
ftD$serrypmant$e
12e iaaÍgang, nr. 4, april '1988

Twee gedichten van Johannes D. NÍjdam
In dit nummer van ons blad publiceren we twee gedichtên van Johannes D. Nij-
dam.
Het eerste gedicht gaat overdetwee Canadesevliegers die hier in de TweedeWe-
reldoorlog met hun Mosquito neerstortten, ongeveer op de plek waar nu de me-
taaldraaierij van de heer Ferkov staat.
In de overlijdensacte staat dat de Canadezen op 10 april 1943 om 10.40 uur zijn
overleden. Zij werden op het kerkhof te lJlst met militaire eer begraven.
Het tweede gedicht gaat over de schaatsenfabriek, gesticht door Jan Nooitge-
dagt.
Deze twee dichtstukken zullen wel nooit in aanmerking komen voor een letter-
kundige prijs. Wel is zeker dat Nijdam zijn gedachten overtweêfeiten die kenne-
lijk indruk op hem maakten goed'op papier'kon zetten.

-Johannes Nijdam werd in 1856 in Oosthem ge-
boren. Hij trouwde met Ytje Struiving, zij kregen
zeven kinderen, te weten: Pietje, Lysbeth, Ever-
tje, Joltje, Dirk, Pieter en Cornelia.
Door een ernstige ziekte verloor Nijdam een
deel van zijn linker been. Hierdoor was hij ge-
noodzaakt eên 'houten foet'te gebruiken. Hij
werkte in de zogenaamde touwpluizeril, dit
pand is in 1979 afgebroken en nu staat hier de
Rabobank.
Op latere leeftijd hielp Nijdam de brugwachter
vaak een handje door de afsluitboom bij bakker
Bosma (nu De Boer) te bedienen.
Hij overleed op 23 januari 1947 in de ouderdom
van ruim 90 jaar.
De beide gedichten vindt u op pagina 2.

Johannes Nijdam op weg naar zijn huisje aan
het begin van de Stadslaan. Op de achtergrond
is de grote draaibrug nog zichtbaar. Dezefoto is
gemaakt in 1939 (Fotocollectie Fries Scheep-
',aaft Museum Snee4.

#
Zeer geslaagde geldinzamelings-
actie voor UNICEF in de
Openbare basisschool De Kogge
te lJlst
De eerste twee weken van maart werd door alle
leerlingen van De Kogge gewerkt aan het pro-
lekt'de Derde Wereld'.
ledere groep deed dat op eigen niveau en op ge-
heel eigen wijze.
Als afsluiting van dit projekt werd vrijdagmiddag
11 maart j.l. door de leerlingen getracht zoveel
mogelijk geld bijeen te krijgen voor het Kinder-
Íonds van deVerenigde Naties, UNICEF.
De school leek deze middag op een gezellige
markt waar meegebrachte spulletjes van thuis
met veel enthousiasme werden verkocht.

Op school gemaakte werkstukjes van aan el-
kaar gesoldeerde dr,aden, kleifiguren, houtsnij-
werk, gebatikte kleedjes, maskers, kettingen en
nog veel meer, konden eerst door de ouders en
andere belangstellenden worden bewonderd,
alvorens ze werden verkocht. Exotische hapjes
uit verre landen en allerlei soorten zelfgebakken
koekjes vonden gretig aftrek evenals de recep-
ten ervan. Derde wereld koffie en thee werden
met smaak geproefd, spelletjes doen en een
gokjes wagen trok veel belangstelling en ook
aan muziek was gedacht: leerlingen traden'life'
oo.
UniceÍ en Foster Parents Plan waren met een
standje aanwezig. Oud schoolmeubilair werd
voor het goede doel verkocht en wie alsnog be-
langstelling heeft, kan tegen betaling van / 5,-
een setje (tafeltje + stoeltje) nà schooltijd af ko-
men halen.

De totale opbrengst was t 917,1 1 . Dit bedrag
wordt binnenkort op een originele manier door
de kinderen op school aan een vertegenwoor-
digster van UNICEF overhandigd. Zijzal er dan
zorg voor dragen dat het geld voor een projekt
wordt gebruikt waar op dat moment financièle
hulp het meest noodzakelijk is.

It Dryltser
Kypmantsie
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lk sll, sel de sloge, mar stoar earder

Galamagracht 9 - lJlÍ - 05155- 1318

In aaiÍolnest
Wie it in 'l aprilgrap oÍ wie it wierheid?
Frou Damstra wist eins net rjocht wat se soe.
Mei de opteine soan Wiepie mei of thÍsbliuwe.
Mar hy raasde deroer: 'len Ían jimme moat it sjen
oars leauwe jimme it dochs net!'
Dan mar mei de fjilden yn wer't it hijke as in wyld
de roeken achter de broek siet.
En warempel, fiif yn ien nest! Midden op 'e eker.
Fan ien ljip? Of wiene it der dochs twa, dy't yn't
selde nêst leine?!
Beide is mooglik, mar nettsjinsteande dat it
bliuwt in bys0ndere Íynst.
'No moat dy stakker ljip se ek noch misse,' wie it

twaslachtige kommintaar fan de skilder Ét East-
him, wilens hy de aaien by syn mem yn de han-
nen lei, dy't no seker wist dat hja net foar de gek
holden wie.

Yn it iere foarjier

Teare blommen sêftkes weve:
Sigen wurde yn 't str0kguod wei;
lere maitiids jong forheugen
trillet yn 'e ljochte dei.

Obe Postma
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ls uw deur kapot?
Een raam of vloet verrot?
ls het dak of de goot soms lek?
Aan schuur ol schoorsteen een gebrek?
Misschíen 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

Yaaromhopen...
afs n Yoordelig
Isant haren?

De doe-het-zelver huurt bij
ons o.a..' o Ladders . Rol-
sÍeigers a Speciemolens
. Cirkelzagen c Decoupeer-
zagen a Boormachines
o Schuurmachines o Parket-
sch u u rm ac h i nes o G rond -
ol Tuintrezen . Ketting-
zaaen enz. enz.

C.SITPERDA
Geeuwkade 7, lJlst
o51 50-25327 / 051 55-1 260

Bondsspaarbank
os

van 1818 Sneek-lJlst

Dageliiks geopend
van 9.00-12.30 uur

....voor Uw

....voor Uw

....voor Uw

....voor Uw

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

salarisrekening

spaarrekeningen
verzekeringen

reizen

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

Don de rd ag avond van 1 7.0b-
19.N uur.

