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IJIster Allerlei
Armhuis (l)

Het is bekend dat reeds in de Middeleeuwen kerken en kloosters de armoede be-
streden. Eerst in de 16e eeuw ontstaat, te beginnen in de steden, de burgerlijke
zorg voor de armen. Friesland wordt de provincie met de meeste armbesturen.
veel van deze besturen gaan na verlooop van tijd een armhuis exploiteren. Dit
speciale onderdeel van de armenzorg, voor wat lJlst betreft, stetlen wij hier aan de
orde.
Een 'earmh0s'was er aanvankelijk niet alleen voor de armen, maar ook voo r zwer-
vers, passanten, onverzorgde minderjarigen, soldatenkinderen en vondelingen.
Van oudsher had lJlst geen arm-, gast- of oudeliedenhuis. Wij weten niet wanneer
het eerste armhuis in lJlst is gebouwd. Feit is dat al in het begin van de 19e eeuw
-echts van de huidige hervormde kerk zeven armenkamers (kleine huisjes) ston-

'-den. Deze zijn in 1885 afgebroken.
In datzelfde jaar wordt hier een nieuw tehuis voor armen gebouwd dat 50 jaar als
zodanig dienst doet, namelijk tot 1935,
Het is het nu nog bestaande pand Eegracht 74 dat wordt bewoond door de familie
Douwe Hoekstra.

Aanbesteding onder'lJlster timmerlieden'
In het stadsarchief bevinden zich nogal wat
stukken die betrekking hebben op de armen-
zorg. Het oudst zijn de'stadsarmenboeken'. Zij
bevatten de boekhouding van de stadsarm-
voogdij over de jaren 1698 tot 1830. De gege-
vens in dit artikel zijn ontlêend aan de notulen
der armvoogden en de verslagen van B & W- en
raadsvergaderingen. Eind 1884 worden de in de
aanhef genoemde armenkamers, die als arm-
huis dienst doen, bouwvallig genoemd en de
stand is ongunstig. De raad besuit de zoge-
naamde Aschpólle (: vuilnisbelt) aan te kopen
om hier een nieuw armhuis te bouwen. Er moet
ook nog een compostloods op de Kamp worden
.ebouwd alsmede een nieuw brandweerhuisje

q_,et daarbij een 'gevangenlocaal'. De stad lJlst
heeft dus heel wat werk uit te besteden. De lJl-
ster aannemers zijn er niet zeker van dat zij in
eerste instantie de gegadigden zullen worden.
Namens hen schrijft Johannes Spijksma (1853-
1933) een brief aan B & W om het werk toch
vooral onder lJlster timmerlieden aan te be-
steden. Het stadsbestuur neemt dezê raad ter
hafte, hetgeen ook blijkt uit een berichtie in de
Leeuwarder Courant van maandag 27 april
1 885.
OP 22 april 1885 vindt de aanbesteding plaats
van: het afbreken van 7 armenkamers naast de
hervormde kerk, het maken van een gebouwtjê
voor 2 brandspuiten en het bouwen van een
nieuw armhuis.

Het ontwerp van dit laatste gebouw is van de
Sneeker Stadsarchitect J.H. Hoogendijk. ln-
schrijvers zijn: Hemke van der Meulen / 6333,-;
Gorrit Corn. Visser / 5757,- en Johannes
Spijksma / 5388,-.
Aan de laagste inschrijver, Johannes Spijksma,
wordt het werk gegund. Het bestek bevat onder
andere de volgende gegevens: hoofdafmeting
van het armhuis, breed langs de voor- en ach-
tergevel 1 1 .50 meter en diep 12 meter. Washok
met privaat 5 x 2 meter. Voorts moet er nog een
brandstofbergplaats komen, een regenwater-
bak en aan de voorzijde een hek, lang 16 en
hoog 1 meter. Achter de voordeur is een vesti-
bule en een brede gang met links de voogden-
en rechts de armenkamer. Verder worden noo
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baaie yn blabze
de kop tryst oer de hikke;

langstme nei de stàl.
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genoemd een ziekenzaaltje, een keuken en een
kelder. Timmerman Spijksma blijft keurig bin-
nen de begroting. Aan extra werk behoeft
slechts een bedrag van Í 392,94te worden uit-
gegeven.
Als in begin september het nieuwe earmh0s in
gebruik wordt genomen, is 'het getal der ver-
pleegden' als volgt: oude lieden 10, gebrekki-
gen 2 en kinderen 2.

VerslagenB&W-en
Armvoogdij vergaderingen
De volgende gegevens betreffende de armen-
zorg zijn ontleend aan de notulen van de verga-
deringen van Burgemeester en Wethouders.
1882: per 1 juli wordt Joost Tijsma (stadssecre-

vervolg op pag. 2

Het voormalige armhuis Eegracht 74 gebouwd
in 1885. Deze opname uit het stadsarchief is ge-
maakt in 1962. ln 1964 is het linker deel van de
g evel i ng rij pend veran derd.
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Wat blnne wangên, sei de boer, en tule
de boerlnne op de bothosdoarren

Galamagracht 9 - lJlst - 05155- 1318
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o Schoonheidssalon
o Zonnebank

Dr. Muller

Dlverse behandellngen
alleen op alspraak.

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

9n/an'E/annw'

'#l'íí?|'tlrrrr*WESTERGOLEANE 31 - /JLST
TEL.05155-1510

TI MMER- EN AANNEMERSBEDRIJF

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

lJlst, Roodhemsterweg 4, TeleÍoon 051 55-1880/1 348
Postadres: Postbus 29, 8650 AA lJlst

Geboortekaarties, Trouw- en Gelegenheidskaarten warden
bii ons vakkundig gedrukt. Boeken ter inzage!

OQK UW ZAKELIJK
DRUKWERK
/s 8/J ONS /N
GOEDE HANDEN. 0

Felkle Sybrandy - Vakíotograíe
Geeuwkaoó 4 - 8651 AA Ubt - teleíoon 05155-2222
PÍlyé: Moleílnne 57 - 8621 DD Heeg'teleÍoon 05154-2819

Voortaan kunt u ook bii ons terecht voor films,
Íotocamera's, Ílitsmateriaal en liisten. Tevens
ziin wij er voor het ontwikkelen van UW Íilms
en Íoto's. Ons advies is gratis.

