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Lezing over IJIster historie
Vorig jaar bestond de Fryske Akademyte Leeuwarden 50 jaar,
ln het kader van dit gouden jubileum heeft de Akademy een Elfsteden- en Elf-
dorpentocht georganiseerd.
In alle steden en dorpen is een lezing gehouden over de historie van de desbe-
treffende plaats.
Als laatste in deze rij is lJlst aan de beurt en wel op 9 februaria.s. om 20.00 uur
in het Mienskipsh0s.

Wy witte folle en hawwe suver alles yn 'e hàn
regelje en bestjoere mei kompjiter en troch
technyk,
mar komt de natuer mei stoarm en izel oer it
làn
moatte we as helpleaze, bange bern wol
omlvk.

P.F.

Yet programma ziet er als volgt uit. Eerst houdt
éen der direkteuren een inleiding over het werk
van de Fryske Akademy en de projekten die wor-
den uitgevoerd. Vervolgens spreekt drs. Hoiso
Spanninga over het ondenverp 'De Steedhálder
en it stedsbestjoer fan Dyrlts yn 'e 17de en l Bde
ieuw'. Aan de orde komen o.a. de brieven van de
zogenaamde'premiers', dat waren de plaatselijke
vedrouwensmannen van de stadhouder. Deze
brieven bevatten vaak interessante informatie
over bijvoorbeeld de ruzies in het stadsbestuur en
de ambities van de lJlster notabelen.
Daarna houdt de oud-provinciaal archeoloog in
Friesland, de heer Gerrii Elzinga uit Leeuwarden,
een inleiding over de archeologie in Friesland in
het algemeen en van de stad van lJlst in het bij-
zonoer.
Hij zal zijn verhaal met dia's illustreren en de ver-
wachting is dat er enkele interessante lJlster bo-
demvondsten getoond zullen worden.
Het betreft voorweroen die zich thans in hei Fries
Museum te Leeuwarden bevinden en die hier tij-
'ens de reconstructie in 1972-'73 zijn gevonden.

1- de opgravingen destijds waren Elzinga en zijn
assistent nauw betrokken.

Er zal ook een boekentafel zijn om de aanwezigen
te informeren over de verschillende boeken en pu-
blikaties die door de Fryske Akademy zijn uitge-
geven.

Deze foto is genomen op 5 oktober 1973 in het
Mienskipsh0s. Provinciaal archeoloog Gerrit El-
zinga (echts) laat de bevolking zien wat er tijdens
de reconstructie van IJIst zoal in de bodem is ge-
vonden.
Meester R. Schraa senior (links) kijkt belangstel-
Iend toe.

Spontane aktie voor
Stichting Project "De Ee"
In lt Dryltser Kypmantsje van oktobêr/novem-
ber 1988 hebt u al iets kunnen lezen over het
nooddagverbl ijf voor geêstelij k gehandicapten
in de voormalige Mauritiusschool aan de
Eegracht te lJlst.
Dit project onder de naam Stichting Project De
Ee is 12 september 1988 van start gegaan en
hierin verblijven verstandelijk gehandicapten,
die anders op een wachtliisl zouden worden
geplaatst en als gevolg daarvan thuis moêsten
verblijven, hetgeen een enorme druk is voor de
ouders. Nog erger, de ontwikkeling van deze
mensen zou stagnatie ondervinden en vandaar
deze oprichting van de Stichting. Er wordt
gedraaid met vrijwilligers en u begrijpt het al,
zoiets kost geld. Het project draait op giften en
baten van diverse instantiês. maar'dat is niet
voldoende.

Momenteel ziet u bijna dagelijks op de T.V. de
aktie van de N.C.R.V. 'Drempels Weg' en toen
onlangs de familieshow van de N.C.R.V. te
Bolsward werd opgenomen, waar ondergete-
kende ook aanwezig was, werden wij weer op
de Íeiten gedrukt over het belang van deze
aktie. Onze gedachten gingen verder en wij
zeiden tegen elkaar:.we hebben in lJlst een
Stichting, laten we plaatselijk iets doen en zo
groeidê dit. er werd kontakt opgenomen met
Cronenburgh in Sneek en direkt was men
(natuurlijk) dol enthousiast. We hadden echter
één voorwaarde: het moest een soecifiek doel
hebben en dat was er. Er is dringend behoeÍte
aan een tweede tandem (de eerste werd
geschonken door het Bogerman College uit
Sneek). De kosten van zo'n tandem zijn plm.
Í. 2.000,- en dit bedrag moet gehaald worden,
want het volgende programma is hiervoor
opgezer:

Zaterdag 11 februarl 1989 wordt in het Mien-

skipsh0s tê lJlst een programma opgezet voor
oud en jong.
Om 14,00 uur is er een daverend kinderÍeest
met GERALDO uit Leeuwarden voorde leeÍtiid
van 4 t/m 12 jaar. Ouders zijn natuurtijk oók
welkom. Er is goochelen, sneltekenen, buik-
spreken, ballonact en kinderkwis.
De entree is í.2,50 inklusieÍeen konsumptieen
een gratis verloting. Na aÍloop zullen 10
vrijkaarties verloot worden van Ponypark
Slagharen en 4 bowlingcheques van Bowling
de Stolp te Sneek.
21.00 uur ïop 40 orkest FANTASY, verleden
jaar nog te zien en te horen geweest in de
Íeesttent. Een geweldig orkest. De entÍee is
Í. 10,--. Kom op tijd, want vol is vol.

vervolg op pag. 3
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Galamagracht I, tel. 1318t
-rhmI'IIIII-
J meuoermaKerq r.garama lrsr
maatwerk in meubelen, keukens, interieuÍbouw, oroiekt-
meubilair. urlenburq 16-18, 8651 ek iilst. teleÍ. 05155-2251

alle
inlichtingen over alles wat met

ziektekosten verband
houdt

elke woensdag in lJlst
Gemeentehuis, Stadslaan 75

van 10.30 tot í 1.30 uur

zipkettrnds
.ffi&k

Harlingertrekweg 5Í!, 058-91

DE SPAN JERSBERG KOLLEKTIE
DE GROOTSTE KANSVAN SIAGEN

IN. . GEBOORTE MNKONDIGINGN
. HUWELIJKS AANKONDIGINGEN

Roodhemsterweg 5
8651 CV lJlst

TeleÍoon 05155-1 900/1500

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

VERKEERSINFORIMATIE.
Alles loopt op rolletjes

in Miniland. De serie is mer

maar liefst l3 nieuwe'ver-

keersdozen' uitge-

breid, waar-

onder deze

f, 
we8werker

met zwaar mate-

rieel en écht werkende

zwaailichten. Dus riemen om

en vol gas naar onze winkel.

VISSER.IJLST
BOEK- EN FOTOHANDEL -SPEELGOEO
Galamagracht 9, Tel. 1318

* reponages
* industrièle

fotogÍaÍie
* portretÍotograÍie
* reclameÍotograÍie

Felkle Sybrandy - VakÍotografe
Gecuwkada 4 - E651 AA lJlrl - tolefoon 05155-2222
Prlyé: moloflnne 57 - 8621 DD Heeg - tel.toon 05154-28í9

Voortaan kunt u ook bij ons terecht vooÍ films,
fotocamera's, flitsmateriaal en lijsten. Tevens
zijn wij er voor het ontwikkelen van UW Íilms
en Íoto's. Ons advies is gratis.

De Kykkast is geopend op: maandagmiddag, woensdagmiddag,
donderdag morgen, vrijdagmorgen en zaterdag morgen.

TIMMER- EN AANNEMERSBEDRIJF

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

lJlst, Roodhemsterweg 4, Telefoon 051 55-1880/1 948
Postadres: Postbus 29, 8650 AA lJlst
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Mevrouw W. Kempenaar-Verhoog, Jonker Ris-
pensstraat 9, teleloon 1747.
Datums voor de agenda vóór de eerste van de
maand opgeven aan bovenstaand adres.

Zangvereniging'EuphÓnia' repetilie iedere
dinsdagavond I tot 10 uur in de Doopsgezinde
kerk.
Muziekkorps'Concordia' repetitie iedere maan-
dagavond half 8 tot half 10 in 'Het Mienskipsh0s'.
Drumband'Concordia'iedere donderdagavond
van 6 tot 8 uur in de kleedkamers van de'Uther-
ne'.
Judo lessen, iedere dinsdag 4 tot 8 uur. in 'Het
Mienskipsh0s'.
Volksdansen 'De Yleke Dounsers', jongeren-
groep dinsdagavond 8 tot 1 0 uur, 'l keer in de 14
dagen in het 'Himsterh0s' te Oosthem. Ouderen
iedere dinsdagmiddag van half 2 tot 3 uur in 'Het
Mienskiosh0s'.
Schaken elke dinsdagavond in de Stadsherberg
Dammen elke maandagavond in de Stadsher-
oerg
Amnesty lnternational elke 2e donderdag van 7-
9 uur in de bibliotheek.
Kaatsên elke woensdagavond in de 'Utherne'.
Badmintonver. 'Flash' elke donderdag van
18.00- 22.30 uur in de 'Utherne'.
Volleybalver. Stánfries elke dinsdag vanaf 19.00
uur,
Tafeftennis maandag van 1 9.00 tot 23.00 uur,za-
terdag van 9.00 tot 1 3.00 uur jeugd.
Gymn. Ver. Stànfries ma. 16.30-21 uur; di.
16.30- 18 uur; wo. 13-20.00 uur; donderdag 17-
1 8 uur en vr. 1 6-1 8 uur in de Utherne
FNV info-team Sneek Wymbritseradiel Louise
Heeringa, Westergoleane 45,lJlst of tel. 05155,
1970; tevens elke maand.middag van 15.00-
17.00 uur, Oude Koemarkt (Wereldwinkel), coór-
dinator 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. 05.155-
1 970.

