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Café-restaurant' Het Wapen
van lJlst' heeft nieuwe eigenaar
Per 1 Íebruari hebben Harmen en Anita Huisman uit Terhorne café-restaurant
Het Wapen van lJlst van de familie Uit oude Groeneveld overgenomen.
Na een interne verbouwing en opknapbeurt willen zij deze aloude stadsher-
berg weer nieuw leven inblazen.
Het is de bedoeling dat het café gescheiden blijft van het restaurant. Beide
houden hun eigen ingang.
Als alles een beetje meezit zal het café eind februariworden heropend in de
vorm van een'open huis'.
lmstreeks Pasen zal het restaurant weer opengaan.

De familie Huisman runde in Terhorne ruim 3 jaar
een cafe-biljart genaamd 't Far. Omdat in deze
betrekkelijk kleine plaats nogal veel caté'szijnza-
gen zij in lJlst beiere toekomstmogelijkheden.
Huisman heeft vele jaren horeca-ervaring en zijn
vrouw is gediplomeerd in deze branche. De ver-
bouwing zien ze als een meerjarenplan en zal dan
ook in verschillende fasen worden uitgevoerd.
Eerst is hun eigen woning opgeknapt en daarna
kreeg het café een beurt. Het restaurant wordt
vergroot en krijgt een eigen toiletgroep. De keu-
kenapparatuur was ook lang niet meer up-to-
date en wordt daarom geheel vernieuwd. De voor-
gevel wordt bijgewerkt en in passende kleuren
geschilderd.
In de toekomst willen Harmen en Anita 'Het Wa-
pen van lJlst' weer die plaais in de lJlster samen-
leving geven die het een kwad eeuw geleden ook
had. Zij willen dat doen door bijvoorbeeld'onder-
dak'te bieden aan een biljad- en een dartsclub en
het houden van klaverjasavonden.
De bovenzaal die nu onder andere wordt gebruikt

. cr damclub |J.D.C. blijft ook beschikbaar als
\érgaderruimte.
Wat het restaurant betreft probeert de familie
Huisman 's zomers vooral toeristen en passanten
aan haar dis te krijgen en 's winters in het week-
end mensen die van specialiteiten houden.
De heer en mevrouw Huisman zijn echte mu-
ziekliefhebbers. In de zaak staat permanent een
piano waarop iedereen met enig muzikaal talent
mag speren.
Getrachi zal worden enkele malen per jaar een
'muziekcafé' te organiseren met levende muziek.
Gedacht wordt aan folkgroepen en traditionele di-

xieland bandjes. De ijsverkoop in de steeg blijft
bestaan en het terras zal 's zomers uitqebreider
zijn dan voorheen.

'Dit moet toch kunnen in lJlst,'zegtAnita Huisman
tot slot. 'Wij hopen hier door middel van kwaliteit
en persoonliike inzet een leuk bedrijf op te bou-
wen.'

Rvp

ryp leít yn iiskristallen oan
it tinste waes oer gers en tlken
wyt rimet de stilte fan in iere moarn.

Daniel Daen

Foto omstrceks 1938
Het linker pand is nu restaurant. Daarnaast
is het café met het later teloorgegane
uithangbord, zijnde een schip zonder roer
(: wapen van de stad lJlst). Tot nu toe is het
niet bekend hoe oud dit karakteristieke caíé
is. Wel sÍaaÍ yast dat het reeds in 1844
bestond. Dit bliikt uit een koopakte waarin
vermeld staat: "Een herberg vanouds Het
Wapen van lJlst genaamd". De lindebomen
op deze opname zijn aan het einde van de
Twaede Wereldoorlog gekapt en vanwege
de schaarste als brcndstoÍ opgestookt.

t

Vereni g ing Stadsbelang
lJlst
1989. We zijn er alweer aan gewend. Toch.willen
wij langs deze weg de organisatoren van de
Nieuwjaar happening in 't Mienskipsh0s nog
haftelijk bedanken voor hun enorme inzet om dit
gebeuren zo succesvol te laten verlopen.
Het was bijzonder gezellig en er waren duidelijk
meer bezoekers dan vorig jaar.
Ook de spontane en enthousiaste medewerking
van het nieuwe beheerdersechtoaar de heer en
mevrouw Holwerda heeft er aan meegewerkt om
dit gebeuren te doen slagen.
Nogmaals onze hartelijke dank!

Kerstboomverbranding
Voor de derde achtereenvolgende keer werd dit
gebeuren georganiseerd. En weer een grotere bo-
menopbrengst - ongeveer 440 bomen werden op
2januari aangevoerd tegen 330 vorig jaar.
De jeugd had duidelijk niet stilgezeten, karren vol
werden gebracht in ruilvoor de lootjes.
De walkman is dit jaar in handen gekomen van
Emiel Hollander.
Volgend jaar wordt de traditie voortgezet.

Jaarvergadering dinsdag 7 maaÉ a.s. in 't
Mienskipsh0s
Het jaarboekje met daarin de notulen, jaarverslag,

vervolg op pag. 3

Galamagracht 9 - lJlst - 05155- 1318

't ls een strop, sei de man en hie'm al om



IT DRYLTSER KYPMANTSJE 2

Galamagracht 44 - lJlst
Te|.05155-1996

atplipt

Wffia,
Zevenpelsen 8, 8651 BT lJlst
Privé: Sikko Sjaerdemalaan 31 , lJlst
TeleÍoon 05155-1322

,pinllnad, n ailiplrB ailrrMlen

Yaaromhopen...
afs a Yoordelig
Isant haren?

De doe-het-zelver huurt bij
ons o.a.: a Ladders a Rol-
sÍelgers o Speciemole ns
. Cirkelzagen . Decoupeer-
zagen a Boormachines
o Schuurmachines o Parket-
sch uu rmac h ines o G rond -
of Tuinfrezen . Kètting-
zagen enz. enz.

G.SIIPERDA
Geeuwkade 7, lJlst
051 50-25327 / 051 55-1 260

KWALITEITSFIETSEN VOOR IEDEREEN!!

0azelle . rouRFrErsEN
Brteyus 3 ?ËPr'FrlEï=Jrsffi*

Sperta :9Ëó8BàIïFEERFTET.EN

ook voor: advies, service en reparaties.

iilst Jurjen Hoomansstraat 2 teteÍoon 051s5-1664

df aCh tS tgÍC0mPagni0 rarraetswei22 tereroon 0s122-2634

rljwlelbedd jÍ

N GROND. EN VERZETWERK
tr WALBESCHOEIING
tr HEIWERK tr RIOLERING
D AGRARISCHE WERKZAAMHEDEN

&aslneffi ing*bedriif We*- e* Wat*rbcuw

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

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

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

TIMMER. EN AANNEMERSBEDRIJF

FA.G.SPIJKSMA& ZN.

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

voor u op maat

Uilenburg 35 - lJlst - Tel. 05155-1228
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Agendabureau:
Mevrouw W. Kempenaar-Verhoog, Jonker Ris-
pensstraat 9. telefoon .1747.

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

Zangvereniging'Euphonia' repetitie iedere
dinsdagavond 8 tot .10 

uur in de Doopsgezinde
kerk.
Muziekkorps !Concordia' repetitie iedere
maandagavond half B tot half .10 in 'Het Miens-
kipsh0s'.
Drumband'Concordia' iedere donderdag-
avond van 6 tot 8 uur in de kleedkameÍs van de
'Utherne'.
Judo lessen, iedere dinsdag 4 tot B uur in 'Het
Mienskiosh0s'.
Volksdansen 'De Yleke Dounsers', jongeren-
groep dinsdagavond B tot 1 0 uur, 1 keer in de 1 4
dagen in het 'Himsterh0s'te Oosthem. Ouderen
iedere dinsdagmiddag van half 2 tot 3 uur in 'Het
Mienskipsh0s'.
Schaken elke dinsdagavond in de Stadsher-
oerg
Dammen elke maandagavond in de Stadsher-
Derg
Amnesty International elke 2e donderdag van
7-9 uur in de bÍbliotheek.
Kaatsên elke woensdagavond in de'Utherne'.
Badmintonver, 'Flash' elke donderdag van
18.00- 22.30 uur in de 'Utherne'.
Volleybalver. StànÍries elke dinsdag vanaf
19.00 uur.
Tafeltennis maandag van 19.00 tot 23.00 uur,
zaterdag van 9.00 tot 1 3.00 uur jeugd.
Gymn. Ver. Stánfries ma. 16.30-21 uur; di.
.16.30- 

1B uur; wo. 13-20.00 uur; donderdag 17-
1 B uur en vr. 1 6-1 B uur in de Utherne
FNV inÍo-team Sneek Wymbritseradiel
Louise Heeringa, Westergoleane 45,lJlst of tel.
05155-1970; tevens elke maand.middag van
15.00-17.00 uur, Oude Koemarkt (Wereldwin-
kel), coordinator 051 50-1 5429.
Bouw- en Houtbond F.N.V. W.W. inschrijven
elke maandagavond van 19.00-20.00 uur.
Douwe Heeringa, Westergoleane 45, lJlst, tel.
051 55-1 970.

een uitgave van:
Drukkerij Visser,
Galamagracht 9, lJlst,
tel. 05155-'13'18

Redaktie: A. Kuipers
F. Bloemhof
Fr. Boschma

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

Opmaak: Studio Sybe Houtsma,
lJIst

Druk: Drukkerij Visser, lJlst

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

@Copyright Drukkerij Visser. Niets uit deze
uitgave mag worden verveelvoudigd door
middel van druk, Íotokopie, mikrotilm oÍ op
enigeÍlei andere wijze, zonder vooÍaÍgaande
toestemming van de uitgever.

