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IJlst een eigen sk0tsje?
Sinds jaar en dag organiseert de S.K.S. (Sintrale Kommisje Sk0tsiesilen) in de eer-
ste weken van de bouwvakvakantie een aantal zeilwedstrijden voor sk0tsjes. Een
sk0tsje is een zeiltjalk van 20 tot plm. 60 ton, met opgebouwde roef en voorzien
van zwaarden. Het deed vroeger dienst als vracht- en beurtschip.
Bij de S.K.S. mogen niet meer dan 14 schepen meedoen. Omdat er steeds meer
sk0tsjebezitters kwamen die ook wel eens in wedstrijdverband wilden zeilen
werd in 1982 de LF.K.S. (lepen Fryske Kampioenskippen Sk0tsjesilen) opgericht.
VanaÍ het begin van deze alternatieve zeilwedstrijden vaart hier een schip mee dat
als zeilteken een schip zonder roer voert, zijnde een modern gestyleerd kogge-
schip.
Deze afbeelding komt sinds 1963 voor in de lJlster stadsvlag. De bedoeling van dit
artikel is om bekend te maken wat de relatie is tussen lJlst en het skOtsje mêt dit
karakteristieke zeilteken.

'Boppeláns'
Op initiatief van Allard Sijperda deden in 1982
twee schepen uit lJlst mee aan de première van
de l.F.K.S.-wedstrijden.
Deze eenvoudig getuigde schepen, thuishorend
in de verhuurvloot van de Sijperda's, konden ui-
teraard niet meekomen met de snelle concur-
renten. Er waren 16 finalisten, Allard werd met
de 'Onderneming' 15e en zijn broer Peter werd
laatste met de 'Twee Gebroeders'. Maar de
Olympische gedachte'meedoen is belangrijker
dan winnen' was ook hier van toepassing. Al-
lard, wiens vaaítuig het lJlster koggeschip als
zeilteken voerde, kocht in 1983 het sk0tsje
'Boppelàns' van 58 ton.
Behalve de gebroeders Sijperda en Hans van
der Zee, voeren Jan van der Wal, Corrie Zijsling
en Jan Stienstra ook wel eens mee als beman-
ningslid. De Boppeláns was eigenlijk wat te
groot voor de l.F.K.S.-vloot. Er moest steeds
ontheffing worden gevraagd om mee te doen.
Eind 1985 zei Allard: 'Dit kin net mear, altyd dat

,sodemieter mei die 0ntheffing, en it wurdt my
\x te djOr!'

De vaste bemanning kon dit besluit wel enigs-
zins billijken, maar in hun hart vonden zij het
jammer dat het nu gebeurd was met de'Drylt-
sers silerij'.

Donderdag 13 mei 1988.
De Friesland met gereefde zeilen in aktie tijdens
de Lemmer Ahoy- wedstrijden.
De foto is gemaakt door Feikje Sijbrandij van De
Kijkkast, Galamagracht 28 te lJlst. Hier kan deze
opname ook worden nabesteld. Mevrouw Sij-
brandij is momenteel druk bezíg met het maken
van foto's voor het LF.K.S.-iaarboek 1988.

Heamoanne
Blanke seilen op'e marren
r0kend hea yn swee op 't làn:
seinehotsjen, ljurkesangen
blauwe himel, sinnebràn;
't Swiere Íee yn griene greiden,
swiet ger0s troch hege reiden,
b0gende ieren yn 'e bou -
Heitelán, hoe moai bisto!

P.J. Troelstra

It Dryltser
Kypmantsje

sioch side I

It naait der Ét, sei de mosk,
en doe hie dê kat him yn de bek.

'Friesland'
In hêt vooriaar ontwaakt de natuur uit de win-
terslaap. Ook bij de mensen kan dit bepaalde

vervolg op pag. 4.
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,,AGENDA"
JU N I-JU LI.AU GUSTUS

22 juni Toneeluitvoering, jeugdvoorstelling Culturele Raad, Mienskipsh0s.
23 juni Poppentheater, half 2, kleuters, MienskipshÊs.

3 juli Koffieconcert, 11 uur, Mienskipsh0s,'Concordia,
9 juli Rommelmarkt GereÍormeerde Kerk

14 juli Schrijfavond Amnesty Internation in de bibliotheek.
í6 jull Frlese Dag In lJlst

11 augustusJaarmarkt.

Agendabureau
Mevrouw W. Kempenaar-Verhoog, Jonker Ris-
pensstraat 9, telefoon 1747 .

Datums voor de agenda vóór de eerste van de
maand opgeven aan bovenstaand adres.

ANNA SCHRAA.VAN POPTA

G ED I PLOM EERD
PEDICU RE

VAKANTIE van 1 augustus tot 5 september.

Geeuwkade 11 - TeleÍoon 1930

Vaste avonden/middagen:

Zangvereniging'Euphonia' repetitie iedere
dinsdagavond 8 tot 'l0 uur in de Doopsgêzinde
kerk.
Muziekkorps'Concordia' repetitie iedere
maandagavond half 8 tot half 10 in 'Het Miens-
kipsh0s'.
Drumband'Concordia'iedere donderdag-
avond van 6 tot 8 uur in de kleedkamers van de
'Utherne'.
Judo lessen, iedere dinsdag 4lot 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 Oosthem. Ouderen
iedere dinsdagmiddag van half 2 tot 3 uur in 'Het
Mienskiosh0s'.
Schaken elke maandagavond in de Stadsher-
oerg
Dammen elke maandagavond in de Stadsher-
oerg
Amnesty International elke 2e donderdag van
7-9 uur in de bibliotheek.
Kaatsen elke woensdagavond in de'Utherne'.
Badmintonver. 'Flash' elke donderdag van
18.00-22.30 uur in de 'Utherne'.
Volleybalver. 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 NiÍelh0ske iedere maandagavond 18.30-
19.45 uur, iedere woensdagmiddag 13.30-
14.30 uur.
Gymn. Ver. StànÍries ma. 17-21 uur; di. '17-19

uur; wo. 13- 19.45 uur en vr. 17-18 uur in de
Utherne
FNV anÍo-têam Sneek Wymbritseradiel
Louise Heeringa, Westergoleane 45,lJlst of tel.
05155-1970; tevens elke maand.middag van
15.00-17.00 uur, Oude Koemarkt Mereldwin-
kel), coórdinator 051 50- 1 5429.
Bouw- en Houtbond F.N.V. W.W. inschrijven
elke maandagavond van 19.00-20.00 uur.
Douwe Heeringa, Westergoleane 45, lJlst, tel.
051 55-1 970.
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Ingezonden
Als raadslid lees je aandachtig als er (soms) een
verslagje in het Dryltser Kypmantsje staat van
cen raadsvergadering.

,r--r het Kypmantsje nr. 5, mei 1988 staat een
kleine onjuistheid omtrent de brugbedieningstij-
den op zondagen, aan de orde in de raadsver-
gadering van 19 april j.l.
Het is juist dat de heer Abma (G.8.) pleitte en
een voorstel indiende voor verruiming van de
brugopeningstijden, maar dit werd niet door de
meerderheid van de raad ondersteund. zoals
vermeld wordt, maar met 11 tegen 4 stemmen
verworpen!
Wél is de brug in lJlst in de maanden juni, juli en
augustus 's middags 1 uur langer open, dit ech-
ter op verzoek van de provincie, wat het college
in haar voorstel meenam.
Geen van de leden wenste stemming daarover,
zodat dit voorstel werd aangenomen.