Doe meer met de bank
die meer doet
BON DSSPAARBANK

vervolg van pag. 1

Twee gedlchten van Johannes D.
lJlst 10 april 1943

Een vliegmachine uit Engeland
is hier bij ons in lJlst gestrand.
De aanslag die toen begon
geschiedde bij het station.
Daar werd toen op een trein geschoten
dat de kogels om je oren vlogen.
De chef die daar aanwezig was
die werd getroffen op dat pas.
Maar't is met hem naar dat wij hopen
toch nog al gunstig afgelopen.
Hij werd toen naar het ziekenhuis gebracht
waar hij thans op genezing wacht.
De vliegmachine vloog laag bij de grond
ging door de laan die vol met bomen stond.
Verstoorde daar toen in de lucht
de bomentakken harer vlucht.
Het vliegtuig vloog toen in de brand
en stortte neder oo het land.
Het was een vreselilk toneel
dat toen die oiloten viel ten deel.
Twee vliegers vonden hier den dood
door dien ontzaggelijke stoot!
Zoowerd hun jonge leven
thans ten doode opgeschreven.
Het land dat lag geheel bezaaid
met takken die waren afgemaaid.
Je kunt het bijna niet gelooven
nu snorren ze in alle hoeken
om de boel weer bijelkaar te zoeken.
En wat ik u hier nog vermeld
zij werden hier ten hof gesteld.
Maar ja, het was een vreemd vertoon
voor ons die dat niet zijn gewoon
En ik moet je zeggen dat het is
een treurige geschiedenis.
't Was tien April om 'n uur of tien
toen dit toneel hier weÍd gezien.
En ieder ging er toen op af
het ging zelÍs in vollen draf.
En toen de zaak was aÍgedaan
is ieder weer naar huis gegaan.
Want Duitsers hielden trouw de wacht
een dag of vier bij dag en nacht.
Nu wil ik hier nog wat onder schrijven
't zal lang in ons geheugen blijven.

lJlst, 1943 Johs. Nijdam

Het tweede gedicht gaat over de fabriek van
Nooitgedagt.

Schaatsenfabriek lJlst

De Oude Heer Jan Nooitgedagt
heeft voor zijn later nageslacht
hier een fabriekje opgericht
dat vond hij ook ziln dure plicht
het was aleer bijzonder klein
maar alhoewel, het mag er zijn
het viel dan ook wel in de smaak
en werd in lJlst een goede zaak
eerst was het wel een klein begin
maar toch voor lJlst, een goed gewin
zoo werd het door het nageslacht
meer opgevoerd met al hun kracht
zoo is het door de nijverheiO
aan alle kanten uitgebreid
er zijn nu al weer twee geslachten
door de firma Nooitgedagten
die de zaak hier in hun leven
metelkander heett gedreven
met schaatsen heeft ook Nooitgedagt
het in de wereld ver gêbracht \r
hij was in schaatsen zeer bekwaam
en maakte dus een goede naam
en overal ook heen gezonden
naar Duitsland en welligt naar Londen
en zeker ook naar andre landen
en ook onder alle standen
maar ook in ons Nederland
bracht de firma veel tot stand
Hamers, Bijlen, Schaven, Boren
voor de Timmerman beschoren
en ook Speelgoed voor de Jeugt
Paarden, Wagens, wat een vreugd
Outo's Honden in het klein
kindren vinden 't o zoo fijn.

lJlst, 24 juni 1946, Johs. Niidam, oud g0 jaar

Tot zover twee staalties dichtkunst van een 'ge-
wone man' die ons beide een aantal interes-
sante biizonderheden meedelen.

Frits Boschmuz

:':ii
,|:

Nlldam

i;;:::
'-"l

De graven van de twee Canadese militairen op de begraafplaats te lJlst.
Links de navigator, Flying officer Roland Montgomery Bull, oud 24 jaar en rechts de piloot, Ftying
Officer John Edward Leach, oud 26 jaar. Zij waren met hun Canadese Mosquito nachtjager (serie-
nummer DZ 743) ingedeeld bij het 410e Squadron van de Royal Canadian Air Force (: Koninklijke
Canad ese Lucht Stri idkrachil.
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,,AGENDA"
APRIL-M EI

20 april G.P.B. en N.C.V.B. modeshow, Mienskipsh0s.
23 april Donateursconcert 'Concordia' en 'Euphonia' Baerveldt, kwart voor acht.
25 april Raad van Kerken, gezamenlijke kerkeraadsvergadering, inteiding ds. Maas,,konsi-
liair proces',8 uur Hervormde consistorie,
25 april Jaarvergadering E,H.8.O.,8 uur Nij Yostins.
27 aprÍl Thema-avond Patiëntenraad, Stress en vage klachten, mevr. L. Meyer, Nij ylostins.
27 april Bridgeclub, Mienskipsh0s.
28 april Bond van Plattelandsvrouwen in Friesland, slotavond, verrassing!!!
27 tlm 3O april Feesttent lJ.V.G.-promoting.

8 mei Open Deur dienst, Mienskipsh0s.
9 Um 13 mei Gollecte Ned. Astma Fonds.

TIJ tlSCH RIFTEN
MODEBLADEN: altijd het nieuwste
v00rra0rg.
COMPUTERBLADEN: enorm veel keus
'o0r elk merk.

I.NTISBLNOEN EN VAKANTIEGIDSEN: NU OP
voorraad.
KINDERTIJDSCHRIFTEN en STRIPB0EKEN:
keus genoegl!!

VISSER - IJLST
BOEK.ENFOTOHANDEL.
SPEELGOED
Gdamagracht, tslet@n 13 18

E. H.B.O. prestatieloop
.lan Vink loopt dit jaar de Elfstedentocht van 10

. ri Vm 13 mei. Hij doet dit ten bate van de
Y.H.B.O. lJlst-Oosthem.

Steun de E.H.B.O.! Stort uw bijdrage op rek.nr.
32.61.13.827 t.n.v. de PrestatielooD E.H.B.O.
lJlst-Oosthem.

Kon. Ned. Ver. E.H.B.O.
lJlst-Oosthem
Wedstrijdploeg lJlst-Oosthem naar dis-
trictswedstrijd op 23 april a.s. in Dokkum.
Weer leidersprijs voor mevr. F. de Jager-
Bootsma.
Maandag 21 maart j.l. heeft de wedstrijdploeg
van onze afdeling weer een eerste prijs gewon-
nen tijdens de kringwedstrijden van Kring D.
Deze jaarlijkse wedstrijden werden deze keer
gehouden in de Klameare te Workum.
Onze wedstrijdploeg bestaande uit mevr. F. de
Jager-Bootsma leidster, mevr. A. Boschma,
dhr. C. Hilarius en mej. l. Nagelhout reserve, be-
haalden in hun poule 73 punten, terwijl mevr.
F. de Jager-Bootsma weer de leidersprijs in de
wacht sleepte met 43 punten.
Deze prijs moest zij delen met mevr. Siebenga-
Bruinsma van Arum-Achlum- Kimswerd die ook
43 ounten behaalde.
De wedstrijdploeg van Arum-Achlum-Kims-
werd werd ook eerste in zijn poule, maar be-

OPENBARE
BIBLIOTHEEK
IJLST

Donderdag 5 mel (bevrijdingsdag)
en donderdag 12 mel (Hemelvaarts-
dag) is de bibliotheek cESLOTEN!

haalde totaal 75 punten, twee punten rneer dan
lJlst, zodat Arum- Achlum-Kimswerd de wissel-
beker voor een jaar mee naar huis nam.
Door dit resultaat gaan de ploegen van lJlst-
Oosthem en Arum-Achlum-Kimswerd naar de
districtswedstrijden op 23 april a.s. in Dokkum.
Fokje, Annie, Cor en lrma bedankt voor jullie tijd
en inzet en veel succes in Dokkum.