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

t
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.

@Copyrighl Drukkerij Viss€Í. Ni€ts uit deze
uitgave mag worden verueêlvoudigd dooÍ
middel van druk, íotokopie, mikroÍilm oí op
enigerlei andere wijze, zondêr vooraÍgaande
toestemming van de uitgever.

UOVENIO,

. 3erichtjes uit het
-ïvlienskipsh0s

Op de allereerste plaats willen wij - Jippe, Wiets-
ke, Alies en Afkes - iedereen nog een Gelukkig en
Voorspoedig 1 989 toewensen.
Verder willen we de mensen en verenigingen be-
danken die ons rond de Kerstdagen en de jaarwis-
seling met attenties bedachten. Ook bedanken
we iedereen die afgelopen oudelaarsnacht heeft
geholpen om deze tot een groot succes te maken;
in het bijzonder de Stichting Jeugdwerk i.o. en de
jongelui van de Ordediensi.
Jongens, het was geweldig en daardoor voor ons
plezierig werken! Bedankt!
Natuurlijk ook in 1989 voor: bruiloften, recepties,
buurtfeesten, vergaderingen, gezellige avonden
naar het Mienskipsh0s.
Er zijn de laatste maanden verschillende artikelen
blijven hangen, waaronder sjaals, jasje, paraplu's

Bejaardenmiddag
)k dit jaar wordt er weer de bejaardenmiddag

\eorganiseerd en wel op 1 8 Íebruari a.s. Traditie-
getrouw - zou je haast kunnen zeggen. De mid-
dag is bedoeld voor alle lJlster 60+-ers, en wordt
georganiseerd door een aantal jeugdklubs van
herv. en geref. kerken hierte lJlst.
Voor dit jaar staat op het programma een optre-
den van de befaamde mondorgelklub 'Ons Ge-
noegen' uit Harlingen, bestaande uit een 17-tal
dames en heren. Vele optredens hebben ze in-
middels verzorgd, overal oogstten ze veel sukses.
Voor ons in lJlst belooft hei dus zekêr ook een
prima middag te worden.
Na hei optreden van 'Ons Genoegen' wordt zoals
gewoonlijk de volledig verzorgde broodmaaltijd
genuttigd.
De kosten aan deze middag/avond verbonden,
zijn gelijk aan die van vorig jaar: f 12,50 p.p.
We beginnen om plm. 14.30 uur en om ongeveer
19.00 uur is deze bejaardenmiddag afgelopen.
Degenen die vorig jaar op deze middag zijn ge-
weest, ontvangen automatisch bericht. Mochten
er meer 65*-ers zijn die deze middag ook graag
willen meemaken, dan kunnen zij zich opgeven bij
onderstaande oersonen.
We wensen u alvast een heel prettige middagl

Sippie de Haan, de Dassenboarch 1 1

Annie Spreeuwers, Ylostinslaan 21,
Bart Steenstra, Eegracht 95

1 februari ïhema-avond, Patiëntenraad, Migraine, Nij Ylostins.
1 februari Bridgeclub, Mienskipsh0s.
2 februari Conciliair Proces, gespreksgroep, ds. P. v.d. Waal,20.00 uur, Eehof.
3 februari Klaverjassen, Mienskipsh0s.
9 februari Lezing, Fryske Akademy plus boekentaÍ61, Mienskipsh0s.

10 Íebruari Gezamenlijke Íeestavond, buurtverenigingen 'Trije Span'ên'De Tromp', Mienskips-
h0s.

15 februari Bridgeclub, Mienskipsh0s.
l6februari C.P.B.'lriscopie', mevr, Eijgelaar uit Heerenveen, Mienskipsh0s,
17 Íebruari Stichting Jeugd en Jongerenwerk, Disco en Playbackshow, Mienskipsh0s.
í 8 februari Bejaardenmiddag, MienskipshOs.
20 Íebruari Bridgeclub, Mienskipsh0s (middag).
20 februari E.H,B.O. Kringavond, Mienskipsh0s.
22 tebruari Bond van Plattelandsvrouwen in Friesland, Emancipatie-avond, 'Vrouwen bellen

vrouwen',
23 februari N.C.V.B. mevr, Van de Wal- de Haas uit Oppenhuizen, Gezondheidszorg - een goêdê

zaak, Mienskipsh0s.
24 Íebruari Industriebond F.N.V., Mienskipsh0s (boven).
24 februari Klaverjassen, MienskipshOs.

Te huur gevraagd: stukje land en/of schuu(tje).
Tel.05155-2424.

Bij de Tuinbouwvereniging lJlst zijn nog enkele
tuinen beschikbaar.
Aanvragen of inlichtingen bij tel. 1787 ot 2029.

'Mijn hobby, uw gemak'
Het vedrouwde adres voor al uw slijpwerk!
Scharen, messen, tuin- en hobbygereedschap
weer vlijmscherp.
Slijpen van huishoudscharen slechts / 3,50. Ook
voor het vakkundig slijpen van uw schaatsen.
Uw Íijnslijper P.H. de Vries, Bockamastraat 27, tel.
'1782.

VERLOREN:
Rode Rugzak

Inhoud: Blauw gympakje;
oÍficieel StánÍries gympakje;

witte sportschoenen

Fam. Poortema, lJlst, tel. 05155-2028

vervolg van pag.1
Door de spontane medewerking van vrijwilli-
gers en aÍtiesten tegen sterk gereduceerde
prijzen, hopen wij na aÍloop de zo fel begeerde
tandem te kunnen overhandigen.
Wij hopen dan ook dat zowel oud als jong in
grote gêtale naar het Mienskipsh0s komt,
zodat we oD deze manier samen iets kunnen
doen voor onze medemens, die in de maat-
schappij oog graag eên plaats wi I heben op zijn
oÍ haar eigen manier.
Verleden jaar is aktie gevoerd voor Borneroord
met de jostiband en ook nu weer hebben wij het
volste vertrouwen in het welslagen van deze
aktie.
Onze dank gaat speciaal uit naar: Theater-
bureau Folkert Langhout uit Leeuwarden -
Bestuur Winkeliersvereniging Ulst - Bestuur
en beheerder M ienskipsh 0s - Redaktie Dryltser
Kypmantsie - Spontane gevers vrijwillige
bildrage - Vele vrijwillige medewerkers.
Tot ziens op 1'l Íebruari a.s. in het Mienskips-
h0s.
Organisatie: Lammert en Meta Koster, lJlst.

P/UNITSV\EWtrIIJSI
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utplipt

Wffin
Zevenpelsen 8, 8651 BT lJlst
Privé; Sikko Sjaerdemalaan 31 , lJlst
TeleÍoon 05155-1322

&q,rdrltuAd 
in onlipltu uilJuta,Itnrl

Waaromhopen...
afs a Yoordclig
hantharen?

De doe-het-zelver huurt bij
ons o.a.: a Ladders a Rol-
sÍelgers o Speciemolens
o Cirkelzagen . Decoupeer-
zagen a Boormachines
o Schuurmachlnes a Parket-
sch uu rm ac h i nes o G rond -
of Tuinfrezen . Ketting-
zagen enz. enz.

G.SIIPERDA
Geeuwkade 7, lJlst
05150-25327 / 051 55-1260

Galamagracht 44 - lJlst
Tel.05155-1996

tr
tr
tr
tr

GROND- EN VERZETWERK
WALBESCHOEIING
HEIWERK tr RIOLERING
AG RARISCH E WERKZAAMH EDEN

Àanr:*nruirsgsb*dri!Í ïYe*- *n ïïíaterbouw

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

.a'en GARAGE
<EIEEEIFp.KRoES #

voor al uw reparaties, zoals: * cRorE BEURTEN * UITLATEN
* KLEINE BEURTEN * BANDEN
* BALANCEREN EN UITLIJNEN
* UITDEUKEN * SPUITEN

APK - autokeuringsbedriif
Íevens AUTO-VERKOOP NIJESYL te|.05155-1436 bgg 1858

TIMMER. EN AANNEMERSBEDRIJF

FA.G.SPIJKSMA& ZN.

o Verbouw o Renovalie

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

Uilenburg 35 - lJlst - Tel. 05155-1228

KWALITEITSFIETSEN VOOR IEDEREEN!!