De Kykkast is geopend op: maandagmiddag, woensdagmiddag'
donderdagmorgen, vriidagmorgen en zaterclagmorgen'

Galamagracht 9, IJlst, 05155-1318
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taris) boekhouder van het armbestuur.
1883: Sybolt Okke de Vries neemt de voorge-
stelde benoeming als armvoogd niet aan.
1 884: Burgemeester T.E. van Popta zal vragen
of architect Hoogendijk uit Sneek het bestek
van eên nieuw armhuis wil maken.
1 885: op 12ianuari wordt het ontwerp van Hoo-
gendijk in orde bevonden en gaat het ter goed-
keuring naar de raad.
1885: op 28 september stellen B & W voor het
terrein om het armhuis gratis aan het armbe-
stuur in gebruik te geven. Het nieuwe gebouw is
inmiddels in gebruik genomen.
Uit de notulen der armvoogden: Rond 1880 be-
ginnen deze verslagen steeds met de volgende
passage: 'Nadat het gewone bezoek was ver-
richt in het armhuis is de vergadering geopend
en wordt het weekgeld aan de armen uitge-
deeld.'
1881 : Veel verzoeken om geldelijke steun wor-
den afgekeurd dan wel terdege gecontroleerd.
1882: Hierna kwam T. Nijdam enige ondersteu-
ning vragen. Dit bevreemdt de armvoogden
want toi voor kort verdiende hii 7 à B gulden per
week en zijn vrouw verdient ook! Verzoek afge-
wezen.
1884: Vergadering op 21 juli, voorzitteris4. 613\z
stra van Loon. Er wordt langdurig gesproken

over het potschip van de heer W.M. Oppedijk
(wethouder), thans gebruikt en bevaren door de
weduwe Ype Nooitgedagt. De heer Jurjen Hoo-
mans wil dit vaartuig graag kopen, het kost /
375,-. Hoomans vindt dat becirag te hoog en de
armvoogden willen het ook niet voor hem ko-
pen. Tenslotte wordt Hoomans zo boos dat hij

de heer Oppedijk ervan beschuldigt - volgens
een bekende gelijkenis uit de bijbel - een pries-
ter te zijn. De armvoogden noemt hij de Leviet
uit dit verhaal. Dit schiet bij het armbestuur in het
verkeerde keelsgat want zo staat er in de notu-
len: 'Hoomans is door ons zowel in de verple-
ging hier als in Groningen in het ziekenhuis be-
handeld als de Barmhartige Samaritaan. Er zijn
vele posten geld aan zijn gezin besteed zodat
eerderaan ons rechtmatige dank schuldig was.'
1885: Op 14 september wordt voor de eerste
maal in het nieuwe armhuis vergaderd. Voorzit-
ter der armvoogdij is J. Tromp en boekhouder J.
Tijsma.
1 886: Johannes Nauta koopt van de armvoogq )

voor / 1800 de zogenaamde JRogmolenpólle)/
onder voorbehoud dat hij van Gedeputeerde
Staten toestemming krilgt hier een bedriif (pik-
stokerij) te stichten.

Dit wordt later de bekende Olie- en Teerkoperii
van de firma C & A Nauta. Het hier genoemde
perceel, dat nu door veel bomen is omringd, ligt
aan het einde van de huidige PikpÓllewei. De
woning van één derfabrikanten, een pakhuis en
een muur van de verffabriek ziin nog in takt.
(Wordtvervolgd)

Fritsch Boschma

KOPIEREN t/m formaat A3
één'of tweezijdig
vergroten 'verkleinen

INBINDEN d.m.v. ringband van
scriPties, katalogi e.d.
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,,AGENDA" OKTOBER.NOVEM BER

24-29 oktober Kledingaktie N.C.V.B. voor'Emmaiis'.
27 oktober N,C.V.B. de heer App€rloo uit Leêuwarden, boekbespreking 'Meer dan het gewo-
ne' van F. Boerwinkel, Mienskipsh0s.
29 oktober Ontspanningsmiddag'Zonnebloem', Mienskipsh0s.
31 oktobor Bridgeclub, Mienskipsh0s.

2 november Dankstond voor gowas en arbeid, ds. J.C. Buurmeester in de hervormde kerk
19.30 uur.
3 november Gespreksgroep'Gonciliair Proces' in de Eehof (heru. consistorie),20.@ uur,

o,l.v. ds. P.v.d;Waal.
4 november Klaverjassen Mienskipsh0s.
5 november Klndermarkt Ny Ylostlns
5 november Gereformeerde kerk, 1OO-jarig jubileum.
6 november Open Deur dienst, Mienskipsh0s.
9 november Bridgeclub, Mienskipsh0s,
9 november Thema-avond Patiëntenraad, Nii Ylostins.

10 november Schrijfavond, Amnesty International in de bibliotheek.
Í0 november Bond van Plattelandsvrouwen in Friesland, mevr. Bakker, HommeÉs, Kreatief
bezig zijn.
1 4 november Bridgeclub, Mienskipsh0s.
15 november Gespreksgroep 'Gonciliair Proces' in de Schaapskooi, o.l.v. ds. J.C. Buur-
meester en zr. José van Dongen,20.00 uur.
'6 november Gespreksgroep'Conciliair Proces' in de Eehof, o,l.v. ds. W. Maas,20.0O uur.

\-6 november Bridgeclub Mienskipsh0s.
17 november G,P.B. Ontwikkelingssamenwerking, diaserie over het leven van Burkina Fas-
so, Mienskipsh0s.
I I november Klaverjassen, Mienskipsh0s.
19 november Intocht St, Nlcolaas
19 november Jaarvergadering + Bingo, buurtvereniging'Ald Drylts',20.00 uur, Mienskips-
h0s.
23 november Bond van Plattêlandsvrouwen in Friesland, koffie-ochtend in het Fries
Scheepvaart museum,
23 november Gezamenlijke gemeentêavond, herv. en geref., Mienskipsh0s.
24 november N.C.V.B. de heer Limpers uit Barsingerhorn, onderwerp ,Eên ex- Jehovage-
tuige veÉelt', Mienskipsh0s,
25 november Uitvoering Fryske Krite,'MeÍrnoar ien', Mienskipsh0s.
26 november Uitvoering Fryske Krite, 'MeÍhoar ien', Mienskipsh0s.
28 november Bridgeclub, Mienskipsh0s.
30 november, Bridgeclub, Mienskipsh0s.

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

Nooddagopvang'De Ee'
Zoals u in enkele kranten hebt kunnen lezen, is
er op12 september j.l. een nooddagverblijf voor
^eestelijk gehandicapten in de voormalige Mau-

\-,usschool aan de Eegracht 68 van start ge-
gaan. Het proiect en het pand zullen voodaan
de naam'De Ee'dragen.
Tot hun twintigste laar kunnen verstandelijk ge-
handicapten een school voor zeer moeilijk le-
rende kinderen bezoeken. Daarna gaat men
naar een dagverblijf voor ouderen. Binnen het
dagverblijf voor oudere verstandelijk gehandi-
capten is geen ruimte meer om nieuwe mensen
op te vangen. Ze komen op een wachtlijst te
staan en als gevolg daarvan thuis te zitten. De
consequenties hiervan kunnen zijn:
Er komt een grotere druk op het gezin te liggen,
ouders raken meer gebonden en zijn vaak niet in
staat om zoveel aandacht en tijd aan het kind te
bêsteden zoals dit op school of dagverblijf ge-
beurt. Het kind bliift nog verderachter in ontwik-
keling en verliest tevens zijnlhaar contacten.
Werkers binnen de regio Zuidwest-Friesland,
die zich bezig houden met dagopvang voor ver-
standelijk gehandicapten, vinden deze situatie
onaanvaardbaar. Samen met enkele ouders van
verstandelijk gehandicapte mensen is er een
bestuur gevormd. Dit bestuur heeft de stichting
'De Ee'opgericht en het pand van de gemeente
Wymbritseradiel gehuurd.
Het project draait op financiéle giften en baten
van diverse instanties. Het nooddagverblijf zal
gerund worden door vrijwilligers. Men gaat eerst

