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Eerste bewoners plan Gloostercamp!
'De tiid hàld gjin skoft'zegt het spreekwoord, dat geldt zeker ook voor het plan
Cloostercamp, dat is gelegen tussen de Sudergowei en de Kerksloot. Een jaar ge-
leden konden wij in dit blad melden dat de firma Stienstra & Van der Wal druk be-
zig was met het bouwrijp maken. Nu schieten de nieuwe woningen werkelijk als
paddestoelen uit de grond.

Het plan Cloostercamp waar momenteel veel aannemers bezig zijn met het bouwen van verschib
Iende sooften woningen.

iji

Op zaterdag 25 juni j.l. vestigden zich hier de
eerste nieuwe bewoners.
Het zijn de heer Jan Snoek en zijn vrouw Froukje
Rollingswier met hun drie kinderen.
De Vereniging voor Stadsbelangen lJlst wilde
dit feit niet zomaar voorbij laten gaan.
Bij monde van secretaresse Mieke Bergstra-
Boomsma werd de familie Snoek een bloemetje
aangeboden.
Hun woning staat in een straat die de naam 'De
Sk0te' heeft gekregen. Andere straatnamen in
dit plan zijn: De Koffe, De Tsjalk en De Smak.
Samen vormen zijeen zichtbare herinnering aan
scheepstypen die vroeger in lJlst werden ge-
bouwd.
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Feestelijke ouderavond van Openbare Basisschool 'De Kogge'
zorgde voor tropische temperaturen in lt MienskipshOs

Vrijdagavond 10 juni om 19.30 uur opende de
heer Bert v.d. Werf, direkteur van de school, de
avond door iedereen van hade welkom te heten.
De. grote zaal van lt Mienskipsh0s was volge-
stroomd met ouders, grootouders, V.O.O.-bui-
tenleden en oud-leerlingen die allemaal erg be-
nieuwd waren naar wat de leerlingen van 'De
Kogge' dit jaar op de planken 4ouden brengen.

, rhalve de jongste kleuters droegen alle kinde-

-ren hun steentje bij; er was keihard gewerkt en
geoefend om de teksten, liedjes, kostuums en
dekors op tijd klaar te kriigen, waarbij de hulp
van vele ouders onmisbaar bleek.
Thema van de avond was 'HET BOEK', en elke
groep had hier op eigen wijze iets mee gedaan.
Als opening zongen alle kinderen 'Het Boeken-
lied', alvorens de gordijnen open konden voor
het echte toneelspel.
De oudste kleuters lieten ons zien wat zich alle-
maal 'Op de boerderij'afspeelt. De spontaniteit
van deze groep was af en toe vedederend, de
pakken die de kinderen aan hadden zagen er
geweldig uit, en slechts af en toe hoefden juf
Ans en juf Petra de kinderen in hun rolte helpen,

Kwatryn

As nou de jounske skaden falle,
dan driuwt gjin geal syn langst omheech;
de dream is ót dit hóf forballe,
it tón leit rom. de nêsten leech.

Fedde Schurer

want optreden in zo'n grote zaal vol met mensen
is toch wel indrukwekkend hoor!
In groep 3 bleek, dat het voor kinderen echt
geen straf is als ze vroeg naar bed moeten. Als
je dan ook nog een verrekijker hebt waar je aller-
lei spannende dingen door kunt zien, is er ge-
noeg om over te dromen: Reusachtige wolken,
Vallende sterren, Kleurige Vogels, Giechelende
Heksen, Stoere Ruimtevaarders en Wagge-
lende Marsmannetjes. Alles werd door de kin-
deren op een originele manier uitgebeeld door
middel van tekst, liedjes en beweging.
Sprookjeshutspot van groep 4 en 5 zat vol met
leuke woordspelingen en andere verrassingen.
Veel kinderen hadden een dubbelrol en moes-
ten zich razendsnel achter het toneel omkleden.
Toen Reus Jan binnen kwam denderen, was't
wel even schrikken geblazen. Zijn overdadige
stemgeluid verraadde dat meester De Jong in

de huid van de reus was gekropen...
ln de pauze kregen de kinderen een heerlijk ijsje
aangeboden door de Vereniging voor Openbaar
Onderwijs afdeling lJlst; groep 8 verkocht loten
en aan het einde van d.e pauze vond de trekking
plaats. Een spannend gebeuren waarbij de tem-
peratuur in de zaal nog verder steeg. V.O.O. had
de prijzen voor deze loting beschikbaar gesteld.
Tegen .10 uur konden groep 6 en 7 aantreden
voor hun bijdrage aan de feestelijke avond: 'Een
dag ...' Het ontwaken, trimmen, schoonmaken,
kranten rond brengen, naar school gaan, bloe-
men en ballonnen verkopen op de maÍkt, en als
klapstuk het als punker dansen in de disco,
kompleet met lichteffekten en swingende mu-
ziek. Een wervelend geheel, waarbij de eigen in-
breng van de leerlingen heel duidelijk naarvoren
KWAM.