A. Frankena
raadslid C.D.A

Bevestiging en intrede
lrs. P. van der Waal

\--:p zondag 5 juni is kandidaat Paul van der Waal
als predikant bevestigd in de hervormde ge-
meente lJlst. Dit geschiedde door de consulent
ds. S. Ypma van Oosthem.
De kerk was voór deze gelegenheid versierd
met fraaie bloemstukken
Onder leiding van mevrouw J. Fokkema-Klaver
boden kinderen van de zondagsschool een
vaas met papieren bloemen aan waarop wen-
sen waren geschreven. Die varieerden van een
simpel 'hoi'tot 'wij hopen dat u hier een goede
tijd krijgt'.
Daarna oreekte ds. Van der Waal over het ver-
haal van de Kananese vrouw, die hulp vroeg
voor haar zieke dochter. Hii stelde de gemeente

4oo EcEED
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hier o.a. de vraag: hoe reageren wij op signalen
van buitenaf?
De tekst was Mattheijs '15:25 'Here, help mij'.
Ouderling van dienst Jeen Venema sprak na-
mens de gemeente zijn vertrouwen uit in de
nieuwe predikant. Hij bedankte ds. Ypma voor
het vele werk dat is verricht tijdens het consu-
lentschap.
Na de dienst kon in het Mienskipsh0s een kopje
koffie worden gedronken. Een aantal sprekers
voerde hier het woord.
De heer J. Hijnberg, president kerkvoogd, trok
een vergelijking tussen êên jonge predikant
werkzaam in de pastorietuin en de andere tuin,
namelijk de gemeente. Vervolgens sprak ds.
Maas, doopsgezind predikant alhier, voor de
Raad van Kerken en ds. Bakker voor de Classis
Sneek en de Ring lJlst.
Burgemeester Cazemier bood de nieuwe predi-
kant'een stageplaats aan bij de plantsoenen-
dienst en benadrukte het belang van het per-
soonlijk contact.
Professor ds. R. Bijlsma uit Sneek memoreerde
dat er met de komst van ds. Van der Waal nu 8
'Brusselse' predikanten in-Friesland zijn. Hij
wees de aanwezigen er met klem op om op bij-
belse gronden toch vooral met z'n allen 'samen
op weg' te gaan.
Tot slot bedankte ds. Van der Waal mede na-
mêns zijn vrouw iedereen voor de steun en de
genegenheid die zij tot nu toe in lJlst mochten
ontvangen.

SKOALFOTO EASTHIM
Mevrouw Wietske van Popta-Abma gaÍ ons nog
enkele korrekties door op het onderschrift bij de
schoolfoto van Oosthem
Nr. 14 is volgens haar niet Klaas Abma, maar
Wátte R. Abma, nr. 17 is niet Hessel Valkema,
maar Hendrik Falkena, nr. 2'l is niet Johannes
Valkema, maar Sjerp Falkena en nr. 22 is niet
Gosse Bootsma, maar Douwe Balema.
Wij bedanken mevrouw Van Popta hartelijk voor
deze aanvullingen.

Tfrq-,
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vervolg van pag. 1.

kriebels teweeg brengen. Sk0tsjesilers schijnen
hier speciaal veel last van te hebben.
Vrij zeker is dit dan ook de reden geweest
waarom Allard Sijperda in het voorjaar van 1 986
tegen een paar maten zei: 'Wy moasten oars
dochs mar wer meisile dizze simmer... lk haw
heard dat de'Friesland'te keao is.'
Omdat het voor één persoon ondoenlijk is om
een sk0tsje te kopen en te ondeÍhouden, werd
de volgende konstruktie bedacht. Acht vrien-
den, te weten Henk Stallinga (zoon van Sjoerd
en Geiske), Max Rijpma, Ton Brundell, Jan van
Seumeren, Hans van der Zee, Max Fabery, Al-
lard en Peter Sijperda kochten samen de Fries-
land van de S.K.S.-commissie Haskerlàn te
Joure. Zii vormen ook de bemamming, meestal
vergezeld van hun vrouw of vriendin en Allard is
de schipper.
Tot nu toe voldoet deze situatie Drima.
De Friesland is omstreeks 1 905 bij Barkmeijer te
Enumatil in Groningen gebouwd en waarschijn-
lijk in 1910 verlengd. Het schip meet nu plm. 43
ton, is ruim '19 meter lang en 3,5 meter breed. De
roef is redelijk origineel, de houtgeschilderde
wandbetimmering is nog aanwezig.
In tegenstelling tot veel andere l.F.K.S. schepen
heeft deze tjalk geen motoÍ.

Het zeilteken van de Friesland, zinnebeeld van
verbondenheid met de stad lJlst.

De oudst bekende eigenaar is Bouke van Keim-
pema. In 1948 kocht Lodewijk Meeter de Fries-
land, hij hardzeilde er vele jaren mee. Daarna
werd het schip eigendom van de Friese Aanne-
mers Sociêteit F.A.S.) en tenslotte kwam deze
vrachtvaarder in Joure terecht. Achtereenvol-
gens stonden aan het helmhout Hylke de Vries,
Piet de Vreeze en Anne Tjerkstra. Sinds 1986 is
de Friesland dus eigendom van eerder ge-
noemd achttal. En ook nu weer wordt trots het
lJlster schip zonder roer als zeilteken gevoerd.

'Dryltser'
Eén van de mensen van het eerste uur betreÍ-
fende het sk0tsjesilen vanuit lJlst is Hans van
der Zee. Hij woont thans in Nijesyl, maar is ge-
boren en gelogen in lJlst. 'Wy wenje hjir moai,'
zegt hij, 'mar ik bin en bliuw in Dryltser!' Hans is
vanaf het begin bemanningslid geweest en nu
dus medeëigenaar van de Friesland. Hij is de
man die bii de stad de tijd doorgeeft aan de

schipper, dit om zo goed mogeliik weg te ko-
men.
Het is niet verwonderlijk dat hij zo'n vervent
sk0tsjeman en watersporter is. Zijn achternaam
duidt al op een band met hêt water en pake
Hans had vele jaren een bootdienst tussen lJlst
en Sneek met de Piet Heín. 'Wy hawwe no op'e
Friesland in mooie ploech,' zegt hij. 'Wy kinne
goed mei inoar opsjitte.' Zijn vrouw Lolkje is
eveneens enthousiast oveÍ het sk0tsjesilen. 'Ja
hear, ik stean der hielendal achter,' laat ze ons
weten. 'Dat moat ek wol,'merkt Hans op, 'want
as dat net sa is hast twa kànsen: of do rekkest dy
yn frou kwyt of it skip giet fuort! En ik wol se
beide net graach misse...'
Van der Zeezou overigens de band tussen het
sk0tsje Friesland en lJlst graag wat verstevigd
aen.
Tot nu toe zeilt alleen de Watersportvereniging
Ulst W.S.U.) een dag met dit vaartuig. Andere
gezelschappen die wel eens met een wed-
strijdsk0tsje willen zeilen zijn van harte welkom,
dit tegen een billijke vergoeding. De ploeg van
acht (eigenaars) zorgt dan voor een schipper en
een deel van de bemanning.
Als er bedrijven of particulieren zijn die hun sym-
pathie voor dit schip, met het lJlster koggeschip
in het zeil, in een gift willen uitdrukken dan kun-
nen zij kontakt opnemen met Hans en Lolkje van
der Zee, Nijesyl 36, 8618 NW Oosthem, hun
tel.nr. is 051 55-1299.

