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Tijdgebrek en ziekte van het personeel zijn de oorzaken van de late verschijning
van dit jaarboek.
Directeur Sietse ten Hoeve maakt in zijn jaarverslag melding van de aankoop van
het pand Fredehiem en de subsidieperikelen in november met de provincie Fries-
land. De mentale en daadwerkelijke steun die het museum in die periode ontving
werd als hartvenararmend ervaren.
Ten Hoeve besluit zijn verslag met de spreuk: 'As 't net sile wol, moat men levear-
je'.
Het Fries Scheepvaart Museum moest de laatste jaren steeds laveren maar nu wil
het, met provinciale steun, ook wel eens een eind aan- of voor de wind zeilen.

Aanwinsten
r 1 986 kreeg het museum 477 aanwinsten. Eén

\-van de belangrijkste is het prachtige model van
een 'izeren sk0tsje', gebouwd door de Hinde-
looper lege Blom (schaal 1:10).
De volgende nummers hebben betrekking op
lJlst:
57, 58 en 293: drie paar schaatsen van J. Nooit-
gedag &Zn.
1 24: tinnen wandbord met het stadswaoen van
lJlst, geschenk van de gem. Wymbritseradiel.
380: herinneringsvaantje van de opening van
het gemeentehuis te lJlst.
392: 17de-eeuwse romp van het kerk-
scheepje'Die Stad Ylst'
395 en 396: ingelijst geborduurd stadswapen en
vaandel afkomstig van de Bijzondere Vrijwillige
LandStorm, afd. lJlst, ca. 1918.
398: ameublement uit de lJlster raadzaal, om-
streek 1955, vervaardigd door S. van Gelder uit
Leeuwarden.
399: pendulestel uit de raadzaal.
41 4: gesneden deurbekroning met versieringen
die veruvijzen naar het beroep van scheepsbou-
.wer, afkomstig uit het huis van dokter Goihga,

pmawal 16.
'SgZ-+t + bruikleen gemeente Wymbritseradiel.

Het ameublement uit de raadzaal, bestaande uit
een voozittersstoel met stadswapen, 8 fau-
teuils, 5 stoelen, 2 banken, 6 tafels, 1 lamp en
een pendulestel (nrs 398-399)zijn inmiddels ge-
plaatst in de'Dryltser keamer' in het pand Fre-
dehiem.'Dit alles,' volgens Ten Hoeve, 'om de
herinnering aan de opgeheven gemeente lJlst
levendig te houden.'

De boeier Catharina
In een artikel met de titel 'De lotgevallen van de
boeier Catharine' vertelt Meindert Verhaar de
historie van dit schip.
Deze'10,5 meter lange boeier is in lJlst in 1904

Kwatryn:

lk sioch wol troch dyn glànzge wurden hinne,
ik wll har dÍiÍ en wal hja wurdich binne.
Sa brekt troch skier en lachtich driuwend
swurk
in onbêtrouber grille maarlske sinne,

F. Schurer

12e jaargang, nr. 2, Íebruari 1988

Jaarboek Fries Scheepvaart Museum 1986
Inmiddels zijn voorsteven, kielbalk, loefbijter en
twee vlakgangen aangebracht. De heer Hof-
stede wil met het schip meevaren met Sail 1990
in Amsterdam. lr. J. Vermeer uit Hemelum oubli-
ceert in het jaarboek een uitvoerige (technische)
beschrijving van de Catharina met 9 afbeeldin-
gen.

Partenrederijen
De heer R.S. WegenerSleeswijk uit Leeuwarden
heeft een verhandeling geschreven over: Ren-

Voorjaar 1905, de boeier Catharina is zojuist tewatergelaten. Het pand tinks op de foto is om-
streeks 191 3 afgebroken, thans is hier jachtwerf/verhuurbedrijf Feenstra-Amsterdam. ln de wo-
ning ernaast woont nu melkboer R. Boorsma. (Fotocollectie F.S.M. Sneek)

door Lolke Lantinga gebouwd voor jonkheer
Arend Johannes van Sminia uit Oudkerk.
Nadat het schip verschillende keren van eige-
naar is verwisseld wordt het in 1938 door een
Amsterdamse importeur van zuidvruchten ver-
kocht aan een relatie in Smyrna (l-urkije). De Ca-
tharina krijgt in lJlst op de werf van Feike Lan-
tinga een opknapbeud en de naam wordt veran-
derd in 'Agnesje'. In Amsterdam wordt de
boeier in een oceaanstomer geladen en naar
Turkije vervoerd.
De Engelse brigadier Forestier Walker koopt het
schip in 1 948 en draagt het in 1 950 over aan het
zeekadettenkorps als opleidingsschip van de
Royal Navy (de Engelse Marine). De heer H. de
Ruig haalt in 1978 de inmiddels tot wrak gewor-
den boeier naar Nederland. Pogingen om een
eigenaar te vinden die de restauratie op zich wil
nemen mislukken aanvankelijk. Gelukkig neemt
lr. G.J. Hofstede, eigenaarvan het jongensinter-
naat 'Herbergh de Soete Hofstee' uit Lekkum de
boeier over.

dement van 36 Friese Partenrederijen, 1740-
1 830.
Het gaat hier om een beschrijving van deelne-
mers die een pad of portie hadden in een geza-
menlijke rederij. Een dergelijke onderneming,
die de koopvaardij uitoefende met vrijwel
steeds één schip, werd een 'partenrederii' ge-
noemd.
Als thuishavens van de schepen worden be-
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Dat lap ik him nel wer, sei de man,
en hy moasl hingle.
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Bondsspaarbank
at

van 1818 Sneek-lJlst

Dageliiks geoPend
van 9.00-12.30 uur

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

....voor Uw salarisrekening

....voor Uw spaarrekeningen

....voor Uw verzekeringen

....voor Uw reizen

Ons kantoor in Sneek is ielere
werkdag oqen van 9.00-16'00 u.

Donde rd agavond van 1 7.00'
19.00 uur.

Doe meer met de bank
die meer doet
BONDSSPAARBANK

ls uw deur kapot?
Een raam of vloer verrot?
ls het dak oÍ de goot soms lek?
Aan schuur of schoorsteen een gebrek?
Misschien kunt u het zelf herstellen,
zo niet... mêteen wietze bellen!

Nu ook voor houten en kunststoÍ
koziinen en dakkaPellen..

Vlí. Huisman
Eegracht 37 8651 EG lJlst 05155-1735

Yaaromhopen...
als a Yoordelig
Iruntharen?

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

G.SIIPERDA
Geeuwkade 7, lJlst
05150-25327 / 051 55-1260

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

Speciale drogisterii en kosmetica-aÍdeling

Let op onze wekeliikse fotder

SPEERSTRA'S
VOORDEELMARKT
Stadslaan 2 - TeleÍoon 1206

Uw slagvaardige partner voor
maatwerk in:

VERZEKERINGEN
HYPOTHEKENon"o.- PENSToENEN

i'". m- Insp. G.F. de Boer,
Ylostinslaan 9.

P. Hiemstra.
Ylostinslaan 50.

Gazelle en Batavus ÍÍeÍsen
Topkwaliteit voor iederee n.

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

jurjen hoomansstraat 2 telefoon 05155-2403

ril3t P,**"ï*;,:*[

Autorijschool L. dg BOef
Belangriiker dan een goedkooP

lesuur is de eindrekening
na het riiexamen!
Ga daarom naar

Autorijschool L. de Boer
PoPmawal 12

Ulst
TeleÍoon 05155-1553

VOLLEDIG
GEDIPLOMEERD

riiwictbcdrii
no

GJ@VrO
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,,AGENDA"
FEBRUARI-MAART

26 februari Bazar, Heruormde handwerkgroêp,'s middags en's avonds, Hervormde consis-
torie.
27 lebruari Damclub, jeugdtoernooi van 2 tot 6 uur, Mienskipsh0s.

