
ftD$serrypmant$e
SINT NICOLAAS-AKTIE 1987 VAN
DE WINKELIERSVERENIGING IJLST
Na de geslaagde aktie in 1986 was men binnen de winkeliersvereniging in
lJlst van mening, dat de aktie in 1987 volgens hetzelÍde systeem diende te
geschieden. Dit houdt dus in, dat er buiten de grote trekking op 5 december
nog twee trekkingen zullen worden gehouden op de twee zaterdagen
daaraan vooraÍgaand.

Ook de waardebonnen zijn plijk gebleven.
Bij aankoop van f.7,50 aan artikelen ontvangt
u een kansbon. U vult hierop uw naam en
adres in en levert hem weer in bij eén van de
deelnemende winkeliers. Deze deelnemende
winkeliers zijn herkenbaar aan de deurposter
'DEELNEMER ST. N ICOLAASAKTIE IJLST'.

. a hooÍdpriis bestaat dit jaar uit een REIS-
\CHEOUE t.w.v. Í. 500,-. Verder ziin er

diverse waardebonnen te winnen van
I. 250,- f. 1 00,- Í. 50,- en Í. 25,-. Daarnaast
nog eens diverse prijzen in natura. Op de
zaterdagen 21 en 28 december worden twee
tussentrekkingen gehouden, waar per keer
15 prijzen zullen worden getrokken. De
eindtrekking vindt plaats op zatrerdag 5
december. De bonnen die reeds waren inge-
leverd voor de beide tussentrekkingen doen
ook weer mee aan de eindtrekking. Dus, alle
bonnen die worden ingeleverd voorzaterdag
28 november maken twee keer kans op een
priis.
De aktie loopt van zaterdag 14 november Vm
zaterdag 5 december 1987.
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De trekkingen
De eerste en de tweede trekking vinden plaats
op zaterdag 21 en zaterdag 28 november.
Beide keren in de grote zaal van NyYlostins,
's middags om + 16.00 uur. Aan de bewoners
wordt dan door de winkeliersvereniging een
kopje koÍfie aangeboden. De eindtrekking
vindt plaats op zaterdag 5 december om +
16.00 uur in het Mienskipsh0s.

Koopavonden
De extra koopavonden voorSint Nicolaas ziin
op woensdag 2, donderdag 3 en vrildag 4
december. Op de eerste avond, woensdag
2 december, zal er speciaal aandacht worden
besteed aan de 60-plussers, die hun Sint
Nicolaas-inkopen willen doen. Dit kan o.m.
gebeuren onder het genot van een kopje
koÍfie bij de deelnemende winkeliers.

Intocht Sint Nicolaas
Ook dit iaar zal de Sint zijn opwachting
maken in lJlst. Hij heeÍtons berichtdatditzal
gebeuren op zaterdag 21 november, om2 uur

op Zevenpelsen. Hij verwacht daar dan
natuurlijk alle kinderen met hun vaders en
moeders om hem te ontvangen. Vergezeld
van ziin Zwarte Pieten zal hij dan naar het
Mienskipsh0s gaan om daar speciaal de
kinderen tot 10 jaar te ontvangen.

Deelnemende winkeliers Woninginrichting en
MeubelstoÍíeerderii POST
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Vereniging Stadsbelang lJlst
Overhangende begroeiing
Evenals vorig jaar doen wij ook nu weer een be-
roep op alle inwoners van lJlst om de begroeiing

Haik0:

't wurdt steesoan stiller
simmer sl0pt ót de lannen;

ljippen boskje gear

P.F.

van hun tuin zodanig te snoeien dat iedereen het
trottoir kan gebruiken zonder zich eerst een weg
behoeven te banen.
Vooral in de nafte herfstperiode zijn overhan-
gende takken bijzonder hinderlijk.
'Overtreders' kunnen aan de gemeente worden
doorgegeven, waarna voor hun rekening wordt
gesnoeid.
Wij rekenen op ieders medewerking.

Kontributie
Binnenkort kunnen de leden weer een acceptgi-
rokaart verwachten om hun jaarlijkse kontributie
van f 2,50 oÍl 3,50 te voldoen.
Nieuwe leden kunnen zich aanmelden bij de
penningmeester dhr. C. v.d. Kooij, Fj0rslach .14,

tel. 1980.