0a zells .
BEfavus :
Sparta :

ook voor: advies, service en reparaties.

iilst Jurjen Hoomansstraat 2 tetefoon o5lss-1664

dfaCh tS tgÍC0mP ggn ig rurr""t.*ei 22 tereÍoon 0s122-26s4

rij riefbedrljÍ



De liturgie werd verder gelezen door de dames
van de handwerkgroep, dit werd afgewisseld
door samenzang, met begeleiding op de piano
door mevrouw Dijk. ln de pauze werden we ge-
trakteerd oo koffie rnet kerstbrood.
Een woord van dank is zeker op zijn plaats aan alle
dames van de handwerkgroep voor het welslagen
van deze avond,
De kerststukjes werden na afloop naar de zieken
gebracht.
Aan het eind van deze sfeervolle avond wenste
mevrouw Dijk ons allen Gezegende Kerstdagen
en een Gelukkig 1989 toe.
Namens het bestuur' 

J. Osinga-Bijstra

ANNA SCHRAA.VAN POPTA

GEDIPLOMEERD
PED I CU RE

Geeuwkade 11 - TeleÍàon .1930

Snabbeltje nieuws
Zoals ons gebleken is kan iedereen ons nieuwe
winkeltje al aardig vinden.
We hebben volop winterkleding en er is nog enig
speelgoed aanwezig.
Vanaf 1 februari gaan onze openingstijden veran-
deren. Deze worden: woensdag 9-11.30 uur;
13.30-15.30 uur; vrijdag 13.30- 15.30 uur.
De laatste zaterdagmorgen van de maand vervalt
hiermee.
Mocht u nog vragen hebben, u kunt altijd even
bellen: Dirry Bakker, hel.2344, Hotske de Vries,
te1.2057.

.---3JÍ T r r
- !ff-t .fr--ó
I < J---k a -r- -FI \',T' \ï,I, PATIËNTENRAAD

-Ll_l_l_l_ 
r r t_

De eerstvolgende thema-avond van de Patiënten-
raad gaat over: MIGMINE.
Hoofdpijn is een kwaal die ontzettend veel voor-
komt. Naar ruime schatting hebben ongeveer 1

miljoen mensen vaker dan een keer in de week in-
tense hooÍdpijn. Er zijn verschillende typen hoofd-
pijn, migraine is daar een van.
We hebben dr. J. v.d. Meulen, neuÍoloog in het
Sint Antonius Zieken huis te Sneek, bereid gevon-
den om over dit onderwerp een lezing te houden.
Deze avond zal gehouden worden op woensdag 1

februari a.s. in de grote zaal van Nij Ylostins, aan-
vang 20.00 uur.
Graag tot ziens!
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De patiëntenraad

Welke val<antie?
RabobankReizen mnnkt het u gemal<kelijk.

Bebobamk @ Fl,il]:ï::;
- 16.00 uur

19.00 - 20.00 uur

Bond van
Plattelandsvrouwen in
Friesland, afdeling lJlst
Op 13 december j.l. hebben we onze jaarlijkse
kerstavond gehad.
De opkomst was erg goed. De dames Tineke
Rijpma en Crista Meinsma hadden een oranje-
koek gemaaK voor bij de koffie en die hebben we
ons goed laten smaken.
Daarna hebben we onder leiding van Geertje de
Vries kerststukjes gemaakt. ledereen deed goed
zijn best en het resultaat was er dan ook naar.
ledereen ging met een mooi stukje naar huis,
De avond werd besloten met een gezelllig samen-
zijn onder het genot van een drankje en een hapje.
Een zeer geslaagde avond.
Op 1 5 december zijn 1 8 dames met elkaar op stap
geweest voor het jaarlijkse dagje winkelen. De reis
ging naar Utrêcht en aan de reakties te horên was
het een geslaagde dag.
Ons programma voor de komende 4 maanden
ziet er als volgt uit:
24 januari: jaarvergadering en bestuurswisseling.
Aftredend en niet-herkiesbaar Crista Meinsma,
'tredend en herkiesbaar Hammie Zoethout. Na

\_rt officiële gedeelte vertelt de heer Wiersma uit
Sneek ons over het vervaardigen van onder an-
dere gouden sieraden.
22 Í ebruari'. emanci oatie-avond'Vrouwen bel len
vrouwen'.
1 4 maart: ééndagsbestuur, dus verrassing.
13 april: slotavond met modeshow
De kringdag is op 23 februari te Joure, spreekster
Yvonne Keuls.
Mocht u interesse hebben voor een en ander,
komt u dan gerust vrijblijvend een avond langs.
De avonden worden gehouden in de grote zaal
van het Mienskipsh0s en beginnen om 20.00 uur.
Ook kunt u inlichtingen krijgen bij Mary Feenstra,
te1.2249.

SHARP

Magnetron
v.a. 499,-

-A. SIIPERDA
Stadsfaan 2a. teleÍoon 05155-1224

Nieuwe buurtvereniging
opgericht
lJlst heeft er sinds kort weer een vereniging bij.
De bewoners van de R. Anemastraat en het
Mientlàn hebben de krachten gebundeld en een
nieuwe buurtvereniging opgericht.
Tot voor kod waren deze straten ingedeeld bij
buufivereniging 'De Tromp'. Niet iedereen was
daar erg gelukkig mee. Daarvan getuigde ook het
aantal mensen dat lid was van 'De Tromo'
Na overleg met het bestuur is in november een en-
quête gehouden onder de bewoners van de R.

Anemastraat en het Mientlàn. Daaruit kwam naar
voren dat een overgrote meerderheid wel voelde
voor een nieuwe, kleinere buurtvereniging.
Op 30 november 1 988 volgde een oprichtingsver-
gadering in 'Het Wapen van lJlst'. Een voorlopig
bestuur werd gevormd en de werkzaamheden
konden beginnen.
Ruim 40 van de57 hoofdbewoners werden inmid-
dels lid. Het bestuur heeft een voorlopig regle-
ment en jaarprogramma opgesteld.
In maart a.s. zal een eerste. feesteliike ledenver-

gadering worden gehouden. De kontakten met
'De Tromp' blijven hopelijk bestaan. Zo zal waar-
schijnlijk de jaarlijkse grote feestavond met deze
buurtvereniging worden georganiseerd.
Een naam voor de nieuwe buurtvereniging is nog
niet gevonden. Deze komt hopelijk voor de leden-
vergadering boven water. In ieder geval zal gepro-
beerd worden de onderlinge kontakten door mid-
del van diverse aktiviteiten te verstevigen.
lndien er nog bewoners zijn die lid willen worden,
dan kunnen zij zich opgeven bij de secretaris dhr.
H. Poodema. Mientlán 1.
Rest ons nog een ieder een goed en gezond 'l 989
toe te wensen!

Het besluur

Kerstfeest gezamenlijke
vrouwengroepen lJlst
Op '15 december 1988 vierden de leden van de
N.C.V.B., Ger. Vrouwengroep, Doopsgezinde
Zusterkring, de C.P.B. en de Hervormde Hand-
werkgroep van lJlsl kerstfeest in het Mienskips-
h0s.
De zaal was prachtig in de kerstsfeer versierd en
er waren ongeveer 1 25 dames aanwezig.
De Hervormd vrouwengroep had deze avond de
leiding.
Mevrouw Dijk heette iedereen hartelijk welkom.
Mevrouw Osinga-v.d. Velde begon de liturgie met
het lezen van een gedicht.
Heeft u wel eens dat blijde woord
vol vreugde gehoord,
Advent?
Weet u wel wat dat zeggen wil,
heel innig en stil:
Advent?
Advent... dan worden de dagen herdacht
waarin het Kindeke werd verwacht.
Waarin geloofd werd in komende Kracht;
Advent.
Heeft u wel eens bedacht,
hoe wij verlangend en blij,
om Advent,
zelf iets kunnen doen
voor het Kindje teer, dat komt.
Want weer is het Advent.
Staan wíj met wakkere harten klaar?
Geven wíj liefde aan elkaar?
Doen wij zelf mee,
deze feesttijd van het jaar,
Advent.
O, doe dan mee en weest allen bereid
nu in deze tíjd van Advent.
Zingen wij ons lied,
maar ook doen wij onze taak.
En weet, 't is Gods zaak, Advent:
Dan gaan de dagen zo snel voorbij,
nadert steeds dichter het feestgetij.
O, dat het ook in ons harle zij:
Advent.