1 maart Bridgeclub, Mienskipsh0s.
2 maart Ledenvergadering, Groene Kruisvereniging, Nij Ylostins.
2 maarl Federatie vergadering koren, Mienskipsh0s.
3 maart Jaarvergadering buurtverereniging'Trije Span', Mienskipsh0s.
3 maart Open Klaverjas kampioenschappen, Wymbritseradiel, Mienskipsh0s, 20.00 uur,
3 maaÉ Wereldgebedsdag, half 8, Gereformeerde Kerk.
4 maaÉ Jeugd-damtoernooi, half 1 tot 6 uur, Mienskipsh0s.
6 maart Bridgeclub, MienskipshOs.
7 maart Wijkavond, Hervormde gemeente, Nij Ylostins.
7 maart Jaarvergadering Stadsbelang, onderwerp'Milieu', Mienskipsh0s.
9 maart Chr. Plattelandsvrouwen, 'Tussen Kunst en Kitsch', dhr. Ferbeek van 'De Slag', Olterterp,

Mienskipsh0s.
14 maaÊ Bond van Plattelandsvrouwen in Friesland, Eéndagsbestuur, Mienskipsh0s.
15 maart Bridgeclub, Mienskipsh0s.
17 maart Klaverjassen, Mienskipsh0s.
18 maart Fêestavond buudvereniging De Tromp, Mienskipsh0s.
20 maart Bridgeclub, Mienskipsh0s.
22 maart N.C.V.B. Ds. Roozendaal, Sneek, 'Verwachting in de Bijbel bij leven en dood', Mienskipsh0s.
23 maart Paascyclus in GereÍ. Kerk, ds. J.C. Buurmeester en ds. P.v.d. Waal, 19.00 uur.
24 maari Paascyclus in Herv. Kerk, ds. J.C. Buurmeester en ds. P.v.d. Waal, 19.00 uur.
25 maart Paascyclus in Geref. Kerk, ds. J.C. Buurmeester en ds. P.v.d. Waal, 19.00 uur.

. 7 maart Open Deur Dienst in Hervormde Kerk,9.30 uur.v30 maan Uitvoering Fryske Krite'Meiïnoar ien', Mienskipsh0s.
31 maart Jaarvergadering'Vogelwacht', Mienskipsh6us.

vervolg van pag.1

financieel verslag en agenda zal ook dit jaar weer
huis-aan-huis worden bezorgd.
Mocht u nog geen lid zijn, dan kuni u zich te allen
tijde opgeven bij de penningmêester Cor v.d.
Kooii, FjOrslach 14, tel. 1 980.
Het onderwerp van deze avond is: 'Milieu', de
heer Jan Dijkstra van de Friese Milieuraad zal dit
nader toelichten. De bijbehorendetentoonstelling
is vanaf half 8 te bezichtigen en uiteraard ook in de
pauze van bovengenoemde jaarvergaderin g.
Twee bestuursleden nemen afscheid vanwege
het feit dat zij niet herkiesbaar zijn, zij hebben na-
melijk 2 zittingsperiodes gehad. Verder vertrekt er
nog 1 bestuurslid vanwege te drukke werkzaam-
heden.
Gelukkig hebben wij al 2 personen bereid gevon-
den om een plaats in te nemen. Er wordt naarstig
gewerkt om het bestuur voltallig ie maken.

. ieder geval hopen wij dat velen deze vergade-
Yng zullen bezoeken want... Het milieu gaat ons

allemaal aan...
Aanvang van de vergadering: 20.00 uur.

Het bestuur

Onderwijsaktie De Kogge
Op woensdag 18 januari j.l. hebben ouders van
kinderen op De Kogge unaniem de kinderen van
school gehouden. Alle stoeltjes waren onbezet!
Aanleiding voor dit ongebruikelijke protest zijn de
jaarlijks opeenvolgende bezuinigingen van minis-
ter Deetman. Nu wil hijweer50 miljoen bezuinigen
op scholen die minder dan 1 25 leerlingen hebben.
Dat komt neer op 0,2 formatieplaats ofwel een

leerkracht moet één hele dag onderwijs per week
inleveren.
Op deze manier wordt herhaaldelijk de kwaliteit
van het basisonderwijs aangetast. Want hoe moe-
ten de scholen deze bezuinigingen opvangen?
Door: - een leerkracht voor 'e'en dag te ont-
slaan?
- een vakleerkracht muziek of handvaardigheid
te ontslaan?
- de kleuters naar huis te sturen?
- drie leerkrachten in de week voor dezelfde
groep?
Ingrijpende gevolgen voor het basisonderwijs,
waar ouders zich zorgen om maken. Dat blijkt wel
uit het feit dat in'e'en dag zo'n 140 ouders hun
handtekening zetten ondêr een verzoekschrift
aan het college van B & W. Hierin spreken ouders
hun grote bezorgdheid uit over het gevoerde on-
derwijsbeleid en word B & W gevraagd druk uit te
oefenen in Den Haag.
De voorzitter van de Medezeggenschapsraad
heeft in zijn toespraak voor de gemeenteraads-
vergadering ook de raadsleden gevraagd hun af-
keuring over deze bezuiniging uit te spreken. Het
gaat immers niet alleen om De Kogge, maar hel
betreft vrijwel alle scholen in de gemeente.
Aan de wethouders van onderwijs zijn de handte-
keningen aangeboden in de verwachting dat het
gemeentebestuur de zorg van ouders voor goed
basisonderwijs zal delen! En er ook wat aan zal
doen!
Namens de MR en OR Openbare Basisschool De
Kogge,

Gerrit Mosk

ANNA SCHRAA-VAN POPTA

GEDIPLOMEERD
PEDICURE

Geeuwkade 11 - Telefoon 1930

BEráoss Rttfr,

iffi,,r*13q,"
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Voor nieuwbouw, uitbreiding of
onderhoud van uw:

o Verwarming
(C.V. en lokale verwarming)

a SanitaiÍ en wateÍleiding
. Zinkwerk
. Dakbedekking

Installatie- en loodgietersbedriit

A. SIIPERDA
Stadslaan 2a. telefoon 05155-1224

Nieuwe rubriek 'Hoe kin't
Bij de redakiie kwam het idee op, om eens te pro-
beren om in het Kypmantsje een rubriek te plaat-
sen met daarin bijzondere voorwerpen of gebeur-
tenissen.
Bijvoorbeeld: u heeft iets ouds, vreemds oÍ onge-
woons in uw bezit oÍ u heeft iets aparts, geks of
buitengewoons gevonden.
U heeft dit op een foto vastgelegd en brengt het bij
één van de redaktieleden - het liefst met een ver-
haalt.ie 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 een sterk verhaal is natuurlijk ook erg
welkom.
Dit alles met de bedoeling om li Dryltser Kyp-
mantsje qua inhoud levendig te houden.
Laat uw gedachten eens gaan en kom met een
gek, vreemd, ongewoon of apad iets, een wortel,
een stuk gereedschap oÍ wat dan ookl

Ult voorraad leverbaar:
vele soorten behang en vlnyl
nog enkele restantên

lds Hibma uit Oosthem moest nog een tijdje bij de gemeentewerken werken voor hij de fut
in kon.
lds, ook bekend en veel gehoord in lJlst, was een harde werker en knapte vele karweitjes
op,
Zo heeft hij jarenlang de kadaverbak op de Ald Skatting met een boender schoongemaakt.
Maar nu het sterke stuk,

lds Hibma poseert met de twee in 1981 gevonden
borden, in de b0terhoeke te Heeg. Op de voor-
grond zijn onafscheidelijke maat, 'it knyft' en de
zware shag, op de achtergrond de vele línten die
hij met z'n pony's wint op de keuringen.

