeld 4-ó kilo rust
op de nek. Dit is een behoorlijke belasting.

3.) Spieren en pezen vormen de bescherming voor de nek
en maken beweging mogelijk. Deze spieren kunnen gespan-
nen zijn, het typische beeld voor een pijnlijke vermoeidheid.

Wat is de oorzaak van nekklachten?
Voor klachten in de nekpartij worden de meest uiteen-
lopende oorzaken aangegeven, zoals gewrichtsontsteking,
hernia of ouderdom. In de meeste gevallen echter, is geen
van deze zaken de oorzaak. De meest voorkomende oorzak
van pijn in de nek is een verkrampte slaaphouding. Het kan
dus zijn, dat biivoorbeeld uw huidige hoofdkussen uw ergste

Het ideale kussen
Het ideale kussen moet hoofd en nek goed ondersteunen. Of
u nu op uw lj ligt, ofop uw rug. In tegenstelling tot het ge-
wone kussen moet het neksteunkussen een goede draag-
kracht hebben, zonder dat het hard is. Vóór ailes moet h;t
zorgen voor eenjuiste stand van de ruggegraat gedurende de
slaap. Het met voorkomen, dat u ,s naóhts steeds uw kussen
recht moet trekken, wmt dit verstooÍ uw slaao.

Een gewoon en te hoog kussen strekt uw halswervelkolom
onnatuurlijk naar achteÍ.

Dit ondersteunen van uw halswervelkolom kan alleen een
anatomisch goed gevormd neksteunkussen.

Wat is een neksteunkussen?

NekÍoi gedeelle van het kussen

vijand is, omdat dit kussen te zacht, te had ofte dik is, zodat
uw hoofd en nek niet goed ondersteund worden.

Slaapt u op uw rug of op uw zii?
70 9o van de mensen slaapt op hun zij. Zonder goede onder-
steuning van hoofd en nek zakt de halswewelkolom door. De
ongewenste buiging van de halwenelkolom oefent druk uit
op de spieren en peren. Resultat: stijve hals en nek, en pljn
in de schouderspieren. Dit alles km vermeden worden.

Liggend op de rug: anatomisch natuurlijk ver-
lmp van de halswewelkolom door NECK-
PIL-O'.

De mogeliike oplossing van un probleem
Het NECK-PILO@ kussen is na jaren vm oderzmk ont-
wikkeld, om uwnek in dejuiste stand te ondersteunen en uw
hoofd te dragen tijdens de slaap. Voommde voor de kon-
struktie van het NECK-PILO@ kussen was, dat de halswer-
vels tijdens de slap de natuurlijke vorm moeten behouden,
om alle klachten met betrekking tot de halswervels te voor-
komen en te verlichten. Vooral bij nekklachten, nek- en
schouderspierspmningen en bÍ hoofdpijn.

Geen broeikasklimaat meer
Gewone kussens hebben de eigenschap, dat re zich als q
soort 2e huid om uw hals en hóofd voegen. Het gevoft kàí
dm een sterke trmspiratie in de nek en op de hoofdhuid zijn.
Dit kan door het NECK-PIL-O@ kussen voorkomen worden:
het goed gevormde ligvlak van het kussen zoÍgt voor een on-
gehinderde luchtcirculatie onder het hoofd en de nek.

Doe iets Yoor uw gezondheid
U zult nu begrepen hebben, dat het niet moeilijk is om iets
voor uw gezondheid en goede slaap te doen. Het NECK-
PIL-O@ kussen maakt het u makkeliik. Natuurlijk is het een
verandering voor u, als in tegenstelling tot uw huidige slaap-
gewoonte, uw hoofd en nek goed ondersteund zijn en de
lucht oder uw hoofd circuleren kan. Misschien moet u de
ee6te ptr dagen am dit nieuwe gevoel wennen. Mm na
een paar dagen wilt u uw nieuwe kussen niet meer missen.

mfik

anatomrscn
gevorm0e
hooÍdholte

anatonisch gevorntdc nck-
sleunholtc (normalc slaup
posllrc)

geproÍlleerd oppervlàk ler bcvordcring van dc
luchtcirculalie ondeÍ hoofd en nck

Voor optimaal gebruik moet het kusscn vldk liggen.

Om de funktie van zo n kussen te begrijpen, moeten we eerst
iets weten van de anatomie van onze nek.
L) De nek is ondenerdeeld in 7 wervels, die onderling be-
weegbaar verbonden zijn. De nek heeft een licht gebogen
vorm als gevolg van de vorm van de individuele weruels.

Liggend op de zij: een goede ondersteuning van
de halswewelkolom door NECK-PILO".

ffií*^AcHr --.J
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Sêd wie er, kropsêd. Fan fan 'e moarn fjouwer
oere al hie er yn de haven omskarrele, dat wiene
dus trije oeren skrokje en Írette as in slobber-op.
Hawar, dêr st0ne se bekend om, dat lit minsken
mar lulle, hja rêden harren wol. Noflik siet er yn
de moarnssinne op in peal him sels wat op te
poetsen. Wilens tocht er by himsels wat er hjoed
ris Ítheve soe. lt Íeit dat minsken him net altiten
by de namme neamden, hie him de lêste tiid aar-
dich dwaande holden. Sulverkobbe .wie syn
namme en wis wiene der wol mear moaie farian-
ten - seeÍ0gel - mar der wiene ek genóch min-
der moaie nammen foar him en syn soarte be-
tocht. Bygelyks, Amelanner hinnen, Harnzer do-
wen en mear fan soksawate lekskoaierige nam-

