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Nieuw bedrijfspand voor
Microform-lJIst b.v.
Op 2 januari nam Microform-lJlst b.v. een nieuw bedrijfspand in gebruik. Aanvan-
kelijk was het kantoor gevestigd in een verbouwde garage aan de Westergoleane
en de materialen waren opgeslagen bij transpottbedrijf Hoekstra te Oudega-W,
Deze situatie was op den duur te onpraktisch. Daarom werd enkele maanden ge-
leden besloten om een nieuwe loods met kantoren te bouwen aan de Roodhem-
sterweg, naast veilinghuis Baerveldt,

De heer D. Slot, van huis uit weg- en water-
bouwkundige, startte in oktober 1983 een be-
drijfie met de naam S.C.S. Dat was de afkorting
van Slot's Computer Supplies (:toebehoren). In

'eze tijd schafte bijna elke onderneming zich
\.den computer aan en Slot legde zich toe op het

leveren van kettingformulieren en computereti-
ketten, al of niet bedrukt met de naam van de
klant, diskettes, inktlinten, opbergsystemen
enz,
Het klantenbestand breidde zich gestaag uit en
daarom sloeg S.C.S. in 1985 haar vleugels uit.
De naam werd veranderd in Microform-lJlst b.v.
en men begon met de verkoop van computers.
Na het in gebruik nemen van het nieuwe onder-
komen aan de Roodhemsterweg heeft Micro-
form haar activiteiten nog uitgebreid met de le-
verantie van copieermachines en Fax-appara-
tuur. Met een Fax kunnen via de teleÍoonlijn ge-
schreven boodschappen en tekeningen worden
nrrêrnêhraahl

Microform heeft in geheel Nederland klandizie
maar de meeste afnemers wonen in Friesland.
Dat zijn overigens niet alleen zaken en fabrie-
ken, maar ook scholen, gemeenten en nutsbe-
drijven. Mevrouw Slot houdt zich bezig met het
telefonisch werven van nieuwe klanten.

halve Dirk en Yvonne Slot werken in deze on-
'verneming nog twee panilmers en twee verte-

genwoordigers. De één is gespecialiseerd in de
zogenaamde' paperware' (kettingformulieren,
etiketten e.d.) en de ander in computers, co-
pieermach i nes en Fax- apparatu u r.

Transportbedrijf Hoekstra uit Oudega-W. zorgt
ervoor dat de bestellingen zo vlug mogelijk bij
de klant bezorgd warden. De nieuwe loods en
de kantoren zijn gebouwd door aannemersbe-
drijf Bertus Dijkstra uit Sloten. Het grondwerk
werd gedaan door loonbedrijf Stienstra en Van
der Wal en de vloerbedekking werd geleverd
door Foppe Post.

Fr.B.
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wêr't de see ophàldt
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Het nieuwe kantoor met opslagruimte van Microform lJlst BV aan de Roodhemsterweg nr. 10.
Rechts van de ingang is in de muur een speciale steen gemetseld met het opschrift: "Eerste steen
gelegd op 20 oktober 1987 D. S/oÍ sr.

In spoar fan fernielings
yn Drylts!?
Nee, lokkich nijjier. Dizze kear koe it s0nder dat.
It wie wol wer de jongerein dy't it dien hat, mar
no ris krektoarsom. Ferfeling en negatieve akti-
viteiten binne omslein nei positieve bij it opset-
ten fan in noÍlike j0n/nacht yn 'e álde skoalle, ta-
gonklik foar alle jeugd fan Drylts. In j0n mooglik
makke mei troch gemeente, stedsbelang en
plysje. De jongeren dy't dit organisearre ha Íoar
de jeugd Ían Drylts, Íedsjinje tinkt Ís in grut
kompliment. Net allinne fan És, mar nei alle ge-
dachten ek fan dy minsken dy't no ris net har ei-
gendom fernield fOn ha. Wy soene sizze, jonge-
rein set troch op dizze wize en àlders stypje jim
bern by ditsoarte aktiviteiten.

Ryksplysje Drylts

SIZZEN IS NEAT...
DWAEN IS IN DING...

JONGEREIN FAN DRYLTS...
TIGE TANK!!!

Feriening Stedsbelang Drylts

Van de uitgever en de redac-
tie
Alle medewerkers/-sters van lt Dryltser Kyp-
mantsje staan klaar om dit blad ook in 1988
weer zo goed mogelijk ie doen verschijnen.
Dankzij deze medewerking, en natuurlijk niet te
vergeten onze adveÊeerders, kan lt Dryltser
Kypmantsje in deze vorm al weer voor het 12e
jaar verschijnen.

De winkeliers en bedrijven die tot nu toe adver-
teerden willen wij hierbij graag bedanken, de
nieuwe advedeerders heten wii van harte wel-
kom!

Uitgever en redactie van
It Dryltser Kypmantsje

te lJlst

It Dryltser
Kypmantsje

Miene leit yn't poepelen en tinke leit
dêrefter, sei de man en sloech syn slach
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Galamagracht 44 - lJlst
Te|.05155-1996
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Zevenoelsen 8. 8651 BT lJlst
Privé: Sikko Sjaerdemalaan 31 , lJlst
TeleÍoon 05155-1 322
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Occasions en
N ieuw-verkoop
G oede service

ïe|.1249
Holtropweg 5

Reparatie
Plaatwerk - Spuiten
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MicroÍorm lJlst B.V.
Roodhemsterweg 10

Postbus 22 - 8650 AA lJlst
Telefoon (05155) 1941

TeleÍax (05155) 2510

o Schoonheidssa/on
. Zonnebank

Dr. Muller

Dlverse behandellngen
alleen op alspnak.

Depót: Dr. Babor, Dr. Eckstein en Biodermal.
ÁNBOS aangesloten en SÍivas gediplomeerd.

MAAR fiÍ|ED
DAT OÍ|TFF

ER

ln/on'E/annw

'S'Wa'EWnrunw
WESTERGOLEANE 31 . /JLST
TEL.05155-1510

feikje sybrandy - vakfotografe
galamagracht 28 - 865 1 ec ijlst - telefoon 051 55-2222
privé: moleÍinne 57 - 8621 dd heeg- teteÍoon 05154-2819

Voortaan kunt u ook bij ons teÍecht voor Íilms,
totocamera's, Ílitsmateriaal en liisten. Tevens
zijn wij er voor het ontwikkelen van UW films
en Íoto's. Ons advies is gíatis.

VVV en De Kykkast zijn geopend van:
maandag Vm vrijdag 9.00-1 2.00 / 14.00-18.00 u. Zaterdag 9.00-12.00 u.

ts
ít

Maak gebruik van de diensten van onze adverteerders!
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,,AGENDA"
JAN UAR I-FEBRUAR I

20 januari Bridge-club, Mienskipsh0s
20 januari Bond van Plattêlandsvrouwen in Friesland, De Klepper, jaaruergadering, be-
stuurswisseling plus mevr, Visser, pedicure
21 januari C,P.B. Jaarvergadering, bestuurswisseling plus spelavond' Mienskipsh0s
22 ianuari Buurtvereniging'De Kolk', Mienskipsh0s
25 januari Bridge-club (middag), MienskipshOs
27 januari Gemeente-avond GereÍ, Kerk, Mienskipsh0s
27 januari Thema-avond Patiëntenraad 'ErÍelijkheid, Nij Ylostins
28 januari N.C,V.B. jaarvergadering, bestuurswisseling plus ganzebordspel
29 januari Bridge-club Kypmantsje Drive, Mienskipsh0s

4 Íebruari Buurtvereniging 'De Kolk' jaarvergadering, Mienskipsh0s
4 Íebruari Bond van Plattelandsvrouwen in Friesland, Kringdag, Workum, Lenie 't Hart,

zeehondencrèche, Tinie Feitsma-Siccema, voordrachtkunstenares.
5 februari F.N.V. Ledenvergadering, Mienskipsh0s (boven)
5 februari Klaveriassen, Mienskipsh0s,
6 februari StànÍries, Gym. uitvoeringj, jeugd, half 2. SpoÉhal De Utherne,
8 februari Bridge-club (middag) Mienskipsh0s

1 2 februari Buurtvereniging'Tromp' feestavond, Mienskipsh0s
13 februari C.D.A- Studiemorgen, Mienskipsh0s
17 februari Bridge-club, Mienskipsh0s
18 februari C.P.B, 'Huisvrouw en politiek! Kom nou'. Mevr. Brandsma-Ydema, Blauwhuis,
'ienskipsh0s

:,a februari Klaverjassen, Mienskipsh0s
20 Íebruari Bejaardenmiddag, georganiseerd door de ieugdclubs, Mienskipsh0s.
22 Íebruari Bridge-club (middag), Mienskipsh0s
22Íebruari Bond van Plattelandsvrouwen in Friesland, De Klepper. Wat gaan vrouwen van
vandaag, morgen doen? Discussie-avond o.l,v, mevr. S, Bongers
25 Íebruari N.C,V.B. Mevr. Beintema vertelt over haar werk als logopediste, Mienskipsh0s
26 februari Bazar, Hervormde handwerkgroêp, 's middags en 's avonds, Hervormde consis-
torie.
27 februari Damclub, jeugdtoernooi van 2 tot 6 uur, Mienskipshos.