19 Geslaagden voor het eenheidsdiploma
E.H.B.O.
14 Maaft j.l. werd de E.H.B.O. opleidingscursus
welke was gestart op 5 oktober 1987 afgesloten
met een officieel examen.
Dit examen werd afgenomen door dr. Haver-
man, arts uit St. Nicolaasga en dhr. W. v.d. Bij,
kaderinstructeur uit Sneek, met als resultaat:
alle cursisten geslaagd!
De namen van de nieuwe E.H.B.O.-erVsters
zijn: dhr. G. Boersma, mevr. A. Bouwman, mej.
L. Dijkstra, mevr. C. Greiner, dhr. W.J.M. Grob.
mej. B. Kempenaar, mej. G. Kempenaar, dhr.
v.d. Ley, mevr. Sj. Lubbers, dhr. H. v.d. Meulen,
mel. S. Nagelhout, dhr. W. Reen, mevr. A. Ru-
dolphi, dhr. J. Steenbeek, mevr. G. v.d. Sluis.
mej. G. Venema, mevr. A. de Vries, dhr. J. Vis-
ser, dhr. G. Wijnja.
18 Cursisten uit lJlst en 1 cursist uit Oosthem.
Allen van harte gefeliciteerd met het resultaat!

Het bestuur

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

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

VISSER.IJLST
BOEK.EN FOTOHANDEL.SPEELGOED
Gêlán4..chr telêt@n 1313

Agendabureau:
Mevrouw W. Kempenaar- Verhoog, Jonker Ris-
pensstraat 9, telefoon 1747.
Data voor de agenda vóór de eerste van de
maand opgeven aan bovenstaand adres.

Vaste avonden/middagen :

Zangvereniging'Euphonia' repetitie iedere
dinsdagavond I tot 10 uur in de Doopsgezinde
kerk.
Muziekkorps'Concordia' repetitie iedere
maandagavond halÍ 8 tot halÍ 10 in 'Het Mien-
skipsh0s'.
Drumband'Concordia'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 10 uur, 1 keer in de
14 dagen in hêt 'Himstêrh0s''te Oosthem. Ou-
deren iedere dinsdagmiddag van halÍ 2 tot 3 uur
in'Het Mienskioshos'.
Schaken elke maandagavond in de Stadsher:
berg
Dammen elke maandagavond in de Stadsher-
oerg
Amnesty International elke 2e donderdag van
7-9 uur in de bibliotheek.
Kaatsen elke woensdagavond in de 'Utherne'.
Badmintonver. 'Flash' elke donderdag van
18.00-22.30 uur in de 'Utherne'.
Volleybalver. Stánfries elke dinsdag vanaf
19.00 uur.
Tafeltennis 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. Stànfries ma.'17-21 uur; di. 17-
'19 uur; wo. 13- 'l9.45 uur en vr. 1 7-18 uur in de
Utherne
FNV info-team Sneek Wymbritseradiel
Louise Heeringa, Westergoleane 45, lJlst of tel.
05155-1970; tevens elke maand.middag van
15.00-17.00 uur, Oude Koemarkt (Wereldwin-
kel), coórdinator 051 50-1 5429.

'lt Dryltser Kypmantsje'

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

Redaktie: A. Kuipers
F. Bloemhof
Fr. Boschma

Raadsverslagen: F. Nauta

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

Opmaak: Studio Sybe Houtsma,
lJlst

Druk: Drukkerij Visser, Ulst

Kopij en/of advertenties: Inle-
veren vóór de eerste van de
maand bij DrukkerijVisser, lJlst.
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alle
inlichtingen over alles wat met

ziektekosten verband
houdt

elke woensdag in lJlst
Gemeentehuis, Stadslaan 75

van 10.30 tot 1 1 .30 uur

lll- .tplll5r zielwnfrnds

Leeuwarden HarlingeÊrekweg 53, 058-91 391

DE SPANJERSBERG KOLLEKfl E
DE GROOTSTE KANS VAN SIAGEN

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

t Galamagracht I, tel. 1318

-rlrnI-llrrlt
J meubelmakerij r.galama ijlst
maatwerk in meubelen, keukens, interieurbouw, proiêkt-

meubilair. uiienburg 16-18, 8651 ek ijlst, teleÍ.05155-2251

Roodhemsterweg 5
8651 CV lJlst

TeleÍoon 05 1 55-1 900/1 500

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

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

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

woudrcnd

riiwictbcdrii

iit*
iurlen hoomansstraat 2 teleÍoon 05155-2403 midstrjitte 61 telefoon 05141-1657

lesuur is de eindrekening
na het riiexamen!
Ga daarom naar

Autorijschool L. de Boer
PoPmawal 12

lJlst
TeleÍoon 05155-í553

VOLLEDIG
GEDIPLOMEERD

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

Speciale drogisterij en kosmetica-aÍdeling

Let op onze wekelijkse folder

SPEERSTRA'S
VOORDEELMARKT
Stadslaan 2 - Telefoon 1206

Autorijschool L. de BOgf
Belangrijker dan een goedkoop

€ffi

Uw slagvaardige partner voor
maatwerk in:

VERZEKERINGEN
HYPOTHEKEN

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

P. Hiemstra.
Ylostinslaan 50.
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Rykel Groenveld konsulent
van Warkums Erfskip
In het weekblad voor Workum en omstreken, de
Friso, van 23 maart j.l. staat een bericht over
onze stadgenoot Rykel Groenveld (44).

Hij is benoemd tot'beheerder', zoals hij het zelÍ
ziet, van de Workumer Oudheidkamer die ge-
vestigd is in de fraaie Waag uit 1650 die op de
Merk staat.
Groenveld is een venivoed verzamelaar van
oudheden en antiek heeft ook altijd zijn bêlang-
stelling gehad. Hij is momenteel al druk bezig de
collectie een schoonmaakbeuÍ4 te geven zodat
straks als het museum open gaat alles er keurig
uit zal zien.
Op de jaarvergadering, gehouden op maandag
14maarl, is Groenveld voorgesteld aan de le-
den van de Workumer Oudheidkamer 'War-
kums Erfskip'. De stad Workum is hem overi-
gens niet vreemd, want Rykels' moeder is er ge-
boren en getogen.

Fr.B.

Vrijwilligersprojekt
'*24-uurszorg lJlst,

Nijezijl, Oosthem en Abbega
Sinds 1 december 1983 neemt een groep vrii-
willigers deel aan dit projekt. Ze zijn beschikbaar
voor de eventueel noodzakelijke thuiszorg.
De huisartsen in dit gebied en de dienstdoende
wijkverpleegkundige mogen op deze vrijwilli-
gers, die dag en nacht bereikbaar zijn, een be-
roep doen. Zi! alleen kunnen een vrijwilliger op-
roeoen!
Voor informatie kunt u altijd kontakt opnemen
met Taapke Post, Geeuwkade 1 0, tel. 1223,be-
stuurslid van Het Groene Kruis te lJlst.