Zwemwater Geeuw
Al jaren doet het verhaal de ronde dat de zwem-
waterkwaliteit in de Geeuw bijzonder slecht is.
Om die reden is er op verzoek van onze vereni-
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Agenda oktober-november I 987.

21 oktober N.C.V.B. Pastor Meertens: 'Hoe komen de kerken nader tot elkaar'
23 oktober Buurtvereniging 'De Tromp' bingoavond
26 oktober Bridgeclub (middag)
27 oktober Stan kursus 'Ziekenverzorging thuis'
28 oktober Bridgeclub
30 oktober Klaverjassen
31 oktober Kindermarkt Nij Ylostins

1 november Open Deur-dienst
4 november C.P.B. koffiemorgen, mevr. Joke Keizer uit Leeuwarden over Perzische tapijten
4 november 1 9.30 uur Geref. kerk: Dankstond voor gewas en arbeid
5 november Buurtvereniging 'De Tromp' jaarvergadering
5 november Jaarvergadering peuterspeelplaats'Lyts yleke'
5 november Gemeenteavond Herv.-Geref. ondenruerpen: vluchtelingenorganisatie 'Zoa'.
Reisverslag D.D.R.-commissie
9 november Bridgeclub (middag)

10 november Bond van Plattelandsvrouwen in Friesland, koffiemorgen in het St. Antonius
Ziekenhuis

í 1 november Bridgeclub
12 novembêr Knutselavond voor de ouders van peuterspeelplaats ,Lyts yleke,
12 november Schrijfavond Amnesty International, 19 tot 21 uur in de bibliotheek
13 november Play Back Show, Federatie Chr. Jeugdverenigingen
14 november Bazar'Nij Ylostins
19 november C.P.B. Ds. Klein-Onstenk, gevangenispredikant Leeuwarden
20 november Klaverjassen

,' novemberSinterklaasmiddag, Winkeliersvereniging\d novemberThema-avond Raad van Kerken, ds. Maas, Nij Ylostins, Wat God verbonden heeft,
scheide de mens niet
23 november Bond van Plattelandsvrouwen in Friesland, mevr. Hylkje Goinga, schrijfster, leest
voor uit eigen werk
25 november Thema-avond Patiëntenraad 'Moeders voor moeders'
25 november Bridgeclub
26 november N.C.V.B. Dhr. A. Frankena, lt wurk fan in riedslid
26 november Uitvoering Fryske Krite 'Melinoar ien'
27 november Uitvoering Fryske Krite 'MeiÍnoar ien'
28 november Jubileumconcert'Concordia' Utherne.

Willen alle verenigingen die hun vaste middag oÍ avond weer in het Kypmantsje willen heb-
ben, dit even doorgeven aan het agenda-bureau?

Zangvereniging'Euphonia' repetitie iedere
dinsdagavond I tot 10 uur in de Doopsgezinde
kerk.
Muziekkorps'Concordia' repetitie iedere
maandagavond half 8 tot half 10 in 'Het Mien-
skipsh0s'.
Drumband'Concordia'iedere dinsdagavond
van 7 tot 8 uur, Galamagracht 28.
Judo lessen, iedere dinsdag 4 tot I uur in 'Het
Mienskiosh0s'.
Volksdansen 'De Yleke Dounsers', iongeren-
groep dinsdagavond 8 tot 1 0 uur, 1 keer in de 1 4
dagen in het'Himsterh0s'te Oosthem. Ouderen
iedere dinsdagmiddag van half 2 tot 3 uur in 'Het
Mienskipsh0s'.
Schaken elke maandagavond in de Stadsher-
berg
Dammen elke maandagavond in de Stadsher-
oerg
E.H.B.O. Herhalingskursus op 12l1 , 26/1 ,9/2
en 25/2. Herhaling reanimatiekursus op I 3/4.
Amnesty lnternational elke 2e donderdag van
7-9 uur in de bibliotheek.
Kaatsen elke woensdagavond in de'Utherne,.
Badmintonver, 'Flash' elke donderdag van
18.00-22.30 uur in de 'Utherne'.
Volleybalver. Stánfries elke dinsdag vanaf
18.00 uur.
Tafeltennis maandag van .19.00 tot 23.00 uur,
zaterdag van 9.00 tot 13.00 uurjeugd.
't NifelhOske iedere dinsdagavond 18.45-20.00
uur, iedere woensdagmiddag 13.30-14.30 uur.