2 maart Bridgeclub, Mienskipsh0s
3 maart Ledenvergadering, Groenê Kruis, Nij Ylostins

4 maart Klaveriassen, kampioenschap, Wymbritseradiel, Mienskipsh0s
4 maart Wereldgebedsdag, Doopsgezinde kerk, half I
7 maart Bridgeclub (middag), Mienskipsh0s
9 maart Bidstond voorgewas en arbeid, Gereformeerde kerk, half 8, met medewerking van

Goncordia
10 maart Ledenvergadering'Stadsbelangen', Mienskipsh0s
1 1 maart Buurtvereniging'Tromp' spelavond, Mienskipsh0s
16 maart Bridgeclub, MienskipshOs
17 maart C.P,B. Kreatieve avond o,l,v. mevr, Wiebenga en mevr, De Vries, Mienskipsh0s
1 I maart Buurtvereniging'Tromp' bingo-avond, Mienskipsh0s (boven)
18 maart Uitvoering Fryske Krite íMeiinoar ien', Mienskipsh0s
19 maart Uitvoering Fryske Krite'Meiinoar ien', Mienskipsh0s
2í maart Bridgeclub (middag), Mienskipsh0s
23 maart Bond van Plattelandsvrouwen in Friesland, Eéndagsbestuur
23 maart Bridgeclub, Mienskipsh0s
24maari N.C.V.B., mêvr, V.d. Wal,'Als het kwaad vrouwen treft', Mienskipsh0s
25 maart Buurtverêniging'De Kolk', klaverjassen, Mienskipsh0s (boven)

. -' maaÊ Klaverjassen, Mienskipsh0s
\<l maaÉ'Tryater', ieugdvoorstelling, Mienskipsh0s (middag)

halve de Friese Zuiderzeehaven o.a. genoemd:
Sneek, Sloten, Gaastmeer en lJlst. Vanwege de
beperkte sluisdoorvaarten moet bil deze plaat-
sen gedacht worden aan de kleinere kof- en
smakschepen. De gemiddelde vaarperiode van
een schip was 1 0 jaar en het gemiddelde rende-
ment van het kapitaal der partennemers be-
droeg 10%.
Tegen het jaar 1830 lopen de winsten danig te-
rug en de schrijver merkt dan ook op: 'Al met al
een weinig florissant beeld van de Friese
scheepsrederij in de eerste drie decennia van de
19de eeuw. De slotsom moet dan ook zijn dat
het deÍinitieÍ gedaan is met de eens zo
bloeiende Friese rederij.' Dit uitvoerige en met
veel bewijzen gestaafde artikel is een prima uit-
gangspunt voor een verdere studie van de
plaatselijke rederijen.

I edenwerfactie
\ t aantal museumbezoekers in 1986 bedroeg

'É.AgO. Voor het eerst in haar bestaan heeft een
sponsor bijgedragen in de kosten van het jaar-
boek. Op de achterÍlap prijst de Friesland Bank
haar diensten aan bij de lezers.
Achterin is een ledenlijst opgenomen en aan het
jaarboek is een aanmeldingskaart gehecht voor
nieuwe leden. Het ledental bedraagtmomênteel
ongeveer 960 en er wordt naar gestreeÍd dit op
1000 te brengen. Zie voor meer bijzonderheden
over deze ledenwerfactie de advertentie van het
Fries Scheeovaart Museum elders in dit blad.

Frits Boschma

Foto Christelij ke School
In het bijschrift van de schoolfoto uit 1920 in. het
vorige Kypmantsje was door ons bij de 2e leer-
ling van de vierde rij vermeld: 'onbekend'.
Wij werden opgebeld door de heer Hans Zils-
ling, Eegracht 57, die zichzelÍ onmiddellijk had
herkend. Als rasechte lJlster vond hij het jam-
mer dat zijn naam niet was genoemd, hetgeen
dan hierbij is geschied!
De naam Lucas Fijlstra is volgens hem ook niet
goed: 'dat is Jan Walinga.'
Zijsling, die een onderhoudende verteller is, wist
ook nog een mooi verhaaltje over de school. Het

ging over Jelle Zuidstra (broer van Hieke) die
eêns op school kwam en vertelde dat hij karton
in ziln broek had gedaan. Hij wilde meesterJarig
Couperus beetnemen. Die had namelijk bij zijn
komst naar deze school gezegd dat hij 'streng,
zeer streng' was.
Jelle maakte maakte wat extra kabaal en moest
voor de klas komen. Meester Couperus gaÍ hem
met een lineaal een pak voor zijn broek.
'Jelle die oars net as laitsie, mar op in seker mo-
ment hie master wol troch dat er wat net doog-
de. Jelle Zuidstra moast mei nei it hÉske (w.c.)
en it karton waard Ít'e broek weihelle. Doe hat
master him nochris net sa sÍnich op syn kont
slein! Dernei kaam Jelle wer yn 'e klasse, mar hy
lake net mear...
Jarig Couperus is later onderwilzer in Neder-
lands Indië geweest.

Frits Boschma

ANNA SCHRAA-VAN POPTA

GEDIPLOMEERD
PEDICURE

ln de maanden maart en april kunnen er
geen afspraken gemaakt worden.

Geeuwkade 11 - Telefoon 1930

FNV-afdeling
Sneek-Wym britserad iel
De FNV-aÍdeling Sneek-Wymbritseradiel heeft
naar landelijk voorbeeld een info-team inge-
steld.
Hier kunnen leden van de bonden aangesloten
bij de FNV inlichtingen vragen over diverse on-
derwerpen op sociaal gebied, maar ook over uw
werk, belasting, studiefinanclering, de aange-
sloten bonden, enz.
Wij helpen u, oÍ verwijzen u naarde juiste instan-
tie.
Ook niet-leden zullen zo mogelijk worden gehol-
oen.
Voor adressen en tijd zie onder de rubriek
'Agenda'elders in dit blad.

Vaste avonden/middagen:

Zangvereniging'Euphonia' repetitie iedere
dinsdagavond I tot 1 0 uur in de Doopsgezinde
kerk.
Muziekkorps'Concordia' repetitie iedere
maandagavond half 8 tot half t 0 in 'Het Miens-
kiosh0s'.
Drumband'Goncordia'iedere dinsdagavond
van 7 tot 8 uur, Galamagracht 28.
Judo lessen, iedere dinsdag 4 tot 8 uur in 'Het
Mienskipsh0s'.
Volksdansen 'De Yleke Dounsers', jongeren-
groep dinsdagavond 8 tot 1 0 uur, 1 keer in de 1 4
dagen in het'Himsterh0s'te Oosthem. Ouderen
iedere dinsdagmiddag van half 2 tot 3 uur in 'Het
Mienskiosh0s'.
Schaken elke maandagavond in de Stadsher-
berg
Dammen elke maandagavond in de Stadsher-
berg
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 vanaÍ
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 maandagavond 18.30-
19.45 uur, iedere woensdagmiddag 13.30-
14.30 uur.
Gymn. Ver. StánÍries ma. 17-21 uur; di. 1 7-19
uur; wo.'13- 19.45 uur en vr. 17-18 uur in de
Utherne
FNV info-team Sneek Wymbritseradiel
Houth. Heeringa, Westergoleane 45, lJlst of tel.
05155-1970; tevens elke maand.middag van
15.00-17.00 uur, Oude Koemarkt (Wereldwin-
kel), coórdinator 05 1 50-1 5429.

AgendabuÍê?UlMevrouw w. Kempe-
naar- Verhoog, Jonker Rispensstraat 9, telefoon
1747.
Datums voor de agenda vóór de eerste van de
maand opgeven aan bovenstaand adres.

'lt Dryltser Kypmantsje'

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

Redaktie: A. Kuipers
F. Bloemhof
Fr. Boschma

Raadsverslagen: F. Nauta

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

Opmaak: Studio Sybe Houtsma,
lJlst

Druk: Drukkerij Visser, lJlst

Kopij en/of adveftenties: Inle-
veren vóór de eerste van de
maand bij DrukkerijVisser, lJlst.
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meubelmakerij r.galama ijlst

maatwerk in meubelen, keukens, interieurbouw, prolekt-

meubilair. uilenburg 16-18, 8651 ek ijlst, telef . 05155-2251

alle
inlichtingen over alles wat met

ziektekosten verband
houdt

elke woensdag in lJlst
Gemeentehuis, Stadslaan 75

van 10.30 tot I 1 .30 uur

zielenfrnds
leeuwsden.$wek

Leeuwarden Harlingertrekweg 53, 058-91 391 3

ZELF ONDERHOUD PLEGEN?

BEG'Ti' ER NIET AAN,
VRAAG'f DE SCT'II,DER'

ProÍiteer NU van de Winterschilder
Vm 18 maart Í. 50,- per dag.

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

Tevens nog enkele maten Polyglas
64,5X1 23160X1 23/ 54X89,3 / 53X7 5 /

69X99,5/65X1 24,5/ 61X124,5/80X1't 1

J.G.DEVRTES.IJLST
schllden en behangersbedilit
Galamagrachl í3 - TEL. 05155-1387

Jeugdhonk en
Oudejaarsnacht
Sinds lange tijd is een groep jongelui van lJlst
bezig hier een jeugdhonk van de grond te krij-
gen. Zo het nu lijkt kriigen de plannen steeds
vaslere vormen.
Sinds 27 december ziin ze druk in de weer ge-

wêest om de oude Mauritiusschool om te tove-
ren tot het felbegeerde jeugdhonk. Er ziin door
de jongeren al enkele aktiviteiten gevoerd, zoals
het staan op de jaarmarkt in '87 en het organise-
ren van een disco-avond met live music van de
Wild Power.
Gezien de grote opkomst een zeer geslaagde

avond. In oktober'87 kwam het idee boven om
voor Oudejaarsnacht hier iets te organisereh en
te proberen een gezellig onderkomen voor de
Oudejaarsnacht te krijgen. In nader overleg met
politie, gemeente en stadsbelangen is gepro-
beerd hier een oplossing voor te vinden.
Na heel veel voorbereiding en steun is dus deze
avond er gekomen. Het Honk is's nachts 1 uur
open gegaan en de opkomst was groot. Jong en
oud liep binnen tot ongeveer 7 uur nieuwjaars-
morgen. Al met al een zeer geslaagde Oude-
jaarsnacht.
Van velen hebben we gehoord:'Hè, het kan hier

ook anders in lJlst op Oudejaarsnacht.'
Bij deze willen we nog graag alle vriiwilligers be-
danken voor hun enorme inzet en natuurlijk een

grote pluim aan de jongens van Stichting Jon-
gerenwerk i.o. die, toen ze de sleutel van Het

Honk kregen, lange dagen hebben gemaakt om
dit alles te verwezenliiken.
Een nacht om met volle tevredenheid op terug te
zien.