IT DRYLTSER KYPMANTSJE 6

W&-$TERAUERilÉJI

Leerlingen Hervormde Lagere School
en herinneringen aan lJlst van meester Hendriks
Enige tijd geleden ontvingen wij via meester R. Schraa sr. een schoolfoto uit
1917 à 19'18. De afzonder was meester H. Hendriks die van I januari 1917 tot
1 mei 1918 als onderwijzer aan deze school was verbonden.
Daarna werd hij hooÍd der school te Hindeloopen. De heer Hendriks, thans
woonachtig te Zaandam, is nu 93(!) jaar.
Dat hij nog een goed geheugen heeft, blijkt wel uit een brief die hij op ons ver-
zoek schreef en die wij hierbij afdrukken.

derig weer met de veerboot Piet Hein van Sneek
terugvoer naar lJlst. Bij de pekfabriek van de ge-
broeders Nauta - de Pikpólle - stak ik mijn hooÍd
buiten het kombuis en waaide mijn hoed in de
Geeuw. Een paar uurlater werd die door één van
mijn leerlingen - ik meen Sjoerdtje Nauta - keurig
thuisgebracht in mijn kosthuis. Dat was bij koper-
slager Kromhout van der Meer op Uilenburg,

Geachte collega Schraa
lk heb je wat lang laten wachten met antwoorden,
de vakantieverhalen van de kinderen (4), kleinkin-
deren (1 3) en 1 achterkleinkind brachten storing.
Mijn dochter uit Doorn belde nog op dat ze terug
was van een reis naar Engeland om tuinen te be-
kijken en een andere dochter gaat als medeleid-
ster naar Parijs. Dat is zo de variatie.
Maar op deze rustige maandagmorgen zal het
toch gebeuren.
Herinneringen zijn er wel, maar meest persoon-
lijke en dat is voor een buitenstaander vaak min-
der interessant.
Op 1 januari 191 7 kwam ik in lJlst als opvolgervan
meester H. van der Zee, die op 1 december 1 91 6
als hoofd naar Gonedijk was vedrokken.
De maand december was mijn klas (2 & 3) tijdeliik
beheerd door een ander en zo te zien niet met
succes. Toen ik op 3 of 4 janu ari 1917 de klas bin-
nenstapte was het meteen flink herrie - en daar
sta je dan - ingrijpen oÍ niet.
Eindelijk besloot ik een tweeling op de voorste
bank flink door elkaar te schudden en één ervan
een oplawaaier te geven.
Dal veroorzaakte meteen schrik en stilte. Toen ik
echter dezelfde dag 's avonds mijn opwachting
maakte bij de hervormde predikant dr. W. Lodder,
vedelde die mil dat ik 's morgens een van zijn

tweelingen met succes stevig had aangepakt.
Een mooi begin dus, maar vrij snel ging alles ge-
woon.
De klas bood mij zelfs al gauw aan om Psalm 42 in
het Fries te zingen, ik was echter voor het eerst in
Friesland en verstond er weinig van. Ook niet toen
een lastig knaapje door mij in de hoek werd ge-
duwd en toen op z'n Fries zei: ik zal het tegen mijn
vader zeggen, ik krijg altijd al slaagl
Al heel spoedig werd ik goed bevriend met collega
meester J. Strikwerda, die bij meester Hageman
in het lokaal stond als onderuuijzer voor klas 4 & 5.
Tot verdriet van baas Hageman begon ik een stu-
die Engels - en niet Frans zoals hij voorstelde - hij
had namelijk akte Frans en wiskunde.
Maar ik ging naarde heer Fokkinga- hoofd van de
Gereformeerde school. Hij had akte Frans en En-
gels en zakte dat jaar voor Duits.
Geen wonder overigens met zijn drukke gezin van
8 kinderen waarbij een tweeling van een half jaar.
Hageman had meen ik ook acht kinderen, die
bijna nooit op straat mochten spelen.
De jeugd in lJlst was door de geringe speelmoge-
lijkheden op de smalle straatjes nogal rumoerig.
Een uitzondering was leerling Elfrieda - van af-
komst Duitse - haar vader werkte als slijper in de
schaatsenfabriek van Nooitgedagt.
Een aardige episode was toen ik een keer bij win-

Leerlingen van de hervormde lagere school te
Ulst uit klas 2 en 3 omstreeks 1917/18. met links
meester Hageman (hoofd der school) en rechts
meester Hendriks.
De foto is genomen voor de school die tot 1967
naast het huis van de heer P. Hoogeveen aan de
Eegracht stond.
Rechtsboven is de'eerste steen' zichtbaar die in
1875 werd gelegd door oud-burgemeester Louw
Huisman.
Bovenste rij v.l.n.r.: Jacob de Jong, Grietje de
Haas, Ypkje Jaasma, Willem Hageman, Lucas
Fijlstra, Jetske Brouwer, Dieuwke Hoomans,
Minne S. Fijlstra.
2e Rij: meester Hageman, Fím Fifstra, Grietje
Hoomans, Anna Bakker, Neeltje Groenveld, An-
neke Bakker, Riekje Buma, Anna Hageman,
Frieda Jurgens, Meintje Buma, Dirk Boontje,
meester Hendriks.
3e Rij: Annie Boschma, Jeltje(?) Hoomans, Berber
v.d. Horst, Willem Bakker, Klaas Damstra, Douwe
Damstra, Johannes(?) Hoomans, Anna Buma,
Nantje de Jong, Klaske Damstra.
Geknield: Dirk Minkema, Willem Meijer, Lieuwe
Buma, Jan Buma, Jurjen Hoomans, Geert Geer-
Iigs, Egbert Jurgens.
Zittend: Yde Dijkstra, Lijsbeth Hoomans, David
Hagemans.
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Het personeel van de school in 1 91 7.

V.l.n.r.: meester Strikwerda, meester Hendriks,
juffrouw Minke Schuurmans, meester Hageman.

naast de scheepswedvoor mooie boeiers (Lantin-
ga, Fr.B.).

Aan de andere kant, richting Heegermeer was in
die dagen ook de scheepswerf Zwolsman. Daar
werd toên net een Ílinke grote boot gebouwd met
een Noorse kapitein, die wel contact had met
meester Fokkinga die goed Engels sprak.
Naast die werf was in die dagen ook de fabriek
van de gebroeders Frans en Sibbele Bakker,
windbemaling (motoren) voor weilanden. De ge-
broeders Bakker en ik moesten 's zondags in de
hervormde kerk één collecte doen, ik denk die
voor de kerkvoogdij.
Wiebren van der Meer trouwde later met een
dochter van bakker Troelstra (bij de grote draai-
brug), beide zijn al overleden.
lk herinner mij uiteraard niet veel namen meer. Wel
nog bijvoorbeeld Anneke Bakker. Haar vader,
Gooitzen Bakker was doof en waarschuwde mij
zijn leuke dochter geen klap om de oren te geven
voor al het gegiechel, omdat dat de oren kon be-

lhadigen.
\.zto

Van collega's herinner ik mij Oene Hoekstra uit
Oosthem die later naar DalÍsen ging als hoofd van
een landbouwschool en Grahist uit Folsgare, die
later leraar aardrijkskunde werd aan een lyceum
te Zutphen. En natuurlijk collega meester Jelte
Strikwerda, die toen verloofd was met Ruurdtje
van der Woude uit Edens bij Spannum. Zij trouw-
den in lJlst en vertrokken naar Garijp, daarna als
hooÍd naar Schraard, waar hij in 1928 overleed en
daar ook begraven werd. Zijn weduwe heb ik jaren
lang één maal per jaar in Leeuwarden bezocht,
waar ze een jaar of 6 geleden is overleden.
Zij hadden twee zoons, Peter, nu echtgênoot van
de bekende Sienie Strikwerda (Anti Kruisraketten
Komité) en Jelte, die was predikant in Nisse en
Middelstum, hij is door ziekte vroegtijdig met
emeritaat gegaan.
Dit zijn zo'n beetje de herinneringen, behalve de
strenge winter van 1918, toen ik in onverwarmde
treinen naar Leeuwarden reisde voor studie En-
gers.
Zoals alles op aarde, is dit herinnering, ik ben

. nr éénmaal later weer in lJlst geweest, maar
\ónd toen weinig bekenden.

Je ziet dat ik nog wel schrilven kan, maar niet met
zo'n mooi handschrift als collega Schraa.
Met de beste wensen en hartelijke groeten, ook
aan het oud- bestuur: H. Hendriks, Zaandam (ge-
boren 1 0-2-1 895).

WI bedanken hierbíj de heer Hendriks voor zijn
uitvoerige brief en meester Schraa sr. voor het
verzamelen van de namen der leerlingen.

