
ftD$serrypmant$e
Nieuw postkantoor
op historische plaats
In de gemeenteraadsvergadering van 17 december 1975 nam de lJtster raad het voorstel
aan om oud-lJlsttot beschermd stadsgezichtte verklaren. De verslaggevervan het Sneeker
Nieuwsblad moêt een vooruitziende blik hebben gehad. Hij schreef namelijk in zijn verslag
over deze vergadering: 'Dat wil niet zeggen dat de Ee- en Galamagracht, Uilenburg, Zeven-
pelsen, Stadslaan, Geeuwkade en Popmawal nu onaantastbaar zijn geworden.'
Veel lJlsters dachten toen: no is ityn oarder mei áld Drylts, der kin no neat mear misgean.,,
DiezelÍde lJlsters hebben waarschijnlijk een tijdje geleden de wenkbrauwen nog eens even
gefronst toen ze een krantenbericht lazen met de kop: School in centrum lJlst wijkt voor
postkantoor.

"rt betreft hier de vroegere openbare lagere
\-,nool Galamagracht 48, naast het oude stad-

huis, gebouwd in '1878. Eertijds stond op deze
plaats de Stadswaag. De bedoeling is om de
oude school af te brêken en hier een postkan-
toor met vier bovenwoningen te bouwen. Dat al-
les zal er ongeveer gaan uitzien zoals op de
schets op de middenpagine van dit Kypmantsle
is weergegeven. Het is jammer dat niet tot het
uiterste is getracht de bestaandeschool voorde
nieuwe bestemming te verbouwen. In elk geval
is het te hopen dat dit 'nijmoadrige' gebouw
deze historische plaats niet gaat ontsieren. Dit

90-jarig jubileum'Concordia'
Op 2 april 1897 besloten een aantal lJlsters een
muziekcorps op te richten: het Christelijk Mu-
ziekcorps'Concordia'.
Dit is nu dus 90 jaar geleden en ter gelegenheid
daarvan is er op 28 november a.s. een jubileum-
concert. Dit concert wordt verzorgd door korps,
drumband, jeugdkorps en de jeugdgroep van
"te drumband.

. t korps staat onder leiding van Tijmen Botma
uit Witmarsum, de drumband wordt geleid door
Guus Pieksma uit Uitwellingerga.
Verder is er een solist uitgenodigd: de heer
Germ Brunia. Hij speelt trombone bij o.a. Soli
deo Gloria uit Leeuwarden.

Aan het eind van het concert vindt de trekking
plaats van de verloting.
Dit alles is dus op zaterdagavond 28 november
in de sporthal 'De Utherne', aanvang 20.00 uur.
ledereen is van harte welkom, de toegang is
gratis.
Tot ziens.

Het bestuur
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bouwwerkt heeft geen enkele verwachtschap
met de naastliggende panden die uit het midden
van de vorige eeuw dateren.
VanzelÍsprekend moet lJlst, nu het vorige kan-
toor is verkocht, weer een nieuw postkantoor
hebben. En de lokatie op zich is ook prima, want
leegstand leidt meestal tot verpaupering.
Maar met de voorgestelde vormgeving is tot nu
toe niemand echt blij. In een artikel in de Leeu-
warder Courant d.d. 20-10-'87 over het herge-
bruik van gebouwen merkt een redacteur op:
'Het lijkt zaak voor iedereen, die het goed meent
met het beschermde stadsgezicht van lJlst, nog
eens na te denken over het dreigende verlies.'

De openbare lagere school, Galamagracht 48, lJtst, omstreeks 1912. Boven de ingang is een bord
geplaatst met het opschrift: Anno 1879, het jaar waarin de school in gebruik werd genomen. De
kinderen op deze foto bezochten overigens niet allemmaal de ,staatse skoalte'.

Bejaardenalarmering
Wymbritseradeel
Van Burgemeester en Wethouders van Wym-
britseradiel ontvingen wij bericht dat de organi-
satie betreÍfende de bejaardenalarmering thans
'rond' is en dat de eerste apparaten kunnen
worden geplaatst.
Dezelfde kommissie die adviseert ten aanzien
van opname in bejaardentehuizen zal ook ad-
vies geven met betrekking tot de urgentie voor
het verkrijgen van een alarmapparaat. De ver-
dere organisatie is opgedragen aan de afdeling
Sociale Zaken.
Er is een Íolder verschenen, waarin meer infor-
matie wordt gegeven over dit onderwerp. U kunt
deze folder aanvragen bij de heer W.J. Twijnstra
van de afd. Soc. Zaken, 1e|.4228.
In de folder worden de volgende onderwerpen
behandeld:

Wie komt in aanmerking voor een alarmsysteem
Hoe werkt het
Wie verzorgt de organisatie
Hoe hoog is de eigen bijdrage
Hoe kunt u een alarmapparaat aanvragen.
Voor folder en inlichtingen dus de heer Twijn-
stra, afd. Sociale Zaken. hel.4228.
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Vaaromlropen...
afs avoorde@
hantharen?

De doe-het-zelver huurt bii
ons o.a.: . Ladders o Rol-
sÍelgers . S peciemolens
o Cirkelzagen o Qs6supeer-
zagen o Boormachines
o Schuurmachines . Parket-
schuurmachines o G rond-
of Tuinfrezen o Ketting-
zagen enz. enz.

G.SITPERDA
Geeuwkade 7, lJlst
051 50-25327 / 051 55-1260

het bedrijf voor levering en plaatsing
van alle sooÉen glas.
verkoop van: verf, behang, doe-het-
zelÍ-artikelen, klompên, werk-,
klomp- en turn-schoenen.

J.C.DE YRIES- IJLST
schlkie;r - e n be,hoa'.tger sbedfljÍ

Galamagracht 13 - TEL.05155-1397

alle
inlichtingen over alles wat met

ziektekosten verband
houdt

elke woensdag in lJlst
Gemeentehuis, Stadslaan 75

van 10.30 tot 11.30 uur

zielrenfonds
leeuwaflen.sneek

Harlingertrekweg 53, 058-91 391 3

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

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

Klein -Onderhoudsbedrijf

\ f. Huisman
Eegracht3T 8651 EG lJlst 05155-1735

Autorijschoot L. de Boer
Belangrifker dan een goedkoop

lesuur ls de eindrekening
na het rllexament

Ga daarom naar
Autorijschool L. de Boer

Popmawal i2
lJlst

Telefoon 051SS-1SS:t

VOLLEDIG
GEDIPLOMEERD

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

Speciale drogisierij en kosmetica-aÍdeling

Let op onze wekelijkse folder

SPEERSTRÁ'S
VOORDEELMARKT
Stadslaan 2 - TeleÍoon'1206

Gazelle en Batavus ÍÍeÍsen
Topkwaliteit voor iederee n.