Feesten IJ.V.C.-promoting
1988, 27 Um 30 april 1988

In overleg met de Koepel is besloten om per jaar
één feest te houden en wel zo, |J.V.C. het ene
jaar en de Koepel het andere jaar.
Wij hebben het programma lJ.V.C.-promoting
'l988 alweer gereed en het belooft weer groots
te worden. Wij gaan het programma nu reeds
publiceren, zodat een ieder op tijd op de hoogte

. 'an dit gebeuren.

Woensdag 27 april 1988
1 9.30 uur: ootreden van de Josti-band bekend
van radio en t.v. Dit gezelschap bestaat uit 130
muzikanten en ze wonen in de Hooge Burch te
Zwammerdam, een christelijk centrum voor
geestelijk gehandicapten. Hun muziek is hart-
verwarmend en overal waar ze optreden is het
een uitverkocht huis. Dit mag u niet missen.
Wij willen graag iets doen voor de gehandicap-
ten en het doel van deze avond is om een grote
som geld aan te bieden aan de zwakzinnigenin-
richting Borneroord te Beetsterzwaag voor de
kinderboerderij, waarmee men aan het bouwen
is. De direkteur van Borneroord zal persoonlijk
na aÍloop de'grote' cheque in ontvangst ne-
men.
We hebben 180 bedrijven aangeschreven om
een sponsorbedrag te willen overmaken op de
speciaal bij de Rabo-bank 'Heeg-lJlst' ge-
opende bankrekeningnummer 32.61.20.483
t.n.v. L. Koster, t.b.v. lJ.V.C. Borneroord, lJlst.
Ook uw bijdrage is van harte welkom.
De Josti-band bestaat uit 130 muzikanten en ze
komen met 3 autobussen en 2 vrachtwagens en
hun muziek is zowel lichte- als geestelijke mu-
ziek. Een happening, daarvan kunt u verzekerd
ziin.

In maart 1988 komt een speciale pagina in het
Sneeker Magazine, waarin een puzzel wordt ge-
plaatst, de oplossing kunt u inzenden met bij-
plakken van f 2,50 extra aan postzegels, ook
deze opbrengst komt ten goede aan de kinder-
boerderij Borneroord te Beetsterzwaag. De prij-
zen hiervoor zijn beschikbaar gesteld door het
Ponypark Slagharen, dat volgend iaar 25 jaar
bestaat. De prijzen zijn als volgt: een weekend
voor 6 personen in Vakantiepark Slagharen; een
schoolweek in Vakantiepark Collendoorn bij
Hardenberg; 10 vrijkaarten Ponypark; 10 vrij-
kaarten Jostiband; bovendien schenkt het Po-
nypark Slagharen een pony aan de kinderboer-
derij Borneroord.
donderdag 28 april 1988:
20.00 uur grote playback show met drive-in dis-
cotheek The Voice of Music uit Franeker. Dus oa
nu maar vast oefenen.
vrijdag 29 april 1988:
9.30 uur: Fryske koffiemorgen met Boalserter
Skotsploech, Rein Gerlofs, Siete Meeter, dorp-
somroeper Schakel, een kippenhypnotiseur. Dit
wordt sensationeel!
21.00 uur: Top 40 orkest Fantasy.
zaterdag 30 april 1988:
Koninginnedag: 9.30 uur rondgang Concordia
met drumband met na afloop een oranje-con-
cert in de feesttent, tevens trekking grote verlo-
ilng.
.14.00 uur: daverend kinderprogramma van 0-
100 jaar met de topartiesten clown Enrico en
Leila, bekend van de schooltelevisie en Pony-
park Slagharen. Dit wordt weer lachen en brul-
len.
21.00 uur: de topformatie uit Volendam Next
One.
De feestelijke gebeurtenissen vinden weer
plaats in de (zeer) grote feesttent (1200 zitplaat-
sen) op het parkeerterrein bij het sportvelden-
complex De Utherne.

Vaste avonden/middagen:

Zangvereniging'Euphonia' repetitie iedere
dinsdagavond B tot 10 uur in de Doopsgezinde
kerk.
Muziekkorps'Concordia' repetitie iedere
maandagavond half 8 tot half 10 in 'Het Miens-
kiosh0s'.
Drumband'Concordia'iedere dinsdagavond
van 7 tot B uur, Galamagracht 28.
Judo leSsen, iedere dinsdag 4 tot 8 uur in 'Het
Mienskipsh0s'.
Volksdansen 'De Yleke Dounsers', jongeren-
groep dinsdagavond B tot 10 uur, 1 keer in de .14

dagen in het 'Himsterh0s'te Oosthem. Ouderen
iedere dinsdagmiddag van half 2 tot 3 uur in 'Het
Mienskiosh0s'.
Schaken elke maandagavond in de Stadsher-
Derg
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. StánÍries elke dinsdag vanaf
19.00 uur.
TaÍeltennis maandag van 19.00 tot 23.00 uur,
zaterdag van 9.00 tot .1 

3.00 uur jeugd.

't Nifelh0ske iedere maandag- en donderdag-
avond 18.30-19.45 uur, iedere woensdagmid-
dag 13.30-14.30 uur.

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

'lt Dryltser Kypmantsje'

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

Redaktie: A. Kuioers
F. Bloemhof
Fr. Boschma

Raadsverslagen: F. Nauta

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

Opmaak: Studio Sybe Houtsma,
lJlst

Druk: DrukkerijVisser, lJlst
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alle
inlichtingen over alles wat met

ziektekosten verband
houdt

elke woensdag in lJlst
Gemeentehuis, Stadslaan 75

van 10.30 tot 11.30 uur

ziekenfonds
.$reek

Leeuwarden Harlingertrekweg 53, 058-91 391

ZELF ONDERHOUD PLEGEN?

BEG'IJ ER NIEï AAN.
VRAAG'Í DE SCIí'IDER'
ProÍiteer NU van de Winterschilder

Vm 18 maart Í. 50,- per dag.

Nog enkele stalen behang,
restanten Í. 5,- en Í. 2,50 per rol.

Tevens nog enkele maten Polyglas
64,5 X 1 23160X1 23/ 5 4X89,3 / 53X7 5 /

69X99,5/65X1 24,5 / 61X1 24,5/80X1 1 1

Í. 30,- per stuk.

YVnW-W
J.G.DEVRTES -IJLST
schllder. en behangercbedfitÍ
Galamagracht 13 - TEL.05155-1387

-rhnTIII-TTTE
J meubelmakerij r, galama ijlst
raatwe'l I mêLbe en, heukels, Inle'eJ'oouw . o'ote(t-
meubilair. ullenburg 16-18, 8651 ek ijst, telêÍ. 05155-2251

Verpachting van de kantine
'De Utherne' heet hangijzer
in de gemeenteraad
Tijdens de gemeenteraadsvergadering van 15
december 1 987 bleek dat het voorstel van B&W
om met de beheerder van De Utherne tot een
gewijzigd kontrakt te komen nogal wat vraagte-
kens opriep bij de raad.
De uitgangspunten van het voorstel bevatten
een verhoging van de pachtsom, een aan een
termijn verbonden pachtperiode en de energie-
kosten voor de kantine komen voor rekening
van de oachter.
Alle padijen spraken zich uit geen kritiek te heb-
ben op het werk van de beheerder, de heer Her-
man Baudet, maar over de juridische kant van
het kontrakt had men bedenkingen.
Namens het C.D.A. meende Ketelaar dat na 10
jaar de situatie is veranderd en dat bijstelling van
het huidige kontrakt noodzakelijk is, maar is het
nieuwe kontrakt wel onder ogen geweest van
een jurist!
Burgemeester Cazemier achtte het inschakelen
van een jurist niet nodig. 'Wij hebben die kennis
zelf in huis; ons apparaat kan dit best beoorde-
len.'
Het C.D.A. hield in eerste instantie voet bij stuk,
gesteund door enkele andere par.tijen. Er werd
op aangedrongen het kontrakt alsnog te laten
beoordelen door een jurist. Dit had tot gevolg
dat eritwee keer geschorst werd en de vergade-
ring zich verplaatste naar de wandelgangen.
Onder druk van burgemeester Cazemier, dat er
geen tijd meer was voor juridisch onderzoek
omdat het kontrakt voor .1 januari 1988 gete-
kend moet worden, ging de raad uiteindelijk ak-
koord.
Het nieuwe kontrakt biedt tevens mogelijkheid
bij wijziging van de situatie opnieuw te onder-
handelen.
Mêt name Feikje Sijbrandij sprak zich hierover
duidelijk uit. Er werd hierbij duidelijk gedacht
aan een evt. sporthal oÍ multifunktioneel cen-
trum rond de Utherne.