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

ging door de hooÍdgroep waterstaat en milieu
van de provincie Friesland een bacteriologisch
monster genomen. De uítslag was aanzienlijk
gunstiger dan was verwacht. Het zwemwater
voldoet aan de bacteriologische norm voor
zwemwater indien het M.P.N.-getal minder is
dan 2000.
De beoordeling is als volgt:

minder dan 1000 - goed

\-ztussen 1000-2000 - matig
- meer dan 2000 - onbetrouwbaar
Het M.P.N.-getal in de Geeuw nabij molen de
Rat bedraagt 1300. Er kan dus best gezwom-
men worden!

Surfplaats
Ongeveer anderhalÍ jaar geleden is er met ver-
eende krachten gewerkt aan de realisatie van
een goede walbeschoeiing bij de surfplaats.
Helaas... nog steeds 'landden' vele surfers
naast deze beschoeiing. Nu wordt hier de riet-
kraag kapot gemaakt. Een vriendelijk doch drin-
gend verzoek aan de surfers: DOE DIT NIET!l!
De kans is groot dat er straks keien komen te lig-
gen en de surfsteiger moet worden afgebroken,
zodat we alles kwijt zijn. Denk hier eens aan als
jullie van de surfplaats gebruik maken.

ANNA SCHRAA.VAN POPTA

GEDIPLOMEERD
PEDICURE

Geeuwkade 11 - Telefoon 1930

Bazar Ny Ylostins
Zoals al vele jaren het gebruik is, ook dit jaar
weer de bazar in Ny Ylostins.
Naast de vele zelfgemaakte goederen die
voor een redelijke priis te koop zijn, zijn er
diverse attrakties waar u leuke prijzen mee
kunt winnen, zoals sjoelen, schieten enz. enz.
In de gezellige zaal kunt u, als u wilt, even
uitrusten en er is koÍfie met andere diveÍse
frisdranken verkrijgbaar.
Ook dit jaar verloten wij weer gratis enkele
mooie en praktische artikelen, die u kunt
winnen als u op de 14e november aanwezio
bent. U krijgt binnenkort de uitnodiging me-t
het lotnummer in de brievenbus en wij hopen
en zeggen: Tot ziens op zaterdag 14 novem-
ber, 's middags in het Wooncentrum Ny
Ylostins.

Zondagsschool
Heel wat mensen in lJlst wetên wel dat lJlst ook
een Ned. Hervormde Zondagsschool heeft.
Deze wordt gehouden elke zondagmorgen om
half 10 in de 'Dependance' (gebouw naast het
oude gemeentehuis).
Als de nieuwe konsistorie van de Ned. Herv.
Kerk klaar is trekken we daar in.
Het verhaal uit de Bijbel staat uiteraard centraal
elke zondagmorgen. We werken met ,Kind op
Zondag'van de N.Z.V.
Daarnaast proberen we ook een verwerking van
dit verhaal te doen. Dit kan zijn een tekening,
plakken, knippen, een spel of gewoon een ge-
spreK.
Alle kinderen va n 5 tl m 1 2 jaar zijn van harte wel-
kom!

Leiding Zondagsschool

WoEttSmQ
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De Hmong vluchteling aan het
woord
Mijn naam is Vang Lia wat 'sikkel' betekent. In

1967 ben ik in een klein dorpje in 't noordoosten
van Laos geboren. lk heb 2 oudere broers en 2

oudere getrouwde zussen. Samen met m'n opa
en oma van vaderskant woonden we in een door
onszelf gebouwd bamboe huisje. M'n vader en
moeder, die nu bijna 7O jaar zijn, en m'n broers
en zussen werkten dagelijks op 't land voor ons
eten.
Water haalden we uit de rivier. Toen ik zo'n 8 à 9
jaar oud was kon ik naar de dorpsschool gaan,
en daar heb ik de Laotiaanse taal leren lezen en
schrijven
De Hmong, nu over de hele wereld verspreid,
hebben eigenlijk een eigen taal die sinds 1950
op schrift staat. We spraken thuis altild Hmong.
Deze taal is een hele eigen taal, en lijkt in de ver-
steveÍ1e niet op't Laotiaans, of een anderetaal.
Eigenlijk kan ik me niet zo heel veel meer herin-
neren van de oorlog die in ons land woedde in
de mid 70er jaren. 'k Was nog zo long. Wat ik me
nog goed kan herinneren, is dat m'n vader vaak
weg was om in het door de V.S. gesteunde ver-

