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Brandweergarage in aanbouw
Begin juli is aannemersbedrijf Offringa-Boomsma gestart met de bouw van eèn
nieuwe brandweergarage.
Het huidige brandweergebouwtje is te klein en de ligging ervan ten opzichte van
Wymbritseradiel-Zuid is ook niet optimaal.
B & W wilden aanvankelijk t 250.000 voor de nieuwbouw uittrekken, maar de ge-
meenteraad bracht dit bedrag terug tot twee ton.
De verwachting is dat de garage begin november klaar zal zijn en dan samen mêt
de nieuwe brandweerauto officieel in gebruik wordt genomen.

De hoofdafmetingen van deze loods zijn 8 x 16
meter. Daarbinnen wordt een vertrek van 4 x 5
ïeter ingericht als kantine/instructielokaal als-

,_,iede een douche en een w.c. Elektro, gas en
veruvarming worden aangelegd door installatie-
buro O.F. van derWoude.
De brandweerauto die momenteel bij de lJlster
spuitgasten in gebruik is wordt na bijna 25(l)jaar
vervangen.
Er is een ander voertuig besteld dat momenteel
in aanbouw is bij een bedrijf in Hippolytushoef.
De nieuwe auto, die zo'n 250.000 gulden gaat
kosten, zal worden uitgerust met alle moderne
voorzieningen op dit gebied.
De vervanging van de bejaarde brandweerauto
was mede nodig omdat de lJlster brandweer
niet alleen haar eigen stad maar ook Wymbrit-
serdiel-Zuid onder haar hoede heeft.
Bovendien is de 'éénheid' lJlst de eerst aange-
wezene om desgevraagd de collega's in Sneek
te assisteren.
Vermeldenswaard is verder nog dat na het ver-
trek van de heer E. Westerhof de heer E.D. de
Vries brandweercommandant van Wymbritse-
radiel is geworden en de heerA.L.J. Visser com-
mandant van de groep lJlst.

#
De brandweergarage in aanbouw op het be-
drijfstenein Roodhem aan de Finne.
Het pand links is van taxibedrijf Nieuwenhuis.
Op de achtergrond liggen de Zuidwesthoekweg
en de spoorlijn.

Galamagracht 9 - lJlst - 05155- 1318

-Éupportersclub skOtsje' Friesland'
Na de l.F.K,S.-zeilwedstrijden hebben enkele lJlsters het plan opgevat om een
supporters- oÍ sponsorclub voor dit vaartuig op te richten. Het is de bedoeling dat
men tegen betaling van een vast bedrag lid van deze groep kan worden.
Te zijner tijd zal een oprichtingsvergadering worden belegd waarin nadere bijzon-
derheden worden bekend gemaakt.
Wat volgens de initiatiefnemers wel vaststaat is dat de club I keer per jaar een
zeiltocht met deze vroegere vrachtvaarder gaat maken.

Het sk0tsle Friesland met aan het roer de oud-
lJlster Allard Syperda, heeft het dit jaar uitste-
kend gedaan. In het algemeen klassement werd
in de A-klasse de 2e plaats behaald.
In de wedstrijd op het Heegermeer werden Al-

lard en zijn bemanning eerste, een prima presta-
tie.
In Staveren was de ploeg ook goed op dreef, ze
startte als 7e en eindigde als 4e. De harde wind
tijdens de wedstrijd in Makkum zal de mannen

ook nog lang in het geheugen blijvenl
ln Hindeloopen, tijdens de live-uitzending van
Omrop Fryslàn, werd Syperda spontaan door
enkele maten op de schouders gehesen.
Bemanningslid Hans van der Zee uit Nijesyl:
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Men moal iin neisie leaíhawwe, sei de man
en hy slikke de kat dê krommels Ét de snoÍ
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Kwatryn:

De Í0gel fliocht dy't ik mysels biken;
de weagen woedzie en binn' net oer te sjen,
de Í0gel roeiket op en siongt bytiden
mar ienkear Íalt er en hy is forlern,

F, Schurer
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Privé: Sikko Sjaerdemalaan 31 , lJlst
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GROND. EN VERZETWERK
WALBESCHOEIING
HEIWERK N RIOLERING
AGRARISCHE WERKZAAMHEDEN

&e*rlemin gsbedriif ïYeS- en l{aterbouw

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

TIMMER. EN AANNEMERSBEDRIJF

FA.G.SPIJKSMA& ZN.

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

voor u op maat

Uilenburg 35 - lJlst - Tel. 05155-1228
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KWALITEITSFIETSEN VOOR IEDEREEN!!

0a zella

Baf evu s

Sparta

O TOURFIETSEN
O SPORTFIETSEN
O TRIMFIETSEN
O SPARTAMET
O JEUGD/KINDERFIETSEN

Ide Boer

rijwielbedriif

ook voor: advies, service en reparaties.

iilst Jurien Hoomansstraat 2 teteÍoon 0s155-1664

drach ts tgrcomPagnie Faraetswei 22 tereroon os1z2-2634
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,,AGENDA"
SEPTEMBER-OKTO BER

25 septemberVredesdienst, half 8 Hervormde Kerk, aÍsluiting Vredesweêk.
28 september GolÍ, groente en Íruit show,20.00 uur Mienskipsh0s,
28 september C.P.B. Rayonvergadering in Oudega, mevr, Joke Keizer uit Leeuwarden, ver-
halen over haar reis naar Rusland.
29 september Bond van Plattelandsvrouwen in Friesland, kringreis naar Overijssel, Íiets-
tocht over de Holter-Lemelerberg naar Ommen.

3 oktober Bridgeclub (middag) Mienskipsh0s.
5 oktober Bridgeclub, Mienskipsh0s.

12 oktobêr Midden- en Kleinbedriif (spreker), Mienskipsh0s.
13 oktober SchrijÍavond Amnêsty lnternational in de bibliotheek.
14 oktober Klaveriassen, Mienskipsh0s
17 oktober Bridgeclub, Mienskipsh0s.
Í8 oktober Bond van Plattelandsvrouwen in Friesland, mevr. Klaui uit Lemmer maakt lndi-
sche hapjes klaar.
19 oktober Bridgeclub, Mienskipsh0s.
20 oktober C.P.B. Dêmonstratie Magnetron ovens, fa, Brouwer uit Blauwhuis.
24-29 oktober kledingaktie N.C.V.B. voor'Emmaiis'.
27 oktober N.G,V.B. de heerApperloo uit Leeuwarden, boekbespreking 'Meerdan het gewo-
ne'van F. Boenvinkel.
29 oktober Ontspanningsmiddag'Zonnebloem', Mienskipsh0s.
31 oktober Bridgeclub, Mienskipsh0s.

Wil iedereen de gegevens insturen voor de'vaste agenda'?.

Agendabureau:
Mevrouw W. Kempenaar-Verhoog, Jonker Ris-
pensstraat 9, telefoon 1 747.
Data voor de agenda vóór de eerste van de
maand opgeven aan bovenstaand adres.