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

Uw slagvaardige partner voor:
VERZEKERINGEN

PENSIOENEN

riiwictbcdrii

iitst woudicnd
jurjen hoomansstraat 2 telefoon 05155-2403 midstrjitte 61 telefoon 05141-1657
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AGENDA NOVEMBER-DECEMBER 1 987

21 november: Sinterklaasmiddag, Winkeliersvereni ging
2í november: Eerste trekking Sint Nicolaas aktie, Nij Ylostins plm. 16.00 uur
23 november: Thema-avond Raad van Kerken, ds. Maas, NiiYlostins, 'Wat God verbonden heeft,
scheidde de mens niet
23 november: Bond van Plattelandsvrouwen in Friesland, mevr. Hylkie Goinga, schrijÍster, leest
voor uit eigen werk
25 november:Thema-avond Patiëntenraad,'Moeders voor moeders'
25 november: Bridgeclub
26 november: N.C.V.B. Dhr Frankena: lt wurk fan in riedslid
26 november: Uitvoering Fryske Krite 'Meiinoar ien'
27 november: Uitvoering Fryske Krite 'Meiinoar ien'
27 november: Volleybal toernooi 'Stànfries' voor straten en bedrijven, 19.00 uur
28 november: Jubileum concert'Concordia', Utherne
28 november: Tweede trekking Sint Nicolaas aktie, Nij Ylostins, plm. 16.00 uur
28 november: Schilderijen tentoonstelling + verkoop, van 10 tot 5 uur, Mienskipsh0s

2 december: Nij Ylostins, St. Nicolaasfeest, 14.30 uur
4 december: SinterklaasÍeest, buurtvereniging 'De Tromp', halÍ 5
5 december: Eindtrekking Sint Nicolaas aktie, Mienskipsh0s, plm. 16.00 uur
7 december: Bridgeclub (middag)
9 december: Bridgeclub

10 december: Schriifavond 'Amnesty International', 19 tot 21 uur in de bibliotheek
Í4 december Bridgeclub (middag)
16 december: Bridgeclub
'16 december: Bezoek Provinciehuis, N.C.V.B., half 9, trein

, december:Doopsgezindezusterkring:adventsdienst\Í7 december: Gez. Kerstavond, C.P.B., N.G.V.B. en vrouwenver. Mevr. Feitsma uit Stiens, decla-
matie en korte verhalen
18 december: Klaverjassen
Í8 december: Nij Ylostins Kerstfeest, 18.30 uur
21 december: Bond van Plattelandsvrouwen in Friesland, Kerstavond met medewerking van
mevr. J. van der Gaast
24 december: Kerstnachtdienst'Open Deur', dhr. De Haan, Leeuwarden, met medewerking van
'Con Spirito'uitTjerkwerd. Herv. Keík, half 11

25 decêmbêÍ: Herv. Kerk Ds. Ruiter, half 10 met medewerking'Concordia
25 december: Geref. Kerk Ds. van Halsema, half 10
25 december: Kerstfeest Zondagsschool, 5 uur, Herv. Kerk
26 december: Zangdienst met 'Euphonia', half 10
31 december: Herv. Kerk, Ds. Buurmeester, halÍ 8.

Agendabureau: Mevrouw w. Kempe-
naar- Verhoog, Jonker Rispensstraat 9, teleÍoon
1747.

Vaste avonden/middagen :

Zangvereniging'Euphonia' repetitie iedere
dinsdagavond 8 tot 1 0 uur in de Doopsgezinde
kerk.
Muziekkorps'Concordia' repetitie iedere
maandagavond halÍ 8 tot half 10 in'Het Miens-
kiosh0s'.
Drumband'Goncordia'iedere dinsdagavond
van 7 tot 8 uur, Galamagracht 28.
Judo lessen, iedere dinsdag 4 tot I uur in 'Het
Mienskiosh0s'.
Volksdansen 'De Yleke Dounsers', jongeren-
groep dinsdagavond 8 tot 10 uur, 1 keer in de
14 dagen in het 'Himsterh0s' te Oosthem. Ou-
deren iedere dinsdagmiddag van half 2 tot 3 uur
in'Het Mienskiosh0s'.
Schaken elke maandagavond in de Stadsher-
oerg
Dammen elke maandagavond in de Stadsher-
Derg
Amnesty Intemational 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. StànÍries elke dinsdag vanaf
19.00 uur.
TaÍeltennis maandag van 19.00 tot 23.00 uur,
zaterdag van 9.00 tot 13.00 uurjeugd.
't Nifelh0ske iedere maandag- en donderdag-
avond 18.30-19.45 uur, iedere woensdagmid-
dag 13.30-14.30 uur.

SINT NICOLAAS.AKTIE 1987 VAN
DE WINKELIERSVERENIGING IJLST
Na de geslaagde aktie in 1986 was men blnnen de winkeliersvereniging in
lJlst van menang, dat de aktie in 1987 volgens hetzelÍde systeem diende te
geschieden. Dit houdt dus in, dat er buiten de grote trekking op 5 december..og twee trekkingen zullen worden gehouden op de twee zaterdagen

\-Jaraan vooraÍgaand.

#

Ook de waardebonnen zijn gelijk gebleven.
Bij aankoop van Í.7,50 aan artikelen ontvangt
u een kansbon. U vult hierop uw naam en
adres in en levert hem weer in bij één van de
deelnemende winkeliers. Deze deelnemende
winkeliers zijn herkenbaar aan de deurposter
'DEELNEMER ST. NICOLAASAKTIE IJLST'.
De hooÍdprijs bestaat dit jaar uit een REIS-
CHEOUE t.w.v. í. 500,-. Verdet zijn er
diverse waardebonnen te winnen van
f. 250,- Í. 100,- f .50,- en Í.25,-. Daarnaast
nog eens diverse priizen in natura.
De aktie loopt van zaterdag '14 november Vm
zaterdag 5 december 1987.

De trekkingen
De eerste en de tweede trekking vinden pláats
op zaterdag 21 en zateídag 28 november.
Beide keren in de grote zaal van Ny Ylostins,
's middags om + 16.00 uur. Aan de bewoners

wordt dan door de winkeliersvereniging een
kopje kofÍie aangeboden. De eindtrekking
vindt plaats op zaterdag 5 december om t
16.00 uur in het Mienskipsh0s.

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

Bond van Plattelandsvrouwen
in Friesland, Afd. lJlst
Op 21 september j.l. zijn we weer met een nieuw
seizoen gestart. De eerste avond werd verzorgd
door het Fryske Gea en de heer Ras kwam ons
vertellen over zijn werk in het gebied Zuid-West
Friesland.
Op 7 oktober was het de beurt aan onze warme
bakker J. de Boer en zijn echtgenotê in samen-
werking met de heer Schuurmans. Zij lieten ons
aan de hand van dia's het bereiden van het

Galamaqracht 9 - lJlst - 05155- 1318

brood en dergelijke zien. De familie De Boer
trakteerde bij de koffie op gebak en in de pauze
werd er een kwis gespeeld, waarbil brood e.d.
gewonnen kon worden. Het was een geslaagde
avond.
Op 1 0 november gaan we naar het Sint Antonius
Ziekenhuis in Sneek, waar we een rondleiding
krijgen in de keuken.
Op 23 november komt de schrijfster Hylkle
Goihga voorlezen uit eigen werk.
Op 21 december is er de jaarlijkse kerstavond.
Inlichtingen over de bond kunt u krijgen bij me-
vrouw H. Bones. tel. 1982.

