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Sterkste man ter wereld
bii Slagerij Zijlstra
Enige tijd geleden bracht de sterkste man ter wereld, de lJslander Jon Pall Sig-
marsson, een bezoek aan slagerij Zijlstra.
De reden van het bezoek, zo wordt gefluisterd, was de nieuwsgierigheid van de
2B-iarige,130 kilowegende, sympathiekeviking naarde ongekende krachtvan de
jongste zoon van de familie Zijlstra, de24-iarige Wout, die in twee jaar tijd de op
één na sterkste man van Friesland werd,
Wat is het geheim van 'De Ílits van Folsgare?' Waarin ligt de kracht van deze
krachtsporter? ls het soms het vlees van zijn vader?

V.l.n.r.: Hans Zijlstra, Tsjalling v.d. Bosch, Jon
Pall Sigmarsson, Wout Zijlstra, Douwe Zijlstra,
Wátte Ziilstra sr.

De gezellige winkel van het Íamiliebedrijf werd
nen enkele minuten gevuld door tientallen

\elangstellenden die allemaal de wereldbe-
roemde sportman van dichtbij wilden meema-
Ken.

De goedlachse, bescheiden Jon Pall deelde
handtekeningen uii, beantwoordde vragen, liet
zich fotograferen en onderwees de jeugd.
'Om sterk te worden,' zo zei hij,'moet je gezond
eten, vooral vlees en vis, niet roken, niet drinken
en vroeg naar bed.'
Op de vraag hoe je de sterkste man ter wereld
wordt, antwoordde hij: 'Jusl beat them all!'
In een persoonlijk onderhoud kreeg Jon Pall het
uitgebalanceerde voedingspatroon van Wátte
Zijlstra sr. aangereikt dat ook zijn jongste zoon
hanteert.
Omstanders hoorden hem uiteindelijk bulderen:
'... and remember: no fish, just meat, just meat,
allinne fleis beste man!'
Tevreden verliet het'gewichtige' gezelschap,
waaronder ook 'de reus van Achlum' Tsjalling
v.d. Bosch, de slagerij.
Jon Pall Sigmarsson leek duidelijk tevreden
n.,er ziin bezoek aan de topslager uit lJlst.

. rachter de toonbank klonk zijn stem: '... wie
\ías er dan aan de beur.t?'
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HooÍdprijs in Sinterklaas
Aktie Winkeliersver. lJlst
brengt vreugde op Sicco
Sjaerdemalaan 23.

Op maandag 5 december werden de
priizen in de laatste trekklng van de Slnter-
klaas Aktle getrokken. DiezelÍde avond
werd door een delegalle van het bestuur
van de Winkellersverenlglng de HooÍdprljs
van Í. 500,- aan reischeques, overhandlgd

Krystrym:

Ljochtsjes baarne, hark, der wurdt r1nom
songen,
ald'minsken ien, dewràld liket no safredich,
yn ós it wolbehagen, troch 't ljocht befon-
gen,
krêbekryst mei strie en snie, we haw't sa ne-
dich.

aan de Íamille GerloÍs aan de S. Slaerde-
malaan 23 te lJlst. Het spreekt vanzelÍ dat
deze prijs mel vreugde werd verwelkomd.

De overlge prlizen werden gewonnen
door de volgende personen:Waardebon
van l. 100,-, Íam. Feenstra, De Kearn-
stlen 22; Waardebon van Í. 100,-, mevr.
Boomsma, de Hoek 9, Hommerls;
Waardebon van Í. 50,-, J. Stokker,
Sudergoweg 26; Waardebon van Í. 50,-,
íam, v.d. Bos, Westergoleane 41; Levens-
middelenpakket, E. Lobsteln, Jagercher-
ne 15; Dekbedovertrek, Joh. Houtsma,
Westergoleane 7; Fietstassen, Van der
Meulen, Ullenburg 11; Strljkijzer, T.H.
Fljlstra, Ylostinslaan 6; Paar klompen, S.

vervolg op pag. 1 l
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DE SPANJERSBERG KOLLEKTIE
DE GROOTSTE KANS VAN SIÁGEN

IN, . GEBOORTE AANKONDIGINGEN
. HUWELIJKS AANKONDIGINGEN

#
-rlrnTICIITII-
J meubelmakertl r.galama ijlst
maatwerk in meubelen. keukens, interieurbouw, proiekt-

meubilair. uilenburq 16-18, 8651 ek iilst, telef . 05155-2251

Galamagracht 9, tel. 1318

Roodhemsterweg 5
8651 CV lJlst

TeleÍoon 05155-1 900/1500

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

zieleenfonds
Ieeuwatden.$reek

Leeuwarden Harlingertrekweg 53, 058-91 391

Autorijschool L. dg 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

Voor al uw:
. 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 wekelijkse folder

SPEERSTRA'S
VOORDEELMARKT
Stadslaan 2 - Telefoon 1206

Uw vertrouwde partner voor
maatwerk in:
VERZEKERINGEN

HYPOTHEKEN
PENS IOEN EN

SNEEKER
ASSURANÍTIEKANTOOR
DE BOER B.V.
ZWARTEWEG 4,8603 AA SNEEK, TELEFOON 05150-16825-
VÊRZEKEFINGEN, PENSIOENEN, FINANCIERINGEN, HYPOTHEKEN

W BegraÍenisvereniging,,Laatste Eer" lJlst

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

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

*
*
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,,AGENDA" DECEMBER-JANUARI '89

22 december Kerstviering, Nij Ylostins.
24 december Kerstnachtdienst, Herv. Kerk, 10 uur, ds. J.C, Buurmeester m.m.v. 'De Dob-
bers'uit Harich.
25 december GereÍ. Kerk, ds. J.G. Buurmeester,9.30 uur.
25 december Herv. Kerk, ds, P.v.d. Waal,9,30 uur.
25 december Kerstviering, Zondagsschool, 5 uur, Herv. 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.

1 januari Gereí, Kerk, 10 uur, ds. J.G. Buurmeester, gez. dienst.
4 januari Bridge club, Mienskipsh0s.
9 januari Bridge club, Mienskipsh0s.

12 januari Conciliair Proces, gespreksgroep, ds. J.G. Buurmeester, 8 uur in de ,EeehoÍ'.

13 januari Buurtvereniging 'De Tromp', bingo, Mienskipsh0s (boven),
1 3 januari Klaverjassen, Mienskipsh0s,
18 januari Culturele Raad, Jeugdtheater 'Finniesj'.
1 8 januari Bridgeclub, Mienskipsh0s.
19 januari G.P.B. Jaarvergadering, Eéndagsbestuur, bestuursverkiezing,
20 januari Uitvoering, Fryske Krite'Mei inoar ien', Mienskipsh0s.
21 januari Uitvoering, Fryske Krite'Mei inoar iEn', Mienskipsh0s.
23 januari Bridgeclub, Mienskipsh0s.

, januari Bond van Plattelandsvrouwen in Friesland, Jaarvergadering, bestuursverkiezing,
\rór. Walsweer, 'Het veruaardigen van gouden sieraden en edelstenen'.

25 januari Gemeenteavond, GereÍ, Kerk, Mienskipsh0s.
26 januari N.C.V.B. Jaarvergadering, bestuursverkiezing + gezellig samenzijn.
27 ianuari Bridgeclub, Kypmantsje Drive, Mienskipsh0s.

Nieuws uit
de Openbare Bibliotheek
Het jaar 1 988 is bijna voorbij en met goede voor-
nemens treden we 'l989 tegemoet.
Laat één van uw goede voornemens de kennis-
making met uw openbare bibliotheek zijn.
Veel volwassenen en kinderen uit lJlst maken al
gebruik van de bibliotheek, maar er kunnen er
nog meer bij. De slogan luidt immers: 'De biblio-
theek is er voor iederéén'.
De bibliotheek is een openbaar gebouw waar

rr ieder naar binnen mag, óók als men geen lid
\- Bovendien is detijd dat je daarmuisstil moest

zijn al lang voorbij. Misschien houdt u niet zo van
lezen.
In de bibliotheek kunt u echter ook terecht voor
consumentenvoorlichting, Postbus 51 en ove-
rige Íolders, informatie over culturele aktivitei-
ten, gemeentestukken, hobby- tijdschriften,
opinieweekbladen, etc. De bibliotheek kan een
bemiddelende rol spelen als u op zoek bent naar
beoaalde inÍormatie.
Een kleine bibliotheek heeft uiteraard niet alles
in huis, maar we kunnen altijd voor u verder zoe-
ken in andere bibliotheken. Zo kan het soms ge-
beuren dat u een boek uit de Koninklijke Biblio-
thêêk uit Den Haag in handen krijgt.
Wilt u eens kennis maken met de bibliotheek?
Dat kan door gewoon eens binnen te lopen op
de maandag- oÍ donderdagmiddag of donder-
dagavond. Eventueel kunt u een abonnement
voor 2 maanden nemen voor / 10,-. Ook is het
mogelijk om voor / 1,50 éénmaal boeken te le-
nen.
Een jaarabonnement kost u / 33,-.
Tenslotte nog iets over de kontributie-inning
voor volwassen leden.
In de maand januari kunt u in de bibliotheek te-
gen betaling van / 30,- + 3,- leengeld uw abon-
nementsgeld voor 1 989 voldoen.
Voor jongeren van 18 tot 21 jaar en 65+-ers

Gevestigd per 19 december:
Tandarts J. Relker

Behandeli ng vol gens aÍspraak.
Te|.05155-1775.

S. Sjaerdemalaan 34, lJlst.

geldt een gereduceerd tarief van Í 20,- + Í 3,-
leengeld.
Zoals u ziet zijn de leengeldbedragen met / 1 ,50
verhoogd ten opzichte van 1988. Dit leengeld
komt ten goede aan auteurs en uitgevers van
boeken die in Nederlandse bibliotheken worden
uitgeleend.
In 1986 heeft de minister van WVC deze leen-
rechtheffing ingesteld. Daarbij heeÍt hij tevens
bepaald dat de leenrecht- aanslag jaarlijks stijgt
tot het eindbedrag in 1990 is bereikt. Zoals de
zaken er nu voorstaan heeft u in 'l 990 nog één-
maal een stijging van het leengeld (J 2,-) te ver-
wachten.
De abonnementen nog even op een rijtje:

- jeugdleden tot 18 jaar: gratis

- jaarabonnement volwassenen: / 30,- + / 3,-
leengeld

- jaarabonnement jongeren tot21 iaar: | 20,- +
/ 3,- leengeld

- jaarabonnement 65+-ers: Í 20,- + / 3,- leen-
geld

- deelabonnement voor 2 maanden: / 1 0,-
- éénmalig gebruik v.d. bibliotheek: / 1,50
In verband met de komende feestdagen is de bi-
bliotheek niet geopend op maandag 26 decem-
ber a.s.
De medewerksters wensen u gezellige kerstda-
gen en een voorspoedig nieuwjaar toe.

