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Gereformeerde Kerk IJ Ist
100 jaar
November 1 888-november'l 988
Deze maand bestaat de Gereformeerde Kerk te lJlst 100 jaar. Het kerkbestuur
wilde dit bijzondere feit niet zonder meer voorbij laten gaan.
Op zaterdagmiddag 5 november werd een reiinie met broodmaaltijd gehouden in
het MienskipshOsl 's avonds was er in de kerk een orgelconcert met medewerking
van solisten.
Zondagmorgen 6 november ging ds. J.C. Buurmeester voor in een herdenkings-
dienst. In de Schaapskooi was een aardige tentoonstelling, genaamd '100 jaar
Gereformeerde Kerk'.
Er is ook een speciale'Rondom Onze Toren' uitgegeven.

:-lt kerkblad is geillustreerd met 7 foto's en bevat allerlei gegevens en aardige
voorvallen over de afgelopen 100 jaar.
Ds. Cor Waringa schreef een boekje met de titel: De Doleantie in lJlst.
Hierna volgen in het kort enkele onderwerpen die in dit boekwerkje zijn beschre-
ven.

Dominee C.G. Waringa, die hier van 1979-1985
Gereformeerd predikant was, begint zijn verhaal
met de zogenaamde 'AÍscheiding' in 1834. Uit
onvrede met de bestaande kerk gingen som-
mige gemeenteleden 'oefeningen' houden. Dat
wil zeggen, men leerde en vertroostte elkaar in
kleine kring.
In lJlst gebeurde dat ook bijvoorbeeld in 1935
onder leiding van de grofsmid Ype Douwes van
Randen en de scheepstimmerman Jelle Jelles
Croles.
Het bleef in deze omgeving een beperkte bewe-
ging omdat veel predikanten in de Zuidwest-
hoek rechtzinnig waren. Deze groepering nam
in 1869 de naam Christelijk Gereformeerd aan.
Na deze Afscheiding keerde de rust in de her-
"ormde kerk niet geheel terug. In 1886 ontstond

q-;n kerkelijke beweging die de Doleantie wordt
genoemo.
In het boêkje worden verschillende ooaaken
genoemd die tot deze kerkscheuring leidden.
Eén van de voornaamste redenen was dat men
het 'Synodale juk' wilde afwerpen. Een synode
is een belangrijke kerkelijke vergadering van
mensen die op dat gebied met macht zijn be-
kleed.
Deze afgescheidenen noemden zich 'Doleren-
den', omdat men klaagde over de toestand in de
kerk.
De plaaiselijke hervormde gemeente was vol-
gens ds Waringa niêt de directe aanleiding tot
de Doleantie in lJlst. Hij schrijft hierover:

Sinteklazerym:

Rymje en frisselje letter en wurden sá dat it rint
dichtsje en wês guodlik en rymsk as de Sint
winskje en lit wiere wurden wierheid wurde foar
altyd
leafje en libje fredich en Íreonlik as swarte Pyt

want wit, al is Sint dan àld en is Pyt dan swart
hja sjitte om oaren bliid te meitsjen net te koart!

'Wanneer het konflikt in lJlst uitbreekt, dan vor-
men plaatselijke verschillen over het handhaven
van de belijdenis daar zeker niet de aanleiding
toe. Het is het landelijk probleen binnen de her-
vormde kerk en de manier waarop de hogere
bestuursorganen daar mee omgaan, waardoor
sommigen zich gedwongen voelen om de kerk
te verlaten, of - en zo zeggen ze het liever - zich
vrij te maken van een kerkbestuur, dat geken-
merkt wordt door menselijke willekeur. Het pro-
bleem op regionaal nivo was het optreden tegen
ds. Wagenaar van Heeg en het voorgaan van
sommige moderne ringpredikanten bij vakatu-
rebeurlen in lJlst.'

In de jaren 1887-1 890 ontstaan in Friesland on-
geveer 70 GereÍormeerde Kerken. In lJlst is
meester Louis Onvlee één van de leidende figu-
ren van de Doleantie. Hij kwam in 1880 als
hoofdonderwijzer naar lJlst en was correspon-P.F.

KINDERDEKBED-
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dent van de Vrije Universiteit (V.U.) te Amster-
oam.
Op zondag 11 november 1888 komt men voor
het eerst bijeen in het 'lokaal voor het Volk' te
lJlst. De hervormde gemeente heeft op dat mo-
ment geen voorganger. Op 2 december 1888
wordt deze vacature aangevuld door ds. Sjouke
Kalma van Zevenbergen.
Omdat er in 1BB9/1890 een volkstelling is ge-
houden kon ds. Waringa nauwkeurig nagaan
welke personen destijds de hervormde kerk ver-
lieten. Deze gemeente bestond toen uit zo'n 850
zielen, ongeveer 1/3 deel ging mee met de
Doleantie.
Eerst kerkten de Gereformeerden in het niet
meer bestaande pand hoek Galamagracht/
Popmawal. Op 1/2/1911 nam men het huidige
kerkgebouw aan de Stadslaan in gebruik. Dit
pand is gebouwd door timmerman Johannes
Piers Spijksma.
Achterin het boekje zijn 5 bijlagen opgenomen
waaronder een lijst met namen van hen die bij de
volkstelling in 1890 opgaven: ls van Gerefor-
meerde Gezindheid.
Aan het eind van zijn verhaal spreekt ds. Waring
de wens uit dat aan de plaatselijke gescheiden-
heid van gereformeerd en hervormd lJls spoe-
dig een einde mag komen.

Wie belangstelling heeft voor de historie van
lJlst, moet dit boekje beslist gaan kopen. Het
bevat niet alleen een deskundige beschrijving
van Afscheiding en Doleantie, maar geeft ook
interessante informatie over de oredikanten van
die tijd en verschillende lJlster families.
Voor Í 12,50 is het verkrijgbaar bij boekhandel
Visser, die het ook drukte. Sybe Houtsma ver-
zorgde de grafische vormgeving.

Fr.B.

It Dryltser
Kypmantsie

Alle begfin is swier, sei de dleÍ,
doe soe er in ambyld stelle
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Galamagracht 44 - lJlst
Te|.05155-1996
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Privé: Sikko Sjaerdemalaan 31 , lJlst
TeleÍoon 05155-1322
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Goede seruice

Tel. 1249
Holtropweg 5

Reparatie
Plaatwerk - Spuiten

KWALITEITSFIETSEN VOOR IEDEREEN!!
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TIMMER. EN AANNEMERSBEDRIJF

FA.G.SPIJKSMA&ZN.

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

voor u op maat

Uilenburg 35 - lJlst - Tel. 05155-1228

tr GROND. EN VERZETWERK
N WALBESCHOEIING
tr HEIWERK N RIOLERING
N AGRARISCHE WERKZAAMHEDEN
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Stienstra &van derWal
Galamagracht 107 8651 EE lJlst 05155-1491

Ook voor uw St. Nicolaas inkopen
kunt u terecht bij het "lJlster Warenhuis"
o.a. voor:

Overhemden, truien en vesten
Pyiama's en nachthemden

Sportsokken, sportschoenen en voetbalschoenen

Dekbedden * dekbedhoezen enz. enz.
Zie ook onze folder voor luxe kado's.

"lJlster Warenhuis"
G at amas racY; {i {j,"J'i. ou, uu-, rrn
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,,AGENDA" NOVEMBER-DECEM BER

23 november Bond van Plattelandsvrouwen in Friesland, koífie- ochtend in het Fries
Scheepvaart museum.
23 november Gezamenlijke gemoênteavond, herv. en geref., Mienskipsh0s.
24 november N.C.V.B. de heer Limpers uit Barsingerhorn, onderurerp'Een ex-Jêhovage-
tuige vêrtêlt', Mienskipsh0s.
25 november Uitvoering Fryske Krite, 'Mei inoar ien', Mienskipsh0s.
26 november Uitvoering Fryske Krite, 'Mei inoar ien', Mienskipsh0s.
28 november Bridgeclub, Mienskipsh0s.
30 november, Bridgeclub, Mienskipsh0s.

