
ftD$serrypmant$e
Aan het einde van deze maand verlaat de P.T.T. het postkantoor Galamagracht nr.
43. Kantoorhouder Jan van Tromp Boomsma verhuist met zijn handel naar een
zogenaamde 'Porto Gabin' (:noodgebouwtje), die geplaatst zal worden op het
parkeerterrein bij de Golff-supermarkt.

Dit tijdelijk onderkomen zal weer worden verla-
ten als de plannen van het nieuw te bouwen
postkantoor definitief worden goedgekeurd en
de bouw van dit pand is gerealiseerd. Hiervoor
moet dan wel eerst de oude Openbare Lagere
School naast het vroegere gemeentehuis wor-
den afgebroken.
Volgens een woordvoerder van de Dienst Ge-
reeentewerken duurt het zeker nog wel ruim

1-:n jaar voordat lJlst een nieuw postkantoor
heeft.

Restauratiê
De eigenaar van het oude postkantoor, de fami-
lie H. Bouman, laat dit karakteristieke pand res-
taureren. In de gevel zit een fraaie steen uit
1634, maar deze voormuur op zich is niet ouder
dan ruim honderd jaar. De ingang tot de woning
Galamagracht nr. 42 komt te vervallen, de in-
gang nr. 43 (nu t.b.v. postkantoor) blijft gehand-
haafd.
Verder worden kozijnen, dak en stoep ver-
nieuwd. Er zullen 4 natuurstenen stoeppalen
worden geplaatst met daartussen kettingen. De
typische gevelomlijsting wordt ook hersteld en
het gehele huis wordt opnieuw ingedeeld.
Het restauratieplan is gemaakt door architect A.
Wijbenga uit Sneek, aannemer is Gebrs.
Wiersma en installateur O.F. van der Woude,
beide uit lJlst. Het glaswerk wordt verzorgd
door schilder Jochum de Vries uit Oosthem. Als
de restauratie is afgerond hoop ik nog eens wat

.er te kunnen vertellen over de historie van dit
\r'oouw en de bewoners.

Fr.B.

Sqbber-cn Po\ctber
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Kwatryn:

Leavie dyn neiste mei dyn hiele hert
leavie dyn alderneist en freegje net -
biachtsje't blinken Ían dyn Ílechtge stounen;
haw lêaÍ, haw leaf, hwant moarn is itto let.

Fedde Schurer

12e jaargang, nr. 3. maart 1988

Voormalig postkantoor wordt gerestaureerd
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Vereniging'Stadsbelang lJlst'
Verslag van de 4e algemene ledenvergade-
ring d.d. í0 maart 1988.
De opkomst is groter dan vorige jaren, hetgeen
de voozitter bijzonder tevreden stemt, al be-
draagt het aantal leden nog steeds geen 50%
van de inwoners. Er zal dan ook elk jaar een le-
denwerfaktie gehouden worden in een bepaald
gedeelte van lJlst, te beginnen in plan De Rat.
Hoogstwaarschijnlijk zal er ook een enquête ge-
houden worden over wat er in lJlst leeft.
De notulen, hetjaarverslag en het financieel ver-
slag worden goedgekeurd.
Van mevrouw N. v.d. Lei-Faber wordt na 4 iaar
aÍscheid genomen als bestuurslid. Zij maakte
vanaf de oprichting deel uit van het bestuur en is
na een 2e zittingsperidde niet herkiesbaar. Me-

GROFVUILROUTE

vrouw G. Spoelstra-Rusticus wordt bii akklama-
tie gekozen als haar opvolgster. Hetzelfde geldt
voor de heer G. de Jong, die vanwege de vele
werkzaamheden van het bestuur de gelederen
komt veÍsterken, zodat er nu nog maar '1 per-
soon wordt gezocht om het geheel voltallig te
maKen,

VerkeersveiligheÍd
Het betoog van de heer J. de Jong, die werk-
zaam is bij de dienst wegen van de gemeente
Wymbritseradiel, is duidelijk en op bepaalde
punten verhelderend.
Alvorens de gemeente besluiten neemt inzake
verkeersmaatregelen worden er bij de politie en
het Regionaal Verkeersorgaan inlichtingen in-
gewonnen. Om tot bepaalde maatregelen te ko-
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Belter mei ferlegen as om ferlegen,
sei de man en liet it oer him
hinne komme
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Wffiu,
Zevenpelsen 8, 8651 BT lJlst
Privé: Sikko Sjaerdemalaan 31 , lJlst
TeleÍoon 05155-1322

g-Wrltu-Id n miBlw attnultptt'

Occasions en
N ieuw-verkoop
Goede service

Te1.1249
Holtropweg 5

Reparatie
Plaatwerk - Spuiten

Galamagracht 44 - lJlst
Tel.05155-1996

MAAR OÍ|ED

DAT fiÍ|tFF
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Nu alle uitlopende series
Voetbalschoenêh voor HALVE PRIJS

Ook SpOftSChOenen merken Quick en tnter
HALVE PRIJS

orisinete AGU Regenpakken
Kindermaten 12 tlm 16 van t.97,- nu Í. 57,-

Nu votop Spijkerbroeken en Truien
in de nieuwe modekleuren

Grote keuze in KatOengafen in diverse tinten

1-pers. Matrassen Bo/190 - 90/190 - 90/200
nu met Gratis matrasdek

2-pers. Matrassen 130/190 - 140/2oo
met 2 gratis hooÍdkussens

Nu volop keus in Vitrage, OvergordijnstoÍ
en Vloerbedekking

"lJlster Warenhuis"
G at a m ag r "!i r'uo+"7"!, r, o o n 1 22e
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"AGENDA" MAART-APRIL

26 maaÊ Stichting Jongerenwerk, Muziekband, Mienskipsh0s
26 maart Uitverkoop 't Snabbeltje, 's morgens.
30 maart'Tryater', jeugdvoorstelling, Mienskipsh0s (middag)
S) maart Open avond, naaicursus, 't Nifelh0ske
31 maaÉ Gymn, Ver. Stànfries, ledenvergadering, Utherne, S uur

6 april InstuiÍ gymn. ver. Stànfriês, 's middags, Uthernê
8 april Klaveriassen, Mienskipsh0s
9 april Jaarfeest, jeugdclubs, Mienskipsh0s

11 april Bridgeclub (middag), Mienskipsh0s
13 april Hervormde kerk, gemeenle avond, Heru. konsistorÍe
í3 april Bridgeclub, Mienskipsh0s
15 april Toneeluitvoering, buurtvereniging Ylostinslaan, MienskipshOs
16 april Huis aan huis aktie, Wereldwinket De Klepper, verkoop zuivere koffie en thee, lJlst,
Oosthem en Nijezijl
17 april Koffieconcert, Mienskipsh0s, Muziekschool, 11 uur
18 april Bridgeclub (middag), Mienskiírsh0s
18 april V.V.V.-vergadering, S uur, Utherne
19 april Volksdansen 'De Yleke Dounsers', jaarvergadering, Mienskipsh0s
20 april C.P.B. en N.C.V.B. modeshow, Mienskipsh0s
23 aprtl DonateursconceÉ 'Concordia' en 'Euphonia' Baerveldt, kwad voor acht
27 april Thema-avond Patiëntenraad, Stress en vage klachten, mevr. L. Meyer, Nij Ylostins