'lt Dryltser Kypmantsie'

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

Redaktie: A. Kuipers
F. Bloemhof
Fr. Boschma

Raadsverslagen: F. Nauta

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

Opmaak: Studio Sybe Houtsma,
lJlst

Druk: Drukkerij Visser, lJlst
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lJlster allerlei

Waag, school, postkantoor
In 1542 werden op last van Karel de V lijstén
opgemaakt over de inkomsten van kerkelijke
goederen. Voor lJlst werd op í8 december
15213 o.a. opgegeven: Oock heeft de kerck
die Boterwaegh in den Ylst. Ende brengt
jaarlicx op dertich of veeÉich Hoornse gul-
dens, na beloop des tijds.
De exploitatie van een boterwaag door de
kerk kwam wel meer voor, bijvoorbeeld in
Workum en Franeker, Deze waag stond op
de plaats waar nu de vroegere openbare la-
gere school (Galamagracht 48) staat.

Nog herinnert een steen ui| 1745, die nu in de
zuidgevel van het oude stadhuis is gemetseld,
aan deze waag. De tekst is: De grondsteen
waarop / 'k mii vertoon / lag Andel Hoitsma /
Coopmanszoon / opdat ik waak voor elks be-
langen / is hier Stadsweegschaal opgehangen.
Andel Hoytsma was hier hervormd predikant
van 17 42 tot 1775.
Dat de lJlster boter en kaas ook in Holland be-
kend was bewijst een opschrift dat weleer op de
luifel van een winkel in de Kalverstraat te Am-
sterdam stond: In Stad lJlst daar is de loop,
Daar is de boter en kaas goedkoop.
In 1783 is door de lJlster Magistraat en Vroed-
schap een nieuwe en ruime stadswaag ge-
bouwd. Deze is aan drie ziiden met overdekte
gaanderijen omringd. Dit gebouw zag êr onge-
veer uit zoals de nu nog bestaande wagen in
Leeuwarden en Workum. De afmetingen waren
10 bij 7.50 meter. Eveneens in 1783 wordt een
'koeymarkt'gebouwd, nu staat op deze plek de
hervormde kerk. Dit alles was mogelijk omdat
één der lJlster burgemeesters, Lodewijk Ren-
gers, bereid was om '12.000 Carolieguldens te-
gen een geringe interest aan deze Stadt te ver-
schieten.

Achteruitgang
De tijd van lB00 tot ongeveer 1850 was voor
lJlst en ook andere plaatsen, bepaald geen flori-
sante periode. Dit kwam mede door de invloed
van de Franse Tijd (1 795-1813). De hoeveelheid
goederen die in de stadswaag werd gewogen
nam steeds meer af. Op 1 7 april 1806 schrijft het
gemeentebestuur aan de Raad van Financiën in
Vriesland: Daar de Waag echter in deze Stadt so
gering is en so weinig opbrengt, is het niet noe-
menswaard dit te melden. Om die reden hebben
wij ook geen waagmeester kunnen aanstellen.
Wat ter wegen wordt gebracht, wordt door de
f ungerende stadsontvan ger waargenomen.
In '1815 doet Siebren Spiering dienst als waag-
meesrer.
Hij meldt in een proces verbaal van 23 januari
1816 aan de lJlster Burgemeesters: In het jaar
1815 zijn aan de Stadswaag alhier gewogen ze-
ven vierde deelen boter (: 7x80 pond) en vier
kuipjes en twee halve kuipjes. Uit deze gege-
vens blijkt dat de waag toen niet veel meer voor-
stelde.

Waag wordt school
De lJlster Magistraat besluit in 1831 de waag te
verbouwen tot school. Taeke Thomas Schuur-
mans en Johannes Taekes Visser, timmerlieden
alhier, zijn met / 1852,- de laagste inschrijvers
voor: Het gedeeltelijk afbreken der Stadswaag
en inrigting van dezelve tot een openbaar
schoolgebouw. Het wordt een doelmatige

stadsburgerschool die op 1B juni 1832 is vol-
tooid. Na 46 jaar voldoet deze school niet meer
aan de eisen. De verbouwde waag wordt afge-
broken. Op dezelÍde plek wordt een nieuwe
school gebouwd, het nu nog bestaande pand
Galamagracht 48.
Het werk wordt gegund aan de lJlster timmer-
man Meinte Schuurmans voor / 12.850,-. Oo
17 april 1878 legt burgemeester Taeke Eiberts
van Popta de I e steen. Een houten bord dat aan
deze gebeudenis herinned moet zich nog er-
gens in de gemeentewerkplaats bevinden. Ar-
chitect is de bekende A. Breunissen Troost, hij
ontwierp ook het lJlster stadhuis. Br. Troost
krijgt / 1050,- voor het maken van een bestek
en tekening der nieuwe school en het toezicht
houden oo het werk.

Personeel en verbouwingen
De eerste hoofdonderwijzer die de nieuwe
school onder zijn hoede kreeg was meester
A. Tuinman A.zn., zijn jaarwedde in 1879 was
/ 980,-. In 1884 vraagt hij ontslag om met pen-
sioen te kunnen gaan. Het nieuwe hoofd wordt
de heer C. Sweris, als onderwijzer wordt in dat
jaar benoemd Teatse Eêltsie Holtrop. HieroV
hoop ik later nog eens wat meer te vertellen. v
Meester E. Wouda komt hier in 1924 en blijft
hoofd tot 1953. Daarna komt meester U. Speer-
stra en in 1972 meester H.A. Visser uit Grouw.
Aan het schoolgebouw vinden steeds verande-
ringen plaats.
1928: inwendige verbouwing, aanbouw van
twee privaten en een urinoir.
1 939: betegelen van het schoolplein en het aan-
brengen van een betonschutting om het plein.

IJIst omstreeks 1790.
In het midden zien we het in 1736 gebouwde stadhuis, bekroond met een koepel. Links van het
stadhuis is de voorste gaanderij (: overdekte zuilengang) zichtbaar van de in 1783 gebouwde
stadswaag. Omdat in 1878 de openbare lagere school op nagenoeg dezelfde plaats is gebouwd,
een paar meter terug van de straat, is het waagpleintje tot op de huidige dag bewaard gebleven.