Groep 7 en 8 moesten het meeste geduld op-
brengen alvorens zij hun akteertalent konden
IOnen.
Als laatste groep brachten zii 'Het Avonturen-
kasteel' ten tonele. De hele sfeer waarin alles
zich afspeelde, zorgde voor een stuk spanning
in de zaal: het was doodstil. Toen het geraamte
en de spoken het verduisterde toneel oodan-
sten, werd de stilte door diverse angstkreten
doorbroken. Gelukkig liep alles goed af.
Een zeer geslaagde avond. De voorzitter van de
ouderraad de heer Tjeerd Smid, had dan ook
alle reden om het onderwijzend personeel na af-
loop even in het zonnetje te zetten. Luid applaus
en bloemen vielen hen ten deel als dank voor het
vele werk dat zij hadden verzet om deze avond
zo succesvol te laten verlooen.
Dat dit alles nooit zonder de inzet en het enthou-
siasme van vele ouders en alle kinderen tot
stand had kunnen komen, was voor iedereen
wel duidelijkl
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Hurd talln hurd, sel de duvel
en hy raasde tsfln de tonger
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DE SPAN JERSBERG KOLLEKTIE
DE GROOTSTE KANS VAN SIAGEN

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

t Galamagracht 9, tel. 1318

-rhrrfrrelll-J meubelmakerij r.galama ijlst
maatwerk in meubelen. keukens, interieurbouw, projekt-

meubrlair. uilenburg 16-18, 8651 ek rjlst, teleí. 05155-2251

Roodhemsterweg 5
8651 CV lJlst

Telefoon 05155-1 900/1500

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

alle
inlichtingen over alles wat met

ziektekosten verband
houdt

elke woensdag in lJlst
Gemeentehuis, Stadslaan 75

van 10.30 tot 1 1 .30 uur

ziekenfonds
Ieeuwaden.sneek

Harlingertrekweg 53, 058-91 39í

Autorijschool L, de BOgf
Belangrijker dan een goedkooP

lesuur is de eindrekening
na het riiexamen!
Ga daarom naar

Autorijschool L. de Boer
PoPmawal 12

lJlsl
TeleÍoon 05155-1553

VOLLEDIG
GEDIPLOMEERD

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

Speciale drogisterij en kosmetica-aÍdeling

Let op onze wekeliikse folder

SPEERSÏRA'S
VOORDEELMARKT
Stadslaan 2 - TeleÍoon 1206

Gazelle en Batavus ÍÍeÍsen
Topkwaliteit voor iedereen.

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

Uw slagvaardige partner voor
maatwerk in:

VERZEKERI NG EN
HYPOTHEKEN{'e'rb 
PENS lO EN EN

iair- 
^

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

P. Hiemstra,
Ylostinslaan 50.

diwiclbcdrii

lilst woudrcnd
jurjen hoomansstraat 2 teleÍoon 05 155-2403 midstrjitte 61 telefoon 05141-1657
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Wymbritseradiel
Turntoernooi 25 juni te lJlst
Zaterdag 25 juni 1 988 een dag die bol stond van
sportieve aktiviteiten: de TT te Assen en niet te
vergeten de finale van de wereldkampioen-
schappen voetbal tussen Nederland en Rus-
land.
In tegenstelling tot vele andere evenementen
ging de 6e editie van het WYMBRITSERADIEL
TURNTOERNOOI wel door.
Bijna 400 turners/sters van 7 verschillende ver-
enigingen uit onze gemeente bonden de strijd
met elkaar aan.
Een extra kompliment verdienen de meisjes en
dames die om halÍ vier hun wedstrijd moesten
turnen. Ondanks de voetbalwedstrijd wisten zij
zich prima op hun wedstrijd te concentreren en
hele goeie oefeningen te draaien.
De leden van Stánfries hebben zeker hun beste
beentje voor gezet; van de in totaal 48 prijzen
wisten zij er 27 te behalen waarvan enkele dub-
bel zodat er 30 deelnemers/sters met een
prachtig standertje huiswaads gingen.
De uitslagen Iuidden als volgt:
Meisjes 6-7 jaar:
Individueel: 1. AnnaVlagsma34.4 SSS Heeg; 2.