Oproep 24-uurszorg lJlst

Het bestuur van de Groene Kruisvereniging lJlst
stelt belangstellenden in de gelegenheid zich
aan te melden als

VRIJWILLIGER MA/ IN DE WIJI$/ERPLEGING

-Van degene die zich aanmeldt wordt verwacht
dat deze
- ooen wil staan voor en luisteren kan naar an-

deren;
- voldoende levenservaring heeft om tegen

probleemsituaties opgewassen te ziin ;

- eenvoudige verzorging van thuisverpleegden
op zich kan nemen;

- bereid is tot samenwerken met andere vrijwil-
ligers en professionele krachten (huisadsen,
wilkverpleegkundigen);

- bereid is zich op veelal onaangename uren in
te zetten.

Personen die serieuze belangstelling hebben
voor dit belangrijke werk worden verzocht zich
vóór 16 mei 1988 aan te melden bii de coórdina-
trice 24-uurszorg van de Groene Kruisve;'eni-
ging te lJlst, mevr. ï. Post-de Heij, Geeuwkade
10 te lJlst, tel.1223.

Toanielfederaasie
Wymbritseradiel
Sa't miskien wol bekend is, is der in federaasje
foar toanielselskippen oprjochte yn 1987.

It doel Ían dizze federaasje is de kulturiele belan-
gen te behertigen en it 0nderlinge kontakt tus-
ken de selskippen te befoarderjen.

8y dizze federaasje binne 10 selskippen oan-
sletten en der sil besocht wurde dizze selskip-
pen like goed te wille te wêzen as earder de Kul-
turiele ried Wymbritseradiel. lt bestioer bestiet
Ít 7 leden fan ferskillende selskippen oansletten
by de federaasje.
Foarich jier hat de federaasje as earste hanne-
ling in kursus organisearre. Dit wie in koarte
regy-kursus fan 15 j0nen yn 'lt Harspit'te Top-
penhuzen. Ferskillende leden fan 'e selskippen
hawwe dizze kursus folge, 0nder lieding fan
Hilde Mulder, toanieladviseuze Ét Ljouwert. De
kursus wie in great sukses. lt doel is ek yn 1988
in kursus te organisearlen. Hokker kursus dat
wurdt, sil yn oerlis beslÉten wurde mei de sel-
skippen op 'e ledegearkomste yn maaie/juny,
26 Maart wie de slÍtjon yn 'lt Heech0s' te
Heech. Alle selskippen diene mei oan ienakters,
ymprofisaasjes, ensf. lt wie in tige slagge j0n.

It bestjoer

Selskippen oansletten by de toanielfederaasje
Wymbritseradiel:
Hommerts/Jutryp - t.s. 'De Spegel'
Heech - t.s. 'De Sminkdoaze'
Wàldsein - t.s. 'Fertier'
Aldegea (W.) - t.s. 'Sin en Wille'
Drylts - t.s. 'Meiinoar ien'
Tirns - t.s. 'Nea benaud'
Toppenhuzen-Twellegea - t.s.' Fordivedaesje'
Skearnegoutum - t.s. 'lt Pompeblêd'
Easthim - t.s. 'Op triljende skonken'
Blauh0s - t.s. 'Wy doarre wêr'

Bestjoer federaasje: Foarsitter: Theun v.d. Duin,
Drylts; Skriuwer: Jan Schilstra, Drylts; Skatháld-
ster: Coby Wempe, Jutryp; Teake Kuipers,
Blauh0s; Anske Nilholt, Wàldsein; Aly Postma;
Skearnegoutum; Klas HoÍstee, Topenhuzen.
Foar ynljochtings oer de Íederaasje kinne jo ter-
jochte by Jan Schilstra, Galamagracht 87,
8651 EE Drylts.

Aktieve volleyballêrs
gezocht!
Nu het einde van de kompetitie nadert, zit het
bestuur al weer boordevol nieuwe plannen voor
het komende seizoen.
Hiervoor zoeken we meisjes/jongens/dames/
heren die wel eens wat meer willen dan één keer
per week trainen! Sportieve figuren die deel uit
willen maken van een team en kompetitie willen
speren.
Gezien het aantal enthousiaste jeugdleden die
volleybalvereniging Stànfries op dit moment
telt, is het bestuur druk bezig ook voor de jeugd
mogelijkheden te kreëren om deelte kunnen ne-
men aan de kompetitie!
Voor de sportieve dames en heren biedt Stán-
fries Volleybal de volgende kompetitie mogelijk-
heden: rekreatie kompetitie of Zuidwesthoek
kompetitie!
We trainen elke dinsdagavond in de sporthal
De Utherne te lJlst van 19.00-20 uur jongens/
meisjes (vanaÍ 12 iaar); 2O.O0-21 .00 uur dames
rekreanten + 4e dames team ZWH: 21 .00-22.30
uur heren rekreanten + 1e heren team ZWH;
19.00-22.00 uur 1e + 2ê + 3e damesteams
zwH.
Kom gerust eens langs, iedereen is van hade
welkoml
Voor meer informatie kun je terecht bij Chiela
Kempenaar, tel.1747. Tot ziens!

Bestuur voll.ver. Stánf ries

g.v. StánÍries nieuws
Stánfries-lJlst-jongêns behalen
Fries turnkampioenschap
Turnkring Friesland organiseerde vrijdagavond
11 maart in St. Nicolaasga voor de eerste keer
de nieuwe stijl 7 b/clijn (leeftijd tot 12 jaar). Aan
deze wedstrijd werd het verenigingskampioen-
schap verbonden.
Een viertal clubs en een aantal individuele deel-
nemers bonden deze avond de strijd met elkaar
aan.
De goed in vorm ziinde Stánfries jongensgroep,
bestaande uit Cyrus Kruis, Tjerk Bakker, Gerben
Dirk Bergstra en Rudy Bosma behaalden na een
regelmatige wedstrijd de titel.
Het Makkumer DES werd verslagen met 2.75 en
DOS Dronrijp werd derde. lndividueel lieten de
jongens uit lJlst ook nog van zich horen. Cyrus
werd eerste met 48.35, Tjerk zelfs tweede met
47.70. Rudy behaalde de elfde plaats met
41 .35; Gerben Dirk had 40.30, goed voor de
dertiende olaats.
Uitslag: 1. en Fries Kampioen Stànfries lJlst
138.10; 2. DES Makkum '135.35; 3. DOS Dron-
rijp 126.10.
Individuele uitslag: 1. Gyrus Kruis Stànfries
48.35: 2. Tjerk Bakker Stánfries 47.70; 3. Jurjen
Pieters DES 47.00; 4. Rene Dijkstra DES 46.50.