'en, want dat wie it, lekskoaie! Want hoefolle
\*íinsken hie hy al net heard, - as hy wilens mei

skippen fleach dy't farden tusken 't fêste lán en
eilán en dan op de termiken dreau om sa syn
kost by elkoar te skarreljen - hoe hja him en syn
soarte priizgen; frijheid, op termiken driuwe, alle
dagen sêd, gjin skrepperij foar de dei dy't noch
komme moast, ja, hy wist, der wiene guon reyn-
karnisten dy't winsken him te wêzen, letter. Ha,
frjemde Í0gels 0nder de minsken!
Sa hy wie moai skjin en hie de fearren glêd, hy
Larus argentatus Pontoppidan, hy wist it. Hy
soe aanst mei de earste de bêste boat meigean
nei't fêste làn, 0ndeniveis noch in bólekoarske
behimmelje, en dan hjoed it griene làn marris
oer. Ris sjen hoe't de minsken krewearren,
kreauwen en klauden. Hoe't hja krimmenear-
den, kribbekeurich en krinterich wiene. Of soe
der guon fine dy't wille makken, warber wiene
en war diene om fleur en frede te bewarjen?! Grif
soe er beide moetsje, ommers it wie Íekànsje en
dan wie it sin oars as oars, meastal better.
't Skip waard ree makke en net folle letter sette
er óf. Hy saaide soepel mei de wyn nei 0nderen,

. ge sa gong, dan deun boppe it wetter kearde
V nim yn de wyn en skeat wer nei boppen ta.

Fansels remme dat óf, mar troch dat er wer yn
ferskate luchtstrêamen kaam, koe er dochs
mei't grutstê gemak de boat byhálde. Sa kaam
er al sigesaagjend foarÍt.
En moast er eeÍkes 'oansette', hy loeÍde mei
nocht op - eefkes de wjukken ynhàlde om de
wjerstán fan de lucht te ferminderjen s0nder de
omheech geande beweging óf te remjen.
Fansels koe er ek altyd noch fleanel
In pear oerkes letter kaam er yn Harns. Op 'e
kaai leine in pear bakken fiskkoppen, dat dy koe
er samar net lizze litte. Yn in sucht en in skeet
wie't mieltsje mei wat soangenoaten berêden.
Fierderop stiene kloften minsken te wachtsjen.
Hy fleach omheech, hjir begOn syn ekspedysje.
Jongelju songen it heechste liet, in inkle mei in
gitaar op 'e rêch, oaren wiene ófladen mei kof-
fers en tinten. Hja sjouden har bryk as in haspel
en it beswitte gesicht st0n dan ek noch net op
'moai waar en lange dagen.'

'kWol net oerdriuwê, sei de kobbe,
mar oerdriuwe is't moaiste wat der is

Heiten en memmen tógen mei bern en weinen
fol mei boartersguod kamen der achter oan,
wer't oaren dan wer al grommeljend en skellend
oerhinne stroffelen. Nee, de measte gesichten
wiene hjir noch net yn de fekánsjeploai strutsen.
Hy sette óf, it làn oer. B0ten de stêd wie,t ek alle-
gear drokte. Grutte rigels auto's stiene dêr te
wachtsjen, guon toeterjend, manlju mei de hite
holle op it stjoer en guon mei in stel slaande bern
achteryn.
Hy 'pakte' de iene termyk nei d'oare en dreau
oer it kleurde blik. Autogassen, noastergatten,
hoastbuien, nee foar him leaver de lucht fan fisk.
Boppe de griene geaën wienê de l0den leaÍliker
en de lucht skjinner. Yn't boulán wie net folle
drokte. Moai waar en net tefolle reinwetter wie
de winsk Ían bouboeren. lt koebeide gjin sprek-
ken lije dizze simmer. Prottelich sieten hja grif op
bettere waarsberjochten te wachtsjen en as
Hans de Jong net eufemistysk waard, krige er
grif ek noch de skuld. Fierderop wiê der feest.
Jiermerke. Hjir waard lake, spultsje dien, bern
slikken longerich op iisko's, wat grutteren draai-
den r0ntsies yn de draaim0ne en de opsl0pte
jonges fersierden de famkes yn de sweef.
Hy stuts eefkes oan. Faaks lei der by de fiskauto
wat fan syn gading. ÓfplÍze fiskebonken en
kàlde patat; hearlik. Yn de tinte wie it matinee en
dêr gong it om wei. Sjonge en klappe, laitsje en
wat tÉtsjeboartsje mei buorÍrou dy'l men oerdei
net lije mocht: it koe no wol lije.

In inkle àlde frijgesel skuorde in punkwyfke by
him op'e skurte, pleage har mei har grien hier en
knopkes yn'e noas, mar kniep 0ndertusken yn
har kontsje en loerde mei syn reade eagjes troch
de iepeningen fan har kleurde boesgroentsje.
Soks gong goed oan't der bargebiten fan ka-
men. Omheech, fierderop. No kaam er boppe

Nijsgjirrich kypje:

De seef0gel:

Seef0gels binne de Í0gels dy't in protte
op see tahàlde en yn it bes0nder de miu-
wen. Dizzen wurde ek wol 'kobbenl
neamo.
Njonkenfoarmen binne: kobbe, kób, kó-
beler, kobel, kóve, miuw, meau (kok-
meeuw).
Foar seeÍ0gels binne mear omneamings
yn gebr0k:

- Brant syn dowen (Brant wie de foar-
namme Ían in boer Ét de omkriten fan
Balk, dy't in bulte mei dowen pielde)

- Slim syn dowen (Slim wie polhoeder
(oppasser by fee achter de seedyk)
fan it Noarderleech)

- -KÍnderske dowen, Harnzer oowen
en -boargers, 0nwaarsf0gels, 0nwa-
ren, masterfOgels, stoarmÍ0gels, om-
kejonges, Amelanner hinnen.