Vervolg van pag. 1

'Der is dit jier sportyf syld by de I.F.K.S. Wy
hawwe ek altyd besocht om net yn moeilijke si-
tewaasjes te reitsjen en meastal is dat wol aar-
dich slagge. Dat 2e plak wie foar de hiele ploech
boppe feruvachting, ja wy haw' fan 't jier hard-
stikke moai syld!'
In november komt mên bij elkaar om het afgelo-
pen seizoen te bespreken en plannen te maken
voor volgend jaar. Het is vrijwel zeker dat er
deze winter een nieuw roer gemaakt wordt voor
de Friesland.

, \e hoge eindklassering leverde verschillende
Yardige reacties op in de vorm van bloemen, ge-

Iukwensen en taaften. Namens de gemeente
Wymbrítseradiel feliciteerden B &W de 2e prijs-
winnaars. Hun brief ging vergezeld van een che-
que waarop een leuk bedrag is vermeld. Een on-
bekende gever gaf een 'enveloppe met inhoud',
deze bleek drie bankjes van honderd te bevat-
ten.
Het in de vaaft hebben en houden van een sklt-
sje brengt nog al wat kosten met zich mee en
daarom wil Van der Zee de gevers hierbij nog-
maals hartelijk bedanken!

Snabbeltje gaat verhuizen !
Mêt ingang van het nieuwe winterseizoen, vanaf
5 oktober a.s. is SNABBELTJE te vinden aan de
Sudergowei in lJlst, namelijk de achterkant van
de voormalige zuivelhandel van de Íamilie Wal-
tjê.
We houden dezelfde openingstijden, dus:
woensdagmorgen van 9.00-11.00 uur, vrijdag-
middag van 13.30-15.30 uur èn natuurlijk elke
laatste zaterdag van de maand van 1 1 .00-1 2.00
uur.
U kunt dit dan ook duidelijk zien aan ons uit-
hangbord, dat aan de ziide van het nieuwe par-
keerterrein hangt (tegenover het politieburo).

Voor de vaste klanten zal het duidelijk zijn dat
we graag willen dat u de kleren/speelgoed wat
nu nog in ons winkeltje hangt, komt halen voor
30 september. U kunt de winterkleding dan ook
inleveren, zodat we met eeh vol 'nieuw winkel-
tje'kunnen beginnen.
Op 1 oktober houden we onze opruiming. Alles
gaat dan weg voor spotprijsjes (tussen f 1,- en
í 5,-).
Voor diegenen die nog niet weten hoe ons sys-
teem van in- en verkoop werkt nog even dit:
De in te leveren kleding dient SCHOON, HEEL
en MODIEUS te zijn. Maat 56- 188. De prijs be-
palen we samen met u. Tweederde van de prijs
is voor u, éénderde is voorons.
Langs deze weg willen we de familie Schotanus
heel erg hadelijk bedanken voor de fijne 3,5 jaar
die we bij hun hebben gehad.
Mocht er nog iets zijn wat u wilt weten, dan kunt
u altijd even bellen.
Graag tot ziens in ons nieuwe winkeltje.

Dirry Bakker, De Dassenboarch 1, tel. 2344
Hotske de Vries, .De Kearnstien 21 , tel.2057

De praktijk LOGOPEDIE van

mevr. G.G.J. FEENSTRA-I KINK

verhuist per 24 september 1988
van de Sikko Sjaerdemalaan 38

naari
Ylostinslaan 90, 8651 AW lJlst,

telefoon 2205

KroES:TE6EIS
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Vaste avonden/middagen:

Zangvereniging'Euphonia' repetitie iedere
dinsdagavond 8 tot | 0 uur in de Doopsgezinde
kerk.
Muziekkorps'Concordia' repetitie iedere
maandagavond half 8 tot half 10 in 'Het Miens-
kiosh0s'.
Drumband'Concordia'iedere donderdag-
avond van 6 tot 8 uur in de kleedkamers van de
'Utherne'.
Judo lessen, iedere dinsdag 4 tot 8 uur in 'Het
Mienskipsh0s'.
Volksdansen 'De Yleke Dounsers', jongeren-
groêp dinsdagavond 8 tot 1 0 uur, 1 keer in de 1 4
dagen in het'Himsïerh0s'te Oosthem. Ouderen
iedere dinsdagmiddag van half 2 tot 3 uur in 'Het
Mienskipsh0s'.
Schaken elke maandagavond in de Stadsher-
oerg
Dammen elke maandagavond in de Stadsher-
berg
Amnesty International elke 2e donderdag van
7-9 uur in de bibliotheek.
Kaatsên elke woensdagavond in de lUtherne'.
Badmintonver. 'Flash' elke donderdag van
18.00-22.30 uur in de 'Utherne'.
Volleybalver. StánÍries 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 NÍÍelh0ske 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 inÍo-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.
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.

'lt Dryltser Kypmantsje'

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

Redaktie: A. Kuipers
F. Bloemhof
Fr. Boschma

Raadsverslagen: F. Nauta

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

Opmaak: Studio Sybe Houtsma,
lJlst

Druk: Drukkerij Visser, lJlst

Kopij en/of advertenties: Inle-
veren vóór de eerste van de
maand bij DrukkerijVisser, lJlst.
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Bondsspaarbank
van 1818 Sneek-lJlst

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

Dagelijks geopend
van 9.00-12.30 uur

....voor Uw salarisrekening

....voor Uw spaarrekenin gen

....voor Uw verzekeringen

..,.voor Uw reizen

Ons kantoor in Sneek is iedere
werkdag open van 9-00-16.00 u
Donde rd agavond van 17.00-
19.00 uur.

Doe meer met de bank
die meer doet
BON DSSPAARBANK

ls uw deur kapot?
Een raam of vloet verrot?
ls het dak oí de goot soms lek?
Aan schuur oÍ schoorsteen een gebrck?
Misschien kunt u het zelf herstellen,
zo niet... meteen Wietze bellen!

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

Vï/. Huisman
Eegracht 37 8651 EG lJlst 05155-1735

Waaromhopen...
afs a voordelig
hanthuren?

De doe-het-zelver huurt bij
ons o.a..' o Ladders o Rol-
sÍelgers . Speciemolens
. Cirkelzagen c Decoupeer-
zagen a Boormachines
a Schuurmachines a Parket-
schuurmachines o Qpn6-
oÍ Tuinfrezen . Ketting-
zagen enz. enz.

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

Doopsgezind kerkkoor
Dit koor is volgens mevrouw Boukje de Jong-
Schilstra in 1923 opgericht na de opheffing van
het lJ lster Geheelonthouderskoor.
De repetities vonden uiteraard plaats in de
Doopsgezinde kerk. Het koor verleende af en
toe medewerking aan een kerkdienst en men
ging ook wel eens naar een zangconcours te
'priissjongen'.
Op 5 februari '1953 werd het 30-jarig bestaan
gevierd onder leiding van dominee Henk B. Kos-
sen. Er werd een jubileum-uitvoering gegeven
met solistische medewerking van mej. ïerpstra
uit Menaldum. Later is dit koor opgegaan in het
interkerkelijk zangkoor Euphonia.