. ylvia Tekstra 34.2 SSS Heeg; 3. Nynke Hoek-*stra 
32.5 Stànfries; 4. Wija Feenstra 32.4 SSS

Heeg; 5. Amarins de Boer 32..1 Stànfries.
Verenigingsprijs: 1. SSS Heeg 194.8; 2. Stàn-
Íries 187.3: 3. Kubus 173.0.
Meisjes 8-9 jaar:
lndividueel: 1. Marijke Osinga 33.6 Stànfries; 2.
Claudia Maccis 32.9 Stánfries; 3. Esther Smid
32.3 Stànfries; 4. Froukje de Vries 31 .4 Stán-
Íries; 5. Lolkje v.d. Velde 31 .3 SSS Heeg.
Verenigingsprijs 1 . Stánfries 191 .0; 2. SSS Heeg
180.1; 3. V en K174.8.
Meisjes 10-1Í jaar:
Individueel: 1. Douwien Seinstra Kubus 30.6; 2.
Jitske v.d. Woude Stànfries 30.4; 3. Elbrich de
Boer SSS Sch. 30.2; 4. Marjon v.d. Riet SSS
Heeg 30.1; 4. Petra v. Ommen SSS Heeg 29.9;
5. Foke Boersma SSS Heeg 29.9.
Verenigingsprijs: 1. SSS Heeg '178.1; 2. Stàn-
fries 173.9; 3. Kubus 173.
Meisjes 12-15iaar:
Individueel: 1. Tineke Algra SSS Sch. 32.5; 2.
Arti Klijnsma SSS Sch. 32.4;3. Jeanet de Boer
^+ànÍries 32.2; 4. Jitske Kossen V en K 32.0; 5.

\-- endy Bergstra Kubus 31 .8.
Verenigingsprijs: 1. Stánfries 178.8; 2. SSS
Heeg 174.0; 3. Ven K 172.9.
DamesAl
Individueel: 1. Rixt de Boer WSV 34.0; 1. Jetty
Okma WSV 34.0; 2. Bonita v.d. Wed WSV 33.4;
3. Sjoukje Wouda WSV 33.2.
Verenigingsprijs: 1. WSV 198.9; 2. SSS Sch.
185.6.
Meisjes Vm 11 jaar B:
Individueel: 1 . Engelien Schraa Stànfries 34.9; 2.
Trijnilda Rodenburg Stánfries 33.0; 3. Wendel
Hartstra SSS Heeg 31 .7.
Verengingsprijs: t . Stànfries 181 .0.
Meisjes 12-15 jaarBt
lndividueel: 1. SietskeYntema Stànfries 33.6; 2.

wlJ ?J.tH tí€T

VAKANTIE
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De prijswinnaars van het Wymbritseradiel turntoernooi.
Achterste riiv.l.n.r.: Ruurd Jouke v.d. Kooy, Robeft Heuveling, Nolke Jan Bergstra, Gerbrich Dijk-
stra, Êngelien Schraa, Marijke Osinga, Sietske Yntema, Mirjam Hagens, Fokkelien Boorsma, Stij-
nie Atsma, Tine Jinny de Boer, Jeanet de Boer.
MÍddelste rij: Rudy Bosma, Arie Rodenburg enTrijnilde Rodenburg.
voorste rij: willem Lubbefts, Arjen Eggink, Tjerk Bakker, Jitske v.d. woude, claudía Maccis,
Froukje de Vries, Samír Elmallah, Wilte Jager, Auke Jan v.d. Kooy.
Helemaal vooraan: Ester Smid, Amarins de Boer en Nynke Hoekstra.
Níet zichtbaar op de foto Eveft Schreur en niet aanwezig Anouschka Muizelaar en Cyrus Kruis.

Bestuur en leiding wenst iedereen een hele Íilne zomervakantie!
De lessen gaan weer van stad op maandag 5 september, terwijl de 1e les conditiegym op muziek
'19 september wordt gehouden.

Gerbrich Dijkstra Stànfries 31 .5; 3. Anouschka
Muizelaar Stánfries 31 .5; 3. Mirjam Hagens
31.4.
Verenigingsprijs: 1. Stànfries 188.4; 2. SSS
Heeg 'l 80.1 .

Dames B:
Individueel: 1. Fokkelien Boorsma Stànfries
33.7; 2. ïine Jinny de Boer33.5; 3. Stijnie Atsma
Stànfries 33.4.