3 december Sinterklaasfeest, Buurtvêreniging'De Tromp', Mienskipsh0s.
í0 december Beat-groep'Wild Power', Mienskipshuê.
12 december Bridgeclub, Mienskipsh0s.
13 decetnber Bond voor Plattelandsvrouwen in Friesland, Kerststukjes maken onder leiding
van GeeÊje de Vries.
15 december Kerstavond, Gez. Chr, Vrouwenverenigingen, Mienskipsh0s.
1 6 december Klaverjassen, Mienskipsh0s.
18 december Adventsavond, Doopsgezinde Gemeente
I 9 december Bridgeclub, Mienskipshos.
21 december Bridgeclub, Mienskipsh0s.
22 december KersWiering, Nij Ylostins.
24 december Kerstnachtdienst, Hew. Kerk, 10 uur, ds, J.C. Buurmeester m.m.v. 'De Dob-

, êÍrs'uit Harich.
Y5 december GereÍ. Kerk, ds. J.G. Buurmeester,9.30 uur.

25 december Herv. Kerk, ds. P.v.d. Waal,9.30 uur.
25 december Kersfuiering, Zondagsschool,5 uur, Heru. Kerk.
26 december Gez. Dienst, Ger, Kerk, ds. P.v.d. Waal m.m.v. 'Concordia' en 'Euphonia'.
31 december Oudejaarsdienst, half 8, Herv. Kerk, ds. P.v,d, Waal.

De Zonnebloem
Zate'dag 29 oKober heeft de Zonnebloem, afd.
Sneek en lJlst een feestmiddag veaorgd in het
Mienskiosh0s te lJlst.
Ongeveer 100 gastên waren hiervoor uitgeno-
digd.
De stemming was opperbest, het gezelschap
'Lytse Wietse' kon er wat van!
Door hun optredens kwamen er vele herinnerin-
gen van vroeger en ook jeugdherinneringen
naar boven, zoals dê Orgelman, Het school-
plein, Het Kaatsen.
In de pauze wist ook de accordeonist hier goed
op in te spelen.
Aan alle blije gezichten te zien heeft dit er wel toe
bijgedragen om menigeen een keerlje uit hun

rolement te halen en mee de eigen situatie af te
lwegen.

Jammer dat we niet aan alle vezoeken konden
voldoen; dit is en blijft voor ons altijd een moei-
lijke zaak.
Als commissie willen wij al le medewerkers/
sters die hun steentje hebben bijgedragen aan
deze geslaagde dag heel hartelijk dank zeggen
voor de bereidwilligheid. Tevens alle chauffeurs.
Zonder u was dit niet mogelijk geweest. In het
bijzonder het beheerdersechtpaar van het
Mienskipsh0s de heer en mevrouw Holwerda. U
was geweldig!
Ook mevrouw Haanstra dank voor uw materiële
hulp via het Groene Kruis en de familie De Haas
voor het aankleden van de zaal.
U allen hebt het mogelijk gemaakt om al deze
mensen een fijne dag te bezorgen.
Wij kunnen terugzien op een zeer geslàagd
feest. Dit is zeker in de toekomst voor herhaling
vatbaar.
Namens de Zonnebloem harteliik dank!

ANNA SCHRAA.VAN POPTA

GEDIPLOMEERD
PEDICU RE

Geeuwkade 11 - Telefoon 1930

Schaatsen Oslo
Op 1 1 en 12 februari 1989 zijn de Wereldkam-
pioenschappen schaatsen voor heren in Oslo.
Vanuit Heeg gaat er een zesdaagse bus-boot-
reis naartoe.
Het reisschema ziet er als volgt uit:
Vertrek donderdagmorgen 9 februari plm. 9.00
uuÍ, per luxe touringcar naar Kiel (500 km).
's Avonds vertrekt de boot om 19.00 uur naar
Góteborg (vaartijd 14 uur). Vrijdagmorgen 9.00
uur vanaf de boot met de bus naar Oslo (plm.
300 km). Zaterdag en zondag naar de wedstrij-
den in het Bislet stadion.
Maandagmorgen weer richting Góteborg-Kiel-
Heeg, thuiskomst dinsdag 14 februari plm.
20.00 uur.
Reisvoorziening: Luxe touringcar met bar en toi-
let e.d., 2 overnachtingen op de boot in een 2-
pers. hut met douche en toilet, ontbijt en skandi-
navisch buffet. ln Drsbak aan de Oslo Íjord even
beneden Oslo hebben wij in het Reenskaug Ho-
tel 3 overnachtingen, op basis van ontbijt en
warme maaltijd, alle kamers zijn voorzien van
douche en toilet e.d. ToegangskaaÊen voor Bis-
let stadion. Afscheidsdiner in Leer.
Reissom: / 1000,- per persoon.
Bij voldoende deelname, 32 personen, zal er ge-
reisd worden in een dubbeldekker. In deze bus
zit een heteluchtoven voor het verstrekken van
lichte lunchgerechten e.d. Daarnaast kan er
verse koffie gezet en soep gemaakt worden.
Maximale deeln ame 44 personen.
Heeft u interesse om mee te gaan, neem dan
even contact op mêt Anne Wielinga, tel. 05154-
2839.
Opgave liefst zo spoedig mogelijk!

Galamagracht 9 - lJlst - 05155 - 1318#

Agendabureau:
Mevrouw W. Kempenaar-Verhoog, Jonker Ris-
pensstraat 9, teleÍoon 'l747.

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

Vaste avonden/middagen:

Zangvereniging'Euphonia, repetitie iedere
dinsdagavond I tot 'l0 uur in de Doopsgezinde
kerk.
Muziekkorps'Concordía' repetitie iedere
maandagavond half 8 tot half 10 in 'Het Miens-
kipsh0s'.
Drumband'Concordia'iedere donderdag-
avond van 6 tot 8 uur in de kleedkamers van de
'Utherne'.
Judo lessen, iedere dinsdag 4 tot 8 uur in 'Het
Mienskipsh0s'.
Volksdansen 'De Yleke Dounsers', jongeren-
groep dinsdagavond I 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
Mienskipsh0s'.
Schaken elke dinsdagavond in de Stadsher-
oêrg
Dammen elke maandagavond in de Stadsher-
berg
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. Stéinfries 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.
Gymn. Ver. Stànfries ma. 17-21 uur: di. 1 7-19
uur; wo. 13-19.45 uur en vr. 17-18 uur in de
Utherne
FNV inÍo-team Sneek Wymbritseradiel
Louise Heeringa, Westergoleane 4s,lJlst oÍ tê|.
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. Kuioers
F. Bloemhof
Fr. Boschma

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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ls uw deur kapot?
Een raam of vloer verrot?
ls het dak of de goot soms lek?
Aan schuur of schoorsteen een gebrek?
Misschien kunt u het zelf herstellen,
zo niet... meleen Wietze bellen!

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

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

Waaromtlopen...
afs nvoordel1g
hantharen?

De doe-het-zelver huurt bij
ons o.a..' a Ladders a Ror-
sÍelgers o Speclemo/ens
a Cirkelzagen o Decoupeer-
zagen a Boormachines
o Schuurmachines o Parket-
sch uu rm ac h i nes a G rond-
oÍ Tuinf rezen . Ketting-
zagen enz. enz.

G.SIIPERDA
Geeuwkade 7, lJlst
051 50-25327 / 05155-1260

Bondsspaarbank
van 1818 Sneek-lJlst

a

-=

Dageliiks geopend
van 9.00-12.30 uur

Ons kantoor in Sneek is iedere
werkdag open van 9.00-16.00 u.
Donderdagavond van 17.00-
19.00 uur.

Doe meer met de bank
die meer doet
BONDSSPAARBANK

....voor Uw salarisrekening

....voor Uw spaarrekenin gen

....voor Uw verzekeringen

....voor Uw reizen

Stadslaan 51
051 55-1 245
b.g.g.
05150-'12796

lJlster Voetbalclub
tJ.v.c.
In onze eigen voetbalvereniging hebben nog al
wat veranderingen plaats gevonden.
Er is een nieuwe vooaitter en de club heeft er
ook een nieuwe secretaris bijgekregen.
De vereniging is weer groeiende gezien het aan-
tal nieuwe leden die er zijn bijgekomen en zelfs
de jeugdafdeling is groeiende. De resultaten zijn
zeer behoorlijk.
Ons .l 

e elftral draait onder de bezielende leiding
van trainer Boersma ruim in de middenmoot.
De trainingen worden zo goed bezocht dat er
zelfs een C-selektie is bijgekomen.
Ook bij de jeugd wordt er hard aan getrokken,
maar wij zouden het aantal jeugdleden graag
wat willen zien stijgen. Speciaal voor onze pupil-
len hebben wij een zeer uitgebreid winterpro-
gramma op stapel staan.
Zo is er in de WZS-hal in Sneek gedurende de
winter lang een jeugdcompetitie voor de pupil-
len georganiseerd.
Het bestuur heeft de contributie van onze klein-
ste pupillen verlaagd. De contributiebedragen
zijn: F-pupillen í 5,- p/m;D/E-pupillen / 7,- p/m;
B/C-iunioren / B,- p/m.
Het bestuur heeft ook besloten dat bij aanmel-
ding van pupillen voor 31 december, het eerste
kwadaal van 1989 gratis isl
Om u een overzicht te geven hoe de vereniging
in zijn huidige vorm er uit ziet hebben wij een lijst
van het bestuur voor u samengesteld.