Zijn laatste maandén kwam hij aan de schop in Heeg. ln de'b0terhoeke' moesten ze graven voor
da r{iantarinlorinn
vv v'vYrv! 

'v'v' " 'Yr

Bij deze werkzaamheden vond lds twee oude borden. Op het eerste stond: 'Na rêgen volgt zon-
neschijn', maar op het tweede, dat hij in twee stukken vond: 'Gedaan werk is goed rusten'.
Dit sloeg natuurlijk helemaal op de man die het vond. Sterk, ook al mede omdat Hibma zijn hele
leven in de grond omgewroet heeft (hij is in Oosthem grafdelver) en nog nooit zoiets speciaals
vond wat op hem sloeg.
Er werd nadat het vakkundig aan elkaar geplakt was, grof geld voor geboden, maar lds wil het
voor geen goud weer missen.
Beide borden sieren de vensterbank. En terecht, edoch, lds komt nog niet aan rusten toe. Hij is
een druk baasje die niet werkeloos in huis kan zitten.
'Neat dwaan is my neat wurdich, mar dit fOn ik dochs hatstikkene moai, no!'

Halve Prijs

J.G.DEVRIES -TJLST
sclrilclers. en behangetsbeclrllÍ

doe-het.zelÍ.zsak

Galamagracht 13 - Te|.05155-1387

De enige zelfslachtende slager in
ons stedeke, sniidt voor U het vlees
zo van het stuk.

ProeÍde U al:

Ons vers gemalen

heerlijk gekruid
gehakt

en onze echte

Friese droge worst?

Dinsdags- e n vr i id ag savon d s
bezorgen wii Uw bestelling!

SLAGERIJ

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

0t
,HIOEKINITS'AI 

IIIMM

o bloemen
o planten
c bloemsierkunst
o tuincentrum
a tuinarchitectuur
Dit alles in uw 'eigen stad'
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nemen. De verloting maakte ook verschillende
dames blil met een prijs.
Deze gezellige avond werd besloten met het lezen
van een gedicht: 'Carpe Diem' (pluk de dag).
Dit jaar vieft de landelijke NCVB haar 70-iarig be-
staan. In het najaar hopen we dit provinciaal
feestelijk te vieren in Leeuwarden.
Op de eerstvolgende vergadering op 23 februari
a.s. spreekt mevrouw Van der Wal-de Haas uit
Oppenhuizen over het thema van de Bond: Ge-
zondheidszorg - een goede zaak?
Gasten harteliik welkom.

Namens het bestuur
A. Frankena-Hoomans (secr.)

Bond van
Plattelandsvrouwen in de
Provincie Friesland,
afdeling lJlst
Op dinsdag 24 januarij.l. hebben we de jaarverga-
dering gehad. De opkomst was groot, zodat de
voorzitster Crista Meinsma 35 dames kon venvel-
KOmen.

Na de mededelingen en het jaarverslag van de se-
kretaresse en de penningmeesteresse was er be-
stuursverkiezing. Crista Meinsma was aftredend
en niet herkiesbaar en Hammie Zoethout was af-
tredend en herkiesbaar. Als nieuw lid had zich
aangemeld, mevrouw Dirrie Bakker. De dames
Bakker en Zoethout werden met meerderheid van
stemmen gekozen zodat het bestuur er nu als
volgt uitziet:
voorzitster: Hammie Zoethout; sekretaresse:
Mary Veenstra; 2e sekretaresse: Dirrie Bakker;
penningmeesteresse: Lolkje van der Zee; 2e pen-
ningmeesteresse: Harmke van Brug.
Crista Meinsma werd bedankt voor het vele werk
wat zij 6 jaar lang voor onze afdeling heeft gedaan
en haar werd de bondsspeld opgespeld.
Na hei oÍficiële gedeelte werd het woord gegeven
aan de heer Wiersma uit Sneek die ons eerst iets
vertelde over het maken van gouden en zilveren
sieraden en de stenen die daarin veruyerkt wor-
den.
Daarna liet hij ons de sieraden zien, zoals ringen,
kettingen, armbanden en oorbellen. Er waren
pronkstukkên bij. Ook werden er veel vragen ge-
steld over oude sieraden.
Om 11.15 uur bedankte Crista de heer Wiersma
voor zijn goede uitleg en wenste ons wel thuis.
Op woensdag 22 tebruari a.s. is onze volgende
avond. Dan komen vrijwilligsters van de telefoon-
lijn 'Vrouwen bellen vrouwen' ons iets vertellen
over hun werk en op dinsdag 14 maart a.s. is het
de beud aan het'e'endagsbestuur. Een verras-
sing dus.
Mocht u belangstelling hebben, kom dan gerust
eens langs op onze avonden oÍ neem kontakt op
met het bestuur. ledereen is van hafte welkom!

Welke val<nntie?
RabobankReizen maakt het u gemalckelijk.

Galamagracht 1

lJ lst
Tel. 05155-1426

Openlngsuren: dagelilks 9.00 - 16.00 uur
vrijdagavond '19.00 - 20.00 uur

Vijft ienjarig Gezelschap
voor Oude Muziek
Bolsward zoekt bassen en
tenoren.
Op 1 2 januari 1 989 bestond het Gezelschap voor
Oude Muziek Bolsward 15 jaar.
Helaas is er weinig reden tot uitbundig feestvie-
ren. Het Gezelschap heeft namelijk dringend be-
hoefte aan tenoren en bassen.
VandaaÍ deze oproep aan bassen en tenoren die
zich op niveau willen bezighouden met muziek uit
Middeleeuwen en Renaissance om zich aan te
melden als lid van het Gezelschao.
Geïnteresseerden kunnen kontakt oonemen met
H.J. Wendel, B.Yntjesstraat 30, 8701 XW Bols-
ward, tel. 05157-3021.

1988 goed jaar voor
Goncordia lJlst
1988 is voorzowel de drumband als voor het
korps een suksesvol jaar geweest. In eerste
instantie leek dit voor de drumband iuist op
het tegenovergestelde uit te draaien, want
het ledental daalde zodanig dat er voor het
voortbestaan van de drumband moest
worden gevreest, waardoor er ook voor de
nog aanwêzige leden en de instrukteur
weinig lol meer aan was.
Door extra inspanning van zowel het
bestuur als de leden is deze situatie
gelukkig gewijzigd. Er konden een aantal
nieuwe leden worden begroet, terwijl ook
het enthousiasme van een oud-leden weer

ug kwam. De drumband dÍaait daarom
\rp dit moment weer met 12 leden en 6
leerlingleden, terwijl de terugkeer van nog
een aantal oud-leden in de komende tijd
verwacht mag worden. Bovendien wordt er
momenteel ook op lyra's gespeeld. Al met al
dus toch een bijzonder gunstige ontwikke-
ling, met goede perspektieven voor de
toekomst.
Ook voor het korps is 1988 een goed jaar
geweest, zowel qua sfeer binnen de vereni-
ging als de diverse uitgevoêrde aktiviteiten,
met als hoogtepunt een dikke 1e prijs op het
bondsconcours in De Lawei te Drachten.
Voor Concordia was dit eigenlijk een beetle
een 'historisch' Íeit, want het was meer dan
15 jaar geleden dat Concordia een 1e prijs
op het concours behaalde. De laatste jaren
was deze kwalitatieve verbetering al duide-
lijk merkbaar, maar het is altijd een geweldi-
ge opsteker wanneer dit door de echte
vakmensen wordt bevestigd.
De vele gelukwensen en Íelicitaties die
Concordia naar aanleiding hiervan uit lJlst
heeft ontvangen hebben de vereniging en
de leden bijzonder goed gedaan. Het is een
teken van betrokkenheid van de lJlster
bevolking bij het wel en wee van Concordia
dat zeer gewaardeerd wordt door de leden,
maar waar de vereniging ook niet zonder
Kan.
Ook hier dus een bijzonder gunstige

TRAPTïGDEN
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ontwikkeling en Concordia hoopt dat die
betrokkenheid van de bevolking ook in de
komende jaren aanwezig zal zijn. De
instandhouding van alleen al het instrumên-
tarium van bijna f. 200.000,- (tweehon-
derdduizend gulden) maakt het namelijk
noodzakelijk dat Concordia nietalleen door
de leden maar ook door de bevolking
"gedragen" wordt. Graag rekenen wij in
'!989 daarom weer op Uw steun, medewer-
king (oud papier) en belangstelling.
In verband h iermee wijzen wij U nu alvast op
het donateurskonsert dat samen met de
zangver. Euphonia op 14 april a.s. zal
worden gehouden in de veilinghal van
Baerveldt.