Kaaspakhuis wordt schêepsweÉ
Tot slot hebben we nog even gepraat met Allard
Sijperda, de grote stimulator van dit alles.
Hij is in 1954 geboren in lJlst als zoon van Gatse
Sijperda en Akke Wildschut. Ook in dit 'laach' zit
wat schippersbloed, want pake Abe Sijperda,
die vroeger brandstofhandelaar was, had een
sk0tsje van zo'n 60 ton!

In lJlst begon Allard met scheepsrèparaties en
motoren-inbouw. 'lk kocht in grut frachtskip en
wat ark en lei yn Drylts mei dat spul by de Kamp,
tichtby de Jànnen (Stienstra & v.d. Wal). Die
mannen hawwe my yn it begin mei fan alles en
noch wat tige holpen.
Sijperda vertrok later naar-Warns en in 1984
kocht hij het kaaspakhuis in Osingahuizen van
Nestlé Nederland. Dat is nu ingericht als werk-
plaats en magaziin. Een deel van de bovenste
verdieping is verbouwd tot woning.
Anja Sijperda-Wielinga: 'Het hele huis is betim-
merd met planken aÍkomstig van grote kaasva-
ten. We mogen hier graag wonen en we hebben
een prachtig uitzicht over de omgeving.'
Vorig jaar is achter de werkplaats door (hoe soe
it ek oars) de fa. Stienstra & v.d. Wal uit lJlst een
grote werkhaven aangelegc.
Scheoen tot 500 ton en maximaal 50 meter
lengte kunnen hier aÍmeren en gerepareerd
worden. Er is ook een portaalkraan met een hef-
vermogen van 50 ton. Allard en zijn 5 medewer-
kers verbouwen veêl klippers, tjalken en schoe-
ners tot charterschepen voor de zogenaamde
'bruine vloot'. Nieuwbouw wordt ook wel ge-
daan bijvoorbeeld de. garnalenkotter Staveren
2 1 . Over de 'Friesland' zegt Sijperda: 'Alde skip-
pers prate net oer in Barkmeijer skip mar oer in
Bolkmeijer! lt binne rjuchte kàntige skippen, se
hawwe net folle seech. Mar se wolle goed sile,
sels s0nder swurden. Wy hawwe sa'n 3 ton bal-
lêst yn 'e Friesland goait en hy rint no bêst. Wy
farre dizze simmer mei in nii Dacron tÉch en
hoopje by de earste seis te eindigjen.'
Net als de andere eigenaars wil Allard Sijperda
de relatie tussen lJlst en dit schip graag wat ver-
sterken. 'Wy soene wol in knap lisplak yn Drylts
hawwe wolle. Ên mei de stêdsfeesten kin dit
skip wol yn it Dryltser haventsje by de brêge liz-

AIIard Sijperda, scheepshersteller en sk?tsje-
schipper.

ze, dan kinne de Kypmantsjes ris sk0tsje ek ris
besjen. lt soe wol aardich weze as der yn Drylts
in soartement belangenferiening of freonenklub
oprjochte waard. Dat is bygelyks yn Wàldsein,
Langwar en Grou ek sa...'

Tot zover de schipper van de Friesland die zijn
betoog dikwijls aanvult met een lach en ee.
armgeoaar. \/
Het lichtgroengevertde schip ligt momenteel in
de werkhaven achter het vroegere kaaspakhuis
te Osingahuizen. Belangstellenden mogen ge-
rust even een kijkje gaan nemen.
Misschien draagt dit artikel ertoe bij dat er ooit
nog eens een bericht in de kranten verschijnt
met de kop: 'lJlst heeft nu ook een eigen skIt-
sie'.

Frits Boschma

Kollekte Vrienden van
de Hartstichting
Deze kollekte gehouden in april 1988 heeft in
lJlst het mooie bedrag van f 2.730,-- (tweedui-
zend zevenhonderd en dertig gulden) opge-
bracht.
Het comité Vrienden van de Harlstichting zegt
hierbij zowel gevers als kollektanten heel hane-
lijk dank!

Mevr. v. Linga-
Dhr. Tichelaar

r1r
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ALLARD
SIJPERDA

. SCHEEPSBOUW. INBOUW
MOTOREN O REPARATIES

Ook sk0tsjes te huur,
met of zonder schipper.

OSINGAHUIZEN 29, HEEG
TELEFOON 05154-3366
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N.C.V.B. en C.P.B. afd. lJlst
besloten seizoen
met modeshow
De N.C.V.B. en C.P.B. afdeling lJlst hebben hun
laatste vergadering van het seizoen in het
Mienskipsh0s benut, om in samenwerking met
Modehuis De Duif en Simone's boetiek een mo-
deshow te gevên.
De leiding van deze avond was in handen van
mevrouw Wiebenga van de C.P.B.
Ze heette in haar openingswoord iedereen har-
telijk welkom, in het bijzonder de medewerkers
van Modehuis De Duif en Simone's boeiiek, en
de pianiste van deze avond mejuffrouw Joke
Boonstra. De presidente gaf nu het woord aan
de lady-speaker mevrouw Bokma uit Sneek.
De mannequins voerden een keurige show op
van pakjes, japonnen, mantels, rokken, blou-
ses, enz.
De rokken kunnen kod en lang zijn, alles kan en
mag.
ln de pauze kregen alle aanwezigen een koffie
complet aangeboden.
Na de pauze werden er nog verscheidene mo-
dellen geshowd, bekende merken van het mo-

:huis zijn o.a. Mexx, Triangel, O'Cim, Cartoon,
--<iispa, Gerry Weber, enz.

Als dank was er voor ieder een prachtig boeket
bloemen.
De N.C.V.B. en de C.P.B. kunnen oo een zeer
geslaagde avond terugzien.

J. Osinga-Bijstra

De Zonnebloem lJlst,
Heeg e.o.
Op vrijdag 6 mei 's morgens kwad over negen
voeren we weg uit lJlst voor onze jaarlijkse Zon-
nebloem-boottocht. Dit keer niet met de ons zo
bekende Harmonie, maar met de Mozart uit
Sneek (de Harmonie had namelijk de dag ervoor
motorpech gekregen). Het weer was in het be-
gin nogal somber, in tegenstelling tot de sÍeer
aan boord, die meteen al heel goed te noemen
was, mede door de activiteiten van onze musi-
cus de heer J. Witteveen.
Teruvijl we door Nijesyl en Oosthem richting
-clsward voeren, genotên we van de koffie met