Namens de Ouderparaplu,
Stichting Jongerenwerk

i.o. lJlst

Jaarvergadering C. P. B.
Op donderdag 21 lanuari hadden we onze jaar-

vergadering. De presidente mevr. Wiebenga
heette iedereen van harte welkom en in hel bii-
zonder mevr. Meekma, presidente van het Pro-
vinciaal bestuur en mevr. €akker-Abma, onze
rayonleidster.
Na gezang en gebed waren er de notulen van
het afgelopen jaar en het financieel overzicht
van 1987.
Daarna waren er de bestuursverkiezingen. Af-
tredend: mevr. De Vries, mevr. G. Hoekstra en
mevr. Faber. Voor deze 3 dames kwamen er 3
nieuwe bestuursleden ín de plaats. Te weten:
mevr. Osinga, mevr. Pietersen en mevr. Broers-
ma. Van harte welkom in het bestuur.
ln de pauze werden er lotjês rondgedeeld voor
de verloting. Na de pauze konden de dames
verschillende spelletjes doen zoals sioelen, vier
op een rij, mens erger je niet, enz. Het werd een
gezellige avond.
Tot slot van de avond las de presidente nog een
gedicht voor van Toon Hermans: 'God'.
Daarna wenste ze iedereen wel thuis.
Oo 17 maart hebben we een creatieve avond en
op 20 april een modeshow van'De Duif'.
Als u belangstelling heeft voor deze gezellige
avonden, komt u gerust eens langs. Het is de
moeite waard. Tot ziens!

Het bestuur

Bond van Plattelands-
vrouwen in Friesland,
afd.lJlst
We hebben de iaarvergadering gehouden op 20
januari j.l. en er waren 26 dames aanwezig. Om

8 uur opende mevrouw C. Meinsma de vergade-
ring en wenste allen nog een goed 1988 toe.
De jaarverslagen van de sekretaresse en de
penningmeester werden voorgelezen en goed-
gekeurd. Wegens aftreden van mevrouw H. Bo-
nes en verhuizing van mêvrouw H. Hooisma,
moesten er 2 nieuwe bestuursleden worden ge-
kozen en dat werden de dames M. Veenstra en
L. van der Zee, zodat het bestuur er nu als volgt
uitziet:
voorzitter C. Meinsma, sekretaresse M. Veen-
stra, penningmeesteresse L. van derZee, alge-
meen leden H. van Brug en H. Zoethout.
Daarna bedankt mevrouw C. Meinsma me-
vrouw H. Bones voor de grote inzet en hei vele
werk wat zij als sekretaresse voor onze afdeling
heeft gedaan. Zij speldde haar de bondsspeld
op en overhandigde haar een bos bloemen.
Daarna gaÍ het P.B.-lid mevrouwA. Kuipers nog
een duidelijke uitleg over de verschillende funk-
ties binnen de bond.
Na het officiële gedeelte gaven de dames Visser
en Huisman uit Sneek ons een uitleg over goede
voetverzorging en goed passend schoeisel. Zii
zijn pedicure en konden ons vele goede tips ge-
ven voor een goede behandeling van onze voe-
ten.
Op maandag 22 februari a.s. is ereen dískussieY
avond overhetthema'wat gaan devrouwen van
vandaag/morgen doen' en de koffiemorgen op
2 maarl a.s. wordt verzorgd door het Reuma-
fonds.
lnlichtingen mevr. M. VeenslÍa, tel. 2249.

Gymnastiekvereniging
Stànfries
Onze jaarlijkse uitvoering, op 6 februari j.l.,s.z
weer voorbij en was een groot succes.
De zaal was meer dan vol, wat van een gezonde
belangstelling voor deze spori getuigt.
Dit jaar was de opzet van de uitvoering anders
dan anders. De bedoeling was, het publiek te la-
ten zien hoe de jeugd spelenderwijs vertrouwd
raakt met de diversetoestellen, om op deze ma-
nier ongemerkt op te klimmen tot een voor elk
kind geëigend niveau. Wel, dit werkte prima!

De kleuters waren natuurlijk heerlijk aan het

spelen, o.a. ook verkleed, op toepasselijke mu-

ziek.
Begeleidende muziek was er overigens de hele
middag door.
De pauze werd opgevuld met een verloting, die
liep als het spoor en het leek wel oÍ iedereen een
prijs had. Erwaren dan ook zeerveel prijzen, ge-

deelteliik beschikbaar gesteld door de lJlster
middenstand.
Na de pauze werd er o.a. door enkele dames ju-

nioÍen een vrile oeÍening gedemonstreerd en

werd er door de selectiegroep gesprongen.
De gymnastiekuitvoering werd besloten met
een'Madonna'-vrije oefening. Heel geslaagd!
De voorzitter Uppie de Vries kon deze middag
afsluiten met een welgemeend woord van dank
aan de leiding, Mieke en Lieuwe Bergstra, aan

Tony Johnson, die de muziek voodreÍÍelijk ver-

NVlonrnPNr
SJAARaMAnÏE

/l*. BfaEËD

SDO BNEED

Bqr
r?1.



It Dryltser Kypmantsje 5

zorgde en de toestelcommissie, die hard heeft
moeten werken.

's Avonds was er een sportinstuif voor de jeugd
boven de 12jaar,in de vorm van een 6-kamp.
De belangstelling hiervoorwas ook prima.
Door zeven ploegen werd heel enthousiast en
vaak fel gestrêden om de snelste tijden.
Om 22.00 uur konden we deze aktiviteiten af-
sluiten met het uitreiken van een taart voor de
snelste ploeg, welke meteen werd genuttigd in
de kantine, en verder was er nog een prijs voor
de ploeg meisjes, die zich het fraaist had uitge-
dost.
Al met al was dit een fijne sportdag.

Het bestuur

Amnesty International
Vluchtelingen
De zorg voor vluchtelingen heeft een belangrijke
plaats in het werk voor de mensenrechten.
Vluchtelingen verlaten hun land uit vrees voor
schendingen van hun mensenrechten, zoals
oen oneerlijk proces, madeling of de doodstraf.

- j vluchten omdat ze geen mogelijkheden meer
-áen om die schendingen te voorkomen.

Het werk van Amnesty International voor vluch-
telingen is afgeleid van haar hoofddoelstelling:
het bestrijden en voorkomen van schendingen
van mensenrechten.
Daarom dringt Amnesty er bij regeringen op aan
dat vluchtelingen bescherming tegen zulke
schendingen wordt gegeven.
Nederland heeft altijd als een gastvrij land be-
kend gestaan.
In de EersteWereldoorlog nam Nederland 1 mil-
joen oorlogsslachtoffers uit België op. In het re-
cente verleden werden onder meer vierduizend
Hongaren (na 1 956) en ruim zesduizend Vietna-
mezen (na 1979) uitgenodigd naar Nederland te
KOmen.
Maar nu heeft Nederland verhoudingsgewijs het
laagst aantal vluchtelingen van West-Europa:
ongeveer één op de duizend inwoners is vluch-
teling. Er ziin op dit moment ruim elf miljoen
vluchtelingen. Van deze groep bevindt zich 95%
in landen van de Derde Wereld. Slechts een
klein percentage komt naar Westerse landen
om daar bescherming te zoeken.
Zolang vrijwillige terugkeer naar het eigen land
niet mogelijk is, is opvang in de eigen regio het
beste. Daar ziln alle deskundige het over eens.
Maar deze buurlanden gaan er steeds meer be-

zwaar tegen maken dat zij verantwoordelijk zou-
den zijn voor alle vluchtelingenopvang. De ver-
deling van de lasten is nu zeer ongelijk.
Nederland heeft zich, door de ondertekening
van het internationale Vluchtelingenverdrag van
1 951 , dat door meer dan honderd landen is on-
dertekend, verplicht geen mensen terug te stu-
ren naar landen waar zij vervolging te vÍezen
hebben. Vluchtelingen hebben geen keusl
Zolang de situatie in heel veel landen nog der-
mate slecht is dat veel mensen genoodzaakt zijn
- vaak met achterlating van familie en dierbaren
- te vluchten is dit probleem nog lang de wereld
niet uit!