HooÍdbestuur:
Voorzitter R. Pietersen, Mientlán 39, tel. 2591 ;

secretaris P. Grim, Jasker 61 , Sneek, tel. 05150-
; penningmeester C. Hoekstra, Mientlàn 25,

tel. 21 1 4; wedstrijdsecretaris B. de Vries-Boer-
mans, H. Huizengastraat 7, tel. 1633; alg. be-
stuur J. v.d. Woude, Uilenburg 1 9, tel. 1991 ; alg.
bestuur M. Posthuma, Eegracht 60, tel. 2461;
alg. bestuur J. de Vries, Galamagracht .13, tel.
1387.

Jeugdbestuur:
Voorzitter J. Broersma, Dassenboarch 22, tel.
2180; secretaris S. Fylstra, Ylostinslaan 6, tel.
2107: wedstrijdsecretaris R. Bergstra-de
Leeuw, H. Huizengastraat 7, tel. 1910; Toer-
nooien L. Hoeksma, Dassenboarch 24, lel.
2488; Algemeen M. Oppedijk, Buséstraat 16,
tel. 1505; Algemeen D. van Slooten, Jonker Ris-
pensstraat 1 3, lel. 1 47 2.
U kunt voor aanmelding en/of inlichtingen rustig
een van deze mensen bellen!

Het bestuur lJ.V.C.

Naaicursus
Mode leren maken!
Dat is een leuke en praktische bezigheid. U kunt
oo de naaicursus van alles leren: van de naaibe-
ginselen tot en met de fijne kneepjes.
U krijgt les in groepjes.van ten hoogste 6 cursis-
ten, zodat u uw eigen tempo kunt bepalen en
volop in individuele aandacht krijgt. Bovendien
kunt u zelf beoalen wat u wilt maken.
De wintercursus start half januari en bestaat uit
12 lessen van 1 ,5 uur. Bij voldoende deelname
zullen er weer twee groepen zijn: op de maan-
dag- en de woensdagavond.
De prijs van deze cursus is Í 115,-. De lessen
worden gegeven in zijdeatelier 'Hawar', Uilen-
burg 36.
Bent u geihteresseerd, bel dan voor inllchtingen
en opgave B. Oppewal, De Fj0rslach 3, tel.
2253.

AITTI[ESTY

We schrijven 1988, 40 jaar na het verschijnen
van de Universele Verklaring van de Rechten
van de Mens.
Uit het nieuwe jaarboek van Amnesty dat gege-
vens bevat over 1987 blijK dat er maar weinig
terecht is gekomen van de verwachtingen van
40 jaar geleden.
Toch is er in die tijd iets ten goede veranderd.
ln het jaarboek staat dat er in 1 934 in El Salvador
30.000 boeren konden worden vermoord door
de autoriteiten zonder dat de wereld een protest
liet horen.
Afgelopen jaar leidde de dood van een Zuid-Ko-
reaanse student tot orotesten uit de hele wereld.
Het publiek is duidelijk beter op de hoogte en
Amnesty International heeft daar ongetwijfeld
haar steentje aan bijgedragen.
Amnesty vraagt ook uw inzet en steun.
De actieve inzet van mensen voor mensen
maakt van Amnesty een unieke organisatie.
Lid worden van Amnesty is de manier om te la-
ten zien dat u dit werk ondersteunt.
Door meer publiciteit, meêr actie kunnen schen\-,/
dingen van mensenrechten voorkomên worden.
Elke 2e donderdagavond van de maand is er
een schrijfavond van Amnesty International in
de openbare bibliotheekte lJlst. U kuni daaralle
informatie overAmnesty krijgen en u kunt u daar
ook als lid oÍ als donateur opgeven.
Mogen we ook op u rekenen?

Werkgroep Amnesty International
Sneek e.o.

Maandag 5 december
St. NicolaasÍeest

met Bingo
In Ny Ylostins, aanvang 14.30 uur.

Alle 60*-ers zijn van harte welkom

InÍormatiegids
Wymbritseradiel \../
Eind oktoberwerd bij alle inwoners van onze ge-
meente êen gratis informatiegids bezorgd.
Deze gids is een uitgave van de gemeente
Wymbritserdiel in samenwerking met Studio
Sybe Houtsma. De redaktie werd gevoerd door
de afdeling Voorlichting en Feikje Sybrandy-
Meijer (De Kijkkast) verzorgde de foto's.
In een aantal kleine hoofdstukies wordt informa-
tie gegeven over het gemeenie*apen, de vlag,
het ontstaan van Wymbrits, de samenstelling
van het gemeentebestuur, Íecreatiê, afvalstof-
fen, enz.
Daarna wordt van alle olaatsen een kode om-
schrijving gegeven met daarop volgend de
adressen van kerken, verenigingen en andere
n uts instellingen.
Aardig is dat men nu ook eens kan zien welke
vooaieningen andere plaatsen hebben en
welke mensen daarmee annex zijn.
Bij 'Ulst'wordt lt Dryltser Kypmantsje genoemd
als periodieke nieuwsbron.
De gegevens in deze informatiegids zijn duide-
lijk en overzichtelijk gerangschikt.
De voorzijde is voozien van een gekleurde op-
name van het fraaie wandkleed dat in het ge-
meentehuis hangt.
Meerdere exemplaren zijn gratis aan de balie
van het gemeentehuis verkrijgbaar.
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IJlster Allerlei
Armhuis (ll)

Om wat meer aan de wêet te komen over het dageliiks leven in het 'earmhÉs' heb-
ben wij contact opgenomen met de heer Jisk Meijer. Hij woonde tot ziin huweliik
in 1938 met lemkje Veenstra tegenover dit gebouw.
Meijer moest ook vaak voor zijn beppe, die een groentewinkeltie had, bestellin-
gen bij het armhuis bezorgen. De notulen van de vergaderingen der armvoogden
bevatten ook veel interessante informatie. Hieruit blijkt bijvoorbeeld dat de ophef-
fing van het armhuis op 1 -1 -1935 mede op advies van burgemeester H.J. Langman
is geschied. Na de sluiting is het pand geschikt gemaakt voor twee woningen. In
19&t is de linker helft verbouwd tot garage.

Het pand Eegracht 74 na de verbouwing in
1 964. Tot 1 -1 - 1935 was in dit gebouw het arm-
huis gevestigd. De rechter helft wordt nu be-
woond door de familie D. Hoekstra en de linker
helft doet dienst als opslagplaats.

Zakgeld
Het armbestuur bestond uit 4 personen. In de
notulen kwamen wij o.a. de namen Fedde Fa-
ber, Pier Kaspersma en Sipke de Schiffaft te-
gen. De laatste bestuursleden waren: Jisk
Cnossen voorzitter, Sybren Foekes Cnossen
secretaris/boekhouder, Theunis Weyma en
Gerben Brekeveld leden.

en hield elke week zitting in de voogdenkamer
Yan het huis. Deze biieenkomsten waren steeds

op maandagavond van 1 9 tot 21 uur. De lJlster
middenstanders konden hier hun nota's innen.
Elke week had het armhuis namelijk een andere
kruidenier, groenteboer, bakker enz. De bewo-
ners konden er ook terecht met hun klachten en
ze kregen er hun zakgeld.
Eén van die bewoners, ome Pup in de volks-
mond geheten, wilde graag wat meer zakcen-
ten, maar dat ging niet door. Hij zei toen in de
voogdenkamer: 'Hjir kin men de riiu fan 'e siga-
ren wol snije, mar dat is bij Ís yn 'e keamer net
sa!' Hij had namelijk geen geld genoeg om siga-
ren te kopen.
Een 'moeder' had de dagelijkse leiding in dit te-
huis. Zij stond hier bekend als tamelijk streng.
Elke maandagavond bracht zij door middel van
een weekrapport verslag uit aan het armbestuur
over de gang van zaken.
Omstreeks 1920 woonden er zo'n 7 à 8 perso-
nen in het armhuis. Dat waren o.a. àlde Anske,
lytse Jehannes, ome Pup (Wopke van der Zee),
'loukje, Geartsje en àlde Johannes Douma met

l-.,jn dochter letje.
De mannen hielpen wel mee bij het schoonhou-
den van het gebouw en de tuin. De vrouwen as-
sisteerden bij het huishouden. Achter het huis
was een pleintje van gele steentjes. Dit werd
elke week persoonlijk door moeder geschrobd.
Daar waren ook de 'hÍskes' (w.c.'s) en een
grote pomp. Als de bewoners zich te erg had-
den bevuild werden ze onder de pomp weer
schoongespoeld. Verder was hier een tuin waar
de verpleegden konden vertoeven en een bank
om wat uit te rusten.