-.-._:ke. Het weer werd langzamerhand beter en
even voorbij Bolsward begon de zon te schij-
nen. We hadden een prachtig uitzicht over de
weilanden en de dorpen, waar we langs voeren.
Om 12 uur legden we in Workum aan. Eerst kre-
gen we heerlijke soep met brood; daarna heb-
ben sommige gasten van de gelegenheid ge-
bruik gemaakt om een uiltje te knappen, maar
de meesten maakten een kuiertje door de stad
en genoten van het mooie weer.
Nadat om twee uur de boot weer was gaan va-
ren, nu richting Heegermeer, kreeg een ieder
een stukje fruit en toen begon de verloting. Er
waren veel loten verkocht, maar er waren dan
ook vele, mooie prijzen.
Onder het genot van een kopje thee voeren we
rustig over het Heegermeer en de Woudsender
Rakken naar Woudsend. Sommigen lieten zich
op het voordek koesteren door de zon, anderen
amuseerden zich binnen. Er werd veel gezon-
gen onder de enthousiaste leiding van mevrouw
Boersma en begeleid door onze uitstekende
mustcus.
Bij Woudsend werd het langzamerhand tijd
weer naar lJlst terug te keren. Nog een laatste
kop koffie of een borrel en dat was dan bijna het
einde van de tocht. Bijna, want in lJlst stond ons
nog een verrassing te wachten: het muziek-
korps stond ons op te wachten en haalde ons

feestelijk binnen; een prachtig einde van een
heerlijke dag.
Dat deze dag kon doorgaan ondanks de motor-
pech van de Harmonie hebben we te danken
aan de heer P. in der Rieden en de firma Harder.
Hiervoor onze zeer hartelijke dank. Dat deze
dag zo'n succes geworden is, komt door de ge-
zellige gasten die we aan boord hadden, het
heerlijke weer en alle medewerkers en mede-
werksters, die zich ook dit keer weer volledig
hebben ingezet. Hulde!
Tot slot nog de mensen, die ons uit de laatste
problemen hebben geholpen:de heerVan Sloo-
ten, de heer en mevrouw Speerstra, de heer A.
Visser en het verpleeghuis Mariënacker in Wor-
kum. Heel hadelijk bedankt voor uw medewer-
king!

Opbrengst kollekte
Ned. Astmafonds
De kollekte - in mei gehouden - voor het Ned.
AstmaÍonds heeft opgebracht Í 1.641 ,40.
Alle gevers en kollektanten heel haftelijk dank!

Namens het Nederlands Astmafonds
W. Kempenaar-Verhoog

Volleybal nieuws!
Het tweede damesteam van volleybalvereni-
ging Stánfries te lJlst wordt sinds kort gespon-
sord door F. Post, Woninginrichting.
De heer Post stelde hiervoor negen prachtige
trainingspakken beschikbaar.
Het tweede damesteam timmert al enkele jaren
aan de weg en zijn vorig jaar gepromoveerd naar
de eerste klas in de Zuidwesthoek komoetiiie
waar ze dit jaar in de bovenste regionen zijn
geëindigd!
V.l.n.r. (staand): Grace de Jong, Ria Feenstra,
Trea Kim, Nienke Luinenberg, Dickie v.d. WerÍ.
Zittend: Janny de Jong, Chiela Kempenaar, Ma-
rieke van Houten en Janny Dijkstra.

Voll.ver. Stánfries
M.v.H.

AVO-kollekte
Nederland 1988
De opbrengst van de kollekte door middel van
zakjes heeft dit jaar een bedrag te zien gegeven
van / 1.163,85.
Een toename van bijna / 300,-- ten opzichte van
1 987.
Een dankwoord voor alle gevers is hier beslist
op ziin plaats! Ook de kollektanten wil ik hierbij
hartelijk dankzeggen voor hun aandeel in dit
mooie resultaat.

Mevr. T. Hijnberg-Mast

Ned. Ghristen Vrouwenbond
Op woensdag 1 junij.l. hield de NCVB haar jaar-
lijkse koffiemorgen. Presidente, mevrouw
Wierda kon een 40-tal leden welkom heten.
Zij herdacht ons lid mevrouw Kerstma-Walstra,
die op 25 meij.l. is overleden. Mevrouw Kerstma
was jarenlang lid van onze Bond.
De nieuwe programmaboekjes voor het seizoen
1988/Bg werden uitgereikt. Diverse onderwer-
pen zullen in het komende winterseizoen weer
aan de orde komen, o.a.:
In en rond de trouwzaal; boekbespreking: Meer
dan het gewone. Dit boek gaat uit van de Berg-
rede; een ex-Jehovagetuige vertelt; AdvenV
Kerstavond. Deze avond hopen we gezamenlijk
als Christenvrouwen uit lJlst te vieren.
Mevrouw Kempenaar vertelde deze morgen iets
over wat de Werkgroep Vluchtelingen in Wym-
brits doet aan de opvang van de vluchtelingen
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-rhnII-rtrlll
J meuoelmaKeru r.gaiama rjlst
maatwerk in meubelen. keukens, interieurbouw, oroiekt-
meubilair uilenburg 16-18, 8651 ek ijlst, telef .05155-2251

rEírfir.rtil
Roodhemsterweg 5

8651 CV lJlst
ïelefoon 05155-1 900/1500

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

alle
inlichtingen over alles wat met

ziektekosten verband
houdt

elke woensdag in lJlst
Gemeentehuis, Stadslaan 75

van 10.30 tot 11.30 uur

ziekenfrnds
leeawaden.swzk

53,058-91391

DE SPANJERSBERG KOLLEKfl E
DE GROOTSTE KANS VAN SIAGEN

IN, . GEBOORTE AANKONDIGINGEN
. HUWELIJKS AANKONDIGINGEN

t Galamagracht 9, tel. 1318

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

Speciale drogisterij en kosmetica-aÍdeling

Let op onze wekelijkse folder

SPEERSTRA'S
VOORDEELMARKT
Stadslaan 2 - TeleÍoon 1206

Uw slagvaardige partner voor
maatwerk in:

VERZEKER INGEN
HYPOTHEKEN

\^ nENStoENEN
l^
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Insp. G.F. de Boer,
Ylostinslaan 9.

P. Hiemstra,
Ylostinslaan 50.

Gazelle en Batavus ÍíeÍsen
T opkwal i te it voo r iederee n.

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

woudrend
jurlen hoomansstraat 2 teleÍoon 05155-2403 midstrjitte 61 telefoon 05141-1657

Autorijschool L. de BOef
Belangriiker dan een goedkoop

lesuur is de eindrekening
na het rijexamen!
Ga daarom naar

Autorijschool L. de Boer
Popmawal 12

lJlst
Telefoon 05155-1553

VOLLEDIG
GEDIPLOMEERD
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die in lJlst zijn ondergebracht. Het betreft hier 4
jonge mensen, 3 uit lran en 1 uit Afghanistan.
Na de pauze werden de dames in groepjes van
vier verdeeld ên moest er worden gekwist. Dat
de plaatsnamenkwis niet gemakkelijk was bleek
wel uit de diverse opmerkingen uit de zaal. Veel
aardrijkskundige kennis moest worden opge-
haald, maar er kwamen tenslotte toch winnaars
uit de bus. Al met al was hêt een heel gezellige
bezigheid.
Om halÍ 12 sloot mevrouw Wierda deze gezel-
lige morgen met een bede naar psalm 61 :3. Zij
wenste ons een goede vakantietijd en of we nu
thuis blijven of op reis gaan, ook dan mogen we
schuilen onder Gods vleugels.
En laat eens iets van je horen door het sturen
van een kaad aan een medemens, die om welke
reden dan ook niet met vakantie kan gaan.
Gaarne hopen we elkaar weer te ontmoeten op
onze eerste vergadering op D.V.22 september.