Frits Boscham

Graag gedaan
Dit is een vrijwillige hulpdienst, het bij elkaar
brengen (via ons kontaktadres) van hulpverleners
en mensen die hulp nodig hebben.
Welke soort hulpverlening komt hiervoor in aan-
merking?
í. Autovervoêr: Voor licht gehandicapten of ou-
dere mensen die behalve vervoer ook verdere be-
geleiding of hulp nodig hebben naar bijvoorbeeld
ziekenhuis, kleding kopen e.d.
2. Inspringen in tijdelijke noodsituaties: Bij-
voorbeeld een moeder moet plotseling naar het
ziekenhuis en êr is opvang voor de kinderen nodig
of een alleenwonende komt thuis uit het zieken-
huis en kan zich nog niet alleen redden. De hulp
die in dergelijke gevallen geboden wordt, is van

overbruggende, tijdelijke aard, totdat de gehol-
pene na een paar dagen het zelf weer aan kan of
een beroepskracht (b.v. gezinshulp oÍ bejaarden-
hulp) het overneemt.
3. Eenvoudige karweitjes: Voor mensen die daar
door ziekte, handicap of ouderdom niet zelf toe in
staat zijn, bijvoorbeeld boodschappen doen, me-
dicijnen ophalen, elastieken kousen aantrekken

Dit zijn een paar voorbeelden van de meest voor-
komende hulpverleningen. Hebt u één van deze of
een dergelijke hulp nodig, bel dan gerust naar on-
derstaand kontaktadres. Dit geldt ook voor even-
tuele nieuwe huloverleners.
De geboden hulp is in.principe gratis, alleen voor
auto-vervoer worden de benzinekosten vergoed.
Het Graag Gedaan komitee bestaat uit vijf dames:
mevrouw Sietsma, Ylostinslaan 3, tel. 1263; me-
vrouw V.d. Velde, Sneekerpad 6, tel. 1351 ; me-
vrouw Hoekstra, S. Sjaerdemalaan 13, tel. 1602;
mevrouw Nijdam, Eegiacht 104, tel. 1 783.
Kontaktadres: mevrouw R. Johnson. Uilenburo
14. tel. 1 568.

Vrijwi lligersproiekt 24-uurs-
zorg lJlst-Nijezijl-Oosthem en
Abbega
Er ziin 14 vrijwilligeÍs voor u beschikbaar, voor
eventueel noodzakelijke thuiszorg.
De huisartsen en de wijkverpleegkundige in dit

ANSICHTKAARTEN
Wij verzamelen ansichtkaarten. HeeÍt u
misschien iets voor ons. Laat het ons

dan weten.

Fam. E. de Vries, Uilenburg 2, lJlst
te|.05155-1203

gebied mogen op elk moment een beroep doen
op deze vrijwilligers.
Alle vrijwilligers zijn dag en nacht bereikbaar!
Voor informatie kunt u altijd kontakt opnemen met
mevrouw Post- de Heij, Geeuwkade 10, lJlst, tel.
1223 (bestuurslid van 'Het Groene Kruis' lJlst).

Stichting Jeugd en
Jongerenwerk
De stichting Jeugd en Jongerenwerk organiseert
op 17 februari a.s. een Playbackshow + disco.
Opgeven bij M. Bergstra, H. HuizingastraatT,te-
lefoon 1910.
Op 15 april is er in het Mienskipsh0s een optreden
van Teake v.d. Meer. Tevens is er een grote verlo-
ting met o.a. als hoofdprijs een dames + heren-
fiets!
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De enlge zeltslachtende slager in
ons stedeke, snijdt voor U het vlees
zo van het stuk.

ProeÍde U al:

Ons vers gemalen

heerlijk gekruid
gehakt

en onze echte

Friese droge worst?

Dinsdags- en vrijd agsavonds
bezorgen wij Uw bestelling!

SLAGERIJ

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

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

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

J,G.DEVRIES -IJLST
sclrilders- en behangusbeclrSÍ

doe-IrcLzelÍ-zaok

Galamagracht 13 - Te|.05155-1387

Voor nieuwbouw, uitbreiding ot
onderhoud van uw:

m
L!,

. Verwarming
(C.V. en lokale verwarming)

. SanitaiÍ en wateÍleiding

. Zinkwerk

. Dakbêdekking

lnstallatie- en loodgieteÍsbedÍiiÍ

A. SIIPERDA
Stadslaan 2a, teleÍoon 05155-1224

Nieuwe rubriek 'Hoe kin't
Bij de redaktie kwam het idee op, om eens te pro-
beren om in het Kypmanlsje een rubriek te plaat-
sen met daarin biizondere voorwerpen of gebeur-
tenissen.
Bijvoorbeeld: u heeft iets ouds, vreemds of onge-
woons in uw bezit of u heeft iets aparts, geks of
buitengewoons gevonden.
U heeft dit op een foto vastgelegd en brengt het bij
één van de redaktieleden - het lieÍst met een ver-
haaltie over verleden enz. - en wij zullen proberen
om het zo goed mogelijk in lt Dryltser Kypmantsje
te olaatsen in de nieuwe rubriek'Hoe kin't sa màl'.

sa mel'
Velen van u hebben thuis vast wel iets in een fo-
toalbum. Een ander heeft misschien wel eens iets
in de tuin, in het water of waar dan ook gevonden.
Een derde heeft een aardappel van drie kilo of een
tomaat van zeven pond. Een aardig vreemde ge-
beurtenis of êen sterk verhaal is natuurlijk ook erg
welkom.
Dit alles met de bedoeling om lt Dryltser Kyp-
mantsje qua inhoud levendig te houden.
Laat uw gedachten eêns gaan en kom met een
gek, vreemd, ongewoon of apart iets, een wortel,
een stuk gereedschap of wat dan ook!

,HIOEKINITS'AI
turÁlt

Toen de jonge boer Wiebe Koopmans, even buiten lJlst aan de parallelwei wonende, on-
langs een boom velde, was daar iets ongewoons mee aan de hand,
De boom was half dood en hij moest de komende wintermaanden zijn laatste funktie gaan
vervullen: warmtê gevên.

Toen Koopmans de boom met de kettingzaag in blokken zaagde, was er in het geheel nog niets
aan de hand. Later bleek, dat het op het nippertje was geweest!
Toen hij echter de blokken in vieren kapte, ontdekte hij opeens een enorme grote kram. Hij was
er met de kêttingzaag maar nêt bij langs gegaan - had hem een beetje geschampt - maar met
het kappen bleef dg kram in het blok zitten.
'Het lijkt wel wat op een flinke stier', zei hij en begon met een onderzoek naar het hoe en waarom.
Het zal waarschijnlijk zo zijn geweest: Pake Wiebe Hiemstra heeft in het verleden de kram in de
toen nog jonge boom gedreven, om er een waslijn voor zijn vrouw aan te bevestigen. In de loop
der jaren is de kram gewoon in de boom weggegroeid. Hij zat dus bij het kappenin de boom!
Onze redaktiemedewerker Sybe Houtsma - de naam zegt het al - heeft hem eens in de boom
verdiept en kwam tot de konklusie dat de kram er waarschijnlijk al zo'n zeventig jaar in heeft ge-
zeten. Navraag bij de familie Koopmans in OfÍingawier deed blijken dat dit niet zover misgetast.
is. Afke Koopmans-Hiemstra weet nog heel goed dat er altijd een waslijn is geweest in het hof.
Maar het mag een wonder heten dat de kram op deze manier weer tevoorschijn is gekomen.
'Precies een amerikaans stier,' Wiebe zou er wel graag zo een op stal willen hebben.
Het blok zal het wel moeten afleggen tegen hêt vuur, of zou de boerin het in de vensterbankwillen
hebben?
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lk sil no mar gjin nij almenak hd,
sei de eH baas, mines kin noch wol in jier mei

Age en ik wiene d'earsten. Dat wie net sa frjemd en hiene we dus wolferurach-
te. Yep wie hertlik, We mochten de grutste stuollen wol nimme en koene kieze
tusken koÍie en kr0detee.

'Wat 'n waar net!,' sei er doe't we delploften en
nuver wie 't, Age en ik seagen elkoar rls oan, as
woene we sizze, 'dêr begjint it werl'
Om dit fuortendaliks mar yn de kym te smoaren
andere Age: 'Better dit waar, as hielendal gjin
waar!' Yep die krekt as hie er soks ferwachte, mar
'.e seagen oan syn twiveljende lippen dat dit net it

1-z!fal wie. 'Eh, ja, noju, is't de earste kear al wer
hin?'
'Ja, jong,' andere Age. 'Ja no, de tiid fljocht foar-
by. Ferline jier seine we noch, 'bliid dat de merke
wer sa slagge is' en wiene we bliid dat we der foar-
earst wer fan óf wiene, mar ik sei jOn noch tsjin
Bouk', ear't we't yn 'e rekken hawwe is't al wer
foarby,' deroerhinne raasde er: 'Bouk, kom mar
mei de kopkes hear!,' en doe wer tsjin És: 'k