Zaterdag 12 maaft vertegenwoordigden 35 le-
den Vm 11 iaar onze vereniging op de Jeug-
drayonwedstrijd te Sneek.
Er kon worden ingesChreven in 2 kategorieën,
namelijk a: bepaalde toestellen; b. alle toestel-
ren.

In de eerste kategorie kon men diploma's beha-
len, hetgeen inderdaad door Siebe Hiemstra,
Sandor Heeringa en Peler Wiersma werd ge-
daan.
In de tweede kategorie werd fel gesteden om
een plaats bij de eerste vier. Dit geeft namelijk
recht oo deelname in de finale om het Fries
kampioenschap.
Vooral bij de meisjes was de konkurrentie
enorm groot; ondanks dat kwamen er 2 lJlster
finalistes uit de bus. Bij de meisjes 6-7 jaar be-.
haalde Sigrid Brink een 4e plaats met 28.8 pnt.
Het aantal deelneemsters bedroeg 57. Marijke
Osinga miste op een haar na een plaats op het
erepodium bij de 8-9 jarigen, waar 93 deel-
neemsters de strijd met elkaar aanbonden. En-
gelien Schraa streed met nog 89 10-11 jarigen
om de hoogste eer en kwam met een voor-
sprong van 1.7 pnt als eerste uit de bus.
Bij de jongens ging het uitstekend. In de leef-
tijdsgroep B-9 jaar waren de eerste 3 plaatsen
voor Stànfries. Thijs Salverda werd met 48.3 pnt
1e, 2e Herman de Vries met 46.1 pnt en 3e
Bouwe de Boer met 45.8 pnt.
Het aantal deelnemers bedroeg hier 16, terwijl
13 jongens bij de 10-1 1 jarigen moesten uitma-
ken wie naar de finale zou gaan. Richard
Broersma werd hier 1e met 45.7 pnt en Sybolt
de Vries 3e met 41 .8 ont. Evert Lobstein werd 4e
en dus ook finalist.

Zaterdag 26 maart in Bolsward werden er wed-
strijden voor de 12L/m 15 jarigen en dames ge-
houden.
Ook hier weer een finale olaats en wel voorTine
Jinny de Boer, die bij de dames een 3e plaats
behaalde. Mirjam Hagens zat er dicht bij in de
kategorie 12 l/m 15 jaar. Menno Posthuma en
Jeroen van Schaik behaalden diploma's en ook
Hendina de Jong, Karin de Boer en Esther Zaag-
mans zorgden hier voor succes.

De finales van de longens en heren werden 19
maart gehouden in Veenwouden. In de 7 b/c lijn
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werd Cyrus Kruis wederom eerste en dus Fries
kampioen, Tjerk Bakker behaalde een 3e plaats.
Jan Sake HoÍstede kon ziln titel in de D klasse
niet verdedigen wegens vertrek naar Zwitser-
land, maar Vincent Houtsma haalde in de E

klasse wel het erepodium en werd 3e.
Alle winnaars en winnaressen van harte gefelici-
teerd!

De finale van de meisjes en dames wordt 9 april
gehouden in Dronrijp. In het volgende Kyp-
mantsie hopen wij u de resultaten te kunnen
melden.

Instuif 6april í988
Ondanks het mooie weer wisten 131 kinderen
de weg naar de Utherne te vinden. Er werd weer
naar hartelust gesprongen, geschommeld, ge-
kleurd enz.
De oudste groep heeft z'n konditie kunnen tes-
ten op 5 onderdelen naar voorbeeld van de Ver-
onica Fitrace.
Het eindresultaat werd bepaald door resultaten
op kracht (2x), lenigheid (2x) en uithoudingsver-
mogen, waaruit bleek dat het best goed gesteld
is met de konditie van de jeugd.
HOU JE FIT EN GEZOND!
Tot volgend jaar op de instuif in de paasvakan-
tie!

Leiding en bestuur

-

sybe houtsr-no
sfudroroor
groÍisctrcVormgeving
en produktie

onlwerpt en verzorgt:
E odverlenfies
u Íotoers
o brochures
o house-style's
u oÍÍlcnes
o verpokkingen

golomogrocht 34 . 8ó51 ec iilsl

teleÍoon 05155 2407

i'-

I
v4<tIUtlr
ríB-gttts--F----1-tt

sTElrElr |it STAPELT0I| itEill
iIU III VÍIÍIRRAAIII
Deze nieuwe stapeltonnen met LEG0o BASIC stenen geven u volop waar v00r uw
geld. Een altijd welkome aanvulling, "reiskoÍÍer" en opbergmogelijkheid voor elke
LEGO verzameling.

llu Speciale Prljzen......lll
DUPL0 1501: van 69,50 voor 59,50 - 1544: van 49,50 voor 42,50

LEG0 1613: van 79,50 voor 69,50 - 1577: van 49,50 voor 42,50

ZAl{B- E]{ ZÍIMERSPEELGÍ|EII
driewielers - traptraktors - kruiwaqens v.a. 995
schepjes: gr00t 'en 

klein - diverse zandsetjes enz. enz.

N0: Frvske B
qrutte kar ïoar lvtse
ál ÍanóÍ l.g5 it siik.

efneb0ek8Jl toar de heare priisllt
en grutte bern,

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

-

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

Annmemirlgsb*drilf l4fe*- ** Watenbauw

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

TIMMER. EN AANNEMERSBEDRIJF

FA.G.SPIJKSMA& ZN.

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

voor u op maat

Uilenburg 35 - lJlst - Tel. 05155-1228

o Schoonheldssa/on
o Zonnebank

Dr. M0ller

DlYerce behandellngen
alleen op alspra,ak.

Depót: Dr. Babor, Dr. Eckstein en Biodermal.
ANEOS aangesloten en Stiyas gediplomeerd.

9n/cn'E/unttw'
K,WqWfu4Ml

WESTERGOLEANE 31

TEL.05155-1510
- IJLST
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De boekhannel - mei noch folle mear - is ornaris it plakje yn Drylts wer't
guon minsken harren winsken bekend meitsje, oangeande de ynháld fan
It Kypmantsje.
Sadwaande is der wol gauris fraach om werris in Fryske puzzel óf te print-
slen.
En as sa'n bult oare dingen sil dat en sil dat, mar't bliuwt wolris lizzen. Mar
no wie dy tiid ryp.
Spesiaal foar dy lju, sawol jong as àld, ris in rigel fragen, eigenaardich-
heidsjes en mear Fryskeigene saken, om, fansels; tagelyk der wat Ían op
te stekken.

Grut Frysk Kypman riedsel!

1. Wat is Ís siswize foar: 'Daar is schraalhans
keukenmeester'.
2. Wat sizze wy foar: 'Blaffende honden bijten

niet'?
. ). Wa wurdt wol mei 'letterfretter' betitele?

-4. W"t ri.re wy tsjin in 'f0gelÍerskrikker'?
5. Hokker Étdrukkings ha wy foar'schots en

scheef?
6. Wat is it tsjinstelde fan 'kij Étlitte'?
7. Wat is yn't Frysk'iongstleden'(.1.)?
8. Wat is synonym mei 'in Ílagge op in stront-

pream'?