NT
HUIS OPPEDIJK V.O. CaooÍ
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Voor nuttige en prakÍÍsche kado's
gaat SÍ. Níco laas naar het "lJlsfer Warenhuis"
o.a. voor de dames voor de heren

Mooie satijnen NACHTHEMDEN
met bijpassende DUSTERS

OVERHEMDEN
TRAININGSPAKKEN en JOGGINGPAKKEN

Prachtige TRUIEN en BROEKEN SPORTSCHOENEN en VOETBALSCHOENEN

HANDSCHOENEN, MUTSEN en

SJAALS ook de echte "College"
SPORTTASSEN o.a. lJ.V.C. en Adidas

HANDSCHOENEN, MUTSEN en SJAALS
Verpakte BADHANDDOEKEN

KETTINGEN en OORBELLEN

DEKBEDDEN EN DEKBEDOVERTREKKEN

Mooie Smyrna TAFELKLEDEN

Handweef TAFELKLEDEN
Dreamland ELECTRISCHE DEKENS, 1- en 2- persoons

ook op SPEELGOED-, LUXE- EN
HUISHOUDELIJK GEBIED hebben wij een ruime keus.

,,IJLSTER WARENHU'S''
M. v.d. Veen - Galamagracht 5, lJlst, tel. 05155-1229
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FERMEJONGENS
SÏOERE
,(NAPEN !
Laat uw Íavoriete Íoto oÍ dia aÍdrukken op
Íormaat 20 x 28 cm.

Er ziin zaken die u niet klein moet zien.

Daarom is dit een prima gelegenheid om die speciale
0pname waar u z0 trots 0p bent eens extra onder
de loep te nemen. Wij maken er v00r u een Ílinke
vergroting van.

Deze maand voor Í 5,95 van negatieÍ en
f 7,95 van dia. Dus voor de prijs hoeft u het

niet te laten. Binnen een paar dagen ligt er een
schitterende vergroting voor u klaar. De speciale
aktieprijs geldt tot het eind van de maand.

VISSER - IJLST
BOEK- EN FOTOHANDEL-
SPEELGOED
GalamagÍacht, teleíoon t318

Uw FotoVakman:
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IhIRA Knhm)dtwtí: tlAmtaqÊ, Jo ttnuanua(
fl,1 v'il,t,tu& Q 0{gttlgÍ

HET COMPLETE HANDBOEK
TEKENEN EN SCHILDEREN
Brian Bagnall

Systematische informatie over
dertien technieken en de daarbij
benodigde materialen.
Na el ke techniekbesch rijving
volgen enkele pagina's ideeën, in
de vorm van umieke kleurenfoto's
en een galerie van werkstukken.
Een compleet standaardwerk voor
beginners en gevorderden.
1 000 kleuren-illustraties, 336 blz.,
gebonden f. 39,50 (na 31.1.88 -
49,50)

VRAAG ONZE CREATIEVE
BOEKENKRANT IN DE WINKEL!

Mooie ZELFKLEVEN DE FOTOALBUMS:
nu slechts 4,95 per stuk

AGENDA'S en KALENDERS:
nu ruim voorradig

ek it B0SBOEKJE: "de friese agenda"
en de FRYSKE SKRIUWERSKALENDER
ENKHUIZER ALMANAK - 5,25

"KORT AF": 7s00 afkortingen in handig boekje 9,95
"CB CAR": prachtige metalen auto's, schaal 1:24
nu van 24,95 voor 1 4,95
"TRODAT" STEMPEL: zelfinktend v.a. 20,95
OOK IDEAAL VOOR DE SINTERKLAASLOTEN,
BESTEL HEM VLUG!

GROTE GARAGE met automatische tift, nu 55,-
FRIESE BOEKEN - KINDERBOEKEN . HOBBYBOEKEN -
PRENTEBOEKEN - S/NTER KLAASBOEKEN -
DETECTIVES en ROMANS - àEDTCHTENBOEKJES
volop keus, voor elk wat wils!

lfn
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1951 : wc's met waterspoeling
1 966: totale verbouwing, inclusief meubilering,
en het zogenaamde speellokaal wordt afgebro-
Ken.

Aannemer gebrs. Wiersma alhier voeft het werk
uit voor / 95.000,-. Door toedoen van de heer
A.B. Dull tot Backenhagen, destiids ambtenaar
ter secretarie, is toen de fraaie lantaarn boven
de ingang weer in ere hersteld. Schildersbedrijf
Heeringa restaureerde de lantaarn.
Mevrouw Wiep Wiersma-Walinga bezocht de
school van 'l931-1938. Zij vertelt: 'ln het rechter
lokaal, tegen het stadhuis, zaten de klassen 1,2
en 3, destijds met juffrouw Boersma. Links za-
ten de klassen 4, 5 en 6 met meester Wouda,
achter de leslokalen was het zogenoemde
'speellokaal', waarvan wij bij slecht weer ge-
bruik mochten maken. Overigens waren wij ver-
plicht achter op het schoolplein te spelen, daar
stonden twee grote kastanjebomen.
ln mijn tijd had de school zo'n 4O leerlingen,
deze werden destijds de'staatsen'genoemd. lk
herinner me nog heel goed mijn eerste school-
reisje. Met Rink Minkema op de wagen met twee
paarden ervoorgingen we naarGaasterland. Op
'le Galamadammen kregen we limonade.'

'1-jevrouw lemkje Meijer-Veenstra wist nog te
vertellen dat de gymnastiekvereniging Stànfries
vroeger in het speellokaal oefende. Toen zij op
school kwam, hingen de ringen er nog.
De school werd verder gebruikt voor: de inen-
ting tegen watêrpokken, het ijken van gewich-
ten, stemlokaal en oeÍenruimte van de muziek-
vereniging Balder.

School wordt postkantoor(?)
In 1975 verliest het gebouw zijn functie als
school omdat in plan de Rat een nieuwe open-
bare lagere school wordt gebouwd (De Kogge).
Nu wil men de oude school aÍbreken en er een
nieuw postkantoor met vier woningen bouwen.
Waarom kan het bestaande pand niet worden
verbouwd? Het past namelijk heel goed in de
gevelrij thuis. Het huis Van burgemeester Oppe-
dijk is gebouwd in 1868, het huis van l-J. v.d.
Goot in 1843, de vroegere O.L.S. in 1878 en het
oude stadhuis in 1859. Dit kwartet past mooi bij
elkaar. Maar goed, als verbouw van de school
niet mogelijk is moet er iets anders komen. De
cerste ontwerpen zijn echter niet hoopvol, zie

\ ;hets middenpagina. Mevrouw Feikje Sy-
-brandy-Meijer (V.V.D.) zei in de raadsvergadá-

ring van 20-10:87:'lt liket wol in blokkedoase
mei gotten yn 'e muorre.' Folkert Attema (CDA)
zei in diezelfde vergadering: 'Wy kinne net alles
bewarje mar karakterestieke panden moattewy
wiis mei wêze!
De nybou moat passe yn it byld Ían Drylts. 'Het
nieuwe gebouw zal in elk geval beter bij de be-
staande panden moeten aansluiten dan de ont-

werpen tot nu toe. Mogelijk kunnen aan de
nieuwbouw ook wat historische elêmenten wor-
den toegevoegd, zoals handhaving van de hui-
dige rooilijn, zodat het vroegere waagpleintje in
takt blijft, de lantaarn uit de halopnieuwte plaat-
sen, het eerder genoemde houten bord in de
gang op te hangen en het pand de naam 'De
Waag' te geven. Het zal voor de provinciale ar-
cheologen ook interessant zijn om bij een even-
tuêle afgraving aanwezig te zijn.