%

# Galamagracht 9 - lJlst - 05155- l3l8

Agendabureau:
Mevrouw W. Kempenaar-Verhoog, Jonker Ris-
pensstraat 9, teleloon 1747.
Datums voor de agenda vóór de eerste van de
maand opgeven aan bovenstaand adres.

Vaste avonden/middagen:

Zangvereniging'Euphonia' repetitie iedere
dinsdagavond I tot 10 uur in de Doopsgezinde
kêrk.
Muziekkorps'Goncordia' repetitie iedere
maandagavond half I 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
Mienskiosh0s'.
Schaken elke dinsdagavond in de Stadsher-
oerg
Dammen elke maandagavond in de Stadsher-
oerg
Amnesty lnternational 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. StánÍries elke dinsdag vanaÍ
'19.00 uur.
Tafeltennis maandag van 19.00 tot 23.00 uur,
zaterdag van 9.00 tot 1 3.00 uur jeugd.
Gymn. Ver. StánÍries ma. 17-21 uur; di. 1 7-'l9
uur; wo. 13-19.45 uur en vr. 17-18 uur in de
Utherne
FNV info-team Sneek Wymbritseradiel
Louise Heeringa, Westergolêane 45,lJlst of tel.
05155-1970; tevens elke maand.middag van
15.00-17.00 uur, Oude Koemarkt (Wereldwin-
kel), coórdinator 051 50-'l5429.
Bouw- en Houtbond F.N.V. W.W. inschrijven
elke maandagavond van 19.00-20.00 uur.
Douwe Heeringa, Westergoleane 45, lJlst, tel.
05 1 55-1 970.

'lt Dryltser Kypmantsje'

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

Redaktie: A. Kuipers
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 Drukkerij Visser, lJlst.
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Sinterklaas was weer in lJlst
Het was dan toch weer zover: Sinterklaas
maakte zijn opwachting in lJlst.
Hij zou om twee uur per schip arriveren, maar

om half twee stonden de eerste moeders met

kinderen al op de wal te wachten. Om straks
vooraan te kunnen staan misschien, als de boot
aanlegde.
Dit jaar geen muziekkorps, maar een draaiorgel,
dat in aÍwachting van het grote gebeuren vro-
lijke sinterklaasliedies speelde. Ook het rijtuig,
met twee bruine paarden ervoor, waarin Sin-
terklaas zijn rondtocht door de stad zou maken,
was al vroeg teÍ plaatse. De paarden hadden
duidelijk moeite met het lange stilstaan, ze

schoven ongedurig heen en weer en één liet in
zijn zenuwen zelfs een grote hoop achter op de
straat.
Maar eindelijk, daar ging de brug open en daar
was de boot van Sinterklaas, vroliik versierd met
vlagÓeties; Sinterklaas en een heleboel Zwarte
Pieten druk zwaaiend aan dek.
Nadat iedereen van boord was geklommen be-
gon de officiële ontvangst. De toespraken van

de loco-burgemeester en van de Sint gingen let-
terlijk en figuurlijk over de hoofden van de kinde-
ren heen. Voor hen golden andere dingen' Een

knikje, oÍ misschien wel een hand van Sin-
terklaas, en pepernoten van de Zwarte Pieten.

Die laatsten werden met gulle hand gestrooid.
Het rijtuig was intussen naar voren gereden en

de paarden werden nog onrustiger, tussen al die
lawaaiïge mensen en kinderen. Ze zullen wel blij
zijn geweest toen de Sint tenslotte in het voer-
tuig klom en ze tijdens de rijtoer weer eens Ílink
hun benen konden strekken. Achtervolgd door
een stoet kinderen begonnen ze aan hun tocht
door lJlst.
Aan de kade bleven over: een paardenhoop,

wat platgetrapte pepernoten en een paar fiet-
sen.
Een omwonende verhuisde met een Íerme
zwaai van zijn schop de paardepoep naar de
heg, de eenden ontfermden zich over de restan-
ten van de pepernoten en de fietsen werden na
de rijtoer door hun eigenaars opgehaald.
Die avond konden de kinderen hun schoentjes
weer opzetten, Sinterklaas was weer in het land,
wat zeg ik, Sinterklaas was weer in lJlst!

G.V. Stánfries nieuws
Allereerst een terugblik op aktiviteiten van onze
vereniging.
De Grote Clubaktie is voor ons bijzonder'suc-
cesvol verlopen. Er zijn in totaal 150 kombinatie
loten verkocht en dat is maar liefst 507o meer
dan vorig jaar. Onze verenigingskas is dus bin-
nen enkele dagen verrijkt met maar liefst / 600,-
Elk jaar besteden wij dit bedrag aan een nieuw
aan te schaffen toestel. Onze gedachten gaan
nu uit naar een nieuw MINI-TRAMP. De huidige
mini-tramp is vooral voor onze leugdige leden
niet ideaal vanwege de veten die bij deze uitvoe-
ring niet beschermd zijn. Wij houden u op de
hoogte!

'l-hcolËotK$1tT
-t-

Wat betreft het aantal verkochte loten was Wil-
lem Lubberls de winnaar. Hij verkocht voor /
58,75; de tweede plaats was voor Janny de
Jong met / 53,75 en de derde plaats voor Clau-
dia Maccis met / 38,75.
Verder willen we iedereen voor de inzet bedan-
ken en hopen dat we volgend jaar weer op jullie
medewerking kunnen rekenen.

Verenigingskampioenschappen van Fries-
land
Deze kampioenschappen werden gehouden op
zaterdag 5 november j.l. te Harlingen.
Onze vereniging werd vertegenwoordigd door
een jongensgroep bestaande uit: Cyrus Kruis,
Nolke Jan Bergstra, Christiaan Kruis en Douwe
Dijkstra.
Zij behaalden een prima 3e plaats met als bestê
resultaat de ringen, waarop 2ii26,75 p. behaal-
den en dat was de hoogste score van alle onder-
delen die dag.
Deze ionge ploeg biedt duidelijk perspectief
voor de toekomst en traint dan ook fanatiek
door voor een nog beter resultaat.
Nu een blik vooruit.
Dat onze vereniging zich niet alleen bezig houdt
met gym en turnen heeft u al in het vorige Kyp-

mantsje kunnen lezen. Het idee om een Mini-
Playbackshow te houden is zeer enthousiast
ontvangen. Woensdag 4 ianuari vindt dit spek-
takel plaats in de Utherne. De jury is als volgt sa-
mengesteld: HooÍdjurylid is Stijnie Atsma en zij

wordt bijgestaan door Lies Stienstra, Tine Jinny
de Boer en Angelique Hessels.
De oresentatie is in handen van niemand minder
dan 'Bobby Pruikman' die zelf ook nog een gas-
toptreden verzorgt. De muziek wordt verzorgd
door Nolke Jan Bergstra en Christiaan Wage-
naar.
Vanzelfsprekend verwachten wij publiek bii dit
gebeuren, de entree is voor leden gratis en voor
oVerige belangstellenden / 1,-.
Wij hopen dat dit geen belemmering zal ziin om
onze eigen lJlster mini-artiesten te zien optre-
oen.
De aanvang is 1 4.00 uur!

Uitvoering
Dit jaar weer een 'dubbele', dat wil zeggen 's
middags laat de jeugd ziên wat zii allemaal kun-
nen en 's avonds komen de oudere leden voor
het voetlicht.
Wij kunnen u verzekeren dat het weer een heel

spektakel wordt want er wordt al erg druk geoe-

fend. Noteer vast in uw nieuwe agenda:Zater-
dag 28 januari uitvoering gymnastiekvereni-
ging StánÍries.
Met deze informatie hopen we u weereen beetie

op de hoogte te hebben gebracht van het wel en

wee van onze vereniging. In de volgende uit-
gave van lt Kypmantsje kunt u van ons in ieder
geval een verslag van de Friese Groespspring-
wedstrijden verwachten. Deze vinden plaats op
1 7 december in Leeuwarden en er wordt door 3

groepen van StánÍries aan deelgenomen.
Ziin er nog mensen dle aan hun konditie willen
werken? De tweede serie lessen start maandag
9 januari van kwart voor I tot kwad voor 1 0!

Verder wensen wil al onze leden en hun Íamilie
Prettige Kerstdagen en een Gezond en SportieÍ
1 989.

Bestuur en leiding

Gonciliair Proces
Op 3 november en 15 november werden er in de
Eehof 2 avonden gehouden over het Conciliair
Proces.

3 November onder leiding van ds. P. v.d. Waal
en op 15 november onder leiding van ds. J.C.
Buurmeester.
Beide avonden probeerden we aan de hand van
Jeremia 30 en 31 met elkaar te pratên wat het
betekende heelheid van de schepping en wat
we er zelÍ aan kunnen doen.
Op iedere avond waren ongeveer'16 personen

aanwezig.
Voor wie belangstelling heeft, de twee volgende
data zijn:
12 januari: Eehof, ds. J.C. Buurmeester;
2 Íebruari: Eehof, ds. P. v.d. Waal.
Het thema zal dan zijn Vrede, waar we aan de
hand van de bijbel met elkaar van gedachten
zullen wisselen.

Raad van Kerken
T. Brouwer-Wiersma

Ned. Chr. Vrouwenbond
Onder leiding van mevrouw Hoekstra-Riipma
vergaderde de NCVB op donderdag 24 novem-
ber j.l.
Spreker deze avond was de heer Nuys, hoofdre-
dacteur van het Friesch Dagblad. Hij ging inzir-,
lezing o.a. op de volgende punten in:
- Kenmerken van de krant;
- Opleiding en werkkring van de journalisten;
- Nieuwsgaring;
- Wat onderscheidt de Chr. pers van de neu-
trale pers?