.tsleger, tegen de communistische Pathet Lao
\- vechten. lk was trots op m'n vader want net

als de meeste van onze stamleden stond hil be-
kend als een hele goede vechter. Ondanks 't
heftige verzet, nam 't communistische over-
wicht toe.
Berichten over slachtingen onder Hmong men-
sen, uitgevoerd door Vietnamezen, en commu-
nistische Lao soldaten, bereikten ook ons dorp.
Veel Hmong mensen vluchtten weg. Wewerden
bang. ledereen wist dat de Hmong overwegend
aan Amerikaanse zijde meevochten. Tiendui-
zenden Hmong, zowel soldaten als onschuldige
burgers, zijn omgekomen.
M'n ouders blijven achter, ik mis ze, denk vaak
aan ze, maar ik weet niet wat anders te doen.
Het heeft al zo lang geduurd, er moet wat ge-
beuren. lk weet niet of ik m'n ouders ooit weer
zal zien... Onderling, als Íamilieleden, vrienden,
buren oraten we vaak over dle toekomst. leder-
een denkt eraan. praat erover. Als ik dan zie dat
er nog steêds nieuwe vluchtelingen arriveren,
dan maakt me dat bang, en dan ben ik bezorgd
om m'n ouders; voel me dan ongelukkig. 'k Ben

I geschrokken toen ik hoorde dat Thailand
\íeuwe illegale vluchtelingen oppakte en terug-

stuurde naar Laos. Als ze dit doen, wat kan er
dan in de toekomst met ons gebeuren?
Weg dus, naar 3e land. M'n broer met z'n gezin
en ik hebben ons aangemeld bij de UNHCR en 't
wachten is nu óo werkers van die ambassade
die ons komen screenen en interviewen. 't Ge-
rucht gaat dat ze binnen 3 maanden in Ban Vinai
kunnen zijn. Hopenlijk accepteren ze ons en
kunnen we t.z.t. gaan.
lk weet niet wat ik van de toekomst moet den-
ken. Amerika, 't is anders maar verder weet ik er
niet zoveel van. De toekomst moet maar uitwii-
zen hoe 't zal gaan. . .

Zo is het, de toekomst moet het maar uitwijzen,
hoe het zal gaan. Het is wel duideli.ik in wat voor
moeilijke positie deze mensen verkeren. dit'was
even een klein facet van wereldwijd leed, wat al
jaren duurt en nog jaren zal duren. ln de loop der
jaren worden in die landen nog 280.000 vluchte-
lingen verwacht.
En dan AÍghanistan, Papoea-Nieuw Guinea (te-
genwoordig onderdrukking door een nieuwe
maar slechte bezetter die het de naam lrian Jaja
heeft gegeven. In Honduras de Miskito India-
nen, Filippynos op Mindanao en zo kan ik nog
wel even doorgaan. De bedoeling van dit schrij-
ven is om nog eens duidelijk te maken dat ook al

worden we hopelijk gevrijwaard van kernwa-
pens, dat we niet mogen inslapen, wat elders op
de wereld gebeud, kan zo bij je in de buut't zijn
en het leed en de ellende is nog elke dag actu-
eel. Even zo goed als de Golf-oorlog, zo mogen
we het wel haast noemen, het is niet meer alleen
een oorlog lrak-lran. Ook daar wordt veel gele-
den. 't Hoeft ook niet altijd om een oorlog te
gaan. Overstromingen in Bangla-Desh, de aar-
beving in Mexico, de aardverschuivingen in La-
tijnsAmerikaanse landen, de honger in Ethiopië.
Er moet niet alleen gebeden worden, maar ook
gewerkt, dat is uiteindelijk de strekking van ons
verhaal.