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

van start met 4 verstandelijk gehandicapten,
maar er is de mogelijkheid voor de opvang van
24 bezoekers. Voor de inrichting en aankleding
van de lokalen ziin er nog kleine huishoudelijke
artikelen nodig en om een huiselijke sÍeer te
creëren enkele planten. Ze kunnen afgegeven
worden op onderstaand adres.
Mêt vriendelijke groeten,

bestuur proiect 'De Ee',
Eegracht 68, lJlst

Verkoop panden
ln de raadsvergadering van Wymbritseradiel
van '13 september 1988 ging de raad akkoord
met de verkoop van twee panden die eigendom
van de gemeente waren.
De voormalige Openbare Lagere School, Gala-
magracht 47 is verkocht aan de heer piet
Grondsma uit Sneek voor / 40.000,-.
Het 'NifelhÉske', Galamagracht gOa is voor /
23.000 verkocht aan schildersbedrijf Heeringa
alhier.
ln beide gevallen geldt dat de bijkomende kos-
ten voor de koper zijn.

Vaste avonden/middagen:

Zangvereniging'Euphonia' repetitie iedere
dinsdagavond 8 tot 1 0 uur in de Doopsgezinde
kerk.
Muziekkorps'Concordia' repetitie iedere
maandagavond half I tot half 10 in 'Het Miens-
kiosh0s'.
Drumband'Goncordla'iedere donderdag-
avond van 6 tot I uur in de kleedkamers van de
'Utherne'.
Judo lessen, iedere dinsdag 4 tot I 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-
berg
Dammen elke maandagavond in de Stadsher-
oerg
Amnesty International elke 2e donderdag van
7-9 uur in de bibliotheek.
Kaatsen elke woensdagavond in de 'Utherne'.
Badmintonver, 'Flash' elke donderdag van
18.00-22.30 uur in de 'Utherne'.
Volleybalver, Stánfries elke dinsdag vanaÍ
19.00 uur.
Tafeltennis maandag van '19.00 tot 23.00 uur,
zaterdag van 9.00 tot 1 3.00 uur ieugd.
Gymn. Ver. Stánfries 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 oÍ tel.
05155-1970; tevens elke maand.middag van
15.00-17.00 uur, Oude Koemarkt (Wereldwin-
kel), coórdinator 05150- 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. Kuioers
F. BloemhoÍ
Fr. Boschma

Raadsverslagen: F. Nauta

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

Opmaak: Studio Sybe Houtsma,
lJlst

Druk: Drukkerijvisser, lJlst i

Kopij en/of advertenties: Inle-
veren vóór de eerste van de
maand bij DrukkerijVisser, lJlst.
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ÊR
Roodhemsterweg 5

8651 CV lJlst
TeleÍoon 05155-1 900/1500

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

zielwnfonds
Ieeuwwden.$wÊk

Leeuwarden Harlingertrekweg 53, 058-91

DE SPANJERSBERG KOLLEKI-IE
DE GROOTSTE KANS VAN SIAGEN

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

t
-rhnfcl-llrrJ meubelmakerij r.galama tllst
maatwerk in meubelen, keukens, interieurbouw , proJekt -

meubilair uilenburg 16-18,8651 ek iilst, teleÍ. 05155-2251

Galamagracht 9, tel. 1318

Uw vertrouwde partner voor
maatwerk in:
VERZEKERINGEN

HYPOTHEKEN
PENS IO EN EN

SNEEKER
ASSURANTIEKANTOOR
DE BOER B.V.
ZWARTEWEG 4,8603 AA SNEEK, TETEFOON 05150.16825-
VERZEKERINGEN. PENSIOENEN. FINANCIERINGEN. HYPOTHEKEN

BegraÍenisvereniging,nLaatste 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
f i nanciéle tegemoetkomi ng
Bode J. Plantinga dag en nacht bereikbaar 05141-1372.

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

*

*
*
*
*

Autorijschoot L. de BOef
Belangrijker dan een goedkoop

lesuur is de eindrekening
na het riiexamen!
Ga daarom naar

Autorijschool L. de Boer
Popmawal 12

lJlst
TeleÍoon 05155-1553

VOLLEDIG
GEDIPLOMEERD

Voor al uw:
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 - Telefoon 1206



It Dryltser Kypmantsie 5

Verni euwi ng H i msterh0s

Er is de laatste maanden heel wat veranderd aan dorpshuis lt Himsterh0s te Oos-
them.
De reden hiervan is dat dit gebouw bij lange na niet meervoldeed aan de eisen des
tijds, Ook kon er in Íeite per avond maar door één club of verenging gebruik van
worden gemaakt.
Na een lange tijd van voorbereiding en met financiële toezeggingen van gemeen-
te, provincie en plaatselijke verenigingen, is de bouwkommissie op 1 juni met haar
werkzaamheden begonnen.
In grote trekken kan worden gesteld dat de hoofdzaal aanzienlijk is verhoogd en
dat aan de voorzijde een onder- en bovenzaal zijn bijgebouwd. Als alles wat mee-
zit kunnen de bewoners van Oosthem, Nijesyl en omstreken aan het einde van dit
jaar over een prima sport- en vergaderakkommodatie beschikken.

Himsteh1s, de cingel 20, Oosthem (Foto: Jelle Hitzert)

' De eerste zorg van het bestuur van het Himsterh0s waren de financiën. De vernieuwingskosten zijn
geraamd op / 375.000.
In de raadsvergadering van dinsdag | 5 maart 'BB besloot de gemeente Wymbritseradiel een ton
voor haar rekening te nemen en / 1 25.000 voor te financieren. De provincie en een aantal fondsen
hebben zich inmíddels ook van hun beste zijde laten zien.
Door zelfwerkzaamheid wil men tenminste I 50.000 verdienen. Een rommelmarkVbraderie en een
verloting brachten samen al / 33.000 opl
Het vernieuwingsplan is ontworpen door Architectenburo L. Zijlstra uit Bakhuizen. HooÍdaanne-
mer van het werk is bouwbedrijf Gebrs. v.d. Bosch uit Gauw.
Elke avond zijn er zo'n 1 0 vrijwilligers in aktie; dat aantal loopt 's zaterdags op tot ruim 20.
'lt is geweldich,' zegt de voorzitter van de bouwkommissie Johannes Hobma uit Nijesyl. 'Wy

hawwe in soad meiwurking fan 'e befolking. Elke jOn en sneon binne se wer present! S0nder harren
stipe hie dizze fernijing net pleats fine kinnen.'
De grote zaal heeft thans een netto hoogte van 6 meter. Hierdoor kunnen de volleyballers van
A.N.O. (Abbega, Nijesyl en Oosthem) eindelijk behoorlijk in hun eigen lokatie uit de voeten.
Er zijn nu ook goede was- en kleedgelegenheden en douches gemaakt. De bar van de keuken is
verplaatst naar de hal en het podium kan deels worden opgeklapt, waardoor het veel minder
ruimte inneemt dan voorheen.
Door deze vernieuwing is het Himsterh0s 'multiÍunctioneel' geworden. ln principe is het straks mo-
gelijk dat hier op één avond bijvoorbeeld de dam-, de volleybalclub en het muziekkorps bijeenko-
men!
Op 1 november 1988 moet het pand gebruiksklaarzijn en op 31 december hoopt de bouwkommis-
sie te kunnen zeggen: 'Alles is nu in orde en iedereen wordt bedankt.'