Wat dit laatste betreft: in Nederland worden drie
Christelijke dagbladen uitgegeven, t.w. Trouw,
Friesch Dagblad en het Reformatorisch Dag-
blad. Het Friesch Dagblad is een vereniging en
telt 600 leden, dus geen aandeelhouders, geen
dure commissarissen. Het geld wordt in de
krant geïnvesteerd.
Het Friesch Dagblad gaat uit van haar grond-
slag: de Bijbel, Gods Woord. ln de praktilkwildit
zeggen: schrijven over Kerk, school, chr. poli-
tiek, enz. vanuit haar grondslag, maar wel kri-
tisch.
De heer Nuys toonde ons een video-film over de
ingebruikneming van êen nieuwe pers op 1 ok-
tober j.l. Prins Bernhard stelde de pers in wer-
king.
Verder liet de Íilm ons zien hoe een krant gedrul'.
wordt. Een fascinerend schouwspel. \-/
Na het beantwoorden van verschillende vragen .

dankte de presidente de spreker voor zijn leer-
zame lezing.
Oo 15 december is er een AdvenVKerstavond
voor de gezamenlijke Chr. Vrouwengroepen uit
lJlst, onder leiding van de Hervormde Hand-
werKgroep.
26 Januari 1 989: jaarvergadering.

Mocht u belangstelling hebben voor onze
NCVB, kom dan eens een avond als gast in ons
midden.
Bestuur en leden wensen een ieder Gezegende
Kerstdagen en in Lokkich Niijier!
Namens het bestuur,

A. Frankena-Hoomans (secr.)

6 klereren
op$\eAtq
Jsan.Cp.66g fuq:
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Bond van Plattelands-
vrouwen in Friesland,
aÍd. lJlst
In de maand november zijn er twee bijeenkom-
sten geweest. Op 10 november heeft mevrouw
Bakker uit Hommerts ons laten zien dat je de
mooiste dingen kunt maken uit beenderen van
koeien en uit potvis-tand. Er was een kleine ten-
toonstelling opgebouwd van de dingen die ze
had gemaakt en na de pauze werd er een de-
monstratie gegeven met de slijpmachine.
Op 23 novemberwas ereen koffie-ochtend. We
hebben een bezoek gebracht aan het Fries
Scheepvaart Museum en kregen een rondlei-
ding door de heer Kuipers. Vooral de kamer van
de familie Oppedijk aan de Galamagracht, het
kantoor van Houthandel Oppediik en de raads-
zaal van het stadhuis uit lJlst was voor ons erg
interessant.
Er was niet genoeg tijd om het gehele museum
te bezichtigen, zodat we misschien volgend jaar
weer een bezoekje op het programma zetten.
De morgen werd aÍgesloten met een kopje kof-
fie met een warme appelbol.
Op 13 december hebben we onze jaarlijkse

, .rstavond. Onder leiding van Geertje de Vries

\aan we dan kerststukies maken. De avond
wordt besloten met een hapje en een drankje.
Het dagje winkelen is op 15 december. Dit keer
staat Utrecht op het programma.
In het nieuwe jaar starten we weer op dinsdag
24 ianuari met de jaarvergadering. Na het offi-
ciële gedeelte vertelt de heer Wiersma uit Sneek
ons over het vervaardigen van onder andere
gouden sieraden.
De gymnastieklessen beginnen weer op 12 ja-
nuari 1 989 in de Utherne.
Het bestuur wenst iedereen prettige feestda-
gên, een goede jaarwisseling en een gezond
1 989 toe.

Advies- en InÍormatiewinkel
U kent natuurlijk de Rildende Vrijwilligerscentra-
le, die eens per week in uw dorp of stad staat.
Wist u ook dat al vanaÍ 1 september de moge-

q-.<heid bestaat om in diezelfde bus vragen te
stellen over wat voor probleem dan ook?
Hierbij kunt u denken aan vragen over uitkerin-
gen, belastingen, consumentenzaken, studiefi-
nanciering, etc. etc.
Ook kunt u hulp krijgen bij het invullen van Íor-
mulieren en het opstellen van brieven, oÍ be-
zwaarschriften.
Komt u gerust eens langs om een kijkje in de bus
te nemen. Onze medewerkster van de Advies-
en Informatiewinkel zal u graag van dienst zijn!
De bus vindt u iedere week op dinsdagmorgen
in lJlst van 10.00 tot 1 1 .00 uur oo de Overklui-
zino.

.-I'JJJJ-rrr
-aJttv-I .|lY.rti íÍ.t;r urff ur PATIENTENRAAD
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Verslag van de eerste
thema-avond van de
Patiëntenraad lJlst e.o.
Onderwerp was Dagverblijf Van verstandelijk
gehandicapten.
Mevrouw Bakker opende de avond met een har-
teliik welkom voor iedereen en vertelde dat men

op het idee was gekomen om een avond te or-
ganiseren met dit ondenverp na oprichting van
het nood-dagverblijÍ ,,De Ee" aan de Eegracht te
lJlst.
Sprekers: Anneke Hoogterp, medewerkster van
de 'Stipe'te Bolsward en Annie Kooiker, adjunct
hoofd van'Cronenburgh'.
Annie Kooiker begon iets over het dagverblijÍ
Cronenburg te veftellen. Hier werkt men met 7
groepen, ingedeeld op verschillende nivo's. De
leeftijd varieert van ongeveert 15-50 jaar.
Meestal worden leerlingen van de Z.M.L.K.
scholen aangemeld door de maatschappelijk
werkster en voor iedere nieuwe bezoeker wordt
een apaft werkplan opgezet, dit hangt aÍ van het
nivo van de bezoeker.
De helft van de bezoekers woont nog thuis en de
andere helft woont in een gezinsvervangend te-
huis. Ze worden 's morgens gehaald met een
busje of taxi en 's middags weer thuisgebracht.
Er is een aktiviteiten-leiding voor verschillende
aktiviteiten zoals bijvoorbeeld handenarbeid,
spel en muziek, koken en bakken, sport en spel,
volksdansen. De bezoekers kunnen kiezen uit
verschillende aktiviteiten, die ze zelf leuk vin-
oen.
Zo is er voor diegene met een wat hoger nivo
wereldoriëntatie, zij bezoeken bijvoorbeeld een
rechtzaal. Voor het laagste nivo is er een spe-
ciale snoezelkamer, daar kunnen ze heerlijk
knuffelen, spelen en genieten van de muziek.
Er is een centrale keuken en om de beurt moe-
ten de bezoekers helpen in de huishoudelijke
dienst met afwassen, koffie zetten enz.
Zo zijn er ook enkele aktiviteiten buiten Cronen-
burg, zoals zwemmen in Joure, paardrijden in
de manege en dan nog de gezinsaktiviteiten. Ze
helpen in een gezin, daar doen ze kleine klusjes
en wat vooral heel belangrijk is het koffiedrin-
ken.
Na de videofilm van Cronenburg vertelde An-
neke Hoogterp iets over,,De Ee". ,,De Ee" is op-
gericht door een stichtingsbestuur, het is een
tussenoplossing, voorlopig was er geen plaats
vrij in de Stipe oÍ Cronenburg, vandaar dat men
gekozen heeft voor een nood-dagverblilf. Het
personeel bestaat uit vrijwilligers. Men komt aan
de financiën door giften en donaties uit de dia-
koniën.
Het aantal bezoekers aan ,,De Ee" is op het mo-
ment 3, de aktiviteiten worden aangepast aan
de vrijwilligers. Het schema ligt niet vast en kan
per week verschillen (dit in tegenstelling tot Cro-
nenburg. De bezoekers komen zelf met het
openbaar vervoer en worden van de trein ge-
haald.
,,De Ee" is een noodoplossing, het streven is
binnen drie jaar een derde dagverblijf in de Zuid-
westhoek. Bij dit nood-dagverblijf kun je ook en-
kele kritische kanttekeningen plaatsen, je werkt
immers het ministerie in de hand door het
werken met vrijwilligers. Je moet natuurlijk wel
druk op de ketel houden, anders komt het derde
dagverblijf er nooit!
Hierna werd er nog een videofilm vertoond over
..De Ee". Na deze avond had iedereen een dui-
delijk beeld van een dagverblijf.
Deze avond werd georganiseerd door de dames
D. Bakker. M. Mulder, R. Raadsveld en G. Phi-
lips.

K. Hoeksma en M. v.d. Werf

Ghristelijke
Plattelandsvrouwenbond
De afdeling lJlst van de CPB hield haarvergade-
ring op 17 november j.l. 's avonds B uur in het
Mienskipsh0s te lJlst.

Door aÍwezigheid van de beide presidentes was
de leiding van deze avond voor de oud-presi-
dente mevrouw Feenstra-Noordhuis.
Medewerkers van de Klepper hadden een stand
ingericht met allemaal artikelen uit de 3e We-
reldlanden.
Hier kon men in de pauze wat van kopen. Deze
avond stond in het teken van de Ontwikkelings-
samenwerking.
Na het welkomstwoord, gebed en meditatie
was het woord aan de dames Jongsma en Bak-
ker. Ontwikkelingssamenwerking is, zoals het
woord al zegt, een samenwerking tussen landen
met verschillende ontwikkeling en cultuur.
Als het goed is, zouden beide landen er profijt bij
(moeten) kunnen hebben van zowel produkten
als cultuur.
Dus geen ontvangeren geen gever, geen opleg-
gingen en verplichtingen van één van beide lan-
den. Wel hebben de onderontwikkelde landen
nog jaren begeleiding nodig, maar geen opge-
legde hulp.
Ook moeten onze overschotten niet in die lan-
den gedumpt worden: dat verpest de markt.
De mensen uit het riike westen moeten zich hier-
van bewust worden.
Waarom is het belangrijk deze problematiek bij
de CPB-leden te brengen?
Wij zijn (meestal) vanuit onze verschillende ker-
keijke achtergrond met hetzendings- en missie-
werk opgegroèid.
Na het vertonen van een diaserie over hoe de
vrouwen leven in Burkina-Fasso, was er gele-
genheid voor het stellen van vragen. Deze wer-
den beantwoord door de dames Jongsma en
Bakker.
Het beleidsterrein over ontwikkelingssamen-
werking is een opdracht, die wij vanuit Gods
wet: 'De naaste lief te hebben als onszelf', pro-
beren te verwezenlijken.
De volgende vergadering is op 15 december
a.s. Dan hopen we met elkaar het Kerstfeest te
vieren.
Namens het bestuur,

J. Osinga-Bijstra

-wr]ilíEfiN
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tÉJIJ1ST
Wij van de winkeliersver. lJlst

wensen al onze cliéntéle Prettige
Feestdagen en een Voorspoedig

1 989.