Achter v.l.n.r.: Kees Schilstra, Stoffel van der
Goot, Jan Hoomans, Wiebe Walinga, Aant
Groenveld en Jan Kijnstra. 2e rij: Richtje van der
Goot, Jetske Walinga, Hotske Vierstra, Tjitske
van der Zee, Zus (Antje) Kremer, Wiep Sybrandi,
Anne Middendorp. 3e rij, zittend: Tjitske Walin-
ga, Jan van der Goot, Jacob (Jappie) deVries,
dirigent en muziekleraar alhier, Boukje Schilstra
en Jan Schilstra (was meteropnemer bij P.E.B.,
vandaar zijn bijnaam 'Jan ljocht'. Voor: Sipkje
Kooistra en Anne de Jong. Rechts op de achter-
grond is de Doopsgezínde kerk nog zichtbaar.

Frits Boschma

O.L.S.lJlst
In het vorig Kypmantsje stonden in de tekst bij
de foto van de Openbare Lagere School uit
1924 enkele onjuistheden. Juffrouw Grietje
Wierda is later niet gehuwd met Joh. B. deVríes,
maar met zijn neef Johannes B. Troelstra (1894-
1972) en de meisjesnaam van Wíep Bergstra is
niet Beintema maar Meintema!

Fr.B.

Fierljeppen
Zaterdagavond 3 septemberj.l. was het dan zo
ver, de fierljepkampioenschappen van Wym-
britseradiel en Sneek voor niet-licentiehouders.
De wedstrijd die eerder dit seizoen '! 6 juli j.l. niet
door kon gaan in verband met de slechte weers-
omstandigheden.
De ljeppers kwamen uit in drie klassen, de A-
klasse, dit waren de geoefende springers, de B-
klasse, dit waren de ongeoefende springers en
de jeugd t/m 15 jaar. Hierin kwamen ook twee
dames uit, dit omdat erte weinig dames deelna-
men om een aparte damesklasse te organise-
ren. ln de A-klasse, waarin 4 man uitkwamen
werd vooral strijd geleverd door Jan Canninga
en Nico Ebbendod. Jan Canninga won de voor-
ronde met een sprong van 15.26, maar in de fi-
nale slaagde Nico Ebbendod erin om met zijn
laatste sprong van 15.41 kampioen van Wym-
britseradiel en Sneek te worden.
De B-klasse werd gewonnen doorAlexValkema
met een sprong vah i 2.30. Alex werd ook vorig

Jaar eerste in deze klasse. De drie besten van de
B-klasse mochten ook nog een sprong wagen in
de finale bij de A-klasse. Alle drie de heren gin-
gen hier echter te watêr. Bij de jeugd won Cyrus
Kruis met een sprong van 10.7S.
Het was weer een zeer geslaagde fierljepavonL)
op de 'Wàtte Abma' schansen te lJlst.
Uitslagen: A-klasse: 1. Jan Canninga, Sneek,
15.26;2. Nico EbbendorÍ, Sneek, 15.01 ;3. Ge-
rard Speerstra, lJlst, '14.33.

B-klasse: 1. Alex Valkema, Oudega-W., 12.30;
2. Lammert Meester, lJlst, '12.23; 3. Marcel
Toonstra, lJlst, 1 1.55.
Jeugd t/m .1 

5 jaar: 1 . Cyrus Kruis, lJlst, 10.7b; 2.
Hugo de Vries, lJlst, 9.81 ; 3. Gysbert Schraa,
Ulst,9.13.
Kampioen van Wymbritseradiel en Sneek bij de
senioren: Nico Ebbendorf uit Sneek met 15.41 .

Bij de jeugd: Cyrus Kruis uit lJlst met 1 0.75.

A.A.

Schaakclub I Jlst-Oosthem
Het nieuwe seizoen begint op maandag 12 sep-
tember om 20.00 uur met een ledenvergadering
in 'Het Wapen van lJlst'.
De kompetitie begint dan een week later op '19

september op hetzelfde adres.
Bij voldoende deelname is er ook weer jeugd-
schaken, te beginnen op maandagavond 19
september van 1 9.00-20.00 uur, ook op boven-
genoemd adres.
Nieuwe leden ziin van harte welkom!
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Jo prate en lêze wol Frysk,
mar hoe sit it mei it skriuwen?
Jo wiene miskien al lang fan doel om jo eigen
iaal ek skriuwen te learen, mar it is der noch
noait Ían kaam? Dat soe dan yn it kommende
winterhealjier kinne.
Ja, as op syn minst 10 minsken harren opjouwe,
dan kin der in kursus komme. Dy kin dan jOn

wurde op in moarn, op in middei of op in jOn. Alle
wiken is der ien kear les en dy duorret twa oeren.
De lessen rinne fan begjin oktober oant april.
De A.F.U.K. (Algemiene Fryske Underrjocht
Kommisje) yn Ljouwert, dy't dizze kursussen
oeral yn Fryslán organisearret, jout yn april de
gelegenheid om eksamen te dwaan en it Frys-
làn-A diploma te heljen. lt eksamen is lykwols
net ferplichte.
In kursus kostet / 95,-, under de 23 jier healjild.
De kosten fan it lesmateriaal komme dêr noch
oerhinne.
Oer in goed healjier kinne jo dan, wat jo al sa
lang woenen: de taal dy't jo alle dagen prate ek
skriuwe! Elke Fries is dat dochs oan him sels fer-
olichte?
As wy de Fryske kultuur yn stàn hálde wolle dan

'noatte wy der wat foar dwaan!

. ; jo al in A-diploma hawwe en jo belangstelling
-giet Ét nei Fryske literatuer en skiednis, dan

kinne jo de B-kursus folgje.
Der is ek noch in mooglikheid om in aparte lite-
ratuer-kursus te folgjen. Sa'n kursus bestiet Ét 6
lessen. De kosten binne / 30,-.
Yn Easthim besykje wy dit jier in A-kursus op in
moarn te krijen. Wa't graach op in moarntiid les
ha wol, kin dêr dus by.
Foar opjeften en mearynÍormaasje kinne jo kon-
takt opnimme mei: A. Steenaad-Kloosterman,
De Himmen 35, Easthim, till. 05155-21 76 of by
de A.F.U.K. te Ljouwert, till. 058-138045.