A. Frankena-Hoomans (secr.)

Kon. Ned. Ver. E.H.B.O.
afd. lJlst en Oosthem
Maandag 25 april hadden wij onze jaarvergade-
ring. Deze werd zoals gewoonlijk gehouden in
de grote zaal van Nij Ylostins.
Aan onze nieuwe E.H.B.O.-ers/sters werden
door de heer Drenth de diploma's uitgereikt. Al-
len zijn lid geworden van de verenging, die nU 50
leden telt.
Helaas moesten wij afscheid nemen van onze
vooaitter, de heer H. Nagelhout, wegens ver-
trek Lelystad. Wij danken hem voor alle tijd en
energie die hij in de vereniging heeft gestoken.
Het nieuwe bestuur bestaat uit:
Mevr. J. Vink, voorzitter, mevr. F. de Jager,
secr., mevr. A. Boschma, penn.m., mevr. A.
Smit, alg. bestuurslid, dhr. W.J.M. Grob.
De aanvraqg voor de aanwezigheid van
E. H. B.O.-ers/sters bij sportevenementen of an-

"e festiviteiten kunt u voortaan schrifteliik in-
\'énen bij de heer W.J.M. Grob, Zevenpátsen

10. lJlst.
Zaterdag 28 mei hield de Rijkspolitie Wymbrit-
seradiel open dag. Ook de E.H.B.O. was daarbij
uitgenodigd. Op het parkeerterrein bij de

Utherne hadden wii onze stand met informatie-
materiaal. Ook draaiden er konstant twee video-
films over hoe je moet handelen bij ongelukken.
Om de kas te spekken werd er koffie verkocht.
We hielden een donateursactie, maaromdatwe
niet alle lJlsters konden vragen, komen we tezij-
nertijd bij u langs om onze verenging te steunen
door donateur te worden voor / 5,- perjaar.
De heer Jan Vink heeft de Elfstedentocht uitge-
lopen en het bedrag dat bijeen is gebracht is
/ 1300,--. ledereen die daaraan heeft meege-
holpen willen we hartelijk bedanken. Dit geld
wordt besteed aan lesmateriaal.
Ledenlijst:
Dhr. H. Baudet
Mevr. J. Beintema, Ylostinslaan 72, lJlst
Mevr. H. de Boer-, Geeuwkade 1, lJlst
Dhr. G. Boersma, Bockamastraat 19, lJlst
Mej. P. v.d. Bosch, De Feanrànne 11, lJlst
Mevr. A. Bouwman, Galamagracht 42, lJlst
Mevr. M. v. Bree*, Eegracht 64, lJlst
Mevr. l. Dijkstra, Julianastraat 34, lJlst
Mevr. C. Greiner, Ylostinslaan 60, lJlst
Dhr. W.J.M. Grob, Zevenpelsen 10, lJlst
Mevr. N. Hoogeveen, Eegracht 33, lJlst
Mevr. S.F. v. Huissteden., Eegracht 83, lJlst
Mej. J. de Jong-, Buséstraat 18, lJlst
Mej. B. Kempenaar, J. Rispenstraat g, lJlst
Mej. C. Kempenaar, J. Rispenstraat g, lJlst
Dhr. J. Kieft, De Dassenboarch 5, lJlst
Mevr. A. Kuipers, Zevenpelsen 1'l, lJlst
Dhr. D. v.d. Ley, De Dassenboarch 12, lJlst
Mevr. S. Lubberts, De Dassenboarch 14, lJlst
Mevr. J. v.d. Meulen, Uilenburg 11, lJlst
Mej. B. Mast, Geeuwkade 13, lJlst
Dhr. H. v.d. Meulen, De Fj0rslach | 8, lJlst
Mej. l. Nagelhout., J. Rispenstraat 21, lJlst
Dhr. J.P. Nobel., Sudergoweg 40, lJlst.
Mevr. T. Oppedijk-, Buséstraat 16, Ulst
Dhr. W. Reen, Uilenburg 53, lJlst
Mevr. A. Rudolphi, S. Sjaerdemalaan 51, Ulst
Mevr. B. Schuurmans, 't Zouw 8, lJlst
Dhr. P. v. Slooten., J. Rispenstraat '13. lJlst
Mevr. H. v. Sl.ooten, J. Rispenstraat 13, lJlst
Mevr. A. Smit-, Ylostinslaan 47, lJlst
Dhr. J. Steenbeek, Eegracht 67, lJlst
Mevr. G. v.d. Sluis, J. Rispênstraat 21 , Ulst
Dhr. E. Stienstra-, W.M. Oppddijkstraat 20, lJtst
Mevr. S. v.d. Velde, Sneekerpad 6, lJlst
Mej. G. Venema, Ylostinslaan 72b, lJlst
Mevr. J. Vink, Bockamastraat 29, lJlst
Mevr. A. de Vries, R. Anemastraat 20, lJlst
Dhr. J. Visser, De Kling 21, lJlst
Mevr. H. Zijlstra, Eegracht 65, lJlst
Mevr. B. v. Berkum., De Himmen 19, Oosthem
Mevr. A. Boschma, Pytsjepólle 3, Oosthem

Mevr. B. Landman, Cingel 1, Oosthem
Mevr. A. de Witte., Nessewei 11, Oosthem
Dhr. G. Wijnja, Cingel 28, Oosthem
Mevr. F. de Jager., Piekezijlstraat 46, Sneek
Mevr. T. Wessels-, Klam 6, Sneek
Dhr. C. Hilarius, Stjoerboard 43, Joure
Mej. S. Nagelhout,3e Woudstraat 4, Sneek
Dhr. H. Nagelhout, Oostkaap 22, Lelystad

" met reanimatieaantekening.

Vrijwilligersproiekt
24-uurszorg lJlst,
Nijezijl, Oosthem en Abbega
Sinds 1 december 1983 neemt een groep vrij-
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. Zij alleen kunnen een vrijwilliger op-
roepen!
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
- open wil staan voor en luisteren kan naar an-

deren;
- voldoende levenservaring heeft om tegen

probleemsituaties opgewassen te zijn ;

- eenvoudige verzorging van thuisverpleegden
op zich kan nemen;

- bereid is tot samenwerken met andere vrijwil-
ligers en proÍessionele krachten (huisartsen,
wijkverpleegkundigen);

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

Personen die serieuze belangstelling hebben
voor dit belangrijke werk worden verzocht
zich vóór 30 juni 1988 aan te melden bii de
coórdinatrice 24-uurszorg van de Groene
Kruisvereniging te lJlst, Taapke post,
Geeuwkade 10 te lJlst, tel.1223.
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Vaaromhopen...
afs a voordelig
Irunthuren?

De doe-het-zelver huurt bii
ons O.a.: a Ladders a ROL
stelgers o Speclemo/ens
. Cirkelzagen o Decoupeer-
zagen a Boormachines
o Schuurmacf,ines a Parket-
schuurmachines o Grond-
of Tuinfrezen . Ketting-
zagen enz. enz.