De Boer's Bakkerij
Rijwielhandel l. de Boer

R. Boorsma, SRV
Golff Supewrmarkt
De Haas Bloemen
Kapsalon Jenny

De Klepper
Fotostudio De Kykkast
Post Woninginrichting

Speersta's Voordee I markt
Install. en Loodg.bedr. A. Sijperda

lJlster Warenhuis M. v.d. Veen
Boekhandel Visser

SchildersbedrijÍ J.G, de Vries
Willy Wagenaar, Salon Elegance

Slagerij Zijlstra
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Onmetelijk is de snelheid van de tiid,
dat blijkt te meer als men terugziet.

Januari

. Oosthem en Nijesyl hebben per 1-1-1988
486 inwoners, Ulst heeft er 2840.

r Op 'l januari overlijdt Nolke Waltje, oud 63

laar. Waltje was in Oosthem en lJlst vele jaren
melkboer en lid van het muziekkorps.

. Piet Boersma uit Sneek wordt de nieuwe trai-
ner van lJ.V.C.

. In de raadsvergadering van '19 januari wor-
den de nieuwe straatnamen De Koffe, De
Sk0te, De Smak en De ïslalk van het plan
Cloosterkamp goedgekeurd.

. Astrid Bijlsma wordt schermkampioene van
Nederland oo de elektrische floret.

e Microform b.v., leveranciervan kettingÍormu-
lieren en computers met toebehoren, neemt
ziln intrek in een nieuw pand aan de Rood-
hemsterweg.

. De Gemeente van Jezus Christus te lJlst
houdt op 31 januari een doopdienst door on-
derdompeling in het Burgemeester Raster-
hoff zwembad te Sneek.

Februari

. B & W willen / 250.000 beschikbaar stellen
voor een nieuwe brandweergarage. De raad
brengt dit bedrag terug tot / 200.000,-.

. Op 11 februari overlijdt Femmigje van der
Meer, oud 92iaar, sinds 1981 weduwe van
houtwarenfabrikant Sipke Woudstra.

. Het eerste team van tafeltennisclub Effect '78
wint de wedstrild tegen de Flecke Joure met
6-4.

. In de kranten verschijnt het bericht dat de lJl-
ster vestiging van houthandel Kunst-Ober-
man (v/h S.O. de Vries) gaat sluiten en wordt
overgeplaatst naar Heerenveen.

o Drs. J.C. Buurmeester wordt op 28 februari
als predikant bevestigd in de GereÍormeerde
Kerk te lJlst.

o Op de Algemene Ledenvergadering van de
Groene Kruisvereniging lJlst spreekt de heer
J. van Brouwershaven over'De rechten en
plichten van de veaekerde bij het zieken-
Íonds'.

. In het iaarboekje van de vereniging 'Stadsbe-
lang lJlst' staat bi! het punt aktiviteiten: 'De
watermonsters die genomen zijn in de
Geeuw nabij de surfplaats ziin veel positiever
dan was verwacht. Dus toch een officiële
zwemgelegenheid . . .'

Maart

. Op zaterdag 5 maart arriveert Marcel Reint-
sema hier tussen de sneeuw- en hagelbuien
door als eêrste deelnemer van de ElÍsteden-
surftocht.

o Begrafenisvereniging'De Laatste Eer' houdt
op 10 maad een ledenvergadering in dê aula
aan de Stadslaan.

r De bekende trekkertrek-reus 'lt Kypmantsje'
van Kees Zijsling doet mee aan een demon-
stratie op een landbouwtentoonstelling in Pa-
rijs.

. Tjerk S. Bakker overlijdt op 1 4 maart in de ou-
derdom van 64 laar. Hij was vele jaren één
van de directeuren van de WindmotorenÍa-
briek Gebroeders Bak*er.

o Openbare Basisschool 'De Kogge' haalt ruim
900 gulden op voor het Kindedonds Unicef.

Jaaroverzicht 1988
. Kandidaat drs. Paul van derWaal uitAmster-

dam wordt beroepen in de Hervormde Ge-
meente lJlst. Hij neemt dit beroep aan.

o De leden van de Ned. Christen Vrouwen
Bond bezoeken het nieuwe politiebureau aan
de Galamagracht. Wachtmeester Hans Vis-
ser treedt op als gastheer.

April

o Onze stadgenoot Rijkel Groenveld wordt be-
noemd tot konsulent van het museum 'War-
kums Erfskip' te Workum.

o Op 93-jarige leeftijd overlijdt Ytje Leenstra,
sinds 1980 weduwe van bakker Bauke Rein
Windsma.

. Concordia en Euphonia houden een dona-
teurskonsert in veilinghuis Baerveldt aan de
Roodhemsteruveg.

o Het voormalige postkantoor Galamagracht
43, thans eigendom van de familie H. Bou-
man, wordt gerestaureerd. In de voorgevel zit
een steen uit 1 634.

Vroeger stadhuis, sinds 1B-12-1987 buro van
de Rijkspolitie groep lJlst.
Voor de groots opgezette open dag op 28 mei
19BB is veel belangstelling. Burgemeester B.W.
Cazemier probeeri als eerste de zogenaamde
reddingssimulator. Kommandant Hessels en
zijn medewerkers kunnen terugzien op een ge-
slaagde happening.

Mei

. Hendrik en Wietske Bootsma uit Oosthem
winnen een hooÍdprijs in de Leeuwarder Cou-
rant puzzelcompetitie.

o Nolke-Jan Bergstra wint bij de gymnastiek-
vereniging Stànfries met 37.8 punten de wis-
selbeker tijdens deklubkampioenschappen.

. Op 7 mei overlijdt Tjitte Nooitgedagt, Ridder
in de Orde van Oranje Nassau, oud 71 jaar.
Nooitgedagt was vele jaren directeur van de
gelijknamige schaatsen- en gereedschap-
penÍabriek. Hij bekleedde verschillende
maatschappelijke- en kerkel ijke functies.

. Jan Vink looot van 10-13 mei de Elfsteden-
tocht. De sponsorgelden komen ten goede
aan de E.H.B.O.-vereniging lJlst-Oosthem.

o De bekende Jostiband uit Zwammerdam
speelt op een feestavond van de voetbalver-
eniging |J.V.C. De door |J.V.C. opgezette
puzzelaktie ten bate van een kinderboerderij

voor Borneroord te Beetsterzwaag wordt ge-
wonnen door mevrouw A. v.d. Kooij-Wester
(Yde-Aukje).

o De Rijkspolitie te Ulst houdt op zaterdag 28
mei open dag. Het politiebureau aan de Gala-
magracht (v/h stadhuis) is voor een ieder te
bezichtigen en er zijn allerlei aktiviteiten. De
demonstratie van politiehonden (met namen
als Boris en Attack) trekt veel publiek.

o Dominee Sake lJpma en zijn vrouw Jenny
Okma vieren op 31 mei hun 25e trouwdag. Zij
houden 's middags open huis in de Her-
vormde pastorie ie Oosthem.

Juni

o De Afdeling Wymbritseradiel van de P.v.d.A.
vergadert in de Klepper. Spreekster is gede-
puteerde mevr. drs. Johanneke Liemburg
over'Kultuerbelied yn Fryslán'.

o Folkert Bijlsma gaat in deze Íegio van start
met een zogenaamde'snackwagen'. De wa-
gen doet de verschillende wijken en scholer
wekelijks aan. \r/

. Op 13 juni werken de lJlster bejaarden hun
jaarlijkse uitstapje met de luxe boot Mozad.

o In de vroegere Gereformeerde Lagere School
aan de Eegracht (Mauritiusschool) komt een
noodopvang voor oudere verstandelijk ge-
handicapten. Het dagverblijf krijgt de naam
'De Ee'.

o De stichting Jeugd- en Jongerenwerk lJlst wil
een eigen jeugdhonk. Voorzitter Erik Adema
maakt bekend dat er een plan is ontwikkeld in
samenwerking met de Fierljepvereniging en
de lJsbaanclub.

o Hief ke Douma neemt na 40 iaar afscheid als
gymnastiekleider. Loco-burgemeester Jan
de Vries speldt hem de versierselen op van
Ridder in de Orde van Oranje Nassau.

o Na een lieÍdevolle verzorging in 'Beileroord'
te Beilen overlijdt op 30 juni Sjoerd F. Breke-
veld, oud 66 jaar.

Juli

. De heer D. Prins uit Tiel houdt in De Kleppe
een lezing over 'Hoe nu verder ."1 6s yys\-/
desbeweging?' Op een terrasconcert van De
Klepper treedt de bekende Staverse zanger
Doede Bleeker op.

. Rimmer Abma wint het clubkampioenschap
van de Fierljepferiening Drylts e.o. met een
sprong van maar liefst 17 meter 48! In Wes-
tergeest wordt Alwin Zwaagman junioren-
kampioen.

o JDe surflokatie aan de Geeuw bij 'it beaken'
wordt opgeknapt. B & W willen Í 5000,- be-
schikbaar stellen. De Watersportvereniging
lJlst moet door zelÍwerkzaamheid ook een
bijdrage leveren.

Augustus

. De Rijkspolitie houdt een groep van 1 5 jonge-
ren aan die diverse vernielingen hebben ge-
pleegd. De meeste vandalen zijn afkomstig
uit lJlst. Naar schatting is de schade 15 tot
20.000 gulden.

. AllaÍd Sijperda wordt bij de |.F.K.S. zeilwed-
strijden tweede in de A-klasse. In Heeg wint
hij met de Friesland, - die het lJlster Stads-
wapen als zeilteken voert - het dagklasse-
ment.

. lede de Boer neemt het rijwielbedrijÍ van Joh.
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de Vries aan de Jurjen Hoomansstraat over.
. Op 25 augustus overlijdt in het ziekenhuis te

Sneek Klaas Rollema op de leeftiid van 81

iaar.
. Met ingang van september wordt het beheer

van het Mienskipsh0s gevoerd door het echt-
paar Holwerda, Ylostinslaan 18.

September

. Het echtpaar Jellema-van der Meer is op 1

september 50 jaar gehuwd. Jellema had
vroeger een kapperszaak aan de Eegracht.

o De Raad van State beslist dat de Kogge-
scholier Daniël Smid niet in een andere groep
geplaatst behoeft te worden. Zijn vader had
hierom verzocht omdat hij meent dat zijn
zoon zich bij onderuvijzer De Jong niet vol-
doende kan ontwikkelen.

