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In het begin van deze eeuw was het voor de panden Uilenburg 36 en 37 een en al
bedrijvigheid. Tot 1920 was hier namelijk de mast-, blok- en pompmakerij van Sy-
bolt Okke de Vries (1852-1939) gevestigd. Hier ligt ook de bakermat van houthan-
del S.O. de Vries.
De karakteristieke schuur verliest na 1922 zijn functie als mastmakerij, de naast-
gelegen woning wordt voortaan in tweeën bewoond.
Na een tijdlang opslagplaats geweest te zijn van schaatsenfabriek Frisia wordt
het complex eigendom van de gemeente.
Dit jaar zijn de inmiddels verkrotte panden verkocht aan het echtpaar Harms-
Wardenier. Zij gaan zich hier, na een grondige restauratie door aannemersbedrijf
Gebrs. Wiersma, vestigen met hun zijde-atelier Hawar.

"ruthandel S.O. de Vries

\-rolt de Vries Sr., afkomstig uit Woudsend,
kocht eind vorige eeuw de panden Uilenburg 36
en 37. Hij had in de schuur een mast-, blok- en
pompmakerij. Uit oude bewaard gebleven kas-
boeken blijkt dat hij ook iouw, staaldraad, verf
en boeregereedschappen verkocht.
Op het voorerf was het personeel van dit bedrijf ,

als het weer het toeliet, steeds bezig met het be-
werken van hout voor masten, scheepsblokken,
vaarbomen, gieken, pompen, stelen, enz. De
Vries verkocht ook schaatsen onder eigen
naam. De schaaishouten werden in eigen be-
heer vervaardigd, de ijzers werden bij een plaat-
selijke smid gekocht.
Zijn twee zonen, Eeltje Dirk (1888-1954) en
Okke (1886-1941) kwamen in de zaak en be-
gonnen met de verkoop van hout aan iimmerlui
en scheepswerven. Dit is het begin van het be-
drijf met de bekende naam: Houthandel S.O. de
Vries & Zn. In 19'10 wordt de houthandel ver-
plaatst naar Zevenpelsen. Op B- 4-1 922 worden
huis en schuur verkocht aan Arjen Vellinga, zon-
der beroep, wonende te lJlst. Deze verkoopl op' .12-1929'het spul' weer aan Wietze Hayes

\- Vries, timmerman te Woudsend.

De vroegere mastmakerij krijgt geen nieuwe be-
stemming en het huis wordt geschikt gemaakt
voor twee gezinnen. Het wordt o.a. bewoond
door eerder genoemde Wietze de Vries, Willem
de Vries (Frisia), Auke Bijlsma, Douwe Groen-
veld en Bouke Bijlsma. De laatste bewoners Jan
Feenstra en Hendrik Vlieger verhuizen in 1958
naar elders. De gebouwen worden verkocht aan
schaatsenfabriek Frisia, die er een houtopslag
van maakt. In november 1984 verkoopt de heer
Eeltje de Vries, eigenaar van Frisia, deze vastig-
heden aan de gemeente Wymbriiseradiel.
De gemeente wil de inmiddels enigszins ver-
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Ziide-atelier HAWAR vestigt zich op Uilenburg

Uilenburg 36, de voormalíge mastmakerij en
Uilenburg 37, de bijbehorende woning.

Links is nog een gedeelte zichtbaar van het
woonhuis van timmerman Joh. Spijksma.
Deze opname is gemaakt op 16-2-1985.

pauperde panden ook wel weer kwijt en onder-
handelt met verschillende gegadigden. De uit-
eindelijke koper wordt de familie Harms uit
Leeuwarden.

Mastmakerij wordt zijde-atelier
Harm Harms en Meinie Wardenier. resoectieve-
lijk leraar handvaardigheid en lerares textiele
werkvormen, hebben altijd al belangstelling ge-
had voor het bewerken van natuurlijke textiel-
produkten.
Aanvankelilk gaven zij, voor eigen rekening, cur-
sussen in het verven van wol en katoen met na-
tuurlijke ved- en kleurstoffen. In 1976 maakten
zij een fietstocht door Frankrijk. Daar kwamen zij
in kontakt met de 'artisans' (handwerkslieden)

die natuurzijde beschilderden en verder ver-
werkten. Zij bekwaamden zich ook in dezetech-
nieken en zochten een geschikte werk-/cursus-
ruimte. Voor dat doel werd toen de fraaie klipper

t

'Spes Salutis' aangekocht die sinds september
van dit jaar ligt afgemeerd tussen de houthan-
delaren Oppedijk en De Vries. De heer en me-
vrouw Harms, die beide aktief zijn in het middel-
baar onderwijs, geven op hun schip dag-,
avond-, en weekendcursussen in het handbe-
schilderen van zijde en de verwerking ervan tot
kleding, lampekappen, sieraden, wenskaarten,
schilderijen enz. De natuurzijde wordt via Duits-
land geïmpodeerd uit China en India. Op een
onlangs in de Frieslandhal te Leeuwarden ge-
houden hobbybeurs trok de kraam van 'Hawar'
veel belangstelling.
Wie eens een kijkje wil nemen in het zijde-atelier
kan hier elke donderdagavond van 19.00-2'1 .00
uur terecht. Voor telefonische informatie moet u
even het nummer 1266bellen.

Zeer binnenkort gaat het lJlster aannemersbe-
drijf Gebrs. Wíersma beginnen met het herstel
van de panden Uilenburg 36 en 37. Het restau-
ratieplan is gemaakt door architectenburo Van
der Molen-de Jong uit Sneek. De vroegere
mastmakerij wordt straks winkel annex zijde-
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atelier. Verschillende zijdeprodukten zullen in
een etalage worden uitgestald. In beide gebou-
wen blijven de grote dubbele deuren bestaan.
De heer Harms vertelde ons dat ze alleen dienst
doen als versiering en daarom altijd open zullen
blíjven.
Het aantal restauraties dat de laatste jaren op
Uilenburg is uitgevoerd is opvallend (Nauta,
Koudenburg, Galama, Van der Woude). Deze
trend wordt voortgezet in het opknappen van de
vroegere mastmakerij en de daarnaast gelegen
woning. Gelukkig zijn hiermee twee historische
gebouwen voor afbraak behoed. De in de inlei-
ding genoemde drukte op het voorert keert hier-
mee weliswaar niet terug, mar het stemt tot te-
vredenheid dat er zich weer een ambachtelijk en
milieuvriendelíjk bedrijf in IJlst heeft gevestigd.

Fr.B.

It Dryltser
Kypmantsje

Wa hie op sa'n neiwinter rekkene, sei't áldwyfke,
hja hie mei de kryst de turt al op
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Bondsspaarbank lJlst
Stadslaan 51
Telefoon 1245, b.g.g. kantoor Sneek tel. 05'150-12796

Dagelijks geopend van 9.00-12.30 uur.

Het oude gezegde "Sparen heeft zin voor het
jaar 1988.
Door verruiming van de belasting-vrijstelling
inkomen van rente.

Vrijgestelde rente-inkomsten op spaartegoeden.

oud nreuw

Alleenstaande
Echtpaar
Per kind

f 700,-
f 1.400,-

Í 1.000,-
f 2.000,-
Í 500,-

Mensen met een eigen huis, die hypotheekrente betalen hoeven de ontvangen rente tot hun \-/
vrijstelling niet meer met hun betaalde rente te verrekenen.

De BONDSSPAARBANK heeft de spaarrekening voor u.

Ter illustratie. 25.PLUS REXEl$rrc

hele gezin" gaat zeker

kan menig gezin beter

gelden voor het nieuwe

profiteren van het extra
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Hoe hoger het saldo, hoe hoger
premie.
Rente en premie per 1 juni en 1

Vrij opneembaar bij:
1. Í 5.000,- per maand
2. aankoop effecten
3. aankoop opties
4. aankoop onroerend goed
5. betaling koopsom voor

kapitaalverzekering
6. betaling hypotheeknota
In andere gevallen
170 opnamekosten
Rentewijziging is mogelijk

Rente 5o/o

Rente per 8 december 1987
wiizigingen voorbehouden.

rente en

december

Jongerenspaarrekening: Piek-fijn en Kombi
van 0 tot 26 jaar, rente 4.75o/o
dagel ij ks opvraag baar.

Deposito: 1 jaar 5o/o, 2 jaar 5o/o,3 jaar 5.25o/o, 4 jaar 5.5o/o, 5 jaar 60/o.

Spaar-select: Vrij opneembaar t.10.000,- per maand, rente 4.50/0.

Salarisrekening: Zonder extra kosten.
Bij elk kantoor met de S kunt u opnemen en storten.
( legitimatie verplicht)

De kantoren van de bank met de S zijn door een centrale computer met elkaar verbonden,

Alle bankzaken, dus ook verzekeringen (S-polis), kunnen wij voor u verzorgen.
Hypotheekgesprekken gaarne na telefonische afspraak.
Tenslotte wensen wij u hele Prettige Kerstdagen en Jaarwisseling.

Tot ziens,
S. lJpma, beheerder kantoor lJlst.

Rekening
soort

Minimum
saldo

Basis*
rente

Premie*
rente

Totaal
rente

Patent
basis

LVzVo 2VzVo

Patent 1 f 2.500. Z3/+Vo lVo 33/+Vo

Patent 2 f 5.000.- 3Vo lV+Vo 4r/+Vo

Patent 3 f 10.000,- 3%Vo l3/+7o 57o
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Agenda december-januari í 987/'88.