Fam. Tichelaar, lJlst

Yleke d0nsers
Bruin verbrand door de buitenlandse zon, oÍ
nog wat bleekjes van de Hollandse regen, de
vakantie is voorbij. Dus weertijd voorwat bewe-
ging.
De Yleke d0nsers hebben hun eerste danspas-
sen al weer gezet.
Het was wel weer even wennen, die soieren be-
wegen, maar de gezelligheid vergoedt de spier-
pijn van de volgende dag.
Mocht u zin hebben om met ons mee te doen,
dat kan!
De 'oudere groep' (leeftijd van plm. 50 tot 99)
dans op dinsdagmiddag van 1 3.30 uur tot 1 5.00
uur in het Mienskipsh0s, de 'jongeren groep'
(leeftiid 20 tot plm. 50 jaa0, die wat een hoger
tempo in de dansen aanhoudt, oefent op dins-
dagavond van 20.00 uur tot 22.00 uur in het
Himsterh0s in Oosthem.
Beide groepen hebben een scala aan dansen,
die ze ook kunnen demonstreren tiidens een op-
treden.
Meer informatie, bel O5154-327 9 (na 5 uur) An-
net Soronk. secretaresse of 051 55-1 906 Hannie
Hooisma, vooÍzitster.
Tot ziens.

lJlster judoka's boeken
goede resultaten
Tijdens de judoexamens waren vooral bij de
jeugdgroepen prima vorderingen te zien. Met
name Kariem Elmallah en Jaron de Paauw kwa-
men uitstekend uit de ved.
Hierdoor kwamen zij zelfs 3 trappen hoger uit,
hetgeen wordt uitgedrukt in gekleurde strookjes
op de band, oplopend van geel, oranje, groen,
blauw naar bruin en daarna de volgende hele
band, die ook weer oploopt van wit naar zwar1.
Er is nog een lange weg te gaan alvorens een
zwarte band is gehaald, maar wanneer de groe-
pen zo door trainen moet ook dat haalbaar zijn
op de lange duur.
Harry Boersma en Klaas Hoekstra ziin al aardig
snel op weg naar zwart.
Veel nieuwe gezichten vielen er waar te nemen
bij de laatste lessen zodat de judoschoiol weer
met een nieuwelingen groep apart gaat starten.
Vanaf 5 jaar kan men al beginnen. Er is in deze
nieuwelingen groep nog plaats, maar vol is vol,
wees er dus snel bij!

Judocompetities
De iudocompetities gaven veel spannende par-
tijen te zien in de slotronden, vooral naarmate de
sterkeren tegen elkaar uitkwamen.
De prijswinnaars waren achtereenvolgens:
Groep 1: 1. Jeroen Brink, 2. Kariem Elmallah.
Groep 2: 1. Jan Willem Dijkstra, 2. Hugo de
Vries. Groep 3: 1. Harry Boersma,2. Bouwen de
Vries. Groep 4: 1. Klaas Hoekstra, 2. Minze
Mink, Heeg.

Bondsspaarbank
at

Yan 1818 Snêek-lJl3t

Dagelijks geopend
van 9.00-12.30 uur
woensdagavond van
uur.

Stadslaan 51
051 55-1 245,
o.g.g.
051 50-1 2796

18.30 lol 19.30

. .. .voor Uw salarisrekening

....voor Uw spaarrekeningen

.. ..voor uw verzekeringen

. .. .voor Uw reizen

Ons kantoor in Sneek is iedere
werkdag open van 9.00-16.00 u.
Donderdagavond van 17.00 tot
19.00 uur.

I

Doe meer met de bank
die meer doet
BONDSSPAARBANK

I

sybe houtsmo
sfudiovoor
grofischevormgeving
en produkiie

onlwerpt en verzorgl
tr odvertenlies
a íolders
o brochures
u norjse-slyle s

u oïttcnes
D verpokkingen

golomogrocht 34 . 8ó51 ec iilst

teleÍoon 05155 2407
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e nationale jeugd-
collecte, beter bekend als
de jaarlijkse actie van
Jantje Beton, zal ook in
uw gemeente gehouden
worden.

llan 2 tot 8 november a.s. gaan in het
hele land 45.000 collectanten op pad
voor Jantje Beton. Zii collecteren vool
de leef- en speelruimte van de jeugd
in Nederland.

Een vereniging die meedoet
aan de collecte kan de
helft van de eigen opbrengsl
naar eigen goeddunken
besteden aan allerlei
wensen en projecten.

Wij komen bij u langs!!