Jongens 6-7 jaar:
lndividueel: 1. Lucas v. Elven SSS Sch. 28.4;'2.
Samir Elmallah Stánfries 27.9: 3. Wiebe Hoek-
stra WSV 26.3.
Verenigingsprijs: 1. SSS Sch. 104.3; 2. WSV
101 .6.
Jongens 8-9 iaar:
Individueel: 1. Wilte Jager Stánfries 27.5; 1.
Auke J. v.d. Kooy Stánfries 27 .5: 2. Jan Oerle-
mans WSV 27.4; 3. Evert Schreur Stànfries 26.2.
Verenigingsprijs: 1. Stánfries 1 07.3.
Jongens í0-11 jaar:
Individueel: 1. Arjen Eggink Stànfries 31.6; 2.
Willem Lubberts Stánfries 30.6; 3. Auke de Jong
SSS Sch.2B.7.
Verenigingsprijs: 1. SSS Sch. 108.1.
Jongens 12-15iaari
Individueel: 1 . Ruurd J. v.d. Kooy Stànfries 30.2;
2. Boudewijn SteurVen K27.5:3. Robert Heu-
veling Stànfries 27.1.
Jongens Vm 1 1 jaar B:
Individueel: 1. Cyrus Kruis Stánfries 34.1;2. Arie
Rodenburg Stànfries 33.3; 3. Tjerk Bakker Stàn-
fries 31.2; 3. Rudy Bosma 31 .2.
Verenigingspriis: 1 . Stànfries 191 .4.
Jongens 12Um15jaarB:
Individueel: 1. Nolke Jan Bergstra Stànfries
34.0; 2. Christiaan Kruis Stánfries 33.4.

Haik0:

sopptge stpet
do litst (ts skrieme sànder

us leed oan te dwaan!

ts.F.

'lt Dryltser Kypmantsje'
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Drukkerij Visser,
Galamagracht 9, lJlst,
tel. 05155-1318
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F. Bloemhof
Fr. Boschma

Raadsverslagen: F. Nauta

Zetwerk: G. Groeneveld-Kroese
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lJlst
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Hurd tsjin hurd, sei de duvel
en hy raasde tsjin de tonger

siean net iens fan wisten - en al kopklauwend
tinke jo dan al gau fan: komt dat wol wer yn el-
koar, of, aanst klear en noch in reservemotor
oerhàlde! Mei oare wurden as frjemd tinke jo
dan: 'wa haw ik hjir yn 'e goedichheid yn 't skip
hellel'
Mar noch in kear, it komt klear en Lieuwe hàldt
neat oer, mar mei in Írjemde fierweimotor
moatte jo jo behearskje kinne en in fleske as
seÍs, sàn káld hàlde.
En sjoch, dat die dy Dritser no lêsten krekt net.
En dêr giet dit ferhaal no om. Sjoch ik tocht dat
is miskien wat foar lt Kypmantsje. Drylts leit ek
by it wetter, wenje ek grif lju dy't er oer mei prate
kinne en ik feftelt it jo no sa mar eefkes, mar jo
rêde jo derwol mei. Sjoch dy DÉtserfarde dêr by
ós mei grutgeweld oeritwetter. Jowittewol hoe
as soks giet. In dikke fjirtich jier lyn wie hjir ailes
tastien en de lêste jierren is dat wer sa. Hja fês-
tigje harren op stràn en làn en in bêste Fries dy't
har dêr weikriget. En op't wetter binne hja fan-
sels hielendal net te Íerslaan. In sigaar yn 'e hol-
le, de bÉk ÍoarÉt en fol gas. Net te min 'schnaps'
mei oan boat en dus - net at se dat oars wol fan
doel binne - net goed om oaren tinke, sismar
hielendal net. Jan meide pet dy't in dei Éttefisk-
jen is of Wietse Wrotier dy't ris ien dei yn't jier
mei 't gesin op't wetter fertoefet, binne harren
libben amperfeilich, at dersa'n maniak oanbrul-
len komt.
Dy fint fljocht dêr by Ís dus oer de mar mei wit ik
hoefolle peekaa's yn 'e kont en ynienen is't:
Bwaam!
Syn sigaar stuitet him Ét 'e snÍt, hy sjocht om
him hinne, nei boppen en Énderen en hat earst
nei in minÉt yn 'e rekken dat de gong Ét it skip
wei is. Ja, dy sit goed yn 'e stront en dat hat er
sels ektroch. Wilens de lêste DÉtske wyldewea-
gen fuort fleane op de fierders sa kalme mar,
sjocht hy alris fertwivele om him hinne. Twa lin-
ker hannen, jo witte dat wol.
Hawar, hy hat it sels noch net yn 't snotsje, mar
help is kommendewei. Lieuwe hat Íansels de
klap ek heard en de echo wjerklinkt noch of hy
sit al yn syn sleep.
Der op ta. As er it skip dobberjen sjocht, tinkt er
al eefkes, frek in DÍtser. Hy hat neat op dy lju
tsjin - en der sitte ek genóch bêste by- mar lea-
ver hat er in'gewoanenien'.
Mar de nijsgjirrigens nei't motormerk makket
dat er deí dochs plankgas hinnefart. 'Maleur
baas?"Was?' 'Ast' maleur hast?'Sjoch, Lieuwe