9. Stekkewy in segaarop oÍoan?
10. Wat is És sprekwurd Íoar: 'Haastige spoed
is zelden goed'?
11. Hoefolle wie in 'gong wetter'?
12. Wat is in'canon'yn't Frysk?
13. Hoe neame wy in 'haantje de voorste'?
14. Wat is in goed Frysk wurd foar'surfen'?
.15. 

Wat is by És: 'Het zit in kannen en kruiken'?
'l6. Wat wurdt bedoeld mei 'És Íiif sinnen'?
17. Wat sizze wy foar: ' By het krieken van de
dag'?
1 8. Hoe hiet by Ís in 'executeur-testamentair'?
19. Hoewurdt denachtwol as in oersoanfoar-
steld?
20. Hoe sizze wy 'Boontie komt om zijn loon-
'. ^'?

1-) Hoe hyt it hout fan de spjirrebeam?
22. Watisyn't Frysk in'puntkomma'?
23. Hoe binne wy oan de ótrop 'Koest'of 'koes-
ty'! kommen?
24. V{aL betsiut'net heal en netfearns'?

48. Wat is de betsjutting fan de manljusnamme
Sieger?
49. Hoefolle woech by àlds 'in fjirde partsje'
roggebrea?
50. Wat waard by álds wol in 'arbeidersko'
neamd?

Unsichtbere freondine

Op dy ieremoarn, middenmank it iepen fjild
Íiel ik har wer s0nt skoften. sa't ik
harfiele wol, koel en kompleet
en mei in sÉdlik aksint lÍsteret
hja my freonlik yn d'earen,
strykt my tÍoch't hier,
pattet myn libbenleafjende
lippen en lit myn
flinters d0nsje
oan
ynienen
giet hja wer
fierder en s0nder eat
te sjen skógje ik har nei mei
griene geÍoelens, wittende dat hja
aanst werom komme sil mei eastelike
f0lens om myn libbenleaze lippen te skuorjen
myn eagen te trienjen en myn flinters deltebêdz-
Ien
foardat hja oan't hichtepunt Ían 't ferpopkjen ta
KOmmê.

Ket'Nikas

lk sil, sei de slfrge, mar stoar earder
Hooplik dogge wy dy minsken hjir in protte plesier mei. Fyftich fragen mei
de antwurden oan de efterkant, om it wedstriidferbán der rit te heljen want
wat in aardichheidsje is moat in aardichheidsje bliuwe.
Mar-eefkes in tip -slaan de side net te gau om!Test hiirtagelyk ek jo sels-
disipline mei.
Sukses mei dizze samling 'taalgrÍskes'en foldocht it (boekhannel Visser
dus), in oare kearmear.

25. Hoe soe 'Slecht wegdekl' yn 't Frysk hite
kinne?
26. Wat is goed-Frysk foar'lntroductie toege-
staan'?
27. Hoe hiet eartiids in kantonrjochter?
28. Hoe sizze wy koadwei 'menselijkerwijs ge-
zien'?
29. 'Skieppewolkjes' is eins in Hollannisme.
Wat is Frysk?
30. Wat betsjut: 'Hy yt fan it grutte ieslok'?
31. Wat wurdt wol 'it grutte almanak' neamd?
32. Hoe sizze wy yn 't Frysk: 'tien tegen één'?
33. Wat is it Fryske wurd foar'ezelsoren'(om-.
tearde blêden)?
34. Wat wurdt bedoeld mei in 'neepnekke'?
35. 'lk reizge mei it arbeidershynder'. Wat wol
datsizze?
36. Wat waard by álds wol 'in minniste brulloft'
neamd?
37. 'Myn wiiÍ is yn twaën fallen' seine okkerdeis
twa redaksje meiwurkers. Wat woene se dêr mei
sizze?
38. Wat is it komóÍ fan it wurd 'kleaster'?
39. Wat is in'notarisb0se'?
40. Wat binne yn 't Frysk 'haken en ogen'?
41. Wat is Ís siswize foar: 'Men moet het i.izer
smeden als het heet is'?
42. Watisdewynmoanne?
43. Wat is by És in'rekening-courant'?
44. Wat is yn 't Frysk'mond en klauwzeer'?
45. Hoe sizze wy: 'Het oog van de meester
maakt het oaard vet'?
46. Wat is in tige paslike siswize Íoar 'skynhil-
lich'?
47. Wat is in 'klam'?

@e @rfKs wm fam &eM@s @@wffM@,,,

HoE ilKET tr.
\ DOKTER í

NET SA gÈST SEAODE.

J0l{A\^t\r.re WE|.ÍCR
Y.N DE KNIBBEIS. KALK
Y}I DE IEREN EIi SÍIEN-
NBIYN'EGAL.

I'IOAI, NO DE
SourtnaunNtNÊ NN\\

ub\
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Galamagracht 44 - lJlst
Te|.05155-1996

atplla

cg6*(Muon
Zevenpelsen 8, 8651 BT lJlst
Privé: Sikko Sjaerdemalaan 31 , lJlst
TeleÍoon 05155-1322

&q,rdrlb^d n annlw attupttm,

Occasions en
N ieuw-verkoop
Goede service

Te|.1249
Holtropweg 5

Reparatie
Plaatwerk - Spuiten

'PALMA' VERSTELBARE TERRASSTOEL MET
VIERKANT KUNSTSTOF ONDERSTEL EN
KUNSTSTOF ZITTINGEN OP METALEN
BINNENWERK.

STOEL wit hoog t.79,-
onze prijs Í.69,-

TAFEL wit rond 1.75,-
KUSSENS (dik)

vanaÍ Í.49,-

4 KUIPSTOELEN + TAFE!-
slechts Í. 190,-

"lJlster Warenhuis"
M. v.d. Veen

Galamagracht 5 i 8, telefoon l22g

MAAR AÍ|ED

ER IS

DAT OÍ|TIF
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Antwurden:

1. Dêr is honger bakker en toarst brouwer.
2. 'Blaffers binne gjin biters' of 'gapien is giin

biten'.
3. len dy't in bulte leard en lêzen hat.
4. ln sjamme.
5. 'Skean en bryk'oÍ'skriks en skrank'oÍ'hin-

tertroch twinter'.
6. Kij opsette.
7. Lêstlyn (1.1.)

8. 'ln baarch mei in earizer op' of in brette
apel op in stók'.
9. Oan.

10. Hurdrinders binne dearinders.
11. Twa ammeÉollen (oan't jok).
12. In'slachsang'.
'13. PytsjedeÍoarste.
14.'Planksile'.
15. lt sit yn kalk en semint.
16. Us sintugen: sjen, hearre, r0ke, priuwe en
fiele.
1 7. 'Mei it lemieren fan 'e dei' of 'As de dage oer
de loft giet'.
18. 'Boelberêder'.
1 9.'lt wiiÍ mei de blauwe mouwen'.
- '. 'Us goed en kwea komt És wer thÍs'.