. Op 14 september start de Bond van Platte-
landsvrouwen afdeling lJlst haar aktiviteiten.
Wethouder De Jong vertelt de dames over
zijn werk als wethouder en over de opvang
van vluchtelingen en asielzoekers.

. Jisk Meiier en lemkje Veenstra zijn op 1 5 sep-
tember 50 jaar getrouwd. Zij vieren hun gou-

'den huwelijk in het Mienskipsh0s.
\í De gemeente Wymbritseradiel verkoopt 2

panden, te weten lt NiÍelhÍske, Galama-
gracht 90a en de voormalige Openbare La-
gere School, Galamagracht 48. Hiermee is
het plan om deze school af te breken en er
een nieuwerwets postkantoor met woningen
te bouwen definitief van de baan.

. Op 21 september overlijdt Hendrik Postma,
oud 86 jaar, sinds 1984 weduwnaar van
Aukje Schriemer.

r AssurantiekantooÍ De Boer betrekt een
nieuw kantoor aan de Zwarteweg te Sneek.
Dit nieuw gebouwde pand lijkt sprekend op
de loodsen van Houthandel Oppedijk, die
hier voorheen stonden.

. Hendrik Koopmans overlijdt op 27 septem-
ber op de hoge leeftijd van 95 iaar. Op 15 juni
waren hij en zijn vrouw Minke Jager 66 jaar
getrouwd.

Kreatief centrum 't Nifelhiske Galamagracht
904. ln maari 1977 werd deze voorziening ge-
opend door wethouder mevrouw A.M. Wij-
benga-van der Meulen. Vanwege de teruglo-
pende belangstelling is de beheersvereniging
onlangs opgeheven. Het pand dat eigendom
van de gemeente was, is in september j.l. ver-
kocht aan schildersbedrijf J. Heeringa.

Oktober
. Vanwege het lage leerlingenaantal stellen B &

W de raad voor om openbare basisschool
'De Kogge' af te stoten en te verkopen. Deze
school is overigens nog maar pas 13 jaar in
gebruik! Men wil 'De Kogge'gaan huisvesten
in een nieuw gebouw.

o In het kadervan dekinderboekenweekorga-
niseert de Openbare Bibliotheek een verza-
melbeurs en een soêurtocht.

. Onze oud-stadgenote Boukje Zijlstra-de
Swad, thans wonende te Leeuwarden, wordt
op 19 oktober 101 jaar. Haar man, Cornelis
Zijlstra, was hier vroeger petroleumventer.

o Het koor'Nije Moed' geeft een concert in de
Hervormde Kerk te Oosthem op 23 oktober.
Soliste is mevrouw L. de Vries-Hoekstra uit
Scharnegoutum.

o Sytze Reinalda overlijdt op 24 oktober, oud
92 jaar. Reinalda is vroeger diaken geweest in
de Hervormde Gemeente lJlst.

. De Doopsgezinde kerk kriigt een opknap-
beurt. De kerkdiensten vinden nu plaats in
Sneek en in de Keimpe Lammerts ten Kate-
zaal in Nij Ylostins.

November

. De gemeente Wymbritseradiel houdt van 7-
12 november een informatie-bouwmarkt in
het gemeentêhuis. Volgens voorlichter Enno
Kim is deze inÍoïmatiemarkt succesvol.

o De Gereformeerde Kerk te lJlst viert op 5 en 6
november haar honderdjarig bestaan. Ds.
C.G. Waringa schrijft een boekje met de titel
'De Doleantie in lJlst'. Een tentoonstelling in
de Schaapskooi over de afgelopen 100 jaar
trekt veel belangstelling.

o De roeden van molen De Rat moeten worden
vernieuwd. Het is momenteel niet meer ver-
antwoord om met deze molen te zagen.

. De inwoners van Wymbrits ontvangen gratis
een door de gemeente uitgegeven informa-
tiegids. Hierin staan allerlei gegevens, bij-
voorbeeld over het gemeentebestuur, open-
bare instellingen, afualstoffen en de historie
van Wymbritseradiel.

o In deze gids wordt ook bij elke plaats vermeld
welke verenigingen er zijn. Deze hebben vaak
toepasselijke namen zoals Biljartklub 'Stoot
maar door' lJlst, keatsklub 'De Seare Hàn'
Wolsum, Solexclub 'Flitz' Westhem, Volks-
tuinvereniging 'lt SprÉtsje' Toppenhuzen en
biljartclub'Los fan 't wiif'te Oudega-W.

. Ter ere van het 1O-jarig bestaan houdt vei-
linghuis Baerveldt een jubileumveiling. Eén
van de topstukken is een aquarel van de
Friese schilder Laurens Alma Tadema.

. De Vrouwenraad Wymbritseradiel organi-
seert een voorlichtingsbijeenkomst over het
onderwerp 'Vrouwen in de computermaat-
schappij'.

. Op een concours te Drachten behalen de
korosen Concordia uit lJlst en Háld Moed uit
Oosthem beide een 1e priis.

. Vanwege wat 'teÍolle persoanlike drokte'
stopt Fokke Nauta met de raadsverslagen
voor lt Dryltser Kypmantsje.

December

. In dê winkels wordt een nieuw merk'zuivere'
koffie verkocht. Het is koffie van het keurmerk
'Max Havelaar', die rechtstreeks van de boe-
ren en de Derde Wereld wordt gekocht. De
kerken steunen deze actie.

. Amnesty International houdt elke 2e donder-
dag van de maand schrijÍavond in de biblio-
theek. Afgelopen zomer vroeg Amnesty aan-
dacht voor'verdwenen mensen' in Chili.

Openbare basisschool 'De Kogge', Dassen-
boarch 32 te IJlst, geopend op vrijdag 22 augus-
tus 1975.
De school is al enige tijd te groot ten opzichte
van het aantal leerlingen. B & W stellen daarom
voor dit gebouw te verkopen, bijvoorbeeld voor
dagopvang van geestelijk gehandicapten, en
een nieuwe kleinere school te bouwen.

. De kerken houden zich deze winter bezig met
het zogenaamde 'Conciliair Proces'. Het gaat
hierbij om de vraag hoe de houding van de
kerken moet zijn ten opzichte van de begrip-
pen Gerechtigheid, Vrede en Heelheid van de
Schepping.

. De kollekte voor het Koningin Wilhelmina
Fonds voor de kankerbestrijding brengt in
lJlsi maar liefst / 3.360,20 op!

c Op 24 december wordt de Kerstnachtdienst
gehouden in de hervormde kerk te lJlst. Voor-
ganger is ds. J.C. Buurmeester en het koor
'De Dobbers' uit Harich verleent muzikale
medewerking.

Fr. Boschma

Takomst

Mei
de stoarmen
fan de r0zige hjerst
noch op de eachteisters
sko ik myn earen 0nder de alpino
want de winter wraamt woest en wreed
op myn Íerbylding yn en ik lykje klomsk en
gnobsk

lykwols
de Heare jout És kjeld neffens wy Ís kleie kinne

en as ik mei in moai stik kraach omheech
de tichte, skiere loften dikerje
wit ik dat by de berte
it stjerren al begjint
sa wurdt ek dizze
winter wer wei
yn de
tiid.

ÍARIIOEZ,/,PNT
"haDtaAc"-Nrbn

Ket'Nikas
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Bondsspaarbank
O5

van 1818 Sneek-lJlst

Stadslaan 51
05155-1 245
b.g.g.
051 50-1 2796

Dagelijks geopend
van 9.00-12.30 uur

....voor Uw salarisrekening

....voor Uw spaarrekeningen

....voor Uw verzekeringen

....voor Uw reizen

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
BONDSSPAARBANK

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

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

Vïí. Huisman
Eegracht 37 8651 EG lJlst 05155-1735

TIMMER. EN AANNEMERSBEDRIJF

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

lJlst, Roodhemsterweg 4, TeleÍoon 05155-1880/1 348
Postadres: Postbus 29, 8650 AA lJlst

MAAR fiÍ|ED

ER IS

ÍotograÍie
r portretÍolograÍie
* ÍeclameÍotografie

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

DAT OÍ|TFF

Felkle Sybrandy - Vakíotograíe
Geeuwkadê 4 - 8651 AA Ulrl - talêÍoon É155-2222
PÍlvé: Molêílnne 57 - 8621 DD Hê€g - lêloíoon 05154-2819

Voortaan kunt u ook bij ons teÍecht voor lilms,
Íolocamera's, ÍlitsmateÍiaal en lijsten. Tevens
zijn wij er voor het ontwikkelen van UW Íilms
en Íoto's. Ons advies is gratis.

Yaaromhopen...
afs a Yoordelig
hant huren?

De doe-het-zelver huurt bij
ons o.a..' a Ladderc a Rol-
sleige/'s a Speciemolens
. Cirkelzagen . Decoupeer-
zagen a BOOrmachines
o Schuurmachlnes o Parket-
schuurmachines o Qrcn6-
of Tuinf rezen . Ketting-
zagen enz. enz.

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

Geboortekaarties, Trouw- en Gelegenheidskaarten worden
bij ons vakkundig gedrukt. Boeken ter inzage!

OOK UW ZAKELIJK
DRUKWERK
IS BIJ ONS /N
GOEDE HANDEN,

Galamagracht 9, lJlst, 05155-1318

o Schoonheidssalon
o Zonnebank

Dr. Muller

Dlverse behandellngen
alleen op aíspnak.

Depót: Dr. Babor, Dr. Eckstein en Biodermal.
ÁN8OS aangesloten en Stivas gediplomeerd.