is twatalich, mar Frysk is syn favoryt. Boppedat
seit er sels altiten - en dat moàtte jo der al eef-
kes bysette -'lk praat iiberhaupt nêt ien wurd
DÉtsk!' Moai no? Dat harren konfersaasje,
kinne jo begripe, hat net folle om 'e hakken, mar
mei wat gebearten, komme jo ek in hiel ein. Dat
dy DÍtser slacht wat mei hannen en fuotten en
Lieuwe knikt. Hy hat it wol heard. "k Sil dy wol
helpe, as't my mar in schnapske joust,' en hy
d0kt fuortendaliks op de motor óf. Dy fint pro-
testearret noch al wat, want leaver wie er fuorts-
leept, mar Lieuwe kin net al te Íolle ferneare,
want hy hat it fuotbaljen goed folge. Dat Neder-
làn Europeesk kampioen wurden is wie wakker
moai Íansels, mar dat se nei al dy jierren dy DÍt-
sers ris pakt hiene, wie foar Lieuwe de wedstriid
wêst. En der yn st0n er net allinne. Lieuwe wie al
omraak oan't skuorren en draaien. De diesel
kaam him boppedat aardich 0nbekend foar.
Lykwols, dy Drjtser woe noch net omlyk. Wilens
er Lieuwe in moai glês Íol schnaps ynskonk,
woe er dochs noch mar ha dat Lieuwe him fuort
sleepte. 'Gjin sprake Ían, àlde. Stek do mar in si-
gaar yn 'e bràn, ik rêd my der wol mei.' En wat
f0lder: 'Lieuwe maakt hetl' Dat io moatte mar
rekkenje, hy hie al in moai ein sloopt, dat dêr
komt dy DÍtseÍ der wer yn.
Hy waard der kjel fan. Lieuwe siet midden tus-
ken it lytsguod en s0nder eat te sizzen, holde er
it lege glês omheech. Mar foardat de man yn-
skonk, holde er earst in DÍtske preek. Lieuwe
klauwde moai troch en liet it oer him hinne gean.
'Lieuwe maakt het. Earst in schnaps, snapst!'
Dat begriep de DÍtser. Troch de alteraasje die
der'sels ek noch eefkes mei. Mar doe fefette er
syn preek en dy waard net freonliker fan toan.
Lieuwe batste dertusken, de kop al heal yn't fet.
'Ho, ho baas. Nette má|. DeMs hawe al werom

'Sjoch, as jo jo dan op in moaie sneintemiddei
op 't wetter weagje yn jo skipke en men sjocht
earne middenmank de mar immen alderfer-
skuorrends oan't touw skuorren, wat tinke jo
dan en wat dogge jo dan? S0nder guon tsjin de
skinen oan te skoppen; de measten farre troch!
En de r0chsten fan dy measten glimkje of
gnyskje sels eefkes. En de slimsten 0nder Ís
roppe de 0ngeloksf0gel yn of oar sarkastyske
opmerking ta sa fan: 'Docht er it net?!' of "k Soe
it ris mei d'oare hán besykje!' En ik jou it jo te
dwaan, jo sille dan marris yn dy man syn switrige
skuon stean of yn syn kleiende klompen. Jo
kinne wier wol gek wurde,
It wurdt noch slimmer as er ek noch frou en bern
by him hat. OÍ farre we der allegear hinne om te
helpen? Us moai frije, nei trijen fol grutte plan-

. n middei der oan weagje? Wis, wis binne der
\tÍon dy't dat waarme gefoel om't hert krije, mar

wês ris earlik, binne we allegear sa?l Kom, kom,
És kent És. Hawwe we al begrutsjen mei de fer-
twiveljende baas, mar we wolle in rare ferletter
misrinne dan wurdt dat meast goedpraten mei
de wurden: 'lt binne altyd deselden,'of 'Hy gokt
wer op oaren.' Sa'n man hat dus de rotsoai nea
yn oarder mar komme jo sels der ris sa foar te
stean, dan is't oare tee. En wat binne we dan
bliid as der in rêdend ingeltsje op Ís ófkomt mei
de wurden: 'Kin 'k helpe?!'
Sokken binne der net sa folle mar aldergelokst
noch wol.
Sjoch, Lieuwe is sa'n ien. Ja, Lieuwe is in apar-
tenien, dat sil wol, mar hat der ien maleur,
Lieuwe is presint. goed, hy giet fansels ek mei
hiele oare ideeën it wetter op as in trochsnee fer-
dividaasje farder, mar dochs as jo de boel oan
stront hawwe, Lieuwe 'maakt het', sa't er sels
plachtet te sizzen.
Eefkes wat achtergr0nynformaasje is fansels
wol op syn plak. Lieuwe is syn libbenlang al màl
mei alles wat motoarysk is. Hy nifele al fan jongs