Deze sporthal was tevens het meest besproken
agendapunt op de vergadering van de commis-
sie'Welzijn'van 22 december 1987.
Onder voorzitterschap van wethouder De Vries
werd een financieel onderbouwd verslag van de
door de Sportraad gehouden enquête behan-
deld. De Sportraad had alle sportverenigingen
in Wymbritseradiel gevraagd naar de behoefte
aan een sporthal in onze gemeente.
Deze gegevens waren omgezet in een eerste fi-
nanciêle opzet.
Dit 'plaatje' was voor enkele raadsleden reden
om nu een 'stuurgroep' in het leven te roepen
die hiermee verder kan werken.
Dit ging wethouder De Vries in dit stadium te ver.
'Men wil eerst binnen het College dezezaakna-
der bekijken en de enquête op betrouwbaarheid
toetsen.'
Ook de kombinatie sporthal en/of multifunktio-
neel centrum kwam niet duideliik uit de verJ.

Bond van Plattelands-
vrouwen in Friesland,
afd. lJlst
De kerstdagen en oud en nieuw hebben we
weer achter de rug en het bestuur wenst ieder-
een een zeer voorspoedig en gezond 1 9BB toe!
We hebben het oude jaar afgesloten met een
kerstavond op 21 december j.l.
Om B uur kon de voorzitster mevrouw Meinsma,
30 dames verwelkomen en speciaal onze gast
mevrouw J, v.d. Gaast.
Daarna werd er koffie geserveerd met kerst-
brood en droeg mevrouw Van der Gaast 2 kerst-
gedichten voor. Vijf dames hadden ieder een sa-
lade gemaakt en die werden onder het genot
van een glaasje genuttigd.
Mevrouw Van der Gaast droeg nog een prachtig
kerstverhaal en 2 gedichten voor. Voor de rest
hebben we gezellig met elkaar gepraat. Om
.1 1.30 uur bedankte mevrouw Meinsma me-
vrouw Van der Gaast voor haar prachtige voor-
drachten en overhandigde haar een kerststukje.
Daarna werd er afscheid genomen van me-
vrouw Hannie Hooisma, die wegens verhuizing
naar Tolbeft, lJlst inmiddels verlaten heeft. Zij
heeft 2 jaar als penningmeester deel uitgemaak+
van het bestuur en mevrouw Meinsma bedanktr-
haar voor haar inzet en alles wat zij voor het be-
stuur en de bond heeft gedaaan. Als herinnering
werd haar een doek met het embleem van de
bond aangereikt en een kerststukje.
Daarna wenste mevrouw Meinsma ons wel
thuis en prettige feestdagen toe.
We staden het nieuwe jaar op 20.ianuari a.s., 's
avonds om B uur in De Klepper met de jaarver-
gadering en bestuurswisseling. Aftredend en
niet herkiesbaar de dames H. Bones en H.
Hooisma.
Na het officiële gedeelte geeft mevrouw Visser
(pedicure) voorlichting over de noodzaak van
voetverzorging.
Op maandag 22februari a.s. is er een diskussie-
avond onder leiding van mevrouw S. Bongers
over de vraag: wat gaan vrouwen van vandaag
morgen doen.
Inlichtingen mevrouw H. Bones, tel. 1982.

AÍronding theologische
studie
Op 18 december j.l. heeÍt kandidaatJ.C.
Buurmeester, pastoraal medewerker in de
Gereformeerde gemeente alhier, zijn studie
aÍgerond. Aan de Theologische Universiteit
te Kampen legde hij met goed gevolg ziln
examens aÍ en zijn doctoraal-scriptie over het
jeugdpastoraat werd goedgekeurd. Hierna
werd aan de heer Buurmeester de bul
(: diploma) uitgereikt, hij mag zich nu
doctorandus in de theologie noemen.
Op 29 januari a.s. zal in Dirkshorn nog het
zogenaamde "kerkelijk examen" worden
aÍgelegd. Daarna zal op korte termijn de
bevestiging tot predikant in de GereÍormeer-
de kerk te lJlst olaatsvinden.

SNNPKA]íIRTAPIJT
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lJlster Allerlei

Chr. Lagere School
In september 1986 ontving ik een aantalfoto's en curiosa betreffende
de Chr. Lagere School alhiervan de heerJacob Hageman (1918-1987)
uit Rijswijk. Zijn vader, meester Dirk Hagêman, was van 1909 tot 1937
hooÍd van deze school, Deze Íoto's zijn van omstreeks 1920.

De hier afgebeelde groep lV is ongeveer 1/3 deel van het aantal leerlingen
dat destijds de school bezocht. Het geboorlejaar van de kinderen varieed
van .1908 tot .1914. 

De opname is gemaakt in de fraai begroeide tuin van
het 'skoalh0s' Eegracht 36. Nu woont hier de familie H.J. van der Zee. Het
pand links is de Chr. (Hervormde) Lagere School. Na 1 926 werd de school
verenigingsgebouw. In 1 967 werd het gebouw afgebron"n. 

., ., ,o ,*r..t I iat.i r, .

Achterste rijv.l.n.r.: Wietskev.d. Zee, MichielTroelstra, Pietv.d. Velde, Ls-
oae+tttstra, Frits v.d. Velde, Minne Fijlstra, Jetske Vierstra.
2e rij: Meester J. Strikwerda, Sjoeke Zwaagstra, Huitje Wassenaar,
Geeske v.d. Werf , Jelle Zuidstra, Gorrit Visser, Bouke Scheltes Westerdijk,
Jacob Westerdijk, Annigje de Vries, Oedske Vierstra.
3e rij: Neeltje Zijsling, Wijtze v.d. Zee, Ruurd v.d. Velde, Fim Fijlstra, mees-
ter D. Hageman, Abraham Waslander de Vries (heeft rouwband om de lin-
ker arm), Tjepke v.d. Velde, Homme v.d. Werí, Sjoerdtje de Vries.
4e rij, geknield: Rein Westerdijk(?), onbekatd, Theunis Zuierveld, Bouke
Fijlstra. /y'à tu 3 2 I t"/' 'v-f''roor, zittend: Wilhelmina Groenveld, Sijbren de Witte, Sybolt Okke de

--'/ries, Teatske Visser.

Het personeel van de school, v.l.n.r.: Minke Schuurmans, onderwijzeres
1908-1936, G. Dotinga, onderwijzer 1919-1920, Dirk Hageman, hoofd
1909- 1937, Jaring Couperus, onderwijzer 1920-1923, J. Strikwerda, on-
derwijzer 1916-1920.

De heer S.O. de Vries bedanken wij hierbij, omdat hij voor ons de namen
van de kinderen verzamelde.

Frits Boschma
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Miene leit yn't poepelàn en tinke leit
dêrefter, sei de man en sloech syn slach