\-. Fiurrenhout.
22. In stipskrapke.
23. Fan it Fránske: 'couche toi (+ jou dy del).
24. Yn 'e fierstê Íierte.net.
25. 'Gatten yn 'e wei' of 'Minne dyk'.
26. In gast nimt in gast mei.
27. Frederjochter.
28. Nei minske-each.
29. Skieppesmoar.
30. Hy is amtner (ieslok : staatsruifl.
31. De bibel.
32. Tizen om trettjin.
33. Slanters.
34. In nepert, gjirged.
35. lk wie te gean - geandeÍoet - 'mei de bil-
wein'.
36. lt leegjen Ían in hÉsketonne.
37. Harren frou hie in lytse poppe krige.
38. lt komt fan it latynske 'claustrum' :beslet-
ten romte.
39. In tige grutte b0se.
40. Heakken en oezen (oes = Ned. lus).
41 . Dy't byt hat, moat ophelje.'Oktober.

\tr'ln rinnende rekkening.
44. Tongblier (ek 'kleisykte')
45. 'Der giet neat foar de man sels'.
46. Moaifoardehán.
47. De grutste romte tusken tomme en pink.
48. Oerwinner - helt.
49. Twap0n.
50. ln feit.

Bond van Plattelandsvrouwen
in Friesland, afdeling lJlst
Op donderdag 24 maarï j.l. had het bestuur een
vrije avond en hebben de dames Mieke Berg-
stra, Marie Louise Postma, Trijnie Liewes en
Hennie Bosma het overgenomen.
De sfeer was bij binnenkomst al optimaal want
de dames hadden voor kraantjes-koffiekannen
en eigengemaakte cake gêzorgd.
Marie Louise Postma opende de avond en gaf
daarna het woord aan de heer Sybe Houtsma,
die ons iets vertelde over ziin werk en ons
daarna aan het weÍk zette.
We hadden de keus om een omslag van een
boek, een affiche of een diploma te maken en al-
les moest met letters gedaan worden. De één
was daar al kreatiever in dan de ander.
Om 10.30 uur bedankte Mieke Berqstra de heer

Houtsma en overhandig.de hem bloemen en een
envelop met inhoud.
Daarna besloot Christa Meinsma de bijeen-
komst en bedankte de dames van het ééndag-
bestuur voor de gezellige avond. Ze overhan-
digde alle dames een roos.
Op 19 april a.s. hebben we de slotavond en op
28 septêmber a.s. staden we weer met het
nieuwe seizoen.
Inlichtingen over het nieuwe programma kunt u
krijgen bij Marie Veenstra, tel. 2249.
Nieuwe leden zijn van harte welkom.
Verder wensen wij iedereen een prettige en
vooral zonnige vakantie toe.

C.P.B. afdeling lJlst
De afdeling lJlst van de Christelijke Plattelands
Vrouwenbond hield haar vergadering op 17
maart 19BB 's avonds 8 uur in het Mienskipshos.
Na het welkomstwoord, gêbed en meditatie
door de 2e presidente, mevrouw Pietersen, was
het woord aan mevrouw Wiebenga en mevrouw
De Vries die deze kreatieve avond zouden ver-
zorgen.
De volgende en tevens laatste avond van dit sei-
zoen is op woensdag 20 april. Dan zal modehuis
'De Duif' uit Sneek een modeshow verzorgen.

Ned. Ghristen Vrouwenbond
Onder leiding van presidente mevrouw Wierda-
Kooistra vergaderde de NCVB op donderdag
23maaft.
Mevrouw Van der Wal-de Haas uit Oppenhuizen
sprak deze avond over het onderwerp 'Als het
kwaad vrouwen treft', een variant op het boek
van Harold Kushner: als het kwaad goede men-
sen treft.
Kwaad is iets ergs, het kan je op velerlei manie-
ren overkomên, het doet pijn en ieder ervaart het
op zijn of haar eigen wijze. Het kan je overkomen
in de vorm van ziekte, sterfgeval, handicap, ver-
slaving, enz. Je leven kan van het ene op het an-
dere moment veranderen.
En als het kwaad je overkomt, hoe ga je er dan
mee om? Hoe ga je er als vrouw mee om, als je
partner of één van je kinderen het kwaad (b.v.
ziekte of handicap) overkomt? Durft ze nog voor
haarzell op te komên oÍ krijgt ze schuldgevoe-
lens als ze een stukje vrije tijd voor haarzelf
vraagt? Ze heeft dit vaak zo hard nodig om er
weer tegen aan te kunnen. Hoe groot is de soli-
dariteit van de mensen in haar naaste omge-
ving?
Onderga het kwaad - aldus mevrouw Van der
Wal, die uit ervaring spreekt - niet lijdelijk, in af-
wachting hoe het verder zal gaan, maar ver-
wachtend, want dan ben je er mee bezig. Doe
als Hanna in de Bijbel, die, toen zij geen kinde-
ren kreeg en geen solidariteit ondervond noch
van Peninna, noch van haar man Elkana, noch
van Eli de priester, en vertegenwoordigervan de
kerk, zich er niet bij neerlegde, nee, ze stond op,
ze kwam voor haar zelÍ op,zezegt niet langer:
waarom?
Solidair zijn met de andBr, ook als vrouwen, wil
zeggen: een eind met de ander op weg gaan.
Jezus ging met de mens op weg om hem oÍ haar
tot steun te ziin en zo mogelijk ook wij die weg
proberen te gaan met de ander.
In groepjes werden daarna een aantal stellingen
over dit onderwerp besproken.
De lezing was een indringend betoog, waarin
mevrouw Van der Wal onze ogen ook opende
voor hoe we beter wel en hoe we beter niet moe-
ten handelen met woorden en daden. Zij besloot
haar lezing met het lezen van het gedicht'Voet-
sooren'.
Mevrouw Wierda dankte de spreekster harteliik

voor wat zij deze avond naar voren heeft ge-
bracht, een onderwerp waar we zeker nog wel
eens over zullen nadenken en over praten.