. I april Bond van Plattelandsvrouwen in Friesland, slotavond, verrassing!!!

men moet er ook aan tal van randvoonivaarden
worden voldaan b.v. van de FRAM, SRV en ste-
debouwkundigêcommissie.
In vogelvlucht worden daarna de verkeersmaat-
regelen die de afgelopen jaren zijn genomen aan
de orde gesteld.
Hierna ontspint zich êen levendige diskussie die
zich toespitst op de bekende probleemgebie-
den, namelijk de Stadsgrachten en Zevenpel-
sen. Het grote struikelblok blijft de te hoge snel-
heid. Het gemeentebestuur wil na de snelheids-
metingen op de grachten, die hebben uitgewe-
zen dat het gros 25 km/uur en een enkele uit-
schieter 45 km/uur rijdt, voorlopig niets doen.
Dit tot groot ongenoegen van de bewoners. Wel
blijkt telkens weer dat de eigen inwoners van
lJlst zich schuldig maken aan het te snelle rij-
oen.
De heer Schotanus houdt dan ook een kod
maar vurig pleidooi om eerst de hand in eigen
hoezem te steken en ook de buurman/vrouw

,.,n hetjasjetetrekkenalsdesnelheidwederom
\É overschreden en niet altijd de oplossing te wil-

len zoeken bij de gemeente. Dit geldt voor alle
situaties in lJlst waar dit probleem zich voor-
doet.
Verder wordt er aandacht gevraagd voor:. het parkeerprobleem dat zeker zal ontstaan

op Uilenburg als het zijdeatelier wordt ge-
openo;- de nu in het donkerzo gevaarlijke slinger in het
fietspad langs de Zuidwesthoekweg.

Deze zaken worden door de heer De Jong geno-
teerd en meegenomen naar de gemeente.
Tijdens de rondvraag komen aan de orde:* bestemming oude Mauritiusschool. 'lJlst' vaker op ANWB bewegwijzering

- toiletvoorziening recreanten.
Tenslotte bedankt de heer P. Dijkstra de men-
sen van de werkgroep die zich ingezet hebben
om het jeugdhonk van de grond te krijgen,
waarna de belangstellenden zich bij de heer
C. v.d. Kooy kunnen vervoegen voor nadere in-
formatie over plan Cloostercamp

Ghristelijke Plattelands-
vrouwen Bond, afd. IJlst
Voor de Chr. Plattelandsvrouwen sorak 18 fe-
bruari 1988 mevrouw Brandsma-lJdema uit
Blauwhuis, voorzittêr van het C.D.A., fractie
Friesland met als onderwerp'Huisvrouw en Po-
litiek, Kom Noul'
Mevrouw Brandsma wees de dames er oo om
als vrouw wat meer interesse te tonen voor de
politiek. Dit zou heel goed zijn voor de ontwikke-
ling van de maatschappij, een vrouw denkt over
bepaalde dingen heel anders dan een man, b.v.
defensie, onderwijs, enz. De meeste mensen
denken dat je een hogere opleiding moet heb-
ben, maar dat hoeft helemaal niet.
Naar aanleiding van deze lezing werden er nog
vele vragen gesteld, die door mevrouw
Brandsma werden beantwoord. Zeker een leer-
zame avond!
Van de oud-bestuursleden mevrouw Hoekstra,
S. Sjaerdemalaan, mevrouw Faber, Eegracht,
mevrouw De Vries, H. Huizengastraat werd af-
scheid genomen, voor elk was er een leuke at-
tentie.
De nieuwe bestuursleden mevrouw Pietersen,
Mientlên, mevrouw Broersma, Ylostinslaan,
mevrouw Osinga, Hár:inxmaweg werden gein-
stalleerd.
Het bestuur ziet er nu als volgt uit:
Presidente mevrouw Wiebenga, Ylostinslaan;
vice-pres. mevrouw Pietersen, Mientlàn, secre-
taresse mevrouw Hiemstra, Ylostinslaan, notu-
liste mevrouw Osinga, Harinxmaweg, penning-
meesteresse mevrouw Broersma, Ylostinslaan;
ziekenbezoek: mevrouw Nauta, Zuidwesthoek-
weg en mevrouw Bakker, Zevenpelsen.
De eerstvolgende avonden van de C.P.B. zijn op
17 maart kreatieve avond; 20 april modeshow.
Dames bezoek onze avonden eens. Nieuwe le-
den ziin van harte welkom!

q'*. tcotlelctre 
^Srnqrna, -

5ffi"1ta6 u.^. l]Qrs
HAËOwEEf v.A ?gts

AggndabuÍêêtUtMevrouw w. Kempe-
naar- Verhoog, Jonker Rispensstraat g, têlefoon
1747.
Data voor de agenda vóór de eerste van de
maand opgeven aan bovenstaand adres.

Vaste avonden/middagen :

Zangvereniging'Euphonia' repetitie iedere
dinsdagavond 8 tot 1 0 uur in de Doopsgezinde
kerk.
Muziekkorps'Concordia' repetitie iedere
maandagavond half I tot half 10 in 'Het Miens-
kiosh0s'.
Drumband'Concordia'iedere dinsdagavond
van 7 tot I uur, Galamagracht 28.
Judo lessen, iedere dinsdag 4 tot 8 uur in 'Het
Mienskiosh0s'.
Volksdansen 'De Yleke Dounsers', jongeren-
groep dinsdagavond 8 tot 1 0 uur, 1 keer in de 1 4
dagen in het'Himsterh0s' te O'osthem. Ouderen
iedere dinsdagmiddag van half 2 tot3 uurin'Hêt
Mienskipsh0s'.
Schaken elke maandagavond in de Stadsher-
oerg
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.
Tafeltennis maandag van 19.00 tot 23.00 uur,
zaterdag van 9.00 tot 'l 3.00 uur jeugd.
't NiÍelh0ske iedere maandagavond 18.30-
'19.45 uur, iedere woensdagmiddag 13.30-
14.30 uur
Gymn. Ver. StánÍries ma. 17 -21 uur; di. 1 7-1 9
uur; wo. 13- 19.45 uur en vr. 17-18 uur in de
Utherne
FNV info-team Sneek Wlmbritseradiel
Louise Heeringa, Westergoleane 45, lJlst oÍ tel.
05155-1970; levens elke maand.middag van
15.00-17.00 uur, Oude Koemarkt (Wereldwin-
kel), coórdinator 051 50-1 5429.

'lt Dryltser Kypmantsje'
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-t
maatwerk
meubrlair.

rh-rTI-TIII
meubelmakerij r.galama ijlst
. in meubelen, keukens. inteneurbouw, orotel(t-
uilenburg 16-18, 8651 ek ijlst, teleí. 05155-2251

DE SPANJERSBERG KOLLEKfl E
DE GRCOTSTE KANSVAN STAGEN

IN, . GEBOORTE AANKONDIGINGEN
. HUWELIJKS AANKONDIGINGEN
. UITNODIGINGEN
. BLANKO KAARTEN
. MENU'S ENZ.