De commissie Ald Drylts speelt in deze zaak een
belangrijke rol. Tot nu toe heeft zij de ontwerpen
afgewezen.
Tot de Kypmantsjes zou ik tenslotte nog willen
zeggen: lJlsters, let op uw zaak en maak op de
een of andere wijze uw mening kenbaar over de
hier genoemde gang van zaken.

Frits Boschma

Voormalig schoolgebouw "Galamagracht 4g" in de
belangstelling van de Gemeenteraad.

Bij de behandeling van het "Meerjarenpro-
gramma stads- en dorpsvernieuwing" in de
raadsvergadering van 20 oktober j.l. erken-
den meerdere raadsleden dat de historische
waarde van dit gebouw hun bij een eerder
behandeling was ontgaan. Maar nu hier
vanuit de bevolking op was gewezen, werden
de standpunten herzien. Dat het College door
de raad gemachtigd was deze zaak zelfstan-
dig aÍ te handelen, daar was de raad nu niet zo
gelukkig mee. Gemeentebelangen, bij monde
van Ruurd Abma, stelde voor dit punt uit het
programma te lichten, zodat het College t.z.t.
met een bouwplan opnieuw de goedkeuring
van de raad zou moeten vragen. C.D.A.-
woordvoerder Folkert Attema pleitte ook voor
terugkoppeling naar de raad. "Dit besluit
moet bij uitzondering worden genoemn over
een breed draagvlak", aldus Attema. Wethou-
der Germ de Jong (P.v.d.A) verzette zich met
hand en tand tegen deze voorstellen. "Erzijn

aÍspraken gemaakt, de schoonheidscommis-
sie e.d. zijn mans genoeg om deze zaak te
kunnen beoordelen." V.V.D.-raadslid Feikie
Sijbrandij uitte haar grote bezorgdheid dat de
raad hierover later niet kan beslissen. "Als er
straks een lelijk gebouw staat zal ons dat niet
in dank worden aÍgenomen." Nadat burge-
meester Cazemier had toegezegd dat een
definitief plan behandeld zal worden in de
raadscommissie R.O. (Ruimtelilke Ordening)
ging het C.D.A. hiermee akkoord en moest de
rest hier, als minderheid, genoegen mee
nemen.

Wat betreÍt het nieuwe V.V.V.-gebouw aan de
Geeuwkade had de raad weinig problemen.
"Eindelijk een oplossing voor de hoge nood
(openbare toiletvoorzien in gen in d it gebour,v)
in lJlst", sprak Abma (Gemeentebelangen),
maar meer dan de geraamde Í. 50.000,- mag
het de gemeente niet kosten. Het gemeente-
bestuur verwacht nog een subsidie van
Í. 32.000,-. Ook het C.D.A. vond dit niet
goedkoop, maar wel nodig. ln d't V.V.V.-
gebouw is naast de toiletvoorziening ruimte
voor een plaatselijk bedrijÍ. Het V.V.V. lJlst
gaat dit verhuren aan "de Kykkast". Burge-
meester Cazemier vond dat hiermee in lJlst
de achterstand behoorlijk is ingelopen.

Over de onderhandelingen met Houthandel
Oppedijk BV kon het College verder niets
nieuws melden. Voor deze bedríiÍsverplaat-
sing is ca. f. 900.000,- aan subsidie nodio.
Hiervoor moeten nog meerdere bronne"n
worclen aangeboord.

V.l.n.r.: woning oud-burgemeester Oppedijk
(anno 1868), woning H. v.d. Goot (anno 1843),
voormalige Openbare Lagere School (anno
1878) met daarover heen geprojecteerd de
omtrek van het nieuwe postkantoor en het
vroegere stadhuis (anno 18S9), thans politie-
buro.
Naar verluidt wordt het ontwerp, mede door
de invloed van de Commissie Ald Drylts,
enigszins gewijzigd.
Uilgaande van dit koncept zal gezocht
worden naaÍ aansluiting bij de bestaande
gevelrij.
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ANNA SCHRAA.VAN POPTA

GEDIPLOMEERD
PED ICURE

Geeuwkade 1'l - Ïelefoon 1930

Bondsspaarbank
van 18't8 Sneêk-lJlst

Stadslaan 51
051 55-1 245.
b.g.g.
051 50-1 2796

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

. .. .voor Uw salarisrekening

.. ..voor Uw spaarrekeningen

. . ..voor uw verzekeringen

....voor Uw reizen

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

Doe meer met de bank
die meer doet
BONDSSPAARBANK

a5

Seisiswize:

Dit jout gjin foech, sei de
en skiet op de troffel

S0nder de tiid Ían de dei te sizzen, spruts er my
oan. 'Moast no ris sjen,' sei er, wylst er mei in
sichtber óÍgrizen nei de hOn wiisde, dy't, alhoe-
wol stevich oan in ketting holden, der in mànske
bult Étdraaide. lt bekende stedsbyld; in from-
miske stiet kwenskwiis de oare kant Étte koeke-
loeren wilens de herder de rêch krommet en in
moai gersfjildsje 'fersierd' mei in alternative
mollebult.
'Ja,' sis ik beskieden ên hàld tagelyk yn, 'sa giet
it hjirre yn de stêd.' lt liket dochs nearne nei,'fer-
fettet er, 'kinst hlir l0ns net iens Íetsoenlik kuier-
je. Ear'st yn 'e rekken hast slipst troch stjon-
kende h0neloarten, komst thÉs en de skuon
binne te fies om beet te pakken. Jonge, jonge as
dat sa moat!'
'lt bist sels kin der neat oan dwaan,' opperje ik,
lykwols hoeden. Hy sjocht my ris oan. Slingeret
aardich linich d'iene foet oer d'oare en spraat
syn earmen breed oer de bankleunings. In ót-
noeging, sa liket it. Fluch lit ik yn myn harsens
omgean wat ik hioed allegear noch moat en soe,
mar kom ta de konklÉzje dat ik tiid ha, no en dat
is wat wurdich. Boppedat is't sa, as nimmen nea
tiid hat, kin er der net mei omgean, dat ik lit my
sakje op de twa hurde merbauplanken; Sa te
sjen liket him dit skoan ta; wa wit is't sa'n baaske
Cy't syn hiele libben yn in doarp sliten hat en no
de lêste jierren him yn de stêd tawenjen set hat.
'No ja, dêr sit wat yn,' seit er, 'it bist is 0nskul-
dich, wit ik ek wol, mar ju, hja fersmoargje om-
mers alles wat skjin is, bern kinne hjir ommers
net iens Íuotbalje, keatse oÍ wat-dan-ek-mar. lt
is allegear stront!' Dit lêste komt 0nd0belsinnich
de strót Ít en it docht bliken dat it him ek echt de
strót Étkomt, sa in stevige keutel de h0nekont.
Sismar, strontsiik is hy der fan. 'Sjoch, ik wit net
wer'st do weikomst, mar foarhinne by És op 't
doarp wiene it allegear hOnen mar stront
seachst nea. En dan komst hjiryn de stêd om de
j0ntiid fan it libben te sliten en slydslakkest fan
d'iene bult yn d'oare. En dêr komt by, moatst
witte, ik haw myn hiele libben yn stront sitten. Fi-
guerlik, hin, begrypste. 'lk haw him yn de rek-
ken. In álde wrotter - wer dan ek mar mei -,
hjoed wat boadskipkes Íoar de Írou dien, bor-
gers mei beantsjes behimmele, efkes in knip-
perke en dan in kuier. De frou wol 'm wol eÍkes
kwyt en hy hopet op in àlde bekende oÍ sokssa-
wat om in pypfol te redendielen. Dit slagget dan
net en dan wurd ik syn 'slachtoffer', wat ik net
slim fyn. 'Jierren haw ik by de gemeente wurke
as t0nsjerinner en yn myn Írije tiid gie ik by de
boeren làns om te strontb0tsen. doe't de t0n-
tsjes Ít de moade rekken, bin'k op de auto kom-
men, witst wol, om beareputten leech te s0gen.
Sadwaande hoechst my neat te fertellen, mar
h0nestront! Dêr ha'k in ófgriselik hekel oan.
Trouwens, dy t0ntsies wie in prachttiid. Dat hast
do grif net mear kennen.' No moast ik Íoar bêst
op slaan, want, blinder, ik hie it meimakke. lt
hÍske stie in sàn, acht meter fan h0s en winter-
deis siest omtrint yn de stosnie te bouten. Ljou-
werters en Fryske deiblêden en - koeriers waar-
den dêr foar't br0ken earst noch goed trochlê-
zen. En, sa ferhaalde ik, yn fekànsjes mei in
sleau sin de t0ntsjehellers Íansels pleagje troch
de doar oo de heak te dwaan en sadwaande de
0ngeduldige t0ntsjelegers it bloed 0nder de nei-
len wei te heljen. lt hiele hÉske waard dan lang

om lêst en hin en wer skodde en o, Íaderas se dy
by de kladden pakten; se koene dy wol op 'e kop
yn sa'n tOne hálde.
Hy lake. 'Och jong, filmen ha wy der mei belib-
ben. Sjoch se hellen allegear de auto net. Wy
donderjeiden der ek wolris wat om. Der rekke ek
wolris ien oer't grindpaad. En myn maat, grutte
Boate, joech alhiel nearne om, yn in gek sin kri-
gest sa ien nei de kop ta slingere. Dy koest it wol
op de ràne fan syn itersboard dwaan, 'mar as it
net spatte,' sei er, 'yt ik it der wol om troch.'
Frjemd fan Boate wie dat er der sels net folle op
siet. Meast moasten wy 0ndeniveis op in stil
eintsie efkes stopje en dan die er it yn de bosk-
jes. Sa, hawwe wy't in kearke hàn, doe moast er
sa nedich - hy hie de deis fan te foaren rydlik
grauwe êarte hàn mei bret spek - dat we wien.
noch mar krekt 0nderweis of hy sei: 'd'earstu.,,.z
wylgeboskjes bin aanst Íoar my.' No wie lykwols
dy deis krekt És sjauffeur Tabe gleon gek gys-
ten, want dy moast middêis nei in trouwerij. Dat
dy sei: 'Gjin kueren Boate, ynhálde.'
Mar nei sa'n tweintich t0ntsies rOn Boate alhiel
nei de keutel, boppedat ynspirearret sa'n Íolle
t0ne jin. Yn 'e auto Boate wer krimmenearje dat
it sa echt net langer koe. 'Kop tichten k0ntticht,'
dirigeare Tabe. Boate doarst der lykwols by de
earstfolchjende t0ne net mear Ét. 'lk kin net in
stap mear Íersette,' Íersekere er És mei in mear
as bryk ferlutsen gesicht. Tabe waard ynskiklik
op it earste bêste lange ein, mar: 'Oanaveseare,'
wie't driigjende boadskip. Boate str0sde yn de
struwellen en liet as in wyld syn overall sakje Íoar
syn eigen driigjend boadskip. Nei in skoftke
kaam er der mei in hiel oar gesicht wer Ét setten,
str0pte de overall omheech en - witst hoe as
men in overall oandocht, it boppestik giet altyd
mei in gongkje - die de earmen heal yn de mou-
wen en mei gong skeat de rêch deryn. Lykwols
tagelyk fleach him de hiele'braad'yn de nekke;
hie er ferdeald syn eigen overall fol skiten! Wi
ha wy lake!! Soks meitsje jimme net mear mep'
mar dat wie my watl'
'k Seach it Íoar my en hie likefolle wille. Mar
dochs moast ik wer tsjingas jaan. lk ferhale him
oer dy buorman dy't yn de strangewinterÍan '63
op in j0ntiid by Ís kaam en frege oft er it efkes
boppe de groppe dwaan mocht. Troch de snie-
en izellêst wiene de lêste wiken by És yn it doarp
de t0nen net lege en sieten sadwaande oan de
ráne ta fol.' Boazumer mlitte by lim?,' róp Ís heit
noch werom, heal om heal koartswilich. 'Ja,'
wie't koarte en hastige antwurd en hy sette fuort
nei de stà|, wêr't sokke dagen wol mear kamen.
It wiene sosiale en meilibjende winterdagen. Hy
'hong' lykwols noch mar krekt boppe de groppe
mei't himd in moai ein omheech ot dêr skiet him
in ko boppe op 'e rêch! Hy wie sa klel wurden,
fuort Íolge troch in kokhalzjend gefoel dat, sa die
er És letter te witten. mei himsels wie't alhiel oer-
betere. Oan't d'oare deis ta hie er hoopfol -
(moai wurd yn dit Íerbàn) op de t0ntsielegers
wachte.
Ja, dit Í0n myn buorman ek moai, mar, sa sei er
in bytsje stikeljend, dat wie ek froeger. Fuorten-
daliks der mar in hjoeddeistich Íerhaal yn dit
stramyn oerhinne, tocht ik en sette Étein oer in
stel freonen dy't Ían 'e simmer yn 't Suden op fe-
kànsje wiene. Hja iten dêre op'n deiyn in restau-
rant en de 'ober' bearde mar dat der mear olive-
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rnitseler,

oalje oerhinne moast om it lekkerder te krijen.
Myn maat folge dy rie op, mei der net te min oer-
hinne te jitten. D'oare deis wuolle him dat fan-
sels raar yn't liif om en yn in oar restaurant be-
darre er op 't hÍske. No rint men dêre sa fan de
itersseal yn't hÍske, sOnder dat der noch in
romte tusken sit. Doe't hy der dan ek nei in dikke
tsien menuten weikaam, naam er s0nder erch
mar wol rejaal de skerp, soere rook mei nei de
iterstafel. Daliks stoden in pear oare gasten oer-
ein en setten protteljend óÍ. Dit wie de ober ek
net 0ntkommen en mei in bulte drokte helle er rit
de keuken in grutte spuitbus en beg0n roppe-
rich en drokswaaiend de heale itersseal te be-