9n/anE/antrw'
$WrqWnft4rul

WESTERGOLEANE 31

TE1.05155-1510
/Jtsr
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It bin allegear skytmerakelg se i de jonge

Krystferhaal:

'Moast avensearje,'waard derfan 0nderen rop-
pen. Ja, dat wie ek sa. Gau syn trui opsykje en 't
boekje net ferjitte.
Doe't er nei onderen skeat en foar de grutte spe-
gel syn jas oanloek, Íielde er foar 't earst de
spanning. Allinne troch de nacht nei 't krystfee-
strepetearjen. No ja, nacht, troch de j0n. Kom
op, prate er tsjin himsels, gjin skytmerakels, Ílink
wêze en yn 'e keamer neat merke litte. Aanst soe
syn heit noch sizze:'lk bring dywol.'En datwoe
er jon net. Hy mocht dizze kear allinne, hy woe
dat graach en hy soe dat. Dêrmei Ét! Selsferse-
r,erd seach er yn 'e spegel, beret stapte er de

. amervn.\Ko, hoi'heit, hoi mem oant aansens hear.'
'Ja horis. Silst foarsichtich wêze en weromreis
kinst grif wol mei Klaas-en-dy ride.' 'Ja wit ik.'
'Net omhingje mar goed trochstappe, dan bist
ier en betiid oanwêzich.'
'Ja mem, ik kin 't paad wol fine hear.'
'No, moai as't sa Ílink bisie, marskep mar net sa
op, yn tsjuster liket de wráld altyd oars.'
Hy hie de kink beet. No moatst er fuort, foardat
heit him beprate. 'No hoi, oan't aansens.' Wilens
er noch roppen hearde trêde hytroch de gong,
socht syn klompen op en sette óÍ.
Earst moasten de agen wenne oan't tsiuster. lt
wie net roettsjuster. De farske snie llochte op.
Fierders seach er in pear stjerren en fielde er in
kàld wyntsje, Hy snÍfde. As de noas dan in
bytsje tichtloek, dan friesde it.
Ja, it friesde. Miskien kaam der jOn noch wol
mear snie. No, hy moast by himsels bekenne dat
heit dochs wol gelyk hie. De wráld like no hiel
oars. Wat oars sa gewoan wie, wie no weiwur-
den yn it swarte fan de j0n. Hjir en dêr baarnden'.'chtsjes. Dêr wenne Klaas en dêr Alie en

\--r'ntsje. Oan de oare kant seach er de ljochten
fan de lisboks fan Hoekstra.
Yn 'e fierte wiene h0nderten ljochtsjes fan de
stêd. Hy seach omheech. De stjerren wiene no
Íuort. Der kaam ek in bytsje mear wyn. Hy treau
de hannen noch djipper yn 'e b0se. Lekker
waarm. Lykas syn fuotten. Hy hearde suver
neat. Allinne syn eigen stappen. En de beam-
men, dy hearde er no ek. Ja, dÉdlik. Hy seach
se. D0nkere twigen graaiden om har hinne. En
yn eltse stam koest wol wat aparts 0ntdekke.
Oan ien kant bedutsen mei snie. lt liken wol ge-
sichten. Hiele lange, frjemde hollen, stiene dêr
mar wat stil nei him te sjen. Hy stapte stevich
troch. Gjin skytmerakels. Hy soe earst ris repe-
tearje wat er nei foaren bringe moast. Pear kear
in tekst. Hy koe se hast al Ét 'e holle. Yn de stàl
hie't ek tsjuster west. En yn 'e fjilden ek. By de
hoerders. En doe wie 't ljocht wurden. Ljocht yn
de hiele loft. Wer skóge er de loft. Dy wie net al-
linne swaft mar ek griis-grau. Der kaam griÍ snie.
Hy hearde de wyn yn de beammen. lt wie krekt
as g0lden de beammen. Miskien wol om't se no
gjin blêden mear hiene. Hy seach achterom. Yn
'e Íierte seach er it b0tendoarsljocht fan harren
h0s. Heit en mem soene it no wol oer him ha.
Tocht er. Hy fielde him grut. Dochs, dochs wie er
dy spanning noch net kwyt. Krekt as hong der
mear as snie yn 'e loft.

Mar wat koe der misgean? Hy moast net te folle
nei de beammen sjen. En net tefolle nei de loft.
Trochwàdzje en tink wilens mar oan't krystÍeest.
It krystfeest dat altyd sa gesellich wie, sa moai
en fredich. Beammen mei ljochtsjes, dy't lekker
r0kten. Dizze beammen hiene gjin ljochtsjes.
Stiene sp0keftich te triljen, wilens har t0ken as
grutte earmen kreakjend Íerweegden.
Hy soe syn tekst noch marris yn himsels opsiz-
ze. Of soe er l0dop dwaan? Nee, stel dy foar.
Mar stil foar him Ét.
De dyk makke in bocht. As er troch de bocht wie
soe er ynearsten net in ljocht mear sjen. Net ear-
der as er foarby d'áld heaberch wie Ían de Jelle-
ma's. Hy koe dit ein fansels ek drave. As er dan
Íoarby de heaberch wie soeer it doarp al sjen.
Nee, net drave. Gjin skytmêrakels. Hee, snie-
flokken. Hy fielde se op syn noas. Grutte,
tsjokke flokken. Wat wie snie dochs moai. Oer-
dei wie alles samar wer fuod. Teminsten op ,e
dyk. lt waard no noch tsjusterder. Mar it soe net
lang duorje of hy wie by d'áld heaberch en dan
noch in eintsje en hy hie't ein yn sicht. JOn al soe
er tsjin d'oaren beare, hoe oft er allinne troch de
nacht kommen wie. As er der earst mar wie.
No moast dy áld berch hast ek komme. Hy ryd-
boske in lyts bytsje. Mar kàld wie er net. Gong
hálde, werom koe net, wie der net, hold er him
sels grut foar. OÍ wie't mear fjochtsjen tsjin't
lêste bytsje selsbetrouwen?
Dêr seach er de omkanten fan d'àld berch.
In hege swarte punt stuts yn de grize loft. De
flokken waarden noch tsjokker. lt balle Onder
syn klompen. Sa no en dan stampte er it deróÍ.
Dêr wie de àld berch. Hjir soe er eÍkes yn de lijte
komme. Hjir wie't ek Wat stiller. As in reus fan it
iepen fjild, sa st0n d'áld berch hjir. Hy skopte de
balle snie Ían syn klompen. Fierder moast er
wer. Krekt doe't er de gong wer te pakken hie,
hearde er wat. Wat oars as oars. Hy waard der
kjel fan. En kàld tagelyk. As wie er fêst ktibbe
oan de wite gr0n. Wat wie dat?! No hearde er it
wer. In heech g0lerich gel0d. En't kaam Ét d'àld
heaberch. Mar gau fierder? Nee, dat woe net.
Hy stie as in byld. Wer dat klaaierige gelOd. Der
g0lde ien. Hy fielde it pikefel oer him hinne str0-
pen. Wat wie dit? Moast er sjen? Of moast er
trochrinne? Net omhingje, wie him sein. Mar dit

wie wat 0ngewoans. G0len fan in bist. Dat wie't.
Hy moast it sykje, fine. Syn hert bonkte him yn 'e
kiel. lt wie dêr roettsjuster. En hy moast aven-
searje. DÍdlik hearde er it no. Hy kearde him om.
Gjin skytrnerakels. Sp0ken leaude er net yn.
Sóntsjes drukte er him tsjin't kálde hout. As er
no sa troch skarrele soe er de doar fansels wol
fine. Hy fielde dat it swit him Ítbruts. As it no
dochs ris wat oars wie? Stapke foar stapke gie
er fierder. Syn krysttekst skeat him samar yn ,e
holle. 'Sjoch, de jongfaam sil in bern ferwachtsje
en in soan krije en se sille Him Emmanuël neam-
me, wat betsjut: God mei Ís.'
Ja ek mei him. Hy skeuvele, al taastend, fuotsje
Íoar fuotsje fierder. Dêr wie er op 'e hoeke. Fuor-
tendaliks hearde er wer de wyn, dy't boarte mei
twigen en flokken. Noch in pear meter, dêr wie
de doar. Hy fielde oan't klinksel. lt gie mei ge-
mak omheech. Dizze doar siet nea op in skoattel
of op slot. Dat wist er. ln fikse wraam en dêr
swaaide de doar al kreakjend iepen. lerdetsjus-
ter. Mar in sêft g0len trune him oan om deryn te
gean. Hy tocht oan syn heit en mem. Mar ek oan
Joazef en Maria. Foar harren wie ek gjin plak yn
de herberge mar wol yn in stàI. Faaks heaberge.
Yn 'e fiede hearde er in auto oankommen. Klaas
skeat him troch de holle of Alie-en-dy. Hy kon-
sintrearde him op 't g0len. As er gelok hie?!
In flits fan de koplampen skynden in fraksje yn
de heaberch. Doe wiene se foarby. Mar 't wie
genóch. Twa meter fan him óf - en hy strofÍele
der hast hinne - lei in lyts h0ntsje te g0len yn in
heapke hea. Hy Íielde it. Fuort wie't bistke stil.
Och, och. Hy aaide it. lt bist wie hielendal kàtd. lt
slikke syn hannen. Hy gie der by sitten en wuolle
it b0nte bijkeh0ntsje by him yn de jas. Sa soe't in
bytsje waarm wurde. En hy soe hjir earst bliuwe,
aaie en prate, leaÍje en kr0pe, aaie en... fertize
yn blidens en healÍerlerne eangstme siet er dêr
samar in skoft. Oant er murk dat der in auto wer-
omkaam en wer werom, en mear as ien, se
sochten, hy hearde 'hjir geane syn printen hin-
ne' en dêre, ynienen, yn de doar, grutte minsken
mei lampen, dêre... 'Heit, sjoch ik haw in h0ntsje
Í0n, yn't strie en it is sa leaf en sêft, Heit it makket
my sa blier en lokkich...'

P.F.
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Occasions en
N ieuw-verkoop
Goede service

Tel. 1249
Holtropweg 5

Reparatie
Plaatwerk - Spuiten

Galamagracht 44 - lJlst
Te|.05155-1996

anlta

w()íanl'
Zevenpelsen 8, 8651 BT lJlst
Privé: Sikko Sjaerdemalaan 31 , lJlsl
TeleÍoon 05155-1322

&q,rdtlt-d n'mmlu anatattu,

Dlverse Saíades
voor de Kerstdagen of Oudejaarsavond
Vers in eigen keuken bereid.
Beste/ tiidig,

Snackbar
"De Witte Kat"
Popmawal 3 - lJlst - Telefoon 1388

TIMMER. EN AANNEMERSBEDRIJF

FA.G.SPIJKSMA&ZN.

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

voor u op maal

Uilenburg 35 - lJlst - Tel. 05155-1228

KWALITEITSFIETSEN VOOR IEDEREEN!!