19 december dans-avond, ouderen. Mienskipsh0s.
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 'Gon Spirito' uit Tjerkwerd. Herv. Kerk, half Í 1

25 december Herv, Kerk Ds, Ruiter, half 10 rnet medewerking'Goncordia
25 december GereÍ. Kerk Ds. van Halsema, halÍ 10
25 december Kerstfeest Zondagsschool 5 uur, Herv, Kerk
26 december Zangdiênst met 'Euphonia' half 10. GereÍ, Kerk,
31 december Herv. Kerk, Ds. Buurmeester, halÍ 8.

1 januari Gez, dienst in Geref. kerk, ds. H, Kooistra, Joure, 10 uur.
6 januari Bridgeclub Mienskipsh0s.
8 januari Buurtverenging 'Dé Tromp' bingo-avond, MienskipshOs (boven).
I januari Klaveriassen Mienskipsh0s.

11 januari Bridgeclub (middag) Mienskipsh0s.
14 januari Naaimachine-demonstratie, half 2 tot 8 uur, Mienskipsh0s,
I 5 januari Uitvoering'Fryske Krite' Mienskipsh0s.
16 januari Uitvoering'Fryske Krite' Mienskipsh0s.
20 januari Bond van Plattelandsvrouwen in Fríesland, De Klepper. Jaaruerg., bestuurswis-
seling plus mevrouw Visser, pedicure.
21 januari G.P.B, Jaarverg. bestuurswisselling plus spelavond, Mienskipsh0s
22 ianuari Buurtvereniging'De Kolk', Mienskipsh0s,
25 januari Bridgeclub (middag) Mienskipsh0s.
27 ianuari Gemeente-avond Geref. Kerk, Mienskipsh0s.-' januari Thema-avond Patiëntenraad 'Erfelijkheid', Nij Ylostins.

\-o januari N.C.V.B, jaarverg. bestuurswisseling plus ganzebordspel.
29 januari Bridgeclub Kypmantsje Drive, Mienskipsh0s.

Vereniging Stadsbelang IJlst
Evenals vorig jaar organiseert de Ver. Stadsbe-
lang een grote kerstboomverbranding.
Deze vindt plaats op maandag 4 januari 1988
op het perceel grond langs de spoorlijn t.o. de
volkstuintjes. Dit alles weer onder het toeziend
oog van de brandweer. Voor elke ingeleverde
boom ontvangt u weer een lot waarop de vol-
gende prijzen kunnen worden gewonnen:
Hoofdprijs: walkman cassetterecorder. Overige
prijzen: waardebonnen van f 10,-, f 7,50 en f
Vanaf 4 uur's middags kunnen de bomen wor-
den ingeleverd, teruirijl 's avonds 7 uur de hele
verzameling wordt aangestoken.
Mochten de weersomstandigheden van dien
aard zijn dat er op die plaats geen verbranding
kan worden gehouden, dan wordt uítgeweken
naar industrieterrein Roodhem.

'' wordt middels aanplakbiljetten bekend ge-
\-aakt.

Wij rekenen op eên nog grotere inbreng dan vo-
rig jaar. Succes met het verzamelenl

Het bestuur

Donderdag 10 maart 1988 houdt de Ver.
Stadsbelang haar jaarvergadering in 't Miens-
kipsh0s. Noteert u vast deze datum.

Nieuws uit uw
Openbare Bibliotheek
Een nieuw jaar dient zich aan, ook een nieuw
jaaÍ om weer volop gebruik te maken van uw
openbare bibliotheek.
Misschien zoekt u een gezellig dik boek voor de
lange winterse avonden of, juist ieis aktiever,
een boek over de wintersport. Misschien zit
zelfs de Elfstedentochtkoods u al in het bloed.
In ieder geval heeft de bibliotheek voor elk wat
wils.
Gedurende de maand december staan de vele
kerstboeken met kerstverhalen, -liedjes en
kerstspelen centraal. Heeft u iets nodig voor een
kerstviering op school, vereniging of club, dan
komt u maar eens naar hartelust grasduinen.
Tevens willen wij u op het volgende attenderen:
In de maand januari kunt u in de bibliotheek te-
gen betaling van / 30,- plus / 1,50 leengeld het

abonnementsgeld voor 1 988 voldoen. VooÍjon-
geren tot 21 iaar en 65+ers geldt een geredu-
ceerd tarief van Í 20,- plus Í 1 ,50 leengeld.
Ten opzichte van 1987 is de kontributiebijdrage
niet verhoogd. De minister van WVC heeft ech-
ter bepaald dat aan auteurs van boeken die in de
bibliotheek worden uitgeleend een leenvergoe-
ding moet worden betaald. Deze vergoeding die
door de bibliotheek moet worden aÍgedragen is
voor 1 9Bg bepaald op / 1 ,50 per jaar en wordt
tegelijk met het abonnementsgeld geïnd.
Eigenlijk is een ieder het erover eens dat het
rechtvaardig is dat een schrijver een vergoeding
krijgt voor het uitlenen van zijn of haar boeken in
de bibliotheek. In de meeste landen die ons om-
ringen is een dergelijke regeling van kracht. Wat
dat betreft loopt Nederland dus zeker niet voor-
aan.
Toen in 1987 de Welzijnswet in werking trad en
het bibliotheekwerk in deze wet werd onderge-
bracht heeft de minister dan ook het leenrecht
ingevoeÍd. Gedeeltelijk wordt het leengeld op-
gebracht door het Rijk, het andere gedeelte die-
nen de bibliotheken te verhalen op hun publiek.
Vandaar dat aan u de komende iaren een klein

Uitgever, redaktie en verdere medewerkers van
It Dryltser Kypmantsje wensen de lezers en ad-
vefteerders Prettige Feestdagen en een voor-
spoedíg 1988.

Utjower, redaksje en fíerdere meiwurkers fan lt
Dryltser Kypmantsje winske lêzers en adver-
teerders Goede Krystdagen en folle lok en seine
vn 1988.

Í-

AgendabUÍêêUlMevrouw w. Kempe-
naar- Verhoog, Jonker Rispensstraat 9, telefoon
1747.

Vaste avonden/middagen:

Zangvereniging'Euphonia' repetitie iedere
dinsdagavond 8 tot 10 uuÍ in de Doopsgezinde
kerk.
Muziekkorps'Concordia' repetitie iedere
maandagavond half B tot half 10 in 'Het Miens-
kipsh0s'.
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 1 0 uur, 1 keer in de 14
dagen in het'Himsterh0s'te Oosthem. Ouderen
iedere dinsdagmiddag van half 2 tot 3 uur in 'Het
Mienskipsh0s'.
Schaken elke maandagavond in de Stadsher-
oerg
Dammen elke maandagavond in de Stadsher-
oerg
Amnesty International 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. Stànfries elke dinsdag vanaf
19.00 uur.
Tafeltennis maandag van '19.00 tot 23.00 uur,
zaterdag van 9.00 tot 13.00 uurjeugd.
't NiÍelh0ske iedere maandag- en donderdag-
avond 18.30-19.45 uur, iedere woensdagmid-
dag 1 3.30-1 4.30 uur.
Gymn. Ver. Stánfries ma. 17.00-21.00 uur: di.
17.00-19.00 uur, woe. 13.00-19.45 uur en vr.
17.00-18.00 uur in De Utherne.

bedrag aan leengeldvergoedíng wordt ge-
vraago.
Tot slot nog even iets over de openingstijden in
de periode van Kerst en Oud- en Nieuwjaar. De
bibliotheek is op donderdagavond 24 decem-
ber en op 31 december de gehele dag geslo-
ten!
Op maandag 21 en 28 december en op donder-
dagmiddag 24 december zijn we dus gewoon
ooen!
De medewerksters van de bibliotheek wensen u
gezellige kerstdagen en een voorspoedig
nieuwjaar toe.

'lt Dryltser Kypmantsje'

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
Mi$g b.v., Sneek

Opmaak: Studio Sybe Houtsma,
lJlst

Druk: Drukkerij Visser, lJlst
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Van 16 t/m23 januari
zijn wij wegens vakantie gesloten.

Wij wensen u allen
Prettige Kerstdagen en een

Voorspoedig 1988.

Galamagracht 44 - lJlst
Te|.05155-1996

aulnt

Wffio,a
Zevenpelsen 8,8651 BT Ulst
Privé: Sikko Sjaerdemalaan 3'1 , lJlst
Telefoon 05155-1322

&q,-t lt*d n mmlu runnttm,

Ê

rxil
Roodhemsterweg 5

8ó51 CV lJlst
TeleÍoon 051 55-l 900/l 500

Servicepunt voor:
o Toxivervoer
o Groepsvervoer
o Schoolvervoer
o Reisvervoer
o Direkïievervoer
o Ziekenvervoer
o Trouwriiden
o Kronlenvervoer
o Verhuur von 8-pers. busjes
o Wosserette
. Kleine techn. storingen

Gazelle en Batavus ÍíeÍsen
T opkwal iteit voo r iederee n.

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

woudicnd

riiwictb
no

o@vti!rir*
jurjen hoomansstraat 2 teleÍoon 05155-2403 midstrjitte 61 teleÍoon 05141-1657

lesuur is de eindrekenlng
na het rlleramen!

Ga daarcm naar
Autorijschool L. de Boer

Popmawal12
lJlsl

TeleÍoon 05Í55-1553

VOLLEDIG
GEDIPLO]IIEERD

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

Speciale drogisterij en kosmetica-aÍdeling

Let op onze wekelijkse f otder

SPEERSTRA'S
VOORDEELMARKT
Stadslaan 2 - TeleÍoon 1206

orijschool L. de BOer

Uw slagvaardige partner voor:

VERZEKERINGEN

HYPOTHEKEN
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Verslag van de thema-avond
van25 november 1987

De voorzitster M. Brink ooent de eerste thema-
avond van het nieuwe seizoen en heet iêdereen
van hade welkom, speciaal de spreekstêrs van
deze avond, mevrouw M. van Veen en mevrouw
E. Olthof, respectievelijk informatrice en dis-
trictmanager van 'Moeders voor Moeders'.
ne voorbereidingsgroep van deze avond be-

._jnd uit de dames M. Brink, M. v.d. Wed en M.
Mulder.