#

alle
inlichtingen over alles wat met

ziektekosten verband
houdt

elke woensdag in lJlst
Gemeentehuis, Stadslaan 75

van 10.30 tot 11.30 uur

zielrcnfonds
Ieeuwatden.$teek

Leeuwarden Harlingertrekweg 53, 058-91 391

Galamagracht 9, tel. 1318

VVV IJIst
Ook ons "winterslaapje" is weer achter
de rug. Alhoewel we de aÍgelopen winter
niet stil hebben gezeten. In samenwer-
king met het gemeentebestuur is er
gewerkt aan realisering van toiletaccom-
modatie/VVV-kantoor in het oand
Geeuwkade 4 te lJlst.
Nu lijkt het er op dat binnen aÍzienbare
termijn met de verbouw en restauratie
begonnen kan worden. Ons beider streven
is om het pand opzo kort mogelijketermijn
- indien mogelijk begin deze zomer -
funktioneel te laten zijn.
WV is dan helemaal niet meer uit het
stadsbeeld weg te denken!
Dit seizoen werken we dus al naar dat
nieuwe jasje toe.

Jaarvergaderlng 18 aprll/de Ulherne
De Algemene Leden Vergadering van VVV
lJlst wordt dit jaar gehouden op 18 april
aanstaande in de bestuurskamer van
sportcomplex De Utherne te lJlst.
De leden ontvangen nog een uitnodiging
voor die avond. Natuurlijk zijn ook nieuwe
leden dan van harte welkom,

Een nleuwe lníormatrlce
Tot onze werkelijke verhuizing zullen we
dit seizoen waarschijnlijk eerst nog wel te
vinden zijn aan de Galamagracht te lJlst.
We zoeken nog wel een goede, serieuze,
aardige, ondernemende, enthousiaste me-
dewerker (m/v), die bereid is als medewer-
ker van VVV lJlst op te willen treden. We
kunnen u veel vertellen over het vorig
seizoen, maar eigen initiatief, onderne-
mingslust en vindingrijkheid zijn zeker
nodig!
Geïnteresseerd? Neem dan eens kontakt
met ons oo of bel 05155-2241,05155-1818
ot 05155-4222.

Bèd en Brochie
Bêde en Brochje wordt aangegeven als het
(vaak) voor één nacht aan iemand een
slaapplaats bieden, met- een ontbiit en
eventueel andere service, voor een klein
bedrag als vergoeding.
Van deze "Bêd en Brochje"-mogeliikheden
wordt in heel Friesland veel gebruik
gemaakt.
Wilt u deze service ook verlenen aan de
stilte-zoekende toerist, oÍ wilt u meer infor-
matie, kom dan rustig eens bij ons langs.
Dat geldt natuurlijk ook in het algemeen.
Het VVV is er niet alleen voor de Vreemde-
ling. Dat ziet u als u er eens binnenstapt!

In aktie voor gevangen vrou-
wen
Overal staan vrouwen naast mannen in de strijd
voor mensenrechten.
Zii worden daarvoor evenals die mannen gevan-
gen genomen, gemarteld, vermoord of zij 'ver-
dwijnen'.
Elke maand voed Amnesty aktie voor gewe-
tensgevangenen door het schrijven van brieven
naar autoriteiten in die landen waar zij gevangen
zitten.
Tot eind april kunt u schrijven voor 5 vrouwen

die gevangen zitten wegens haar niet-geweld-
dadige overtuigingen of aktiviteiten.
De aktie wordt gevoerd ter gelegenheid van de
Internationale Vrouwendag die in veel landen op
8 maart wordt gevierd. Een van de gevangen
vrouwen waarvoor op de schrijfavond in april
geschreven kan worden is de lerares Nurhayat
Maz.Ze is getrouwd en heeft 1 kind. Ze was lid
van een Vereniging voor Progressieve Vrouwen
die na 1980 verboden werd. Leden van deze
vereniging, onder wie Maz, werden beschuldigd
van kontakten met de verboden Communisti-
sche Partij. Ze werd niet aangeklaagd wegens
het gebruik van geweld of het propageren daar-
van.
Daarom beschouwt Amnesty lnternational haar
als gewegensgevangene en vraagt om haarvrij-
lating.
Amnesty International vraagt u ook te schrijven
voor 4 andere vrouwen.
Op de schrijfavond in de openbare bibliotheek
kunt u meer informatie krijgen over deze vrou-
wen. Voorbedrukte kaarten zijn aanwezig die u

kunt versturen.

Werkgroep Amnêsty International

Ned. Christen Vrouwenbond
Onder leiding van mevrouw Hoekstra verga-
derde de NCVB op 25 februari l.l.
Een 50-tal dames kon worden verwelkomd, als-
mede de spreekster, mevrouw Beintema, logo-
pediste.
De presidente opende de vergadering met bij-
bellezing, meditatie en gebed. Mevrouw Hoek-
stra herdacht mevrouw Woudstra-v.d. Meer, die
op 11 februari van ons heen ging. Mevrouw
Woudstra was één van onze oudste leden e.
mede-oprichtster van onze afdeling in 1937. v
Mevrouw Tichelaar wekte ons op de Wereldge-
bedsdag op 4 maart te bezoeken.
De kledingaktie wordt gehouden van 14-19
maan.
Hierna was het woord aan mevrouw Beintema,
die ons iets vertelde over haar werk als logope-
diste. Logopedie heeft te maken met spraakge-
bruik. Stemafwijking komt voor als men de stem
niet goed gebruikt (heesheid) of bij ziekte aan de
stembanden. Mensen die veel moeten spreken
kunnen een technische opvang nodig hebben.
Een baby schreeuwt, dit is een goede oefening
voor de ademhaling, later begint hij te brabbe-
len, spelend oefent hij zijn tong, lippen en gehe-
melte. Hij luisted naar de ander en begint na te
cloen.
Dove kinderen kunnen zichzelf niet horen, waar-
door hun taal beperkt blijft. Het milieu waar een
kind opgroeit speelt ook een rol. Sprêken de ou-
ders slecht, dan vindi dat zijn terugslag bij de
kinderen: door de neus spreken, lispelen, na-
bootsing van het verkeerde. Spanningen thuis,
als ruzies, nerveuze toestanden kunnen stotte-
ren tot gevolg hebben. Door er geen aandacht
aan te schenken gaat het vaak wel over.
Afwijkingen aan het spreekorgaan zelf - als ha-
zelip, open gehemelte, tanden, tandenwisse-

ZrsnsrecK
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ling, verkeerde kaakstand - kunnen tot spraak-
aÍwijking leiden.
Mevrouw Beintema wist de dames erg te boeien
met haar betoog en terecht dankte de presi-
dente haar hartelijk voor haar leerzame lezing.
Met het lezen van een gedicht werd deze avond
besloten.
De eerstvolgende vergadering is op donderdag
24 maart. Spreekster mevrouw Van der Wal-de
Haas met het onderwerp 'Als het kwaad vrou-
wen treft'.
Gasten harteliik welkom!