Bijbellezen
Lytse Jehannes heeft altijd gedacht dat hii ver-
kering had met Geartsje. Het is jammer voor
hem dat Geadsje dit nooit in de gaten heefi ge-
had.
Na het warm eten moest steeds één der ver-
zorgden uit de bijbel lezen. Lytse Jehannes had
een vast repertoire, hij las altijd een pikant ver-
haal uit de bijbel voor...
In het vorige artikel vermeldden wij reeds dat
achter de voordeur een vestibule was en daarna
een lange gang die het huis in tweeën deelde.
Links was eerst de voogdenkamer, dan de keu-
ken en vervolgens een rommelhok. Rechts was
de zitkamer waar de bewoners doorgaans ver-
bleven. Daarin waren twee bedsteden voor de

',t'r:.::!,"' " ;':. ; ;. !

zieken. In een hoek stond een zogenaamd huis-
toilet. Wie ziek was of erg slecht ter been mocht
van deze voorziening gebruik maken. Dit gold
zowel voor mannen als voorvrouwen! Achter de
zitkamer was de kamer van 'moedeÍ Ít it earm-
hÍs'zoals ze in lJlst werd genoemd.
Boven waren twee groepen slaapkamers, ook
weer gescheiden door een gang. Aan de ene
zijde sliepen de mannen en aan de andere zijde
de vrouwen. Het was volgens de huisregels ten
strengste verboden om in elkaars domein te ko-
men. De kans hiertoe was ook zeêr gering want
moeder had een feilloos gehoor voor overlo-
pers.

Sluiting
Langzamerhand raakte deze nuttige instelling
wat 'ót 'e tiid'. Het instituut armhuis kreeg een
enigszins negatieve klank en de animo om hier
te gaan wonen, nam af.
In de verslagen lezen we dat sommige verpleeg-
den nogal lastig warên. Het armbestuur en moe-
der zag ook wel in dat zij eigenlijk deze situatie
niet meer meester waren. Op 2 januari 1934 be-
zocht de hier pas genoemde burgemeester H.J.
Langman ter kennismaking de vergadering.
'Een evenement in de historie der Armvoogdij'
wordt dit bezoek in de notulen genoemd. De
moeilijkheden werden uitvoerig met Zijne Ede-
lachtbare besproken. Langman geeft het arm-
bestuur in overweging om volgend jaar de ge-
hele Armvoogdij en het Armhuis, zoals het nu
Íunctioneed, op te heffen. Deze suggestie wordt
door de bestuursleden positief ontvangen en,

uiteraard, breedvoerig besproken. Zij zeggen
hun medewerking toe om deze zaak 'het beste
en het zuinigst voor alles op te lossen'. In de ver-
gadering van 8 oktober .1934 maakt voorzitter
Jisk Cnossen officieel bekend dat het Burgerlijk
Armbestuur per 1-1-1935 wordt opgeheven,
dat het armhuis op die datum wordt ontvolkt en
dat het gemeentebestuur nu zelf de teugels van
bewind in handen neemt.
Als armmeester zal worden aangesteld politie-
agent K. van Lingen. De moeder van het arm-
huis, Richtje Groen genaamd, heeft inmiddels
ontslag aangevraagd en vertrekt uit lJlst.
Als deze voorziening daadwerkelijk wordt opge-
heven zijn er voor zover bekend, nog 3 bewo-
ners,
Ome Pup en lytse Jehannes gaan naarAant en
Anne Groenveld, die woonden destijds in het
huis waar Gerrit Muizelaar nu woont (Galama-
gracht 55). Daar worden ze verder verzorgd.
letje Douma gaat naar een inrichting te Frane-
Ker.

De inventaris zoals meubilair en beddegoed, het
tuingereedschap en zelfs enkele oorijzers wor-
den veÍboelgoed.
'Een historie sluit zich af ,' zegl voorzitter J.
Cnossen in de slotvergadering, 'want in het jaar
'1800 was in lJlst al een burgerlijk armbestuur.'

Armhuis wordt woonhuis
Na de opheffing wordt het earmhós door tim-
merbaas Cees Lanting verbouwd tot twee wo-
ningen. Het pand is dan eigendom van de ge-

ÍD(ETER
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meenle. vervolg op pag. 6
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Foto omstreeks 1937. Dit is Wopke van der Zee,
tot 1935 woonde hij in het armhuis. Zijn beroep
was petroleumventer. Veel IJlsters kennen hem
beter als 'Ome Pup'.

ln het linker gedeelte kwam Lammed ter Heyde
met zijn gezin te wonen en in het rechter Wiebe
van Simon Hoomans met zijn vrouw Grietje
Sytsma en zijn moeder Berber Hoomans.
In 1 947 betrok de familie Rinse Elsinga het rech-
ter gedeelte. Elsinga die een vrachtrijderij had,
liet naast het armhuis een garage bouwen.
Daarna kwam Pieter Reyenga hier, eveneens
vrachtrijder, hij kocht het gehele pand van de
gemeenle.

In 1 964 nam Douwe Hoekstra het gebouw over
en vestigde zich hier als zelfstandig expediteur
met 2 vrachtauto's. Hoekstra heeft het linkerge-
deelte laten verbouwen tot garage. Dit ge-
schiedde door aannemer Gebroeders Wiersma,
het ontwerp was van hun vroegere compagnon
de heer Fokke Lanting.
Hierdoor is de evenredigheid in de afmetingen
van deze karakteristieke gevel verloren gegaan.
Hoekstra zegt hierover'As ik yn 'e takomst wat
meer tiid haw fervje ik die grutte doarren nochris
grien op mei in wyt biiske, dan past alles wer
moai byinoar.'

De achterzijde is nog net als vroeger en het
pleintje met de gele steenties tussen de twee
uitbouwsels bestaat ook nog steeds.
'Jo kinne wol sjen,' vedelt Hoekstra, 'dat hjir
achter foarhinne in jiskebult west hat want ik
haw yn 'e rin fan 'e jierren wol in Írachtwein fol
diggels yn 'e tÍn f0n.'
Inwendig is alleen het opslagkamertje linksbo-
ven op zolder nog in de originele staat. Hier is
ook de dubbele wand nog goed zichtbaar
waarin tijdens de Tweede Wereldoorlog de on-
derduikers verbleven.

Op onze vraag of de term 'earmhós' in lJlst nog
wel wordt gebruikt antwoordt Hoekstra: 'O ja,
dat hear ik noch sa faak, foaralfan de wat á.ldere
Dryltsers.
En ik brlk dit wurd sels ek noch wolris foar de
Iol. As ik wat betelje moat siz iktsjin de lju dat se
it wat mei my skikke moatte want ik wenje yn
Drylts yn it earmhós. . .'

O BALPENNEN O VULPENNEN . POSTPAPIER
O LUXE ORDNERS o TIJDSCHRIFTENOAS.
SETTES C POSTBAKKEN O SPELLEN' SPEEL-
GOED . PUZZLES O PLAYMOBIEL O LEGO
O KINDERBOEKEN O ROMANS O INFORMA.
TIEVE BOEKEN...

U HOEFT NIET VER TE ZOEKEN
VUL UW VERLANGLIJST MAAR IN,
SINTERKLAAS KRIJGT BIJ ONS ALTIJD Z'N
ztN !

VISSER.IJLST
BOEK- EN FOTOHAN DEL - SPEELGOED
Galamagracht, teleÍoon 1 31 8

Frits Boschma

MAAR OÍ|ED

DAT OÍ|TFF

o Schoonheidssa/on
o Zonnebank

Dr. MiJller

Dlverse behandellngen
alleen op alspraak.