OAZEII8 . ToURFIETSEN
Batovus : ?ËP^AJE|EJ.S*EN

Sparta : 9ËóEEiIIIFÉERFTETsEN

ook voor: advies, service en reparaties.

iilst Jurien Hoomansstraat 2 teteÍoon 051ss-1604

dfgCh lS tgfC0mPagnie Fauaetswei 22 tereÍoon 0s122-26s4

GROND- EN VERZETWERK
WALBESCHOEIING
HEiWERK tr RIOLERING
AGRARISCHE WERKZAAMHEDEN

AerEawmirlEsbedrlif W*S- *n rrVaterbouw

Stienstra &van derWal

tr
n
tr
n

rlj riefbedrljf

Galamagracht 107 8651 EE lJlst 05155-1491
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Museum Stadsgalerie Sneek
Een groep enthousiaste en kunstzinnig aange-
legde hobbyisten uit Grouw, Leeuwarden,
Scharnegoutum, Sneek, Wommels en lJlst zijn
bij elkaar gekomen in het gebouw museum
'Stadsgalerie Sneek' aan het Kleinzand nr. 94.
Vandaar uit gaan zij exposeren, demonstreren
en vedellen. De voorwerpen die zij zelt hebben
gemaakt verkopen ze tegen een kostendek-
kende vergoeding.
U kunt patchwork, teddyberen en tricot poppen
bewonderen. Verder ziet u figuurzaagwerk, o.a.
miniatuur Oleborden en kunstig houtsnijwerk.
Natuurlijk ontbreekt de Hindelooper schilder-
kunst en het oude kantkloswerk niet. Blikknip-
kunst en de volkskunst van het papierknippen
zijn hier te zien evenals het glasgraveren. Sier-
stenen geslepen uit de eeuwenoude halfedel-
stenen zijn een attraktie op zich.
Bijzonder Íraai ziin de speelse uitvoeringen van
de handgemaakte kleine romantische of
sprookjes-figuurpoppetjes. Het brengen van de
bloemsierkunst in zijde als gedroogde bloemen
geeft een charmante aanblik.
Hebt u zelf als hobbyist ook van die 'gouden
' 'nden' neem dan eens kontakt oo met de heer

- 
,reltema, telefoon 05150-12291 .

DatzelÍde kunt u doen als u een verzameling
hebt waarvan u ook een ander wilt laten genie-
ten. Kosten zijn hieraan voor u niet verbonden,
noch als hobbyist of veaamelaar.
In het museumgedeelte van de Stadsgalerie
staan achter vitrines kunstzinnige, exclusieve,
leuke, bijzondere en kostbare privéverzamelin-
gen opgesteld, zodal ook deze voorwerpen
voor de bezoekers zijn te bezichtigen. De gehele
inventaris is tegen brand- en inbraak verzekerd
zodat hobbyisten en verzamelaars financieel
gedekt zijn.
Mogen wij u in de komende feestdagen als be-
zoeker of bezoekster welkom heten?
Museum 'Stadsgalerie Sneek' is open tijdens de
Kerstvakantie vana'f 21 december a.s. vanaf 's
morgens 1 0 uur tot 's avonds 9 uur als het koop-
avonden zijn. Op de andere dagen is de galerie
open tot 's middags 4 uur. Op 1e Kerstdag en
Nieuwjaarsdag is de stadsgalerie gesloten.
De entreeprijs is / 1,- per persoon.

_ neeker Assurantiekan-
toor De Boer BV
sponsor jeugdaÍdeling
v.v. lJ.v.c.
Het 1B en 1C elÍtal van de v.v. lJ.V.C.
kan weer veel impulzen putten uit deze

wel heel mooie geste. Op 12 november
j.l. kwam dhr. G. de Boer de shirts over-
handigen met veel mooie woorden. Na
nog een leuke attentie voor zowel De
Boer BV als ook voor de 2 elftallen.
Langs deze weg willen wij nogmaals
Assurantiekantoor De Boer BV bedanken
voor dit mooie gebaar.
Op de foto v.l.n.r.: (boven) Durk Broer-
sma (trainer), Johan Dotinga, Jurjen v.d.
Berg, Wiebren Groenveld, Arjen Lob-
steyn, Jan Zaagmans, Johan Bouma,
Marco Nooitgedagt, Ronald Boorsma,
Klaas. W. Zwaagstra, Jouke Hoekstra,
Arjen Adema, Gerrit J. Muizelaar, Michel
Floris, Peter. T. Hoekstra, Rienk Muize-
laar, Anderd Bootsma, Gerke de Boer
(sponsor).
(Onder) Eise Adema (leider B's), Marten
Visser (leider B's), Arnold Boersma, Kees
de Haan, Jeroen Meinen, Marko Boorsma,
Sybren P. de Witte, Ybo de Vries, Walle
Terpstra, Ascon Regeling, Bennie Rege-
ling (leider C's), Klaas HoÍman (leiderC's).

vervolg van pag. 1

Nauta, Uilenburg 10; Kilometerteller,
Bastianet, Monnikmolen 148, Sneek;
Waardebon v. l.25,-, J. Wltlermans,
Buorren Í9, Uitwellingerga; Waardebon
v. f. 25,-, J. v.d. Schouw, S. Sjaerdema-
laan2) Diepvriespakket, W. v. Neilen,
Stadslaan 15; Krultang, J. Fokkema-
Klaver, Stadslaan 46; Waardebon v. Í.
25,-, J. v.d. Schouw, S. Sjaerdemalaan
2; Waardebon v. í. 25,-, Íam. Hoekstra.
Galamagracht 82; Waardebon v. Í.25,-,
Jaïr de Paauw, Eegracht 70; Fondue-
Gourmetschotel, J, v.d. Kooi, Dralsler-
hOzen 1, Oosthem; Waardebon v. Í.
25,-, J. de Boer, Westergoleane 63;
Krultang, H. v.d. Zee, Eegracht 36;
Waardebon u. l. 25,-, J. Zillstra, S.
Sjaerdemalaan 49; Waardebon v. Í. 25,-,
P. Rollema, De Terpen 2; Vaas m. kunst-
bloemen, Van der Meulen, Uilenburg
11; Suikertulband, HoÍstra, Nijesyl 52,
Oosthem; Hobbykastje, A. de Haan, Juli-
anastraat 35; Oranjekoek, W. Koopmans,
Bockamastraat 10; Taarttang, F.
Boschma, Oosthem; Emmer muurverÍ m.
roller, W. v. Netten, Stadslaan 1S; Sulker-
tulband, H.T. de Lang, S. Sjaerdemalaan
69; HooÍdlamp, N. v.d. Lel, de Dassen-
boarch 12; Oranjekoek, P. de Boer,
Bockamastraat 5; Labyrinthspel, D.
Hoekstra, de Dassenboarch 3; Amaryllis-
bol, M. de Jong, J. NooitgedagbtÍaat l5;
Pennensetje, A. Konstapel, Eekmolen 13,

Utjower, redaksje en fierdere meíwurkers
fan It Dryltser Kypmantsje wínskje de lêzers
in hiele goede Kryst en in Lokkich Nijjier!

Uitgever, redaktie en verdere medewerkers
van lt Dryltser Kypmantsje wensen de lezers
Prettige Kerstdagen en een Gelukkig
Nieuwjaar!

Sneek; Jeep m. aanhanger, De Boer, Ny
Ylostins 37; Hyaclnthbol m. glas, Anne-
lies v.d. Goot, Essenstraat, Leeuwardeni
Pepermolen, Ineke Wijnands, Geeuw-
kade 21; Borduurschilderlltie, Naomi
Uehibori, Zevenpelsen 19; Magn. schil-
deriitje, C. de Jong, Westergoleane 21.
De prilzen kunnen worden aígehaald bij
A. Sijperda, Stadslaan 2a.

a reoorotiê a sooedversiellen
o bolonceren . schroêÍosinltollodês

2. SCHÊEPSilOïOREI{
r levering en inbouw o ombouw
o onderhoud o hooÍddeoler von
"Thornycroft" moloren . k€erkoppelinlen en repororie

ÍE VÊRHELPEN. I t -l h"érch,êvên , - -, 4878e

3. SCIIEEPSBEXODIGDII:DETl;;:.*;.;:,"--===rm
iï'.',,i'.ll!l"*.'*,.n 

"n.. 
.nf

4. VOOR DE DOE IIEÏ ZI
. helling toi ! 5 ton . hogedrukreinigingsspuil
o deskundio odvies.

IN UW KOSTBARE VAKANTIETIJD PROBEREN WIJ
ZO SNEt MOGEI.IJK UW STORINGEN

i,1.1.:iffi)W1rï!,3.,.8à
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otRlfK ('EDKeltr ..oooooo PUNTSGEWIJS

BEATRIX FONDS
In de week van 19 Vm 24 september j.l. werd de

iaarlijkse kollekte voor het Beatrix Fonds gehou-
den.
De opbrengst hier in lJlst was / 1 .313,90.
Alle gevers en geeÍsters hadelijk bedankt!
Ook alle kollektantes nogmaals bedankt voor
uw hulp om deze kollekte te doen slagen.

H. Poelstra-Wiersma

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

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

J.G.DEVRIES -IJAST
sclrllder:s. en behangercbeclrllÍ

Ci@,e-I'€lt-relÍ.zask

Galamagracht 13 - Tel. 05155-1387

Voor nieuwbouw, uitbreiding of
onderhoud van uw:

o Verwarming
(C.V. en lokale verwarming)

. Sanitair en waterleiding

. ZinkweÍk

. oakbedekking

lnslallatie- en loodgieleÍsbedriií

A. SIIPERDA
Stadslaan 2a, teleÍoon 05155-1224

De enige zelfslachtende slager in
ons sfedeke, snijdt voor U het vlees
zo van het stuk.

ProeÍde U al:

Ons vers gemalen

heerlijk gekruid
gehakt

en onze echte

Friese droge worst?

D i nsd ags- en vri jd ag savonds
bezorgen wij Uw bestelling!