,lrpggj" dat it ditjier wer.sok kreas waar wêze sil.'
'JáJóng, dat is ófwachtsjen en we kinne derdochs
neat oan feroarje,'sei Age en woe dÍdlik net mei-
dwaan oan sokke petearen. Foar mysels hie'k de
jOn al sketien. Aansens soene de oarê triie noch
komme - en we wisten dat die ek fan dy waarpra-
ters wiene - dat de earste gearkomste fan de mer-
kekommisje soe wol in waarpraatj0n wurde. Spi-
kers mei koppen koene we sokke j0nen wol ferjit-
te. En ik seach dat Age der klear foar wie, want as
dy earne in gloeiende hekel oan hie, wie it wol
'waarpraatsjes', oftewol om it waar om eamelje.
'ln mins sjil der neat mei op,' wie syn biedwurd,
dat hy soe him der jOn wol tsjin fenivarrre en dan

r ik my wol wat stilhàlde.
\rcuwens, ik hie der net sa folle muoite mei as
Age. Oer't waar eamelje wie altyd noch better as
oaren berabje, dêr waard men sels net in stoer
betterfan en oaren wol h0nderd g0ne minder. Wi-
lens Age waï papierpaperassen foar't ljocht helle
hie, grif om dÍdlik te meitsjen wer't it jOn om gong,
kamen Feenstra, Bouwe en Rolsma derynsetten.
We winsken elkoar in goeie jOn en wer seach Age
my eefkes oan en ronfele de foarholle, as woe er
sizze:'in goeie jOn, marfoarwa?'
'Wat 'n kjeld net mannen,' begon Feenstra - op 't
lêst ek foarsitter dus hie hy meastal 't earste en
lêste wurd -tslin És, wilens er de stoel sawat yn de
kachel skode.
'Jo kinne der ek op sitten gean,' sei'k mei in glim
en die in knikje rjochting kachel. 'No men soe it
dwaan. 'k Bin fan 'e middei oan 'e bonken ta kàld
wurden. Alderaast, wát 'n kjeld. Dy wyn hin, dy
giet dy troch alles hinne.'
'En we ha it ek noch net hán,' kaam Bouwe Bongel
yn 't spul. "k Ha niis earst it nijs noch eefkes sjoen,
mar Erwin Krol hie noch net sokke waarme ber-
jochten. Snie en izel en noch mear wyn en letter yn
'e wike reinwetter en stoarm Ít it noard-westen.'
Dagen dus dat Bouwe syn bynamme eare oan die.
Want mei sokke dagen gliden se him samar Ét'e
noas. En net fan dy wetterige, mar echte glêde,
griene rachels, sismar super snotbongels dy't
men hjoeddedei yn dit tissuetiidrek amper mear

tsjinkomt. Bouk skonk wilens de dampjende kofje
en kr0detee yn de glêzen koppen en sei: 'goed
drinken tsjin de kjeld en suiker en melk naar
smaak toevoegen,' want ik doch der altyd te folle
yn seit Yep, no Yep!' 'Ja, ju, mar dat komt troch
dyn knoffelige hannen, kinst neat oan dwaan no.'
'Nee, ik haw it altyd mei sa'n kjeld, men docht er
neat oan,' oppere Boukje en skarrele wer nei de
keuken mei de no noch mear ratteljende pottên.
'No, ik sei ferline wike al tsjin buorman, ik stean de
loft net,' sa beg0n Rolsma. Mar och wist hoe as hy
is, "t falt wat ta Rolsma,'róp er, en derachteroan,
'al stiet de loft ek as in frouljusbroek, hy sakket
soms samar achter de kime en we ha wer in bliere,
bleate, blauwe loft,' lake er. Mar hjoed wol de hiele
rotsoai beferzen. De liedingen sprongen en de
bisten gjin drinken.' 'Bist moai yn de prizen,'fOn
Feenstra, 'mar jong, kinst noch sa'n sachte winter
hawwe, de kjeld krijst grif. Tink dêr mar oml'
'No en hoechst ek net op dy Paulusma óftegean,'
sei Yep deroerhinne, 'it roait betiden igge noch
seame.'
'Eh man, se ha de keutel ommers nea by't skjinne
ein,'snÉfde Bouwe, 'it komt altyd oars.'
'No werom sjogge en hearre jimme der dan altyd
nei?!'
Alle koppen kearden neiAge. 'Wachtsje it dan rês-
tich óf, feroarest er dochs neat oan.'
'No nee, Age dat sil wol,' bêde Feenstra wat del,
'mar men moat dochs witte, wat der sa 0ngefear
komme kin. Of net soms??'
'Hoecht foar my net,' sei Age, 'en ik bin alle dagen
Onder de loft. lk sjoch it wol. En it komt dochs hast
ommers nea ót wat se sizze. Watfynst do?' 'Sa is't
mar krekt, mar ja elk syn meuch en dat sêi de
baarch ek en dy róle him yn de drek,' woe'k wat in
slinger oan't petear jaan.
Mar dat slagge net. 'No, as't der nei sjochst, kinst
altyd ek noch hearre hoe as it west is, no, dat is ek
wol moai, of net soms? Bouk!tweede ronde hear.'
Age seach my wer oan as woe er sizze: Wat 'n
'Dombo'net!
' Hawar,' strótskrabbe ik.'We sittê hjir foar de mer-
ke, dat der moat mar wat oars op 't aljemint.'
'Sa is dat,'fOn Age en knikte wakker myn kant Ít.
Sa'n waarpetear moat net liede nei lulkens.
'Earst mar in 'gevulde.koek' net,' kaam Boukje
dertusken, 'en ik ha ek noch in pear staafkes. Se
smeitsje noch bêst. Nim fan beide mar ien, goed
tsjin de kjeld.'.'No 

ik nim se,' sei Rolsma, "k Sil dy sizze, wat
hie'k juster kálde kloeren. Ferskuorrend, 'k hie der
gjin gefoel mear yn. Pimperje dy fingers!'
'No it wiske my by de broek yn, earjuster,' bearde
Yeb, 'sa'n stÉsjekoardenbroek, witst wol, fiers-
tente wiid.'
'Moatst der ek in lange 0nderbroek 0nder dwaan,'
f0n Feenstra.
'Man, dy hong stiif oan de line en ik tocht ik kin sa
wol, mar och man, dy snietroep befriest dy yn de

broek, no ik sil it dy sizze, ik ha der om sykje moat-
ten doe't ik letter de geit ferstekke moast. Bouk
stie derby mei de íohn, mar se wie der kjel fan en
bêarde oars net as 'koes't him wol kwyt wêze,
hast in gat yn 't liif.' Ear't ik fetsoenlik pisje koe,
wie't rOchguod al aardich ferskroeid. Man, man
wat 'n lêst en dan soene wy net iens ris eefkes
oer't waar prate meie!'
Yeb spile in thÍswedstriid, dat wie kleardernóch.
Bouk stie wilens wakker te knikken. 'Hoe giet it
der no mei,' woe Bouwe witte, 'it willewurk wolst
tink yn earsten wol littel'
'Ha de gek der mar mei, Bongel dyst bist, mar dat
sit wol goed.' 'Ho ho wat seine jo!' 'No dat is dyn
eigen skuld,'gjalpte Bouk nei 't adres fan Bouwe.
Hjir wiene Age en ik al bang foar west: Eskalaasje!
As de foarsitter no net yngryptel
'Ahum, mannen we moatie los.' Lokkich it soe
wêze. 'We ha it eefkes oer it waar hàn, eltsenien
hat al wer it ien en 't oare belibbe, mar wat wolle jo
ek mei sok strieminwaar - want dat mei dochs wol
sein wurde -'No sis dat wol,' 'Sssst,' moatte we
noris marris eefkes hawwe oer de merkedei fan
ferline jier. In slagge dei. Net te waaím ên net te
káld. Earst it wurd dan oan Yeb És skriuwer. Yeb,
bràn mar los.'
'lt wie de sànde fan de rispmoanne. De sinne gong
de j0ns derfoar read 0nder en ik tocht doe al: it sit
moarn wol goed. Moarns earst noch justjes be-
wolkt, mar hoe letter de dei, hoe better it waar.
Middeis driigden noch wat tongerkoppen, mar it
bleaun by driigjen. Lykwols waard it tsjin 'e jOn wat
near en brodzich, mar 't bleau - hoe is 't mooglik -
droech. En... bla, bla, bla.' Age seach my werris
oan. lt like as wie er ynwindich kókjend fan lul-
kens. 'k Besocht him del te bêdzjen, troch op myn
antlit meneuvels te tsjoenen en mei myn eachteis-
ters maneuvers te meitsjen, wer't in oar fan sizze
soe: Ja hjir wurd ik rêstigerfan as fan in buiske kal-
mearingspillen. Lykwols Age net. Hy k0ntsje-
draaide as in hin dy't syn aai net kwyt kin.
Om in oere as alve wiene we net folle fierder as it
oereidzjen fan d'ófr0ne merkedei, hiene we acht
tongerbuien hàn, tsien gleone dagen, trije stoar-
men, twa neare nachien, fiif oeren izel en trije fan
de froast kreakjende nachten.
Al mei al, lang om let net in stap fierder en foarsit-
ter Feenstra sei dan ek, dat we mar gau wer byel-
koar komme moasten, want der moast noch hiel
wat barre.
Fansels duorre it ek noch wol in healoere foardat
elts goed en wol yn jas en m0tse siet.
Guon skytskoarren der suvertsjinoan om der Ít,
allegear griÍ dat ferhaal fan Yep foar yn de holle.
Bouk stie al klear mei kranten en woe eins ha dat
Rolsma - de àldste 0nder És - de Ljouwerter plus
in seemlear der Íoar ha soe, mar hy wiuwde it yn
de (easte) wyn.
De wyn bearde om hOs en hear en de izel klettere

vervolg op peg. 11
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Bondsspaarbank
van 1818 Sneek-lJlst

a5
Stadslaan 51
05155-1 245
b.g.g.
05'150-12796

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
Donderdagavond van 17.00-
19.00 uur.