Een kursus Fries?
Misschien bent u pas als niet-Friestalige in lJlst
komen wonen of misschien bent u al wat langer
inwoner van deze stad, en u vindt al dat'Frysk'
om u heen maar moeilijk te verstaan?
U zou het graag willen verstaan en lezen en mis-
schien wel spreken? Dat is mogelijk!
U kunt een kursus gaan volgen. lederjaarwor-
den overal in Friesland kursussen gegeven aan

'1t-Friestaligen, als er in een plaats minstens
.- kursisten zich hebben opgegeven.

Er wordt één maal per week les gegeven gedu-
rende 2 uren. De lessen lopen van oktober tot
aoril.
In het eerste jaar wordt alle aandacht besteed
aan verstaan en lezen van het Fries. Het tweede
jaar is gericht op het spreken. Na afloop van het
tweede jaar is het mogelijk examen te doen
maar dit is niet verolicht.
Het lesgeld bedraagt / 95,- per jaar. Beneden
de 23 jaar half geld. De kosten van het lesmate-
riaal komen daar nog bij.
Als u meer inÍormatie wilt of als u zich op wilt ge-
ven (graag zo spoedig mogelijk) dan kunt u te-
recht bij: A. Steenaart-Kloosterman, Oosthem,
tel. 05155-2176 of bij de A.F.U.K. (Algemiene
Fryske Underrjochtkommisje), Kanaalstraat 1,
Leeuwarden, tel. 058-1 38045.

De Klepper viert
1 oktober feest!
Het is al weer 2 iaar gelden dat op 4 oktober
1986 Lenie 't Hart het regionaal centrum voor
MILIEU & SAMENLEVING aan de Zevenoelsen
openoe.
In de 2 voorbije jaren heeft De Klepper op veler-
lei manier haar gezicht laten zien en haar geluid

laten horen. Diverse avonden over interessante
onderwerpen, gezellige concerten op winterse
zondagmiddagen en 's zomers op het terras-
aan-het-water of binnen in de zaal.
Ook als goed gevuld Documentatie- en lnfor-
matiecentrum zeer bruikbaar voor het maken
van werkstukken of het houden van een spreek-
beurt. En natuurlijk de Winkel: voedingsmidde-
len, handgemaakte voorwerpen uit de Derde
Wereld, en artikelen van verenigingen met een
goed doel.
In april van het afgelopen jaar werd door de
Werkgroep Wereldwinkel zelÍs een huis-aan-
huis verkoop gehouden.
In lJlst, maar vooral ook voor een grote regio in
de Zuidwesthoek van Friesland heeft De Kleo-
per als CENTRUM haarfunktie aangetoond.
Twee jaar oudl
Reden om een feestje te vieren.
Dat zal gebeuren op zaterdagmiddag 1 oktober
van 2 tot 6 uur. Muziek, poppenkast, drankies
en hapjes zullen het feest ondersteunen.
Een ieder is daarbii van hade WELKOM!

De medewerkers van De Klepper

Volgende week:
Groenten & Fruit Show
in lJlst
De Stichting Propaganda Groenten en Fruit
organiseert in samenwerking met GolfÍ
Supermarkt een Groenten & FruitShowop2S
september a.s.
Deze show, die om acht uur begint, wordt in't
Mienskipsh0s, Wilhelminastraat 2 te lJlst
gehouden. De toegang is vrij. U kunt gratis
uitnodigingen krijgen bij Golff supermarkt,
Galamagracht 34 te lJlst.
We weten allemaal dat groenten en Íruit
boordevol zitten mêt vitaminen en mineralen.
Gezonde produkten zijn het en onmisbaar
voor onze vitaliteit. Ook de voedingsautori-
teiten raden aan om hetgebruikvangroenten
en fruit te verhogen. Maar gebruiken we ze
wel genoeg? ln de huidige èetcultuur schiet
het gebruik van groenten en fruit er weleens
bij in, een snelle hap is dan de oplossing.
"Een appeltje êxtra eten per dag", is gemak-
kelijk gezegd, maar oÍ dit de bedoeling is? De
Groenten & Fruit Show laat ziên dat het ook
anders kan. Door middel van films, dia's en
discussie kunt u nieuwe ideeèn opdoen voor
variatie in het groenten- en fruitgebruik. U
kunt kennis maken met nieuwe en bijzondere
produkten én gebruiksmomenten. Ook voor
momenten als er weinig tijd is om te koken
zijn er snelle, gezonde en bovendien lekkere
mogelijkheden met groenten en fruit.
Leuke en voordelige receptenboekjes zijn te
koop gedurende de pauze.
vindt u gezond en lekker eten belangriik dan
kunt u deze Groenten & Fruit show niet
missen! TOT ZIENS.

Ned. Chr. Vrouwenbond
Wat is dat precies, de NCVB?
De NCVB is een maatschappelijke organisatie
van christenvrouwen waarbij landelijk ruim
60.000 vrouwen zijn aangesloten.
De NCVB wil haar leden voorlichting geven over
wat er zich op het maatschappelijke, kulturele
en politieke vlak aÍspeelt. De leden van de
NCVB proberen dit vanuit het Evangelie in de
praktijk te brengen.
De NCVB is niet aan een kerkgenootschap ver-
bonden. Vrouwen met allerlei kerkeliike achter-

gronden ontmoeten elkaar, werken intensief sa-
men en luisteren naar elkaar. Elke vrouw die zich
hieftoe aangetrokken voelt, die op een oecume-
nische manier'anders' bezig wil zijn, kan zich bij
de NCVB aansluiten.
Wilt u eens nader kennismaken met de NCVB,
dan bent u van harte welkom op een afdelings-
avono.
Onze aÍdeling start in september weer met haar
maandelijkse vergaderingen. Het programma
voor het aanstaande winterseizoen ziet er als
volgt uit:
donderdag 22 september: 'ln en rond de trouw-
zaal'; donderdag 27 oktober: boekbespreking
'De bergrede'; donderdag 24 november: dit on-
derwerp wordt nog nader bekend gemaakt;
donderdag 15 december: kerstviering (geza-
menlijke chr. vrouwengroepen uit Ulst).
'1989: Donderdag 26 januari: jaarvergadering;
donderdag 23 februari: gezondheidszorg ; een
goede zaak?; woensdag 22 maart: Verwachting
in de Bijbel bij leven en dood; woensdag 12
april: slotavond met de CPB: Gezonde Voeding
(met hapjes).
Alle avonden beginnen om 20.00 uur en worden
gehouden in het'Mienskipsh0s'.
Nadere inlichtingen worden u gaarne verstrekt
door de secÍetaresse mevrouw Frankena, Ylos-
tinslaan 40, tel. 1323.
We hopen dat we elkaar binnenkorl mogen be-
groeten bij de NCVB.