Peuterspeelzaal'Lyts Y leke'
Kreatlel Centrum't Nitelh(tske'
Kontaktadres: Marie Louise Postma

Ylostinslaan 54, lJlst

In je urine een geneesmid-
del???
Ja; inderdaad zit er in urrne van zwangere vrou-
wen en in urine van vrouwen boven de 55 jaar
een stoÍ waar een geneesmiddel van gemaakt
wordt.
Wist u dat vijftien procent van de nederlandse
echtparen onvruchtbaar is? Wist u dat tien pro-
cent van de zwangere vrouwen in de eerste da-
gen van de zwangerschap een miskraam krijgt?
Vijftien procent komt erop neer dat één op de
ongeveer 7 echtparen moelijkheden heeft met
het krijgen van kinderen.
Bijna iedereen weet wel iemand in de kennis-
senkring die graag kinderen wil en ze niet kan
krijgen.
Tenminste.. .

De bovenstaande onrustbarende percentages
kunnen drastisch worden verminderd dankzij de
hormoonpreparaten HCG en HMG. De grond-
stof voor HCG wordt verkregen uit de urine van
zwangere vrouwen. HMG wordt verkregen uit
de urine van vrouwen boven de 55 jaar. Vrou-
wen die de overgang achter de rug hebben.
In de regio Sneek, Bolsward en lJlst is Moeders
voor Moeders aktieÍ om genoemde vrouwen te
stimuleren hun urine af te staan. Dat gebeurt in
de eerste plaats door middel van voorlichting.
Door middel van folders, die op zoveel mogelijk
plaatsen worden neergezet. Door medewerking
van artsen, vroedvrouwen en gynaecologen.
Die medewerking hebben we ook hard nodig.
Zwangere vrouwen kunnen maar een kode pe-
riode meedoen met de urine inzameling, omdat
het hormoon er maar gedurende een korte tijd in
zit. Om precies te zijn maximaal elÍ weken en mi-
nimaal kan men vier weken meedoen. Wanneer
een vrouwen nu ongeveer 2 weken over tijd is,
kan ze een gratis zwangerschapstest bij Moe-
ders voor Moeders laten doen. En dan natuurlijk
urine gaan verzamelen, Zoals gezegd maximaal
elf weken. En er staat zoveel tegenover. Je geeft
een andere vrouw de kans ook een kind te kun-
nen krijgen. Dat is best wel de moeite waard im-
mers?
Vrouwen boven de 55 jaar kunnen eigenlijk altijd
meedoen. Het enige wat dre moeten doen is een
telefoontle plegen. De informatrice van Moe-
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Patiëntenraad lJlst e.o.
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ders voor Moeders komt dan bij haar langs en
legt uit hoe het precies gaat. Wanneer de potten
opgehaald worden, hoe ze de potten moet ge-
bruiken, enz.
Evenals de zwangere vrouw, krijgt ook zij een
aantal leuke attenties die het aantrekkelijk ma-
ken.
Wist u trouwens dat beide middelen ook ge-
bruikt kunnen worden om mannelijke onvrucht-
baarheid te verhelpen? Het is dus niet helemaal
alleen een vrouwenzaak.
Er worden trouwens steeds meer mogelijkhe-
den gevonden om onvruchtbaarheid te verhel-
pen. Maar steeds heeft men deze twee hoÍmo-
nen nodig.
Zo worden de middelen ook gebruikt bij de be-
handeling van 'reageerbuisbaby's'. Een he'
nieuwe behandeling op het gebied van onY
vruchtbaarheid. De hormonen worden gebruikt
om onregelmatige menstruaties te verhelpen,
en om het indalen van de balletjes van longetjes
mogelijk te maken. Ze kunnen ook gebruikt wor-
den om miskramen te verkomen.
Dus de mogelijkheden met het HCG en HMG
preparaat worden uitgebreid, tenrvijl de aanvoer
van grondstof dreigt te stagneren.
De medische wetenschao kan dan wel steeds
meer kennis vergaren, de pharmaceutische in-
dustrie blijft afhankelijk van de urine van vrou-
wen.
Een goede oplossing zou ziin de preparaten
langs chemische weg te ontwikkelen. De for-
mule van de grondstof is wel bekend, men blijft
er mee bezig, maar men kan het nog steeds niet
namaken. Misschien in de toekomst wel.
Voor nu blijft men echter aangewezen op de
urine van zwangeren en op de urine van vrou-
wen boven de 55 jaar. Ookvrouwen uit lJlst kun-
nen hun urine afstaan met het doel anderen
daarmee ie helpen. Dan is het toch zonde on
het door het toilet te sooelen?
U kunt zich aanmelden bij Marijk van
Stout, tel. 051 50-1 4543.
Wilt u meer informatie, of hebt u belangsielling
kom dan langs op woensdag 25 november in de
grote zaal van Nii Ylostins, dan organiseert de
Patiëntenraad lJlst e.o. haar eerste thema
avond met dit onderwero.