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

f4aUE/qntrco'
1,0í4W@4///

WESTERGOLEANE 31

TEL.05155-1510
- /JLSr

TIMMER- EN AANNEMERSBEDRIJF

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

lJlst, Roodhemsterweg 4, TeleÍoon 0S155-1880/1 348
Postadres: Postbus 29, 8650 AA Ulst

o
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Gymn.ver. Stànfries nieuws
Turnen
Rayon-groepsspringwedstrijden te Koudum.
Rayon Sneek van de turnkring Friesland
K.N.G.B. organiseerde te Koudum op zaterdag
29 oktober j.l. springwedstrijden met een deel-
namê van ongeveer 250 gymnasten.
De prima organisatie van de plaatselijke
gymnastiekvereniging Oeverzwaluwen zorgde
ervoor dat het wedstrijdverloop deelnemers en
leiding toi grote tevredenheid stemde. Wed-
strijdleider JeÍle de Vries uit Makkum liet de
groepen op de juistetijd op- en afmarcheren ter-
wijl de juryleden ogenblikkelijk de cijÍers bekend
maaKen.
Al deze facetten zorgden ervoor dat het op deze
dag voor de tientallen toêschouwers een waar
genoegen was om aanwezig te zijn.
Jongens en meisjes van de gymnastiekvereni-
gingen DES-MAKKUM, DOS LEMMER, EVEN-
WICHTSBALK-BALK, HANZESTAD-BOLS-
WARD, STANFRIES- IJLSÏ, T.G.P.-SNEEK. V
EN O-WITMARSUM, WATS-ECHTENERBRUG,
SPIRIT-ST. NICOI.AASGA, OEVERZWALU-
WEN-KOUDUM EN S,V.W. WORKUM, toonden
^'-ze dag hun beste kunnen.

1-2e groepen deze het uitstekend. Op 11 on-
derdelen werd een prijs in de wacht gêsleept.
De uitslag was als volgt.
Meisjes Vm 11 jaar: minitramp valmat 2e prijs;
kast 3e prijs. Meisjes 12L/m 15 jaar: minitramp
valmat 1e prijs, kast 2e prijs. Dames: kast le
prijs; minitramp valmat 3e prijs. Jongens Vm 11
jaar: lange mat 1e prijs; kast 1e prijs; minitramp
valmat 1e prijs. Heren: minitramp valmat 1e
prijs; minitramp paard valmat 1e prijs.
Zaterdag 17 december gaan een aantal Stán-
fries gymnasten naar de Friese kringkampioen-
schappen in Leeuwarden om daar hun krachten
te meten met verenigingen uit de hele provincie.

Miniplaybackshow
Op woensdag 4 januari 1989 organiseert onze
vereniging een miniplaybackshow voor leden
die nog op de basisschool zitien.
Zeker is dat er in 2 leeftijdskategorieën zal wor-
den gestreden om de hoogsie eer, namelijk
groep 1 Vm 4 en groep 5 Vm B.
Nadere informatie volgt te zijner tijd middels affi-

i'

Zakennieuws

Verhuizing'De Kijkkast'
Begin oktober is'De Kijkkast' van vakfotografe
Feikje Sybrandy-Meijer verhuisd van Galama-
gracht 28 naar het fraaie pand Geeuwkade 4.
U kunt hier terecht voor alles op het gebied van
de amateurfotografie, reportages, portretfoto-
grafie, inlijsten, enz.
De nieuwe fotostudio is zo groot dat er groeps-
foto's van maximaal 25 personen kunnen wor-
den gemaakt.
In de maand juni houdt mevrouw Sybrandy een
fototentoonstelling in het gemeentehuis te lJlst.
Het onderuirerp is een van haaÍ specialiteiten,
namelijk sk0tsjesilen en watersport.
In hetzelfde pand is de lJlster V.V.V. gevestigd.
De openingstijden van De Kijkkast gelden ook
voor het V.V.V.- kantoor. Nieuw is dat men hier
nu ook inÍormatie kan krijgen over binnenlandse
retzen.
Van elke provincie liggen enkele folders of
vakantiereisgidsen ter inzage.
ln het voorjaar van 1989 wordt het nieuwe
V.V.V.-kantoor off iciëel geopend.

O, sjoch ris eÍkes
O, sjoch ris efkes,
wat ik yn myn kuorke fyn.
Allegear moais en lekkers,
boartersguod, marsepyn.
ln pop mei echte skoantsjes oan.
En moaie kleantsjes, it stiet sa skoan.
ln boek dêr't ik yn kleurje kin.
De Sint brocht my alles nei't sin.,

O, sjoch ris efkes,
wat ik yn myn kuorke fyn.
Allegear moais en lekkers,
boartersguod, marsepyn.
ln auto dy't echt ride wol,
ln pong mei knikkerts en gleskes fot,
en ik in grut stik spekulaas.
It is sa'n goed àld baas.

Donderdag 27 oktober organiseerde de peuter-
speelzaal een ouderavond met als thema
'speelgoed'. Hiervoor was uitgenodigd 'Bloem
in je buik' uit Beetgumermolen.
'Bloem in je buik' is een speelgoedbedrijfje/win-
keltje, waar houten speelgoed wordt gemaakt.
Het eerste deel van de avond werd besteed aan
uitleg over het houten speelgoed. Dit werd ge-
daan naar aanleiding van meegebrachte voor-
beelden. Na een kopje koffie gingen de ouders
zelÍ aan het werk: het maken van een houten
mobile.
De sfeer was gezellig en de opkomst groot. Al
met al een geslaagde avond.
Verder willen wij u nog informeren over het vol-
gende:
De peuterspeelzaal draait momenteel met drie
groepen: maandag- en donderdagochtend,
dinsdag- en vrijdagochtend en sinds september
'BB een groep op de woensdagochtend. De
'school'- tijden zijn van 8.45-11.15 uur.
Om een goede planning te kunnen maken voor
de toekomst is het aan te bevelen uw kind rond
de eerste verjaardag aan te melden.

I\4AN PER DAG !
U krrlgt een premte als we uw
hurs vdn binnen opknappen;
50 gulden p€r mani per dagl
Van 91-1'1 t/m 23-12 1988 en
vdn 05-01 t/n 11-03 1989.
Voor niet-particulieren is

de winterpremi€ op
binnenwerk fl. 35.-.

UWWINTERSCI.|ILDER

J,G.DEVRIES -IJLST
schilder - e n behonger sbedr gÍ

Galamagracht 13 - TEL.05t55-.t387

Aanmeldingsformulieren kunt u op de ope-
ningstijden halen bij de peuterspeelzaal. Deze
moeten worden ingeleverd bij Loes de Ree,
Westergoleane 43, lJlst, tel. 1920.
Mocht u eerst een kijkje willen nemen op de
peuterspeelzaal, dan kunt u ons bellen. Het
nummer van de peuterspeelzaal is 1347 .

Wij zijn nog steeds op zoek naar een vrijwillig-
ster, nu voor de woensdagochtend.
Belangstellenden kunnen kontakt opnemen met
Aaltje Hazenberg, tel. 1659.

U\/VVOONDEELBtJDE

WINTERSCHILDER:

FL, SO..PRE|\/|IE PER

Het bestuur van 'Lyts Yleke'

ífË;;f,Éj,
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(Mei priisfraach!)
It is hast alwer safier. Earst tinkst noch, och dat
duorret noch in moai skoft, mar dochs... sei de

arbeider net 'de tiid fllocht' doe't er de wekker
nei de holle smiten krige!?
En dan sitst wer mei dy dingen foar't blok. Wolst
der wol graach foar wei, want kinst it net en 't leit

dy net, hast it net en 't wol net, mar.dochs op 't
lêst... moalst.
Oars is't mis, mis't derwat. Dus giest der marris

foar sitten. Skrabbest de harsens - sa hjit dat no

ienkear yn 't Frysk - ferbytst wat potleaden'
ferskuorst tefolle pepier en oare j0ns moatst
wer, om watst hiest, neat wie. Sa giet dat no jier

op lier en hast er it mier oan, mar it is in 'moat-

ten'. Mar, achte lêzer, wer leit dat him no oan?

Werom kinst net Ít 'e rie komme en neat op 't
pepier krile?
Om't gewoan it begjin sa dreech is. Dat is alles.