Hy wie noch net iens goed en wol troch de doar,
of dèr stoden de earste omkesizzers him altem-
jitte.
'Omke, sille we efkes damme,' en'ikwol wol mei
omke skieppeieie, omke komt der no net troch,'
wiene de boadskippen dy't him der ynhellen.
'No kalm mar, komt allegear wol goed, mar al-
derearst jimme heit lokwinskje.' Fansels hie dy
syn jonges al in skrobearring j0n, mar troch de
drokte wurdl der amper op reagearre.
Hawar, hy skaríelet wat by sibben en goekunde
láns, f0sket en pakt in inkle tÍt - der bin' lokkich
altyd guon dy't in bàn mei in pear sêfte, weake
lippen en d'eagen in tel ticht earlik (en hearlik)
oanhàlde, sa net ferstevigje - en sit in pear tellen
letter te plak, want sa giet it meastal op de jier-
deis; eltsenien kriget in stoel en sit der dan fuort
in hiele jOn op fêst plakt. Moat men healwei de
jOn ris nei't hÉske en do bist sismar op syn of har
plak sitten gongen, dan wurdst mar Írjemd
oansjoen en der al rillegau weireage want, 'dat
wie myn plak.' Stive boel hear.
De jongerein pakte dat hjoeddedei al oars oan.
Goed, hy siet der net iens sa gek. Moai yn in
hoekje by de grutte taÍel dêr't aanst s0nder mis
it damboerd opkomme soe. En alhoewol't syn
broers der neat fan hawwe moasten - syn om-
kesizzers lokkich nammerstemear - fOn hy it
eins moai, ja sis mar hardstikkene moai (àldfrin-
zich) en 'onwijs gaaf' (modern). Want - earlik
sein - hy wie wolris wat beroerd, ja sismar heal-
goar (áldÍrinzich) oftewol 'onwel' (modern) fan
dy jierdeis wurden. Alles goed en bêst, mar dêr
sit men dan in heule jOn mei deselde buorman, -
frou. Wat prate oer't wurk, de bern en dan al gau
ferfalle yn ferfeelsum praat (...) (sels ynÍolje).
Somtiden waard der wolris ien wat breinroer,
dy't it dan wat moai op sei of in oar brocht ris in
mop of in sterk stik, mar meastentiids fOn hy it
mar stiiÍ.
Dat dêrom sadwaande hold hy der wol fan om
ris in potsje te damjen mei de jongerein. Hy hie
der nocht oan, boppedat nocht oan Cnnocht,
d.w.s. wat skieppejeie, wat 'kwytsje' ensafuor-
thinne. Hja woene dan fansels besykje him op 'e
rêch te krijen mar hy wie aardich bet0ft yn't spyl-
jen en yn't spuljen. Earst bearde er noch wat
mei't omsittend laach oer 't wylde waar fan de
lêste tiid, mardoe't hja oerTryn hardeariden kat
beg0ngen en oer de kninen fan Reinder winkte
er ien Ían de longerjende jonges.

De boel wat oan de kant en 't boerd op 'e tafel.
'Wat dogge we, frysk of hollànsk?,' frege er
stekkerich. Mar't antwurd foel net óf. 'Frysk,'
rópen hja tagelyk en hja diene him tynge fan it
Íeit dat hja no op in fryske damklub sieten en it
spul al moai yn't snotsje hiene. Omke sog it ge-
waar wurde!
En wier, hja hiene it kantspul al ridlik 0nder de
knibbels. Lykwols róle er har beide op, mar yn it
tredde spul, doe't hja tegearre oerlizze moch-
ten, kaam der in dreech einspul op't hokkerige
fjild. En troch in liep setsje slagge it de opsl0pte
knapen om in hout foar te kommen. Hy moast
alle seilen bysette om der in remise Ít te skuor-
ren.
De jOn wie 0ndertusken al aardich yn de bocht
gien en it like oÍ wie it krekt as alle oare kearen.
Romers en Íleskes hiene kopkes en pantsjes

Íerjage en guon froulju leppelen al tige noflik yn
harren abbekaatsje mei slachrjemme om.

Doe't hy lykwols al in pear potsje oan't 'kwyts-
jen' west hie - en hy hie ek in pear oan 'e kont
krigen - en it saneamde 'skieppejeien' wie yn
Íolle gong, wat de balstjurrigens Ían de knapen
merakels oanfjurre, fielde hy stiekeme eagen.
Syn omtinken foar't hout ÍerJlauwke en doe
fielde hy it better; der trille wat yn de loft. Der wie
wat 0nsichtbers wat de spanning spande. Hy
hie noch net omsjoen. Lykwols, soe er dat aanst
dwaan, soe de bom wol barste. Wilens prakke-
searre er wat der wêze koe. Hy hie tagelyk net
mear 0ntwyk mei syn houtsje, dat 0nder lOd
j0chhei setten de smjunten him fêst.
'Omke kin gjin kant mear Ít, dat hie'k al sein, hin,
omke komt der net mear troch.'
'Nee jonges. it wurdt minder mei my en jimme
hawwe wer goed oanleard. Lokwinske, mar no
hálde we tenearsten efkes lins. Miskien aanst
noch in potsje. Goed?'
Hy rjochte de rêch en draaide'm wilens in kwar.t
slach. Fuort wie't mt)sstil. Hy seach it hear ris
oer, bleau kalm en socht eagen. Guon glom-
men, oaren seach er mei dit ding - ? - yn de pu-
pillen. Lykwols, Jackle syn eagen wiene swart.
'Wat is der te rêden, Jackle?,' frege er 0nskul-
dich.
'Wat is der te rêden, werhelle dizze Íergiftich,'
wat is der te rêden?!' 'Ja, dat frege ik dy,' koe er
der noch krekt tusken bringe want doe bruts
Jackle's wurdenbom yn in stream fan skerpe
diggels oer him hinne. Mei in kop as in hokje-
boerd en eagen as houtsjes.
'Ja, dat freegje ik dy, brutale keardel, dat freegje
ik dy!
Kinst dy ommers nea ris fetsoenlik gedrage,
moast altyd sa nedich in potsje damme of wat
mei de jonges àldehoere. Praat ris mei És oer
dyn bisten en oer dyn quotum, wat witte wy no
fan dy? Wy moatte ommers it nijs oer dy fan de
buorren helje en dan witte we noch net iens oft it
wier is. Mar in stomme pot damme, dat fynt er
moai. No moatst net miene dat ik ea wer in ooat
by dy oer de drompel set of tinkst soms datst
sa'n gesellige fint biste? Bah.'
'Miene leit yn 't poepelàn en tinke leit derefter,
mar is dat alles? Wat 'n komyk, we sit hjir net yn

in echoput wol?'
Fuodynienen hie er de measten op 'e hàn - sis-
mar allegear - dy't wol wisten dat Jackle sa op-
lleppend wie en dat elts altyd nei him harkje
moast. Jackle wie trouwens yntusken wat pear-
zer wurden en beg0n wer en ek noch l0der, rit-
mysk 0nderstipe mei de f0st op'e leuning.
'Dat stomme dammen. Sitte se dêr de hiele jon
wat op sa'n klub oer wat hout te stoareagjen en
nÍmmen dy't de bek iepen docht. Nuete woar-
sten. Wat is dêr no oan, man. Dan bin' jo dochs
lang net wiisl' 'Ooh nee? Sjoch yn earsten: elk
syn eigen, twads: És lán hat Íerlet fan tinkers dy't
tagelyk wurkje Jackle, boppedat, treds dus: bart
der mear asto tinkste. Sil ik jimme foar de aar-
dichheid ris in rymstik Íoarlèze wat Ís skriuwer
makke hat?
Hy hat besocht hjir yn te omskriuwen hoe oft
sa'n jOn ferrint. Moat dat wêze? No hie der wol
sa'n byÍal dat dêr gong it hinne.

ln j0n ót it libben fan in sljochtweihinne dammer.

Op samar in gewoane winterske moandeitej1n
trêdet hy wis oer de hurd beferzen gr1n
nei it sm1ke, smoute doarpsh1s ta om
- sa riddeneatet er striidber en dus net dom -
dêr te fjochtsjen foar de winst en de ear
want ferliezen is Iestich en docht ornaris sear.

Hy str1st mei gong troch de doar en skopt
wilens ien fan binnenótwei al 'binnen' ropt
syn klompen 0t en wurdt sa gysten en breinroer
want hy heard d'oaren binnen alheal oerstjoer,
troch de hastigens nei it langstme fan dat bekjen
bliuwt hy mei syn jekje achter in heakje heakjen.

Hawar, dat meí no de wille net mear bedjêre
hy giet deryn en hearl immen: 'Ha dy Hêrre
wiest do der ek al wer,' 'ja goejAn, eala,'
en praat fierder as dy rót dy sei 'wer no op ta'
en doe siet er al yn de falle
'wa is hjir sa ier yn de jAn opróle?' 

\,
'No jong, moast ris sjen Keimpe stln sa moai
hy hie Setse as in kanaarje yn de koai
mar Setse siket stadich str1f en steech
om in oplossing - en elts wit hy is dreech -
en dan docht er dit en dan dat en sa en sa
Sefse's sets/'e slagget en hat de winst der op ta.'

'Skitterjend, wat in typyske tramtearjende teory
hat er ófr1ne nacht grif trochnommen mei syn Marie,'
balt Watse oer alles hinne en tsjin him
'Hêrre kom op, wy moatte jln,' en syn stim
hat wat fan in gladiator dy't yn d'arena stiet
it lld triilet herautysk, klinkt net soer mar swiet.

Hy is lykwols neat net skruten, lit stean benaud
en is ek oesa bout mei't hout ferÍroud
dat hy nimt ek in selsfersekere hàlding oan
en hearl dat it wurket want Watse's toan
klinkt freonliker en net sa oerhearskjend mear
as er seit:'it sil my benije dizze kear.'