It wurd kobbe hat de betsjutting fan in
dier mei in grou, rOn lichem (sammel-
namme: it kobbelt).

Taaleigen:
Seef0gels binne gauris waarprofeten.
As de seef0gels yn grutte kloften it làn yn
fleanen dan kriie wy stoarmwaar.
- SeeÍ0gels op it làn, stoarm komt der

oan

- Seef0gels op'e bou, makket it waar
gelrou

- Seef0gels op it grien, makket it waar
gemien

- Seefogels op it wetter, it waar wurdt
better.

- Seef0gels moatte foar tolve oere mid-
deis wer fuort wêze (dus nei de see ta);
binne se der neitiid noch, dan doocht
it net mei it waar.

- Toponimen binne: Kobbedunen, Kob-
bekamp (by de Rottefalle), Kobbelán
(by Heech), Kobbesleat (by Grou).

(ut: Vogels in Friesland deet tt)
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streken dêr't boeren drok oan't skreppen wiene.
Mei grutte masines waard it griêne gea 'str0pt'.
Wrotte en wrame, skreppe en skuorre, bodzje
en bealgje en dat Íoar... ja, wer foar eins? Hjir
krige men boetes foar hurd arbeidzjen! Boppe in
gehuchtsje tsierde in groepke ionges. De grut-
ste batste der yn en hy wie der noch net oer-
hinne of dêr stiene de memmen al te bekfjocht-
sjen. Hy dreau moai mei de wyn en yn de Íierte
seach er in grutte stêd lizzen. Dêr mar op ta. Hjir
wriemele it fan de minsken. 'lt folk komt by de
minsken', tocht er. Yn de grutte strjitten stiene
de auto's sawat mei de bumpers tsjinelkoar
oan. Winkelstrjitten puollen hast Ít. Minsken
dy't noch oan't wurk wiene waarden wrantelich
op de loaie lju dy't mar net op'e tiid oan de kant
gongen. Dy - op harren beurt - begriepen net
werom oft der net wat mear begryp wie en res-
pekt; hja hiene dochs Íekànsje!
Yn de grêften leine boaten te wachtsjen foar de
brêge en hiene hàlden en kearen om it djoere
guod net skurf te krijen, wilens tjirgjend werom
as dy rotbrêge no net iepengie!
En as de brêge omheech gie, stiene der yn in
omsjoch wachtsjende auto's mei 0ngeduldige
sjauffeurs, drok smookjend of kaugom kógjend
en st0f skellend werom oft dy rotbrêge no net
tichtgie! lt like wol in holdersnêst.
Fierder mar wer. Boppe de mar seach er h0n-
derten skipkes syljend of mei in motorke troch
de weagen wrakseljen. In freonlik plaatsje. Hjir
fielde er him ek wer it bêste thÉs. Wat boppe it
wetter hingje en sa no en dan ris in fiskje ferriÍel-
je. Dat soê er earst marris dwaan en Íierder hied
er syn bÉk der earst wol Íol fan. Hy hie genóch
sjoen en geniete fan wat er sjoen hie. Tagelyk
kaam in geÍoel Ían begrutsjen by him op. Mar in
inkeling hie yn'e rekken, hoe as syn libben der
Ítseach; frijheid, driuwe op'e wyn, sêd wurde
kinne, s0nder fijannen te libjen, net te tinken oan
doetiid of dantiid mar gewoan alle dagen it lib-
ben te rispjen!

De flok fan de seeman

SeeÍ0gels binne Íemylje fan de albatros'-
sen. Dizze mànske fOgel mei in wjokkel-
wiidte fan wol 3,5 meter kin wol 30 jier
àld wurde en in lytse 20 pOn swier.
Harren (brutale) Étdrukkingsleaze uterlik,
as hja s0nder in spier te Íerl0ken oeren
mei in skip meisaaie, hat dizze f0gels ek
Íerskale bynammen besoarge sa as:

- mallemok (áld Nederlánsk Íoar heal-
wizeling, healwils famke)

- goony ('slang'-Étdrukking foar in 0n-
noazel persoan)

- bakadori fapans foar in houten lokf0-
gel).

Hja hiene lykwols net allinne de repu-
taasje dom te wêzen, hja waarden lykas
seeÍ0gels beskóge as waarprofeten.
Boppedat waarden hja besoen as reyn-
karnaasjes fan seelju dy't oer board slein
wiene. lt ferneamde gedicht Ían Samuel
Coleridge (1772-1834), in Ingelsk ro-
mantysk dichter, ferhaalt Ían in seeman
dy't in albatros deasloech. lt skip krigete
krijen mei allegear tsjinslaggen: wynstil-
te, wetterkrapte, skuodc0k en de hiele
bemanning stoar.
It selde lot trof neffens de leginde de be-
manning fan de 'Vliegende Hollander',
dy't ek in albatros dea diene. De skipper
waard dreaun om ivich mei syn sp0kskip
rOn te dobberjen.

P.F.

Nu volop nieuwe winteriaponnen en pakies.

Prachtige truien voor dames en heren.

De nieuwste spijkerbroeken en tinneroy broeken.

Op 'e kant, yn de reiden, stie in grouwe peal, dêr
struts er op del. Lei syn fearrepakje ris goed en
seach prakkesearjend foar him ót. Prakkesearje
oer it libben. Wat koe it dochs moai wêze.
Ynienen hearde er wat. Laitsjen en risseljen
kaam Ít de reiden. Hy skeat omheech en
draaide syn r0ntsjes. Al rillegau hie er it yn 'e rek-
ken; yn 't reid lei in skipke mei deryn in frijend
pearke. Hy hearde dat hja sei: 'sjoch, dat wol ik
ek mei dy, sa as dy seef0gel dêre,' mar hy seach
it net. Moai foar no, spitich Íoar letter!