It Himsterh1s te Oosthem is het eerste echte'doarpsh0s van de gemeente Wymbritseradiel. Het
is gebouwd in 1957 wat blijkt uit een gedenksteen in de gang: 'De earste stien is lein troch Tineke
van Heesen en Paul Dirk Kaastra'.
Dit waren kínderen van de toenmalige gereformeerde en heruormde predikanten.

Yaaromhopen...
als a Yoordelig
Isant haren?

De doe-het-zelver huurt bij
ons o.a.: a Ladders o Rol-
sÍelgers o Speclemo/ens
o Cirkelzagen o Decoupeer-
zagen a Boormachines
. Schuurmachines . Parket-
schuurmachines a G rond-
of Tuinf rezen . Ketting-
zaaen enz. enz.

G.SIIPERDA
Geeuwkade 7, lJlst
051 50-25327 / 051 55-1 2.60

Bondsspaarban k
van 1818 Sneek-lJlst

Dageliiks geopend
van 9.00-12.30 uur

Ons kantoor in Sneek is iedere
werkdag open van 9.00-16.00 u.
Donderdag avond van 17.00-
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

5
Stadslaan 51
051 55-1 245
b.g.g.
051 50-1 2796

ls uw deur kapot?
Een raam ol vloer verrot?
ls het dak oí de goot soms lek?
Aan schuur oí schoorsteen een gebrek?
Mísschien kunt u het zelt herstellen,
zo niet... meteen Wietze bellen!

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

Klei n-Onderhoudsbed rijf
\ /. Huisman

Eegracht 37 8651 EG lJlst 05155-1735
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De Sl. Nicolaasaktie in 1987 was weer dermate geslaagd dat de Winkeliersvereniging in lJlst heeÍt besloten om
ook in 1988 de aktie volgens het bekendq sysleem te laten verlopen. Dit houdt in, dat er buiten de grote trekking

op maandag 5 december nog twee trekkingen zullen plaatsvinden en wel op zaterdag 19 en zaterdag 26
november 1988.

Bij aankoop van Í. 7,50 aan artikelen
ontvangt u bij kontante betaling een
kansbon. Hierop vult u naam en adres in
en u deponeert hem in de daarvoor
gereedstaande bussen oÍ dozen bij éen
van de deelnemende winkeliers. Deze
zijn te herkennen aan de deurposter
'DEELNEMER ST. NICOLAASAKTIE
IJLST"
De HOOFDPRIJS bestaat uit een REIS-
CHEQUE t.w.v. Í. 500,-. Verder zijn er
diverse WAARDEBONNEN te winnen
t.w.v. Í. 100,- f. 50,- en Í. 25,-.
Daarnaast zijn er nog diverse prijzen in
n alu ra.
Op de zaterdagen 19 en 26 november
worden twee tussentrekkingen gehou-

den, waar per keer 20 priizen in natura
zullen worden getrokken.
De eindtrekking vindt plaats op maan-
dag 5 december.
De bonnen die worden ingeleverd voor
de beide tussentrekkingen doen ook
weer mee aan de eindtrekking. Dus, alle
bonnen die worden ingeleverd voor
zaterdag 26 december maken twee keer
kans op een prijs.
De aktie loopt van maandag 14 novem-
ber t/m maandag 5 december 1988.

De trekkingen
De eerste en de tweede trekking vinden
plaats op zaterdag 19 en zaterdag 26
november, beide keren in de grote zaal

van Ny Ylostins 's middags om plm.
17.00 uur. Aan de bewoners wordt dan
door de winkeliersvereniging een kopje
koÍf ie aangeboden. De eindtrekking
vindt plaats op maandag 5 december om
plm. 17.30 uur in Ny ylostins.

Inlocht St. Nicolaas
Sint maakt op zaterdag 19 novemberom
14.00 uur zijn opwachting in lJlst. Hi
heeÍt laten weten dat hij dan hoopt aan.*
te'komen op Zevenpelsen. Natuurlijk
verwacht hij daar dan alle kinderen met
hun vaders en moeders om hem te
ontvangen. Vergezeld van zijn Zwarte
Pieten zal hij dan naar het Mienskipsh0s
gaan om daar speciaal de kinderen tot
1 0 jaar te ontvangen.

Deelnemende wi nkeliers:

DE BOER's Bakkerij Kapsalón JENNY IJLSTER WARENHUIS
M. v.d, Veen

l. DE BOER, Rijwielhandel
Woninginrichling en

MeubelstoÍÍeerderij POST
Boek-, Kantoorboek-, Foto-

en Speelgoedhandel VISSER

Supermarkt GOLFF IJLST SPEERSTRA's Voordeelmarkt SchildersbedriiÍ J.G. DE VRIES

DE HAAS
Bloemen- en Tuincentrum

Installatie- en LoodgietersbedrijÍ
A. SIJPERDA Slagerij ZIJLSTRA
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Wrenigmg'Stadsbelmtg lflst'
Tuinenwedstrijd
Bijna iedere inwoner van lJlst verkeed in de ge-
lukkige omstandigheid da| hij/zij in het bezit is
van een tuin(tie).
In aanleg en onderhoud hiervan wordt in vele
gevallen nogal wat tijd en energie gestoken.
In ons bestuur is daarom het idee geopperd om
een tuinenwedstrijd te organiseren. De beoor-
deling vindt 2x per jaar plaats en wel in het voor-
en nalaar.
Dus tuinliefhebbers: bel vóor informatie en/of
opgave naar de heer P. van Slooten, tel. 1 472.

Afgewerkte olie
Veel mensen zitten thuis met een paar liter en
wetên niet waarze dit naartoe moeten brengen.
Bij de gemeentewerkplaats in Heeg kan mên het
altijd kwijt, maar wij zijn blij dat Technisch be-
drijf Bakker, Zevenpelsen 25, u als PARTICU-
LIER de mogelijkheid biedt om aÍgewerkte olie
in te leveren.
De kosten hieraan verbonden zijn momenteel /
0,20 per liter, maar op deze manier raakt u uw

-gewerkte 
olie op verantwoorde wijze kwijt.