Het bestuur

Spannende wedstrijden bij
judoclub lJlst
Na 3 ronden van de clubcompetitie judoën ko-
men de kanshebbers op eremetaal langzaam
maarzeker naar boven klimmen.
De allerjongste groep doet nog niet aan de com-
petitie mee maar bereidt zich er wel op voor
middels speels-doelgerichte oefenvormen.
Bij groep 2 (plm. 8-1 0 jaar) wordt er al fel gestre-
den om koka's, yugo's, wazari's en/of ippon's
''esp. 3, 5, 7 of 10 punten in het westerse sys-

\<eem).
Op dit moment gaat Kariem Elmallah nog alleen
aan de leiding. Maar Daniël Smid, Jeroen Brink
en Nynke Adema zitten klaar voor de overname.
In de groep 1 1-12 jaarzijn Jan Willem Dijkstra en
Remko Muizer sierke koplopers maar ook zij
moeten zo langzamerhand oppassen voor
Wouter Veltman en Hugo de Vries.
Groep 4, de junioren/seniorêngroep is wat klei-
ner geworden, maar daardoor niet minder span-
nend. Bouwen de Vries maakt het Harry
Boersma steeds lastiger om overeind te blijven.
Arjen Bakker en Joute Bijlsma zijn nieuwelingen
in deze groep maar zij maken het al knap lastig
voor o.a. Gerwin Boersma en Gerrit Visser.
De stand met nog 3 ronden te gaan is:

Groep ll: 1. Kariem Elmallah,2. Daniël Smid, Je-
roen Brink, Nynke Adema, 3. Wilma Vink, Wout
Meijer, Grietje Grondsma, Jelle Postma, Anton
Visser,4. Jacob Kuyer, Jaron de Paauw,5. Heidi
Hoekstra, Renata Wind, 6. Jildou, 7. Froukje.
Groep lll: 1. Remko Muizer, Jan Willem Dijkstra,
2. Wouter Veltman, 3. Hugo de Vries, René Ei-

, 'g, 4. Jitse Jan de Vries, Gerard Dijkstra, 5.
rójoerd Jan van Klaarbergen, Feite Visser, Roy

Venema.
Groep lV: 1. Harry Boersma, 2. Bouwen de
Vries, 3. Minze Mink, Gerrit Visser, Gerwin
Boersma, 4. Arjen Bakker, 5. Joute Bijlsma.

Koffie en thee thuisbezorgd!
U drinkt koffie...
Welke koÍfie het ook is, hij komt onvermijdelijk
uit de Derde Wereld.
Met dat kopje koffie heeft u de problematiek van
ongelijke verdeling tussen arm en rijk in de hand.
De meeste koffie die we drinken komt van grote
plantages in Midden- en Zuid-Amerika. Deze
plantages zijn in handen van een kleine groep
families of van buitenlandse bedrijven. Er
werken miljoenen arbeiders. De meesten als
seizoenarbeider voor drie maanden per jaar.

Winsten
Van het geld dat de konsument hier betaalt voor
een pak koffie, gaat maar een klein gedeelte
naar de plantage-arbeiders of de kleine koffie-
boeren. Het zijn de grootgrondbezitters, de op-
kopers, de exporteurs en de regeringen die de
winst opstrijken.

Alternatief
Toch kan het ook anders. Want in Nederland is
ook zuivere koffie te koop.
Voor zuivere koffie wordt een goede prijs be-
taald aan de kleine koffieproducenten en zelf-
standige koóperaties in landen als Mexico,
Costa Rica, Tanzania en Guatemala. De winsten
worden eerlijk verdeeld en aangewend voor ge-
meenschapsontwikkeling.
Dit is een reden waarom deze koffie duurder is
dan de koffie die u normaal in de winkel koopt.
Bovenstaand verhaal is ook van toepassing op
de thee die we verkooen.
Drinkt u ook eens zuivere koffie oÍ thee?
Wij bieden u de mogelijkheid om deze koffie en/
ofthee thuisbezorgd te krijgen.
Binnenkort komen wij op een zaterdagmorgen
in lJlst, Oosthem en Nijezyl bij u langs.

Werkgroep Wereldwinkel lJ lst

G.V. Stánfries Nieuws
Het wedstrijdseizoen is weer volop aangebro-
ken. Zaterdag 27 tebruari reisden 26 leden van
onze vereniging naar Workum om daar deel te
nemen aan de D- en Ë-wedstrijden van Rayon
Sneek. De deelnemerVneemsters turnden een
persoonlijke wedstrijd, maar er kon ook een
groepsprijs behaald worden, terwijl de beste 4
per leeftijdskategorie doorstromen naar de fina-
le. Voor de jongens en heren is deze op 'l g maart
te Veenwouden en voor de meisjes en dames op
9 april te Dronrijp. Hier wordt dan gestreden om
het kampioenschap van Friesland. Het werd

KEqKENETTE
I€qait
l{oon MEErt r_
ro,ràe vóren l3.at %r.

voor Stànfries een bijzonder succesvolle mid-
dag. Van de .l 

8 medailles die er waren te verde-
len, gingen er 10 naar lJlst!
Hier volgt de uitslag:
Rayon D-wedstrijd, jongens t/m 12 jaar: 1. Cy-
rus Kruis 44.70 pnti 2.Tjerk Bakker, 39.70 pnt.
De groepsprijs was ook voor StánÍries met
120.90 pnt. Naast de al genoemde 2 zorgden
Gerben Dirk Bergstra en Rudy Bosma mede
voor dit resultaat.
Jongens 13-15 jaar: 1. Christiaan Kruis 43.85
pnt; 2. Nolke Jan Bergstra 43.55 pnt; 3. Douwe
Dijkstra 42.80 pnt. Bij deze kategorie was geen
groepsprijs vanwege te weinig deelname.
Heren: 1. Jan Sake Hofstede 5'1.20 pnt; 4. en
dus een finale-plaats voor Bob Pruiksma. De
groepsprijs was voorTGP uit Sneek met 130.50
en 2e was Stánfries met 127.45 pnt. Hiervoor
zorgde naast de nrs. 1 en 4 Folkert Corbee.
Meisjes 13-15 jaar: 1 . Minke Oreel 33.75 pnt;
2. Grytte Oreel32.90 pnt; 3. Petra Hagens 31 .40
pnt. De groepsprijs was dus ook duidelijk voor
Stánfries met als vierde deelneemster Karin
Overzet. Hun puntentotaal was 98.05, tenrvijl de
2e ploeg van StànÍries een 3e plaats behaalde
met 80.- pnt. Hiervoor zorgden Elbrig Bakker,
Gerbrich Dijkstra, Monique Bosma en
Anouscka Muizelaar.
Bij de dames geen medailles of finaleplaats, wel
de 3e prijs bij het groepstotaal. Aline Johnson,
Fokkelien Boorsma, Lies Stienstra en Stiinie
Atsma behaalden 87.35 pnt, slechts 0.90 achter
ïGP. SVW werd hier eerste met 98.65 ont.
Bij de rayon E-wedstrijd (hier is de oefenstof iets
gemakkelijker) verdedigden 2 heren de Stán-
Íries-kleuren. Vincent Houtsma werd 1e met
40.85 pnt, terwijl Sjakko Veltman zich met 37.50
pnt. ook voor de finale plaatste.
Alle finalisten veel succes toegewenstl

Attentie *'**** Attentie ****** Attentie
Woensdag 6 april (in de paasvakantie) organi-
seert de G.V. Stánfries weer een GRANDIOZE
|NSTU|F... let op de AFFICHES...