'Moeders voor Moeders'
Mevrouw van Veen begint deze avond met het
vedellen van een stukje geschiedenis en achteÍ-
grond van Moeders voor Moeders. Die begint in
1880 in de varkensexportslachterij van de heer
Zwanenburg in Oss.
Daar ontdekte ene orofessor La Ceur dat er in
het aÍval van varkens, met name de alvleesklie-
ren, het hormoon insuline zat. Deze beide heren
startten toen in 1 923 een bedrijf en noemden het
Organon.
Dit is inmiddels uitgegroeid tot een van de
grootste pharmaceutische bedrijven in ons
land.
Hier werd verder onderzoek verricht naar de
herkomst en werking van hormonen. Zo ont-
dekte men het hormoon testosteron in de urine
van mannen. Dit hormoon werd gebruikt als
middel bij het groeiproces van jongen tot man.
Via urine-inzameling van drachtige merries,

rarin het vrouwelijke hormoon H.C.G. zat,
'vvam men tot het verzamelen van urine van

zwangere vrouwen. En nu sinds kod verzamelt
men ook urine van vrouwen boven de 55 jaar.
Er is een groot tekort, dat blijkt uit het feit dat
men maar 30 gram zuiver hormoon verkrijgt uit
5.000 liter urine van zwangere vrouwen en bij de
urine van vrouwen van 55+ heeft men zelts
10.000 liter nodig om 30 gram zuiver produkt te
krijgen. Deze urine wordt verzameld omdat er
een hormoon in zit dat wordt gebruikt om be-
paalde vormen van onvruchtbaarheid te behan-
delen.
Na deze inleiding werd er een diaserie vertoond
waarin men kon zien hoe de urine verwerkt
wordt etc.

Als men mee wil doen aan Moeders voor Moe-
ders, er liggen folders bij de huisartsen, via deze
folder kan men meer informatie verkriigen.
In de pauze werd er een presentje uitgereikt
door de dames van Moeders voor Moeders.
Na de pauze was er een kwisje waarbij prijzen
werden uitgedeeld. Ook werden er vanuit het
publiek nog enkele vragen gesteld. Het publiek
werd ook benaderd om eventueel meete gaan
doen voor Moeders voor Moeders.
De opkomst deze avond viel tegen.
Mevrouw M. Brink bood de dames bloemen en
een presentje aan als dank voor deze avond.

Wist u dat:

- de bezoekregeling in het Sint Antonius Zie-
kenhuis is veranderd, dat nu de naasten van
de patiënt de hele dag door langs mogen ko-
men, behalve tussen 12 en half 2; dan moet
iedereen rusten.

- er nu alleen 's avonds van 18.45-19.45 be-
zoek is voor kennissen, vrienden en collega's.

- er niet meer dan 2 bezoekers bij het bed mo-
gen zitten, en men wel rekening moet houden
met andere patiënten die bijvoorbeeld net ge-
opereerd zijn.

- dr. Sietsma en dr. Drenth geen peuter- en
kleuterbureau meer doen en dat er nu een
speciale bureauarts is.

- u tijdens het telefonisch spreekuur in drin-
gende gevallen 2224 kunt bellen.

- als u door uw huisarts naar een specialist in

het ziekenhuis wordt verwezen u altijd een
verwijskaart en een verwilsbrief zelÍ moet
mêênemên? Na overleg met uw huisads
kunt u deze papieren elke werkdag tussen
16.30 en 17.30 uur bij de assistente afhalen.

- De Patiëntenraad een adressenlijst heeft
van alle kategorale patiënten- en gehandi-
captenorganisaties,
Mocht u belangstelling hebben voor een be-
paalde vereniging dan kunt u te allen tijde
contact opnemen met M. v.d. Wed, tel. 2035.

Bijsluiters
Niet bij alle medicijnen wordt een bijsluiter gele-
verd. Wilt u er toch graag één hebben, dan kunt
u daarom vragen en zult u die dan ook ontvan-
gen. Verder ligt er bij uw arts het boek'Genees-
middelen in Nederland'ter inzage.
Hierin staan alle medicijnen met hun werking en
bijwerking én welke andere middelen u niet in
kombinatie met desbetreffend middel kunt ge-
bruiken, beschreven.

I-r I_r l_ l_ l l
De voorbereidingsgroep kreeg ook een presen-
tje namens Moeders voor Moeders.
Rond de klok van 10 uur werd deze avond hier-
mee afgesloten.
Namens de oatiëntenraad

G. Philips en K. Hoeksema

P,tttenLen,,ervice

l_

Houdbaarheid
Vraag aan uw ads hoe lang het middel houdbaar
is. Krijgt u een kuur voorgeschreven (b.v. voor
blaasontsteking) maak deze dan af. Bewaar dus
niet de helft en gadeze later weer gebruiken. Er
zijn medicijnen die maar 3 maanden houdbaar
zijn. Na die tijd is de werkzaamheid niet meer
optimaal. Dit zijn o.a. Nitrobaat en Migrainemid-
delen. Meestal zal er op de verpakking dan een
vervaldatum staan.

Uw rechten als patï'ent:

Recht op:
- een goede gezondheidszorg
- vrije keuze hulpverlener
- weigering van behandeling
- informatie
- inzage dossiers
- duidelijke taal zonder vaktermen
- bescherming tegen med. experimenten
- privacy
- een goede klachtenbehandeling.

Amnesty International
Graag brengen wij de Aktie voor Vluchtelingen
onder uw aandacht. Deze wordt in januari .1988

gehouden.
Amnesty zet zich in voor vluchtelingen om te
voorkomen dat mensen die teruggestuurd wor-
den naar hun land van herkomst daar gewetens-
gevangene worden of worden blootgesteld aan
marteling, de doodstraÍ, verdwijning oÍ politieke
mooro.
Amnesty-aÍdelingen zetten zich in eigen land in
voor een goede en humane procedure. Am-
nesty International verzet zich tegen detentie
van asielzoekers als daardoor de mensenrech-
ten of de toegang tot rechtshulp in gevaar komt.
Amnesty wil laten zien dat Nederland traditio-
neel de naam heeft gastvrij te zijn en dat die
gastvrijheid nog steeds nodig is. Helpt u mee?
Een woord van dank aan alle schrijvers en
schrijÍsters die we in november mochten be-
groeten. Ook de nieuwe gezichten, die naar we
hopen trouw zullen komen.
Veel brieven werden verstuurd. Tot ziens!

Groep lJlst Amnesty International
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'Wij hebben niette weinig tiid,

Januari

o Op 1 januari heeft lJlst 28.13 inwoners.
o De brandweereenheid Ulst kriigt een nieuwe

wagen. De oude brandweerauto is al23 iaar
ouo.

o Op zaterdag 17 januari wordt de Wymbritse-
radiel-schaatstocht gehouden met ruim 1200
deelnemers. Een deelnemer uit Heerenveen
ontdekte op de overkluizing dat hij zijn
schaatsen was vergeten...

. De start van de Elfmerentocht op maandag
19 januari is chaotisch en in de namiddag
raakt het verkeer rond de Sneeker veemarkt
danig in de knoop. In lJlst krijgen de deelne-
mers een geheime controle. De Elfsteden-
tocht gaat niet door.

o Bij damclub A.D.O. uit Oosthem slaat de
griep toe. In de derde klasse worden alle par-

tijen afgemeld.
o Volleybalvereniging Stànfries wordt gespon-

sord door Supermarkt Golff en Vleesgros-
sierderij Hiemstra.

Februari

o De kabaretier Youp van 't Hek doet op zon-
dag 1 februari op zijn manier de Elfsteden-
tocht. Leny de Vries treedt hier op als alteÍna-
tief rayonhooÍd.

. De patiëntenraad houdt een thema-avond
met het onderwerp hyperventilatie.

o Gedeputeerde Staten stellen de bijdrage
voor stads- en dorpsvernieuwing voor Wym-
britseradiel vast op / 692.761 ,- .

o Tiidens een muziekuitvoering van het korps
Hàld Moed uit Oosthem in het Himsterh0s
valt de stroom uit. De uitvoering wordt nood-
gedwongen beêindigd. De verlichting van het
bordje'Nooduitgang' blijft wel branden!

. Haring de Jong overlijdt op 2 februari op de
leeftijd van 84 jaar. Hij was gehuwd met
Boukje Schilstra.

. Het 23-koppige team van de riikspolitie
Wymbritseradiel verhuist van Heeg naar het
oude stadhuis in lJlst.

r Melkboer Waltje stopt mei het'melktappen'.
Waltje was bijna 50 jaar werkzaam in de zui-
vel.

Maart

. Bij de lJlster Schaakclub wordt S. van Schel-
tinga kampioen in de eerste klasse.

o De wedstrijdploeg van de E.H.B.O'-aÍdeling
lJlst-Oosthem wint bij kringwedstrilden de
eerste prijs.

. Op 2 maart overlijdt de oud-lJlster Anne M.

Schilstra, oud 81 jaar. Schilstra had hiervroe-
ger een bakkerij en was vele jaren organist in

de Doopsgezinde kerk.
o Ekke Atsma wordt beëdigd als gemeentese-

kretaris. Hij is de opvolger van Jan de Groot
die oo27 maart afscheid neemt.