\ )an mei't guod om. Dat begiet mei guod dat
óp batterijen rint, dernei brommers, dan auto's,
gersmasrnes en neam sa mar op en wennet er
dan letter ek noch oan't wetter dan is't suver lo-
gysk dat er mei langstme Étsjocht nei stikkene
motorboaten. Op frije dagen strÉnt er hiele om-
kriten óf mei syn 'sleep', kjimt er wide wetters Ít
nei fOterjende en altemets flokkende Íekánsje-
f ierders of ferdividaasjefarders.
'Maleur baas?'

dat stomme, akelige stomme rot...'
'Ho, ho, kalm baas, Lieuwe maakt het.' En wier
sa màl kint net lykje of Lieuwe kriget it wol wer
oan't rinnen. Kosten binne der nel oan Íerb0n -
in pear fleskes bier 0nder 't meitsjen - mar, jo
moatte sels net hastich wêze of wurde. Want
sjoch, it sit wol sa, hy nimt de tiid derÍoar en bop-
pedat - en no komt it - treft it ris sa, dat it in mo-
tor is dy't er kwa merk en type net sa gau thÉs
bringe kin en noch net safaak 0nder hannen hàn
hat, dan kinne jo wolris fan de finne yn 'e jister
komme. Want dan siket Lieuwe net allinne it
mankemint op mar wol der fierders ek eefkes
witte hoe as dat yn elkoar sit en wurket. En dat
docht er dan oesa gewykst, mar ien dy't wat
better op let, hat dat al rillegau yn 'e rekken. Hy
prutst dan fansels oan alles wat los kin en op in
bepaald stuit ferslanê jo yn 'e losse boutsjes,
moerkes, rinkjes en 0nderdielen - wer't jo it be-

ÍtRApE'ADynAc',
9o stwo
gs;^ilHlffif," 7q$'
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Galamagracht 44 - lJlsl
Te|.05155-1996

atplla

Wffiu,
Zevenpelsen 8, 8651 BT lJlst
Privé: Sikko Sjaerdemalaan 31 , lJlst
Telefoon O5155-1322

,anlmad n ailiplru umtudltun

Occasions en
N ieuw-verkoop
Goede service

Te|.1249
Holtropweg 5

Reparatie
Plaatwerk - Spuiten

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

&smn*mingsbedrijf W*S- *n Waterbouw

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

TIMMER. EN AANNEMERSBEDRIJF

FA.G.SPIJKSMA&ZN.

o Nieuwbouw
o Onderhoud

r Renovalie

o Ramen, deuren en kozijnen maken wij
voor u op maat

Uilenburg 35 - lJlst - Tel. 05155-1228

feikje sybrandy. vakfotografe
galamagracht 28 - 8651 êc ijlst - telètoon05155-2222
privé: moleÍinne 57 - 8621 dd heeg- teleÍoon 05154-2819

Voortaan kunt u ook bij ons terecht voor Íilms,
fotocamera's, Ílitsmateriaal en Iijsten. Tevens
zijn wij er voor het ontwikkelen van UW Íilms
en Íoto's. Ons advies is gÍatis.

De Kykkast is geopend op: maandagmiddag, woensdagmiddag,
donderdagmorgen, vrijdag morgen en zaterdag morgen.

Geboortekaartjes, Trouw- en Gelegenheidskaarten worden
bii ons vakkundig gedrukt. Boeken ter inzage!

OOK UW ZAKELIJK
DRUKWERK
/s 8,J ONS /N
GOEDE HANDEN.

Galamagracht 9, lJlst, 05155-1318

o Schoonheidssalon
. Zonnebank

Dr. Milller

DlYerce behandellngen
alleen op alspraak.

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

F4cry'E/qnnco'
t0í/(llf@44r/
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en as't dit motorke hàlde wolst, soe'k dy mar
wat gedrage. Hee, twa-ien snapste. Twa-ien,
dus bek ticht en jit my noch mar ien yn.' De DÍt-
ser begriep dat er hjir net tsjinop koe en skonk
noch marris yn. lt spul smakke Lieuwe goed, dat
doe't it glês him net fol genóch kaam róp er
dryst: 'Foller.' En witte jo wat dy DÉtser doe sei?
'Ja, jaVan Basten.'Wie 't net prachtich? Mar om
no in lang ferhaal koart te meitsjen, nei't Lieuwe
dy hiele motor binnenstebr}ten teard hie, wie yn-
tusken 't selde bart mei de schnapsflesse. En
mei't er alles wer op syn plak skroeft en draait
hie, wie dat mei de twadde flesse ek it gefal.
Lieuwe die al in bytsje tuike-tuike oan, mar dy
DÉtser sloech foar bêst op. Hy hikte as in lyts
bern. Hy hie it fansels net mear sitten sjoen en
dan binne der guon dy sykje dêr harren treast
yn. Op 't stuit wol noflik mar oare moarns orak-
kesearje jo der al oars oer, teminsten as dat dan
noch wol.
Mar doe't er seach hoe't de beswitte en be-
smodze Lieuwe it wer foarelkoar krige waard er
al mear en mear fleuriger. Hy seach dat Lleuwe
neat oerhold en it allegear kundich yn elkoar
draaide. En doe't Lieuwe wilens ek noch in oear
kear rêp 'Lieuwe maakt het, olé, olé oranje bo-
,qn', wie er al hiel oeral. Dat doe't Lieuwe it lêste