@e MKe wwm f@ffi &eM@e @@wffffi@,,,
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Better mei ferlegen as om ferlegên, sei
de man en liet it oer him hinne komme

Allegear bêst, mar hy gie leaver te fiskjen. Wat
de oaren diene moasten se sels mar witte. Hy
siet it leafst op in stil, sm0k plakje wat te stoar-
eagjen nei syn koark. NetteÍolle, leafst neat, gjin
drokte om him hinne. Allinne sitte, harkje nei de
wyn, nei de fOgels. Hiele sneonen koe er hjiroah
spandearje. lt gie him net sa sear om de Íisk -
dy't er dochs wer de frijheid weromjoech - it gie
om 'derÉtwêzen'. Ut de drokte, de sinnen fer-
sette, prakkesearje oer de sin en it ferrin Ían it
ljuenske libben, dêr't er tige oan hong, en dat
wie better as dat it libben earne oan hong oÍ
earne fanóÍ hinge. Hy wie eltse dei wer sa bliid
as in tsjotterjende protter as de dei him wer wek-
ker róp. Syn Írou fielde har lokkich en de beide
bern wiene yn 'e Íleur fan 't libben. Dus fielde hy
him lokkich. Mar leaÍst woe er dan allinne wêze.
Frjemd? Miskien. Mar d'iene fielt it oars as d'oa-
re. Hy hie it as er siet te fiskjen, of aansens ris in
loopke troch 't grien Étsprutende làn, dêr't it him
dus ek perfoarst net gie om de aaikes, mar om it
swalkjen 0nder it l0d fan de wjokkeljende ljippen
en de heech yn de loft hingjende ljurken. Lok be-
stie Ét twa parten; de iene helte krije jo yn de
skurte smiten - of net - en de oare helte moattê
jo sels sykje. En as it rimpeljende wetter him al
ferfeelde, gie er op 'e rêch lizzen en skóge de
wolkens. Net ien dei wie de loft gelyk. En dêr
achter en achter dizze tyspeljende tinzen socht
er dan de Hàn, dy't alles bestjoerde, mar tagelyk
de minske syn eigen ferantwurdlikens jOn hie.
Ja, dan wiene sokke sneonen te koart, dan krige
er altyd te gau byt. Dan leierfaak de bleate heak
sa yn 't wetter, want, hy wist, in mins kin no ienris
net tagelyk yn- en ophelje.

Earlik sein begriep er net wat syn heit bemaalde
om hiele dagen Ít te fiskjen. Mar goed, hy mocht
omtrint ek dwaan en litte wat erwoe, dus de álde
moast it sels mar witte.
Hy hie sneons wol wat oars te dwaan. OeÍenje,
omraak oeÍenje, hiele sneonen, mei syn maten.
As hja earst ris in knap repertoire yn elkoar hie-
ne, soene se fuort om te spyljen. Dan waard it
pas echt ynteressant. Al in pear jier spile er no
gitaer en hy koe der al moai mêi Ít 'e fuotten.
Mar it wie net maklik om ienriedich ta in stikje
muzyk te kommen, dêr'st alle fiif achter stiest.
Hy hie earst noch wat top-40 wurk dien, mar dat
feÉeelde al rillegau. Doe wie er de rockkant Ét-
skarrele, mar hoe as wat, it pakte him net. Hy
koe syn emoasjes der net yn kwyt. lt kreake in
ein fuort Ían 'heb ik jou daar', maar hy hie syn
draai der net yn fine kinnen. Fierder strune. Wer
oare platen keapje, àlde, swade muzyk en doe
hie er it ynienen: de blues, 'jammin'the blues',
hy hie de smaak te pakken krigen. De oarsprong
spruts him fuortendaliks al oan, ek de basis, mar
't meast fansels de solo en it sjongen. Dêr koest
wat ynlizze. Hy joech syn siel bleat yn de solo's.
En dan it psychysk patroan. Mei pine en muoite
hie er syn maten f0n. De drummer - de stille
wurker, de bassist - de beskieden drager, de
slachgitarist - de frije optimist, de pianist - de
yndividualist, de solist en sjonger - de man mei
de emoasjes.
Faak kaam soks Ét. Heel sterk, fOn erdat. Fryske
blues, hiene se foar keazen. Hy seach en Íielde
de aÍfiniteit.

Of sismar deagewoan besoademiteren. De
triennen koene men ommers wol yn d'eagen
spatte, as men lies dat presidenten ynstee fan
iten, wapens fan it opr0ne en byelkoar brochte
jild kochten. lt roaide igge noch seame.
ï0zenen stjêrden deis en nochris t0zenen leine
te krepearjen. En moast hja der dan mei ophál-
de?l Om't hja dochs wol wist dat der ferkearde
dingen mei it jild barde of dat der dochs mear as
de grutste helte oan de strykstok hingjen
bleau?!
Krige hja net elke kear in klap yn 't gesicht, as
minsken seine 'no hjir asjeblieft, foar brea be-
doeld mar't sil wol op gewearen Étdraaie.'Wat
koe hja der oan dwaan.
Ja, sis dan mar: 'Dat is net foar És ferantwur-
ding,' mar fansels rOn hja der mei fuort en om. -En wat te sizzen fan de Golfoarloch wer't bern
foarop r0ne! Hielendal hystearysk makke. Wiev
de wràld 'leroare? Hie de wráld leard fan alles
wat west hie? Der r0nen jo dan mei wat g0nen
en knaken wilens rivieren en seeën fergiftige
waarden, wylst de oazonlaach weitarde, wylst
agressie en fandalisme tanaam, wylst bosken
en bisten en blommen Étroege waarden, wylst
minsken tamtearren, wylst guon ferrekten, wylst
dy rot polityk, Íerjamme, soest ek net te fiskjen
gean ofsjong in blues, safan:'l can'tchangethe
world, but I can sing the blues'.

'Tsjonge-jonge noch 'n ta,' tochl se, ik ha de
sneontemoarn wer foar my allinne. De oaren
wiene fansels alwer drok mei harren hobby's
oan'e gong. No bêst hear, se dogge mar. Se
sette earst ris in plaatsje op en de discoklanken
klonken fan keamer yn keuken. Earst ris in
kopke kofje en dan mar wat sunichjes op gong
komme. Se wie wat in 'slow-starter'-teminsten .

sa sneontemoarns. Marwersoe men jin ek drok
oer meitsje en oeral om bekroadzje. In peuktus-
ken de lippen en lit it mar op dy ófkomme. Aans.
ris in moai skoft Onder de br0s, ris eefkes noflikv
optutsje en dan op 'e middei marris wat freon-
dinnen opskarrelje. Ris eefkes sjen; wis wie der
hjoed in thÍswedstriid. No dan waarden se wol
oppikt troch wat jonges, eeÍkes by it Íuotbaljen
omàldehoere en dan neidetiid mei syn allen nei't
kluph0s. Dêr wie altiten fan alles te belibjen. En

dan waard der Ían 'e middei grif al ófpraten oer
j0n. Tsjonge noch'n ta, it wie wer onwijs gaaf dit
wykein.
De plaat eefkes omkeare en noch in peuk mei
wat fris. De wràld like wol wer nij, hjoed. Aanst
de strakste soikerbroek mar oan en it hier koe ek
noch wol in kleurke ha; grien of oranje, wat soe
se dwaan? Fan beide mar. Eh-ja, werom ek net.
Grien wie no dizze tiid moaier mar de jonges
fuotballen yn 't oranje. Mar gau los. De sneon
wie hast al wer op 'e helte. Mar goed, de jon
komt ek noch.