Groep Ulst,
Amnesty International

Sponsor voor Stánfries-heren
Het eerste herenteam van volleybalverenging
Stànfries uit lJlst heeft sinds kort een sponsor:
Autonational B.V., gevestigd op het industrie-
terrein.
Tien trainingspakken werden beschikbaar ge-
steld.
Het eerste herenteam dat in het seizoen '84-'85
in de Zuidwesthoek- competitie debuteerde en
meteen promoveerde naar de 2e klasse, speelt
inmiddels in de eerste klasse.
Om op dit nivo te kunnen blijven spelen, zijn
nieuwe leden van haÊe welkom. Stànfries is een
bloeiende volleybalvereniging.
Kom eens vrijblijvend kijken op de dinsdag-
avond (9 uur).
Op de foto de complete selectie gestoken in de
nieuwe trainingspakken.

Een Hongaarse stem in lJlst
Op maandag 1E januari j.l. belegde het interker-
kelijk vredesberaad lJlst, in samenwerking met
de vredesbeweging Zuidwesthoek, een infor-
matieve avond in het kader van de ontspanning
tussen Oost- en West-Eurooa.
De heer Miklos Ràcz, aljaren woonachtig in Ne-
dedand, wetenschappelijk medewerker aan de
Universiteit van Amsterdam en bestuurslid van
het Nederlands Commité voor Europese veilig-
heid en Samenwerking, hield een duidelijk be-
toog over het onderwerp 'Oost-Europa, niet één
oot nat'.
De kleinere Oost-Europese landen kennen
grote onderlinge verschillen in etnische groe-
pen, godsdienst, bestuursvormen, econo-
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mieën, tolerantie jegens andersdenkenden en
processen van verandering.
Zijn er dan geen oveieenkomsten? Zeker. Bijna
alle landen waren voor de 2e Wereld Oorlog
agrarisch en zijn nu geihdustrialiseerd; in alle is
dominantie van communistische partijen; ziln
ongeveer gelijke sociale voorzieningen en is
grote scheiding tussen kerk en staat. Alle landen
wensen terugtrekking van de buitenlandse troe-
pen in Europa en venvijdering van de kernwa-
pens. Alle zijn lid van deV.N., Comecon en War-
schaupact. In alle staat de familiekultuur cen-
traal en ze kennen gezamenlijke gewoonten,
muziek, folklore en volkskunst.
Tenslotte gaf de spreker een aantal praktische
tips voor die mensen en die groepen die kontak-
ten met Oost-Europa willen aangaan of verdie-
pen. Hij zegde daarbij desgewenst de steun van
het Commité toe.
Een zeer boeiende avond! Voor geihteresserden
ligt een uitvoeriger verslag van de inleiding van
de heer Ràcz klaar.
Belt u dan even met het secretariaat van IKV
lJlst. te1.1254.

Graag gedaan
Dit is een vrijwillige hulpdienst, voor het bij el-
kaar brengen (via ons kontaktadres) van men-
sen die hulp nodig hebben.
Welke soort hulpverlening komt hiervoor in aan-
merking?
1. Autovenoer: Voor licht gehandicapten of
oudere mensen die behalve vervoer ook verdere
begeleiding oÍ 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 zelf weer aan
kan of een beroepskracht (b.v. gezinshulp of be-
jaardenhulp) het overneemt.
3, Eenvoudige karweitjes: Voor mensen die
daar door ziekte, handicap oÍ 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 hulpverleners.
De geboden hulp is in principe gratis, alleen
voor auto-vervoer worden de bezinekosten ver-
goed.
Het Graag Gedaan komitee bestaat uit vijt da-
mes: mevrouw Sietsma, Ylostinslaan 3, tel.
1263; mevrouw V.d. Velde, Sneekerpad 6, tel.
1351 ; mevrouw Hoekstra, S. Sjaerdemalaan 13,
tel. 1602; mevrouw Nijdam, Eegracht 104, tel.
1 783.
Kontaktadres: mevrouw R. Johnson. Uilenburo
14. tel. 1568.
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FR I ES SCI.t EEPVAART MUSEUM
KLEINZAND 14 SNEEK

ln het museum treft u o.a. aan:
o afdeling scheepvaart en scheepsbouw o zilverzaal o Oppedijkkamer uit lJlst
. stijlkamers o afdeling ijssport o galerij voor exposities.

LEDENWERFAKTIE 1938.1 988
Op '18 mei 1988 bestaat het Fries Scheepvaart Museum 50 iaar.
"Maak een Íeest van het gouden jubileum, wordt lid van het Fries Scheepvaart Museum'.
Een lidmaatschap kost minimaal slechts f .25,- per jaarl
o gratis jaarboek o uitnodiging voor contactavonden o gratis toegang, ook voor gezinsleden
o korting bij aankoop van een Museumjaarkaart.
Voor opgave lidmaatschap even bellen, telefoonnummer 05150-14057. U kunt hierover ook
kontakt opnemen met ons bestuurslid dhr. Frits Boschma, Ylostinslaan 34, tel. 1717.
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de aanstaande

L-
moeder 36 jaar

Patiëntenraad lJlst e.o.
Op woensdagavond 26 januari j.l. organiseerde
de Patiëntenraad lJlst e.o. haartweede thema-
avond met als onderwerp 'Erfelijkheid nu'. Deze

avond werd voorbereid door W. Kempenaar, R'

Raadsveld, K. Hoeksma en C. Zondervan.
Mevrouw Kempenaar heette iedereen van harte
welkom en gaf het woord aan de heer Visser,
maatschappelijk werker aan de Rijks Universi-
teit te Groningen. De heer Visser werd bijge-
staan door mevr. V.d. Woude, arts, ook verbon-
den aan de R.U. te Groningen.
De heer Visser liet eerst een videofilm zien over
erfelijkheid. In deze film kwam naar voren
waarom een jong stel besloot om een erÍelijk-
heidsondeaoek te laten doen. Verder vertelde
professor Galjaard het een en ander over erfe-
lijkheid.

Dit is een ingewikkeld proces. Ons lichaam is
opgebouwd uit cellen, zoals spiercellen, huid-
cellen, enz. ledere cel heeft een kern met 46

chromosomen, die twee aan twee geliik ziln. De

23 chromosomen-paren bepalen nu onze ede-
lijke eigenschappen, zoals de kleur van je ogen,
je huidskleur, je haarkleur, enz. Alleen de ge-

slachtscellen, de manneliike zaadcel en de
vrouwelijke eicel bevatten ieder 23 chromoso-

men. Vindt er nu een bevruchting plaats, dan
vormen ze samen weer een complete cel met 46
chromosomen en een begin voor een nieuw le-
ven.
De eigenschappen op de chromosomen kun-
nen verschillen, zo kan bijvoorbeeld de ene ei-
genschap krulhaar tot gevolg hebben en de an-
dere stijl haar. Als één der eigenschappen over-
heerst, wordt die dominant genoemd. De eigen-
schap die is er wel, maarniet tot uitdrukking
komt, heet recessief. Zo heeft iedereen wel en-
kele recessieve eigenschappen, die ziekten of
afwijkingen kunnen verooaaken. Die komen
echter niet tot uitdrukking wanneer op het over-
eenkomstige chromosoom de gezonde eigen-
schap ligt, die dominant is. Als man en vrouw
echter beiden dezelfde recessieve eigenschap-
pen bezitten die een bepaalde ziekte kunnen
veroorzaken (zij zijn dan gezonde drager), dan is
de kans bij elke zwangerschap één op vier dat
het kind die ziekte krilgt. Zo is het te verklaren
dat bepaalde ziekten plotseling opduiken, ter-
wijl ze in de familie nooit eerder voorgekomen
zijn.
Wannêer een ziekte veroorzakende eigenschap
dominant is, zal iemand reeds een efelijke
ziekte hebben indien hij of zij d.eze eigênschap
bezit. De kans op kinderen met dezelÍde aan-
doening is dan één op twee.

Voor wie is erfelijkheidsvoorlichting heel be-
langrijk?

- Ouders die al een gehandicapt kind hebben
en aan een volgend kind denken;

- Als u weet dat in uw Íamilie een ziekte oÍ han-
dicap voorkomt die erfelijk oÍ in ieder geval
aangeboren is;

- Als u zelÍ een aÍwilking hebt van min oÍ meer
ernstige aard en u wilt weten of dit eventuele
risico's geeft voor uw nageslacht;

- Mensen die in de Íamilie trouwen;

- Wanneer u beiden niet zo piepjong meer

bent, bijv. als
of ouder is.

lnvloeden van buiten af kunnen soms ook scha-
delijke gevolgen hebben. We bedoelen som-
mige milieu-invloeden, giftige stoffen, teveel
róntgênstralen en bijwerkingen van bepaalde
geneesmiddelen. Tot deze groepen behoren
ook bepaalde ziekten die u hebt gehad voor of
tijdens de zwangerschap. Al deze gebeurtenis-
sen kunnen invloed hebben op het kind dat u
hoopt te krijgen. Kortom:
EÉelijkheidsvoorlichting is belangrijk voor
iedereen die zich reële zorgen maakt over de .

verhoogde kans op een aÍwijking bii zijr*,
haar nageslacht.