. Astrid Bijlsma wordt bi.i de Nederlandse kam-
pioenschappen schermen eerste op floret.
Nanne Dirk van Damme wordt viifde bij de
jongenstot 14jaar.

April

. Op 9 april komt lJlst 's avonds op de televisie
in een regionaal programma met de titel

maar hebben te veel tiid verloren laten gaan'
'Blurb-show'. Meinte de Jong vertelt een
paar sterke' brêgeferhaaltsjes'.

o Tjipke Post overlijdt op 81-jarige leeftijd op 22
april. Sinds 1984 was hij weduwnaar van
Sipkle Kooistra.

o Het pand Geeuwkade 4, voorhêen show-
room van Woudstra, zal worden verbouwd
totVw-kantoor.

o Pieter Meindertsmaoverlijdt op 27 april op de
leeftijdd van 7 jaar.

o De Ned. Christen Vrouwen Bond viert haar
50-jarig bestaan. Vijf medeoprichtsters wor-
den gehuldigd.

o Tjitte en Alderl Nooitgedagt worden be-
noemd tot Ridder in de Orde van Oranie Na-
SSAU.

Mei

. Op zondag 3 mei neemt ds. H. Faber af-
scheid van de Hervormde gemeente te lJlst.
De familie Faber vestigt zich in Borger (Dr.).

. De Stichting Milieu en Samenleving (De Klep-
per) ontvangt een gemeentelijke stimule-
ringsbijdrage van 2000 gulden.

o De VW-lJlst (ver. voor vreemdelingen ver-
keer) begint haar werkzaamheden op maan-
dag 18 mei in het tijdelijk onderkomen Gala-
magracht 28. Hierin is ook de fotozaak 'De
Kijkkast' van Feikje Sijbrandij-Meijer geves-
tigd.

r Politie. brandweer. E.H.B.O. en Rode Kruis
oefenen in molen De Rat waar een ramp in

scène is gezet. Aant Visser nam een groot
deel van de organisatie voor zijn rekening.

o De vogelwacht Ulst-Oosthem e.o. organi-
seert een excursie naar de eendenkooi te
Piaam en de Makkumer Waard.

o Bij de tafeltennis-jeugd wint Marco de Kleine
van EÍfect'78 een dubbeltoernooi.

o De fierljepferiening Drylts e.o. geeft een fol-
der uit over het fierljeppen,, trainingen, wed-
strijden en demonstraties.

Juni
o |J.V.C. houdt op 5 juni een feestavond in hei

Mienskipsh0s vanwege de promotie van het
3e en 4e elftal.Er wordt afscheid genomen

van verzorger lJpe Schouwstra en Pino Mac-
cis.
o De lJlster- kunstenaar Jan Postma expo-
seer.t in het gemeentehuis tekeningen, aqua-
rellen, schilderijen en skulpturen.

. De weg door Nijesyl is opnieuw ingericht en
met klinkers bekleed. Bij deze werkzaamhe-

Juni 1987 - Na vele maanden van ongerief
ziet het er in Nijesyl weer piekfijn uit. Op deze
foto ís goed zichtbaar dat het voetpad wordt
beschermd door houten paaltjes. Het huis
links op de achtergrond is van Sytse en Jeltie
Hemstra.

den hoorde ook het aanleggen van een diep-
riolering waarop de woningen in Nijesyl nu
zijn aangesloten.

r Op vrijdag 5 juni opent Douwe Hoekstra,
voorzitter Ver. Chr. Onderuitijs, de nieuwe
Mauritiusschool aan de Sudergowei. Hij doet
dat door een reliëf te onthullen van de Sneker
kunstenares Cobi Doevendans, voorstel-
lende de heilige Mauritius te paaÍd.

o Hendrik Koopmansen MinkeJagerzijn op 15
juni 65 jaar getrouwd. Concordia brengt hen
een serenaoe.

o De Vereniging Stadsbelang geeft een keurige
en overzichtelijke informatiegids over lJlst ui _o Elf jongeren uit lJlst worden door de Leeu-
warder rechtbank beboet wetens vernielin-
gen in de Nieuwjaarsnacht.

Juli 1987 - Dit is de op 5 juni door D. Hoekstra
geopende Mauritiusschool aan de Sudergo-
wei. Sint Mauritius was vroeger de schutspa-
troon van de kerk in lJlst. Deze heilige is met
zijn gevolg fraaiverbeeld in een reliëf dat ver-
vaardigd werd door Cobi Doevendans.
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Juli

o De roeden van de wieken van molen De Rat

moeten worden vernieuwd. De kosten wor-
den geschat op / 65.000.
o De stad lJlst zoekt voorde zomermaanden
een stadsomroeper voor het bekend maken
van nieuws en boodschappen.

r De vrijwillige brandweer groêp lJlst vraagt
enkele brandweerlieden. In verband met het
dragen van persluchtmaskers mogen zii niet
baarddragend zijn!

. Wegens het ingebruik nemen van een nieuwe
garage aan de Roodhemsterweg houdt Taxi
Nieuwenhuis op 11 juli open dag.

. Op zaterdagavond 1B juli maakt ballon nr. 55
uit Joure een noodlanding in de Ruiterpolder
en komt tenslottê op een loods van houthan-
del Oppedijk terecht.

. Enno Kim (19) wint een nieuwe fiets omdat hij

de lengte van het traject van de konsumen-
tenbus van Frits Bom raadt.

Augustus

. RimmerAbmawordt Fries kampioen Íierljep-
'.pen met een sprong van 17.62 meter.

1r Op 1 4 augustus overlijdt Dirk Wiersma op de
leeftijd van 91 jaar. Wiersma had hiervroeger
een kapperszaak.

. Simone Wind wordt uitgeroepen tot Stads-
vrouwe 1987, haar hofdames zijn Anja Clay
en Gonnie Veltman.

o Jan Jentjes Nooitgedagt verhuist van Nij
Ylostins naar het Teatskeh0s in Blauwhuis.

Sêptember

r |JVC-trainer Klaas Bakker zegt dat hij blijft
uitgaan van een aanvallend konsept. Tot nu
toe heeft dit konsept weinig sukses.

. Het winnende paÍ1uur bij de Stadsfeesten-
kaatspartij bestaat uit Bauke Weerstra (ko-
ning), Gerrit de Jong en Gorrit Visser.

. Op 1 8 september en 1 4 oktober promoveren
de gebroeders Klaas en Jurjen Frankena tot
doktor in achtereenvolgens landbouwweten-
schappen en biologie.

r Lies Meijer opent op 21 september een

-nieuwe praktijkvoorfysiotherapie in het pand

- 'stadslaan 11 (v/h t Roefke).
YMargriet Regeling en Tineke Hokwerda orga-

niseren in het Mienskipsh0s een 'Meidendag'
met o.a. soundmix, video, modeshow en
schminken.

-dF" Krystgedacht

Hjir bylket yn de bestimming fan syn symboalysk bestean d'àlde hikke yn it beferzen ljocht fan de
nij oankommen dei, inkeldfoarskiep dy't sykjenei de smelledochs bekendeweisilerop alletiden,

s1nder kreakien, breedát iepen gean.

P.F.

o Johannes de Jong vervaardigt 2 Íraaie meta-
len denne-appels voor het hek van de Her-
vormde kerk alhier.

. Op zaterdag 26 september vied De Klepper
haar éénjarig bestaan. Een keurvan Friese ar-
tiesten leveÍt een bijdrage aan dit feest.

Oktober

. Slijterii Jelle Schreur (Golff) brengt Dryltser
Beerenburg en Jenever op de markt.

. Jaap van der Zee wordt benoemd tot erelid
van de lJlster Damclub.

o Houthandel Oppedijkpraat metdegemeente
over het eventueel verplaatsen van het bedrijf
naar het industrieterrein.

. Gedeputeerde Klaas Dankert (P.v.d.A.) zegt
dat de gemeente Wymbritseradiel haar inwo-
ners voldoende openbaar onderwijs moet
bieden. Desnoods moeten er bijzondere
scholen verdwijnen. In onze gemeenïezijn 17

bijzondere lagere scholen en 1 openbare (in
lJlst).

November

. Alle jongeren in onze gemeente van 16-22
jaar krijgen van burgemeester Cazemier een
brief waarin wordt gewezen op de gevolgen
van drankmisbruik.

o Ter bestrijding van deziekteAIDSwillen B&W
het mogelijk maken dat er in de toekomst in
onze gemeente kondoom- automaten wor-
den geplaatst. Tot nu toe is dit volgens de Al-
gemene Pol itieverordening verboden.

o Dokter Eelke Sietsma promoveert op 18 no-
vember in Groningen op het proefschrift 'De
teleÍoon in de huisartsenpraktijk'. Het doet de
redactie van lt Dryltser Kypmantsje deugd
dat de naam van dit blad op pagina 1 

.l3 van
de dissertatie wordt genoemd.

o Sinterklaas arriveerl hier op zaterdag 21 no-

vember. De Goedheiligman spreekt tegen-
over burgemeester Cazemier zijn bezorgd-
heid uit over de vormgeving van het nieuwe
postkantoor aan de Galamagracht. Cazemier
antwoordt: 'lk heb de tekening nog niet ge-
zien, maar ikzal extra oplettend zijn als ik het
ontwerp onder ogen krijg!'

o De Chr. Gymnastiekverening 'Nea És nocht'
uit Oosthem viert haar 25-iarig bestaan op
zaterdag 28 november met een Íeestavond-
reiinie in het Himsterh0s.

o Op diezelfde dag viert de Chr. Muziekvereni-
ging Concordia haar 90-jarig bestaan met
een geslaagd jubileumconcert in sportzaal
De Utherne.