Het bestuur

Graag gedaan
Dit is een vrijwillige hulpdienst, het bij etkaar
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
bègeleiding oÍ hulp nodig hebben naar bijvoor-
beeld ziekenhuis, 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 of een beroepskracht (b.v. gezinshulp of be-
jaardenhulp) het overneemt.
3. Eenvoudige karweitjes: Voor mensen die
daar door ziekte, handicap of ouderdom niet
zelf toe in staat zijn, bijvoorbeeld boodschap-
pen doen, medicijnen ophalen, elastieken kou-
sen aantrekken e.d.
Dit zijn een paar voorbeelden van de meest
voorkomende hulpverleningen. Hebt u één van
deze 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 benzinekosten
vergoeo.
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. Uilenburo
14,te|.1568.
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Zakennieuws

Rijwielhandel De Boer
Eind juli heeft lede de Boer (23) uit Drachtster-
compagnie de rijwielhandel van Joh. de Vries
aan de Jurjen Hoomansstraat overgenomen.
De Boer heeft al sinds 2,5 jaar een dergelijke
zaak in Dr.compagnie. Deze plaats heeft zo'n
1100 inwoners en dat is eigenlijk iets te weinig
om er een rijwielhandel te runnen. Dat bedrijf
wordt nu beheerd door enkele familieleden en
een padtimer.
Na een S-jarige electriciens-opleiding heeft De
Boer zijn vakdiploma's gehaald. Hij ziet het in
lJlst wel zitten zegt hij: 'Een niet al te grote zaak,
dat heeft het voordeel dat je elke klant persoon-
lijk te woord kunt staan. We gaan op dezelfde
voet voort als Johannes de Vries met goede ser-
vice en garantie.'
De eerste kenningsmakingsactie, een stuntver-
koop van nieuwe rijwielen met'10-20% korting,
is een succes geworden.
Aangaande de toekomstplannen vertelt lede de
Boer dat hij binnenkort wil staden met de ver-
koop van brommeronderdelen en schaatsen.
Ook voor het vakkundig slijpen van schaatsen
kan men bij hem terecht. Maar de verkoop van
Íietsen en de reparatie van deze tweewielers
blijft voorlopig de hoofdmoot.

Bericht van
Amnesty International
groep ulst
De 2e donderdag van iedere maand is 'schrijf-
avond'.
In een hoekje van de Openbare Bibliotheek kan
iedereen die dat wil één of meerdere brieven
schrijven. Brieven, die gestuurd worden naar de
regering van een land, waarvan het bekend is
dat zij een bepaald persoon ten onrechte marte-
len, gevangen houden of anderszins onmense-
lijk behandelen. En dat, terwijl die persoon voor
zijn recht om mens te zijn opkwam.
Brieven schrijven helpt. Dat is de overtuiging
van Amnesty International. Overtuiging, geba-
seerd op ervaring. Hoe meer brieven er ge-
schreven worden, des te meer het ten goede
komt aan gevangenen? Vast!
Eind juni vroeg Amnesty International aandacht
voor 'verdwenen mensen' in Chili. Naast een in-
formatiestand in de bibliotheek werd in kerk-
diensten voorbede gedaan en opgeroepen tot
het plaatsen van een handtekening op een peti-
tielijst. De petitie was gericht aan de Chileense
regenng.
98 Handtekeningen werden in lJlst verzameld.
Voorwaar, niet een klein aantal. De handteke-
ningen zijn inmiddels verzonden. En krijgt Chili
nog 'es 10 jaar lang een dictatoriale Pinochet-
regering?
Schrijven helpt, vindt Amnesty International.
ledere maand op de 2e donderdagavond in de
bibliotheek!

o Schaonheidssa/on
o Zonnebank

Dr. Muller

Dlverse behandellngen
alleen op alspraak.

Depót: Dr. Babor, Dr. Eckstein
ÁN8OS aangesloten en SÍlvas

en Biodermal.
gediplomeerd.

9n/onE/annps'

SttlttqWt#/4rff
/JLSTWESTERGOLEANE 31

TEL.05155-1510

TIMMER- EN AANNEMERSBEDRIJF

b.v. Gebr. WIERSMA / lJlst
o nieuwbouw o betonbouw a onderhoud o restauratie
. kunststof kozijnen

lJlst, Roodhemsterweg 4, TeleÍoon 05155,1880/1 349
Postadres: Postbus 29, 8650 AA lJlst

MIENSKIPSHUS IJLST

Met ingang van september 1988 wordt het beheer van het
Mienskipsh0s gevoerd door het echtpaar Holwerda,
Ylostinslaan 18, tel. 2424, tel. Mienskipsh0s 1427.

Graag zullen zij uw zaalreserveringen noteren en ook
inÍormatie geven en offerte maken voor het houden van uw
bijzondere evenementen in het Mienskipsh0s.
Zij willen trachten op prettige wijze zoveel mogelijk aan uw
wensen te voldoen en naar tevredenheid service te verlenen
aan de bezoekers van onze accommodatie, zowel grote zaal
als bovenzaal. -

Het bestuur.

MAAR OÍ|ED

DAr 00rtr
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Houtstek wordt verzekêringskantoor
Eerst was het kantoor van De Boer gevestigd in
Sneek aan de Franekervaart, in 1932 verhuisde
men haaÍ de Kleine Kerkstraat, in 1977 naar de
Stationsstraat en nu verhuist men naar de Zwar-
teweg.
De reden van de laatste verhuizing is dat het
kantoor aan de Stationsstraat te klein werd. De
Boer b.v. ging omzien naar een ruimere behui-
zing. Dit zoeken naar een geschikte plaats heeft
geruime tijd geduurd. Tenslotte konden de be-
drijfspanden van de Sneeker vestiging van de
houthandel Weduwe W.J. Oppedijk worden
verworyen.

welstandscommissie van de gemeente
\fieek bepaalde dat bij nieuwbouw de vormen

van het vroegere houtstek duidelijk herkenbaar
moesten blijven. Architectenburo Van der Mo-
len & De Jong uit Sneek heeft zich door dit gege-
ven laten insoireren.
Het resultaat mag beslist uniek worden ge-
noemd. Dit pas gebouwde pand is een goed
voorbeeld van stadsvernieuwing met behoud
van vorm, kleur (grijs), materiaal (hout), dakbe-
dekking en raamindeling.
Op donderdag 22 september vindt de officiële
opening plaats door de heer Ulbe de Boer (va-
der van Gerke).