NGVB-vrouwen op bezoek
bij de politie
Op 26 maaÉ 1987 vervulde de heer Hessels,
adiudant van het politiecorps van de gemeente
Wymbritseradiel, een spreekbeurt voor de
NCVB.
Naar aanleiding daarvan werd de afspraak ge-
maakt om als NOVB-vrouwen een bezoek te
brengen aan het politiebureau in onze stad.
2 Maart van dit iaar ging de eerste groep, g

maart de tweede. De belangsteling bil de leden
is dermate groot dat op 13 april een derde groep
bureauwaaÍts gaat.
We werden welkom geheten door de heer Hes-
sels die ons vervolgens voorstelde aan wacht-
meester Hans Visser. Hij fungeerde als P.R.-
man en was deze middag onze gastheer. En een
goede gastheer!
Een heerlijk kopje koffie of theê met cake werd
geserveerd door de heer Visser. Een bloemetje
op tafel. We voelden ons direct thuis.
Visser vertelde ons over de sollicitatieprocedu-
re, de opleiding en natuurlijk de taak van de poli-
tie. De politie verschijnt meestal in negatieve si-
tuaties, zoals bij vechtpartijen, ruzie's, ongeluk-
ken etc. Hierdoor ontstaat vaak óók een nega-
tief beeld van de oolitie.
Toch wil ze graag gezien worden als bescher-
mer van de burger, wat ook haar doelstelling is.
Een rondleiding door het prachtige gebouw
volgde. We konden zien dat de politie met de tijd
meegaat. In de voormalige trouwzaal (voor ve-
len welbekend) zagen we computers en beeld-
schermen die het werk kunnen vereenvoudigen.
Na de rondleiding kregen we nog gelegenheid
om vragen te stellen, waar druk gebruik van
werd gemaakt. Een interessante middag en wij
kwamen tot de ontdekking dat de drempel van
het nieuwe politiebureau minder hoog was dan
we dachten.
Politiemensen, heel hartelijk dank voor juÍlie
gastvrijheid!

I mei: M0EBEBIIAGIII
GeeÍ eens wat anders: geeÍ een boek

grote keus in:
romans, Íriese boeken. tuin- en
hobbyboeken, kookboeken, gedichten-
0un0els enz.

AAl{BIEt|II{G
leuke MINISCHILIIERIJTJES Í. 2.50 o. stuk
M()EtlE BDAGAAiIBI EtlII{G

5 voor Í. 10,-

Postpapier:
n0IeleIS, 0tv. s00rten
briefpapier, voor elk wat wils

Burobakje, sevutd Í. b,gb

FOtOalbUmS, reeds vanaÍ f. 4.gb

Zachte clowns;
leuk voor klein en groot v.a. f. 9,95
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Vogelwacht
lJlst-Oosthem e.o.
Wij hopen onze jaarlijkse ekskursie te houden
op zaterdag 28 mei a.s. en dan een bezoek te
brengen aan het natuurreservaat van S.B.B.,
Zwafiemeer in Drente.
Wanneer u zich tijdens onze jaarvergadering

niet hebt opgegeven kunt u dit alsnog doen. Er
zijn nog enkele plaatsen vrij.
Wijstaden 's morgens p1m.7.00 uurvanuit lJlst.
De kosten zijn ongeveer / 1 5,- per persoon.
Wilt u mêt ons genietên, dan dient u zich zo
spoedig mogelijk aan te melden bij het bestuur
of bij S.K. Abma, Nilesyl 54, tel. 05155-1275
(b.9.9.2370).
Niet afwachten, maar doenl

Het bestuur

Graag gedaan
Dit is een vrijwillige hulpdienst, het bij elkaar
brengen (via ons kontaktadres) van mensen die
hulp nodig hebben.
Welke soort hulpverlening komt hiervoor in aan-
merking?
1. Autovenroer: Voor licht gehandicapten oÍ
oudere mensen die behalve vervoer ook verdere
begeleiding oÍ hulp nodig hebben naar bijvoor-
beeld ziekqnhuis, kleding kopen e.d.
2. Inspringen 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 oÍ een beroepskracht (b.v. gezinshulp of be-

laardenhulp) het overneemt.
3, Eenvoudige karureitjes: Voor mensen die
daar door ziekte, handicap of ouderdom niet
zelf toe in staat zijn, bijvoorbeeld boodschap-
pen doen, medicijnen ophalen, elastieken kou-
sen aantrekkén e.d.
Dit zijn een paar voorbeelden van de meest
voorkomende hulpverleningen. Hebt u één van
deze oÍ een 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-
goeo.
Het Graag Gedaan komitee bestaat uit vijÍ 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, Uilenburg
14. tel. 1 568.

OOOOOOO' PUNTSGEWIJS

.MIJN HOBBY, UWGEMAK'
Hêt vertrouwde adres voor al uw slijpwerk! Ook
voor het slijpen van uw grasmaaiers, heg- en
snoeischaren, enz.
Nog diverse 2e-hands handgrasmaaiers te
koop, geslepen en nagekeken. Inruilen van uw
oude machine mogelijk.
Uw Íijnslijper P.H. de Vries, Bockamaslraal2T,
1e|-1782.

ANNA SCHRAA.VAN POPTA

GEDIPLOMEERD
PEDICURE

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

Geeuwkade 11 - TeleÍoon 1930

KOLLEKTE NED. ASTMAFONDS
ln de week van I tot 13 mei wordt er weer een
kollekte gehouden voor het Ned. Astmafonds.
VooraÍ worden er zakjes rondgebracht.
lk hoop dat ik net als vorige jaren een mooi be-
drag naar het Astmafonds mag overmaken zo-
dat zij hun werk kunnen voortzetten.
Bij voorbaat hartelijk dank!

W. Kempenaar-Verhoog

OPBRENGST SIMAVI KOLLEKTE
Tijdens de SIMAVI kollekte die gehouden werd
van 14 maart Vm 20 maart j.l. werd in lJlst met
behulp van 17 kollektanten / 868,15 bijeenge-
bracht.
Alle kollektemedewerkers/sters bedankt!

SIMAVI HAARLEM GIRO 3OO1OO

Kollekte komitee mevr. Niidam en mevr. Boer

Stress en vage klachten
De Patiëntenraad van lJlst e.o. organisêert op
27 april a.s. de laatste thema-avond van dit sei-
zoen.
Lies Meijer, fysiotherapeute uit Ulst zal deze
avond uiteen zetten hoe stress ontstaat en wat
men er zelf met gemakkelijke oeÍeningen aan
kan doen.
Na de pauze is er gelegenheid tot het stellen van
vragen.
Graag tot ziens op 27 april a.s. in de grote zaal
van Nij Ylostins. Aanvang 20 uur. Toegang gra-
tis.

REIZEN.

Op het gebied van goed vezorgde vakanties kan de
Rabobank u prima van dienst zijn;

maar natuurlijk ook met uw buitenlands geld
en reischeques.

fï) n n* n_ (-T Galamagracht 1

ffiaD0lnlamLS lH fiilou,55_1426
Openingsuren: dagelijks 8.30 - 16.00 uur

vrijdagavond 19.00 - 20.00 uur

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 vrijdagsavontds
bezorgen wij Uw bestelling!

SLAGERIJ

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

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

het bedriiÍ voor levering en plaatsing
van alle soorten glas.
verkoop van: verf, behang, doe-het- v.z
zelÍ-artikelen, klompen, werk-, klomp-
en turnschoenen.

J.G.DEVRIES.TJLST
schtfdeF. en *lwryersbeí'rgf

itore,.lncf-ren.zrrak

Galamagracht 13 - Tel. 05155-1387

Voor nieuwbouw, uitbreiding of
onderhoud van uw:

a VetwaÍming
(C.V. en lokale verwarming)

. Sanllair en waleÍleiding
a Zlnkwerk
. Dakbedekking

Installatiê- en loodgieteÍsbedriit

A. SIIPERDA
Stadslaan 2a, teleloon 05155-1224