G.SI'PERDA
Geeuwkade 7, lJlst
051 50-25327 / 051 55-1 260

Bondsspaarbank
van 1818 Sneek-lJlst

Dagelijks geopend
van 9.00-12.30 uur

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

Doe meer met de bank
die meer doet
BON DSSPAARBANK

....voor Uw salarisrekening

....voor Uw spaarrekeningen

....voor Uw verzekeringen

....voor Uw reizen

a5
Stadslaan 51
051 55-1 245
o.9.9.
05150-'12796

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

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

Klei n-Onderhoudsbedrijf

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

It naait der ut, sei de mosk,
en doe hie de kat him yn de bek
It skraskjen mei it flymskerpe mes hearde altyd
wat frjemd. lt hie wat. By de man sels ek. Hy fer-
weegde no net in spier, koe'k yn de spegel wol
sjen. Suver in bytsie eangstich heinde er himsels
yn dy grutte spegel. Tagelyk Íernaam er dat ik
nei him seach en feroare er syn eachopslach op-
slach. Yn 'e spegel seach er my no suver wat
grutsk oan. De held. Tagelyk sàn kleuren yn 'e
broek tsjoene kinne - en dan is brÍn der noch
net iens by - en dochs sa sjen, sa fan: wat kin
der my oerkomme. Teye skraske wilens iverich
troch en hie, yn tsjinstelling by't knippen, de kop
der no wol goed by. Wa wit hie er der alris ien

heal by om't óffeegd. By't knippen ris in heal ear
meinimme koe miskien noch troch de mesken,
mar in kop deróf?! Nee, kop derby. Noch altiten
hie ik eachkontakt. Ris sjen wa't dat il langst fol
hàlde koe. lk kaam hjir op 't lêst mar gewoan om
eefkes knippe te litten - en hoe as dat krekt
kaam te sitten iokke my neat - mar syn hals
waard no 0nder hannen nommen. Hy seach my
no noch like fleurich oan. Sadalik soe it mes oer
de bulterige adamsapel glide, ik koe him dan
sachs ris in sêft knikje taknikke, ris óÍwachtsje
wat er dan dwaan soe. Werom knikje betsjutte in

bliedende apel. Gemien? Nee, f0n'k op 't stuit
net. Moast er mar net sa brutaal sjen. Kkggg, dêr
gliidt it mes oer de kiel, tagelyk knikte ik. Fuor-
tendaliks gliden syn eagen fuort. Hy stie op
skerp dus, dêr sa wiÍ sittende. Teye poetste de
apel, sa like it wol.
Yn tiden net sa glêd west,link. Teye wol tabe-
troud.
Skeare koe er as de bêste. Knippe minder, mar
sa al sein, bekroade ik my der net om. lt wie
mear de skearsfear, dy't hjir hong. In troch de
jierren hinne ynslippe sfear, sa'st him yn de stêd
net mear f0nst. En dan teminsten sa sneonte-
moarns.

Rjochts fan my sieten noch trije àldere bazen -
mei stoppelburd - te wachtsjen. Teye hie se op
tiid, mar men moast lykwols wachtsje. ln b0ten-
stanner sil sizze it stiet him te priizgjen. Mar it
kaam net troch it kreaze ófhelpen Ían in klant by
Teye, mar mear om't er syn tiid 'ferseach.' Der
hoegde mar in kat foar de ruten làns te rinnen of
hy stie nei b0ten te gabjen. Der 0ntkaam him
b0ten neat, dus op 'e hollen wat mear. Boppe-
dat dus, r0nen sa altyd syn ynplande tiidske-
ma's yn 'e war. En dat rOn dus wer parallel mei
syn kapsels, dy't, hoe letter op 'e sneonte-
moarn, hoe fierder fan syn fan te foaren ófpraten
modellen rekken. Mei oare wurden, men tocht
dizze kear de skieding yn 'e midden en men
rekke der wei mei alles nei rjochts. 'Glokkich'
(sa't er sels altyd sei as er frege oft nei't sin siet

- en dan seist net 'it sit striemin,' want dan
komst der op 't lêst keal wei) foar de freonen en
spitich foar de fijannen hie er by't skearen de ea-
gen op it mes. Mei't ynsjipjen noch net, hear. Al-
linne as er it mes haniearre. As der Onder it yns-
jipjen b0ten wat mear kabaal wie as gewoan,
sjippe er noastergatten fol en d'eagen ticht. En

sei der dan mar neat fan,.want hiest samar de
hiele kwast yn 'e snÉt. En komselden barde it,
dat as der ien ynsjippe klear siet, wachtsjend op
it mes, dat der by him boppe wat barde yn 'e
hÉshàlding, dan siest sa in kertier yn 't skom dyn
tiid te fersliten, om't Teye dan earst boppe
rjochtdei hàlde. Hawar, dizze baas wie klear. In
moai hanfol fet holde it hier aardich plat te plak,
mar rekke sa'n klant moarn wat hastich nei de
preek en fergeat derby syn poat yn in pot bril-
cream te stekken, moai wis dat it alle kanten Ét-
stuts Ítsein de goede. Oare kear dan mar in o"
model en dat kaam dus moai Ét, want twa kearií
selde model achterelkoar wie by Teye 0nmoog-
lik, om't no ienkear net in sneontemoarn gelyk is

op'e buorren.
Mar, no net alles sa ófkjimme, it skearen wie tre-
flik. Boppedat mocht men by Teye ek net alles
oer ien kaam skeare der siet ek noch wolris in
slagge model by.
Der waard nei de beÍestiging dat 't nei't sin wie-
glokkich - s0nder wurden ófrekkene, om't ïeye
wilens al wer nei b0ten g0kere. Twa tellen lelter
klom de áldste fan de trije op 'e stoel.
'Knippe en skeare.' 'Hoe moat it?' 'Net sa koart
as Íoarige kear en de skieding rjocht.' 'Goed, nei
rjochts, sa sismar sa as ik der achterstean?'
'Nee, sa at lo der foar steane!' 'Ong, sa, no dan
dogge wy't sa.'

Goed en wol los waard der in fyts tsjin 't rÉt
oankletst dat Teye - no teminsten - seach nei
b0ten en naam tagelyk in tufe hier mei yn 'e
skjirre dy't dêr net tusken komme mocht.
'Tomme nochenta,' balte de àlde baas. 'Ja sr^
dat wol tomme nochenta,' róp Teye der kjel ot1-.
hinne, 'se kinne hjir de ruten der sa wol Étwra-
mel'
'Dat bedoel ik net. Myn hier!''Jasisdatwol, myn
rUI.'
Mismoedich liet er it kopke wat sakje, prompt
wer te plak draait troch Teye syn Írije hán. Fuort
hjirop batste Pompstra der yn. Hy kaam sa mei
de klompen yn't spul. 'Teye, kinst my dalik earst
eefkes pakke?' 'Hawwe jo in ófspraak makke?,' .

wilens al blêdzjend. 'Nee, moat dat dan? Moatst
my eefkes skeare. 'k Bin gleongekgysten. 'k
Moat aansens mei de frou fuort en sa wol se my
net mei ha.' 'Moatst earst mei my in tiid Ófprate
en dyn fyts net sa rimpen tsjin't rÉt oan kletse,'
sei er no wat skerp, skearmesskerp.
"t Kin my it rÉt wol kostje.' 'En my myn hier,'
kaam de feralterearre baas dertusken. 'No dat
rÍt hast der sa mar wer'rÍt,' besocht Pompstra
it mei in grapke en guodlik fierder: 'Nee ju,
moatst my eefkes skeare, ik moat aanst dalik
Íuort.'
'Dat giet samar net. Gean mar sitten, komst fan-
sels wolris oan bar,' sei Teye koart en sa't er dat
sei knipte er de àld baas. Dy syn holle feroare sa
njonkenlytsen yn in winterwoartel dy't de jirpel-
sykte hat mei de kleur fan in reade biet.
'No, dit is my ek wol wat,' besocht Pompstra.
'Torienoch en ta, sil'k mei 't wiif fuort, hast dit
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wer.' 'Ja sis dat wol, it rÍt hast yn diggelsl' 'En ik
hast keal, sis dat wol.'
'No dit is my ek wat. Dit ha'k nea earder belibbe.
Kin myn wiif itekwol ferjitte.''Jow dy mareefkes
del, bist sa oan bar ju,'woe ien fan myn buorlju
ha. 'Ja,' sei d'oare deroerhinne, 'dan mareeÍkes
letter fuort.'
Pompstra like syn lot te slokken en seach ris nei
my.
'Kom hjir mar wat,' woe ik ha, 'in ferhaaltsje en
de tiid fljocht om.' 'Ja dat sei de arbeider ek en
dy krige de wekker nei de holle smiten,' rjocht
Pompstra syn rêch, tagelyk beseffend dat er de
slach ferlern hie. Hy gie oan de oare kant fan my
sitten. Deun by'i rÉt.
'Wisten jo dit net?'sa beg0n ik watfoarsichtich.
'Eh nee iu, hiest by És yn 't doarp Gerrit, dy
knipte dy by dei en nacht en kaamst nea 0ngele-
gen. Mar it is hjir allegear wat oars as oars.
Jimme sitte hjir tichter by de stêd, dêr komt it
troch.' 'Miskien,' sei'k'mar Gerrit wie ek in apar-
tenien net,'wat hoeden derachteroan. Faaks
koe ik him in moai ferhaal Ítloarkje. De oaren
hiene it - om de lulkens wat fuod te lullen - al
oer't waaÍ en dêr soe achteroan wol soksawat
as fuotbaljen en Lubbers komme. Ek al om't- -/e net mear mei Pompstra yn 't petear woe.