De houtsjes komme te plak en hy hat swaÍl
en Watse beaft dat de winter'm al wakker wart
dan komme d'earste fêste iepenings-streken
en hy nimt op syn beuft Watse's geweken
oer dy smycht fan in jonge fan him dy't
altiten by him de kowerótsjes stikken smyt.
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Fierders is it no rAnom stil, inkeld geruzemls
fan wat hoasjen, roggeljen en jokte nei in l?s
dy't troch de kjeld fan kop ferjage en tige t1k
siket dan de waarmte en bedarret yn man's broek
begjint Ander it damjen wer wat om te avensearen en sa
en de dammer mar stikum klauwe, want foar in oar wol men soks net ha.

Harren spul is yntusken yn in faaie fase oankaam
dat de kop moat derby want oars giest as in laam
nei de slachtbank en wurdst sketten as in bolle
wilens tinkend, oh, 'dêr sjit my noch wat troch de holle'
dat hy smyt syn folle holle yn de beide hannen
en lit syn harsens kreakje as kanonnen yn fiere lannen.

Watse lykwols demonstrearret j0n in grutte foarm
en nei in flypflap reagearret buorman Harm
'Blinder Hêrre do stiest derop as in bosk waariels
trouwens hast foar my ek nochris twa Turkse toarlels?'
Ja mei sok praat derby kin hy him min konsintreare
dat hy kin it driigjend gefaar sáver net mear keare.

Hy skrabet op-en-ny syn harsens op in bult
en dan ynienen twa tafels fierder grut tumult,
Tys dy tysket mei in finger oan it hout
sil strike mar om't er de saak dochs net feftrout
lit er 'm wer los en strykt fluch in oaren ien

"n Jolke balt: 'dat mei net, dat is gemien!'

Troch dy alteraasje en argewaasje, yn ien wurd konsternaasje
is by him de konsintraasje fuort, dus malleferkaasje
Watse hat in daam en mei 't hier rjochtoerein op'e kop
wit er dat er dizze pot ferliezen sil, streken bin' op
hy strykt noch wat s1nder echt syn bêst te dwaan
stjerrende stópkes fan in krekt sketten, bliedend laam.

Watsefljocht mei daam fan d'iene nei d'oare kan
en reaget 1nmeilijdsum yn syn hout om as in wyld, want
nei sa'n bêste paftij wol er noch wol ien op 'e rêch lizze
lokkich foar him binne der al mear dy't neat sizze
en dus ek al in part| oan de stlsjekoarden broek krigen ha
dat hy slobberet syn lêste tee op en lit it hout sa-sa.

'No ju.' opperet Watse, 'ik haw al wer ien fertsjinne
ja seker, men moat tsjin my wol mear as sljochtweihinne kinne'
Troch dit sljochtsinnich praat begjint yn him wat om te wuoljen
it stikelet him, dat hy hat gjin tiid om óf te kuoljen
hy laadt himsels op en fol selsbetrouwen en tagelyk selsfervvyt
siket er in nije tsjinstanner en pas op, dy kriget spyt.

Ferdeald, wat sille we belibje, of sil syn kop ek knappe
wol j1n twa punten mei nei h1s ta snappe

'n'kin j)n net achter it netbreiden broekje kr1pe
en sis tsjin de frou, 'k bin der twa kear 1nderstrlpe
hja draait hím har kont ta om fierder te slomjen
wilens hy op in iensum plak leit te ferklomjen.

Dêr komt de foarse foarsitter al op him ta en seit:
'Hêrre kearel, wolst noch in pot tsjin Gjalt?'
'Wis en wrachtich,' al wit er hy is jong en hat talinten
mar hy is 'overloaded' en seit dêrom triktrakjend trinten
'Lit mar komme, dy bongel, it kin my neat skele
'k weef mei him óf , hy sil 'm 1ndertusken net feríele.'

Se skikke oan tafel en binne amper tsjien tellen los
of Gjalt lit in grouwe boer en seit: "k bin de klos
jlsterjAn wer mei mále Met op stap west, ju
moast sjen hokker plak as'k yn de hals ha, sju'
mar hy seit no lAder as gewoan: 'no net ouwehoere
damme donder en net hieltiten sa blostich bbere.'

Gjalt sjocht him ris oan en seit, 'Hoe ha wy't no
wurdst do serieus,'kampioentje', zo - zo
Hêrre kriget kapsones', mar boppedat in fleske bier
boppedatdêroerhinne ferllkt er gjin inkle spier
boppedatdêrnochrisboppeoerhinne, sa is syn sín
hy moat net miene dat hy him der óflulle kin.

It wurdt no wat drokker en dryster op diz' tiid fan 'e j1n
der wurdt praat oer 't buorkjen, Braks en oer in loopske h1n

dy't letter net mear los komme kin fan de reu
wilens seit Tabe: 'dêr haw ik nea lêst fan mei myn keu
myn pommerans hat nea fan dy brike setten,'
mar hy hie't mei nestor Stryksma oer't biljerÍen.

Dan wurdt der fansels lake, ja omraak en dat mei
0ntspanning troch ynspanning, it is fierders sa'k al sei
gesellich, in mop, in grap, in klisjee net dat dat raar is
mar wat tink't men fan; neí jannewaris ornaris febrewaris
en as Haatse dan ek noch seit: 'noch ien BB, 'k bin wat heal'
dat is hy elke moandeitejan wit elk dan yn de seal.

Hêrre gnysket fleurich mei mar set 0nderlusken
syn tosken yn 't spul as in hynder yn àlde rusken
Gjalt - dy't dizze partij kenlik wat te lich opfette -
stiet al in hout achter en kin syn eigen kop wol frette
hy is no goed stil en tinkt tegnauwjend hieltyd t1ker
en dat stinnen iepenbieret him troch sa'n sêfte r1ker.

Sa wurdt der steech strutsen en noch mear opstutsen
allinne troch de reek al koe de part| wol ófbrutsen
wurde, mar stoareagjend troch 't blauw gerdyn
sitte der noch djipgeande flypflapkes yn
en guon oaren dy't de buorden al oppakt ha
sjogge mei ynteressearjende, begearige dam-eagen ta.

Hieltiten dryster wurdt der op de klok omslein
en as dy wizer dan wer begjint te rinnen as in trein
dan liket it oft er by jin folle hurder yn de r1nte giet
prakkesaasjes geane oer yn reaksjes, it giet om tiid
Gjalt syn boeren binne al stoarn fier foar de berle
nimmen kin no Hêrre syn wrake noch belette.

Hy sit alhiel yn de partij en hat him yn de skjirre
no is er dwers troch alles hinne, 'hjirre en hjine,'
jout samar twa houtsjes wei en pakt dan mei bravoer
seis sfrks werom, fan kjellens lit Gjalt in boer
dy't fljocht oer 't boerd as in sweverich spook
'ik, ik... ha 't ferlern,' stammeret er, 'leau 'k.'

Se huffe him op de skouders en swetse en swere
de foarsitter oerlanget him in bierke en Watse mar beare
'kin'st nei gean, dat ik nyskens oan't de boaijum gean moast!'
Jolke jout him de hàn mei deryn in wiete woarst
hy bliuwt kalm en genietet fan Gjalt syn pine
bedimmet syn 0nrêst, in sterke foarm fan setsdissipline.

Wer en wer en wer komme de houtsjes op it boerd,
de set fan de j1n wurdt ót alle hoeken bekoekeloerd
en hy kriget noch ien en jout in hánfol wei
en komt net by syn wyfke mar giet mei de trochsakkers met
der wurdt noch fan alles oereide en fral syn set
en sa wurdt it troch de winst wer stront- en stronilet.

Op samar in gewoane winterske moandeitenacht
stapt hy hoeden troch de wite wráld en sacht
heard hy it rlzjen fan it br1ne deade reid
dat oer it ferskil fan winnen en ferliezen seit:
winnen is moai marferliezen hat sa ek syn sin
ommers, alles hat altyd syn foar en syn tsjin!!!

Dit falt der fansels yn as in preek yn in àlderling
en Jackle sit al hiel feralterearre en feraffron-
tearre yn syn stoel.
De jonges binne al hiel oeral en wolle graach dit
stik kopiearje. Hy is de man fan de jierdei en it is
allegear praat. Jackle set al gau óf mei in kop
dy't op wol sok min waar stiet dat kinne de
measte waarglêzen net iens oanjaan. Hy hat ly-
kwols al in nij lid wOn en dy giet fuort mei de jon-
ges yn 'e slach.
As er de geit efkes ferstutsen hat rint er yn 'e
gong tsjin dat frommiske oan mei dy moaie,
sefte lippen.
'Sis, do sitst dochs ek yn 't bestjoer?' 'Ja, klop-
pet.'
'As skriuwer!?' Se sjocht him earlik (en hearlik)
oan. Dan geane se wer in tel ticht.
Strike en jins slach slaan, it is sa gek noch net.
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Gered gereedschap nu ook in
lJlst
Toch eigenlijk een verbijsterende situatie: in

Derde Wereldlanden kunnen de mensen zonder
gereedschap hun land niet bebouwen, machi-
nes repareren, huizen of scholen bouwen. En in

Nederland ligt het gereedschap weg te roesten
of het gaat de vuilnisbak in.