Christel ij ke Plattelands-
vrouwenbond
Op '19 januari 1989 om 's avonds B uur vond de
jaarvergadering plaats van de C.P.B. afdeling
IJlst, die verzorgd werd door het ééndagsbestuur.
Mevrouw Pietersma had de leiding over deze
avond. Ter nagedachtenis aan Sander de Haas
begonnen we met het zingen van lied 14 en lezen
van Lucas 10.
Verder hadden we een bestuursverkiezing.
Daarna werd een voordracht gehouden door me-
vrouw Alberda-Brinksma en werden er verschil-
lende spellen gedaan zoals het raden van Biibelse
spreekwoorden, puzzelen met ansichtkaarten en
een kwis.
De volgende vergadering is op 16 februari a.s.
Dan spreekt mevrouw Eigelaar uit Heerenveen
over irisscooie.

' A. Joustra-Molenmaker

Ned. Ghristelijke
Vrouwenbond
Op 26 januari j.l. hield de NCVB haar jaarvergade-
ring. Na het medidatieve gedeelte waren zoals ge-
bruikelijk op een jaarvergadering de jaarverslagen
aan de beurt. De penningsmeesteresse kon een
optimistisch geluid laten hdren en de secreta-
resse liet het afgelopen jaar nog even de revue
passeren.
De commissie 'Lief en leed' bracht verslag uit van
haar diverse bezoeken aan zieken, enz.
De adoptiecommissie kon mededelen dat de ak-
tie nog prima loopt. Twee van onze geadopteerde
kinderen in Harti hebben hun schoolopleiding vol-
tooid en gaan een beroepsopleiding volgen. Twee
nieuwe kinderen konden we hierdoor weer adoo-
teren. HaÍ'tverwarmend waren de goede berich-
ten en de Kerst- en Nieuwjaarsgroet met tekenin-
gen van de school in Botswana. Fijn dat we dit al-
lemaal mogen doen voor onze verre naaste.
Verder waren we deze avond bezig met een kwis,
na veel hoofdbrekens kwamen we er uit. De win-
naressen mochten een leuk prijsje mee naar huis
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'Zorg en Vlijt'
Soms loop je als onderzoeker weleens tegen iets aan wat je op dat moment
niet speciaal probeert te vinden.
Bij het doorlezen van het Register van Scheepshypotheken viel mijn oog op
de namen Ruurd en Hendrik Koopmans, schippers te lJlst. Ruurd Koopmans
liet in 191í het ijzeren roeÍschip'Zorg en Vlijt'bouwen op de'izeren helling'al-
hier.
Bij navraag bleek al spoedig dat het hier ging om Ruurd Koopmans (1864-
1941), gehuwd met Elisabeth Buma en hun zoon Hendrik Koopmans (1892-
1988). Diens vrouw Minke Jager, nu 93(!) jaar, wist gelukkig nog heel wat over
het schip te vertellen. Zij heeft ook nog een mooie Íoto van dit vaartuig die we
hierbij plaatsen.

men werd geschept. Dan werd de mest verkocht
en naar de sk0te van Sierd Visserman uit Heeg
vervoerd. Die bracht de stront dan weer naar de
bollenvelden in Holland. Voor de Teer- en As-
phaltfabriek Troelstra & de Vries te lJlst werden
geregeld vaten wegenteer vervoerd, bijvoorbeeld
naar Anjum en Peasens-Moddergat.

'Der koene krekt 110 fetten tar yn ós skip. Wy
moasten se sels losse. Ruurd, És àldste soan die
it ketting oan in fet en ik draaidê se mei de lier om-
heech. Dan swaaiden se mei de giek nei de wàl en
der pakte myn man se wer oan.'
Ruurd woont nu in Paoendrecht en doet oniwik-
kelingswerk in Tanzania. Hij gaat binnenkort met
pensioen.

Deze foto van de Zorg en Vlijt is gemaakt om-
sÍreeks 191 8. Links is nog een klein gedeelte van
de Kamp (:vroegere opslagplaats gemeenterei-
niging) zichtbaar die naast het kerkhof lag.

Scheepshypotheek
In het Register van Scheepshypotheken, aanwê-
zig in het Rijksarchief te Leeuwaiden rs de vol-
gende akte opgenomen: 'Nr. 42 de datum 6-5-
1 91 1 . Jan Ybeles de Vries, schilder te lJlst, domi-
cilie kiezende ten kantore van notaris Willem
Wierda te lJlst. Verzoekt tegen Ruurd Koopmans
schipper te Ulst verband (:hypotheek) van /
1.500,-- op het ijzeren roefschip 'Zorg en Vlijt',
plm. 30 ton. Het schip is te Sneek op 3-5-19.1 1 in
het Scheepsregister ingeschreven en gebrand
(=gemerkt) 688 Sneek 19.1 1.'
De scheepswed waar deze tjalk is gebouwd was
de Friese Scheepsbouw Maatschappij (v/h Cro-
les) die in 191 1 door de gebroeders Zwolsman is
overgenomen. Deze werf was gevestigd in de nu
nog bestaandê houtloodsen van S.O. de Vries die
(helaas) binnenkort zullen worden afgebroken.
In 1 925 neemt Hendrik Koopmans het schip zake-
lijk van zijn vader Ruurd over. Hiervan is de vol-
gende akte bij notaris Wierda opgemaakt.
'Nr. 66 d.d. 4-5-1925. Geertje Nauta, weduwe van
Jan Ybeles de Vries, verzoekt tegen Hendrik
Ruurds Koopmans, schipper te lJlst scheepsver-
band van / 1.500,-- à 6% rente op het schip'Zorg
en Vlijt'.
Laadvermogen 30 655/1000 scheepston met
deszelÍs mast, zeil en verdere inventaris. De jaar-
lijkse aflossing is / 100,--.'
Omdat er in 1 925 al 14 keer honderd gulden is af-
gelost was het schip bij de overname nagenoeg
hypotheek-vrij.
Rond 1 935 is dit sk0tsje verkocht voor ongeveer /
700,--. Het vaartuig zou nu, mits in goede staat,
zeker het honderdvoudige opbrengen!

Druk varen
Hendrik Koopmans heeft als vrijgezel 7 jaar bijzijn
vader gevaren. Deze was boer en schipper en
woonde op de boerderij rechts van het stadhuis
die later is afgebroken. ln 1922 trouwde hij met
Minke Jager van Osingahuizen. 'Doe kaam ik ek
op it skip en yn 'e earste jierren hiene wy der ek
noch in feint by,'vedelt frou Koopmans.
'Myn man en ik sliepten efteryn en de Íeint foaryn.'
Het was in die tijd druk varen. Koopmans ver-
voerde vaak terpmodder van Dongjum en Ping-
jum via de Harlingertrekvaad en Bolswardervaart
naar lJlst.
De modder werd gelost op de weilanden van de
lJlster boeren gelegen aan de Geeuw, Wijmerts of
Rijpervaart (bijv. de Huitema's en Groenveld).
Op de dag dat Borculo door een wervelwind werd
verwoest (10-8- 1925, Fr.B.) voeren zij in de Lollu-
mervaan.
'lt waard pikkedonker en de wyn helle gàns oan.
Wy binne doe oan 'e wàl lizzen gien, want myn
man fertrouwde it waar net.'