'.ritsjen mei in lavindelrook. Dêr sit men dan!!!
\--ih buorman hie der niget oan en grif koe ik no
it ien of oar wer fan him werom feruvachtsje.
'Kinst it moai melde,' sei er freonskiplik,' mar no
sil ik dy nochris in ferhaalfertelle oer Boate, myn
kollega fan wolear. Sjoch, doe't de t0ntsjes der
Ít giene en elkenien krige fan dy nije glêde pot-
ten, wie Boate der glêd óf fansels. Under it wurk
rêde er him noch wol, mar letter doe't er yn de
f.u.t. kaam en krekt as my mei de frou yn de stêd
bedarre, siet er fansels mei de hannen yn't hier.
Mei moai waargong erwol ítflrtsen, mardochs
moast er der wol 'oan gelove', as't begrypst wat
ik bedoel. Mar it wie neat foar him. Stiennen Dot-
ten mei kleurde brillen, pepier mei blomkes en
goudene rantsjes, it wie him neat, dat as er ek de
káns krige, die er it earne oars.
Mar no komt it. Krigen hja fan hanen bern in reis
oanbean nei London ta. Safolle jier troud, no do
witst wol, der wurdt hjoeddedei wat Ítf0n dat

Boate en Brecht bedarren op 't grutte skip en
rekken mei in reisselskip yn Ingelàn oan wà|. In
wike yn London omhippê en ditten en datten
besjen.
Komme hja ek op'n dei by Buckingham Palace,
dêr't dy hege hearen en dames omtripkje. Wat
op in distansje mochten hja dit mánske gebou
bew0nderje. Underwilens waard der harren
troch in oaadwizer alles fedeld oer hoe as it dêr
rydt en fart. Dêr waard fansels wiidweidich de
tiid foar nommen. Mar Boate fielde 0ndertusken
de earste skeuken yn't 0nderlichem. Hy hie de
boel dêr alris troch't gat sjoen; it wie allegear
romte, gersÍjildsjes, struwelleguod en sawat
hinne dat om koart te kriemen in ideaal plak foar
Boate syn gewoante.
Stikemwei liet er him wat weisakje en sl0pte su-
ver nei ien Ían dy koartmeande fjildsjes. Doe't êr
tocht dat er moai Ít sicht wie liet er Ílot en fleu-
rich syn broek sakje en lei dêr foar't paleis syn
oantinken. Krekt klear - de broek noch oo heal-
wei achten - kaam him sa'n ingelske plysje oer't
mad. Blinder!, tocht Boate. En der beg0n dy
Bobby te bearen. Boate ferstie der neat fan, lOk
in earnstich gesicht en sette óf. Mar ho. Bobby
hold him tsjin. Boekje en skriuwark kamen foar't
llocht en hy woe in bekeuring Étskriuwe.
Boate feroare fuoft net. Op't lêst raasde dy fint
deroer, mar omdat er Boate lang net ha koe en
ek net meinimme koe, woe er jild sjen.
'Three pounds,' balte er Boate yn't ear, 'three
pounds,'en makke it bekende meneuvel mei de
wriuwende tomme oer de finger. Doe krige
Boate syn nocht, pakte de man by't jaske en
wiisde nei de dampjende bult. 'Dêre, ju, dêre,
dêr leit wol Íiif p0n!!!' Dat wie Boate.'
Om't we laken hiene we net yn'e gaten dat der
wilens in hOn syn achterpoat optilde en de bank
der 0ndermiigde.
It spatte Ís tsiin de fuotten.

P.F.

Nijsgjirrich kypje:

Inkle 'drege' wurden!?
Kwánskwiis - ouasi
loarte - drol - 'de loarte by't skjinne ein ha' (iron.)
- hast it goed sein
slydslakje - sÉntsjes'gliidzjend', slurkje
stront Ét boetse waard foarhinne oD 't làn dien.
Ëarst waard de kowestront yn bultsjes op 't lán
lein, - mei in strontÍoarke, werfan de tinen mear
as heaks stiene, waard dy fan de wein ófklaud -
en dan nei sa'n fjirtjin dagen, as't waar wie,
waarden dy bultsjes'Ítb0tst'.
gysten - hastich
kueren - grillen
str0ze - fluch en krêftich ferwege
struwellen - beamkeguod
overall is yn Ís taal al sa eigen wurden, dat sa-
wat eltsenien br0kt dit wurd. Oare wurden hiir-
foar binne: baitsjebokse, boksebaitsje en oer-
str0per (ln inkeling seit 'in oeralles' mar soks is
oerdreaun).
Boazumer mjitte - overvol, rojaal
Eadiids wie deryn Boazum in kastlein dy't de ro-
mers altyd oan de kop ta fol die. Fandêr (lykwols
in kastlein kin ek troch de romer str0ze: dan giet
er blut, blus, kys, rut oftewol fallyt en dat kin dan
wer omsetten wurde yn 'Étpoept wêze' of 'ta
reaosein wêze'.
koartswilich - grappich
rydt en fart - zoals het reilt en zeilt
om koart te kriemen - om koart te gean
immen oer it mad (of mêd) komme - 'op heter-
daad (op'e died) betrappen'

P.F.
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WQ,6nn
Zevenpelsen 8, 8651 BT lJlst
Privé: Sikko Sjaerdemalaan 31, lJlst
Telefoon 05155-1322

&q,-t lb-d n anipftB utmnttptt,

Roodhemsterweg 5
Bó51 CV lJlsr

Telefoon 051 55-l 900/l 500

Servicepuni voor:
o Toxivervoer
o Groepsvervoer
a Schoolvervoer
o Reisvervoer
o Direktievervoer
o Ziekenvervoer
o Trouwriiden
o Krontenvervoer
o Verhuur von 8-pers. busjes
o Wossereite
o Kleine techn. storingen