Veen-

vooldeel
Tijdelijk vindt u op elk pak Bambix en Nutrix spaazegels die LEGO@, DUPLO@
en FABULAND@ speelgoed tot f 7,50 voordeliger maken. Bij elke doos
DUPLO, EABULAND en LEGO met de aktie-sticker krijgt u één spaarkaart
De schapfolder geeft u alle informatie. Spaar mee en verdien tot f 7,50 koÍing op
het speelgoed dat elke dag nieuw en anders is.

In tegenstelling tot diverse publicaties, vindt u in sommige winkels de LEGO
Spaarkaartdirektopdedozèngeplakl U krijgt ze dus niét meer bij de kassa.

VISSER - IJLST
BOEK.ENFOTOHANDEL-
SPEELGOED
Galamagracht, teleí@n t3tB

zijn geregistreeíde merlen
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I nterkerkel ij k koor Eu phon ia
Op initiatief van de hervormde predikant ds, J.C.M. Jansen is het koor Euphonia
(welluidend) opgericht op 6 oktober 1932. Ds. Jansen stond hiervan 1931 tot 1947.
Medeoprichters waren onder andere Teatske Visser, Frans Bakker, Jan de Haas
en Pieter Hoomans.
In 1957 werd het 25-jarig bestaan gevierd met een feestavond in Ons Gebouw. Na
het zanggedeelte werd die avond het toneelstuk 'Pake' opgevoerd waarin lytse
Pieter een prachtige rol speelde.
Aanvankelijk was dit koor een hervormde aangelegenheid, maar in de loop der ja-
ren zijn het Doopsgêzind kerkkoor en het Gereformeerde koor'Looft den Heer'
opgegaan in Euphonia. De titel interkerkelijk is dus zeer op zijn plaats.
In 1982werd hetS0-jarig jubileum gevierd meteen jubileumconcert en een recep-
tie in het Mienskipsh0s.
Mevrouw M. Keulen-Feenstra werd toen gehuldigd voor het feit dat zij al vanaf de
oprichting in 1932lid is!

Elk jaar een reisje
Om wat meer over het jaarlijkse reisje van het
r,^gr aan de weet te komen hebben wij mevrouw

1-.rtje van der Velde-de Jong gevraagd hier-
over iets te vertellen. Zij is zelÍ vanaÍ de oprich-
ting 45 jaar lid geweest. Haar man, Tjepke van
der Velde, is vanaf de oprichting 35 jaar direc-
teur geweest. Hier volgt haar verhaal:
'Wij spaarden vroeger elke week een paar dub-
beltjes voor ons uitstapje. Met een bus gingen
we bijvoorbeeld naar Harderwijk, Bloemendaal,
deVeluwe, Amsterdam (rondvaad) enz. Datwas
voor die tijd een hele belevenis. In Purmerend
zaten we een keer in een hotel te eten. Er kwam
een man binnen die op een handzaag viool
speelde. Mijn man toonde nogal wat belangstel-
ling. Hij ging achter de piano zitten en speelde
met de zaag- violist een duet.
Vlak na de Tweede Wereldoorlog, toen alles nog
erg schaars was hebben we ook eens een
prachtige tocht gehad. Met z'n allen zaten we in
een praam en de motorboot van Frans Bakker,
de Record, trok ons naar de Brekken achter
Hommeds. We hadden afgesproken dat alle
deelnemers aan deze tocht wat eten zouden
meebrengen.
- één had aardappels, de ander groente,
\-és, pudding, enz.
Voor het eten konden de dames een advokaatje
(of iets anders) krijgen en de heren een biertje of
een borreltje. Daarna werd dat eten op een van
de eilanden in de Brekken klaargemaakt. Dat
gebeurde op eveneens meegebrachte petro-
leumstellen en een kookkachel. De maaltijd
smaakte uitstekend. We moesten eerst even
'bekomen' en daarna deden we allerlei soel-
letjes. lk moest met Jan de Haas zaklopen.
Pieter Hoomans was, zoals meestal, de clown
van het spul. Wat hebben we die dag gelachen,
toen had je nog echt plezier met elkaar. Met z'n
allen gingen we in de botsautootjes, voor die tijd
een unieke gebeurtenis. Ook hier was het weer
lachen geblazen, de tranen rolden ons over de
wangen.'