Eén keer per jaar werd een vracht witzand uit Dro-
geham gehaald, dat was bestemd voor de stallen
van oe ooeren.
Dit speciale zand werd per kruiwagen aan belang-
stellenden verkocht.
Voor de stad lJlst werd af en toe een lading ge-
woon zand gehaald dat werd gebruikt bij de be-
strating en de gladheidsbestrijding.
lJlst had vroeger veel zogenaamde 'komelkers'
(=kleine boeren). Hiervan kocht Koopmans de
koeiemest op die vanuit het'strontgat' in de pra-

ZwaÉ water
Het hoeft geen betoog dat de winter de schippers
soms danig parten speelde. Zo heeft de'Zorg en
Vlijt' eens 15 weken aaneen vast in het ijs gelegen.
Hendrik Koopmans ging dan op het ijs baanvegen
om toch maar een paar 'centen' te verdienen.
Nadat het eindelijk dooide was er meteen weer
werk want houthandel De Vries had nogal wat
hout te transooderen.
Toen Koopmans nog ongehuwd was heeft hij wel
eens een vracht mosselen naar Drente vervoerd.

il': . ' 'l.j
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Die werden daar als mest over het land gestrooid.
Die mosselen stonken zo erg dat het gebruikelijk
was dat zo'n schipper voorrang kreeg bij bruggen
en slurzen.
Symen Jans Groenveld uit Sneek, zoon van aard-
appelhandelaar Jan Symens uit lJlst kreeg af en
toe een lading aardappels uit Oude Bildtzijl of
Oude Bildtdijk. In het najaar was er de zoge-
naamde bietencampagne. Dan werden uit de
Bouwhoek bieten naar de suikerfabriek in Frane-
ker gebracht.
Vanwege de grote drukte duurde het soms wel
twee dagen voor er kon werden gelost. Als retour-
vracht werd pulp voor de boeren meegenomen.
Een bijzonder aspect in de schipperswereld was
vroegêr het turfvaren. Hendrik Koopmans haalde
doorgaans in het najaar na het moddeNaren 2
vrachten tud uit de Drentse olaats Valthermond.
Dat ging via Sneek, Grouw, Briltil, de stad Gronin-
gen en Stadskanaal.
'Earne yn Grins by in brêge hie myn man it brêge-
jild al ótteld. Der wie in frommes dy't de brêge
betsjinne. No wie it taryf wat omheech gien mar
dat wist myn man net. Hja telde it jild nei dat yn it
klompke siet en róp doe op syn 'Grunnings': "t ls
nait goud, dat ie dat noe noch nait waiten!'
'et water bij Stadskanaal was destijds pikzwart

'.-én dermate vervuild dat het ongeschikt was om er
de kleding in te wassen.
Onder het roer lag altijd een langwerpig vat dat
gevuld was met drinkwater. Dat de lucht er ook
niet geheel fris was bleek wel uit het feit dat het zil-
veren lepeltje dat in de suikerpot stond zwad
werdl
De turf werd in lJlst in verschillende hoeveelheden
verkocht. Koopmans had een hok op het Zuidend,
vandaar werden ook kleine partijen aan de man
gebracht.
's Winters was de vaste ligplaats van de 'Zorg en
Vlijt' bij de Kamp in de wijk van Nop of de wal ach-
ter timmerman Feenstra (einde Galamagracht). In

de terpmodder periode werd om tactische rede-
nen (bruggen) afgemeerd bij het Stoom (houthan-
del Oppedijk). Het drinkwater werd dan bij de ge-
broeders Bakker betrokken want die hadden zo'n
lekkere regenwaterbak.

Yn'e beage
'Ja, it wie my in tiid,'vertelt frou Koopmans verder.
'Wy gyngen soms sneontej0ns al efter de spoar-

'êge by Nijesyl yn 'e Easthimmermar lizzen om
*an moandeitemoarns mar sa gau mooglik fia

Boalsert nei de terpen te farren. Dan wiene jo ien
fan de earsten om te laden.'
In het midden van de dertiger jaren kwam er een
nieuwe regeling. Schippers die goederen ver-
kochten die ze zelf hadden aangevoerd, de zoge-
naamde eigenhandel-schippers, wat Koopmans
met zijn turÍ ook was, mochten niet meer over de
schippersbeuÍs vracht aannemen.
Door deze maatregel werd het er voor veel schip-
pers niet beter op. Het duurde soms wel 4 weken
voor er weer een vrachtje was. Toch leidde deze
beperking volgens onze informante niet tot echte
armoeoe.
Hendrik Koopmans had ook twee pramen voor de
verhuur, een houten en een ijzeren eksemplaar.
De verhuur werd geregeld door Otte Schilstra, de
vader van Andries, Anne en Meinte.
De vraag aan Írou Koopmans of ze wel eens 'yn 'e
beage' (=1psl€eel) heeft gelopen om het schip
vood te trekken beantwoordt ze ontkennend.
'Myn man die dat wol, it beladen likegoed as it
lege skip. Wy boomden meastaltegearre. De lêste
jierren hawwe wy noch in opdrukker (klein motor-
bootje) hán, die wie yn Terherne makke. De ben-
zine foar de motor koste doe hast neat.'
Als er gezeild werd stond frou Koopmans aan het
helmhout (roer) en haar man bediende de scho-
ten. Bij het passeren van de bruggen hielp de

Het echtpaar Hendrik en Minke Koopmans-Jager
gefotografeerd op 15 juni 1987, hun 65-jarige
trouwdag.

vrouw ook een handje mee bij het strijken van de
zeilen.
Er was dan wel een opdrukker aangeschaft, maar
bij gunstige wind werd er gezeild, want dat kostte
immers niets. Oo de scheeoswerf van Boomsma
in Sneek kwam deze vrachtvaarder geregeld op
de helling.

Schip verkocht
Het echtpaar Koopmans heeft elÍ kinderen gekre-
gen. Acht ervan zijn op het skOtsje geboren. Rim-
mer (geboren in 1934) was de laatste die op de
'Zorg en Vlijt' ter wereld kwam.
'Yn sa'n roef wie net safolle romte. Wy hiene in ek-
stra blêd oan 'e tafel, deromhinne stiene fjouwer
stuollen en in bank. Guon bern sliepten foaryn 0n-
der it durksl0k. Mar jo groeiden der stadichoan yn
en de bern kamen ek net allegearre tagelyk!'

Omdat in deze 'minne tiid' het vrachtaanbod ge-
ring was en het schip als woning voor een groot
gezin toch wat te klein werd is de'Zorg en Vlijt'
omstreeks 1935 verkocht. Van de kopers is alleen
bekend dat het vissers waren die ergens een
'tichtset' hadden. Zij gingen het sk0tsje als woon-
schip gebruiken.
Hendrik en Minke Koopmans hebben hun vaar-
tuig nooit weer gezien.
Deze verkoop ging uiteraard niet van harte. Ken-
ners hadden al vaak gezegd dat het een fraai
schip was met een mooie lijn en het zeilde prima.
'lt wie ek gesellich want myn man wie ommers al-
tyd thÉs doe't wy noch foeren.'
'Sk0tsjesilen', merken wij zo terloops even op.
Frou Koopmans: 'Doedestiids wol fan heard mar
der hawwe wy nea oan mei dien. lt wie doe ek
noch net sa populair as no. Wy hiene ek in grutte
hÍshálding en by it sk0tsjesilen moast alles Ét it
skip wei, nee dat koe net. Letter hawwe wy der
wol hinne west, bygelyks mei de Johanna Jacoba.
Myn man fOn it prachtich en hy koe de skippen en
de skippers.'
Koopmans ging na de verkoop op de fabriek van
Nooitgedagt werken. Dat viel hem als vrije schip-
per in het begin begrijpelijk erg zwaar.
Teade van der Horst zei wel eens tegen zijn vrouw:
'Jo man moat noch tige oan 'e fabryk wenne.' En

het fabrieksloon was desiijds ook niet bepaald om
over naar huis te schriiven.

De eerste woning van de familie Koopmans was
het huis Eegracht 55 (nu T. Elsinga) dat later is af-
gebroken en geheel opnieuw is opgebouwd. Frou
Koopmans was eerst ook onwennig 'aan de wal'.
De bedsteden vond ze erg benauwd want op een
schip kon je immers de raampjes een beetje
openzetten.
Hendrik Koopmans is op 27 september 1988
overleden op de hoge leeftijd van 95 jaar. Op 15
juni van datzelfde jaar waren hij en ziln vrouw
Minke Jager (661) jaar gehuwd.
Na afloop van ons gesprek zit Írou Koopmans nog
wat te mijmeren en zegt: 'En dochs bin ik benijd of
de'Zorg en Vlijt' noch bestiet,' en tot slot merkt ze
op: 'lt is jammer dat myn man dit net mear mei-
makke hat want dy hie jo noch wol folle mear fer-
telle kinnen.'
Dat is uiteraard waar,maarwijzijn van mening dat
deze vroegere schippersvrouw, die ondanks haar
93 jaar nog een scherp geheugen heeft, ons ruim
voldoende heeft ingelicht.
En zoals in de inleiding reeds is vermeld, soms
kom je heel toevallig op het spoor van een stukje
interessante historie.
In dit geval is dat het verhaal van het'ijzeren roef-
schip' 'Zorg en Vlijt'.