Schade snel afwikkelen
Dit verzekeringskantoor heeft in totaal 1 2 perso-
neelsleden. In lJlst wonen directeur G.F. de
Boer en één van de 4 buitendienst medewer-
kers, nl. Piet Hiemstra (Ylostinslaan 50).
Sietse Postma, wiens vader in lJlst vroeger
'plysje' was is hier ook vedegenwoordiger. Voor
de aktiviteiten van dit assurantiekantoor verwij-
zen wij u naar de advertentie elders in dit blad.
._ glote krachl van dit bedrijf is,'zegt de direc-
tie, 'de snelheid waarmee schadezaken door
ons worden afgewikkeld.'
De Boer b.v. doet ook nogal wat aan sponso-
ring. Zo kregen de lJlster clubs Effect '78 en
lJ.V.C. al eens nieuwe trainingspakken.
Voor de stad Sneek heeft men ook nog een aar-
digheidje in petto.
Samen met de Gemeente en Patrimonium wil
De Boer weer een brug bouwen tussen de Zwar-
teweg, waar nu het nieuwe kantoor is, en de
Badhuisgracht. Vroeger was hier ook een oe-
ververbinding over de Franekervaart. 'Die brêge
sil der dit jier net mear komme,'vertelt directeur
G.F. de Boer ons, 'mar ik fersekerje jim' dat dit
foarnimmen troch giet. lt wurdt in moaie flap-
brêge.' En als een 'fersekeringsman' dit zegt,
wiezalerdan nog aan deze uitspraaktwijfelen?
De hoofdaannemer van dit projekt was Bouw-
bedrijf Offringa-Boomsma uit Sneek. Enkele lJl-
ster bedrijven droegen ook hun steentje bij aan
deze fraaie nieuwbouw. Woninginrichting
Foppe Post leverde de vloerbedekking en de
gordijnen en bloemist Jaap de Haas verzorgde
de tuinaanleg en de bloembakken in de hal. Uit-
nodigingen, verhuisberichten, ênveloppên e.d.
werden gedrukt door drukkerij Lammert Visser.
Bocreana uit Deersum, met als directeur de lJl-
ster J. Holkema, leverde de zonwering.

Assurantiekantoor De Boer b.v. in nieuw pand
Sinds 26 augustus j.l. zetelt het Sneeker Assurantiekantoor De Boer b.v. in een fraai nieuw pand aan de Zwarte-
weg 4 te Sneek,
Dit bedriif is in 1929 opgericht door Tjeerd de Boer, de pake van één der huidige directeuren Gerke F, de Boer.
Tj. de Boer was aanvankelijk bakker in Oosthem, de bakkerij is er nog steeds, nu woont Sytse de Witte hier. Na
hem namen de zoons Ulbe en Gerke de zaak over en nu wordt de directie gevormd door de heren G.F. de Boer
(Ylostinslaan 9) en Tj. Bijma.

De Sneekervestíging van houthandetWed. WJ.
Oppedijk aan de Zwafteweg omstreeks 1930.
ln 1895 kwamen deze loodsen in het bezit van
Oppedijk, daarvoor was de bekende Sneeker
houthandel Gonggrijp hier gevestigd. Deze ka-
rakteristieke blauwgrijze schuren zíjn in het be-
gin van 1988 afgebroken.
Daarna zijn de gebouwen van het Sneeker As-
surantiekantoor De Boer hier opgetrokken die
zo'n treffende gelijkenis vertonen met de hier af-
gebeeld houtloodsen.
(Foto: Fries Scheepvaart Museum Sneek).

Mei de groetnis oanThialí

Hja kamen hjir 0t frjemde, fíere fierlen
sochten eigen plak, Ijeunske leafde en trou,
wjokkelen en baltsten, songen en rópen
oer griene greide, boppe bult'rige bou.

Hja skllen yn greppels en yn fuorgen
as de rige rein tramtearre it jonge làn,
Ieine grutsk de glêde, gloarjende fearren
te plak op in sinnige 

.simmermoarn.

Hja draaiden k0ltsjes en fersierden
de wiffe wyfkes mei in fereale rop,
trêden har tem0k en tige timsidich
en trapen op'e gr1n foar't roppich krop.

Hja ferdigenen de aaikes fAbindich
tsjin roek, wezeling en tsjin de mins,
warber en wach, wis en wichtich wjokketjend
hiene hja amper ris efkes lins.

Hja fochten foar't behàld fan d'jongen
mar holden it tsjin mànske masines net,
fierders naam de natuer wat er easket
'it rjocht fan de sterkste' sa is har weL

Hja moasten hjirmei op krêften komme
foardat de trek ienkear goed begjint,
inkeld nochris wat àld sear besljochtsje
en ofwachtsjend hoe as de simmerferrint.

Hja bosken gear yn grutte kloften
jowe inkeld yn 'e jAnilid noch in skreau,
wachtsje stil de tiid óf fan't ynstinktive
oan't dy stimme net te ferstean lásteret: 'go'.

Ja, no geane hja sAze[end der mei hinne
ik raas noch, 'far- en flean wo!', hja roppe net,
'k skógje de noarderloft, hja gean nei't suden,
in ljip hellet syn redens nea át it fet!

FTRfOE-hODynfx
ï*lana qênÀnTlE

46An r kI wort zegz a) Nr c$I,Íutu
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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

ziplrcnfrnds
Ieeunaden.$wek

Leeuwarden Harlingertrekweg 53,

DE SPAN JERSBERG KOLLEKTI E
DE GROOTSTE KANSVAN SIAGEN

IN. . GEBOORTE MNKONDIGINGEN
. HUWELIJKS AANKONDIGINGEN
.UITNODIGINGEN
. BLANKO KAARTEN
.MENU'SENZ.

t
-rhmI-r-rlleJ meubelmakerrl r,galama ijlst
maatwerk in meubelen, keukens, interieurbouw , projekt -

meubjlaií uilenburg 16-18, 8651 ek ijlst, teleÍ. 05155-2251

Galamagracht I, tel. 1318

Ê

,xil
Roodhemsterweg 5

8651 CV lJlst
Telefoon 05155-1 900/1500

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

("y Begrafenisvereniging,,Laatste Eer" lJlst

Stijlvolle verzorging van begraÍenissen en crematies, voor
leden en niet-leden.
Opbaring in eigen aula in lJlst met onbeperkt bezoek-
gelegenheid voor nabestaanden.
Indien gewenst opbaring thuis met koeling
Dienstverlening zonder winstbejag met voor leden bovendien
Íi nanciële tegemoetkomi ng
Bode J. Plantinga dag en nacht bereikbaar 05141-1372.

Inlichtingen: J. Niidam, Eegracht 104, 05155-1783.

Autoriischool L. de BOgf
Belangriiker dan een goedkoop

lesuur is de eindrekening
na het riiexamen!
Ga daarom naar

Autorijschool L. de Boer
PoPmawal 12

lJlst
TeleÍoon 05155-1553

VOLLEDIG
GEDIPLOMEERD

ffi
Ah.ít

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

Speciale drogislerij en kosmetica-aÍdeling

Let op onze wekelijkse folder

SPEERSÏRA'S
VOORDEELMARKT
Stadslaan 2 - TeleÍoon 1206

Uw vertrouwde partner voor
maatwerk in:
VERZEKERINGEN

HYPOTHEKEN
PENSIOEN EN

SNEEKER
ASSURANTIEKANTOOR
DE BOER B.V.
ZWARTEWÊG 4,8603 AA SNEEK, TELEFOON O5'I5O-16825-
VERZEKERINGEN, PENSIOENEN, FINANCIERINGEN, HYPOTHEKEN
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Men moat iin neiste leafhawwe, sei de man
en hy slikke de kat de krommels ut de snor

'Wat is dit?!'
'Dit is light.'
'Light? Wat is dat no wer, dat hoeÍ ik net, jow my
mar in gewoanen.'
'Drink op man. Dêr priuwst do neat fan.'
'Nee, dêr kin neat fan ynkomme, aanst myn
smaakpapillen yn 'e war.'
'Stel dy no eefkes oan. De smaak is,t selde as
fan in gewoanen. Hjir sit allinne folle minder ka-
loriën yn.'
'No en dêr bin ik no krekt gek op. lk wol der alles
yn hawwe oars drink ik leaver wetter. Dus mar
gau in oaren.'
'Do prebearrest earst dizze, krijst aanst in oaren,
clêr mei Ít.'