Buurtverenging'Ald Drylts'
Zalerdag 1 oktober j.l. heeft buuftverenging'Ald
Drylts' een viswedstrijd georganiseerd voor de
jeugd, met ongeveer20 deelnemers.
Het weer was prachtig en er werd ook wat ge-
vangen.
Na aÍlooop werden de prijzen uitgereikt door de
jury, bestaande uit de heren Schakel, Hoomans
en Veltman; deze kregen na afloop hiervan een
kleine attentie.
De 1e prijs was voor Auke Jan v.d. Kooy: 28,5
cm; 2e prijs Marit Veenstra: 15 cm en 3e prijs
Erik Eiling: 11 cm.
Daarna was ervoor ieder kind een glas limonade
met wat lekkers en een paar ballonnen.
Voordat we aan deze festiviteit begonnen wer-
den nog de prijzen uitgereikt van de ballonnen-
wedstrijd: 1. Jesse de Paauw (St. Jacobi Paro-
chie), 2. Wiemer Steenbeek (Franeker), 3. Afke
lJsselstein (Oosterbierum) ,4. Erik Eiling ffzum-
marum), 5. Myra Keizer (Bozum).
Hct was een geslaagde middag.

\ ,slotte wijzen wij u op de jaarvergadering
iíelke gehouden wordt op 19 november a.s. in
het Mienskipsh0s, aanvang 20.00 uur.
Met vriendelijke groeten,

het bestuur

Raad van Kerken te lJlst en
Werkgroep Vluchtelin gen
Wymbritseradiel
lnmiddels hebben zich in lJlst 10 asielzoeken-
den tijdelijk gevestigd.
Daar de gemeente alleen in het nodige kan voor-
zien, heeft de Raad van Kerken een oproep aan
alle kerken in Wymbritseradiel laten uitgaan om
een bijdrage voor aanvullende zaken,
Van het binnengekomen geld zijn inmiddels fiet-
sen en spelmateriaal aangeschaft. Verder wil
men nog geld besteden aan lesmateriaal.
Er is een 'Werkgroep Vluchtelingen' opgericht,
die zich tot taak heeft gêsteld, opvang, begelei-
ding en het voor zover mogelijk 'leefbaar' ma-
ken van de periode dat ze in lJlst zijn.
De werkgroep heeft een eigen bankrekening ge-
opend, waarop bijdragen van harte welkom zijn!
Het nummer is: Rabo Bank 32.61 .25.779.
De Raad van Kerken wil zich het komend sei-
zoen ook gaan bezinnen over het Conciliair Pro-
ces dat gaande is.

I. 5CH::PS9CI{ROEYEil
a r€poÍoii€ . spoedverstellen
o bolonceren a schroêfosinslollolies
op mooi

2. SCIIEEPSMOTOREX
a levering en inbouw a ombouw
. onderhoud o hooÍddmler von

. helling tot l5 ton . hogêdrukreinigings3puil

ZO SNEI MOGETIJK UW STORINGEN
TEVERHETPEN. rl l*..schrc'en.,-,4878e

"Thornycroh" moloren a keerkopp€lingên en rêporoli€

3. 9CHEEPSICIIODIGDIIEDE]I
l;;;,;.,1-J-.;'-:-= ;=- ttlqBË!-
lï11i,ïllli!r*''*,.n 

"n., "n.!
I. YOOR DE DOE IIEI ZE1YER -

Het gaat over de volgende onderwerpen:
Gerechtigheid houdt o.a. strijd in tegen honger
en armoede in eigen land en in het buitenland.
Vrede bevorderen vraagt onze inzet voor de
mensenrechten en het keren tegen de vele vor-
men van gewelo.
Behoud van de Schepping vraagt om een
nieuwe relatie van de mens têgenover de hem
omringende omgeving.
De Raad van Kerken heeft een aantal gespreks-
vormen georganisêerd, waar een ieder die mee
wil denken en praten, van harte welkom is. Deze
gespreksavonden zijn op de volgende data ge-
oland:
3 november a.s. om 20.00 uur in de 'Eehof'
(Herv. cons.) onder leiding van ds. P. v.d. Waal;
'15 november om 20.00 uur in de 'Schaaoskooi'
(Ger. cons.) onder leiding van ds. J.C. Buur-
meester en zr. José van Dongen; l6 november
om 20.00 uur in de'Eehof'onder leiding van ds.
W. Maas.
Graag tot ziens! Inlichtingen b_ij W. Kempenaar-
Verhoog, J. Rispensstraal I, tel. 17 47 .

Openbare bibliotheek
Wymbritseradiel
De redaktie ontving het jaarverslag van de bi-
bliotheek over 1987. Hoewel we momenteel niet
ver meer van 1988 af zijn willen we toch nog en-
kele punten uit dit verslag aanhalen.
In de inleiding wordt aandacht gevraagd voor de
gevolgen van de nieuwe Welzijnswet voor het
bibliotheekwerk. In 19BB zal de doeluitkering
voor het bibliotheekwerk opgaan in de brede
doeluitkering voor alle onder de Welzijnswet
vallende voorzieningen. In 1989 begint dan de
overheveling van deze specifieke uitkering naar
het Provincie- en GemeenteÍonds. Het finan-
ciële perspektief voor de O.B. is nog vrij onze-
ker; bovendien staat er,nog een aantal bezuini-
gingen op het programma, zowel in 1988 als in
1 989.
Toch ziet men de toekomst, waarin de verant-
woordelijkheid voor het openbare bibliotheek-
werk door de wetgever geheel aan de gemeen-
telijke overheid wordt opgedragen, met enig
vertrouwen tegemoet, aangezien de gemeente
jarenlang heeft getoond belang te hechten aan
een goede bibliotheekvoorziening.
Een nieuw verschijnsel waarmee de bibliotheek
werd geconfronteerd is het leenrecht, de ver-
goeding aan schrijvers, vertalers, illustratoren
en uitgevers voor het uitlenen van hun werk door

openbare bibliotheken. In de komende drie jaar
zal dit bedrag oplopen tot / 5,- à Í 6,- per jaar
per betalende gebruiker. Gezien de krappe fi-
nanciële middelen van de bibliotheek zal dit be-
drag waarschijnlijk door het publiek moeten
worden betaald middels een opslag op de jaar-
contributie.
Het ledenaantal van de bibliotheek in lJlst heeft
zich thans gestabiliseerd (937 in 1986, 940 in
1987). In de rest van Wymbritseradiel liep het le-
denbestand wat terug, mede door'opschoning'
van het jeugdledenbestand. Het aantal uitlenin-
gen in lJlst steeg met ongeveer 2000, in de rest
van de gemeente en dan met name bij de biblio-
bussen, liep het aantal uitleningen wat terug.
In de bibliotheek in lJlst zijn thans drie vaste
(padtime) krachten werkzaam alsmede drie vrij-
willigsters.
De bibliobus wordt voorls bemand door 4 me-
dewerkers/sters en de trailer te Heeg door twee
dames die ook in de bibliotheek in lJlst werk-
zaamaln.
Al met al een jaarverslag met een voorzichtig
optimistische tendens, waarvan we hopen dat
die zich in de komende iaren zal voodzetten.