Goncours
'De jaarvergaderingon waren ook gezellig. Voor
de pauze werd er vergaderd en daarna deden
we gezelschapsspelen. En dan het concours.
Dat werd nogal eens gehouden in het park Hee-
rema State te Joure, Rijs, Franeker en de Har-
monie te Leeuwarden. Bijna elk jaar gingen we
er naar toe. Aan het begin van zo'n zangfeest
zongen alle koren samen het Bondslied en nog
enkele andere liederen. Dat maakte altiid veel
indruk op mil.

Deze foto is van omstreeks 1962 en is genomen
tijdens het jaarlijkse uitstapje van het koor. Ach-
ter v.l.n.r.: Tjepke van derVelde, directeur, Klaas
van der Sluis, BarÍele de Jong (lytse Baft), Pieter
Hoomans (lytse Pieter), Jan Hoomans, MeinderÍ
van der Veen, Henk Walinga en Wiebe Dijkstra.
Voor v.l.n.r.: Mientje Keulen-Feenstra, Trijntje
Wallinga- de Vries, buschauffeur Ulbe van der
Zee, Grietje van der Zee-de Jong, Jo Kloostra-
Giliams, Richtje Rijpma-ten Kate, mevr. Mel-
lema huishoudster bij Hero Nauta, Jantje Wa-
linga-van der Velde, Annie Hoomans-van der
Meulen, Gerrie Bakker en Nantje van der Velde-
de Jong.
Niet iedereen op deze foto was lid, sommigen
gingen n.l. mee als gast. Van de hier afgebeelde
personen zijn alleen de dames Mientje Keulen
en Richtje Rijpma nog steeds lid van het koor.

Verder was het op een concours erg gezellig
want je trof altijd veel bekenden. En voor de jon'
geren was het ook een mooie gelegenheid om
eens wat nader met elkaar kennis te maken.
In Franeker hadden we een keer op één na het
hoogste aantal punten van alle aanwezige ko-
ren.
Tot zover frou Van der Velde, die hoewel ze nu

geen lid meer is, de verrichtingen van het koor
nog steeds nauwgelet volgt.
Wij spraken ook nog even met de huidige voor-
zitter van Euphonia, de heer J. Nijdam.
Het koor heeft momenteel 37 leden, daar kun-
nen echter nog best een paar mensen bij.
'Elts is wolkom,'zegt Nijdam,'mar it meastefer-
let hawwe wij fan mannen.' Nieuwe leden kun-
nen zich melden op de wekelijkse repetitie-
avond in de Doopsgezinde kerk. Dat is op dins-
dagavond van 8.00-10.00 uur. Dirigente is me-
vrouw Co Jongsma-Hoekstra. Wie niet direct lid
wil worden, maar eerst eens wat informatie wil
inwinnen kan terecht bij de bestuursleden mevr.
H. van Slooten-Hettema, Jonker Rispensstraat

13, Iel. 1472 (alg. adjunct), Jetse Canrinus,
Julianastraat 45, tel. 1678 (secretaris) of Johan-
nes Nijdam, Eegracht 104, tel. 1783 (voorzitter).
Euphonia is nu al weer bezig met het repeteren
voor de medewerking aan een Kerstdienst. Er is
elk jaar samen met Concordia een donateurs-
concert en eens perjaar gaan de lJlster zangers
naar verpleeghuis Bloemkamp te Bolsward. Ds.
K. den Hartog kondigt dan met enige trots aan:
'En nu zingt voor ons het zangkoor Euphonia uit
mijn vroegere gemeente lJlst.'

Frits Boschma

Uitslag verloting Bazar GereÍor-
meerde kerk lJlst
.1 e prijs: lotnummer 257
2e prijs: lotnummer 521
3e prijs: loinummer 414
De prijzen zijn aÍ te halen op S. Sjaerdema-
laan 43.

Langs deze weg wrllen wij iedereen heel
hartelijk bedanken voor al die prachtige
kaarten, bloemen en kado's die we kregen na
de geboorte van onze dochter en zusie
Sanne. Heel. heel erg bedankt allemaá1.

Folkert, Tineke, Remco en Sanne de Vries.