Doe meer met de bank
die meer doet
BON DSSPAARBANK

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

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

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

(rè 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
fi nancièle tegemoetkomi ng
Bode J. Plantinga dag en nacht bereikbaar 05141-1372.

Inlichtingen: J. Nijdam, Eegracht 104, 0515S-1783.

*
*

Autorijschool L. de BOef
Belangrijker dan een goedkoop

lesuur is de eindrekening
na het rijexamen!
Ga daarom naar

Autorijschool L. de Boer
Popmawal í2

lJlst
TeleÍoon 05155-1553

VOLLEDIG
GEDIPLOMEERD

Voor al uw:
o Kruidenierswaren a 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 folder

SPEERSÏRA'S
VOORDEELMARKT
Stadslaan 2 - Telefoon 1206

Uw vertrouwde partner voor
maatwerk in:
VERZEKER ING EN

HYPOTHEKEN
PENS IOEN EN

SNEEKER
ASSURANTIEKANTOOR
DE BOER B.V.
ZWARTEWEG 4,8603 AA SNEEK, TELEFOON 05150-16825-
VERZEKÊRINGEN, PENSIOENEN. FINANCIERINGÊN. HYPOTHEKEN
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Volleybal
Voor de leden vanaf 12 jaar was er gelegenheid
om met familie, vrienden en kennissen mee te
doen aan een volleybaltoernooi op woensdag 28
december j.l. In totaal konden er 9 teams worden
ingeschreven, hetgeen resulteerde in een gezellig
gebeuren waar zelfs deelnemers met te grole
monden werden'afgeptakt'.
Winnaar van ooule A werden de trimheren en van
poule B de familie Waltje.
In de volgende kerstvakantie krijgt dit zeker een
vervolg!

Mini-playbackshow
Op 4 januari vond dit grandioze gebeuren plaats
voor een uitstekend gevulde zaal.
Ruim 170 mensen hebben kunnen genieten van
13 playback-optredens die op een prima wijze
door Bob Pruiksma werden gepresenteerd.
Zijn êigen 'gastoptreden' zal ook nog lang in ie-
ders geheugen gegrifd staan.
De jury had een bijzonder moeilijke taak. Alle deel-
nemers/sters hadden enorm geoefend en een
aantal van hen kunnen zo in de'echte'show op-
treden. Toch zijn ze er in geslaagd de besten er uit
te halen.
De uitslag was als volgt: jongste groep: 1 . Marielle
Gebben - Madonna; 2. Gerben Dirk Bergstra en
Tjerk Bakker - Herman van Veen; 3. Wietske
Schraa en Tamara Muizelaar - Kinderen voor kin-
deren, Teddy Beer. Oudste groep: 1. Arie Roden-
burg - Michael Jackson; 2. Jantina v.d. Goot en
Linda Hiemstra - Meatloaf; 3. Anneke Hiemstra,
Engelien Schraa en ïynke Bakker - Kinderen voor
kinderen, Brugpiepers.
Als er een aanmoedigingsprijs was geweest, dan
was die zeker in handen gekomên van Yvonne
Toonstra. Deze jongste deelneemster zag er zo
fantastisch uit als Madonna, dat als zij blijft oefe-
nen een volgende keer een plaats op het ere-po-
dium zeker voor haar is weggelegd!
En dat die volgende keer er komt is bijna wel zeker
na dit succesvolle festijn. Dus jongens en meisjes
houd er rekening mee en oeÍen vast voor ... wat
zullen we zeggen. .. 3 ianuari 1990???
De 1e prijs winnaars kunt u nogmaals bewonde-
ren op onzê UITVOERING 28 januari a.s.
Tijdens de opvoering treedt Marielle 's middags
op en onze Íantastische Michael Jackson 's
avonds!

Leiding g.v. Stánfries lJlst

a íêDorolie a sooêdvêrslellên
o bolonceren . schrcêÍosinslollolies
oD mool

2. SCHEÊPSMOIONEil
o levering en inbouw o ombouw
o onderhoud r hooÍddeoler von
"Thornycroh" moloron o keerkoppelinèen en reporotie

IN UW KOSTBARE VAKANÏIETIJD PROBCREN WIJ
ZO SNEI. MOGEI"IJK UW SIORINGEN
ÍE VERHEI.PEN. ll -:.rht.vcn__i-- -. Á878e

3. SCIIEEPSIEXODIGDHEDE]I
o Scotro schroeÍoskoprel;ngen ,] ,L --.d'?êr.êr^.r.n rl?|lll.5-P!li*-
overusscheepsonikerenenr.en.r p$

.. YOOR DE DOE IIEI ZEIYER -. h€lling lot '15 ton . hogedrukreinigingsspuit

varvolg van pag.9
tsjin en yn de beammen doe't wy op hos ta setten.
It lêste ein gie ik allinne fierder mei Age.
'Hoe komt it eins Age, datst do der sa'n hekel oan
hast as oaren oer it waar eamelje. Goed, it wie jOn

wer fierstente gek, mar do kinst ek neat ferneare.
Hoe is soks kommen?'frege ik. Hy seach my ris
oan. As woe er sizze: Hy tinkt al wer oan de oar-
saak, wilens de measten by't gefolch stean bliu-
we,
'Sjoch, dat sit sa. Êartiids hie'k in hiele bêste
freon, Jierren meielkoar omslein. We koene as
broers en koene alles fan elkoar ferneare. Lieten
elkoar nea falle of stikke. Echte freonen. Hechte
freonen. Mar, witst hoe as soks giet, slaggest
oan't wiif en hy ek. Mar hy krige wol ien fan d'oare
kant dobbe, dat hy gong al rillegau mei har mel,
want har heit hie dêr yn Kanada in grutte pleats.
En dêr koe hy bêst wurk krije. Jierren letter - wol
sa'n 20 - kaam er werom, mei Íekànsje yn 't heite-
làn. En ik hie der sin oan om him te moetsjen. 'k Ha
in pear dagen omflein, eardat ik him f0n. En doe
op in middei moeten we elkoar. En, jong witst wat
er sei?! 'Knap waar net? Ja it hie better kind, mar
dochs net mál Ían de tiid fan 't jier.'
Sioch, doe is der by my wat knapt. Begrypste?!'

. , iawis.'Taqelvk waarden we káld. Fan binnen
'!iíEn Oertatt,ietisjin te klaaien, dêr binne gjin tea-
ren foar!

P.F.

Nijsgjirrich kypje:
Der wurdt yndied in bulte oer 't waar praat.
Maar faak wurde der - en te 0nrjochte - de selde
wurden br0kt. Wy witte eins de juste wuÍden net
mearte finen. Wurden dy't wol yn't Frysk bestean,
mar net 0nderholden binne en sadwaande omtrint
ferdw0n.
Dizze kear ris in rychje oangeande froast en snie.
Keale froast - vorst zonder sneeuw
froastich - vorstig
froastigens - vriezend weer
it is froastkàld - flink koud
foarstloft - vrieslucht
in rypke - lichte vorst
winterje - vorstig zijn
froast oan 'e loft - de lucht voorsoelt vorst
sniedunen - sneeuwbanken

- )blinens - sneeuwblindheid
lneibh - sneeuwachtig
sniejeie - sneeuw met wind
sniekwalster - natte, gedeeltelijk gesmolten
sneeuw
snieromje - sneeuwruimen
sniewiskje - dwarrelend stuiven van sneeuw
spoarsnie - sneeuw met wildsporen
flokje - losse vlokken
krókje of króksnije - licht sneeuwen
snie-iis - sneeuwijs
snjittelflok - grote, natte vlok
en fansels redens! - schaatsen
reedride - schaatsen op het ijs
en net ferjitte: het 'sneeuwklokje' is yn 't Frysk: it li-
derke, maaÍ4eblomke, neaken boutsje, it wyt
wyfke of it neaken wyfke oÍ neaken manisje!!!