P.F.

Eerste sportnota
in de gemeenteraad
De sportraad Wymbritseradiel heeÍt enige tiid
geleden het initiatief genomen een unieke
sportnota samen te stellen.
De verenigingen en instellingen die bij het
sportgebeuren zijn betrokken ziin in de gele-
genheid gesteld hun mening hierover ken-
baar te maken, waarna de sportraad haar
aanbevelingen heeÍt opgesteld.
In de gemeenteraddsvergadering van dins-
dag 15 september werd deze behandeld. Wat
lJlst betreft stelt men voor de beheersvorm
van "de Utherne" te wijzigen en in een
stichting ondêr te brengen. He! college van
B&W stelt de raad voor hierover nog geen
beslissing te nemen, maar eên onderzoek in
te stellen naar de meest wenselijke en haaF
bare vorm. Alle raadsfrakties konden zich
hierin vinden en drongen aan op een snelle
aÍhandeling van deze zaak.
Oe sportraad stelt verder voor de sportzaal
"de Utherne" uit te breiden met een
gemeentelijke sporthal. In een eerdere
sportnota, opgesteld in de voormalige ge-

Ook voor woninginrichting kunt u bij ons terecht.
Ruime keuze in o.a.:
o tapijt
. oveÍgordijnstof
o vitrages
o matrassen
o dekbedden en dekbedhoezen
o kussens enz.enz.

'lJlster Warenhuis'
H. v.d. Veen
Galamagracht 5n lJlst, tel. 05155-í229.

meente wymbritseradel, was deze hal ge-
pland in Osingahuizen. Deze uitbreiding zou
betekenen dat er 1 van de3 sportvelden voor
gebruikt moet worden.
Volgens B&W levert dit geen onoverkome-
lijke bezwaren op, maar alvorens een
standpunt in te nemen stelt het college ook
hier voor eerst een onderzoek in te stellen
naar haalbaar- en wenselijkheid.
Er werd door de FNP op aangedrongen zo
snel mogelijk een stuurgroep in het leven te
roepen om dit onderzoek op te starten, zodat
er binnenkort een duidelijker beeld komt.
Het voorstel van de sportraad en overgeno-
men door het college, om de apparatuur voor
de binnensporten onder beheer te brengen
bij de beheersstichtingen van sportzalen,
werd door Gemeentebelangen niet positief
ontvangen. Gemeentebelangen was van
mening dat de verantwoordelijkheid van deze
apparatuur bij de betreÍÍende verenigingen
moet blijven.

UITSLAG VERLOTING
STADSFEESTEN 1987

Hoofdprijs - lotnr. 1ffi
le prijs-lotnr. 1559 9eprijs -lotnr. ?30
2e prijs - lotnr. 3076 10e pri.is - lotnr. 3204
3e prijs - lotnr. 3070 1le prijs -lotnr. 2@7
4e prijs - lotnr. 31@ 12e prijs - lotnr. 1871
5e prijs -lotnr. ?79 13e prijs -lotnr. 3248
6e prijs - lotnr. 31ClÍl lzle prijs - lotnr. 3233
7e prijs - lotnr. 2123 15e prijs - lotnr. 3SP
8e príjs - lotnr. 1997

De prijzen zijn af te halen bij:
H. Hooisma, Ylostinslaan 53, lJlst
's avonds na 19.00 uur

uHoírRlqiloïlfEÍ.r
.DRAIOH'
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Bondsspaarbank
as

van 1818 Sneek-lJlst

Stadslaan 51
05155-1245,
b.g.g.
05'150-12796

BANKVAN HET JAAR:
BONDSSPAARBANK

Citaat uit het onderzoek:
Bij de normale lopende bankrelatie wint de
Bondsspaarbank vooral met de voordeligste
krediettarieven aan te bieden, gepaard aan
ettelijke gunstige spaarvormen.

Kom kennismaken
lJlst : Werkdagen van 9.00-12.30 uur

Woensdagavond 6.30-7.30 uur

Sneek: Werkdagen van 9.00-16.00 uur
Donderdag van 1 7.00-1 9.00 uur

\*erige 1400 kantoren:
altijd met legitimatie

Meer doen met de bank met de S
die meer doêt in minder tiid.

BONDSSPAARBANK

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

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

\ í. Huisman
Eegracht3T 8651 EG lJlst 05155-1735

Ê

rxil
Roodhemsierweg 5

8ó51 CV ljlst
TeleÍoon 051 55- I 900/1 500

Servicepunt voor:
o Toxivervoer
o Groepsvervoer
o Schoolvervoer
o Reisvervoer
o Direktievervoer
I Ziekenvervoer
o Trouwrijden
o Krontenvervoer
o Verhuur von 8-pers. busies
o Wosserette
o Kleine techn. sioringen