\ Êt is dit no foar flauwekul. 't Sil wol wer foar
Iíyr lijn wêze, mar dêr hoech ik net oan mei te
dwaan. Wat in gesoademiter. En ik haw krekt ek
noch sa'n toarst as wat...'
'Wat bist in oansteller. Kinsi it dochs prebearje?
Boppedat, ja ik doch it om de lijn, dat hast goed
red en krijst net in oaren!'
'Allês draait hjir sa njonkenlytsen om dyn lijn. lt is
beg0n mei meagere molke, doe meagere yo-
chert, dêrnei Bona of Eroe of hoe't dy rommel ek
mar hjitte mei. In lekkere fette sjÍ kin ik ferjitte
lykas in stik brea mei boereb0ter, lit stean ris in
stikje spek. Ja, dan moat it wer meager wêze. En
no ha'k al light bier foar my stean.'
'Eh háld dy stilju. Moatst ris nei dy sels sjen. Bist
omtrint twah0ndert p0n, fette slak, kinst amper
noch yn 'e bocht en dat komt troch dy autobán
dyst om dyn liif sitten hast. Soest der noadich ris
wat oan dwaan moatte.'
'Wat my yn't paad sit hast do net lêst fan wol...'
'No, dat moast net sizze.'
'Hoesa?'
'No, we binne altiten noch wol man en frou.,
'^'r en?l'

\,., we lizze noch wol byelkoar net?!'
'Hast dêr dan in hekel oan?'
'Nee, mar bist wol in grouwenien yn't bêd...,
'Dan hast wat om fêst te pakken, teminsten.,
'lk haw leaver wat mear spieren om beet te pak-
ken, boppedat fyn ik it ek gjin gesicht hoe ast
dyn broeken oan hast. lt krÍs hinget altiten op
healwei achten. In broek ophysje kinst net.'
'No, ik haw teminsten billen yn 'e broek en 'k bin
bliid dat ik net sa'n skraits bin mei in broek Íol
bonken en wat dy spieren oanbelanget, der is
teminsten ien...'
'Ja, dat kin ik sels ek betinke, hawar drinkst
earst maÍ in light en tinkst der marris in bytsje
om. lt wurdt heech tiid datst der wat ófkrijst.'
'lk drink dit net. Do hast gewoan in kalory-tik.
Nei dy meagere keunstb0ter kaamst mei mea-
gere tsiis oansetten, ik krige op 't lêst al kom-
kommer op bóle en jOns oan't boarnewetter. En
in p0de sàlte apenuten sjoch ik ek net mear. Alti-
ten light woarst, lightknakwoarst, winteruoar-
tels en oar knineiten. En bist sa grutsk as in pau
as de riem wer in gatsje tichter kin.'
'Dat kloppet. En ik fiel my der poerbêst by. ,k Bin
flugger as dy en dêr komt by, dat spul is allegear
goed te iten. Trouwens, as't do fan foaren ris
wat lichter waardst, hiest miskien ek wat minder
lêst fan dyn rêch.'
'No dat sil wol, mar ik ha no toarst dus...'

'Neat 'dus', ik sil dy tenei better oanpakke.,
'Och, hàld op. Do mei dyn lijnsyndream. Meager
Íleis, rivella light, grapegruits en sitroenen en
gean mar troch. lk ha wol werris sin oan in
speklapke, brea mei greauen, s0penmoallèn-
brij, in trosse bananen oÍ ris in grouwe pudding
mei slachrjemme. lt wetter brOst my troch de
bek as ik der oan tink.'
'Komt neat fan yn. lk haw hiele oare ideeën. lk sil
werris in lekkere keardel fan dy meitsje. Tritich
pon deróÍ en we begjinne no!'
'Watte, tritich o0n?!'
'Wis en silst sjen hoe noflik as't dy fielst.'
'lk kin better in oar kosth0s sykje. Dit oerlibje ik
net. Bliuwt neat fan my oer.'
'De earste wiken de autobàn ris leechrinne litte.
Dus gjin fisken mear keapje, net stikum mear
snobje, grou-weiten bóle mei net teÍolle derop,
gjin rikke iel mear oannimme fan dizze en jonge,
swarte kofje...'
'Jawis, toemar. Aanst meagergehakt, wetter by
de jirpels, sop s0nder fleis, healfolle s0pe, wat-
te, aanst fynst noch healfolle aaien Éil'
'No, tefolle aaien is ek hielendal net goed.'
'Hoe no sa net?'
'Golesterol.'
'HoeÍolle?'
'Golesterol. Ferkeard foar't hert.'
'No dan smarst doch wat mear becel op ,e bóle.
foardat it aai der op komt!'
'Gritsen en gratsen. len aai yn ,e wike, tenei.,
'Aaien binne goed. Jin ha derfolle mearwillefan
as in minske bekenne wol.'
'Hoe no?'
' No, potinsjepatroanen Íansels.'
'Fabels. Boppedat... no nee lit ek mar.'
'Watte?'
'Neat.'
'Dat is in bytsje. No ju, goed en wol allegear mar
no ha'k wol sa'n toarst, helje my gau eefkes in
gewoanen.'
'Watte?! Helje myt Do drinkst dizze del en dêr-
mei hellest sels mar in glês wetter!'
'Wetter?!'

'Jawis, wetter. En nei trije, fjouwer wike giest
mar op 'e fyts nei't wurk en Ían 'e winter mar wat
drave.'
'Sjochst my al, seker. No, 'fergeet it'" lk doch
myn eigen dingen en ik yt wat ik ite wol.,
'Soest wolle dat ik sa grou wie?!'
'Nooo... wit ik net.'
'Nee, earlik sizze. Soest do mei in grouwe tarte
op en Ét wolle? Of mei de kofferyn?'
'Nooo... nee, marre... do...'
'No dan, 't moat fan twa kanten komme, heite.'
'We sille it der letter wol werris oer hawwe mar
no soe ik dochs wol sa graach earst in echt
bierke ha wolle...'
'We hawwe it der no oer en we sille no spikers
mei koppen slaan. lt is foar Ís beide better. be-
grypste?'
'Ja, miskien wol. Mar...'
'Net mar. Sille we fan 'e winter tegearre ris wat
trimme?'
'Wy tegeane?'
'Ja, wy tegearre, mei syn beiden, mei syn twaen,
as oear.'
'lk kin't besykje.'
'Oforaat?'
'Ofpraat, trimme 0nderde healfolle moanne, 0n-
der it'light'fan de stjerren, troch de meagerens
fan de r0pske winter, mar no earst in gewoa-
nen...'