Bist ien kear los, komt it Íansels. Mar it begjin,

hen, dat earste, dêr sit de oast. No hawwe wy as

redaksje ófr0ne simmer - Ían it subsiedzieiild,
stipersjild, lêzersjild en Írije leften 0.m. - in moai

skoft yn Spanje west. Lang en breed leine we
dêr te bakken en j0ns fansels de oerstallige sin-
ten der trochieie en as we net sliepten, tochten
we ek noch wolris nei en betochten sadwaande
wolris wat.
'Span-je-net yn', wie 0s biedwurd, mar dat
woene we al, sa hiene we betocht' Dat, doe't we
allegear fiif, seis kear ferbrànt wiene en troch Ís
measte ping-ping hinne wiene, têagen we as in

stel yndianen Spanje yn - op nei Madrid.
Want, sa sei És haadman (opperholle) faaks

rinne we dêr wat Piten tsjin't linige liif en kinne dy
És helpe oan in stikmannich 'begjinnen'. We sille

dizze bane, heislike, ja kotsmisselike tocht no

mar net wiidweidich beskriuwe (we koene Ís ris
in ambassade op 'e hals helje) mar Madrid wie in

ein! (in pear yndikaasies: s0nder wetter, fer-
baarnde h0d, bleate fuotten, in teskroeiendê
sinne, om en de by sa'n trije wiken!).

't ls gau werfiiÍ desimber
't ls gau werfiif desimber
dat is sa'n moaie tiid:
jim allegearre witte:
dan binn'wy o sa bliid.
Dan komt dy goede Sinteklaas
en struit hiir mei in bult geraas
wat lekkers del, wat lekkers del
en makket 0s sa kiel!

Hy hat ek noch in feintsie,
dy is sa swaft as roet.
Bang hoecht men net te wêzen,
want hy is tige goed.
Mar, sioch, hy wennet Yn in lán,
dêr is sa'n felle sinnebrán:
hy liket knap, hy liket knap
yn't giel reabànte pak!

lk hoopje dat dy goede,
dy àlde, bêste Sint
noch mannich iier mei 't íeintsie
by alle bern wat bringt!
Wat sillewy in wille ha,
en gean hja wer nei Spanie ta,
dan roppewytsjin d'àlde Baas:
Oant sjen, o, Sinteklaas!

t_

Alle begjin is swier, sei de dief,
doe soe er in ambyld stelle

Wat we És al êffregen (plus wat ha we Ís op 'e
hals helle): 'Hoe hàldt sa'n goedhillichman it hjir
Ét en hoe kin er hjir sa àld wurde!' Dat syn Piten
neat te klaaien ha wie Ís no wol dódlik; dy wolle
der wol graach ris Ét. Fuort Ét dy stoffige gleo-

nens. Ris noflik troch de dridze wáldzje, ris eef-
kes yn de snie ombalje, ris nofliktroch wynderje
troch in r0ge sridwester, ris lekker beklomje litte
oo de keale klinkklearekolderwei tusken Kolder-
wolde en R0gehuzen!
Hawar, we hawwe it rêden. Fansels, fansels. Sa
wis as ien en ien twa is. (Wat sille we belibje,
seine we noch, doe't de dea És oan' e hakken
heakke).
No komst dêr fansels de Sint net tsjin op syn
skimmel, marittildedêrop fan de Piten. ltwiene
allegear fan dy mantsjes. Freonlik, mOlryp mar
smoardrok. De measten wurken yn de pipernÍt-
molens (dêr't Don Kwisjalot it tsjin óflizze
moast), en draaiden sa'n 80 yn 'e wike. Oeren
dan, hen. Nee, wol in pear h0ndert ton nLiten.

Mar troch de ploegetsjinst, kaamst noch in
knoarrê tsjin. (ln wike hat 168 oeren, sa hiene se
dus ek noch in dei frij).
En sliepe dogge se net. Skande fan de tiid, seine
se.
Mar goed, wy wiene al wat gapperich, dat nei in

miel farske nuten en in pear sek wynr koene se

Ís wol oan de wjokken bine; wy sliepten as bar-
gen. (De gel0den wiene der ek neffens, seine
se). No wiene wy sokke grutte sekken net went,

dat we hoegden És net te skamlen. Nei in goed

wike Ítsliepen wiene we wer aardich by sOp en

stót ên op kleur kommen.
En doe ha wy dus És boadskip oerbrocht.
No koene se És dêr net mei helpe, dat doe sakke
Ís de moed, kinst begripe, yn de soldalen, Dêr
hasi dan trije wike foar toffele. Lykwols, as de
need it heechst is...
Hy soe krekt nei de kapper om syn 0nbidich
burd wat 0ttinje te litten. 'Wat dogge iimme hjir-
re?' Wy f0nen És op dat stuit net in stoenivurdich
sa flak foar de hillige Sint en seine dan ek dat we
net in d0beltsies op És melis(?) hiene. (Mar
koene wol sjonge: "k woe foar gjin g0ne dat ik

hjir te sliepen lei...).
Mar hy wie Ílot en skode Ís in geeltsje ta en woe
És ekwol in bankjeta hawwe.'Dan kinne weeef-
kes byprate,'saordanearre er. Wy ploften delen
namen Ét earbied de plastyk striehoed Óf. (Wol

\-/

wat let mar dat lette neat). Hy skaaide syn jur-

ken, mantels en kleden, ynklusyf 't 0nderguod,
wat oan 'e kant en struts krykkrakkerich del. Mi-
tere wat 0nferskillich syn miter achteroer (en

grommele wilens "t Gesoademiter ek') en stuts
fan wàI. Oer syn stoomboat fansels. Hy fOn it

hjoeddedei in grut probleem om noch wat echt
lykjende reek Ét de pipen te krilen. lt wiene alde-
miter kearnmoters. Wy lieten him, earst marwat
Ítprate, want dat hast hen, at se wat àlder
wurde moatte se earst kwyt wat se de lêste da-
gen Ítf0n, belibbe en meimakke hawwe. Mar nei

in foech oardeloere Írege er freonlik: 'Hoe is't
eins mei jimme? Jimme moatte ekris wat fertel-
le!' No dat barde. Dat wy wakker oan't wurd oer
ís reis en doe oer És doel. Prachtich fOn er it.
Earlik sein wie hy ek wolris wat sêd fan dy altyd
deselde 'begjinnen'.
'De Sint is wer yn 't làn kommen
en hat ek wat foar dy meinommen.'
'Hè, hè,' sei er, 'de Íantasije is der Ét, wilens d '
oars de spion Ían't libben is!'(moai en wis wN--z
'lk skodzje aanst wol in pear foar jimme Ít 'e
mouwe, mar ik sil earst in sek oanskuorre litte
want it is wer sa let.'Wy waarden wat kiel hjirfan.
Sa let wie't noch nei ên sekken hiene wy it fan
jongs óf oan net op stean. Mar hy lake lOd en

raasde: 'Siësta'.
Wer wat nijs. In soarle Ían matinee. Wurdt alle
dagen holden. Dat wie al wat oars as by És. len

kear yn de twa jierl Fansels moasten wy der ek

wer oan 'gelove', mar hy hie itferhaalal heard en

fertroude És syn wiisheid ta: 'De hOn dy't dy bi-
ten hat, moat dy ek wer better meitsle.'
Wilens de Piten mei de sekken op 'e rêch oan-
setten kamen, sette Sint al Ít ein: 'leaust eins
echt wol yn dy Sint mei syn Piten
mei syn miter en rok, syn skimmel en burd?
of hast dy al oan nuten en letters Íeriten
en tinkst, in burd hat nut as it in sturt wurd!'
Hy buldere ên sette - om te begjinnen en om
goed yn te setten - in sek oer syn mole en
sloarpte fan it kostbere Íocht. Derby griemde er
omraak - der siet ek net in tÉtsje oan - yn syn
burd en snor. Mar nei in pear flinke swolgen en

in meager Spaansk boerke, klaude er eefkes
tíoch't mànske grize en oppere: 'Lit dat burd
mar sitte.' De Piten - dy't Írii wiene - diene ek
omraak mei, wilens oaren noch gau eefkes wat
buorrelpipernulen ophellen. lt waard echt wol