Van wat wij weggooien, kunnen zij bestaan!
De stichting Gered Gereedschap is een lande-
lijke vrijwilligersorganisatie met zo'n 55 plaatse-
lijke groepen, die zelfstandig functioneren.
Sommige groepen zamelen alleen gereedschap
in, andere knappen het ook op in eigen werk-
plaatsen. Het doel is namelijk dat wegroestende
gereedschap op te knappen en het naar projec-
ten in de Derde Wereld te sturen. Zodat mensen
dáár zelfstandig in hun bestaan kunnen voor-
zten,
Het is haast niet mogelijk om nog goedkoper
een medemens te helpen. Alleen moet u uw af-
gedankte spullen niet in de vuilnisbak gooien
maar even verderop... bij één van de verzamel-
punten. Die zorgen dan wel voor de overige dui-
zend kilometer. Op deze manier zijn in totaal al

ruim 20.000 stuks gereedschap gered, opge-
knapt, verzonden en in gebruik in o.a. Ghana,

Floodhemsterweg 5

8651 CV lJlst
TeleÍoon 05 155-1 900/1500

Servicepunt voor:
a Taxivervoer
o Groepsvervoer
a Schoolvervoer
o Reisvervoer
. Direktievervoer
o Ziekenvervoer
o Trouwrijden
a Krantenvervoer
o Verhuur van 8-pers. busjes
. Wasserette
. Kleine techn. storingen

I. SCHEEPSSCHROEYEX
a rêooroiie a spoedverstellen
r bolonceren . schíoeÍosiníollolies

2. SCllElPSttoïoREll
. levering en inbouw o ombouw
. onderhoud o hooÍddeoler von
"Íhornvcrofl" moioíen . kêêrkoPPêlingen en repoÍolie

3. SCHEEPSBEXODIGDIIEDEX

I ;"ï;;:;;;ï;--"'-= =- tfr$S
lï111,ï1lil!"-"'*'.n "., ""I

4. YOOR DE DOE HEï ZI
. helling tor 1 5 lon . hogedrukreinigingsspuir
. deskundiq odvies.

IN UW KOSTEARE VAKANTIEIIJD PROBEREN WIJ
ZO SNEt MOGÉI.IJK UW SIORINGEN

Kenia, Zimbabwe, Peru, Mozambique, Nicara-
gua, Sri Lanka,Zdire, ïanzania, Eritrea, Rwan-
da, Oeganda... De projecten worden aange-
vraagd door mensen in de Derde Wereld.
Sinds enige tijd is de Klepper aan de Zevenpel-
sen te lJlst ook een inzamelpunt voor Gered Ge-
reedschao.

U kunt uw afgedankte gereedschap inleveren bij
de Klepper op de gewone openlngstijden: dins-
dag Vm zaterdag van 10 tot 6 uur. De Derde We-
reld rekent oo uw solidariteit!

De Klepper,
Zevenpelsen 7, lJlst

tCla" sróéanncn - tvo<4ítc lh)<.lírcyt fr1
€ .-=-4=:3 

^t^lóo"tt ik tltr oic slier.c ..r.t op'e l<rat loa óe t *-:, *Z 
--j-, odt iC

u.* àlóc, t<tipte bêl< rn lr^ottcr, - \=<- -qrnt bin en

óe sïetlïJ<c-, sLzc-ilík'c +.*.*tat11S )>=4) 
lr^ottc .-rcrrótroch

€6 l,rió. .oc.<.r&n ^** -475=, .t,brc .ciokl,ca

ocn'r c^e rcËte 
=:o 

-@--"2":'::::'l::: 
^' " i'l"'1zi a

:.ï,ï,.Ë",::: ^"::l::i::E
ncu sê5 *)aró<n fi.n ó'it.le . h*iot< oSt.fu Íua to*:e_q=
ftt.".t -\c linr Strkrrn 1n & bÊre -rie,r lticrr< --:- <lrertte-

?r" ^í 
- -' - .fi+tro.t" <ut&^\< b(ca t*.ctc"t ro+i rlkie

gp tsic_ - 
ffi n6 (.tattc. b6tc,or+tl 

^i^Jvc,,4 
t^tJÍ.^ crr..l, ferb<.|,[c

^x-t - - --tflKP*O.* l{a ec rá.1 .-r^.J. t,z-^. 2,.- .\t* l',n,.^.ve ,t**
ólvnd r'.1 tinr< lk ht1>t xxrom o"rr'O1 i.n" it*rn *G

tJrt so.'b- it noÍlik ltae c.s h[.. ênócr óiez< líctcn
rp (ít l^ ttlK (ftaó< bê|r- c..s ïa ttíca op y skic,t.'t l.

D GROND- EN VERZETWERK
I WALBESCHOEIING
N HEIWERK tr RIOLERING
il AGRARISCHE WERKZAAMHEDEN

&enr:*m:irugshednËjf W*S- *Ei 1#aterb*uw

Stienstra &van derWal
Galamagracht '107 8651 EE lJlst 05155-1491

TIMMER. EN AANNEMERSBEDRIJF

FA.G.SPIJKSMA& ZN.

. Nieuwbouw r Verbouw o Renovalie
o Onderhoud
o Ramen, deuren en kozijnen maken wij

voor u op maat

Uilenburg 35 - lJlst - Tel. 05155-1228
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'Nijsgjirrich kypje'
(is serieus mei de gek beslaan)
Skieppejeie - grif wit eltse dammer wol wat dit
is. lt boerd wurdt omkeard - de skaakkant - en
fiif houtsjes moatte ien keare, dy't besiket in
gatsje te finen. Om bar strike en de iene mei
foar- en achterÉt, de fiif allinne foarÍt. In aardich
tiidÍerdriuw, want as men it net 'kin', is der Íoar
de iene altiten wol in gatsje te Íinen.
Sibben - femylje.
'Kwytsje' - by guon damklubs - sas is my be-
kend - ha se soms fan dy riten dat hja neidetiid
noch wol efkes strike wolle mar net offisieel. Hja
dogge dan wa't it hout it earst kwyt is (Dêrom ek
wol 'earst kwyt'). Dus men docht oars neat as de
houtsjes weijaan. Mar yn feite is it dus like
dreech as in echt spul, martroch't weijaan giet it
folle flugger. (Ferhàlding: in echte pot yn twa,
trije, fjouwer oeren, in 'earst kwyt' yn twa, trije
fjouwer menuten).
Frysk en Hollàns damje (of damme) - hollànsk is
folle bekender - allinne skeef strike en slaan en
meastal mear midden spul - frysk is skeef strike
mar skeef, rjocht en oerdwers slaan! Mear kant-
spul. Guon beweare dat hjir 'wat mear yn sit',
mar ja wa binne 'guon'.
'ín't snotsje - as bern bongens wurde ha hja se

vlet mear en kin der wat oars 'yn't snotsje'.
(Foarhinne hiene bern snotbongels, hjoeddedei
ha snotbongels bern!).
Abbekaatsje - kloppe aai mei brandewyn.
Wurde lein troch hinnen dy't eltse dei in pot boe-
rejonges opite. Wurde wat oars as oars ofte wol
net alte- alte, ferjitte de dop te meitsje en 'klopje'
it aaike om't dan alles by harren yn liif omdraait.
Slachrjemme - slagroom (suver sawat al yn-
boargere lykas sleuiel, steeds, etc. etc. Hjir leit
dus de kaai om hjir hieltiten wer tsjin op te spat-
ten ensafuorlhinne!).
Balstjurrich - onstuimig, onhandelbaar (Hat neat
mei ballen of balstiennen te meitsjen).
Untwyk - toevlucht, ontwijk (ien kear yn de wike
0ntwyk yn de molewyk yn de b0tenwyk sei't
wykblêd - wat dy sizze dus net al te folle fan
leauwe-).
? - hawwe jo dat yn de eagen, dan witte jo it net
mear (sa as de jildhannelers op de beurzen, dy
hiene foarhinne dit / of $ yn de eagen). Lykwols
dit -l- kin ek of of of
Opljeppend - opvliegend.

'rete woarsten - tichter besibbe oan droeqe
\íoarsten as oan wiete.

Feralterearre - ontsteld.
Feraff rontearre - beledige.
Oeral - is hjir net'overal' mar'overstuur'.

De geit ferstekke - net de geit feniveidzje mar ge-
woan eeÍkes Iekker, noflik pisje.