Hja iten yn stilte. Oan't er frege: 'Noch nijs?'
'De sneon fljocht om,'sei syn frou.
'Mar de jOn komt noch,' seine de jongelju tage-
lyk.
'As dat bêtter is...'

+
Dêrom de RRRL rythm' & bluesband, oftewol:
'de readrikke riere ljirre rythm' & bluesband'.

Manlju, hja koe der betiden net by. Wat koene dy
dochs 'ikkerich' wêze. Der wiene dochs mear
op dizze wràldl No ja, se moasten it sels mar wit-
te. Mar hja fOn dat der sa'n soad nedich, heech-
nedich wie om oare minsken te helpen. Net om
har no sels op 't boarst te slaan, mar rOn hja net
mei in buske, dan wie't wol mei in yntekenlist en
grif wie hja altiten in sintraal plak om jild yn te
sammeljen foar ien oÍ oar goed doel.
Hja prate der in bytsje oer, mar wat foelen guon
har soms alderaast óf. As it Íoar in oar wie stie de
doar samar op in kier. Mar it minste wie fansels
dat dy grutten, de hearen regearders, tichtby of
fieróf, de saak altiten sa ferdraaiden en kearden. P.F.
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Kerknieuws
Kandidaat Paul van der Waal van Amsterdam
heeft het beroep van de Hervormde gemeente
lJlst aangenomen. Drs. van der Waal is verloofd
en 27 jaar oud. Hij studeerde in Brussel en Am-
sterdam. In oktober 1987 rondde hij zijn theolo-
gische studie aÍ. Zijn vader is Hervormd predi-
kant in Sneek geweest.

De Hervormde gemeente Spannum-Edens-Ku-
baard heeft een beroep uitgebracht op ds.
S. Yoma van Oosthem.

Kontakten met Oost-Europa
Op dinsdag 9 Íebruari 1988 was er in de consis-
torie van de Ned. Herv. Kerk in lJlst een bileen-
komst onder bovengenoemde titel.
Op uitnodiging van de IKV-kern waren daar:
1. de werkgroep werelddiaconaat van de N.H.
Kerk in Joure, die kontakt heeft met een kerke-
lijke gemeente in Hongarije; 2. De werkgroep
van de N.H. Kerk in lJlst, die kontakt onderhoudt
met de Evangelisch Lutherse kerk in Zerbst,
Oost-Duitsland; 3. De Sneeker kantorij, die re-
oelmatig uitwissellingen heeft met koren uit

. 'ngarije 
en Tsjecho-Slowakije; 4. De IKV-kern

\íolsward, die kontakten onderhoudt met een
kerkelijk-politieke groep in Karl-Marxstad in
Oost- Duitsland.
Door korrespondentie en door bezoeken over
en weer, wordt het aantal personen dat betrok-
ken is bij deze kontakÍen, steeds groter.
In landen waar geen Duits of Engels wordt ge-
sproken, maakt de taalbarrière persoonliike ge-
sprekken soms moeilijk. De aard van de kontak-
ten bleek nogal te verschillen. Toch verlelde
elke groep over de grote voldoening die men er-
vaaÍ1 en de hoop die men hieraan ontleent op
een rechtvaardige samenleving. Aan die maat-
schappij blijkt daar en hier veel te mankeren.
We kunnen elkaar stimuleren om dat te zien en
daaraan te werken, ieder in eigen land.

IKV-kern lJlst e.o.
p/a Ylostinslaan 7 5, tel. 1 254

t{tlilíHltRs
UMTilIGIlIG

IJlST
VriJdag 1 april

geen Koopavond!!!

Ein maart

It ljurkel0d lóget
myn heft

en de sinne rekket
op'e rin,

in koweblom brekt
troch d'ierde

en in beam teari
him íepen.

Alles hat ferlet
en meastentiids

it meast
fan waarmte.

Gezdliggoed gesorcerd
engoedkoop, 

ffi

VOOR 
P AS ÉN '

Paaskaarten

Paaseieren

Paasversiering

Paaseierverf

Paaseierverfstif ten

Tot 1 juli Í988

Annle Oostêrbroek-Outschun
WOLKEN BOVEN DE EYKENHOF

Deze prachtige triloglo van êon 96lieÍd
schriilster bevat dÍie boêiendê
stregkromans vol spanning, drama en
Íomantiek:

De Eykenhot
HendÍlkle
Omzlen doet plln

488 blz., gebondên mot eên lraal
klaurenomslag
Normdle prijê | 34,90

NU SLECHTS Í 15,90
Uw vooÍdeel t 19. -

VISSER.IJLST
BOEK- EN FOTOHAN DEL - SPEELGOED

P.F.

Galamagracht g, lJlst, tet. 1318
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Waaromhopen...
afs a Yoordelig
lsant haren?

De doe-het-zelver huurt bii
ons o.a.j . Ladders . Rol-
stelgers o Speciemolêns
. Cirkelzagen . Decoupeer-
zagen a Boormachines
o Schuurmachlnes o Parket-
sch uu rmach i nes c G rond -
of T uinfrezen . Ketting-
zagen enz. enz.

Stadslaan 51
051 55-1 245
o.g.g.
05150-1 2796

Dagelijks geopend
van 9.00-12.30 uur

....voor Uw salarisrekening

....voor Uw spaarrekeningen

....voor Uw verzekeringen

....voor Uw reizen

Ons kantoor in Sneek is iedere
werkdag open van 9.00-16.00 u.

Donde rd ag avo nd van 1 7.00-
19.00 uur.

Doe meer met de bank
die meer doet
BON DSSPAARBANK

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

Bondsspaarbank
van 1818 Sneek-lJlst

o5

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

Nu ook voor houten en kunststoí
kozijnen en dakkaPellen...

VV. Huisman
Eegracht 37 8651 EG lJlst 05155-1735

Autoriischool L. dg 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

Voor al uw:
a 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 wekeliikse folder

SPEERSTRA'S
VOORDEELMARKT
Stadslaan 2 - TeleÍoon 1206

Gazelle en Batavus fieÍsen
T opkwalí te it voo r ie deree n.

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

Uw slagvaardige partner voor
maatwerk in:

VERZEKERINGEN
HYPOTHEKENo\"o_ PENS lo EN EN

\;sk*- ,\
Insp. G.F. de Boer,

Ylostinslaan 9.