r-

GALAMAGRACHT 9, IJLST, Telefoon 05155 - 1318

Vredeskansen
Zijn die er? Ja, voor wat betreft kernwapens lijkt
het er een beetje op en menigeen grijpt deze
strohalm aan. Maar wordl het dan niet een ver
van m'n bed show? Kijk eens naar het Midden
Oosten, naar AÍghanistan, naar de Baltische
Staten, naar de Oostbloklanden of naar Latijns
Amerika of naar Afrika in zijn geheel, allemaal
ver van m'n bed.
Deze keer wil ik nog verder van huis. ln de ze-
ventiger jaren heeft er een Noord-Zuid Vietnam-
oorlog gewoed en de communistische Noord-
Vietnam agressor heeft die strijd in zijn voordeel
beslist, wat voor vele andersdenkenden veel el-
lende en verdriet heeft gebracht. lk denk daarbij
aan de bootvluchtelingen en de vluchtelingen
uit Cambodja en Laos, voor een groot gedeelte
vluchtelingen voor het communisme en de
daarbij gepaard gaande wreedheid, gebracht
door Vietnamese en Chinese communisten.
Vooral die uit Laos moesten vluchten, daarwil ik
het nu en de volgende maand eens over heb-
ben. In het vluchtelingenkamp Ban Vinai in Thai-
land bevinden zich al gedurende meer dan
10 jaar afwisselend z'n 40.000 vluchtelingen,
voornamelijk Umongs. Dat probleem lijkt nu uit
de hand te lopen, Thailand zegt het niet meer
aan te kunnen, daarom wordt er pressie uit-
geoefend, terug naar eigen land (met alle gevol-
gen van dien) of naar een derde land (U.S.A.,
Frankrijk, Canada, Australië). In alle gevallen is
het angst en onzekerheid voor de toekomst, ja
ook voor toêlating naar een derde land. De uit-
verkiezing om naar een doorgangskamp te mo-
gen houdt in dat men doorgelicht wordt, voor-
namelijk over het bezit van capaciteiten. Jonge-
ren die een goede kennis van de Engelse of
Franse taal hebben, krijgen de beste kansen.
Men vraagt de vluchteling en verzorgers om ad-
vies, zal ik gaan oÍ zal ik wachten op een moge-
lijke terugkeer naar het vaderland. De hulpverle-
ner voelt zich vaak onmachtig, hoe kan hij of zij

ooit zeggen, jongeren wel, oudêren niet, dat
past niet in de Umong cultuur. A1s Umonggezin
of -familie ben je een dynamisch geheel. Je eet
samen, leeft samen, slaapt samen, huilt en lacht
samen. Alles doe je samen. Wat staan er een te-
genstrijdige belangen op het spel, dat maakt dat
deze mensen zich vaak erg ongelukkig voelen.
ls de beslissing gevallen dan gaan op een vast-
gestelde datum de propvolle bussen met ver-
drietíge mensen naar 't doorgangskamp.
Rondom de vertrekkenden zijn er akelige tone-
len. Familiebanden worden verbroken, zien ze
elkaar ooit terug? Voor de hulpverleners is dit
heel indrukwekkend. Het is ontzettend triest al
deze verdrietige mensen te zien. Massa's vra-
gen komen naar boven zonder antwoorden. Dit
is toch wel een ander verhaal, dan dat deze ge-
lukkigen een blijde toekomst wacht. Intussen,
het werk ook in Ban Vinai gaat door. Er wordt
gestrêêft naar een zo groot mogelijke onafhan-
kelijkheid van de vluchtelingen, daartoe heeft
men binnen 't gezondheidsprogrammaalle hulp
en inzet van o.a. Z.O.A. opgeleide vluchtelin-
genwerkers nodig. Zonder die hulp begint men
als buitenlands team niets, het gaat om oplei-
den van én het overdragen van verantwoorde-
lijkheden aan de Umons zelf.
Een goede zaak waar de Z.O.A.-werkefs hard
voor vechten; het gaat echtêr niet van een leien
dakje. Veel van die medewerkers vertrekken
naar een derde land en dan moeten er weer
nieuwe gezocht en opgeleid worden. Om eens
duidelijk te maken wie en wat nou eigenlijk een
Umong werker is, wat zijn zijn of haar achter-
gronden, willen we een werkervoor het Voetlicht
halen en hem zelÍ eens aan het woord laten. Dat
komt dan volgende maand. Bewaar daarom dit
artikel.

Z.O.A. -medewerkersechtoaar
Tichelaar

DE SPAN JERSBERG I(OLLEIfiI E
DE GROOTSTE IGNSVAN SIAGEN

IN, . GEBOORTE AANKONDIGINGEN
. HUWELIJKS AANKONDIGINGEN
.UITNODIGINGEN
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. MENU'S ENZ.



It Dryltier Kypmantsje í0

I. SCHEEPSSCHROEYIX
. rêpoídiê . spoedvêGbllên
o bolonercn a ichí@ÍosinstolloÍi€s
op moor

2. 9CIIEEPSMOTOREil
. lêwÍing en inbouw a ombouw
o ondcrhoud o hofddeolcr von

3. SCIIEEPSBEilODIGDHEDCXFlï.',ïlïl!lo,.n*.,.n 
"n.. 

.nI
a. vooR DE DoE llËt z|

"Thomycro+i" moloÍon . kêGÍkoppoliÈen en €poíotie

. hclling tot l5 ton . hogêdrukrGiniging$puit
o deskundig odvies.

ZO SNEI, MOGETIJK UW STORINGEN

Uaaromlropen...
afs aYooïdelig
hanJharen?

De doe-het-zelver huurt bii
ons o.a.: . Ladders o Rol_
sÍelgers o Speclem olens
o Cirkelzagen . Decoupeer-
zagen a Boormachines
o Schuurmachines o Parket-
sch uu rm ac h ines o G rond -
of Tuinfrezen o Ketting-
zagen enz. enz.

G.SI'PERDA

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

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

J.G.DEVRIES -TJI-ST
schilder- en behurgersbe<lrllÍ

Galamagracht 13 - TEL. 05155-t387

Galamaqracht 9 - lJtsi - 05155 - 1318

Uw slagvaardige partner voor:
VERZEKERINGEN

HYPOTHEKEN

PENSIOENEN

G.F. de Boer, tel. 1676
P. Hiemstra, te|.2164

Gazelle en Batavus ÍÍeÍsen
T opkwali te it voo r iede ree n.