Frits Boschma

Het gemis zal bliiven,
maar de overweldigende bliiken van
warm medeleven tiidens de ziekte
en na het overliiden van ons lief
zoontie en broertie

Sander René de Haas
zijn voor ons een grote steun
geweest.
Dat zoveel mensen zich betrokken
voelden bíj ons verdriet, heeft ons
getroost en de kracht gegeven om
verder te gaan.

Jaap en Marie de Haas-Bijlsma
Peter
Marnix

lJlst, maart 1989
Stads/aan 53
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Het postkantoor heeft nu naast 2 series
hêle Staatsloten ook 2 series VijÍjes.

'Mijn hobby, uw gemak'
Het vertrouwde adres voor al uw slijpwerk!
Scharen, messen, tuin- en hobbygereedschap
weer vlijmscherp.
Slijpen van huishoudscharen slechts / 3,50.
Laat nu uw handgrasmaaier slijpen en nakijken.
Ook slijpen en balanceren van de snijmessen van
uw motor- of elektromaaier.
Uw f ijnslijper P. H. de Vries, Bockamastraal 27, tel.
1782.

Open Deur Paasaktie
Doe Mee!
Net als vorig jaar wil de Open Deur groep met Pa-
sen graag wat extra's doen voor ouderen en zie-
ken.
We kunnen dit doen uit respekt voor hun ouder-
dom of als steun omdat ze soms het gevoel heb-
ben er niet meer bij te horen.
Met Pasen kunnen we dit persoonlijk nog eens la-
ten blijken door middel van een Paasgroet: een
bloemstukje, een fruitbakje of iets anders door u

zelÍ gemaakt.

Hoe stellen we ons dit voor?
Een ieder weet vast wel wie ouder dan 75 jaar is of
ziek oÍ eenzaam in zijn straat oÍ omgeving, waar-
voor hij oÍ zij wel wat zou willen maken.
De Open Deur Commissie heeft getracht een zo
volledig mogelijke lijst samen te stellen van kerke-
lijke en niet-kerkelijke mensen.
We zouden het nu fijn vinden als mensen zich op-
gaven voor het maken van een cadeautje (kosten

Í 7,5O).

Dit jaar wordt er dus niet gekollekteerd.
Als u voor iemand wat wilt maken of nog vragen
hebt dan kunt u zich voor 12 maart opgeven bij

Jettie Pietersen, Mientlán 39, tel. 2591 .

U kunt dan opgeven voor wie u iets wilt maken en

anders kunt u via de lijst van de Open Deur Groep
Ktezen.
Het is de bedoeling dat u uw paasgroet voor de
paasdagen bezorgt bij diegene die u heeft geko-
zen.
De Open Deur Commissie hoopt op deze manier
dat we met elkaar en voor elkaar binnen en buiten
de kerken de Paasgroet kunnen laten slagen.

De Ooen Deur Commissie lJlst

Advies- en
lnformatiewinkel
Vraag: Mijn nieuwe schoenen waren naenkele da-
gen al kapot, hoewel ik er niets bijzonders mee uit
heb gehaald. Volgens de winkelier moeten we de
beslissing van de Íabrikant afwachten. Maar de
schoenen heb ik toch bij de winkelier gekocht?

DEA1,H UETOITaS
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Antwoord: De winkelier is verantwoordelijk voor
wat hij verkoopt. Als de schoenen ondeugdelijk
zijn, is hij hiervoor aansprakelijk en mag van hem
een passende oplossing worden verwacht. Nu hij
zijn verplichting om deugdelijke schoenen te leve-
ren niet is nagekomen, moet u hem in de gelegen-
heid stellen hieraan alsnog te voldoen. Dat wil
zeggen: u moet vooralsnog genoegen nemen met
repareren. ls dat niet mogelijk dan heeft u recht op
levering van een ander paar (van dezelfde) schoe-
nen. Zijn die niet beschikbaar, dan heeft u recht op
geld terug. Een tegoedbon hoeft u niette accep-
teren.
Bovenstaande is een voorbeeld van een vraag
waarmee u naar de rijdende inÍobus kunt gaan.
Ook kunt u hier terecht met vragen over: uitkerin-
gen, huur/verhuur, belastingen, studiefinancie-
ring, arbeidszaken, kursussen of vrijetijdsbeste-
ding.
Bovendien helpen wij u met het schrijven van be-
zwaarschriften en het invullen van formulieren.
Sommige vragen zullen in Sneek moeten worden
uitgezocht, maar een antwoord krijgt u altijd en
gratis.
Komt u gerust eens langs om een kijkje in de bus
te nemen, onze medewerkster zal u graag infor-
meren over onze werkzaamheden.
U kunt de bus vinden: elke dinsdagmorgen van
10.00 tot 1 1 .00 uur, op de overkluizing.

Vrouw en Werkwinkel
in Sneek
Sinds vorig jaar juni is ereen Vrouw en Werkwinkel
in Sneek gevestigd (voor vrouwen in heel Zuid-
west- Friesland). Wat kunt u hiervan verwachten?
Persoonlijk advies
ledere dinsdag- en woensdagochtend is er
spreekuur van 9- .12 uur. U kunt dan bellen of zelf
langs komen. Als deze iijd u niet schikt, kunt u ook
een afspraak maken voor een gesprek op een an-
der tijdsiip.
Op dit spreekuur komen vrouwen met de meest
uiteenlopende vragen die te maken hebben met
opleiding en werk, bijvoorbeeld:
- lk heb twee jaar huishoudschool gedaan en
daarna een paar iaar in een winkel gewerkt, maar
dat is nu 10 jaar geleden. lk wil weer aan de slag,
maar ik weet niet wat en hoe.
- Met de HBO-opleiding die ik gedaan heb, maak
ik geen kans meer op de arbeidsmarkt. Welke om-
scholingsmogelijkheden zijn er?
- lk wil een kinderkledingzaak beginnen, wat is
daar voor nodig?
- Als ik een opleiding ga doen, verlies ik dan mijn
uitkering?
- Wat is de Vrouwenvakschool?
- Welke studiefinancieringsmogelijkheden zijn
er?
- Welke opleidingen kan ik via het arbeidsbureau
vergoed krijgen?
- Kunnen jullie mij helpen met deze sollicitatie-
brief?
- Als ik dieopleiding gadoen, hoeveel kans maak
ik dan daarna oo de arbeidsmarkt?
- lk wil graag deze opleiding gaan doen, maar die
is 32 uur in de week, hoe kan ik dat nu kombineren
met mijn gezin? Hoe doen andere vrouwen dat?

Kursussen
In de kursus Banen- en Beroepenoriëntatie kunt u

in 14 ochtenden samen met de begeleidsters en
samen met de andere kursistes uitzoeken wat u
leuk vindt, wat u kunt en welke mogelijkheden er
voor u zijn wat betreft opleiding en werk.
De kursus Staden van een eigen bedrijf (ook 14
ochtenden) biedt een oriëntatie op allerlei zaken
die van belang zijn als u een eigen bedrijf wilt be-
grnnen.

Vrouwen van alle leeftijden kunnen bij de Vrouw
en Werkwinkel terecht. Samen met u wordt ge-
probeerd zo goed mogelijk uit te zoeken wat de
mogelijkheden zijn en daar wordt rustig de tijd
voor genomen.
Per slot van rekening zijn herintreedsters uitste-
kende werkneemsters (sieeds meer werkgevers
ontdekken dat), die al heel veel levens- en werker-
varing hebben opgedaan.
Uit onderzoek blijkt dat herintredende vrouwen
hun werk gemotiveerd doen, een groot gevoel
voor verantwoordelilkheid hebben en een laag
ziekteveauim hebben. Bovendien kunnen werk-
gevers ook nog eens subsidie krijgen als ze een
herintreedster in dienst nemen.
Dus: mogelijkheden zijn er beslist, als je de weg
maar weet.
Informatie: Vrouw en Werkwinkel, Kruizebroeder-
slraal 22. Sneek. tel. 051 50-24322.