P. Hiemstra.
Ylostinslaan 50.

riiwietbcdrii

litst woudsend
jurjen hoomansstraat 2 teleÍoon 05155-2403 midstrjitte 61 teleÍoon 05141-1657
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ftrB{mrfl
Roodhemsterweg 5

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

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

KOPIEREN t/m formaat A3
één- of tweezijdig
vergroten - verkleinen

tNBINDEN d.m.v. ringband van
scripties, katalogi e.d.

VISSER.IJLST
BOEK- EN FOTOHANDEL-SPEELGOED
Gal.m4Íacàt. telèloon 1314

WIJKVERPLEGING
ln verband met reorganisatie
van de kruisvereniging worden
de spreekuren per 1 april 1988
veranderd.

De bereikbaarheid van de
wijkverpleging en andere disci-
plines (ziekenhuis, bejaarden-
gezi nszorg, maatschappelij k
werk, huisarts e.d.) zijn dan
beter op elkaar afgestemd.

De verpleegkundige heeÍt dan
spreekuur in één van de
wijkgebouwen (dus niet meer
op het privé-adres).

Per I aprll 1988
Spreekuur op maandag Vm
vrijdag 13.00-14.00 uur, tel.
051 55-1 484.

Voor dringende hulpvragen dag
en nacht (ook in het weekend)
bereikbaar op tel.nr. 05155-
24111.

De wijkziekenverzorgster is op
dinsdag te bereiken van 13.00-
14.00 uur op tel.nr. 05155-1484.

wijkverpleegkundige
Bettine Kuipers
wij kziekenve rzorgster
Ina Hoekstra

tr
n
tr
n

GROND- EN VERZETWERK
WALBESCHOEIING
HEIWERK tr RIOLERING
AGRAR ISCH E WERKZAAMH EDEN

&annemlngsbedriif Weg- *n Wat*rbouup

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

TIMMER- EN AANNEMERSBEDRUF

TA.G.SPIJKSMA& ZN.

O

o
o

Nieuwbouw o Verbouw o Renovalie
Onderhoud
Ramen, deuren en kozijnen maken wii

o Schoonheidssalon
. Zonnebank

Dr. Muller

Dlverse behandellngen
allean op alspnak.

Depót: Dr. Babor, Dr. Eckstein en Biodermal.
ÁNAOS aangesloten en Stlyas gediplomeerd.

voor u op maat

Uilenburg 35 - lJlst 051 55-1 228

WESTERGOLEANE 31 . /JtS'
TE1.05155-1510

9n/an'E/wnnps

*wr/,/w&,,*

Geboortekaartjës, T rouw- en Gelegenheidskaarten worden
bii ons vakkundig gedrukt. Boeken ter inzage!

OOK UW ZAKELIJK
DRUKWERK
ts BtJ o^/s /N
GOEDE HANDEN,

Íeikje sybrandy . vakfotografe
galamagracht 28 - 8651 ec ijlst - teleioon05155-2222
privé: moleÍinne 57 - 8621 dd heeg- teleÍoon 05154-2819

Voortaan kunt u ook bij ons terecht voor lilms,
Íotocamera's, Ílitsmateriaal en lijsten. Tevens
zijn wij er voor het ontwikkelen van UW Íilms
en Íoto's. Ons advies is gratis.

De Kykkast is geopend op: maandagmiddag, woensdagmiddag,
donderdagmorgen, vrijdagmorgen en zaterdagmorgen.

Galamagracht 9, lJlst, 051 55-1 31 I
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lJlster Allerlei

Droogtank en personeel van Nooitgedagt
omstreeks 1930

Houtdrogerij
Op de eerste Íoto zien we van links naar rechts: Thijs de Haan (verdronken in
193Íl), Jan Jentjes Nooitgedagt, thans woonachtig te Blauwhuis en Jelle van der
Horstt.
Ziiziin bezig met het verplaatsen van een grote tank die later voor het drogen van
hout zal worden gebruikt. De heer Uiltje Bergstra (77) vertelde ons dat de tank per
spoor in Sneek aankwam waarna hij in het spoordok te water werd gelaten. Ach-
ter een boot aan werd hij naar lJlst gesleept.

Boerderij
De boerderij op deze Íoto is omstreeks 1931 aË
gebroken. Ongeveer op deze plaats is de eerder
genoemde houtdrogerij gebouwd. Dankzij me-
vrouw Aaltje Westerdiik-Postma kunnen we
hierover nog enkele bijzonderheden vermelden.
Met haar man, Bouke Geerts Westerdijkf,
woonde zij van 1929 tot 1931 op deze 'àlde
pleats'. Daarvoor woonden achtereenvolgens
Gerke Walinga en Pieter Nijdam hier. De boer-

derij was in die tijd eigendom van Uiltje Reitsma.
Deze verkocht het spul in 1 930 aan Nooitgedagt
en in 1931 volgde de afbraak. Frou Westerdijk
weet nog precies wie hier toen woonden, vanaf
de Eegracht tot de boerderij: winkelier Jan van
der Goot, àlde Lieuwe Boomsma, Sybren La-
bordus en Altena.
In 1930 zijn de huizen van Labordus en Altena
afgebroken en hier is toen de droogketel ge-
plaatst. In het huis rechts op de foto woonde
destijds Douwe Dijkstra (zoon van Willem-Tjits).
Later is deze woning verbouwd en woonde
lange Sjoerd Nooitgedagt hier. Omstreeks 1972
is hij in verband met de uitbreiding van de afde-
lilng houtbewerking afgebroken.

Eind vorige eeuw wordt in een belastingkohier
een zekere Petronella Nauta als eigenaresse ge-
noemd van de twee afgebeelde panden.

ANNA SCHRAA-VAN POPTA

GEDIPLOMEERD
PED I CU RE

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

Geeuwkade 11 - TeleÍoon 1930

Personeel
Op de tweede foto zien we het personeel van
toen nog 'de firma' Nooitgedagt. Dit gedeelte
van de fabriek waarvoor de mannen staan is oe-
bouwd in 1 914. Ondanks intensieve na"p"uiin-
gen konden niet alle namen meer worden ach-
terhaald.
V.l.n.r.: 4x onbekend, Pieter Jaarsma, 2x onbe-
kend, Marten Bouma uit Oudega-W., Gerrit
Muizelaar, daarachter Joh. Molenaar (kopje),
Maften Stienstra (handen in de zak), IJiltje Berg-
stra, lange Sjoerd Nooítgedagt met linker hand
op de borst, Jan van der Velde, Hendrik Groen-
veld, Douwe Kunst, daarachter: Jelle Tiemens
Nooitgedagt, Anske Stapersma, ?, Jacob de
Vlugt, Gosse van Dijk en lzaàk Kuipers.

Door de 'lange brêge' en het 'lytse brechje' (tus-
sen Eegracht en Uilenburg) zou deze ketel naar
het achered van Nooitgedagt worden gevaren.
Maar de verbindingssloot naast schaatsenfa-
briek Frisia was te ondiep voor deze kolos en
^rn vlotte doorvaart was dan ook niet mogelijk.