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

woudicnd

Agtorijschool L. de BOer
Belangrlfker dan een goedkoop

lesuur is de elndrekenlng

riiwictbedrii

rikt
jurjen hoomansstraat 2 teleÍoon 05155-2403 midstr,itte 61 teleÍoon 05141-1657

na het rllexamenl
Ga daarcm lriiÍ r-

Autorijschool L. de Boer
Popmawal12

Ulst
TeleÍoon 05155-155i1

VOLLEDIG
GEDIPLOMEERD

Voor al uw:
o Kruidenierswaren o Groenten en fruit
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 - TeleÍoon 1206
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Praat mar Frysk
De bekende sticker'praat mar Frysk; wilde een
uitnodiging zijn aan Friestaligen zowel als niet-
Friestaligen om gerust Fries te spreken wanneer
ze dat willen.
Het blijkt immers dat Friestaligen buiten de
huiselijke kring maar al te vaak overschakelen
op hel Nederlands omdat ze menen dat dat fat-
soenlilker is en dat het Fries niet op prijs wordt
gesteld. Gelukkig is dat de laatste jaren veran-
derd en wordt het Fries steeds meer gebruikt in
wat men noemt de meer'formele'situaties. dus
buiten de vertrouwde kring van huis, tuin en
keuken.
Zo'n kursus kan in principe overal worden gege-
ven. Ga in uw omgeving, in uw kennisenkring of
in uw werkkring na, of er belangstellenden zijn,
en neem in ieder geval kontakt op met de
A.F.U.K., de Stichting Algemiene Fryske Un-
derrjocht Kommisje, die zorgt voor een de-
voegde docent. In overleg met hem.of haar
wordt de lestijd geregeld. Meestal twee uur per
week op een vaste avond of namiddag.
Een mondelinge kursus omvat tenminste 30 en
ten hoogste 50 uren. Het kursusgeld bedraagt
/ 60,- per jaar. De kursus duurt in principe twee

\r. In het eerste jaar gaat het vooral om het
\"érstaan en lezen van het Fries, in het tweede

jaar ligt het accênt op het spreken. De kursus-
sen kunnen na het twêede jaar worden afgeslo-
ten met een examen voor het 'Fryslàn-diploma
Íoar net-Frysktaligen', dat elk voorjaar in Leeu-
warden wordt afgenomen (examengeld Í 40,-:
to|23iaa( Í 20,-).
Inlichtingen en opgaven bij: A. Steenaart-Kloos-
terman, tel. 05'155-2176 of A.F.U.K. Leeuwar-
den, tel. 058-1 38045.

Praat net allinne Frysk,
mar skriuw it ek...
Spitigernóch is it sa dat in hiele soad Frysktali-
gen har eigen taal noch net maklik lêze of
skriuwe kinne.

No is dat harren net kwea óf te nimmen, want de
measten hawwe it op skoalle noait leard. No't
dêr feroaring yn komt, sille grif ek àlden en álde-
ren noch ynhelje wolle, wat harren yndertiid op
skoalle 0nthàlden is.

Foar it fuortbestean fan in kultuertaal is oer-
Íoarst nedich dat dy taal ek skreaun wurdt yn de
kranien en yn de publikaasjes fan oerheden en
organisaasjes.

De Leàrgong A hat ta doel jo ek it skreaune Frysk
eigen te meitsjen. Wa't syn kennis fan de taal
Étwreidzje wol en ek op 'e hichte wêze wol fan
de Fryske literatuer en skiednis, kin dêrnei noch
de Leargong B folgje. Wa't him dêrnei noch Íier-
der yn it Frysk ferdjipje wol, kin dan ek noch oan
de akteoplieding meidwaan.

R0nom dêr't genóch kursisten binne, kin in
m0nlinge kursus organisearre wurde. Sadree't
hjir of dêr 10 of mear kursisten binne, soarget de
A. F.U. K. foar in lesjouwer.(-ster).
In kursus bestiet Ít 30 oant 50 lesoeren (2 oeren
wyks) en kostet / 60,-.

Foar mear ynljochtings en opjeften: A. Stee-
naart-Kloosterman, tel. 05155- 2176 oÍ
A.F.U.K., Ljouwert 058-1 38045.

ieder geval klinkt in beide meningen een roep
door om verandering. Een verandering die be-
gint bij het niet meer accepteren van vanzelf-
sprekendheden. Het is niet vanzelfsorekend dat
er honger wordt geleden, dat er oorlog wordt
gevoerd. Het is niet vanzelfsprekend dat er hon-
derdduizenden werkelozen zijn, dat de buur-
man al twee jaar werkeloos is. Het is niet van-
zelfsprekend dat Piet vanwege zijn rode haar
door, zijn klasgenoten steeds voor'vuurtoren,
wordt uitgescholden.
Vredesopvoeding (thuis), vredesonderwiis
(school) kan al vroeg beginnen. Ên kan heêl
dichtbij beginnen. Een sfeer van openheid en
vertrouwen in een schoolklas bevordert de vre-
de. Een,leraar die de dagelijkse problemen in de
klas (bijv. ruzie), de school en daarbuiten samen
met de kinderen bespreekt en aanpakt, maakt
de klas leefbaar en bevordert de vrede.
Als je oog hebt voor onrecht dat anderen wordt
aangedaan en je in woord en daad daar iets aan
doet, leer je kinderen daardoor hoe vrede be-
waard kan worden.
Vredesopvoeding, vredesonderuuijs is aan kin-
deren vóórleven en leren dat tuzies ook zonder
geweld, leugens en macht kunnen worden op-
gelost. In de klas maarook daarbuiten. We moe-
ten kinderen een hoopvolle toekomst bieden en
die toekomst begint bij onszelf, begint in onze
woorden, maar vooral ook in onze daden.
Daarom is de titel boven dit stukje ook te be-
perkt. Er had beter kunnen staan: Vredesonder-
wils in de vredesweek en in al die andere weken
van het jaar...