L) op fêst hie en 't bistke wer startte - en it rOn

fuortendaliks as in naaimesientsje - klapte er yn
de hannen, mei yn de iene hàn it glês en yn
d'oare de flesse schnaps. Dat betearde dus net
mar it mocht de wille net bedjêre.
Hy woe Lieuwe noch ien ta ha en naam sels ek
noch ien. Twa tellen letter koene jo se by Ís yn't
doarp sjongen hearre. 'Oranje boven, oranje bo-
ven', en de liuw mocht ek net yn syn himd stean.
Twastimmich, want dy fint koe sjonge! lt klonk
suver moai oer't stille wetter.
Mar no komt it. Lieuwe op't lêst nei h0s. No it wie
mar goed dat er de wetterplysje net tsjin kaam.
Hy song op de wize fan 'oranje boven', 'Lieuwe
maakt het'.
Mar dy DÉtser, dy't earst sa gleon gek gysten
wie, koe net mear fuortkomme. Hy hat in kear as
fjouwer yn in r0ntsje fearn al sjongende wei en
hat doe resolÉt de motor Ít dien. ls doe yn sliep
fallen en hat de hiele nacht dêr omdobbere.
No kinne jo dêrwat mei?
In Íerhaal mei in strekking. Sjoch, helpe jo ris ien,
dan rint it altiten wer oars as jo tinke.
" 'n gjin kwea om ris ien te skewielen en temin-
\-,'r op 't wetter net. Dêr is't altyd al wat oars as
oars.
ïinke io ek net?!'

P.F.

MAAR EÍ|ED

Vereniging voor Christeliik
Onderwijs te lJlst

vraagt met ingang van het cursusjaar'gB-'89:

2e invalster - Bovenbouw, groepen 3 t/m B;

2e invalster - Onderbouw, sroep 1 en 2
+ kleuteraantekening.

. Schriftelijke sollicitaties kunt u sturen naar
onderstaand adres. Ook kunt u vragen om inlichtingen

omtrent deze vacatures.

secr. H. de Vries-Yntema, De Kearnstien 21,
8651 BX lJtst, tet. 05155-2057.

DAT OÍ|TFF

@e @rfKe wffi fam &eM@e @@wffsw@,,,

..No 
SEÀCIDÉ,

SIEK DETONGE
tlAR RtS tiï"

"DAT bOL NEÏ
DOKTER, bANT
+ttf srTFAtl
Rórtreee.x FÊsr.'



It Dryltser Kypnlantsje 10

Gevonden en verloren
voorwerpen
21-1-88 verloren: slêutelbos met 6 sleutels
waaruan 3 van het merk Lips.
22-1-88 verloren: roze muts met zwatvwitte
pinguins.
17-3-88 verloren: stabij hond vril donker met
witte staart, reu.
1-4-88 gevonden: bruin mapje met 1 silca sleu-
tel.
6-4-88 verloren: groen leren label met opschrift
Rinnert de Jager met 1 sleutel merk Silca.
6-4-88 gevonden: zwarte kinderwagen.
9-4-88 gevonden: groene roeiboot, grijze rand.
1 2-4-88 verloren: blauwe kinderhandschoenen.
13-4-88 gevonden: 1 Lipssleutel aan verbogen
nng.
1 4-4-88 gevonden: spons en gele stofdoek.
'l 5-4-88 verloren: beurs (pongel).
20-4-88 gevonden: beertje met rood broekie
29-4-88 gevonden 2 schapen met 1 lam.
1 -5-88 verloren: groene herenfiets.
2-5-88 gevonden: rose bril, Anglo American.
3-5-88 gevonden: gouden oorbel.
5-5-88 verloren: Marskramertas met 2 moeder-
dagcadeautjes.
11-5-88 verloren: gouden halsketting met ovale
hanger waarop 3 diamantjes.
26-5-88 verloren: gouden broche.
22-6-88 verloren: lichtblauw/Íelgroen kinder-
jack.
27-6-88 verloren: zwarte muziekstandaard met
zwarte muziekmap + inhoud.