Het Groene Kruis
lJlst
Kruisverenging lJlst e.o. organiseert bij vol-
doende deelname een gespreksgÍoep voor ou-
ders met kinderen in de leeftijd van 1 tot 4 iaar.
Het doel van deze gespreksgroep is om ervarin-
gen uit te wisselen over grote en kleine problemen
die je met je kinderen kunt tegenkomen.
De onderwerpen voor deze avonden kunnen zijn:
koppigheid, zindelijkheid, speelgoed enz., maar
worden ook bepaald door de deelnemers aan de
groep.
De gespreksgroep, begeleid door opvoedings-
voorlichtster Inge Bakker, bestaat uit 5 avonden
en start op maandag 6 maartvan 20.00-22.00 uur.
Aan de kursus ziin geen kosten verbonden, alleen
een bijdrage voor de koffie.
Je kunt je opgeven bij de wijkverpleegkundige
Bettine Kuipers, tel. 05'155-1484 tussen 13.00-
14.00 uur.

Hulpverleners oefenen
bij Pikesyl
Op maandagavond 30 januari j.l. vond te Pike-
syl (tussên Nijesyl en Abbega) een gecompli-
ceerd ongeluk plaats,
Een gasexplosie, een autobotsing en brand -

een leegstaand boerderijtje waar de tonê\-
vereniging rOp triljende skonken' oefênde.
Om 19,07 werd deze in scène gezette ramp
doorgegeven aan de centrale meldkamer.

Nog geen tien minuten later arriveerde de nieuwe
lJlster brandweerauto. In het licht van dê schijn-
weroers voerden de mannen van brandweercom-
mandant Aant Visser hun verkenningen uit. Om-
streeks half acht waren de eerste leden van de
EHBO-vereniging lJlst-Oosthem ter plekke.
Verder werkten nog mee het Rode Kruis afdeling
Sneel</Harlingen, met twee ambulances en de re-
servisten van de Rijkspolitie.
Binnen een uuÍ waren de slachtoffers, waarvan
sommige 'zwaar gewond', op de juiste plaats af-
geleverd.
Deze zogenaamde Lotusslachtoffers speelden
hun rol voodreffelijk.
De nabespreking vond plaats in Nij Ylostins.
Bij het punt alarmering werd opgemerkt dat
maandagavond de oefenavond van de EHBO-ers
is. Verschillende van hen waren oo het moment
van het alarm-sein net onderweg naar het oefen-
lokaal en daardoor onbereikbaar. Toch waren er
in totaal maar liefst 33 leden van de EHBO-vereni:
ging op de plek des onheils aanwezig.
Ook nu bleek weer hoe belangrijk een goede
plaaisaanduiding is, want niet iedereen die bij
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hun grote inzet.
De pauzes werden opgevuld met de gebruikelijke
verloting met weer heel veel prijsjes, gedeeltelijk
beschikbaar gesteld door de lJlster middenstand.
ledereen die heeft meegeholpen om deze uitvoe-
ring te doen slagen hartelijk dank en tot volgend
iaarl

Het bestuur

Judoka's in de wedstrijd!
Tijdens onlangs gehouden clubwedstrijden wer-
den er vele koka's, yuko's en waza-ari's ge-
scooro.
Bij de meisjes-poule won Renata Wind alle par-
tijen waarvan 1 met ippon. Froukje Boersma werd
goed 2e, voor Jildou Heerema die de 3e plaats be-
haalde.
ln de jongens-groep 1 werd erg fel gevochten en
ging het gelijk op. Wout Meijer viel geblesseerd
uit. Daarna stredên Kariem Elmallah en Daniël
Smid verder om de eerste plaats. Daniël won op
beslissing met minimaal verschil, en derde werd
Arend Kieft.
In groep 2 won ïheun Mosk twee keer met vol
punt, terwijl de anderen in zijn poule beurtelings
partijen verloren. Tweede werd in deze groep
Herre van Brug, derde Bastiaan Barth en Freddy
Kieft ex eouo.
Bij groep 3 won Wouter Veltman alle partijen.
Tweede werd Anton de Vries voor Jeroen Brink en
Jacob Kuijer. In de zwaardere klasse van groep 3
werd ook verwoed gejudood. René Eiling en Hugo
de Vries eindigden op een gedeelde 1e plaats.
Feite Visser werd 3e voor Jitse Jan de Vries uit
Heeg.
De zwaargewichten van de club vochten een
poule uniek, dat wil zeggen ieder tegen elkaar.
Harry Boersma won na barrage tegen Bouwen de
Vries. Minze Mink werd 3e voor respektievelijk
Bas Deen, Gerrit Visser, Gerwin Boersma, Jeroen
Deen en Arjen Bakker.
Voor het eerste judoden de mini's van de judover-
eniging ook een wedstrijdje. Bij de allerjongsten
werd Willem-Jan Spreeuwers winnaar met 4 keer
ippon. Peter v.d. WerJ en Elmer Pietersen werden
gedeeld tweede voor Hedzer Nijland en Jair de
Paauw.
Hidde Huitema (Heeg) werd 1e bij de 2e groep mi-
ni's voor Alwin Feenstra 2e, Klaas Hoomans en
Dennis Feenstra 2e en Jitte Huitema 3e.

J.v.d.W.

Vrijwilligersproiekt 24-uurs-
zorg
Er zijn 14 vrijwilligers voor u beschikbaar, voor
eventueel noodzakelijke thuiszorg.
De huisartsen en de wijkverpleegkundige in dit
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).

EmfrffiEn
UERffiOINShF
W\EtUt kEutQtr fln-llo

deze alarmoefening was betrokken wist waar Pi-
kesyl precies ligt.
Algemeen was men van mening dai het een mooie
oefening was en dat alle helpers hun werk goed
hebben gedaan. Enkele fouten die gemaakt zijn
worden verder intern besproken.
Als supervisors waren aanwezig de heren Slob en
Overeem uit Sneek en dokter Drenth en zijn
nieuwe assistènt dokter Gast uit lJlst.

Tentoonstelling
tndia en Textiel

\.óe Wereldwinkel lJlst organiseed van 25 februari
Vm7 maart a.s. een tentoonstelling over lndia en
textiel in Wooncentrum NijYlostins, Ylostinslaan 1

te lJlst.
De tentoonstelling wordt geopend op zaterdag 25
februari om 14.30 uur door mevrouw Anita Blij-
dorp, regionaal werkster van het IKVOS (lnterker-
kelijk vormingswerk Ontwikkelingssamenwer-
king).
Ook wordt deze middag opgetreden door een In-
diase zang- en dansgroep.
Op dinsdagavond 28 februari om 20.00 uur komt
mevrouw Maaike Yntema vertellen over haar er-
varingen tijdens haar bezoek aan vÍouwenscho-
lingsprojekien in India. Deze projekten worden
ondersteund door het HIVOS (Humanistisch Insti-
tuut Voor Ontwikkelingssamenwerking).
De laatste avond, dinsdag 7 maart, wordt ver-
zorgd door mevrouw Froni Flapper, die als ver-
pleegster werkzaam was in India, van april tot no-
vember.jl. De verhalen van beide dames worden
geïl lustreerd door zelf gemaakte diaseries.
De tentoonstelling is van maandag Vm vrijdag ge-

rend van 14.00 tot 17.00 uur en van 19.00 tot
\z1 .00 uur. Op zaterdag alleen van 14.00 tot 17.00

uur.

SÍnÍPKAtffitrAPuT

6q'

In het tentoongestelde wordt een beeld gegevên

van de ontwikkeling van de textielindustrie. Ze to-
nen de sluiting van de Nederlandse textielfabrie-
ken en hoe de meeste textiel nu uit'lage-loonlan-
den' als de Filippijnen, Taiwan en India komt. Tex-
tiel komt ook van doroscoóoeraties in lndia. ln
sommige dorpen staat huis aan huis een weefge-
touw waarop de mannen weven. Op de foto's is te
zien hoe men in de straten de kettingdraden voor
hei weven soant en hoe de vrouwen de katoen oo
klossen winden.
ïijdens de tentoonstelling wordt er een diaklank-
beeld en een video vertoond over wevers en ba-
tiksters in India.
De Wereldwinkel steunt de dorpswevers. Hun ge-
weven produkten, zoals thee- en handdoeken,
dweilen, tafellakens, schorlen en ovenwanten zijn
gedurende de tentoonstelling en ook daarna te
koop. Zij zijn ge'rmporteerd door de organisatie
van ontwikkelingssamenwerking S.O.S. Wereld-
handel.
Deze textiel komt, in tegenstelling tot iextiel die
gewoonlijk in de winkel ligt, rechtstreeks van de
dorpscoóperaties. De wevers krijgen er een eer-
lijke prijs voor.'
De toegang tot de tentoonstelling is gratis. Een
kopje'zuivere' Derde Wereldkoffie staat klaar!

r.....8:P0t
Dartvereniging
Kort geleden is er in lJlst een dartvereniging opge-
richt onder de naam 'Dartclub De Utherne'.
Mensen die belangstelling hebben om ook eens
gezellig te darten, kunnen zich nog steeds opge-
ven als lid vanaf 'l6 jaar.
Vooral dames zijn van harte welkoml
Darts en accessoires zijn in sporthal De Utherne
voor een redelijke prijs te koop.
De speelavonden zijn dinsdag- en woensdag-
avond vanaf 1 9.00-23.00 uur.
Voor inlichtingen kunt u bellen met B: Koers, voor-
zitter, tel. 2196;T. v.d. Duin, secretaris, te|.2307;
K. Jaarsma, penningmeester, tel. 1599.
Graag tot ziens bij 'Dartclub De Utherne'.