A.K.

Opknapbeurt
Doopsgezinde Kerk
Het interieur van de Doopsgezinde kerk te
lJlst krijgt een grote opknapbeud.
Op maandag 3 oktober j.l, is aannemersbe-
drijf Gebrs. Wiersma met de werkzaamhe-
den begonnen,
De bepleistering van het plafond en de wan-
den en een deel van de vloer zal worden her-
steld. Daarna wordt alles opnieuw geverfd.

Het meeste werk bij deze restauratie is wegge-
legd voor de stukadoor en de schilder.
Deze ambachtslieden doen meestal (letterlijk)
nogal wat stof opwaaien.
Eén van de grootste zorgen van het kerkbestuur
is dan ook het fraaie in 1 881 door Bakker & Tim-
menga uit Leeuwarden gebouwde orgel in
goede en stofvrije staat te houden.
De verwachting is dat dit karwei begin volgend
jaar klaar zalzijn. Ter afsluiting zal dan open huis
worden gehouden.
Tot zolang 'kerken' de Doopsgezinden in Sneek
en in de Keimpe Lammerts ten Katezaal van Nij
Ylostins. Het ver.teluurtje voor de kinderen
wordt tijdelijk gehouden in de Eehof van de her-
vormde gemeente.
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TIMMER. EN AANNEMERSBEDRIJF

FA.G.SPIJKSMA&ZN.

o Nieuwbouw a Verbouw o Renovatie. Onderhoud
a Ramen, deuren en kozllnen maken wii

voor u op maal

Uilenburg 35 - lJlst - Tet. 05'1SS-1ZZB

GROND. EN VERZETWERK
WALBESCHOEIING
HEIWERK D RIOLERING
AGRARISCHE WERKZAAMHEDEN \/

&msrsïeffi iffi gshedrËif W*g - en bYaterbouïtr

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

)61
ó#JË Bangvoorbehang?

!
tr
tr
tr

Loop dan eens voonlchtlg bll ons blnnen.
En blader zonder EchÍlk oÍ schroom door dle
moole boeken vol Rath & DoodeheeÍver
behang. Dáár hoeít u geen angst voor te
koesteren. Dáár vindl u uw eigen smaak. Die
mag hypeÍmodern zlln, maar ook nostalglsch.
Trendy oí tlldloos. Blader maar... lenteÍris of
mystêriêus warm. Gestreept oÍ gesplkkeld,
AlllJd welkomt

JJ"r -q
'YsJo/

^s-" rh-ó
'vN/ É,J q

Sà È{iÉ

Galamagracht 44 - lJlst
Te|.05155-1996

J.G. DE VRTES - IJLST
schllden en b eho;ngercb e & ij t
Galamagracht 13 - TEL. 0515S-1387

atplnt

wól,6nt,
Zevenpelsen 8, 8651 BT lJlst
Privé: Sikko Sjaerdemalaan 31 , lJlst
Telefoon 05155-1322

&q,-lrltt-d in mtipln wnaatwt

Occasions en
N ieuw-verkoop
Goede service

Tel. 1249
Holtropweg 5

Reparatie
Plaatwerk - Spuiten

KWALITEITSFIETSEN VOOR IEDEREEN!!

Oazelle . TouRFrErsEN
Bateyus 3 ?EPnfrIEftJ.tnF'Sparta : SËó8Ei'l'iFlERFrErsEN

ook voor: advies, service en reparaties.

iilsl Jurjen Hoomansstraat 2 tetefoon oslbs-1664

df aCh tS tgfC0mPegn i0 rurr""t.*ei 22 tereÍoon os1z2-26s4

rljriefbadrljf
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Wat binne wangêf,, sei de boer, en tute
de boerinne op de bfrthfisdoarren

Der waard net praat. Eltsenien hie syn of har ei-
gen prakkesaasjes. Dy't by't rÍt sieten, stoarea-
gen nei b0ten. len siet te krantsjen, mar men koe
sjen dat dat net hurd oankaam.
It lànskip, yn prachtige hjerstkleuren, skeat foar-
by.
Eltse kear as men wer niget earne oan hie, sko-
den d'eagen mei, oan't de eachhoeken, om hjir-
nei wer in nij punt te sykjen. Mar in inklenien koe
de eagen rjochi hàlde. Dan wie men 'fier fuort',
't fersten op nul oÍ fertize yn tinzen. Sa no en dan
ritmysk skoden we oer de 0ntelbere bielzen.
Oergongen en wiksels fersteuyden it ritme. Fier-
ders gie it glêd. Soe hjir de surrogaat siswize'it
oiet as in trein' betocht wêze? As nijmoadrich

, nwicht fan "t giet dat it slydjaget'. Grif.
\íóe langer as de reis duorre, hoe flakker it lán

waard. lt diêiins Fryske hert altyd goed. In protte
plattelánsbewenners koene nei lang it heuvel-
achtige làn mei bosken ferneare.
'De kime sjen', wie it biedwurd. Bulten en beam-
men of beammen op bulten 0ntnamen jin it Ét-
sicht. Guon makket it neat Ét, oaren lykwols
kinne wol gek wurde as hja de fiere fiêrten net
skógje kinne. 'Fierkje', dat wie 't! In dei yn't bosk
wie moai, it r0kte (hjir en dêr wat soer), oare Í0-
gell0den, de kleuren, de rêst en de hjerstige dea,
dy't no al plak makke foar it nije maitiidslibben.
Mar as men dan j0ns thÍskaam, moast men al
eefkes fierkje. lt griene Íjild oerdikerje. ln rom en

blier frijheidsgefoel streamde dan troch jins li-
cnem.
'Bosk wie moai, mar se moasten der net sa folle
beammen foarsette.' Heuvels wiene ek moai, as
men sels mar op de heechste stie. Noch nim-
men dy't wat sei. Moast hy wat sizze?
Om de skoandere stilte te ferbrekken? Nee, lit
mar, hy koe wol swije. Of dochs. Bygelyks mei
.rr.frou dy't skean tsjinoer him siet. ln kreas