$
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gesellich. En earlik sein, wy binne miskien mar
wat fan dy boeren, mar we spilen net swak by.
Teminsten it boeren koe er Ís labetrouwe en
doe't ien ózes wol sa'n enoarmen rolje liet (nam-
men neame we net), helle er syn boarsels in ein-
tsje omheech en sei mei in pear grutte eagen
'Soa, oprispje leau'k,' en besocht it sels ek wer,
nei in pear beste swolgen. Mar hy koe't net
rjocht rêde en der kaam al wer in lyts flutske Éï
dat Pyt sei: 'Samar baas, oars krije jo jo pari
hjoed net.' 'Oars krije jo jo jojo net,' balte er
werom en tsjin us, 'Hoe álder, hoe gekker,
moatst mar rekkenje.'
It wie allegear wiisheid.
'Hast him d0nsjen sjoen op syn boat? Sitten
sjoen mei syn skimmel op skoat? Hast tocht, wa
is't en hoe kin 't sa àld en gek as in Sintl' Hy hie
de measte wille en de Piten kopket0melen om
És hinne wilens Ís de lege sekken om d'earen
slingerden. Siësta.
'Jimme moatte wat oan avesearre, dit is it moai-
ste skoft fan de dei en dat is samar foarby en op
is op en wei is wei, kommei- kommei,'róp er Ís
ta. Wilens er wer oansette, moskoppen wy dat
we de kop derby hàlde moasten. We moasten
eins al mei't fleantÍch werom en net mei syn

omboat.
\óp koel en fuotten waarm', wie Ís biedwurd
wuroen.
Mar ja wat binne wurden? Wurden, weiwurden
yn lege sekken, skodên Ét wider wurdende
mouwen.
'Der fersOpe mear yn 'e romer as yn 'e see,' róp
er Ís ta en wilens wy dat al werta wiisheid bom-
bardearje soene, liet hy noch los, 'dêrom drinke
wy Ét sekkenl'...
Net dat wy it Ís oanseagen, mar we wisten net
kreK hoelang as dy siësta oanhàlde soe, dat
eins woene we wol spikers mei koppen slaan.
'Sint,' sa woene wy begjinne. 'Feint,' sei er mei
in boerke en struts Ís kampioen boerlittertroch
de krollen (dizze krollen om de saak wat tsjuster
te hálden).
'Sint, we soene it ha oer de'begjinnen', witte jo
noch wol.'
'Alle begjin is swier,' sei er sêft, wat heas. 'Ja,'
seine wy yn koar, 'dêr komme we foar.' 'Gjin be-
gjin s0nder ein.' 'lt sil wol sa wêze marre...' 'ln
goed begjin is 't heale wurk,' raasde er no yn ien-
KDAT.

. t jimme om it begjin beg0n? Dêr begjin ik net
Ver óer. Der is gjin óegjinÀen oan. Binne jimme
dêr oer beg0n? lk begjin net wer.' Der wie foar
És gjin begjinnen mear oan. Yn 't begjin like it
noch wol wat, mar it wie no as hie er alle begjin-
sels loslitien. S0nder ófpraten lieten we yn koar
in boer en dermei hiene we syn omtinken wer.
Mei de flakke hàn fage er syn m0le óf en sei dêr
trochhinne: 'Soa, neat brutsen?!' en doe 'wat
sille jim?'
'Off0skje,' seine we, 'we stappe op, àlde heale

wize,wizegrize Sint. Wefine der selswolwat op
Ít!
Dat sadwaande achte lêzer, hawwe jimme wol
yn 'e rekken dat wy der frjemd weirekken; tus-
ken dy lege sekken leine wat sàltsekken mei in
lekkende Sint.
Earlik sein, it like sa moai, mar it foel És wat fan
him óf. Mar it skynt, sa seine se Ís, dêr de ge-
woanste saak fan de wràld te wêzen. Allinne as
er op paad is kin er him wat gedrage en him
goed hillich Íoardwaan, mar dan moat er him
fierders it hiele jier thÍs wat ófreagearje.
Kinst der wol in boek oer skriuwe.
Mar wat hawwe we no betocht? Sjoch, wy seine
we dogge it sa: Wa't fan Ís lêzers it moaiste Sin-
teklazegedicht stjoert nei de Kypmantsjere-
daksje, fertsjinnet dermei in knaap fan in lekkere
letter.
ln krityske sjuery - weryn ek wat nochtere Piten
sitte - sil de ynstjoerde gedichten beoardiele.
It sprekt foar himsels dat de gedichten mei de
moaiste 'begjinnen' ís it meast oansprekke.
Dus, achte lêzer, gean der ris Íoar sitten - of
faaks krije jimme in hiele aardichenien - en
stjoer dizze op nei de Kypmantsjeredaksje.
OÍ gewoan bringe nei ien fan Ís en boekhannel
Visser is wol de maklikste en bekendste.
Stilhàlding fersekere. Set 'm op en set de Sint ris
yn syn broek, dan geane wy - mei jimme stipe -
it oare jier wer nei Spanje om dy healewize hou-
ten Klaas it leksum ris te lêzen!

Sjoch, de moanne
Sjoch, de moanne troch de beammen,
Berntsjes, wês dochs efkes stil.
't Is de jln fan Sinteklaas no.
Wat er ós ris brínge sil?
O, wat slacht tis hert no rèd,
Wy moatt' net ta let op bêd.

O, wat sille wy moai boartsje
Mei dy poppe en dy wein
Earlik sill'wy alles paftsje
Slkerguod en marsepeín :
Mar o wee, wat grut fertriet,
As der neat yn 't kuorke siet.

Kyp mantsje priisfraach :

As jo it seisiswizestik têzen hawwe, sit it jo dtidtik wêze werom it
giet.
Stjoer in moai, aparÍ, frjemd, orizjineel Sinteklazegedicht nei de
Kypmanredaksje.
De moaiste trije wurde ófprinte en beleane mei in s1kelade letter.
Jo hoege it sels net skreaun te hawwen. Jo kinne it ommers ek kri-
gen hawwe. Mar meidwaan is wichtich.
Boppedat as it desimbern1mer ótkomt, ha jo wol werris sin oan in
letter.
'Stel it net Ét foar letter. mar win in letter.'

+NHbbEtr

Koxr?o vA.

Ook voor Sl. NÍcolaas
kunt u bij ons terecht voor b.v.
Laarzen, wel of niet gevoerd;
Klompen;
Klompsokken voor in huis en om te
kl0nen;
Turnschoentjes voor school of op
gym;
maar ook voor kwasten, krabbers,
rolbakies enz.

J.G.DEVRIES -IJLST
sclrlËer. en bhong*sbeclrlJt

doe.heLzelÍ-aol<

Galamagracht 13 - ïel. 05155-1387

En dêr stiet Sinteklaas
KIop, klop, de doarwurdt iependien
En dêr stiet Sinteklaas.
En efter him, wa komt dêroan?
O hea.'t is Piterbaas.
Dêr stappe hja de keamer yn
En Sinteklaas seit: 'Bern,
lk kom alhiel ót Spanje wei
Om ris by jimm'te sjen.'

'Wol, wol, binn'dat no Jan en Gryt
En is dat lytse Geaft?
Toe sjong my ris in sankjefoar
'k Haw 't yn sa lang net heard.'
De berntsjes helje fleurich op,
De Sint dy kníkt harta
En seit: 'Sok sjongen docht my goed,
No sill' jim' ek wat ha.'

'Wolsto, myn bêste swarte AJt,
De sek ris iepen dwaan?
Do moast oan Geart en Jan en Gryt
In lyts presintsje jaan.'
En Piter taast ris yn 'e sek
En jout wat boarÍersguod.
Dan seit de Sint: 'Wy hawwe it drok
En moatte gau wer fuott.'

'Farwol, farwol, oan 't oare jier,
Dan komm' wy wer foar fêst.
Wês altyd leaf foar Heit en Mem
En doch mar goed jim bêst.'
De hege gast giet nei de doar
En winsket elts goejAn,
De keamerdoar gíet op en ta
En beide binn'ferdw1n.