Gospelsingings met het duo
A.G. and Kate
In de karriëre van A.G. and Kate zal het jaar 1987
als een jaar met veel hoogtepunten worden bij-
gescnreven.
Het afgelopen jaar ging het 1s-jarig bestaan van
dit duo niet ongemerkt voorbij. Ze maakten hun
5e en langste tournee naarAmerika (3 maanden)
en hadden daar veel sukses op Íestivals en in
kerken en o.a. een optreden in de wereldbe-
roemde Grand Ole Opry in Nashville Tennessee.
Naast de tour naar Amerika was er een tournee
in Engeland en veel optredens in eigen land.
Succesvol waren ook de konserten van A.G.
and Kate met de Amerikaanse zanger-gitarist
George Hamilton lV. Het echte hoogtepunt van
het afgelopen jaar was echter het verschijnen
van 3 LP's van het duo. Eerst verscheen Good
Friends Vol. 1 met o.a. de Amerikanen Don
Stover op banjo en Red Rector op mandoline.
Daarna de LP A.G. and Kate 'On the sunny Si-
de', de plaat die tot stand kwam dankzij de
spontane actie van vrrenden en sponsors. En
vrijdag 11 december j.l. verscheen een dubbe-
lalbum met Charles Wesley Hymns, getiteld 'O
for a thousand tongues to sing'. Een bijzondere
plaat die naast studio-opnamen (o.a. in Luinje-
berd bij Heerenveen) ook een gedeelte live-op-
namen bevat, opnamen gemaakt in Friese ker-
Ken.

Charles Wesley leefde van 1708 tot .1788 
en

werd geboren in Epwor.th in Engeland. Samen
met ziin broer John Wesley was hij de stichter
van de Methodisten kerken in Engeland en
schreef meer dan 6000 (zes duizend) hymns.
A.G. and Kate spelen en zingen de hymns in hun
eigen stijl m.b.v. 2 akoestische gitaren, banjo en

P.F.

autoharp. Speciale gast op de plaat is Henri de
Ridder, die de 5-string bluegrass banjo bespeelt
en ook de lay-out voor de plaat verzorgde. Hij
zal ook incidenteel aanwezig zijn bij de konser-
ten van A.G. and Kate waar het publiek een ge-
heel engels Charles Wesley programma kan be-
luisteren.
Woensdag 27 januari geven A.G. and Kate een
konsed in lJlst in de Doopsgezinde Kerk om
20.00 uur en is er een kollekte.

aooaaaaoooaoaaaa
1988 - wrachtich

Bewuolle yn de massa wynst der net langer
doekjes om
mar snijdsi as in skearmes troch de nij ynsjippe
dagen
dy't it nije jier dy as in kappersskelk foar hinge
hat

en seist r0nom dat alles draait en sletten r0nten
binne
fan planeten oan't tefiere firmamint oan't sjippe-
molekulen
of oan't ljochtsjende leafdeseagen en witst;
neat omdóch

(lykwols, in burd hat gjin nut as't gjin sturt wurdt)

mar alles hat in plan, is al west en kin sa wer
KOmme
lykas jierren geane en komme op wjukken fan de
tiid
lykas dat watst ferlern hast dochs noch earne
bestiet.

en Hy stiet yn de grutste sirkul en bestjoed en
stjoert by
skoep krollen, frissels, dreadlocks en wit fan 't
Íallen fan
eltse hier dy't by my de binnebán bleat lizzeÍoar
'AC

Ke'tnikas

aoaaooaoaoaaaoaa

# Galamagracht 9 - lJlst - 05155- 1318

.DOKTER, lK t^)uRD SA
TERHIPTE TERJ ITLIK.

ry

\,onrrg. o
DOKTER í
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ls uw deur kapot?
Een raam of vloer verrot?
ls het dak of de goot soms lek?
Aan schuur ol schoorsteen een gebrek?
Misschien kunt u het zelí herstellen,
zo niet... meteen Wíetze bellen!

Nu ook voor houten en kunststol
kozijnen en dakkapellen...

\ í. Huisman
Eegracht 37 8651 EG lJlst 05155-1735

Waaromllopen...
als a uoordelig
hantharen?

De doe-het-zelver huurt bii
ons o.a.; o Ladders o Rol-
sÍelgers . Speciemolens
a Cirkelzagen o Decoupeer-
zagen a Boormachines
c Schuurmachlnes o Parket-
sch u u rm ac h i nes o G rond -
of Tuinf rezen a Ketting-
zagen enz. enz.

G.SITPERDA
Geeuwkade 7, lJlst
05150-25327 / 05155-1260

Bondsspaarbank
o

I

=
van 18'18 Sneek-lJlst

Dagelijks geopend
van 9.00-12.30 uur

Ons kantoot in Sneek is iedere
werkdag open van 9.00-16.00 u.
Don de rd ag avond van 1 7.00-
19.00 uur.

Doe meer met de bank
die meer doet
BON DSSPAARBANK

....voor Uw salarisrekening

....voor Uw spaarrekeningen

....voor Uw verzekeringen

....voor Uw reizen

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

Uw slagvaardige partner voor
maatwerk in:

VERZEKERINGEN
HYPOTHEKEN
PENSIOENEN

Insp. G.F. de Boer,
Ylostinslaan 9.

P. Hiemstra,
Ylostinslaan 50

Gazelle en Batavus fÍeÍsen
T opkwalite it voo r ie deree n.

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

woudiend
jurjen hoomansstraat 2 teleÍoon 05155-2403 midstrlitte 61 telefoon 05141-1657

Autoriischool L. de BOef
Belangrijker dan een goedkoop

lesuur is de eindrekening
na het riiexamen!
Ga daarom naar

Autorijschool L. de Boer
Popmawal 12

lJlst
TeleÍoon 05155-1553

VOLLEDIG
GEDIPLOMEERD

iitst

riiwictbcdriif

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

Speciale drogisterij en kosmetica-aÍdeling

Let op onze wekelijkse folder

SPEERSTRA'S
VOORDEELMARKT
Stadslaan 2 - Telefoon 1206
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Jaap-ltte overleden
Op 25 december 1987 is onze Canadese cor-
respondent, zoals wij hem op de redactieverga-
deringen wel eens noemden, overleden.
Jacob Theunis de Jong, bij veel (oudere) lJlsters
beter bekend als Jaap- ltte, werd 77 jaat oud.
Hij is geboren op 1 0 augustus 1 91 0 als zoon van
Hendrik de Jong en ldske (ltte) Dijkstra. Op 19
mei 1934 trouwde De Jong met Dirkje van der
Leij, afkomstig uit Finkum. Het echtpaar kreeg 7
kinderen, 2 meisjes en 5 jongens. Voor zijn ver-
trek uit lJlst had De Jong verschillende baantjes,
het laatst was hij chauffeur op de vrachtauto van
Houthandel De Vries. In mei 1952 emigreerde
de Íamilie De Jong naar Newcastle-Ontario in
Canada.
Van Lucas van Dijk, zoon van meester Van Dijk,
kreeg de familie De Jong in begin 1985 een paar
Dryltser Kypmantsjes. Ze vonden ons blad zo
leuk dat ze er een abonnement op namen.

Jaap de Jong vertelde in een aantal dikke brie-
ven zijn levensverhaal aan de redaktie van lt
Dryltser Kypmantsje. Wij publiceerden in okto-
ber 1985 in de rubiek 'lJlster Allerlei' het eerste
deel van dit verhaal dat ging over lJlst-van-vroe-
ger. In april 1986 volgden de belevenissen uit de
Tweede Wereldoorlog, in oktober 1986 de auto-
nummerborden Drylts en lJlst en in januari 1987
de emigratie naar Canada. De Jong stuurde ons
ook verschillende foto's van de gereformeerde
lagere school, knapenvereniging e.d.
Jaap de Jong zal in onze herinnering blijven als
een man met een scherp geheugen en een vaar-
dige pen en iemand die erg geïnteresseerd was
in het reilen en zeilen van lJlst.
\^/ii wensen de familie De Jong veel sterkte toe

rt 
dit verlies.

Namens uitgever en redaktie
van lt Dryltser Kypmantsje

Frits Boschma

ANNA SCHRAA-VAN POPTA

GEDIPLOMEERD
PEDICURE

Geeuwkade 11 - Telefoon 1930

Haik0

'A man needs a maid'
klinkt Ít de keamershoeken

smOk háld ik har- fêst.

P.F.

(Nei't en lnder it beharkjen fan Neil Young's I.p.
'Harvest' (ispinge.)