\as wie 't mar goed dat er eefkes wachtsie
moast, grif wie Teye syn lulkens wat saksearre
en dat wie allinne mar bettêr foar Pompstra syn
feilichheid.
'Gerrit wie in bêste keardel, mar hiest him der
samar tusken. Wy sieten dêr op in moarn mei in
man as fiif en Gerrit wie drok yn't spier mei't
skearen. Komt er sa'n opsl0pte jongen yn om
syn hier knippe te litten. Hy sit noch net in tel of
ik sis tsjin him, wat silst do hjir? Hy seit, knippe
litte. lk sei, no jong dat is ek wol trefÍen net. Hy
seit, hoe no sa dat sa, en sjocht my wilens freeg-
jend oan. lk sei, dizze kapper knipt net langer!
Ong, sei er, dan moat ik mar nei de stêd en sei
óÍ. Gerrit waard woest en dy dy jonge achternei
en wilens mar roppe, se ha dy foar de gek, lk
knip dy wol. Dy jonge goed en wol ferbjustere
werom, begriep der gjin moer mear fan. Eijong,
sei ik, der is ommers gjinien kapper dy't langer
knipt, se knippe allegear koarter. 'k Wol leauwe
it wie by Ís de earste yn 't doarp dy't keal wie,
wat letter wol moade west hat. Hoe neamme
jimme sokken?' 'Skinheads.' 'Just ja, no gekke

rit hat him Ítlibbe. Màl wie er. Dy jonge
\tuast bliid wêze dat er neidetiid noch earèn
hiel'
'Och, hjir mochten, wat dat oanbelanget, wol
gerdinen foar de ruten,' sei'k sa. 'lk kom hjir al-
linne mar om my skeare te litten,' sei er sÉnich.
Doe wer l0der, want d'oaren hiene yntusken
Deetman by de kop en Teye d'áld baas sada-
nich dat dy no mear de komkommerkant ótloek
dy't lêst hat fan wratten mei de kleur Ían in siik
krop slaad, 'mar ek in kear, sil'k dy sizze, torie
noch en ta, doe ha'we wat meimakke. lk kom
deryn en der sit sa'n opsl0pte knaap op 'e stoel.
In bosk hier op 'e kop en der mocht suver neat
óf. Neat foar Gerrit no, dy die 't leaÍst stikeltsjes,
no moast er'puntsje.'
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Hy grommele earst al wat, mar doe't dy jonge ek
noch op- en oanmerkings hie fan net te Íolle de-
róf, bearde en swearde Gerrit deroer. 'Wat
dochst hjir dan? 'k Mei er hast net iens oankom-
me. Wat dochst hjir dan freegje ik my óÍ?'
'Sjoch,' sei er, die de skelk foarwei en liet samar
ynienen de broeken, !a de broeken sis ik, sakje.
'Sjoch Gerrit dêr stiet op dat kaartsje 'Zakkam-
men 25 cent' dêr kom ik foar!' Genit st0n mei de
hannen yn't hier en stammere: 'Zakkammen,
krammelenochenta. Wat in kloatsek. Kramme-
lenochenta!'

P.F.

Judokompetitie lJlst
Sterke winnaars en winnares. De 4-jarige judo-
club heeft weer 4 nieuwe kampioenen.
Nynke Adema, Kariem Elmallah, Jan-Willem
Dijkstra en Klaas Hoekstra wonnen alle 4 met
overtuigÍng de laddercompetitie van seizoen
87/88.
Het scheelde niet veel of Nynke was ook nog
sterker gebleken dan Kariem. Deze gemengde
groep bestond uit 16 jongens en meisjes.
Opvallend was dat de meisjes zich tussen de
jongens in behoorlijk hoog konden handhaven.
In groep 3 was de spanning te snijden, een aan-
tal padijen eindigden in Hiki-wake (onbetwist)
en het scheelde slechts één koka (3 pnt) in het
voordeel van J.W. Dijkstra ten opzichte van
Remko Muyzer. René Eiling z'n judo was in deze
finaleronde ook sterk, hij verloor nipt van Remko
en kwam zodoende als 3e uit de bus.
Rene Eiling en Gerwin Boersma (groep 4) ont-
popten zich dit seizoen als voortreffeliike assis-
tenten bij de jeugdgroepen. Geruyin moêst we-
gens ziekte verstek laten gaan bij deze finale-
ronde maar mag als jongste van groep 4 best
trots zijn op zijn uiteindelijke 4e plaats.
Klaas Hoekstra won zowel de uitdaging als de
herkansing tegen Minze Mink uit Heeg.
Harry Boersma won de revanchepartij tegen
Bouwen de Vries en pikte daarmee nog net de
3e plaats voor Bouwen weg.
Onderstaand geven wij u de uitslagen van de fi-
nale.
Een goed competitiejaar voor de sterk ge-
groeide judovereniging en dat geeft perpektief
voor de komende seizoenen.
Uitslagen finale judocompetitie'87-'88:

BegraÍenisvereniging
"Laatste Eer" lJlst

* Stijlvolle verzorging van
beg rafenissen en crematies,
voor leden en niet-leden.

* Opbaring in eigen aula in lJlst
met onbeperkt bezoekgele-
genheid voor nabestaanden.

* Indien gewenst, opbaring
thuis met koeling.

* Dienstverlening zonder winst-
bejag met voor leden boven-
dien Íinanciêle tegemoetko-
ming.

* Bode J. Plantinga dag en
nacht bereikbaar 05141 -1372.

Inlichtingen: J. Nijdam,
Eegracht 104, 051 55-1 783

#

Groep 2 meisjes: 1. Nynke Adema, 2. Grietje
Grondsma, 3. Wilma Vink, 4. Heidi Hoekstra, 5.
Renata Wind, 6. Jildou Heerema, 7. Froukje
Boersma.
Groep 2 jongens: 1. Kariem Elmallah,2. Jeroen
Brink, 3. Wout Meyer, 4. Daniël Smid, 5. Jarom
de Paauw, Anton Visser, 6. Jelle Postma, 7. Ja-
cob Kuyer, 8. Herre v. Brug.
Groep 3: Jan Willem Dijkstra, 2. Remko Muyzer,
3. Rene Eiling, 4. Hugo de Vries, Wouter Velt-
man, 5. Feite Visser, 6. Jitse Jan de Vries, 7. Ge-
rard Dijkstra, 8. Sjoerd-Jan van Klaarbergen, 9.
Roy Venema.
Groep 4: 't. Klaas Hoekstra, 2. Minze Mink, 3.
Harry Boersma, 4. Bouwen de Vries, Gerwin
Boersma. 5. Gerrit Visser. 6. Arien Bakkei.