(Wize: 'Toen onze mop een mopje was')

Uitslag verloting winke-
liersver. t.b.v. Jeugdhonk
Hoofdprijs, weekend Parijs v. 2 pers.: fam.
F. Speerstra, Westergoleane 61 ;1e prijs,
draagbare T.V.: fam. Jac. v.d. Zee,
Buséstraat 30; 2e prijs, fototoestel: MaÍco
de Kleine, Julianastraat 16; 3e prijs,
werphengel: J. Adema-ldsinga, Juliana-
straat 4; 4e prijs, levensmiddelenpakket: M.
Adema, S. Slaerdemalaan 57.
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J meubelmar<err1 r.garama ijist
maatwerk in meubelen, keukens, interieurbouw, proiekt-

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

Ê

,xil
Roodhemsterweg 5

8651 CV lJlst
Telefoon 05155-1 900/1 500

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

alle
inlichtingen over alles wat met

ziektekosten verband
houdt

elke woensdag in lJlst
Gemeentehuis, Stadslaan 75

van 10.30 tot 1 1 .30 uur

zielrcnfur^
Ieeuwsrden.$wek

Leeuwarden Harlingertrekweg 53,

DE SPANJERSBERG KOLLEKilE
DE GROOTSTE KANS VAN SIAGEN

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

#

ffia;ó

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

Speciale drogisterij en kosmetica-aÍdeling

Let op onze wekelijkse f older

SPEERSTRA'S
VOORDEELMARKT
Stadslaan 2 - Telefoon 1206

Galamagracht 9, tel. 1318

Uw vertrouwde partner voor
maatwerk in:
VERZEKERINGEN

HYPOTHEKEN
PENSIOENEN

SI{EEKER
ASSURANTIEKAI\TOOR
DE BOER B.V.
ZWARTEWEG 4,8603 AA SNEEK, TELEFOON 05150-16825-
VERZEKERINGEN, PENSIOENEN, FINANCTERINGEN, HYPOTHEKEN

BegraÍenisvereniging,,Laatste Eer" lJlst

Stijlvolle verzorging van begrafenissen 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 nancièle 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 rijexamen!
Ga daarom naar

Autorijschool L. de Boer
Popmawal 12

lJlst
TeleÍoon 05155-1553

VOLLEDIG
GEDIPLOMEERD
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Deelnemende winkeliers: Kapsalon JENNY SchlldersbedrijÍ J.G. DE VRIES

Slageril ZIJLSTRADE BOER's Bakkerij
Woninginrichting en

Meu belstoÍÍeerderij POST

l. DE BOER, Rllwielhandel SPEERSTRA's Voordeelmarkt LET OP DE DEURPOSTER

R. Boorsma - SRV melkhandel I nstallatie- en LoodgietersbedrijÍ
A. SIJPERDA

Supermarkt GOLFF IJLST
IJLSTER WARENHUIS

M. v.d. Veen

DE HAAS
Bloemen- en Tuincentrum

Boek-, Kantoorboek-, Foto-
en Speelgoedhandel VISSER

@e MKe wffi f@ffi &eM@s @Mffiffi@*
dmTeoo ulmï str.fïE-

KAAS SYN BUR.D t{AT,
erlre. cr 0noee

De Terrens ? lt0,lKToc+tï. ÏAN BOPPE.
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C.P.B. aÍd. lJlst
Woensdagmorgen B september 1988 kwamen
de leden van de Christelijke Plattelandsvrou-
wenbond biieen voor een koffiemorgen in het
Mienskipsh0s.
De presidente mevrouw Wiebenga heette allen
harteliik welkom, in het bijzonder de heer Stoel-
winder, medewerker van de Friesland Bank
Leeuwarden, die de film 'Friesland: Uitzicht op
de horizon' zou vertonen.
lnderdaad, nergens is er zoveel uitzicht op de
horizon als in Friesland. Daar is nog ruimte om te
wonen en te werken in een aantrekkelijk leefkli-
maat. Er is in de loop der jaren, ook in Friesland,
veel veranderd.
Door de eeuwen is er hard gewerkt door boeren
en arbeiders, door winkeliers en ambachtslie-
den. door handelaren en fabrikanten. De film
laat daarom ook zien wat in het verleden tot
stand is gebracht en voorts hoe men thans in
Friesland leeft en werkt.
Zo is deze film voor menigeen ongetwijfeld niet
alleen een boeiende balans van het heden-
daagse Friesland, maar wellicht ook een stukje
bezinning op de toekomst.

Demonslratie Magnetronovens.
De af d. lJlst van de C.P.B. hield haar
vergadering op 20 oktober's avonds 8 uur in
het Mienskioh0s te lJlst. Na het welkoms-
woord, gebed en meditaite was het woord aan
de heer en mevrouw J. Brouwer uit Blauw-
huis. Zij demonstreerden verschillende Mag-
netronovens. Het is verbazend hoe vlug het
eten klaar is. Een appeltaart is in 12 minuten
klaar, aardappelen in 10 minuten, rollade in 2
X 11 minuten enz. Natuurlijk mochten de
dames van de verschillende gerechten proe-
ven.
De Ía. J. Brouwerverkooptal meerdan 20laar
magnetronovens. Bij elke oven die verkocht
wordt, krijgt men een gratis kookles, zodat
men precies weet hoe alles werkt.
Het was zeker een heel geslaagde avond.

Het programma van de C.P.B. ziet er als volgt
uit:
1 7 november: ontwikkelingssamenwefking dia-
serie + spelen; 15 december: kerstavond; 19 ja-
nuari .1989: Eéndagsbestuur; l6februari: lrisco-
pie door mevr. Eygelaar, Heerenveen; 9 maart:
tussen Kunst en Kits doorde heer Ferbeek. Ol-
terterp; .12 

april: slotavond, de heer Wagenaar,
kok in Bloemkamp.
Ook stanen we in de herJst een cursus Origamie
(Japanse vouwkunst).
Het programma ziet er heel aantrekkelijk uit!
Bezoek onze avonden eens en wordt lid van
onze verenrgrng.
Namens het bestuur

J. Osinga-Bijstra

OOOOOO'O PUNTSGEWIJS

Langs deze weg wil ik alle mensen
bedanken voor de vele kaarten, bloemen en
Íruit, die ik mocht onivangen tijdens mijn
verblijÍ in het ziekenhuis en bij mijn thuis-
komst.

M. v.d. Veen
Galamagracht 5

Tidens myn Íerbliuw yn it sikenh0s en ek
thÉs haw ik in protte meilibjen 0nderÍ0n.
HjiÍoar wol ik elkenien tige tank sizze. lt
wie geweldich al dy kaarten, blommen,
fruit, besykjes ensf.
Sok meilibjen docht yen goed.
Tige, tige tank!

A. Frankena
Ylostinslaan 40

BEDANKJE:
Langs deze weg wil ik iedereen hartelijk bedan-
ken die een bezoekje, een kaad of attentie ge-
stuurd heeft tijdens mijn verblijf in het zieken-
nuts.

Hessel Boschma, Pytsje Pólle 3, Oosthem

P.S. lk ben nog maanden thuis voor revalidatie!

KOLLEKTE NIERSTICHTING
De opbrengst van de kollekte van de Nierstich-
ting in oktober gehouden, iè I 1.300,30.
Onze hartelijke dank aan alle kollektanten en ge-
vers!

T. Wind-Wiersma

KOLLEKTE GEESTELIJK GEHANDICAPTEN
Dit jaar heeft de kollekte Geestelijk Gehandicap-
ten een bedrag van f 1.044,70 opgebracht.
Veel dank voor de gulle gaven en de kollektan-
ten voor hun spontane inzet om deze kollekte
weer tot een sukses te maken!

Rayonleidsters
A. Steenbeek

T. Roorda-Feenstra

@k qtaÍaremATEtí

VERZEKEREN

Onze verzekeringsadviseur helpt u
aan een adsvies-op-maat

en aan de allerbeste verzekeringen.

fn'\ n n n_ (-T Galamagracht 1

LHALD0LOAffiH lH f'Jï'ou,s5-1426
Openingsuren: dagelijks 8.30 - 16.00 uur

vrijdagavond 19.00 - 20.00 uur

Wij vragen voor onze vershoek en
kassa voor vrijdagavond en zater-
dags en voor de vulploeg op dins-
dag- en donderdagavond

Noodhulpen op afroep.

LeeÍtijd van 17 - 22 jaar.
Sch riftel ijke sollicitaties met
recente pasfoto richten aan GolÍÍ
lJlst, t.a.v. dhr. J. Schreur.
Galamagracht 34, lJlst.

Voor nieuwbouw, uítbreiding of
onderhoud van uw:

a Verwarming
(C.V. en lokale verwarming)

. SanitaiÍ en walerleiding

. Zinkwerk

. Dakbedekking

I nstallatie- en loodgietersbedÍiil

A. SIIPERDA
Stadslaan 2a, telefoon 05155-1224

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

Ons vers gemalen

heerlijk gekruid
gehakt

en onze echte

Friese droge worst?

D i nsd ag s- en vr i jd ag savon d s
bezorgen wij Uw bestellíng!

SLAGERIJ

W. Ziilstra & Zn.
Telef oon 1309

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