Met een verwijsbrieÍ van de huisads of eventu-
eel zonder kan men zich wenden tot de R.U. te
Groningen, aÍdeling erfelijkheidsvoorlichting.
Hoe verlooot nu zo'n onderzoek?
Eerst hebt u een oriënterend gesprek met de
maatschappêlijk werker en een arts voorlich-
ting. Er wordt vervolgens een stamboom ge-
maakt van de familie en de daarvoor benodigde
gegevens worden ovêral vandaan gehaald. In-
dien nodig volgt verwijzing naar eventuele spe-
cialisten.
Na overleg mèt behandelende specialisten en

de maatschappelijk werker volgt er een eindge-
sprek over het verloop van de eventuele ziekte,
kans op herhaling en hoe het nu verder moet.
Zo'n eindgesprek duurt minsten 1à 2 uur, en
thuis krijgt men na afloop een uitgebreid verslag
van het totale erfelijkheidsondeaoek. Na een
halÍ jaar krijgt iedereen een vragenlijst oÍ men te-
vreden was met alle inÍormatie die men heeft
gehad.
Na de pauze kon iedereen vragen stellen, waar
velen gretig gebruik van maakten. Al met al een
zeer leezame avond.

6 ws,trzen. 4Q:

M. Mulderen M. v.d. Wef
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Dat lap ik him netwer, sei de man,
en hy moast hingje

As er dan om in oere as healwei tolven j0ns b0-
tendoar de geit nochris ferstekt en hyy sjocht de
moanne heal om heal glimkjend, op 'e rêch liz-
zen, moat er - oft er wol oÍ net - dochs wer we-
romtinke oan dizze nuvere dei.
It waar is myld íoar de tiid fan't jier, dat hy wea-
get noch mar in kuierke, kin der wilens de dei
nochris oereidzje. Yn't feale ljocht sjocht er in
ielreager op 'e wál, heart er smynten yn 'e loft en
noch wat einen yn 'e sleat om baggerjen. Wat
belibje bisten dochs de dei oars as minsken,
Soargje Íoar in folle mage en in stikmannich 0n-
natuerlike fijannen yn 'e gaten hàlde, dêr hold it
yn dit jiertiid wol mei op.
Nee, dan hy. lt wie fuort al mis. Knoop fan't
Qoesgroen, in stik himd tusken de rits - dy't er

. )rmei stikken skuord hie -, it aai fierstente\ííeaf en in fiter oan flarden. En Éteinlik dit alle-
gear omdat er him fersliept hie. In kertier de
stroom dêrof en de wekker net lyk setten.
Dan silst gau op 'e Ms, mar hast in lekke bàn,
pakst de Írou har flrts mar kinst amper yn 'e wyn
op komme omdatst dyn k0tspieren net spanne
kinst. Hawar, bist sawat by dyn kollega, krigest
noch in Íikse hagel-wiete sniebui op dyn neaken
dak, mar tinkst datst aanst in meistrider hast.
Ropst Ét 'e fierte wei al 'goeimoarn Andries',
mar dy raast werom, 'ferjit dat 'goei' mar, wat
bist wer strontlet, ik bin al dweiltrochwiet fan 't
wachts,jen.''Selsbehearskje,' tinkst en'hàld dy
yn,'Íerknal de hiele dei no net.
Lykwols dan komt it. Andries nimt syn sin oer, sa
liket it wol en dy utert him nammestemear. Earst
begjint er op it waar te f0terjen - it is no hast al
echte snÍe wat der falt - dan raggelet er ris flink
op it grutferkear - hja kinne hast net oerstekke -
en as er dan ek nochris troch in pear omrake
dobben Íytst en syn spatlape kin de brot net
mear keare, dan is de boat oan.
Árdries beart en sweart. Hawar, sitte jo ienkear

. ;sê'Íl boatsje, meitsje jo dan mar klear, dan sit
der grif wol mear yn't fet. Hy is yntusken dan al
moai bekommen en lit it oer him hinne gean. An-
dries net. Allinne dy tsjokke flokken lit er oer him
hinne gean, fierder liket er him oeral tsjin te fer-
setten.
Skelt Onderweis noch wat autobestioerders Ét
om't hy foarrang easket en prottelet mar troch
oer dy stjonkerij. lt hichtepunt, tagelyk it brek-
punt blyK letter, is op 'e brêge. Troch de farsk
fallen snie binne de brêgen meastal snotteglêd.
Hja komme fan riochts mei de wyn yn 'e rêch en
sjitte de brêge op. Krekt op 'e brêge giet Andries
op 'e bealch, de fyts sjit him Onder it gat fuort. In
smoarde gjalp, dy't yn stripboeken yn 'e regel sa
dÉdlik makke wurdt, is - frjemd genóch - it lêste
grouwelige wat er fan Andries heart.
Wat is dan de omkear?! In retoaryske fraach, in
fraach s0nder dat men in antwurd ferwachtet!
In frou -'n dikke 30 - kuierjend mei har h0n, rint
nei Andries en freget besoargsum: 'binne jo fal-
len?!'
Dit is krekt dy drip dy't de amer oerrinnen docht.
Andries syn lilkens slacht op slach om yn synis-
me. 'Nee-ee, nee-eei hoe komme jo derby,'seit
er, 'sa stap ik altyd fan 'e flrts!'
Hy pakt syn fyts, skuod it stjoer wer rjocht, stapt
op en set óÍ de Íeralterearre frou achterlittend.
Dit kin hjoed noch wat wurde. Se moatte hjoed

tegearre op sjouw en as Andries sa'n sin hat,
kinst wat beleve.
Op 'i wurk is't al wer raak. 'Soa,' seit de baas,
'dêr binne jimme ek al?' 'Nee hear', seit Andries
bedaard, 'dat liket mar sa!' Hy knypeaget Íluch
nei de baas en dy kin Andries ek langer as hjoed,
dat lit it mar sa- sa.
En sa skarrelet er mei Andries troch de dei.
At se by in klant komme dy't harÍenrv0nderet dat
hja komme koenen mei dy minne diken, seitAn-
dries dat hja der perfoarst net troch hinne
komme koene en dat it wolris earjuster.wurde
kin, earlt hja wol komme. Mei in pear grutte, nêt
begripende eagen, sjocht se Andries oan. Dy
docht der noch in skepke boppe-op.
'We ha hjir noch nea komme kind en it sil ferline
jier ek wol wer neat wurde.' 'Lit mar gewurde
frou,' seit hy heal begrutsjend, heal gnyskjend,'
wat binne de klachten?'
By de twadde klant, dy't mear oer't waar yn sit
as oer syn stikkene C.V. giet it wer oan. 'Wat 'n
waar nêt, wat 'n waar. Jimme hawwe it Íansels
ek smoarende drok.' 'Nee hear, neat te dwaan.
We hawwe fan 'e moarn earst ris noflik Étsliept
en doe wiidweidich kofjedronkên en no haw'we
aanst in middeismiel fan sa'n twa oeren.'
'No, ik tocht, mei sok needwaar hawwê jimme it
sa drok as fleanend. No jimme sille wol sin ha
oan in board soo tink?!'
'Nee-ee, wy ite nea sop, wy ha wat op sop tsjin,
teminsten op sjipsop.'As we in board sop be-
himmele hawwe en opstappe sille seit de bêste
man noch 'no sukses, der sille wol mear ferlet
fan jimme hawwe.'Andries grommelet der oer-
hinne 'kinne jo op rekkenje, fan 'e middei moat'
we noch nei in p0dfol froulju ta.' UnÍoech praat
fansels.

Dat 0nder it bóle iten hat er Andries eeÍkes ge-
weken nommen. 'No sa kin it wol ta, tocht ik, no
moat it marris Ét wêze mei dat geàldehoer en óÍ-
waaide oraat.'
It is Andries allegear wol goed. Middeis moatte
hja earst nei in boartersguodwinkel. Op 'e ruten
stiet'Nu de grootstê keus voor een kleine prijs'.
Andries rint Íuort op 'e man achter de toanbank
ta en seit "k wol ris sa'n grutte keu besjen.' De
man knypeaget ris 0nwis en seit dan Íreegjend
mar freonlik, 'Wat blief?!', net yn 'e gaten dat
Andries gritsen en gratsen Íthelje wol.
'lk wol wol ris sa'n keu besjen. Dat stiet hjirre op
'e glêzen: 'grootste keus, kleine prijs', no 'k
moat dochs hast in nijenien ha dat lit marris in
pear sjen.'