. reporolie . spoedvêrsfellên
o bolonceren . schÍoeíosinsiolloties

2. SCTTEEPSilOTOREX
. levering en inbouw a ombouw
o onderhoud o hooÍddeoler von
"Thornycrofl" moloren o keerkoppelinien en reporotie

. helling lol I 5 ton . hogedÍukreinigingsspuit

IN UW KOSTBARE VAKANÍIEïIJD PROBEREN WIJ
ZO SNEt MOGEI.IJK UW SÍORINGEN
rE VEPHELPEN. ll.--...hí€vêí_ __ 878

3. SCHEEPSBETODIGDHEDEil
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It Dryltser Kypmantsje l0

C.P.B.-avond
Deze avond, gehouden op 15 okt. j.l. stond in

het teken van de Zonnebloem.
De presidente, mevr. Wiebenga opende deze
avond met gebed en enkele mededêlingen.
Daarna gaf ze het woord aan de heer In der Rie-
den uit Emmen, die deze avond ons iets wilde
vertellen en laten zien van de Zonnebloem.
De Zonnebloem is in 1949 opgericht door de
heer A. van Wayenburg. De Zonnebloem is een
vereniging met alleen vrilwilligers en doet veel
goeds voor oudere mensen en zieken; zoals zie-
kenbezoek, welfarewerk, dag-, boottochten,
vakanties, St. Nicolaasaktie en nog veel meer
goede dingen. Met de opbrengst van de 1,2,
3 aktie is er een nieuw schip gebouwd. De heer
In der Rieden liet dat zien aan de hand van een
Íilm vanaf de bouw tot aan het te water laten
gaan van het nieuwe schip. Zes jaar geleden is

de Zonnebloem in lJlst opgericht en er zijn nu
'15 medewerkers, waaronder mevr. Boersma
die aan de hand van vragen van de dames iets
vertelde wat ze allemaal in lJlst voor de Zonne-
bloem deden.
De oresidente bedankte de heer In der Rieden
en mevr. Boersma voor deze mooie avond.
Zo kwamen we meervan de Zonnebloem te we-
ten; ook dat er een afdeling in lJlst is.

Tot slot van de avond las de presidente nog een
gedicht voor, geheten Donkere Oktober.

Het bestuur

WINKELIERSVER. IJLST

TE HUUR:
SINTERKLAASPAK +

- PIET-PAKKEN
lnlichtingen:

Inlichtingen: Mevr. Sijperda,
Stadslaan 2a. lel. 1224

Jaap van der Zee erelid IJ.D.C.
Op maandagavond 19 oktober ontving Jaap
van der Zee een wandbord met de tekst:
'J. van der Zee, tot èrelid van lJ.D.C. benoemd,
als blijk van waardering voor de vele werkzaam-
heden voor de vereniging verricht'.
Het bord werd uitgereikt door Nanne Boersma,
voorzitter van de lJlster Damclub. Van der Zee
kwam in 1940 bij de damclub en nam dit voor-
jaar aÍscheid.
In zijn 'bêste tiid' speelde hil op het 2e bord van
de 1e klasse, hij was ongeveer 5 iaar penning-
meester en geruime tijd jeugdleider.

Fr.B.

oooooooo PuNTsGEwrJs

Op 3 oktober kaam ik wer thÉs Ét it sikeh0s wei.
lk wol graach ek Ét namme fan myn frou elke-
nien hiel hertlik betankje foar it meilibien, kaar-
ten, fruit en blommen, mar ek Íoar jim' kommen
yn it sikeh0s en thÍs.
It wie geweldich. lt is no allegear wêr wat ge-
woan, dat wa't sin hat komt mar ris eeÍkes oan.

fam. H. Boschma
Niiesyl 58

TE KOOP
2 Graven op de algemene begraaÍplaats te lJlst.
lnlichtingen: Boekh. Visser, Galamagracht 9,
tel. 1318.

SONNEVANCK KOLLEKTE
De opbrengst van deze kollekte bedraagt
/ 668,-.
Hartelilk dank aan alle kollektantes en gevers.

R. Johnson

.MIJN HOBBY, UW GEMAK'
Het vertrouwde adres voor al uw slijpwerkl
TIP:
Laat nu het maaimes van uw electro- of motor-
maaier slijpen en balanceren.
U vergist u als u denkt dat het niet nodig is. Een
ronddraaiend stuk ijzer zal het gras er wel af-
slaan, maar een scherp maaimes snijdt het
gras er aÍ.
Verschil: Een keurig gemaaid gazon en een veel
langere levensduur van uw gazonmaaier.
Ook het juiste adres voor het slilpen van uw
schaatsen.
Uw fijnslilper, P.H. de Vries, Bockamastraat 27,
lel.1782.

Sliiterij Schreur brengt
'DryltserSlokje'
Slijter Jelle Schreur verkoopt sinds september
een typisch lJlster produkt n.l. Dryltser Beeren-
burg en Dryltser (onge) jenever.
Het zijn dranken van hoogwaardige kwaliteit die
met zorg zijn geselekteerd. Zij worden vêrvaar-
digd bij een bekende Nederlandse distilleerde-
rij.
'lt moast earst eÍkes wenne.' vertelde Schreur
ons, 'mar it giet no tige bêst mei de Íerkeap. Wy
hawwe al een soad positive reaksjes Ían 'e klan-
ten hán. De priis spilet tink ik ek in rol, want dy is
redelik Íoar de kwaliteit dy't wy bringe.'
De beerenburg en de jenever zijn verkrijgbaar in
literflessen bij slijterij Schreur, achter de Golff.

Fr.B.

De Rabobank draagt zorg Yoor uw venekeilngen.
Áts Íussenpersoon tussen yerzekerlngsmaatschapp$ en consument.

De Rabobank bespreekt de pollssen met maatschappilen, geeft
wensen aan en verbeteringen. Zo kriigt u een ultstekend produkt:

de RABOPOLIS.

Habmbamk @ Fliffiïïi.
Openingsuren: dagelijks 8.30 - 16.00 uur

vrijdagavond 19.00 - 20.00 uur

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

I
fuleubetmaherij

PeínGalama",
Gespeciallseerd in het maken
van eigentijdse meubelen
en i nterieu r- beti mmeri ngen
naar uw persoonlijke wensen.

T Uilenburg 16 - 8651 EK lJlst - TeleÍoon 05155-2251

-
Voor nieuwbauw, uitbreiding of
onderhoudvan uw:

O Verwarming
(C.v. en lokale verwarming)

O Sanitair en waterleiding
O Zinkwerk
O Dakbedekking

lnstallatle- en loodgletersbedrllÍ

A. SIIPENDA
Stadslaan 2a, telefoon 05155-1224

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

ProeÍde U al:

Ons vers gemalen,

heerlijk gekruid
gehakt

en onze echte

Friese droge worst
Dlnsdags- en vr i jd ag savo nd s
bezorgen wi j Uw bestelling !

SLAGERIJ

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