December

o Ds. Willem Jan Maas, doopsgezind predikant
in de gemeente Sneek-lJlst promoveert in

Brussel op het proefschrift'Volmacht als pre-
dikant van het Heil'.

. De oud-lJlster J. Wouda (Jouke-Ían-mees-
ter- Wouda) exposeed schilderijen in het
Fries Scheepvaart Museum te Sneek.

o Twa j0nen efterien spilet de toanielclub
'Meienoar len' it blijspul 'Wat dogge wy mei
Toni' yn it Mienskipsh0s.

. Op zondag 6 december gaat in de ochtend-
dienst van de Hervormde gemeente voor
onze oud-stadgenoot ds. Aizo Wiebenga,
thans predikant te Geesteren (Gld.). Na af-
loop kan de gemeente de consistorie bezich-
tigen waarvan de grote verbouwing nu is af-
gerono.

o Amnesty International houdt op 10 december
haar maandelijkse schrijfavond van 

.19-21 
uur

in de bibliotheek aan de H. Huizenoaslraat.

Koffiemorgen C.P.B.
Op woensdag 4 november j.l. hadden we onze
jaarlijkse koffiemorgen.
De 2e presidente, mevrouw Hoekstra heette ie-
dereen van harte welkom en in het bijzonder
Joke Keizer (die ons vanmorgen iets zal vertel-
len over Perzische tapijten) en onze rayonleid-
ster mevrouw Bakker-Abma. Na enkele mede-
delingen gaf mevrouw Hoekstra het woord aan
Joke Keizer. Joke Keizer heeft zelf eerst Perzi-
sche tapijten verkocht, maar dat werd zo duur,
dat ze nu voor de firma Sjiraz in Leeuwarden
werkt. Aan de hand van dia's uit Turkije konden
we zien waar de tapijten worden gemaakt. Voor-
dat de Perzische tapijten hei land uit mogen,
worden ze eerst door iemand van de regering op
echtheid onderzocht.
Na de dia's liet Joke Keizer ons enkele van haar
meegebrachte tapijten zien.
Daarna bedankte mevrouw Hoekstra haar voor
deze boeiende morgen. We konden terugzien
op een geslaagde kotfiemorgen.

G.P.B.-avond
Op donderdag 19 november j.l. hadden weweer
onze avond. De 2e presidente mevrouw Hoek-
stra heette iedereen van harte welkom, in het
bijzonder ds. Klein-Onstenk en de Ned. Herv. en
Geref. vrouwenvereniging. Na enkele medede-
lingen gaÍ mevrouw Hoekstra het woord aan ds.
Klein- Onstenk.
Ds. Klein-Onstenk is gevangenispredikant in het
huis van bewaring te Leeuwarden. Om dit te
kunnen worden, wórdt je gekozen door de
staatssecretaris voor een periode van 7 jaar.
Daarna wordt je weer overgeplaatst naar een
andere plaats. Erzijn 29 gevangenispredikanten
in Nederland. Ds. Klein-Onstenk heeft een
aparte kamer in de gevangennis. Als de gevan-
genen je willen spreken, moet er eerst een
spreekbrieÍje worden ingeleverd. Daarna wordt
er een aÍspraak gemaakt. Elke dag komen de
dominee en de staf van de gevangenis bij elkaar
en bespreken het dageli,ikse gebeuren. In de ge-
vangenis zitten mensen van .16 verschillende

nationaliteiten en ieder beleeft het geloof op een
andere manier. Daarom is het vaak ook zwaar
werk. Als er vechtpaftijen uitbreken of iets der-
gelilks, dan komt vaak de dominee tussenbei-
den. Ds. Klein-Onstenk krijgt voor zijn werk in de
gevangenis geen subsidie. Daarom vraag hij bij
elke lezing die hij houdt een vrije gift.
Nadat de dominee ons iets over zijn werk had
verteld, kregen de dames onder genot van een
kopje kofÍie gelegenheid om vragen te stellen.
Dit werd dan ook gedaan. Hierna bedankt me-
vrouw Hoekstra de dominee voor deze interes-
sante avond.
Tot slot van de avond las mevrouw Hoekstra
nog een gedicht voor van Nel Benschop,
'Nachtgebed', en wenste ons daarna wel thuis.

Het bestuur
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alle
inlichtingen over alles wat met

ziektekosten verband
houdt

elke woensdag in lJlst
Gemeentehuis, Stadslaan 75

van 10.30tot 11.30 uur

ziel@nfonds

Leeuwarden Harlingertrekweg 53, 058-91 391 3

Waaromhopen...
afs a voordelig

De doe-het-zelver huurt bij
ons o.a.: o Ladders o Rol-
sÍeigers . Speciemolens
o Cirkelzagen . Decoupeer-
zagen o Boormachines
o Schuurmachines o Parket-
schuurmachines o Grond-
of Tuinfrezen o Ketting-
zagen enz. enz.

Iruntharcn?

G.SIIPERDA
Geeuwkade 7, lJlst
051 50-25327 / 051 55-1 260

ANNA SCHRAA.VAN POPTA

GEDIPLOMEERD
PEDICURE

Geeuwkade 11 - Telefoon 1930

DE SPANJERSBERG KOLLEIfiIE
DE GROOTSTE KANS VAN SIAGEN

IN, . GEBOORTE AANKONDIGINGEN
. HUWELUKS AANKONDIGINGEN
. UITNODIGINGEN
. BLANKO KAARTEN
.MENU'S ENZ.t 1 318

Peuterspeelzaal'Lyts Yleke'
De peuterspeelzaal 'Lyts Yleke' is gevestigd aan
de W.M. Oppedijkstraat te lJlst.
Er zijn twee groepen en wel op maandag-/don-
derdagmorgen en dinsdag- /vrijdagmorgen.
Om een goede planning te kunnen maken voor
de toekomst, is het aan te bevelen uw kind rond
de eerste verjaardag aan te melden. Aanmel-
dingsformulieren kunt u op de openingstijden
halen bij de peuterspeelzaal.Deze moeten wor-
den ingeleverd bij Loes de Ree, Westergoleane
43, Ulst, tel. 1920.
Mocht u eêrst een kijkje willen nemen op de
peuterspeelzaal, dan kunt u kontakt opnemen
met Gonie Galama, te|.2251 of Tony Hollander,
tel.241B.

Het bestuur

Gymnastiekvereniging
Stánfries lJlst
Allereerst een terugblik op de afgelopen
3 maanden. Na de late zomervakantie en een
voor ons late start op 7 september, wisten veel
nieuwe leden de weg naar onze gymnastiekver-
eniging te vinden.
Het spreekt vanzelÍ dat wij daar bijzonder blij
mee ziln. Wat de leiding betreft is er wisseling
geweest bij de afdeling JMZ.Deze is nu in zeer
deskundige handen van Liesbeth Wijnia. Helaas
dit seizoen maar 1 uur. maar wie weet kunnen
we volgend seizoen weer met een aparte meis-

iesgroep starten.

Wedstrijden
De eerste wedstrijd vond al plaats op zaterdag
'17 oktober te Balk. Er moest dus gelijk hard ge-
traind worden voor deze verenigings- spring-
wedstrijden van het rayon Sneek, temeer daar
er dit jaar voor het eerst een leeftijdsgroep aan
was toegevoegd, n.l. I/m 11 jaar. Stànfries
kwam op alle onderdelen en alle leeftijdsgroe-
pen uit. Dat hield in 6 groepen op 16 onderdelen.
De uiislag met daarachter het aantal deelne-
menoe groepen:
meisjes l/m 11 iaar: minitramp valmat 2e prijs
(7); meisies 1 2-1 5 jaar: minitramp valmat 3e prijs
(7); kast 1e prijs (4)

dames: minitramp valmat 3e prijs (4); lange mat
3e prijs (4); kast 1e prijs (4); jongens Vm 11 jaar:
hier deden maar 2 ploegen mee zodat er maar 1

prijs werd uitgereikt. TGP was hun nu nog de
baas, maar volgend jaar is het vast en zeker om-
gekeerd! Jongens 12-15 jaar deze groep was
de enige in deze categorie en moest een be-
paald aantal punten halen om voor een prijs in
aanmerking te komen. Minitramp valmat 1e
prijs; lange mat 2e prijs; kast 2e prijs. Heren: ook
deze ploeg had alleen TGP als tegenstander.
Minitramp valmat 'l e prijs; paard 1 e prijs.

Verenigingskampioenschappen toesteltur-
nen te Harlingen op 7 november:
De Friese titel die vorig jaar door de jongens/he-
renploeg werd behaald kon helaas niet worden
verdedigd omdat het verplaatsen van dezé
wedstrijd van Heerenveen naar de kleinere
sporthal te Harlingen als gevolg had dat deze
wedstrijd is uitgesteld naar een nader te bepa-
len datum.
De meisjes/damesploeg, bestaande uit Petra
Hagens, Minke Oreel, Aline Johnson en Fokke-
lien Boorsma, turnde een konstante wedstrijd,
hetgeen resulteerde in een 11e plaats van een
totaal van 21 ploegen. Hun puntentotaal be-
droeg 85.15 punt, slechts 3.55 pnt. van de 3e
plaats.
De volgende wedstrijden zijn op 1 9 december te

Bergum. Daar worden de Friese kampioen-
schappen springen gehouden. In 't volgende
Kypmantsje zullen we u verslag doen.