Voor inlichtingen of inÍormatie kunt u zich mel-
den bij het politieburo te Ulst, tê|. 1666.

Politie lJlst

Basiseducatie ZW Friesland
onderwiis voor volwassenen

Zin om weer wat te leren?
Dat kan ook in lJlst!
Doe mee aan een kursus van de basiseducatie.

Het gemeêntebestuur van onze gemeente heeft
het mogelijk gemaakt dat ook in lJlst de basis-
educatie is.
Dit is een nieuwe vorm van onderwijs voor vol-
wassenen.
De Stichting Basiseducatie Zuidwest Friesland
biedt in lJlst vele kursussen aan. Bijvoorbeeld
kursus beginnend lezen en schriiven, kursus
praktisch rekenen, kursus engels, kursus oriën-
tatie op komputer en automatisering oÍ een kur-
sus notuleren.
De kursussen ziln bedoeld voor mensen met
weinig vooropleiding. Mensen die er op een on-
gedwongen manier wat bij willen leren.

Want de wereld verandert snel. Veel opgedane

ooo.ooo. PUNTSGEWIJS

Bij mijn vertrek uit lJlst naar Heeg, bedank ik
hierbij voor alle donateur- en lidmaatschappen.

A. Oppenhuizen-Tjalsma,
nu: Talma State 87, Heeg

.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 specialast op dit gebied in uw eigen
stad!
Nog diverse tweedehands handgrasmaaiers,
geslepen en nagekeken, inruilen van uw oude
machine mogelijk.
Uw filnslijper, P.H. de Vries, Bockamastraat 27,
tel.'1782.

VERHUISD
Op 23 juli gaan wij verhuizen naar Leerdam. Ons
tijdelijk adres is: Schaikseweg 22a,
4143 HE Leerdam.
We hebben een erg Íiine tiid gehad in lJlst. le-
dereen die we niet de hand hebben kunnen
drukken, willen we vanaÍ deze plaats groeten.

Komt u in de buurt van Leerdam, wip even aan

voor een kopje koffie.
Met vriendelijke groeten en tot ziens!

Jan, Janneke, Wilma, Emmy, Baukje
en Antje Vink

ANNA SCHRAA-VAN POPTA

GEDIPLOMEERD
PEDI CURE

VAKANTIE van 1 augustus tot 5 september.

Geeuwkade 11 - Telefoon 1930

kennis van vroeger blijkt te weinig te zijn voor
nu.
Tijdens de kursussen leren de deelnemers
vooral die dingen waarze iedere dag mee te ma-
ken hebben.
De kursussen kunnen bij voldoende deelname
in lJlst worden gegeven.
De kosten voor deelname aan één (of meer) kur-
sussen zijn / 25,- per jaar. Een ku rsusfolder met
alle kursussen ligt ter inzage bij de redactie van
It Dryltser Kypmantsje.
Als u meer informatie wilt, kunt u ook even kon-
takt oonemen met het kantoorvan de Basisedu-
catie, J.W. Frisostraat 77, Postbus 173,
8600 AD Sneek. telefoon 051 50-20646.

VERZEKEREN

Onze verzekeringsadviseur helpt u
aan sen adsvies-op-maat

en aan de allèrbeste verzekeringen.

Galamagracht 1

lJ lst
Te1.05155-1426

Openingsuren: dagelilks 8.30 - 16.00 uur
vrildagavond 19.00 - 20.00 uur

. bloemen

. planten

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

hel bedrijÍ voor levering en plaatsing
van alle soorten glas.
verkoop van: veí, behang, doe-het-
zelÍ-aÉikelen, klompen, werk-, klomp-
en lurnschoenen.

J.G.DEVRIES.TJT.ST
sclrllderc- en behcrgrersbeckff

iloe.IpLreIÍ-mak

Galamagracht 13 - Te1.05155-1387

Voor nieuwbouw, uitbreiding of
onderhoud van uw:

. vêrwaÍming
(C.V. en lokale verwarming)

. SanilalÍ en waleÍlêiding

. Zinkwêrk

. Dakbedekking

ft Instattatie-entoodgiêteisbedriiÍ

FJ A. SIIPERDA
|}- èraosraan za. rereroon uc rJJ- rzz

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

ProeÍde U al:

Ons vers gemalen

heerlijk gekruid
gehakt

en onze ecnle

Friese droge worst?

Dinsdags- en vrijdagsavonds
bezorgen wii Uw bestelling!

SLAGERIJ

W. Zailstra & Zn.
Eegracht 65 - lJlst - Telefoon ''|309