Interkerkelijk Vredesberaad lJlst
Ylostinslaan 7 5, tel. 1 254

Klaveriassen in lJlst
Op 18 september a.s. starten we weer met de
kompetitie. We houden 10 avonden in het
'Mienskipsh0s'. Aanvang 8 uur.
Van deze .l0 avonden mag u 2x missen of de 2
slechtst gespeelde wedstrijden worden afge-
trokken.
Prijzen: waardebonnen van slagerij Zijlstra.
Hieronder volgt nog de uitslag van de kompeti-
tie van aÍgelopen winter.
Tot ziens!

L. Koopmans, ïel.1770

1. B. Toonstra 41278:2. K. v.d. Leeuw 40437:
3. H. Nauta 39907; 4. G. Boorsma 39739;
5. R. Meertens 39228;6. L. Koopmans 39178;
7. J. Huitinga 38757; L H.v.d. Zee 38356;
9. T. Statema 38325; 10. S. Nooitgedacht
38291; 11. J. Frankena 38100; 12. F. Faber
38068; 13. H. Lageveen 38043; 14. Mevr. Feen-
stra 37953; 15. H. Eiling 37756; 16. Mevr. Hui-
tinga 37708; 1 7. Mevr. Smid 37489; 18. Marion
Feenstra 37374: 19. R. Toonstra 37060;
20. F. de Vries 36830; 21. J. Haringa 36739;
22. Mevr. Postma 36389; 23. W. Roskam 361 85;
24. P. Hemstra 36079; 25. Mevr. Bakker 36008:
26. Mevr. Broersma 36000; 27. Joh. Feenstra
35578;28. G. v.d. Veen 35371;29. L. Zeinstra
35006: 30. F. v.d. Veen 3481 1.

Terrasconcert De Klepper
Op dinsdag "l8 augustus hield De Klepper, Cen-
trum voor Milieu en Samenleving aan deZeven-
pelsen, een terrasconced.
In het begin was de belangstelling niet zo groot,
maar aan het eind van de avond waren er ruim
80 toehoorders.
Eerst lrad Johan Juckers uit Leeuwarden oo.

Hij zong een paar door hemzelf geschreven lied-
jes in het stadsfriesen een aantal Engelsevolks-
liedjes met als slotnummer het bekende 'The
wild rover'.
Daarna kwam de Staverse misthoorn Doede
Bleeker aan bod. Op onnavolgbare wijze deed
hij enkele conÍerences en zong hij zijn liedjes.
Een paar titels: Goeie ouwe tijd, Wurm in mijn
hoofd en Hyte Fetsie. Hij werd met banjo en
mondharmonika begeleid door de oud-lJlster
Auke Bijlsma.
In de pauzes werd van het buffet van De Klepper
flink gebruik gemaakt. Een gêslaagd initiatief
dat volgend jaar zeker voor herhaling vatbaar is.

Fr.B.

Vredesonderwijs in de
vredesweek
Deze aflevering van lt Kypmantsje verschilnt
rond de vredesweek. De jaarlijks terugkerende
week waarin we iets nadrukkelijker stilstaan bij
de problematiek van oorlog en vrede. Dat ge-
beurt in de kerken, dat gebeurt in de pers (di-
verse vredeskranten), dat gebeurt thuis en ook
op veel scholen. Want scholen behoren immers
in het'volle leven' te staan. We kunnen kinderen
niet meer verre houden van 'volwassen' zaken
als armoede, honger, werkeloosheid, machts-
wellust, oorlog en vrede. De televisie laat het
toch gewoon allemaal zien? Ja, en dat is erg ge-
vaarlijk vinden veel mensen, want kinderen
gaan al die narigheid dan als iets vanzelÍspre-
kends ervaren. Maar al die ellende voor kinde-
ren verborgen houden is ook heel gevaarlijk,
vinden veel andere mensen. Je voedt kinderen
dan te beschermd op, ie'maakt'ze niet weer-
baar voor nu en later,
Voor beide standpunten valt iets te zeggen en in

AARADETNPPT
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Bond van Plattelandsvrouwen
in de Provincie Friesland,
afd.lJlst
De vakanties zijn weer achter de rug en wij be-
grnnen weer met een nieuw seizoen.
We wensen alle verenigingen in lJlst weer een
goed en produktief seizoen toel
We starten op 21 september a.s om 8 uur in De
Klepper. De avond wordt dan verzorgd door de
heer C. Ras van het Fryske Gea met een diaserie
over natuurgebieden om ons heen.
Heeft u belangstelling, kom dan gerust langs!
Op 7 oktober '1 987 vertêlt bakker J. de Boer over
de bereiding van ons dagelijks brood.
Wilt u nog nadere inlichtingen of heeft u belang-
stelling voor de bond, neemt u dan even kontakt
op met de sekretaresse mevr. H. Bones. tel.
1982.
De gymnastieklessen beginnen weer op don-
derdag 17 september a.s. van 10-11 uur in De
Utherne.
Wegens drukke werkzaamheden is mevrouw
Klasen gestopt met lesgeven en haartaak wordt
nu overgenomen door mevrouw Mieke Berg-
stra.
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Koningin Wilhelmina Fonds
De kollekte van het Koningin Wilhelmina Fonds
voor de kankerbestrijding heeft in onze plaats

/ 2.896,1 5 opgebracht.
Alle gevers en ook de kollektanten hartelijk
dank!
Hebt u de kollektant gemist, dan kunt u uw gift
alsnog storten op postgiro 26000 oÍ bankreke-
ning 70.70.007, ten name van KWF te Amster-
dam.
Vanaf deze plaats willen wij u ook de nieuwe in-
f ormatieadressen doorgeven :

Mevr. J. Hiemstra, lel.2428; mevr. G. Groene-
veld, tel. 2080 en mevr. E. Schreur, tel. 181 1 .