Uitvoering zaterdag 6 februari:
Zoals u wellicht heeft gelezen in ons inÍormatie-
boekje wordt er dit seizoen alleen een uitvoering
voor onze leden Vm 12 jaar (basisschool) ge-
houden. Dit wil overigens niet zeggen dat u niets
van onze selektieploegen zult zien.
Om alles goed te laten verlopen is er al een start
gemaakt met het aanleren van Vrije Oefeningen.
Om die reden kunnen er in de maand januari
geen nieuwe leden worden ingeschreven bij de
volgende groepen: kleuters, meisjes 6-7 jaar, 8-
9 jaar en 10-1 'l jaar. Na de uitvoering is iedereen
weer van harte welkom.

Conditie Gym op muziek:
De 1e serie is aÍgelopen en de nieuwe serie start
op maandag 4 januari. Voor inlichtingen kunt u
terecht bij Mieke Bergstra, tel. 1 462.

Bestuur en leiding

Nationale Jeugdcollecte was-
een groot succes!
De onlangs in lJlsi-Nijesyl-Oosthem en Abbega
gehouden collecte van het Nationaal Jeugd-
fonds - het fonds van Jantje Beton - heeft hei
forse bedrag opgeleverd van | 923,10.
Van dit bedrag zal ongeveer 50% ten goede ko-
men aan de plaatselijke jeugdgroepen die aan
de collecte hebben meegedaan, t.w. "t Nifel-
hÍske' en 'Lyts Yleke'.
De opbrengst zal door hen o.a. besteed worden
aan spelmaterialen en handenarbeidmateriaal.
Het overige deel van de opbrengst zal door het
Nationaal Jeugd Fonds worden gebruikt voor
de financiering van tientallen projecten ten be-
hoeve van het jeugdwerk in ons land.
Het gaat hierbij om speelplaatsen, kinderboer-
derijen, clubhuizen, speelotheken, peuterspeel-
zalen e.d.
Concrete hulp voor nieuwe mogelijkheden en
nieuwe voorzieningen.
Het plaatselijk actieteam dankt iedereen voor
hun bijdrage.

Marie Louise Postm\-,

Nieuws uit De Klepper
Het was gezellig, zondagmiddag 29 november.
Ruim 30 volwassenen en 10 kinderen vermaak-
ten zich best bij het concert van Piter Wilkens, 't
Kratsje en Frans van Meerloo.
Zondag 27 december, 3e Kerstdag, is het
eerstvolgende concert. Dit zal worden verzorgd
o.m. door de lJlsters Frits Barth en Bennie Re-
geling en Siep Hartog uit Woudsend. Zij kunnen
een prima en sÍeervol muzikaal programma ten
gehore brengen.
Het concert begint om half vier en zal tot zes uur
ouren.
Wist u dat iedere vriidagavond De Klepper vanaf
half negen's avonds geopend is?
Onder het motto'Gezellig Samenzijn' kan men
met elkaar praten, over b.v. de'vooruithollende
wereld', of een spelletje kaart-dam-sjoel- of
schaakspelen.
U bent welkom!
Een ieder die dit leest, wensen wij Goede Kerst-
dagen en folle lok en seine yn 1988!

De bewoners/werkers van De Klepper
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Seisiswize:

'Wolle jo in krystbeam keapje?'
In man fan in jier as Íiirtich stiet Íoar him. Syn
auto stiêt in eintsje fierderop, óÍladen mei
krystbeammen.
'No, nee, bêtankê foar de service, mar, nee
gjin krystbeam,' seit er freonlik dochs driu-
wend.
'Nee?! Net in beamke Íoar de feestdagen?'
'Nee, tige betankê, mar gjin beam foar my!'
'Mar, bêste man, jo witte net wat io missê.
Sa'n lekker r0kend, blier grien beanike, wat
Íersiersel deryn en wat ljochtsjes, in hin of
hazze op taÍel ên jo hawwe krystdagen om
nea te Íeriitten.'
Dêr haw' we wer ien dy't syn hannel by de
dgarren slite moat en Íansels is de konkur-

. sje grut, dat sadwaande moat er swerê en
\ívetse om syn beammen kwyt te wurden,
'lk fier de krystdagen oars,' is syn beskie,
'Mei'k jo ris watfreegje. Jo wenie hiir allinne?
Kriie jo besite mei de feestdagen? 'k Sioch
oan jo gesicht, dat dat net folle wêze kin. No'
bêstê man, meitsiê it jo sels dan wat geryÍlik
en sm0k. Dochs wat gesellichheid en ik bin
der net djoer mei. PerÍoarst net!'
'lk sei,' seit er geduldich, 'ik Íiêr sokke dagen
oars. Dat betsjut s0nder beam, sOnder hin of
hazze, inkeld mei in kjerske, inkeld mei 'it
Boek'en mêi myn tinzen. Sadwaande.'
'No ik begryp sokke minsken net. Kinne hja
ris wat lekker ite, jin alles oan tiid dwaan, wat
Étsliepe en dan hear ik soks. lk kin jo wol siz-
ze, jo binne de earstê dy't net ien keapet om
dizze redenen en ik haw al auto's Íol Íer-
kocht. Mar ja, ik Íerdoch myn tiid hjir, ha'k
wol yn 'e rekken, dat ik gean gau fierder op.'
'Dat ha jo goed besioen. Goeie reis en noch
bettere saken en Íierder winskje ik jo goede
krystdagen ta.'
't4mm, ja dat sil wo!, mar as alle minsken sa

- . jo tochten, dan krige ik grif net goede
Ërystda gen ! Prettige Íeestdagen!'

Hy seach him achternei. Fragen kamen boppe
driuwen. SÍntsjes skeuvele er wer nei de kea-
mer. Woe wer fierder krantsje, mar nee, it woe
net. Hy koe de holle der net behàlde. Hy stoa-
reage troch de ruten nei b0ten. De keapman wie
al ót sicht. 'Prettige feestdagen', ja, dat sei er.

Lekker ite en 0tsliepe. Hy glimke. Dat die er alle
dagen al wiene it dan ek beane mei in kl0ntsje
boerebOter of greauwen op brea mei wat sierp
der0nder. En sliepe hie er al sa Íolle dien, dat
Étsliepe wie der hielendal net by.
Feestdagen?! Hy pakte de krante wer, sloech
bledside nei bledside om, allegear mei adver-
tinsjes wer't men ite koe mei de krystdagen. No
Íoel it him op, hoefolle oft der wol net wiene. lt
kloppe: hin, hazze, hartebout en noch folle mear
mei der omhinne drege wurden foar nijmoade-
rige kost. En de neigesetsies wiene of oergetten
mei konjak of mei rum. Hy seach wer nei b0ten.
De tiid wie him foarby Ílein. Wis wie er noch
goed by sOp en stÉt, mar der wie him wol 't ien

en 'i oar Ontgongen.
Hy dikere yn de fierte, wer't bylkjende beammen
iensum de winter hiÍken. Hy seach himsels wer
as dat jonkje dat yn in gloednije trui yn de bus
stapte, mei bruorren en suster, allegear mei in

Wa hie op sa'n neiwinter rekkene, sei't áldwfke,
en hja hie mei de kryst de turf al oP

stiennen oÍ plastic bekerke. Op 'e buorren ka-
men der noch folle mear by. En dan riden hja mei
de bus troch de nacht - dy't gelokkich mei de
krystdagen net swart wie, om't de Íarske snie
ljocht op joech - nei de grutte tsjerke ta om
krystfeest te fieren.
Yn tsjerke wie in grutte krystbeam delset mei in
hiel soad kierskes deryn. As de tsjerke sawat fol
wie, waarden se oanstutsen. Om't hy no op
skoalle siet, hoegde hy dizze kear net op syn 'ei-
gen' plak te sitten, mar moast er Ían master foa-
roan sitte mei alle oare klassen. lt wie no in stik
geselliger as oars. Hja sieten êarst wakker tê
geklaaien en it mocht allegear ek noch. Doe die
de koster de doar ticht en it waard stil; no koe it
net lang mear duorje of d0mny soe deryn kom-
me. lt mànske oargel sette alyn. En dan beg0n it
krystfeest. Ut dizze hoeke wei hie er in hiel oar
sicht op d0mny, dy't no lokkich net sa lang pre-
ke. Dat koe net, ommers master soe in krystfer-
haal fertelle. En, hy en de oaren moasten noch in
tekst opsizze. Hied er fjirtjin dagen lyn al Ét de
holle leard.
Doe't d0mny it wurd earst rjochte oan de gê-
miente, liet hy syn eagen glide nei de hege ruten.
Sneitemiddeis stoareage er altiten onder de
preek nei b0ten ta, wer't hege beammen freonlik
wiuwend mei harren t0ken en twigen him yn
gruttê Íantasijebetinksels brochten. Troch it
rjochtste rót seach er de wolkens yn frjemde
foarmen foarby driuwen om dernei - in rÉt lettêr