P.F.

Boeken
Speelgoed
Kantoor- en schrijf-
benodigdheden
Fotoartikelen
Stempels
Advertenties

Alles onder één dak:
Geboortekaartjes
Trouwkaarten
en Gelegen heidskaarten
worden bij ons vakkun-
dig gedrukt. Boeken rer
inzage!

Ook uw zakelijk druk-
werk is bij ons in goede
handen.
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I ) BoeR_, kantoorboek_ en íolohsndell- MerÁspeetgoeo
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Bond van Plattelandsvrou-
wen in Friesland, afd. lJlst
De vakanties zijn weer achter de rug en het
nieuwe verenigingsseizoen gaat weer van start.
We beginnen weer op woensdag 14 september
a.s. in de grote zaal van het Mienskipsh0s.
Op deze openingsavond zal de heer G. de Jong
ons iets vertellen over zijn werk als wethouder
en speciaal de opvang van vluchtelingen en
asielzoekers.
Op dinsdag 18 oktober a.s. maakt mevrouw
Klaui uit Lemmer Indische hapjes voor ons klaar.
Mevrouw Bakker uit Hommens komt ons don-
derdag 10 november a.s. latên zien hoe je krea-
tief bezig kunt zijn en zelf mooie dingen kunt ma-
ken.
Op woensdag 23 november a.s. is er een koffie-
ochtend in het Fries Scheepvaart Museum en
op 13 december a.s. worden er onder leiding
van mevrouw G. de Vries kerststukjes gemaakt.
Ook worden er dit seizoen weer kursussen ge-
houden zoals kreatieÍ koken, zijdeschilderen en
komouterkursus.
Mocht u belangstelling hebben voor de bond of
meer willen weten over onze aktiviteiten, dan
kunt u kontakt oonemen met de sekretaresse
Mary Veenstra, Galamagracht 7 5, lel. 2249.
Ook bent u van harte welkom op onze avonden.
De gymnastieklessen beginnen weer op don-
derdagmorgen 15 september a.s. van 9.45-
10.45 uur in de Utherne.
We wensen alle verenigingen een goed verení-
gingsjaar toe.

Het bestuur

Naaicursus

Ook het komende seizoen zal er weer een naai-
cursus van start gaan.
Bij voldoende belangstelling zullen het twee
groepen worden, op maandag- en woensdag-
avond.
Omdat de stichting 'Het Nifelh0ske' is opgehê-
ven moest er gezocht worden naar andere
ruimte en gelukkig is die gevonden. Voortaan zal
de cursus gegeven worden in hét zijdeatelier op
de Uilenburg.
Dan nog iets over de cursus zelÍ. ledere cursiste
werkt op haar eigen tempo. Ook de keuze van
wat men wil maken is vrij. U maakt dus alleen
dingen die u zelf leuk vind. Per avond zullen er
maximaal 6 cursisten zijn, waardoor een ieder
voldoende aandacht kan krijgen.
Mocht u nog helemaal niet kunnen naaien, kom
het dan beslist leren. Het is een leuke hobby en
het kan je veel geld besparen.
De kosten voor 10 lessen zijn / 95,- en we star-
ten eind seotember.
Bent u geinteresseerd, bel dan voor inlichtingen
en opgave B. Oppewal, de Fj0rslach 3, te|.2253.

OOOO'OOO PUNTSGEWIJS

Hierbij willen wij wegens verhuizing bedanken
voor alle lidmaatschappen + donateurschap-
pen.

Fam. H. Groeneveld
De Kling 9

lJlst

Een groet uit Leerdam
Langs deze weg willen wij iedereen vertellen dat
het ons goed gaat in Leerdam. De kinderen
gaan inmiddels al weer naar school en hebben
hei best naar hun zin. Ze hebben een lieve juf en
êen aardige meester.
ledereen nogmaals hartelijk bedankt die ons, op
welke manier dan ook heeft geholpen met de
verhuizing. Ons nieuw adres is per 1 november
Donk 67,4143 CD Leerdam.
Wij wensen iedereen veel succes met allerleiak-
tiviteiten en een goede gezondheid.
Vriendelijke groeten van

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

.MIJN HOBBY, UWGEMAK'
Het vêrtrouwde adres voor al uw slijpwerk!!!
Scharen, messen, tuin- en hobbygereedschap
weer vlijmscherp.
Keni u het genot van scherpo bestekmessen?
Slijpen of voorzien van nieuwe kaftel in'de
maanden september- oktober-november voor-
deliger!
Uw fijnslijper P.H. de Vries, Bockamaslraat2T,
tel.1782.

ANNA SCHRAA-VAN POPTA

GEDIPLOMEERD
PEDICU RE

Geeuwkade 11 - TeleÍoon 1930

Opheffingsuitverkoop
van 't Nifelh0ske op zaterdag t oktober van
10.00 tot 14.00 uur; o.a. klei-bakoven, pottên-
bakkersdraaischijf, gasfornuis, werkbanken,
strijkijzer, vuilcontainer, allerlei gereedschap-
pen, enz. enz.

Sonnevanck kollekte
De opbrengst van deze kollekte bedraagt
/ 796,80.
Harteliik dank aan kollektanten en qevers.

R.Johnson

VERZEKEREN

Onze verzekeringsadviseur helpt u
aan een adsvies-op-maat

en aan de allerbeste verzekeringen.

fil n n _ n_ a-TT Galamagracht 1

hïAD0LllAmL3 lÉ liilou, ss-1426

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

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

ProeÍde U al:

Ons vers gemalen

heerlijk gekruid
gehakt

en onze echte

Friese droge worst?

Dlnsdags- en vrijdag savonds
bezorgen wij Uw bestelling!

SLAGERIJ

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

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

het bedrijÍ voor levering en plaatsing
van alle soorten glas.
verkoop van: verÍ, behang, doe-het- \z
zelÍ-artikelen, klompen, werk-, klomp-
en lurnschoenen.

J.G.DEVRIES -TJLST
sclrllders- en behorlgersle,cfiSf

doe-het-zelÍ-zqck

Galamagracht 13 - Tel. 05155-1387

Voor nieuwbouw, uitbreiding ot
onderhoud van uw:

a VeÍwarming
(C.V. en lokale verwarming)

. Sanilalr en walerleiding

. Zinkwerk

. Dakbedekking

Installalie- en loodgietersbêdrijí

A. SIIPERDA
Stadslaan 2a. teleÍoon 05155-1224