Nij

De dei gliidt oer de fjilden
de sinne mind'ret macht,
de measte strielen binne al
binnen it berik Ían de nacht.

Kij lizze loai yn de lannen
skógje teÍreden de kleurepracht,
wjerkógjend wachtsjend op
it nearzige neare fan de nacht.

F0gels sykje harren plakje
in inkle toer noch dy't slacht
de sinne sakket, de dei
wurdt in proai fan de nacht.

Blommen slute wis en witte
mar ien wachtwurd; wacht
it ljochi wurdt Íeilleas finzen
troch de kloeren fan de nacht.

Guon bisten wurde wekker
aanstens klear foar de jacht
mar it measte slót de eagen
foar't 0nhuere antlit fan de nacht.

Dan bemasteret er de geaën
de loft, it làn, alles wurdt we
oan't êr sels ferjage wurdt
troch in nije ljochtskyndei.

En alles komt wer Ét de fearren
sjongt en ropt en elts docht mei
want sjoch der is alwer in w0nder;
de Skepper skoep in nije dei.

Galamagracht 9 - lJlst - 05155- l3l8
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Graag gedaan
Dit is een vrijwillige hulpdienst, het bij elkaar
brengen (via ons kontaktadres) van hulpverle-
ners en mensen die hulp nodig hebben.
Welke soort hulpverlening komt hiervoor in aan-
merking?
1. Autovervoer: Voor licht gehandicapten oÍ
oudere mensen die behalve vervoer ook verdere
begeleiding of hulp nodig hebben naar bijvoor-
beeld ziekenhuis, kleding kopen e.d.
2. Inspringen in tijdelijke noodsituaties: Bij-
voorbeeld een moeder moêt plotseling naar het
ziekenhuis en er is opvang voor de kinderen no-
dig oÍ een alleenwonende komt thuis uit het zie-
kenhuis en kan zich nog niet alleen redden. De
hulp die in dergelilke gevallen geboden wordt, is
van overbruggende, tijdelijke aard, totdat de ge-
holpene na een paar dagen het zelÍ weer aan
kan oÍ een beroepskracht (b.v. gezinshulp of be-
jaardenhulp) het overneemt.
3. Eenvoudige karweitjes: Voor mensen die
daar door ziekte, handicap of ouderdom niet
zelf toê 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 of 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-
goed.
Het Graag Gedaan komitee bestaat uit vijf 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
.l4. tel. 1 568.

Peuterspe elzaal' Lyts Yleke'
vraagt vrijwillig(stlers!
Wij zoeken met ingang van september (na de
zomervakantie) vrijwillig(st)ers om de aanwe-
zige leiding te assisteren.
Heb je belangstelling hiervoor, dan kun je je
vanaÍ heden opgeven bij Aaltje Hazenberg, tel.
051 55-1 659.

Het bestuur

't Zoldertje
Per 1 juli stoppen we ermee!
Wilt u voor 1 juli uw kinderkleding op komen ha-
len?
Na deze datum gaat alle kleding naar 't Leger
des Heils.
We wensen iedereen een prettige vakantie toe!

Janneke en Jêanette

OOOOOOO' PUNTSGEWIJS

VERHUISD
Met ingang van I juni 1988 zijn wij verhuisd naar
Lelystad. Ons adres is Oostkaap 22,8224 EK,
Lelystad.
Bijna 23 jaar hebben wij in Ulst gewoond. Het
waren Íilne jaren in lJlst.
VanaÍ deze plaats willen wij graag al die lJlsters
bedanken met wie wij in welke vorm dan ook
hebben samengewerkt of op een andere manier
altijd fijn kontakt mee hebben gehad.
Soeciaal bedankt dr. Drenth en dr. Sietsma voor
hun goede zorgen al die jaren.
Met vriendelilke groetên en graag tot ziens!.

Henk, Thea en Marco Nagelhout

OPVANGGEVRAAGD
Gevraagd per septemberte lJlst opvang voor 2
schoolgaande jongens van 6 en 8 jaar. Onge-
veer 18 uur oer maand. Inl. tel. 05150-'l6392.

Al mijn klanten wil ik bedanken
voor de plezierige tijd,
die ik tijdens mijn 15 jaar
als kapster in lJlst gewerkt heb.

Vriendelilke groeten,
mevr. G.A. v. Riemsdiik

.MIJN HOBBY, UWGEMAK'
Het vertrouwde adres voor al uw slijpwerk!
Kent u het gemak van scherp tuingereed-
schap? Het zou jammer zijn als dit niet zo was
met een specialist op dit gebied in uw eigen
stad!
Nog diverse tweedehands handgrasmaaiers,
geslepen en nagekeken, in ruilen van uw oude
machine mogelijk.
Uw fijnslijper, P.H. de Vries, Bockamastraat 27,
tel. 1782.

Sk0tsje OeralThÉs
naar Joure
Het sk0tsje Oeral ïhris, tot 1976 eigendom van
Meinte Groenveld uit lJlst, heeft Joure als thuis-
haven gekregen.
Eigenaar Gerrit Roosjen uit Franeker heeft het
vaartuig verkocht aqn de Stichting SkOtsje Has-
kerlán te Joure. Het is de bedoeling dat het
schip, met Anne Tjerkstra aan het helmhout,
gaat deelnemen áan de S.K.S. (Sintrale Kom-
misje Sk0tsjesilen) zeilwedstrilden, die gehou-
den worden van 30 juli Vm 'l2 augustus.
Vorig jaar nog werd de Oeral ThÉs, met André
Hoek aan het roer, kampioen bij de l.F.K.S.
Wij zijn benieuwd hoe dit vroegere lJlster skÊt-
sje het er bij de S.K.S. gaat afbrengen.

Fr.B.

SAFELOKETTEN
Niet alleen wanneer u op vakantie gaat

liggen uw sieraden, belangrijke documenten e.d.
het veiligst in de safe van de bank.

Informeer er eens naar.
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Openingsuren: dagelijks 8.30 - 16.00 uur

vrijdagavond 19.00 - 20.00 uur

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

J.G.DEVRIES -TJLST
sclllftÍers- en belvngelsbecfiiJÍ

cto{',-'Jrg''zelt.zíÍí'.k
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Voor nieuwbouw, uitbreiding of
onderhoud van uw:

o Verwarming
(C.V. en lokale verwarming)

. Sanitair en waterleiding

. ZinkweÍk

. Dakbedekking

Installatiê- en loodgiêtêrsbedÍiií

A. SIIPERDA
Stadslaan 2a, telefoon 05155-1224

De enige zelÍslachtende slager in
ons sÍedeke, snijdt voor U het vlees
zo van het stuk.

ProeÍde U al:

Ons vers gemalen

heerlijk gekruid
gehakt

en onze echte

Friese droge worst?

Dinsdags- en vrijd agsavonds
bezorgen wij Uw bestelling!

SLAGERIJ

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

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