Jacob Th. de Jongt

Vereniging Stadsbelang lJlst
Kypmantsjes Ían slach.,,?
Op nijjiersmoan hie it der fan dat de Dryltser
Kypmantsjes de áldjiersnacht fan slach west
hiene. By hanen ferneamde mole'De Rat'wie in
begjin makke fan in nij kuierpaad om de sportÍjil-
den hinne. Hoewol't der noch mar in begjin fan
in paad is, hat it al in namme krigen: 'lt Kolleezje-
paadsje'.
Unbegryplik, om't it gemeentebestjoer fan
Wymbrits mei rÍtbiljetten de dagen foar àld en
nij Íral de jongerein oproppen hie it àldjiersnacht
'kalm oan te dwaan' ('Sizzen is neat, mar dwaan
is in ding... Mar neat dwaan yn 'e nacht fan àld
op nij is folle better!').
Om dan as gemeente just sa'n nacht sels wol
mei nije iepenbiere wurken te begjinnen en ek
noch grutsk de eigen namme dêr oan te ferbinen
giet it bestjoerfan de Feriening fan Stedsbelang
hast riklik fier...
Mei in fariaasje op it gemeentlike rÉtbiljet seit
Stedsbelang dêrom, dat it no mar ris tinken
wurde moat mei it paad. In fraach dy't it bestjoer
meikoarten oan de gemeenteried foarlizze wol

om't it by it kolleezje nei in kearmannich net wer
foar de winige doar komme wol... ('sizzen is
neat, mar dwaan is in ding... Nei dizze nacht Ían
áld op nij kin dit paad folle better!').

Kerstboomverbranding
In totaal 330 kerstbomen, waarvan 1 BB door een
groep jongens waren vezameld, werden on-
danks de harde wind aangevoerd. Een enorm
aantal, ruim honderd meer dan vorig jaar. Vol-
gend jaar zal di| zeker weer worden georgani-
seerol
De verloting leverde de volgende prijswinnaars
op:
'le prijs nr. 901 oranje: walkmancassetterecor-
der: Steven Dijkstra
2e prijs nr. 980 groen; / 10,00 Sietse Koster
3e prijs nr. 207 groen: Í 7 ,50 ...
3e prijs nr. 15 oranje: / 7,50 Karen Buurmeester
4e prijs nr. 958 oranje: / 5,00 dhr. c. Dijkstra
4e prijs nr. 209 groen: / 5,00 ...
4e prijs nr. 969 oranje: / 5,00 ...
4e prijs nr. 993 groen: / 5,00 ...
4e prijs nr. 1000 groen: / 5,00 Sietse Koster.
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Snabbeltje
Winkeltje in 2e-hands kleding + speelgoed.
Zoals u misschien wel weet bestaan wii al weer
ruim 3 jaar!

Er is volop winterkleding en speelgoed, dus kom
gerust eens langs.
Onze openingstijden zijn: woensdagmorgen
9-1 1 uur; vrijdagmiddag 13.30- 1 5.30 uur en de
laatste zaterdag van de maand 1 0-1 2 uur.
Wij wensen u een goed en gelukkig 1988 toe.
U kunt ons natuurlijk ook altijd even bellen:
Hotske de Vries, tel. 2O57; Dirry Bakker, tel.
2344: Titia de Boer, tel. 2137. Ons adres is Gala-
magracht 28.

Thema-avond Patiëntenraad
Woensdag 27 januari a.s. 8 uur in Nij Ylostins
wordt er weer een thema-avond gehouden met
als onderwerp: 'Erfelijkheid nu'.
Spreker: de heer E.H. Sikkens, medewerker
Erfelijkheidsvoorlichting Rijksunivêrsitêit Gro-
ningen.
lnleiding + videoband en gelegenheid tot vra-
gen stellen.

Vrijwilligersproiekt
24-uurszorg lJlst, Nijezii I,
Oosthem en Abbega
Sinds 1 december '1983 nemen 14 vrijwilligsters
deel aan dit project.
Zij zijn beschikbaar voor de eventueel noodza-
kelijke thuiszorg. De huisartsen in dit gebied en
de dienstdoende wijkverpleegkundige mogen
op deze vrijwilligsters, die dag en nacht bereik-
baar ziln, een beroep doen. Ook zij alleen kun-
nen een vrijwilligster oproepenl
Voor informatie kunt u altijd kontakt opnemen
met Taapke Post (Geeuwkade 10, lJlst, tel.
1223), bestuurslid van Het Groene Kruis, lJlst.

Wurkgroep CDA-
Vrouwenberaad Wymbrits
Op woensdag 17 februari a.s. organiseert de
Wurkgroep een themamorgen in de'Driuwpóle',
Lijnbaan 15 te Woudsend.
Onderwerp: 'Gemeentebelied yn 'e praktyk'.
Inleider: de heer Kim, hoofdambtenaar gem.
Wymbritseradiel.
Aanvang: 9.30 uur, einde plm. 11.30 uur.
Gaarne nodigen wij de vrouwen van Wymbrits
uit deze morgen bij te wonen.

Wurkgroep CDAV Wymbrits
Contactadres: A. Frankena-Hoomans

Ylostinslaan 40, lJlst
tel.05155-1323

oo.ooooo PUNTSGEWIJS

.MIJN HOBBY, UW GEMAK'
Het vertrouwde adres voor al uw slijpwerkll
Kent u het gemakt van een scherp mes, gesle-
pen of opnieuw voorzien van een kartel. Velen
in lJlst hebben dit gemakt reeds ontdekt.
ls er ils, laat dan uw schaatsen slijpen bij uw
fijnslijper P.H. de Vries, Bockamastraat 27, tel.
1782.

Te huur aangeboden:
Mooie 6 persoons caravan op Ameland vlakbij
het strand, eventueel met slaaptent. lnlichtingen
te|.05155-1472.

Graag gedaan
Dit is een vrijwillige hulpdienst, het bij elkaar
brengen (via ons kontaktadres) van mensen die
hulp nodig hebben.
Welke soort hulpverlening komt hiervoor in aan-
merking?
Í. Autovervoen Voor licht gehandicapten of
oudere mensen die behalve vervoer ook verdere
begeleiding of hulp nodig hebben naar bijvoor-
beeld ziekenhuis, kleding kopen e.d.
2. lnspringen in tijdelijke noodsituaties: Bij-
voorbeeld een moeder moet plotseling naar het
ziekenhuis en er is opvang voor de kinderen no-
dig of een alleenwonende komt thuis uit het zie-
kenhuis en kan zich nog niet alleen redden. De
hulp die in dergelijke gevallen geboden wordt, is
van overbruggende, tijdelijke aard, totdat de ge-
holpene na een paar dagen het zelÍ weer aan
kan oÍ een beroepskracht (b.v. gezinshulp oÍ be-
jaardenhulp) het overneemt.
3. Eenvoudige karweitjes: Voor mensen die
daar door ziekte, handicap of ouderdom niet
zelf toe in staat zijn, bijvoorbeeld boodschap-
pen doen, medicijnen ophalen, elastieken kou-
sen aantrekken e.d.
Dit zijn een paar voorbeelden van de meest
voorkomende hulpverleningen. Hebt u één van
deze ofeen dergelijke hulp nodig, bel dan gerust
naar onderstaand kontaktadres. Dit geldt ook
voor eventuele nieuwe huloverleners.
De geboden hulp is in principe gratis, alleen
voor auto-vervoer worden de bezinekosten ver-
goeo.
Het Graag Gedaan komitee bestaat uit vijf da-
mes: mevrouw Sietsma, Ylostinslaan 3, tel.
1263; mevrouw V.d. Velde, Sneekerpad 6, iel.
'l351 

; mevrouw Hoekstra, S. Sjaerdemalaan 13,
tel. 1602; mevrouw Nijdam, Eegracht 104, tel.
1 783.
Kontaktadres: mevrouw R. Johnson, Uilenburg
14, tel. 1568.

RabobankReizen mnnkt het u gemakkelijk.

Galamagracht 1

lJ lst
Tel.05155-1426

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

Voor nieuwbouw, uitbreiding of
onderhoud van uw:

a Verwarming
(C.V. en lokale verwarming)

. Sanitair en waterleiding
a ZinkweÍk
. Dakbêdekking

Installatie- en loodgiete]3bedriiÍ

A. SIIPERDA
Stadslaan 2a, telefoon 05155-1224

De enlge zelfslachtende slager in
ons sÍedeke, sniidt 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 vrijd ag savonds
bezorgen wij Uw bestelling!

SLAGERIJ

W. Ziilstra & Zn.
Eegracht 65 - lJlst - TeleÍoon 1309

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

het bedriiÍ voor levering en plaalsing
van alle soorten glas.
verkoop van: verí, behang, doe-het-
zelí-arlikelen, klompen, werk-, klomp-
en turnschoenen.

J.G.DEVnIES -TJLST
sclrÍldeÍs. en behangersbeclrlJt

doe-het-zelt.zssk

Galamagracht 13 - Tel.05155-1387