\-,nmis. Faaks ek fan't plattelàn, mar wol mei
bulten. Soe er ris mei har begjinne oer de brÉn-
giele kleuren, oer it loslitten, lang om let, fan de
simmer?
Oer it stjerren fan de wráld, begelieden troch
wetter en wyn en d'lêste waarme oktoberstrie-
len. Soe hja it ek sa sjen, dat de winter woartele
yn de r0ge skude fan de hjerst om't der altiten
wer nij libben komme moat. Hja hie wol wat. Wat
artistyks. Faaks gie hja der op yn en koene se te-
gearre Ítstappe, de griene greiden yntrêdszje,
al pratend, altemets sjongend, hàn yn hàn. El-
koars tinzen heine, glinsterjende eagen, hein-
derbalje mei de sakjende sinne, nije waarmte
0ntdekke, har hannen om dy hinne, de griene
gr0n fearre, leafjende lokjende lippen, sweve, in
linige tonge...
'Heb ik wat van je anl,' klonk it skerp. Hy skrok
him wyld.
'Uhh, nee... hoe hoe sa no sa dat sa sa.' 'Ach
vent, je kleed mij met je ogen uit.' Hy krige in
kaam fan komsa. Oftewol, nijmoadrich sein, in
kop as in koal, in readen ien, wolteferstean.
De oaren seagen him no ek oan. Dêrwaard 't net
better fan.
'Sorry,' sei er sÉntsjes en stoareage nei b0ten,
wer't alle kleuren, alle frede yn ien kear yn in grut
swart gat siigde. Fuort. Dreamen yn diggels, fer-
waaide filmfantasije. Stom wiif. Opmakke trut.

Wat miende se wol net. Mar op't stuit hie hy de
slach ferlern. Wat moast er sizze? Moast erfuort
gean? Nee, dat noait. Sitten bliuwe. Se wiene
sawat op 't stasjon, wa wit kneppele hja dêr de
trein Ít en seach er har nea wer. Werom slagget
soks yn filmen, boeken en ferhalen no altyd wol
en yn wurklikheid nea, Írege er himsels óÍ. Hoe
der ek noch nêt iens ien wurd sein. Yn filmen en
ferhalen keuvelje se oer ditten en datten en nei
wat gritsen en gratsen binne der wer twa gelok-
kich. Leafde oerwint. Hatsikidee. En yn't echt?
Stjitst dyn kop op alle 0nmooglike mominten.
Opfolde beha. Wat tochste. Se riden de stêd yn.
Troch 't skaad seach er har antlit yn't rÍt spegel-
jen. In pear fjurrige eagen yn 'e kop en grif in
tonge fan lear.
Hawar, hyfielde him wer in gewoane koal. In wi-
tenien of soksawat, of in omkoal. Nijmoadrich
sein; de lul!
It spul remme óf en noch eefkes, dan soe der
wol wat aksje komme. Op 't stasjon wie it in
drokte fan komsa. Mear minsken sochten it he-
ger op, oftewol gongen nei 't noarden. By him yn
de k0pee feroare lykwols neat. Fergeemje.
Soene se sa fierder moatte? It fluitsie klonk
skerp. Hy baalde.

Lykwols, krekt doe't de trein wer gong makke,
gie de doar iepen. 'ls hjir noch in plakjefoar my?'
In áld boerke skode nei binnen en plofte op it
hoekje del deun njonken it frommis. Hja griisde
deroer, seach er. Ha, soe der dan dochs help
kommendewei wêze?
'Heju, heju,' grommele't mantsje. 'earst mar in
pr0m.' Mei tomme en wiisfinger helle er in
grouwe t0fe pr0mtabak ót it blaubaitsjeb0ske
en stoppe it yn 'e m0le. 

"'Of wolst do ek ien?' frege er, brutaaleagjend,
syn buorÍrou. 'Dank u wel,' en hja luts der in fiis
gesicht by. Hy hie hjir wol niget oan. Dit koe
noch moai wurde. En hy soe har net helpe. Hie
se mar mei him filosofearje moatten. Se wiene
no al wer b0ten de stêd. In lichte jeneverrook
jokke syn noastergatten. D'àld baas hie in pear
kocht! D'oaren murken dit ek. Mar't mantsje
steurde him nearne oan en die slobberjend en
dripkjend syn bêst om de pr0m in plakje te jaan
achter de grif geve dochs brune kiezzen.
It frommis ferskikte, mar't koe net folle lije. Hy
siet har hast yn 'e b0se. "k Bin eefkes moai op

stap wêst. Ju, moast ris harkje,' en wilens joech
er har in stompke, 'buorfrou wat r0ke jo dochs
eigenaardich, mar wol lekker,' ferfette er. 'Wat
bin'k te stappen west, ju, in mins moat sa no en
dan ris Onder it stek trochfrette of net ju,'werdat
stompke en hy seach hoe oft har gesicht fer-
oare. 't Waard hjerstich, troch de make-up hin-
ne. 'Myn frou har eigen skuld. Stiene we juster-
jOn by de hikke wat te fierkjen, begjint ynienen
de bolle te wurkjen. Hy hie der nocht oan. Klea-
rebare willewurk, ju, of net soms? Ek net in pear,
mar wol in stik of seis sprong er, yn in tiidsbestek
fan in goed healoere. Hy hie der gjin wurk Ían en
wist net fan wurch wurden. Ju, 1k sei sa tsjin myn
wiif, wat is 't in knaap net?'Wer in stjitsje en hja
wie no al reader as him sanyskes. 'Doe sei myn
wiiÍ, ja, dat is keardelswurk dan bist do mar in
bêdmiger. Men soe sizze, dan is men stil no, of
net, ju mar witst wat ik sei? lk sei, ja, mar hy hat
hieltiten wol in farskenien!
Màl wie se. lk krige in reis om 'e earen en in reis
oanoean.
'Tjirgest dy moarn mar Ét 'as't fan de merke óÍ-
komst, 'k hoech dyfoarde j0ntiid netthris.'Moai
net? Ju, sadwaande bin 'k ófsetten en ha'k 0n-
deÍ it stek trochfretten. Net sa mál fansels as dy
bolle fan my, mar gewoan wat keet lelle. Ju, en
ik bin noch net óttjirge.'Wer in stjitsje. De lêste,
want no skeat hla oerein, gie foar't boerke stean
en klapte him mei de flakke hàn sa f0l tsjin 't
wang, dat in tsjokke fliber pr0msop stode mei in
kwits tsjin de ruten. En fuort wie se.
'Healwize driftige geit,' joech 't mantsje har nei
en fansels noch mear alteraasje as my syn b0-
tenslach.
'Myn skoandere pr0m, dêr moat ik de hiele
pacht noch mei ta.' Suntsjes rOn it brune sop nei
0nderen, sa't de hjerst fuortrint yn de winter. Hy
moast glimkje. Wat in revàns.
't Boerke seach it. 'Dat f0nen jo moai seker, dat
tocht ik al, no it hinderet my neat hear, se hie
myn oarê wang ek krije kinnen. Myn ferstàns-
kiezzen binne der al jierren Ít. En wat binne
wangen no ek. Mar ik sil jo ris in riedsel opjaan.
'Uit het leven gegrepen,' om samar te sizzen.
Mar jo meie allinne it antwurd sizze en Íierders
neat en ik sis jo, dan hálde wy it wol oan Ljou-
wed Ét. Goed?'
Him bêst. Uteinlik moast er dochs ek wer wat
werom dwaan.
'Sjoch ik hie twa kij. Dy iene hiitte fan Nochris en
d'oare fan Netwer. No haw ik fan 'e moaÍn op 'e
merke Netwer Íerkocht. Wa haw ik no noch
thÍs?'
Hy seach my oan as in bliere hjerst, dy't it folste
feftrouwen hat yn in iepen winter, as in bern dy't
blêden fynt en opsiket en him in grutte beam
Íielt. In pr0msop sichtber op de tonge, rinnende
drippen troch de jarregatsjes, de brune tosken
as grutske gebouwen fier oerein Ían in plat-
baarnd doarp, de drankdamp fiere littend. Hy
seach my oan sa fol fedrouwen, sa wis fan myn
antwurd dat s0ndermis komme soe.
'Nochris,' sei'k kàld, dochs mei in waarme sim-
merklank.
'Sjoch, ik hie twa kij...'