De bêste man begrypt it noch net. Hy nimt An-
dries mei en seit tsjin de man, dat Andries in bil-
jertkeu bedoelt. 'Dy haw' wy hjir net, krije we net
en haw' we ek noch nea hán, boppedat adver-
tearje wy der net mei.''Moatst marris op'e glê-
zen sjen,' seit Andries en giet giisgobjend mei
him mei nei de tsiettel. Andries hat syn sin dus
wer in slinger j0n. D0belsinnich àldehoere. Dat
giet de hiele middei sawat troch. De lêste klant is
in drogist dy't maleur hat. ln frommiske fan sa'n
t0zen wiken stiet by de kassa. R0nom de kassa
is it fol setten mei oanbiedingen en spesiale dit-
ten en datten. Wilens hy wat ark Ít de auto helle,
bliuwt Andries by't frommis stean. As er werom
komt sjocht er hoe as Andries dêr sabeare oesa
nijsgjirrich yn de rekjes mei foarbehoedmiddels
omklaut. 'Kom mei, Andries,' trunet er, mar An-
dries hat in superpakket.yn de hannen en freget
0nfersteurber oan't frommiske: 'Binne dizzen
wat goed?'Hja kriget in kaam fan komsa.'Uhh,
ja wis wol. Moat ik se eeÍkes ynpakke?' 'Witst
dat wol seker dat se goed binne. Hast der 0n-
derfining mei?' Hja hat no it read oan't yn 'e hals.
Se stood oerein en seit'Momeni.'Twatellen let-
ter is hja werom mei de bedriuwsliedster. Dizze
kin it klappen Ían de swipe, dat sjocht hy op-
slach.
Andries hat dat ek yn 'e rekken. 'Wat wie de
lraach?'Íreget hja freonlik dochs besletten en
sjocht Andries rjocht yn de eagen sOnder in
kri mp te jaan. Dizze t er oaret, mar dochs wol er it
noch ien kear besykje. 'No, uh, ik woe witte oft
dizzen altyd pasten,'seit er in lyts bytsje wif.
'Oh, is dat alles? Kom mar eeÍkes mei hear, we
ha hjir wol in paskeamer,' seit hja en rint resolÍt
nei ien fan de gerdyntsjes en winkt AndrÍes.
Dy stiet wat ferbiustere by de toanbank, it pak
C.D's noch yn de hannen.
'No jong,' seit hy, 'meist se dêre passe. Der gau
hinne.' Lykwols, hy is derwat óÍ. 'Uh, nee lit mar,
'n grapke.'
De frou komt werom. 'No ja, wol witte. 'Sis - en
siocht Andries ris oan, 'wiene jo net dy man dy,t
fan 'e moarn sa frjemd Ían de fl^s óÍstapte op 'e
brêge?'
Andries sjocht earst ris nei him, dan nei de frou,
wer nei him en seit: 'ja 'k bin leau'k al fallen Ían 'e
moarn, hoe sa dat sa?'
'Nee, jo stapten óÍ, seine jo. No as jo sa fluch fan
't seal komme kinne, s0nder in Íoet oer't seal te
swaaien, dan hoege jo dizzen net te passen.
Past altyd!'
No hat Andries in kleur, sismar in kop as in reade
biet.
Smyt it pak te plak en seit tsjin him: 'No wat
stiest dêr te stean of bist al klear.' 'lkke net, mar
do?' 'Dat kin nei sok ófstappen ek noch wolris
óffalle,' flapt it jonge Írommiske der oerhinne.
Andries trêdet de winkel rit. Hy moat him allinne
rêde. Andries hat syn fet.
Hy laket. De smynten fleane heech, de ielreager
d0kt.
Wat in dei. Dy Andries, stil wie er, goed stil, we-
romreis ek noch. As er de doar iepen triuwt tinkt
er dat er moarnieÍ marris gewoan 'moarn' seit.
Grif seit Andr:ies dan, sis der mar 'goei' foar.
'Men hat it soms sa nedich!'

P.F.
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sybe hcutsr-no
studiovoorgrofische
vormgeving m produkïie

ontwerp en uitvoering van
huisstijlen, beeldmerken,
advertenties. Íolders.
brochures, katalogie,
kalenders, verpakkingen,
periodieken enz.

eventueel ook Íree-lance
inzetbaar.

galamagracht 34, 8651 ec ijlst
teleÍoon 05155-2407/1820

Eén van de meest beoefende
sporten kan ook uw favoriete sPort
worden, want:
tennis .biedt mogelijkheden van

recreatiespel tot competitiespel.
De LTC lJlst schrijÍt u graag in als
lid en biedt u de mogeliikheid
tennislessen te nemen.
Niet wachten, maar doen, want nu
is er voor u nog plaats!

Contrlbutie per laar:
juniorleden (l/m 17 jaar) f 60,-
seniorleden (vanaÍ 18 jaar) t 125,-
echtparen Í 215,-
studenten Í 75,-
Voor meer inÍormatie en een
inschrijÍÍormulier kunt u zich
wenden tot: J. de Boer,
De Himrnen 27, Oosthem,
rel. 05155-1749

ÊR
Roodhemsterweg 5

8651 CV lJlst
TeleÍoon 051 55-1 900/1 500

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

TIMMER. EN AANNEMERSBEDRUF

FA.G.SPIJKSMA&ZN.

o Nieuwbouw o Verbouw o Renovatie
. Onderhoud
o Ramen, deuren en koziinen maken wij

Yoor u op maat

Uilenburg 35 - lJlst - Tel. 05155-1228

OPRUIMING!
Div. kleine artikèlen,
uitzoeken v.a.

Vele boekenkoopjes:
- jeugdboeken
- tuin- en kookboeken
- romans, enz. enz.

Trilogie v.a.

0,50

10,-
Div. spellen * speelgoed: HALVE PRIJS

LEGO: heel veel dozen 250/o KORTING

Alles van Carrera: HALVE PRIJS

Bouwmodellen: GROTE KORTING

VISSER.IJLST
BOEK- EN FOTOHAN DEL - SPEELGOED
Galamagracht 9, lJlst, tel. 1318

tr GROND. EN VERZETWERK
N WALBESCHOEIING
tr HEIWERK tr RIOLERING
tr AGRARISCHE WERKZAAMHEDEN

Acnarcmingsbedriif !{íeg- en ïfilaterbouw

Stienstra &van derWal
Galamagracht 107 8651 EE lJlst 05155-1491
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Nijsgjirrich kypie
(serieus mei de gek beslein)

Oereidzje - (de dei) oedinke
Snotteglêd - ek wol sjippeglêd - beide 'ielglêd'
(toppunt fan glêdte is dan ek: in iel Ét in amer mei
snot helje. Leafst mei griene sjippe oan 'e hàn-
nen.
0nfoech praat - ófwaaid praat. Dertsjinoerstiet:
besteklik praat (yn dit ferbàn wurdt wolris sein:
'better in kálde siger 0nder it himd, dan in broek
fol óÍwaaid praat'.)
Giisgobjen -'gniffelen'
Gritsen en gratsen - grappen, streken
Maleur - pech, yn'e war
In kaam krije - in reade kleur krije
C.D.'s - gjin compact disk's!

Kon. Ned. Ver. E.H.B.O.
afd. lJlst-Oosthem
Wanneer dit geschreven wordt, wijst de kalen-
der31 januari 1988aan.
Het 'winter'-seizoen '87-'88 is wat betreft de
E.H.B.O.-cursussen in volle gang.
In heel Nederland, d.w.z. bij ongeveer 1000

. ::.H.8.O.-aÍdelingen plus nog diverse bedrijven
\.ên instellingen zijn nieuwe opleidingen van start

gegaan voor het eenheidsdiploma E.H.B.O., om
het legioen E.H. B.O.-erVsters te vermeerderen.
Ook zijn de herhalingscursussen voor de gedi-
plomeerde E. H. B.O.-ers/sters georganiseerd,
om hun kennis en vaardigheid op peil te houden
en uit te breiden; om de E.H.B.O.-ers/sters zo
goed mogelijk 'getraind' te laten zijn, wanneer
zijnlhaar hulp wordt ingeroepen bij een ongeval.
Om, wanneer het er daadwerkelijk op aaankomt
in die eerste zo belangrilke minuten (soms se-
conden) na een ongeval, wanneer er nog geen
deskundige hulp aanwezig is, levensreddend te
kunnen optreden.
Maar ook ongevallenpreventie, d.w.z. het voor-
komen van ongevallen is een belangrijk onder-
deel in de E.H.B.O.
In onze afdeling zijn de herhalingslessen bijna
afgerond. De E.H.B.O.- erysters met de aante-
kening reanimatie worden in april nog eens bij-
een verwacht voor de herhalingsles reanimatie.
In oktober is er in onze afdeling, naeen goed ge-
qlaagde huis-aan-huis- aktie voor het werven

- 1r toekomstige E.H.B.O.-ers/sters, weer een
Ypleiding van start gegaan voor het eenheidsdi-

ploma Eerste Hulp Bij Ongelukkken.
22 Cursisten hadden zich aangemeld en op
maandag 5 oktober 1987 ziin we met 19 cursis-
ten daadwerkelijk gestart. Onder leiding van dr.
Drenth en kaderinstructeur H. Nagelhout en me-
vrouw R. Langerak als stagiaire zijn de dames
en heren enthousiast met de opleiding bezig.
In maart wordt hun opleiding afgesloten met het
examen dat zal worden aÍgenomen door een
ads en een kaderinstructeur welke worden aan-
gewezen door het Oranje Kruis in Den Haag.
Wij wensen alle dames en heren veel succes toe
bij het komende examen en hopen dat ze alle-
maal slagen voor het eenheidsdiploma E.H.B.O.
Het zal voor de afdeling lJlst-Oosthem een wel-
kome versterking zijn: negentien E.H.B.O.-ers/
sters erbij!l!
Ook zijn er in oktober 1987 op de basisscholen
weer de cursussen jeugd- E.H.B.O. georgani-
seero.
Onder leiding van mevr. H. Zijlstraten Woude,
mevr. F. de Jager-Bootsma, mevr. A. Boschma,
mevr. J. Vink-Kooistra en dhr. H. Nagelhout
wordt aan de oudste leeringen uit groep 8 de
eerste beginselen van de Ë.H.8.O. bijgebracht.
De leeringen gaan ook examen doen voor het
getuigschrift jeugd-E.H.B.O.-4.