Schaakclub lJlst-Oosthem
Het nieuwe seizoen begint met een ledenverga-
dering op maandag 21 september 's avonds
8 uur in caÍé 'Het Waoen van lJlst'.
Nieuwe leden zijn van harte welkom en ook no-
dig om de club in stand te houden!
Ook met het jeugdschaken hopen we door te
kunnen gaan, maar door het bedanken van een
jeugdleider zitten we wat in de problemen.
We hopen ze op te lossen en dan wordt via de
scholen bekend gemaakt wanneer we begin-
nen.

Het bestuur

't Zoldertje
VanaÍ donderdag 10 september kunt u in ons
winkeltje in tweedehands kinderkleding weer
win.^rkleding inbrengen van maat 62 Vm 186.
lr .,r u nog zomerkleding bij ons heeft hangen,
kunt u die vanaf die datum ook weer ophalen!
Autostoeltjes, speelgoed e.d. is ook van harte
welkom.
Wij zijn donderdags open van g tot 3 uur.
's Morgens om 1 0 uur drinkt u gezellig een kopje
koffie met ons mee.
Tot ziens op de Fj0rslach 5.

Janneke en Jeanette
De FjÊrslach Sfl, lJlst

P,OES KRIJGT PALING.
IJLST - De poes van de familie De Paauw -
Sjoesje genaamd-had een palinkjevan een vis-
ser gekregen.
De familie De Paauw dacht dat'Snoesje' de pa-
ling zelf had gevangen.
Mevr. Hoekstra vertelde De familie de Paauw
dat een visser de paling had gegeven.
De paling zwemt nu weervrijen ongedeerd rond
in het water.

Datum: l2-6-'87.
Afzender: Jaron De Paauw.
Adres: Eegracht n.r. 70.
Postcode/plaats: 8651 EH ijlst.
Telefoon : (05 1 5 5 -)2282.
P.S. ik ben 9 iaar oud.

Bii het woord 'wintervakantie'denk ie
onmiddeliik aan skipistes. lanqlaufen en Ooitenriik.
Een sportieve vakaótie zóndeÍ sneeuw heeft echt'er

ook ziin charmes.
In Portugal kun je in de-winter allerlei zomersDorten

beoefehen, zohder qevaar voor qebroken behen.
Aan de rei-sbalie vaí de Bq.bqbalk kqn je nu uit

tientallen reismogelijkheden kiezen.
Galamagracht I
lJlst
Tel. 05155-1426

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

OOOOOO'O PUNTSGEWIJS

Voor de vele blijken van belangstelling - zowel
mondeling als schriftelijk - tijdens mijn verblijf in
het Sint Antonius Ziekenhuis te Sneek en daar-
na, zeg ik langs deze weg iedereen hartelijk
dank.

K. Mast
Nij Ylostins

Bij mijn thuiskomst uit het ziekenhuis wil ik
graag iedereen bedanken voor alle bloemen,
kaarten en attenties.

mevr. Kloostra-Giliams
S. Sjaerdemalaan 66

Bij mijn vertrek naar Heerenveen bedank ik
langs deze weg voor alle donateur- en lidmaat-
scnappen.

A. Nooitgedagt-Keulen,
v/h Galamagracht 78

GEVRAAGD:
Oppas voor baby, 1 5 à 20 uur.per week.
Graag brieven naar: Jan en MargotToonstra, De
Kling 12, 8651 CK lJlst.

.MIJN HOBBY, UWGEMAK'
Het vêrtrouwde 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 oerÍekte staat!
Uw fijnslijper P.H. de Vries, Bockamastraat 27,
tel.'1782.

ANNA SCHRAA.VAN POPTA

GEDIPLOMEERD
PEDICURE

Geeuwkade 11 - Telefoon 1930

'5 AVONDS OPPAS NODIG?

Bel: Annemarie Tabak, tel.05155 - 1805

JUDOSCHOOL IJLST
start nieuwelingen-groepen vanaf 5 jaar.

Alle inlichtingen bij:
J. v.d. Werf, Zevenpelsen 6, tel. 1805.

Voor nieuwbauw, uitbreiding of
onderhoud van uw:

O Vewarmino
(C.v. en lokale íenivarming,;

O Sanitair en waterleiding
O Zinkwerk
O Dakbedekking

Installatlê- en loodgletcrlb.dÍltf

A. SIIPERDA
I Stadslaan 2a, teleÍoon 051 55-1224

De enige zelíslachtende slager in
ons stedeke, snijdt voor U het vtees
zo van het stuk.

Proefde U al:
Ons vers gemalen,

heerlijk gekruid
gehakt

en onze echte

Friese droge worst
Dinsdags- e n vri jd ag savo n d s
bezorgen wii Uw bestetting!

SLAGERIJ

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

Meubelmaherij

ReínGalnïna
Gespecialiseerd in het maken
van eigentijdse meubelen
en i nterieu r- bet i m meringen
naar uw persoonlijke wensen.

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

Uilenburg 16 - 865'l EK lJlst - TetêÍoon OSlSS-22S1