MIELE

STOFZUIGERS
v.a. 3gg,-

A. SUPERDA
Stadslaan 2a, teleÍoon 05155-1224

FNV Info-team
Sneek-Wym britserad iel- mag mijn huisbaas 100/o huurverhoging ei-
sen?. mag de bedrijfsvereniging mijn uitkering te-
rugvorderen?. mag het ziekenÍonds me een boete geven?. hoe kan ik tegen dê gemeente in beroep
gaan?. hoe werkt de leeftijdsafhankelijke kinderbij-
slag?. bij wie kan ik mijn schade verhalen?. hoe werkt zo'n sociale wet nou eigenlijk?. mag mijn ww-uitkering gekort worden?. hoe kan ik kwijtschelding van belasting klij-
gen?
Vragen waarop de gemiddelde burger vaak
geen antwooÍd weet.
Omdat de wereld steêds ingewikkelder wordt,
omdat er steeds meer bepalingen en regels ko-
men. Bepalingen die weinig mensen in hun een-
tje kunnen overzien. De meesten hebben daarbij
hulp nodig.
Daarom heeft de FNV afdeling Sneek-Wymbrit-
seradiel samen met de plaatselijke bonden een
INFO-TEAM. De FNV-informaten zijn gespecia-
liseerd in allerlei zaken. Zaken, die niet direkt
met het werk of het salaris te maken hebben. De
bonden behandelen uiteraard alle kwesties die
verband houden met de arbeidsovereenkomst
of het loon. Maarerzijn zoveel anderedagelijkse
problemen. Er zijn zoveel dingen waar een mens
tegenaan kan lopen. En dan is het een voordeel,
als iemand met ziin vragen dicht in de buurt te-
recht kan. De FNV-informanten kunnen u vertel-
len waar u precies voor uw probleem moet zijn.
Bij welke instantie of orgaan. OÍ zij zoeken dat
keurig voor u uit. Soms ook ziin zij in staat u zelÍ
te helpen. Dat hangt af van het probleem waar-
mee u zit.
U kunt hen iedere maandagmiddag van 15.00
tot 17.00 uur vinden in de Wereldwinkel. Oude
Koemarkt te Sneek.
Of hen bellen:
B. Bos, Suffridusstraat 48, tel. 15871; P. van
Goslinga, Graaf Adolfstraat 15, tel. 18929; L.
Heeringa, Westergoleane 45; lJlst, tel. 05155-
'l 970; R. de Jong, De Loper 4, tel. 1 4304; H. Jor-
ritsma, Lijnbaanstraat 4, tel. 16406; J. Wiegers-
ma, Kapelstraat 8, tel. 11882; M.W. Rosema,
Kaatsland 'l60, tel. 15429.

G.V. Stànfries Nieuws
Friese Ver. Springwedstrijden
Zaterdag 17 december j.l. vedrok de eerste ploeg
van onze vereniging 's morgens om half acht om
hieraan deel te nemen. Om voor een prijs in aan-
merking te komen moest een bepaald aantal pun-
ten gehaald worden.
Helaas lukte het de jongensploeg nog niet, maar
volgend jaar zullen zii zeker hoger uit de bus ko-
men.
Ook de herenploeg had het niet gemakkelijk. Het
vertrek van 4 heren moest worden opgevangen
door junioren en dat valt op dit nivo niet mee. Maar
ook zij zullen volgend jaar de aansluiting weer we-
ten te krijgen.
De damesploeg sprong lang niet onverdienstelijk.
Op het onderdeel lange mat kwamen ze nog veel
te kort maar bij minitramp valmat werd 13.1 pun-
ten behaald, en dat betekende een tweede plaats,
tenvijl bij de kast 13.5 punten en een 1e plaats kon
worden genoteerd. Al met al een gezellige en toch
succesvolle'springdag'.
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NIEUW VERSCHENEN:

Frlesland 1988
een larr In beeld.

Het aanzlen van 1988.

VISSER-IJLST
BOEK.EN FOTOHANDEL-SPEELGOED
Galamagracht I, tel. 1318

E.H.B.O. vereniging
IJLST e.o.
Het zal je maar gebeuren dat je te maken krijgt
met een ongevalssituatie, thuis oÍ in het veíkeer
en je weet niet wat je moet doen, of je wordt be-
vangen door paniekl
Uiteraard is het een afschuwelijke ervaring dat
door jouw onkunde een slachtoffer niet meteen
goed geholpen kan worden.
Om te proberen dergelijke situaties te voorko-
men volgen veel mensen een E.H.B.O.-cursus.
Zij weten in ieder geval hoe ze bij verschillende
ongevallen te werk moeten gaan, zodat er geen
kostbare tijd verloren gaat.
Deze mensen volgen eveneens elkjaareen aan-
tal herhalingslessen, zodat hun kennis aktueel
brijft.
Om deze lessen ook aktueel te houden is het
noodzakeliik dat er modern onderuvijsmateriaal
aangeschaft gaat worden.
Om dit mogelijk te maken wilden wij in de maan-
den februari/maart een donateursaktie,starten,
waarbij u uw financiële steun aan de vereniging
kan toezeggen.
Een goede hulpverlening is in het belang van
ons allen!
Over deze aktie krijgt u te zijner tijd nog bericht.
Op 18 oktober j.l. hebben 15 mensen de REANI-
MAT|E-aantekening gehaald. Dat houdt in dat
onze vereniging op dit moment 33 mensen heeft
die deze aantekening in hun bezit hebben en
daadwerkelijk kunnen óptreden als ze in aan-
raking komen met mensen met een akute hart-
stilstand.
Hier volgt nu een lijst met namen van mensen
die een E.H.B.O.-dioloma hebben.
Mensen met een kruisje voor hun naam zijn in
het bezit van de aantekenino REANIMATIE.

F'IIII-T-IIIIIIIIIfI
I

I
I Ledenliist:
I .Mevr. 

P. Adema, S. Sjaerdemalaan 57, lJlst

; 
.Dhr. H. Baudet, Pinksterblom 16, Sneek! Mevr. J. Beintema, Ylostinslaan 72, Ulst (bezit een ÊHBO- koffer)

| 
.Mevr. B. v. Berkum, Himmen 19, Oosthem (bezit een EHBO- koffer)

. .Mevr. H. de Boer, Geeuwkade 1, lJlst (bezit een EHBO-koffer)
| .Dhr. G. Boersma, Bockamastraat 19, lJlst

I 
*Mevr. A. Boschma, Pytsjepólle 3, Oosthem

I Mevr. A. Bouwman, Galamagracht 42, lJlst

; 
-Mevr. M. v. Bree, Eegracht 64, lJlst

r -Mej. L. Dijkstra, Julianastraat 34, lJlst

I Mevr. E. Feenstra, Koffe 6, lJlst- .Dhr. W.J.M. Grob, Zevenpelsen 10, Ulst (bezit een EHBO- koffer
| .Mevr. N. Hoogeveen, Eegracht 33, lJlst

. 
*Mevr. 

F. de Jager, Piekezijlstraat 46, Sneek
I -Mej. J. de Jong, Buséstraat 18, lJlst

| 
.Mej. B. Kempenaar, J. Rispenstraat g, lJlst

r -Mej.G. Kempenaar, J. Rispenstraat 9, lJlst

I .Mevr. B. Landman, Cingel 1, Oosthem
' *Dhr. D. v.d. Ley,De Dassenboarch 12, lJlst

| 
.trlevr. S. Lubberts, De Dassenboarch 14, lJlst (bezit een EHBO- koffer)

. Mevr. J. v.d. Meulen, Uilenburg 11, lJlst
| -Dhr. H. v.d. Meulen, Fj0rslach 18, lJlst

I Mej.B. Mast, Geeuwkade 13, Ulst
| -Mej. l. Nagelhout, Kleinzand 22, Sneek

I 
-Mej. S. Nagelhout, 3e Woudstraat 4, Sneekr *Dhr. J.P. Nobel, Sudergoweg 40, Ulst.

| 
-Mevr. T. Oppedijk, Buséstraat 16, lJlst

I Dhr. W. Reen, Uilenburg 53, lJlst

I Veur. R. Schuurmans, Í Zouw 8, lJlst

. 
.Dhr. 

P. v. Slooten, J. Rispenstraat 13, lJlst
I Mevr. H. v. Slooten, J. Rispenstraat 13, lJlst

I .Mevr. A. Smit, Ylostinslaan 47, Ulst
r -Dhr. J. Steenbeek, Eegracht 67, lJlst

I .Mevr. 
G. v.d. Sluis, J. Rispenstraat 21, lJlst

' .Dhr. 
E. Stienstra, W.M. Oppedijkstraat 20, tJtst

I Hrtevr. S. v.d. Velde, Sneekerpaá 6, lJtst (bezit een EHBO- koffer)

. 
.Mevr. 

A. de Vries, R. Anemastraat 20, Ulst
I -Dhr. J. Visser, De Kling 21 , lJlst

1 .Mevr. T. Wessels, Klam 6, Sneek
| *Mevr. A. de Witte, Nessewei 11, Oosthem

; Dhr. G. Wijnja, Cingel 28, Oosthem
' Mevr. H. Zijlstra, Eegracht 65, lJlst

I- . met reanimatieaantekenino.
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a Samenstelling van ons bestuur is: voorzitter mevr. A. Boschma; secretaresse mevr. F. de Jage,I Penningmeesteresse mevr. A. Boschma; alg. dhr. w.J.M. Grob, mevr. A. smii, mevr. N. Hoog\.,
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Geboortekaartjes, Trouw- en Gelegen heidskaarten
worden bij ons vakkundig gedrukt.
Boeken ter inzage!

OOK UW ZAKELIJK
DRUKWERK
IS BIJ ONS
IN GOEDE HANDEN.

Galamagracht 9, lJ lst, 051 55-131 8