*,.werden touwen aangebracht en het hele per-
soneel van Nooitgedagt stond aan de tank te
trekken in het weiland van Jansma in de Ruiter-
polder.
Toen plotseling het hoofdtouw brak viel ieder-
een pardoes op de grond!
Jelle van der Horst had de leiding bij dit trans-
port. Door de trekkracht van het personeel kon
deze hindernis toch worden genomen. Met be-
hulp van lieÍen werd de tank weer op de wal ge-
trokken en geplaatst op het terrein achter 'de fa-
briek' tegen het erf van de Doopsgezinde kerk.
ln en om de ketel werden leidingen aangebracht
waardoor warm water stroomde. De tank was
nu klaar voor zijn bedoelde funktie: het drogen
van hout dat later gebruikt werd voor de fabri-
cage van schaatsen, gereedschappen en speel-
goed. De droogtijd van een partij dikke pla4ken
(posten) was 4 weken, kort hout droogde in
1 week. In de tank waren rails en het hout werd
op lonies aangevoerd.
'Dat werk heb ik jarenlang gedaan,' zegt Berg-
sIra.
Toen na de 2e Wereld Oorlog de factor 'tijd'
steeds belangrijker werd ging dit droogprocles
te lang duren. Daarom liet Nooitgedagt om-
streeks 1950 door timmerman Gorrit Visser een
nieuwe houtdrogerij bouwen.
Deze'nije dr0gerij' is nog steeds in gebruik.
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Open avond naaicursus
We ziin gestart met het geven van naailessen in

september 1986 en inmiddels zijn we met de 4e
cursus bezig. De cursus bestaat steeds uit
12 lessen, één per week op de woensdag-
avond. ledere cursist bepaalt zelf wat zii wil ma-
ken en krijgt daar individuele begeleiding bii. Ze
geeft haareigen tempo aan. Het niveau van de
cursist kan verschillen, zo zil de één voor het
eerst achter de naaimachine en de ander wil
graag de kneepjes leren.
Om iedereen nu eens te laten zien hoe het op de
cursus toegaat willen we een OPEN CURSUS-
AVOND organiseren.
Tevens kunt u bekijken wat er zoal gemaakt is
en bovendien is er de mogelijkheid om u al op te
geven voor de volgende cursus in september.
Elke belangstellende is van harte welkom.
Deze open avond is op woensdagavond
30 maart van 19.30-21.00 uur in het NiÍelh0ske,
Galamagracht.

Betty Oppewal
De Fj0rslach 3, tel. 2253

Bevestiging en intrede
drs. J.G. Buurmeester
Op zondag 28 februari is kandidaat J.C' Buur-
meester als predikant bevestigd in de Gerefor-
meerde kerk van lJlst.
Dit geschiedde doords. R.J. Blaauwvan Wolve-
ga. In zijn toespraak noemde hij onder andere
het feit dat de heer Buurmeester in zes jaar zijn
theologische studie heeft afgerond. Na bevesti-
ging en intrede preekte ds. Buurmeester over
het schriftgedeelte 2 Corinthiërs 12:1 -9. Daarin
komt de volgende passage voor: 'Want ik zal de
waarheid zeggen; maar ik onthoud mij er van,
opdat men mij niet meertoekenne dan wat men
van mij ziet en hoorl'.
Het thema van deze dienst was: 'Ïussen droom
en werkelilkheid'.
Muzikale medewerking werd verleend door een
groep koperblazers van Concordia; trompettist
Jan Hibma soleerde met orgelbegeleiding. De
jeugd van de kindernevendienst leverde ook
een aardige bijdrage. Zij hadden een lange slin-
ger gemaakt met daarop de tekst: Buurmeester
van harte geÍeliciteerd.
Na het toepasselijke slotlied, God roept ons al-
len tot de daad, kwam nog een 7-tal sprekers
aan het woord waaronder de Doopsgezinde
oredikant ds. Maas voor de Raad van kerken,
ds. Spoelstra uit Swifterband en burgemeester
Cazemier voor de gemeente Wymbritseradiel.
Ds. Buurmeester bedankte iedereen voor de
goede woorden, de kado's en de sympathie die
hij en zijn gezin tot nu toe in lJlst hebben onder-
vonden.

OOOOO'OO PUNTSGEWIJS

.MIJN HOBBY, UWGEMAK'
Het vedrouwde adres voor al uw slijpwerk!
U heeft het toch zeker wel ontdekt dat het voor-
jaar in aantocht is. Nog even en u heeft uw tuin-
gereedschap weer nodig. Zorg dat het in per-
Íecte staat is!
Ook het juiste adres voor het slijpen van uw
grasmaaier, zowel hand-, elektro- en motor-
maaier.
Nog diverse 2e-hands handgrasmaaiers te
koop, geslepen en nagekeken, inruilen van uw
oude machine mogelijk.
Uw fijnslijper P.H. de Vries, Bockamasiraal2T,
tel.1782.

Per 1 maart te lJlst gevestigd

G.G.J. Feenstra-lkink
LOGOPEDISTE

Sikko Sjaerdemalaan 38
8651 BB lJlst
Tel.05'155-2205

Peuterspeelzaal "Lyts Yleke"
vraagt vrijwll li g(st)er!
Wij zoeken voor zo spoedig mogelijk een
vrijwillig(st)er voor de vrijdagmorgen om
de aanwezige leiding te assisteren.
Heb je belangstelling, dan kun le je aan-
melden bii het secretariaat van de peuter-
speelzaal: A. Hazenberg, tel. 05155-1659.

Het bestuur

Vereniging'Stadsbelang lJlst'
OPROEP AAN ALLE BESTUREN VAN
VERENIGINGEN, STICHTINGEN EN
INSTANTIESVAN IJLST. -

Vorig jaar juni is de nieuwe INFORMATIEGIDS
van lJlst uitgekomen met daarin alle gegevens
betreffende sekretariatên e.d.
Het is heel goed mogelijk dat er bij verenigingen
bestuurswisselingen hebben plaatsgevonden.
Om de gids up to date te houden zijn wij van
plan om elk jaar een INLEGVEL samente stellen
met daarop de wijzigingen.
Wij verzoeken dan ook alle verenigingen hun
vergaderingen zo spoedig mogelijk door te ge-
ven aan M. Bergstra, Westergoleane 29. Dit
dient wel SCHRIFTELIJK te gebeuren.

Het bestuur

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

Naast het rentetarief zijn de voorwaarden
erg belangrijk.

Y oor projectf i nancieringen gelden
voordelige tarieven.

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

Galamagracht 1

lJ lst
Te1.05155-1426

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

. bloemen

. planten

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

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

J.G.DEVRIES -TJI.ST
sclr,ÍIders. en bhangusbeclrgÍ

cloe-heLzelÍ-zcalc

Galamagracht 13 - ïel.05155-1387

Voor nieuwbouw, uitbreiding of
onderhoud van uw:

. Verwarming
(C.V. en lokale verwarming)

. Sanitair en waterleiding
a ZinkweÍk
. Dakbedekking

Installatie- en loodgielersbedriiÍ

A. SIIPERDA
Stadslaan 2a. teleÍoon 05155-1

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

Proefde U al:

Ons vers gemalen

heerlijk gekruid
gehakt

en onze echte

Friese droge worst?

Dinsdags- en vri jdagsavonds
bezorgen wii Uw bestelling!

SLAGERIJ

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