Ook dit seizoen daat onze afdeling met een
wedstrijdploeg meedoen aan de kringwedstrijd
die dit jaar wordt gehouden in Workum op 21
maart a.s. De wedstrijdploeg bestaat dit jaar
weer uit: mevr. F. de Jager-Bootsma, mevr. A.
Boschma, dhr. C. Hilarius en mej. l. Nagelhout.
De wedstrijdploeg moet dit jaar de wisselbeker
verdedigen, die vorig jaar werd gewonnen tij-
dens de kringwedstrijd in lJlst.
Er wordt al weer flink geoefend en ook jullie veel
succes toegewenst op de kringwedstrijd!
Namens het bestuur,

H. Nagelhout, voorzitter

P.S.: Wanneer verenigingen of instanties dit jaar
evenementen gaan organiseren, waarbij men
denkt de E.H.B.O.-vereniging lJlst-Oosthem te
moeten of te willen inschakelen om bij die eve-
nementen aanwezig te zijn, wilt u dit dan zo
spoedig mogelijk doen bij mevrouw J. Vink-
Kooistra, Bockamastraat 29, tel. 051 55-2'1 74.
lJlst.

Reváns

As fiere fine potleadstreken Íerwege
hja tsjin graugrize loften, gesellich
gakkeljend, yn V-foarmen fleanend,
sa no en dan delstr0zend op wiête
griene greiden, behimmelje deade
gerskes en sette wer óf, gesellich
gakkeliend, yn V-foarmen fleanend
oan't it kr0d de 0nferwachte dea
oankundiget, krekt foar tsienen en ek
foar oansketten sibben is it ek net
suvere kofjetiid, fenru0ne fladderje
hja te hurd werom nei de te hurde
ierde wer't it knyft it folle krop
wachtet en it dus te let Íoar alles is
om't se noch krekt op 'e tiid skeaten.

As grouwe donk're bokkepoatstreken ferwege
hja tsjin graugrize flats, 0ngesellich
toeterjend, yn file-foarming ridend,
sa no en dan ynhàldend foar reade
libbensleaze ljochten, beharkje 0nnoaz'le
praatsjes en ride wer Íierder, 0ngesellich
toeterjend, ploeterjend yn kilometers file
oan't dé guozzestront 't ferwachte Étsicht
behinderet, krekt foar njoggenen en ek
buorman komt te let op syn wurk om't
de Írettende, massa's stront it glês,
it blik finaal oantaaste, Íerswolgje en
yn't sikenh0s siket it operaasleteam
oft der binnenyn miskien noch wat goeds
sit wat der noch net earder Ítkommen wie.

Ket'Nikas

Tot 1 Íebruari 1988

EN DE VROUW DIE KIEST EEN MAN
Als Voorkeurboek-extra deze
dubbelroman van twee zeer gelieÍde
schrijÍsters:
Jos van Manen Pieters
LieÍde incognito
Annie Oosterbroek-Dutschun
Ontmoeting voor het leven

438 blz., gebonden met een sfeervol
kleurenomslag
Normale prijs | 32,50

NU SLECHTS Í 13,90
Uw voordeel f 18,60

ibiff"*HEKSI:í?,*,uo,,

Fy * J;"r#*:.,; &e+

w&# *#ffi w#wq:i
9,5
511- :gt,. Á.,. l1'A
É1 Z

VISSER.IJLST
BOEK- EN FOTOHAN DEL- SPEELGOED

í ffi,.,n,

Galamagracht, teleÍoon 1 3 1 8
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Occasions en
Nieuw-verkoop
Goede seruice

Te|.1249
Holtropweg 5

Reparatie
Plaatwerk - Spuiten

Galamagracht 44 - lJlsl
Te|.05155-1996

@wmmnoaultag6^ffiu,
Zevenpelsen 8, 8651 BT lJlst
Privé: Sikko Sjaerdemalaan 31 , lJlst
TeleÍoon 05155-1322

&q,rrt lt*d n miplu atmattptt

MAAR fiÍ|ED
DAT OÍ|LFT

o Schoonheidssalon
o Zonnebank

Dr. Muller

Dlverce behandellngen
alleen op alspnak.

Depót: Dr. Babor, Dr. Eckstein en Biodermal.
ÁN8OS aangesloten en SÍiyas gediplomeerd.

ER IS

\-r- V$#Mfurr,

ln/anE/anttcs

"ttlrqW&/4wf
WESTERGOLEANE 31 - /JLSI
TEL.05155-1510

DE SPANJERSBERG KOLLEKil E
DE GRCCTSTE KANSVAN SIAGEN

IN, . GEBOORTE AANKONDIGINGEN
. HUWELIJKS AANKONDIGINGEN
. UITNODIGINGEN
.BLANKOKAARTEN Rt
. MENU'S ENZ. [Ë/$-,-

Maak gebruik van de diensten van onze adverteerders!
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Kerkscheepje uit lJlst nu in
Fries Scheepvaart Museum
Van de gemeente Wymbritseradiel kreeg het
Fries Scheepvaad Museum te Sneek een
scheepsmodel in bruikleen (aanwinst 1986-
nr. 392). Het is de romp van een oorlogsschip,
dat bewaoend was met 26 stukken.
Zowel aan bakboord als aan stuurboord staat
tussen dê berghouten op een lichtblauwe on-
dergrond in vergulde schaduwletters:
DIE MYN NAEM BEGERIGH IS OM TE WEE.
TEN/ 'T WAEPEN VAN DIE STADT YLST BEN
ICK GEHEEÏEN.
Onder de spiegel zijn de initialen F.P. gegrift:
Het smalle uitgeholde blokmodel met galjoen en
hoog achterschip is ongetwijfeld 17de-eeuws.
Er zijn sporen van de oorspronkelijke tuigage,
onder andere aan stuur- en bakboord series van
vier en vijf gesmede spijkers, waaraan de wan-
ten bevestigd zijn geweest. In de uitgeholde
romp bevindt ziih een gesmeed, ijzerên oog,
waaraan het model gehangen heeft. De ophan-
gingsmogelijkheid wijst er op dat het model wel
eens een kerkscheepje geweest kan zijn. De
gegolfde lijn van het wit geschilderde onderwa-
+erschip wijst ook in die richting. Het model

\_:'ft.rigll sinds mensenheugenis in het raad-
h-uis in lJlst bevonden, maar zou wel eens af-
komstig kunnen zijn uit de in 1830 afgebroken
Mauritiuskerk van lJlst. Het is nu het oudste
scheepsmodel dat in de museumcollectie is
opgenomen.
Zie ook de rubriek 'lJlster Allerlei'

Het Nat. Reumafonds:
een motor,
volop in beweging!
Het leven nu kenmerkt zich door beweging en
snelheid. Wie goed ter been is, heeft daar soms
al moeite mee.
Laat staan de 300.000 reumapatiënten die Ne-
derland telt.
Want reuma haalt de vaad uit je leven.
Het Nat. Reumafonds zetzich vol energie in om
die vaad er weer in te brengen. Het maakt de
omgeving leefbaar, past ontspanning en vakan-
tie aan en stimuleeÍt het contact met lotgenoten.
Het Reumafonds is tevens de grote motor ach-
r'- het zoeken naar de oorzaak van reuma.

Jnt die motor voorzien van brandstof. Geef
daarom in de week van 7 tot en met 1 3 maan oer
collectebus, giro 324 of bank 7 07 07 0848.
Namens het comité lJlst,

Afke Wahle-de Vries

I Jlster TaÍeltenniskampioen-
schappen
Zaïerdag 5 maart a.s. worden weer de
lJlster Tafeltenniskampioenschappen ge-
houden. Deelname staat open voor alle
inwoners van lJlst, Nijezijl en Oosthem.
InschrijÍgeld jeugd Í. 3,-, senioren f. 4,-.
Opgeven voor 3 maart a.s. bij: A. Reinstra, ,

tel. 2181 ; F. Waltie, tel. 1397 of G. Diikstra,
tel. 1754. Organisatie: TTV EfÍect '78.

Kruisvereniging lJlst
De kruisvereniging lJlst e.o. organiseert bij vol-
doende deelname een gespreksgroep voor ou-
ders met kinderen in de leeftijd van 1 tot 4 jaar.
Het doel van deze gespreksgroep is om ervarin-
gen uit te wisselen over de opvoeding van je
kind.
De onderwerpen voor deze avonden kunnen
zijn: koppigheid, zindelijkheid, speelgoed, enz.,
maar worden bepaald door de deelnemers aan
de groep.
De gespreksgroep wordt begeleid door opvoe-
dingsvoorlichtster Inge Bakker en starl op dins-
dag 25 Íebruari van 20.00-22.00 uur.
Aan de gespreksgroep zijn verder geen kosten
verbonden; alleen een bijdrage voor de koffie.
Je kunt je opgeven bij Bettine Kuipers, tel.
051 41 -1 378 tussen 1 2.00-1 3:00 uur.