P.F.
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Vriiwilligersprojekt
24-uurszorg
lJlst-Nijezij l-Oosthem
en Abbega
Er ziin 14 vrijwilligers voor u beschikbaar, voor
eventueel noodzakeliike thuiszorg.
De huisartsen en de wijkverpleegkundige in dit
gebied mogen op elk moment een beroep doen
op deze vrijwilligers.
Alle vrijwilligers ziln dag en nacht bereikbaarl
Voor inÍormatie kunt u altijd kontakt opnemen
met mevrouw Post-de Heij, Geeuwkade 10,
lJlst, tel. 1223 (bestuurslid van 'Het Groene
Kruis'lJlst).

Nationale Jeugdcollecte
7-'13 november 1988
De Nationale Jeugdcollecte, beter bekend als
de jaarlijkse aktie van JANTJE BETON, wordt
ook weer in lJlst, Nijesyl, Oosthem en Abbega
gehouden.
De opbrengst komt volledig ten goede aan de
jeugd. De helft hiervan is bestemd voor de groep
die collecteert, in dit geval de peuterspeelzaal
'Lyts Yleke', terwijl de andere 50% door het Na-
tionale Jeugd Fonds wordt uitgekeerd aan aller-
lei projecten en initiatieven op het gebied van
leef- en speelruimten voor de jeugd in het hele
land.
Er gaan dit jaar 45.000 collectanten op pad in
bijna alle gemeenten. Ook wordt de aktie onder-
steund door radio, t.v., landelijke en regionale
dagbladen.
Konkrete inÍormatie, zodat u meer over de JAN-
TJE BETON aktie weet, als er een collectant(e)
bij u aanbelt.
Laat ons niet voor niets lopen. Ook onze peuters

van lJlst, Nijesyl, Oosthem en Abbega hebben
er veer aan. .

Kontaktadres Jantje Beton namens de peuteÊ
speelzaal 'Lyts Yleke': Marie Louise Postma, tel.
2266.

Kollekte
Kankerbestrijding 1 988
De kollekte van het Koningin Wilhelmina Fonds
voor de kankerbestrijding heeft in onze plaats
het geweldige bedrag van t 3.360,20 opge-
bracht!
Alle gevers hartelijk dankl
Ook dit jaar weer hebben velen zich ingezet om
de kollekte tot een sukses te maken. Het KWF-
comite wil hen hiervoor vanaf deze plaats nog
eens harlelijk bedanken.
Hebt u de kollektant gemist, dan kunt u uw gift
alsnog stoden op postgiro 26000 oÍ bankreke-
ning 70.70.70.007 t.n.v. KWF te Amsterdam.

OOOOOOO' PUNTSGEWIJS

.MIJN HOBBY, UWGEMAK'
Het vertrouwde adres voor al uw slijpwerk!!!
Scharen, messen, tuin- en hobbygereedschap
weer vlijmscherp,
Slijpen van huishoudscharen slechts / 3,50.
Ook voor het vakkundig slijpen van uw schaat-
sen,
Uw fijnslijper P.H. de Vries, Bockamastraat2T,
tel. 1782.

ANNA SCHRAA-VAN POPTA

GEDIPLOMEERD
PEDI CU RE

Geeuwkade 11 - Telefoon 1930

Bond van
Plattelandsvrouwen
in Friesland, afd. lJlst
Op woensdag 14 september j.l. zijn we weer ge-
staít met een nieuw seizoen.
Op deze eerste bijeenkomst waren 25 dames
aanwezig.
Om I uur opende Crista Meinsma de vergade-
ring en heette ons allen welkom, speciaal onze
gast voor deze avond, de heer G. de Jong.
De heer De Jong is wethouder van de gemeente
Wymbritseradiel en is speciaal belast met de
opvang van vluchtelingen en asielzoekers. Hij
ve*elde ons een en ander over de taken en het
werk van een wethouder. Daarna konden er vra-
gen worden gêsteld. Die hadden meestal be-
trekking op lJlst.
Op donderdag 29 september j.l. was erweer het
jaarlijkse reisje van Kring l. De reis ging deze
keer naar een creativiteitscentrum in Rijssen en
naar Ommen, waar we een-paar uur in de bos-
sen hebben gefietst. Het wêer werkte goed mee
en het diner's avonds hebben we ons goed la-
ten smaken.
Op dinsdag 18 oktober is onze volgende avond
en dan komt mevrouw Klaui uit Lemmer. Zij
maakt Indische hapjes klaar en laat ons daarvan
oroeven.
Op donderdag 10 november laat mevrouw Bak-
ker uit Hommerts ons zien hoe je kreatief bezig
kunt zijn en op woensdag 23 november hebben
we een koffieochtend in het Fries Scheeovaart
Museum.
Mocht u belangstelling hebben, kom dan eens
vrijblijvend langs op onze avonden.
Inlichtingen kunt u krijgen van mevrouw M.
Veenstra, tel.2249.

VERZEKEREN

Onze verz.ekeringsadviseur helpt u
aan een adsvies-op-maat

en aan de allerbeste verzekeringen.

Tn-'-r n n n (-T Galamagracht'l

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

Voor nieuwbouw, uitbreiding oÍ
onderhoud van uw:

a VeÍwarming
(C.V. en lokale verwaÍming)

a Sanltalr en walerlelding
a Zinkwerk
. Dakbedekking

Installatie- en loodgietersbedriiÍ

A. SIIPERDA
Stadslaan 2a. teleÍoon 05155-1224

De enlge zelfslachtende 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

Dlnsdags- en vrijdagsavonds
bezorgen wij Uw bestelling!

SLAGERIJ

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

. bloemen

. planten

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

hel bedrijÍ voor levering en plaatsing
van alle soorlen glas.
verkoop van: verí, behang, doe-het-
zelÍ-artikelen, klompen, werk-, klomp-
en turnschoenen.

J,G.DEVRTES -TJLST
sclrllders- en DchrrngersË,ectrgf

doe.heLzelt.z.sak

Galamagracht 13 - Tel. 05155-1387