- mei help fan de beammen allegear bylden 0t te
byldzjen. Hjir koe er sa yn weisinke, dat er somti-
den fergeat syn pipermuntsje op te sobjen.
No wie't tsjuster b0tendoar en seagst gjin
bearnmen en wolkens, mar no wie der alderge-
lokst in beam yn tsjerke.
Nei't d0mny Étpraten wie, moasten sy harren
tekst foardrage. De grutteren liezen om bar Ét de
bibel. Doe't hy syn tekst opsein hie, tocht er dat
eltsenien yn tslerke tocht, 'wat hat dy jonge in
moaie trui oan.' Doe krigen se waarme s0kela-
demolke mei in krystkrànske en wilens guon
bekfochten wa't it measte krigen hie, tocht hy
oan syn nije trui dy't perfoarst net 0nder griemd
wurde mocht. Wilens de bekers goed Étsloarpt
waarden, gongen de grutte ljochten Ét en allinne
by it ljocht fan de skitterjende kierskes ferhale
master in spannend ferhaal. Elts siet oan syn
stoel oÍ bank fêstspikere.
Lokkich rOn it krekt op 'e tiid noch goed óf. En

dernei waard der songen dat it klapte, want - sa
hie er ris heard fan in buorfrou - it binne sokke
ferhipte moaie wizen, 'k woe it hiele jier wol
krystferskes sionge! B0ten wie it noch mear
nacht wurden, om't de loft tichtset wie troch
tichte sniewolkens. lt spiit him dat er se net sjen
koe, dy grauswarte, driigjende wolkens mei
foarmen as sweevjende ingels, as machtige ke-
ningen. De bus stie al te wachtsjen. Mar it duorre
in skoft eardat hja te plak wiene. De jongÍeinten

smiten Íuotsikers nei de Íammen en in inkle'gil-
lende keukenmeid' Íleach oer't tsjerkepaad.
Jongelju laken, àlderen skodhollen. Troch dy
konsternaasje kaam er sawat te let yn 'e bus en
moast er foaryn sitte. D'oaren sieten op de ach-
terste banken en Íeegden de bekers tsjinelkoar
oan diggels. Hy hearde 0ndertusken twa àlde-
ren konkelfoezjen oer de preek en oer dy en dy,

dy't der no ek werris wiene en oer de klean fan
mastersfrou. Lokkich wie er gau thÉs en gau
slurken se noch eefkes oer de buorren troch de
farske snie.
D0nk're beammen waarden wyt. Nei dizze
nacht soe alles oars wêze, tocht er.
Beammen waarden wyt. Wis, beammen waar-
den wyt, it sniejage. De skille gong. Hy kneppele
oerein. Wa soe dêr wêze?
'Wolle jo ek in krystbeam keapje?'
'Nee, betanke, mar ik hoech gjin krystbeam.'
'Nooo, dat is ek wol wat, it is foar És eigen ge-
miente. Of binne jo te àld Íoar in beam. Oars
wolle wy him wol foar jo optÍge.
'Oesa bêst, oanbean, mar lykwols freonlik be-
tanke.'
Mar de twa froullu lieten harren net gau Ét it fjild
slaan en samar ófskepe.
'Wolle lo kryst dan net fiere? lt is dochs in feest?'
'Wis. is it in feest en ikÍier it ek wol mar...'
'...no dan moatte jo dochs in beam ha. Wy
sjogge lo ek al noait yn tsjerke en Ís no ek noch
fuortstioere s0nder eat te keapjen, dat kin nel
hear. Dat io wat apart binne, wit elts, mar jo
wolle dochs wol in beamke ha. Se binne net
djoer en we ha se ek mei kluten dat ik soe sizze
jo m...'
'...Wergiet it eins om mei krysttiid?l
Om in beam, om in hin of om twa, trije dagen frij?
Of om in Íerhaal oer in jonkje op 'e heide en de
s0kelademolke!
Om in folle tsjerke? Frede op ierde, wis, mar
witte jim wol wannear?
'No-uuh, wat bedoele jo. Wy wolle gewoan
krystbeammen Íerkeapje. Jo binne ek in nuvere-
nien hear.'
'Jimme kinne wol Íiifentweintich g0ne krije, mar
praat my gjin beam oan.'
'No, sorry hear.'
'Asjeblieft en tink!'
SÉntsjes skeuvele er de keamer wer yn.
Hy seach de froulju nei en skodholle.
Yn 'e Íierte waarden beammen wyt, iensum lut-
sen hja de wite mantel fan witten oan. Grauwe
sniewolkens skoden achter de t0ken en twigen.
In beam glimke. Nei de snie soe er wer frucht-
drage, tsl0gje fan w0nderlik libben wat no al yn
him ferburgen siet.
Hy glimke werom.
It wie of seach er yn in spegel.

P.F
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Golff aan de Galamagracht in [lst is een
vriendelijke discount. Een supermarkt
waar alles verkrijgbaar is.

* verse groente en fruit
* vens vlees
* vers van de melkman
* kompleet assorciment levensmiddelen
* verr brood
* vense kaas en vleeswaren
* kompleet drogisteriipakket
* naast de Golff een Kenborch sliiterii
* bloemen
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Goncordia vierde 90-jarig jubileum met prima konsert

Zalerdag 28 november j.l. was sporthal
De Utherne ingericht als konsertzaal
voor het jubileumkonsert in verband
met het 9O-jarig bestaan van de christe-
lijke muziekvereniging Concordia lJlst.
De zaal was royaal gevuld met ongeveer
350 belangstellenden en zowel het
korps o.l.v. dirigentTijmen Botma als de
drumband o.l.v. instrukteur Guus
Pieksma wisten het zeer aandachtige
publiek bijzonder te boeien.
Het was duidelijk merkbaardat Goncor-
dia muzikaal in de lift zit.
Als solist was Germ Brunia aanwezig.
Hij is 1e trombonist bij de brassband
Soli Deo Gloria uit Leeuwarden en gaf
voor de pauze een zeer muzikale vertol-
king van'Sarabande en Blue'.
Na de pauze werd door hem het alom
bekende stuk De Acrobaat ten gehore
gebracht. Dit stuk viel bij het publiek zo
i^ de smaak dat hij er niet aan ontkwam

1-. stuk nogmaals ten gehore te bren-
gen.

steeds op uitstekende wijze van zijn
taak heeft gekweten.
Douwe Zwaagstra begon ook al op
jeugdige leeftijd met muziek maken en
heeft dit inmiddels al 38 jaar volgehou-
den. Voor Concordia heeft hij zich
steeds bijzonder ingezet als er weer
eens iets georganiseerd moest worden,
maar hij heeft nooit een bestuursfunctie
willen aanvaarden. De laatste jaren fun-
geerde hij vooral ook als een soort men-
torvan de drumband.
Otte Schilstra, ook al op 10-jarige leef-
tijd met de blaasmuziek begonnen,
werd in verband met meer dan 40 jaar
'trouwe dienst' onderscheiden met de
gouden speld. Op dit moment is Schil-
stra het oudste actieve lid en tevens be-
stuurslid van de vereniging. Soms fun-
geeÉ hij bij de baritongroep als'sectie-
leider'.

Nolke Waltje ontving eveneens een gouden
speld voor 40 jaar trouw en verdienstelijk lid-

tl

i:
í'
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Voor een vijftal leden van Concordia
was er tijdens het konsert nog een bij-
zondere verrassing. Door de heer Zijl-
stra van de N.F,C.M. werd namelijk aan
Fevrouw Lonnie Hibma en de heren
. ,es Lanting en Douwe Zwaagstra de
zilveren speld uitgereikt voor het feit dat
zij minimaal 25 iaar op zeer verdienste-
lijke wijze lid zijn geweest van een mu-
ziekvereniging, terwijl de heren Otte
Schilstra en Nolke Waltje de gouden
speld ontvingen voor meer dan 40 iaar
trouw en verdienstelijk lidmaatschap.
Van alle 5 personen werden door de
heer Zijlstra enkele korte 'nijsgjirrich-
heden'gemeld.
Lonnie Hibma, reeds op 9-jarige leeftijd
bij Oranje Bolsward, heeft met name
voor Goncordia lJlst veel betekend, zo-
wel op muzikaal als op bestuurlijk ge-
bied. Als voorzitter, met'mem'als aan-
spreektitel, heeft zij veel goede dingen
mede tot stand gebracht en binnen de
vereniging een bijzondere sfeer en
saamhorigheid weten op te bouwen,
Cees Lanting heeft van zijn lange korps-
carrière, die hij bij Concordia lJlst be-
gon, maar liefst 28 jaar als bestuurslid
gefungeerd. Het grootste deel van zijn
lidmaatschap was hij dus bestuurslid.
Dat op zich is al een teken dat hij zich

maatschap. Waltje heeft zich voor de vereniging
altijd bijzonder ingezet, met name ook voor het
oud papier en als invaller voor bestuurstaken.
Helaas heeft Waltje om gezondheidsredenen
het aktieve lidmaatschap inmiddels moelen op-
geven. Zijn echtgenote heeft daarom de gouden
speld voor hem in ontvangst genomen.

Uitslag derde trekking
St.N icolaasaktie
Winkeliersver. lJlst.
HooÍdprijs - Reischeque t.w.v. Í. 500,-: C. de
Jong, Westergoleane 21; 1e prijs: Ooster-
veen, Galamagracht 57; 2e prijs: H. SchÍaa,
J. Rispensstr. 27; 3e priis: P.R. Noordenbos,
De Feanrànne 5; 4e priis: G. Bootsma, De
Fj0Íslach 5; 5e prijs: Brunott, Bockamaslr.26;
6e prijs: M. de Jong, J. Nooitgedagtstr. 15;7e
prijs: S. Terpstra, BuséstÍaal 14; 8e prijs: F.
Hoekstra-de Rapper, Ny Ylostins 50; 9e prijs:
B. Hitzert, de Cingel 5, Oosthem;10e prijs: A.
v.d. Veen-Douma, W.M. Oppediikstr. 26; 11e
priis: ldske Zijlstra, Eegracht 66; 12e prijs: S.
de Winter, Ny Ylostins 46; 13e prijs: P. de
Witle, de Himmen 32, Oosthem; 14e prijs: C.
Kuyer, J. Rispensstr. 10; 15e priis: J. Lage-
veen, de Kling 6; Í6e prijs: W. v, Netten,
Stadslaan 15; 17e prijs: Dotinga, Geeuwkade
15; 18e prijs: C.H. deJong, H.Huizingastr. 1A;
19e priis: H. de Boer, Abbegeasterketting 2;
20e prijs: E. Huitinga, W.M. Oppediikstr. 19;
21e prijs: R. Schraa, S.Sjaerdemalaan46;22e
prijs: R. Wind, S.Sjaerdemalaan 23; 23e prijs:

V.l.n.r: O. Sc/rilstra, L. Hibma-Nawiin, C. Lanting, D. Zwaagstra en Mevr. Waltje.