Open Deur Paasaktie
Doe mee!
De Open Deur Commissie in lJlst verwacht dat
op 2e Paasdag (4 april) meer dan honderd ver-
schillende attenties in de Hervormde kerk ge-
zien kunnen worden, bestemd voorouderen en
ziêken in lJlst.

De Open Deur groep vindt het namelijk belang-
rijk om voor ouderen en zieken eens wat ek-
stra's te doen.
We kunnen dit doen uit respect voor hun ouder-
dom oÍ als steun omdat ze soms het gevoel heb-
ben er niet meer bij te horen.
Met Pasen kunnen we dit persoonlijk nog eens
laten blijken door middel van een Paasgroet:
een bloemstukje, een fruitbakje of een geknut-
seld iets.

Hoe stellen we ons dit voor?
Een ieder weet vast wel wie ouder dan 75 jaar is,
oÍ ziek oÍ eenzaam in zijn straat of omgeving, en
waarvoor hij oÍ zij wel wat zou willen maken.
De Open Deur Commissie heeft getracht een zo
volledig mogelijke lijst samen te stellen van ker-
kelijke en niet-kerkelijke mensen.
We zouden het nu Íijn vinden als mensen zich
opgaven voor het maken van een cadeautie
(plm. / 7,50) voor iemand die zij via de lijst van
de Open Deur Commissie wil kiezen.
Dit jaar wordt er dus niet gecollecteerd.
Vervolgens iS het dan de bedoeling dat op 2e
Paasdag voor de Open Deur Dienst alle ca-.
deaus uitgestald worden, waarna een ieder na
afloop zijn eigen gemaakte Paasgroet persoon-
lijk kan bezorgen.
De Open Deur Commissie hoopt op deze ma-
nier dat we met elkaar en voor elkaar binnen en
buiten de kerken de Paasgroet kunnen laten sla-
gen.
Als u voor iemand wat wil maken of nog vragen
hebt, dan moet u zich voor 27 maart opgeven
bij Janneke Vink, Bockamastra at 29, tel. 217 4.

De Open Deur-commissie lJlst

We @rfKewtrMm fam 9eM@e@@wffsm@,,,
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'NO&I IN KRAHTE
UHDER tíA,
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Ned. Christen Vrouwenbond
Op 28 januari !.1. hield de N.C.V.B. haar jaarver-
gadering onder leiding van mevrouw Wierda.
Mevrouw Kempenaar-Verhoog nam deze
avond afscheid als presidente na 6 jaar trouwe
dienst. Mevrouw Hoekstra-Rijpmavolgt haarop
en mevrouw Frankena- Hoomans wordt de
nieuwe secretaresse. MevrouwVenema-Herder
neemt afscheid als propagandiste en haar taak
wordt overgenomen door mevrouw Postma-
Monsma.
De aftredende vrouwen wordt dank gebracht
voor hun inzet voor onze afdeling en krilgen als
dank een versierde kop en schotel met Bondsle-
peltje.
De nieuwe bestuursleden worden welkom ge-
heten en krilgen ter aanmoediging êen tuiltje
bloemen.
Zoals gebruikelijk op een jaarvergadering krij-
gen we een overzicht over het aÍgelopen jaar.
Secretaresse mevrouw Hoekstra bracht haar
jaarverslag op rijm en liet verschillende aangele-
genheden de revue passeren. Penningmeeste-
resse mevrouw Zwaagstra had haar Íinanciële
perikelen op schrift gesteld en daaruit konden
we opmaken dat er nog een Ílink batig saldo
was. Alle hulde voor haar beleid.
Ook de commissie 'Lief en leed' had niet stilge-
zeten en verschillende bezoekjes gebracht bij
zieke leden, terwill er ook enige leden waren die
een jubileum hadden te vieren. Mevrouw Boer
kon ons dit alles precies vertellen.
Mevrouw Jansma bracht verslag uit over de fi-
nanciële adoptie. Momenteel steunen we 2 kin-
deren individueel en 7 groepsprojecten, zoals
o.a. in India en Haiïi. Er wordt veel goeds ge-
daan met ons geld. Aan deze actie doen onge-
veer 70 mensen mee.
Na de pauze spelen we een ganzenbordspel on-
der leidiqlg van mevrouw Heuveling. Het wordt
ons niet gemakkelilk gemaakt, maar uiteindelijk
komen er toch drie winnende koppels uit de
strijd te voorschijn.
Mevrouw Bij de Weg zegt het bestuur dank vooÍ
hun inzet in het afgelopen jaar, want achter de
schermen gebeurt heel wat. Dezewoorden wor-
den met applaus onderstreept.
Met het zingen van een avondlied wordt deze
gezellige avond afgêsloten.
De eerstvolgende vergadering is op donderdag
25 Íebruari om 8 uur in het 'Mienskipsh0s'.
Soreekster mevrouw Beintema over haar werk
als logopediste. Gasten hartelilk welkoml
lnlichtinoen: mevrouw Frankena. tel. 1323.

# Galamagracht 9 - lJlst - 05155 - l318

O"OOOOO PUNTSGEWIJS

Langs deze weg wil ik iedereen bedanken voor
de vele kaarten, bloemen en kadootjes tijdens
mijn veólijf in het ziekenhuis.

Sham en mevr. Jagroep
Westergoleane 11

lJlst

TUINLIEFHEBBERS!
Wie heeft er nog interesse om zijn eigen groente
en aardappelen te verbouwen? Wij hebben op
de Z.O.-tuinen nog enkele plaatsen vrij.
Inlichtingen bij tel. 2029 of tel. 1295.

Het bestuur van de
Volkstuinvereniging

Een ieder die tiidens de ziekte en het overlijden
van de heer H. Lageveen belangstelling heeft
betoond, willen wij langs deze weg bedanken. In

het bijzonder de heren doktoren Drenth.en
Sietsma. Tevens bedanken wij hierbij voor alle
lidmaatschappen en donaties die de heer Lage-
veen toebehoorden.

Gebr. Lageveen
De Feanrànne 27

.MIJN HOBBY, UWGEMAK'
Het vertrouwde adres voor-al uw slijpwerk!
ZelÍ verteld
Vader: (wonende in lJlst, J. Hoomanstraat) op
bezoek bil zijn dochter in Franêker: 'Meid, wat
heb jij toch heerlijk scherpe messen. Hoe komt
je daar aan?'
Dochter: 'Die heb ik laten slilpen bij 'Miln hob-
by, uw gemak' in lJlst, bij u om de hoek. Die kent
u toch wel van het Kypmantsje?'
Vader: 'Eh, ja, o.' enz.
Inmiddels geniet vader iedere dag van zijn ei-
gen scherpe messen.
Motto: U behoeft niet te wachten tot u ooit een
dochter in Franeker hebt wonen, neem de kort-
ste route naar uw fijnslijper P.H. de Vries, Boc-
kamastraat 27,te\.1782. Velen gingen u reeds
voor!

NVTDNTÀPUT

"lffift-. qqt

HYPOTHEKEN
Een hypothecaire lening bij onze bank heeft
- een gunstig rentetarief
- cliëntvriendel ijke voorwaarden

Naast het rentetarief zijn de voorwaarden
erg belangrijk.

Wilt u een huis kopen c.q. botlwen?
Neem dan ook eens contact op met
onze bank; misschien is het uw
voordeel.

t-n) n n _ n_ (-T Galamagracht 1

HALll0BflmH lH fiïou,uu,o,u
Openingsuren: dagelijks 8.30 - 16.00 uur

vrijdagavond 19.00 - 20.00 uur

het bedrijÍ voor levering en plaatsing
van alle soorlen glas.
verkoop van: verÍ, behang, doe-het-
zelÍ-artikelen, klompen, werk-, klomp-
en turnschoenen.

J.G.DEVRTES -TJT.ST
scltllders- en bettaÍrgeÍsbeclrfÍ

M.WreIi-ffisk
Galamagracht 13 - Tel. 05155-1387

Voor nieuwbouw, uitbreiding of
onderhoud van uw:

a VerwaÍming
(C.V. en lokale verwarming)

. SanilaiÍ en ualêrleiding

. Zinkwerk

. oakbedekking

Inslallatie- en loodgietersbedríií

A. SIIPERDA
Stadslaan 2a, teleÍoon 05155-1224

De enlge zelfslachtende slager in
ons sfedeke, snijdt voor U het vlees
zo van het stuk.

ProeÍde U al:

Ons vers gemalen

heerlijk gekruid
gehakt

en onze echte

Friese droge worst?

D i nsd ags- en v ri jd ag savon ds
bezorgen wij Uw bestelling!

SLAGERIJ

W. Zailstra & 7n.
Eegracht 65 - lJlst - TeleÍoon 1309

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