SLAGERIJ

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

Geen jeugdhonk meer!
1 September j.l. is ons tiidelijkieugdhonk geslo-
ten in verband met verkoop van de oude school.
Jammer voor de jeugd natuurlijk die er met veel
plezier B maanden lang een onderkomen had.
Na het sluiten kwam natuurlijk de vraag naar bo-
ven: Wat doen we? Gaan we door of stoppen
we?
Mede door de oositieve reakties is het besluit
gekomen toch te proberen om een nieuw jeugd-
honk van de grond te krijgen.
Er waren natuurlijk ook negatieve reakties van
mensen die het helemaal niet zagen zitten en
dat misschien nog steeds niet doen. Maar dat
zal ook altijd wel zo blijven.
We zijn nu op het ogenblik bezig met nieuw-
bouwolannen en ondervinden toch van alle kan-
ten steun!
Ook de gemeente staat er positief tegenover,
wat voor ons een stimulans is om door te gaan.
Zolang er nog geen nieuw onderkomen voor
ons is, willen we toch proberen om deze winter
een gevarieerd programma voor elk wat wils te
brengen, dus voor long en oud, zodat de bur-
gers van lJlst kunnen zeggen: De inzet van de
jongens is eÍ wel, dus het nieuwe honk moet er
komen!
De data die u beslist moet onthouden zijn: 10
december: popgroep Wild Power, Mienskips-
h0s; 1 7 februari: Playbackshow + disco-avond,
Mienskipsh0s; 15 april: Teake v.d. Meer, Miens-
kipsh0s.
Misschien weet u nog hoe goed vorig jaar -
dankzij de inzet van de jeugd - de oudejaarsa-
voind is verlopen;er zijn plannên om weerzoiets
te organiseren en we hopen dat het dan weer
net zo rustig in lJlst blijft als vorig jaar.
Als er nog mensen zijn die er voor voelen om in
de Ouderparaplu mee te draaien dan kunnen ze
altijd kontakt opnemen met een van de be-
stuursleden.
We hopen dat de door ons georganiseerde
avonden veel publiek zullen trekken, zodat we
eer van ons werk krijgen.
Voor inlichtingen: secr. E. Adema, Julianastraat
4. lJlst. tel. 05155-1 856.

TUINBOUWVERENIGING IJLST
Er zijn momenteel weer enkele tuinen be-
schikbaar.
Aanvragen of inlichtingen: tel- 1787 oÍ 2029.

ANNA SCHRAA-VAN POPTA

GEDIPLOMEERD
PEDI CU RE

Geeuwkade 11 - Telefoon 1930

W reniging'Stafubelang IIsl
Voor de 3e achtereenvolgende keer organiseert
de vereniging Stadsbelang een Kerstboomver-
branding.
Deze zal plaats vinden op maandag 2 januari
om 19.00 uur op dezelfde plaats als voor-
gaande jaren, dus over de spoorweg, richting
Oosthem.
De bomen kunnen vanaf 1 6.30 uurworden inge-
leverd.
Natuurlijk zijn er weer prijsjes aan verbonden.
Voor elke ingeleverde boom krijgt men een
lootje, waarmee de volgende prijzen gewonnen
kunnen worden:
1e prijs: walkman
2e prijs: waardebon van / 10,-
3e prijs: 2 waardebonnen van / 7,50
4e prijs: 5 waardebonnen van / 5,-.
De trekking en prijsuitreiking vindt direkt na af-
loop plaats in Nij Ylostins.
De kerstvakantie is dan nog volop aan de gang
dus rekenen wij op nog meer bomen dan vorig
iaar.
Een oproep bestemd voor alle inwoners van
lJlst en natuurlijk vooi voor Nijesyl en Oosthem:
zet uw boom klaar voor de jeugd en aanschouw
's avonds het gloedvolle Nieuwjaarsvuur.

Tuinenwedstrijd
Hier hebben wij helaas nog geen reakties op ge-
had. Mocht u nog interesse hebben, meldt u dan
alsnog aan bij de heer P. van Slooten, tel. 1472.

Het bestuur

De Rabobank Rendement Rekening
biedt een goede rente èn een hoge mate

van beschikbaarheid.

Galamagracht 1

lJ lst
Tel.05155-1426

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



Bestelliist

KNALVUURWERK

...... x Kanonslag shising.

...... x Kanonslag per slof (20 pakjes)
(geen korting van '10%)

...... x Kanonslag extra .

......x Mitrailleurband -60-. .

......x Mítrailleurvuur- 700 - .

...".. x Rotje .

...... x Zevenklappers.

GRONDSIERVUURWERK

......x Wondertol ..

...... x Wonderpot. .

...... x Bang Butterfly

...... x St. Helena Vulkaan

...... x Jade Diamant

......x Zilverpracht.

.......x Butterfly Dancing

...... x Zilverfontein

...,.. x Driekleur-fontein.

...... x Magic-f ire. . .

...... x Bengaalse Vuurpot

ROMEINSE KAARSEN

......x Romeinsekaars- 7 -

...... x Romeinse kaars - 15

...... x Romeinse kaars -25 - .

LICHTKOGELS

......x Parachute-1-

......x Parachute-7-

...... x Lange Jan - 70 schots

RAKETTEN en PIJLEN

...... x Babypijl, per 12

......x Vlinderpijl ..

...... x Parachute Pijl

......x PijlAssortiment . . .

...... x Wilde Gans Pijl

...... x Bijenkorf Pijl

...... x Sneeuwval Pijl.

......x ChineseDuivelspijl, r ;... !

...... x Selectie Pijl .

...... x Kogel Pijl.

...... x Noordlichtpijl

BESTELD DOOR:

Adres

Totaal

Korting 10 /o
VERKOOP VANAF 16 JAAR

0,75 ...........

9,95 ...........

0,95 ...........

1,95 ..,........

5,50 ..........,

0,25 .,.........

0,40 ....,...,..

1,00...........
3,90 ..,..:...,.

7,50 ...........

0,45 ...........

1,40 ....,.,...,
3,25 ...........
4,15 ...........
4,95 ...........
6,25 ,.'.'.'.'.'
3,25 ".....""
0,80 ."'....".
0,80 ......."..
0,20 .."".""
3,45 '...'."..'

0,60 ..'....,..'

1,10 ...........

2,30 ...........

1,15

1,15

0,90
5,75
1,25

1,25
2,25
2,25
4,50
6,75
4,90

Te betalen
Korting alleen bij dírekte bealing

nI
)t//
.q

DRAAIVUURWERK

...... x Flitsend Wiel . .

...... x Grondzon palet 1,40 ...........

...... x Draaizon driekleur.

KINDERVUURWERK (alleen verkoop onder toezicht)

...... x Bengáalse fakkel - 30 cm 0,65 ...........

...... x Trektouwtje 0,30 ...........

......x MorningGlory-6-.. 1,75...........

......x Ster-superlang 1,10

......x Sterretjes - middel

...... x Sterretjes - klein 0,50 .,........,

.,.... x AANSTEEKKOORD 0,60

N.8.,
Wij verkopen alleen goedgekeurd vuurwerk!

SPECIALE PAKKET.AANBI EDI NGEN

......x 1. KNALPAKKET . . . .. 10,00 ..........
zeer geschikt om het oudejaar weg te knallen

......x 2. SIERPAKKET .. . . .. 10,00 ..........' een leuk pakket om eens te proberen -

zonder knallen

..,... x 3a. GEMENGD PAKKET. 15,00 ..........
een pakket met van-alles-wat

...... x 3b. GEMENGD PAKKET. . 25,00
van alles wat, maar dan wel het betere werk

- ......x 4a. SIERPAKKET . 20,00 ..........
prachtig siervuurwerk - de betere lichtkogels

......x 4b. SUPERSIERPAKKÊT. . .. . . . 35,00
vuurwerk met een Hoofdletter, voor de echte
I iefhebber

......x5. KINDERPAKKET.. 7,5O

Bij bestelling (uitgezonderd kanonslagen) via
deze bestellijst vóór 30 december a.s. en
kontante betaling 10 % korting!
Bestel nu !!!
Afhalen en verkoop alléén 30 en 3l december!

Prijs- en assortimentswijzigingen voorbehouden !

Voor informatie over vuurwerk, zie achterkant van deze
bestellijst

VISSER
IJLST
Galamagracht 9
8651 EB lJlst
Tel. 05155 . 1318



A.

IN FORMATIE OVER VUURWER K

Oudejaarsavond - oliebollen - gelukwensen -vuurwerk
Dit informatieblad gaat over het afsteken van vuurwer!<.
Er zijn eigenlijk vier soorten vuurwerk:
a. Knallend vuurwerk
b. Grondsiervuurwerk
c. Lichtkogels
d. Raketten en pijlen.

het hoort er allemaal bij!

Knallend vuurwerk: Onze bekendste knallen zijn de astronauten en de kanonslag.
Ze hebben een lange veilige lont. U kunt knalvuurwerk het best op de grond leggen.
Aansteken met een sigaret. Voor niet-rokers hebben we handige aansteekkoorden,
die meer dan een half uur gloeien.
Met knalvuurwerk gooien is onverstandig: het vuurwerk kan op de grond terecht
komen en daardoor doven. Bovendien loopt u eerder de kans dat het vuurwerk in
een plas water terecht komt. Dat is toch jammer!

Grondsiervuurwerk : Bekende voorbeel den : toverf ontei n, grond bl oem,draa izon, vu | -

kaan, bloemenmortier, springende bal, bengaals vuur.
Dit vuurwerk knalt over het algemeen niet, maar geeft een prachtige, vaak gekleur-
de vonkenregen.
De lontziet u aan de zijkant of onder het gekleurde papier bovenin.
Zet u grondsiervuurwerk even klem tussen bijvoorbeeld enkele stenen. Het valt dan
niet om, zodat u beter en langer van de vonkenregen kunt genieten.
Een grondbloem draait rond op de grond: deze dus niet vastzetten. Hetzelfde geldt
voor de springende bal (de naam zegt het al!), de draaizonnen, de jumping jack en
de vliegende helicopters.

Lichtkogels (ook wel Romeinse kaarsen genoemd): Dit vuurwerk komt, net als het
grondsiervuurwerk, steeds meer in de belangstelling. Gekleurde ballen schieten om-
hoog {soms wel 20 stuks achterelkaar!). Bij enkele soorten knallen deze ballen ook
nog uit elkaar. Bij de lichtkoget-parachute komt de lichtkogel aan een parachute

2:ïtlï:t'ïlr,rr.og.r, ook weer even ktem (tussen stenen of in een stevise ftes).
U voorkomt dan dat het vuurwerk omvalt, waardoor veel van het prachtige effect
verloren zou gaan. Houdt u ook even rekening met de windrichting. En bewaar -

uiteraard - de nodige afstand.

Raketten en pijlen: Zetdepijl niet in de grond. De pijl moet dan teveel energie ver-
spillen om van de grond los te komen, waardoor hij uiteraard minder hoog komt.
Zet de vuurpijl in een stevige fles. Zorg dat de fles niet om kan vallen. Houd reke-
ning met de windrichting.

Enkele algemene aanwíizíngen tot slot:

- Bewaar voldoende afstand.

- Vuurwerk nooit in de hand houden.

- Gebruik een veilige aansteekmethode: sigaret of aansteekkoord.
- Koop alleen goedgekeurd vuurwerk!!

B.

c.

D.