Concordia bedankt lJlst
1 987, het jaar van het 90-jarig jubileum van onze
vereniging zal ons nog lang heugen.
Natuurlijk omdat een jubileum op zich al een
Íeest is en ook omdat het jubileumkonsert gê-
zien de reakties bijzonder goed geslaagd is,
maar vooral omdat gebleken is dat de bevol-
king, verenigingen, bedrijven en middenstand
volledig achter hun korps en drumband staan.
De spontane medewerking aan de financiële ak-
tie en de grote belangstelling voor het jubileum-
konsert hebben grote indruk op ons gemaakt.
Het is een extra stimulans om met ênthou-
siasme met dit, ook voor de plaatselijke ge-
meenschap belangrijke werk door te gaan.
Langs deze weg heel veel dank voor al uw me-
dewerking!

Bestuur Concordia

Uw Winterschilder
Voor particulieren per dag Í 50,- voordeel.

Bedrijven Í 35,- per dag.

Geef uw huis een extra voordelig aanzien.
Vraag een advies wij adviseren u graag.

Wij wensen u Prettige Kerstdagen
en een Voorspoedig 1988.

.5.
lwW
J.G.DEVRIES -IJT.ST
sclrllclers- en rehongersbedlfit

doe-IreLreIÍ-zgtcl<
GalamagÍacht 13 - TEL. 05155-1387

Lageveen, Uilenburg '13; 24e priis: W. v.
Netten, Stadslaan 15; 25e prijs: F. Broersma,
Ylostinslaan 5; 26e prijs: K.W. lJpma,
Oosthem; 27e prijs: B. Regeling, de Kearn-
stien 1; 28e priis: P. Veltman, Galamagracht
66;29e prijs: J. Vink, Bockamastraat 29;30e
prijs: M. WolÍswinkel-Wieling, Ylostinslaan
24i31e priis: L. Scholanus, Galamagracht 28;
32e prijs: J. Koudenburg, Nessenwei 6,
Oosthem; 33e prijs: K. Hoomans, Eegracht
100; 34e prijs: T. Brouwer, Ylostinslaan 25;
35e priis: G. Diikstra, S. Sjaerdamalaan 9; 36e
prljs: T. Jelsma, Westergoleane 3; 37e priis:
M. Tamminga, de Jagersherne 5; 38e priis: A.
Osinga, Eegracht 91; 39e pÍijs: L. Schotanus,
Galamagracht 28; 40e priis: N. Waltje, de
Dassenboarch 18; 41e prijs: Anja Witteveen,
Pikesyl 16, Abbega; 42e priis: T. Buwalda,
Harinxmaweg 14; 43e prijs: J. v.d. Wal,
Stadslaan 57; 44e prijs: M. ten Woude,
Sudergowei 1;45e priis: J.J. Hoomans,
Mientlàn 43; 46e prils: A. v.d. Kooy-Westra,
Mientlán 8; 47e prijs: Y. Jorritsma, lt Eilàn 28,
Heeg; 48e priis: Ayzo Huisman, Eegracht 37.
De prijzen ziin nog aÍ te hale bii: A. Sijperda,
Stadslaan 2a.
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N.C.V.B. afd. lJlst
Op 26 november j.l. vergaderde de N.C.V'B' on-
der leiding van mevrouw Wierda-Kooistra. Zij

heette alle dames van harte welkom. Een spe-
ciaal welkomstwoord was er voor de heer A.

Frankena, gemeenteraadslid en de spreker op

deze avond.
Na het officiële gedeelte waren er nog enkele

mededelingen zoals 1 6 december 1987 een be-

zoek aan het provinciehuis. Ook werden er ver-

slagen voorgelezen, o.a. van de gewestelijke

vergadering van de N.C.V.B. te Leeuwarden en

van de cursus Vrouw en Arbeid die hier in lJlst
heeft plaatsgevonden.
Daarna kreeg de heer Frankena het woord. Het

onderwerp dat hij inleidde was: 'Mijn werk als
raadslid'. Uit het betoog dat de heer Frankena

hield viel te beluisteren dat het raadslidschap
geen gemakkeliike opgaaf is. Het kost veel tijd,
o.a. door het vele commissiewerk en het moe-

ten lezen van pakken stukken. Bij het verschij-
nen van dit blad zullen de gezamenliike christe-
lijke vrouwenorganisaties op 17 december de

traditionele kerstviering hebben gehouden. De

N.C.V.B. wenst u allen een Gezegend Kerst-

feest en een heel gelukkig 1 988!

Aaltsje Hoekstra-RiiPma
secretaresse

Gevonden en verloren voor-
werpen
7 september: verloren zwart leren beurs met
oasÍoto.
17 september: verloren rose/blauw jack (feest-

tent)
15 oktober: gevonden sleutel nr. 70
17 oktober: verloren 1 briefje van 100 gulden

22 oktober: verloren riem van grijze stofien re-
genjas
26 oktober: gevonden 1 shawl zwart/blauw/
gNJS

2 november: verloren'l schep met koord

3 november: gevonden 1 sleutel, merk Cisa

9 november: verloren gouden broche; 
.1 briefie

van 100 gulden en 1 van 25 gulden

1 1 november: verloren 2 ganzen
'16 november: verloren 2 x 15 meter vlagge-

touw.
Inlichtingen hierover te veíkriigen op het politie-
bureau te lJlsi, Galamagracht 49, tel' 1666'

-rhnl-rlrrll
J meubelmakerij r. galama ijlst
maatwerk n meubelen, keukens, interieurbouw' prolekl-

rneub la r. urlenburg 16-18, 8651 ek ij st, teleÍ. 05155-2251

oooooooo PUNTSGEWIJS

Wie heeft 1 witte handschoen van Sinterklaas
gevonden? (Omgeving Gereformeerde kerk).

Graag bezorgen bij fam. P. Veltman, Galama-
gracht 66.

.MIJN HOBBY, UWGEMAK'
Het vertrouwde adres voor al uw slijpwerk!
Voor de winter invalt uw schaatsen geslepen en

nagekeken voor / 6,-, Waar wacht u nog op?
Uw fijnslijper, P.H. de Vries, Bockamastraat 27,
tel.1782.

lk wil een ieder bedanken voor de bloemen,
kaarten en belangstelling, die ik gelukkig nog
steeds ontvang. En wens iedereen Prettige
Kerstdagen en een Gelukkig en gezond
Nieuwjaar toe.

Mevr. G.A. v. Riemsdiik
Galamagracht 88, lJlst.

l.v.m. ons vertrek naar Tolbert per 1 januaÍi
1988, willen wij een ieder diewii deafgelopen
12 iaa( hebben leren kennen, groeten en
bedanken voor de Íijne tijd die wii in lJlst
hebben gehad!
Altijd welkom op ons nleuw adres:
't Emmerrik 12, 9356 EH Tolbert.

Hette-Hannie-J urjan-Marjanne en Amarins
Hooisma.

Bond van Plattelandsvrou-
wen in Friesland, aÍd. lJlst
Op 10 novemberi.l. koffiemorgen in hetSintAn-
tonius Ziekenhuis te Sneek. We werden harteliik
ontvangen met kotfie en kregen aan de hand
van dia's een overzicht van de werkzaamheden
in het ziekenhuis. Vooral de keuken kwam aan
bod en er werd uitgelegd hoe het systeem met
keuzemenu's werkt. Het was een welbestede
morgen.
Op 20 november j.l. had de reiskommissie weer
een dagje winkelen georganiseerd. Deze keer
was de keus op Groningen gevallen. Er waren
1 5 dames mee.
Op 23 november j.l. heeft de schrijfster Hylkje
Goinga (van geboorte lJlster) over haar werk
verleld en heeft zij enkele verhalen voorgelezen.
Ze is 30 jaar geleden begonnen met het schrij-
ven van stukjes in het blad 'De Strikel'en van die
verhalen zijn weer boeken veÍschenen.
Een gezellige avond.
Oo 21 december a.s. kerstavond met medewer-
king van mevrouw J. v.d. Gaast en op 20 januari

1 988 jaarvergadering.
De gymnastieklessen beginnen weer op 7 ja-

nuari 1 988 om 9.45 uur!
Inlichtingen bij L. Bones, tel. 1982.

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

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

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

Proefde U al:

Ons vers gemalen,

heerliik gekruid
gehakt

en onze echte

Friese droge worst
D i nsd ags- en vri jd ag savo nd s
bezorgen wij Uw bestelling!

SLAGERIJ

W. Ziilstra & zn.
Eegracht 65 - Ulst - Telefoon 1309

\ í. Huisman
Eegracht3T 8651 EG lJlst 05155-1735

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

De Rabobank draagt zorg voor uw verzekeringen.
Áls tussenpersoon lussen,verzekeringsmaatschappii en consument'

De Rabobank bespreekt de potissen met maatschapptien' geelt
wensen aan en verbeteringen' Zo kriigt u een uitstekend produkt:

de RABOPOLIS.

HebobamH @ F:iiï;ïl;i.
Openingsuren: dagelijks 8.30 - 16.00 uur

vrijdagavond 19.00 - 20.00 uur

Voor nieuwbouw, uitbreiding of
onderhoud van uw:

O Verwarming
(C.v. en lokale verwarming)

O Sanitair en waterleiding
O Zinkwerk
O Dakbedekking

lnstallatie- en loodgietersbedrilt

A. SIIPERDA
Stadslaan 2a, teleÍoon 05155-1224