Gymnastiekvereniging
'Stánfries'
Vroeg dit jaar - 28 januari - hadden we weer onze
jaarlijkse uitvoering. 's Middags voor de leden tot
1 0 jaar, 's avonds voor de leden boven 1 0 jaar.
Beide keren was de zaal 'uitverkocht' en er is zeer
zeker genoten van het bonte programma.
Na de opmars, 's middags, 'rolde' de zaal vol met
peuters en kleuters. Al spelend wordt hen de eer-
ste beginselen bijgebracht van het turnen later.
Jongens en meisjes wisselden elkaar af met sprin-
gen, een clownsfestijn, toestellen en vrije oefe-
ning. Sommige onderdelen werden zelfs verkleed
opgevoerd. E'en keer werd Lieuwe Bergstra (fraai

uitgedost) door zijn 'troep' alleen achtergelaten in
de zaal. Gelukkig bedachten de jongens zich nog
en gingen even later als aapjes de touwen in.
En dan was er nog een Madonna die ons met haar
play-back verraste.
's Avonds was het een bonte warrelig van toestel-
len, dans, verkleed springen waarbij de leden van
Stànfries werden aÍgewisseld door de volksdans-
groep 'Yleke Dounsers' die een serie volksdansen
oovoerden.
Er verscheen zelfs nog een minr-Michael Jackson,
die een perfecte show gaf, waarbij het hem niet
deerde dat door al zijn gespring zijn kleding enigs-
zins van zijn plaats schoof.
De uitvoering werd flitsend besloten met een dans
door de meisjes genaamd'The Wiz'.
Onze voorzitter Uppie de Vries kon met recht de
leiding Mieke en Lieuwe Bergstra bedanken voor
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ls uw deur kapot?
Een raam of vloer verrot?
ls het dak of de goot soms lek?
Aan schuur ol schoorsteen een gebrek?
Misschien kunt u het zelf herstellen.
zo niet... meteen Wietze bellen!

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

Klein -Onderhoudsbedrijf

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

Occasions en
N ieuw-verkoop
Goede seruice

Tel. 1249
Holtropweg 5

Reparatie
Plaatwerk - Spuiten

Bondsspaarbank
o5

van 1818 Sneek-lJlst

Dagelijks geopend
van 9.00-12.30 uur

Stadslaan 51
05155-'t245
o.9.9.
051 50-1 2796

....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.
Donderd ag avond van 17.00-
19.00 uur.

Doe meer met de bank
die meer doet
BON DSSPAARBAN K

Uw vertrouwde partner voor
maatwerk in:
VERZEKERINGEN

HYPOTHEKEN
PENSIOENEN

SNEEKER
ASSURANTIEKANTOOR
DE BOER B.V.
ZWARTEWEG 4,8603 AA SNEEK, TELEFOON 05150-16825"
VERZEKERINGEN, PENSIOENEN, FINANCIERINGEN. HYPOTHEKEN

BegraÍenisvereniging,,Laatste Eer" lJlst

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

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

*
*
*
*
*

Autoriischoot 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:
o Kruidenierswaren . Groenten en Íruit
r 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 - TeleÍoon 1206
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't ls in strop, seÍ de man en hie'm al om

'Wat is hjir j1n te rêden?'
'No, ik leau in jin oer it miljeu of sa.'
'Do bist hear. Dy fan my gong der krekt om hínne.'
'Ja, earst eefkes krytsje. Hoe stiet it eins?'
'Eefkes sjen;35 om 28.'
'Dan sitst do noch moai op dyn gemiddelde.'
'Ja. Noch wol. Tsjongenochenta, dêr set nochal wat op ta.'
"n Protte frjemde gesichten hin. Dy sjochst oars nea yn 't kafee.'
'Nee ju. Elk syn eigen no. Mar wa wit, sjoch ik aanst ek noch wol eefkes bop-
pe.'
'Do? No ja, do bist ek altyd wol foar de natuer, hin.'
' lawis. De natuer is prachtich, dy moatte we net ferknalle. Blinder, in bytsje

v_ cmin effekt. Seis.'
'lk sil der wer eefkes wat oan dwaan, oars bist by. Bist do ek earne lid fan, of .

sa?'
'Ja. Fan de f0gelbeskerming, fan de Waddenseeferiening en fan Greenpea-
ce. Moaie bal.'
'En overhouwe. Twee; drie; vier; vijf; ja, no wurdt it wer minder, no, mar oer
de lange bán. Fynst dat net wat te folle fan't goede?'
'Watte? Dyn punten of dy ferienings?'
'lt lêste fansels. lk ha myn punten wol nedich tsjin dy. Hoe langer as de pafty
duorret, hoe better as't wurdst.'
'Nee, ik woe noch wol fan mear lid wurde. Mar ja, der is mear. Och, in mins
kin syn jild wol kwyt.'
'Ja, ik begryp soms net, dat der safolle lju binne mei sa'n soad jild. Se koene
better wat weijaan. Begrypst do dat no?'
'Sàn stiks. 'n Moaie searje. Marre,.. op dyn fraach: Ja en nee.'
'Kreas. Hoesa, ja en nee2'
'- It mear is nea fol -. Sjoch, as't do in soad biljeftst, wurdst hieltyd befter,
mei as gefolch - alteast dat kin - wolst noch mear bíljerte, noch faker, om
noch better te wurden. No sa sit it meit jild ek.'
'Dêr sit wat yn. Minsken mei in soad jild binne meast ek net echt gelokkich.'
'lk ha ris-toe marwite,toemarwite, jahyhellet itkrekt-mei ináld keapman
praten. Dy smoarde yn de sinten mar hy sei: 'doe'k froeger ien ryksdaalder
yn de b1se hie, wíe'k lokkigeras no.'Oóhh, der krekt om hinne. Trije.'

'o, do joust ek wer wat wei net! In Anmooglike bal. Wêr giet ft jAn dan krekt
)er?'

'Oer glêsbakken, skileprojekt en wat foarljochting oer batterij's en àlde me-
disinen.'
'Fier der by troch, mar ik hie net oars ferwachte. En soks witst do allegear
wol?'
'Och, ast regelmjittích der wat oer lêst, witst dat wol. Boppedat, in hiel bult
kinst ekwol begripe. Ek in poedel.'
'AI wer sa'n rotbal. Ja dat is sa, mar ik fyn se moatte ek net oerdriuwe. As ik
wat ófrAne oalje fuorlrinne lit, sjochst dat nea wer. No, mei de eagen ticht.'
'No, hy díe it hast ek noch. Mar as se dat allegearre dogge, sjochst it wol.
Mar dêr giet it ek net om. lt giet om it prinsipe. len. En dat seine dy earste
skippers ek, at se tonnen àlde oalje yn de Noardsee rinne lieten.'
'Dy see is sa grut.' 'Jawis. Twa. Mar it komt no sa njonkenlytsen wol foar't
ljocht, dat it net kin. Trije.'
'Ja, ik wit net. Der is ek in soad guod dat wol wer ófbrekt. No foar de losse.
Ja, hy pakt'm. Wolst ek noch in pilske?'
'Ja, sa bêst as wat. Dat kin bêsf sa wêze, mar hoefolle ynfloed hat dat wol
net, bygelyks op 't klímaat!?'
'Ek trije. Mar dochs haw'we wer in pear bêste winters hàn. Ja, dizze krekt
net.'
'Ja, mar it giet ek hiel sánich fansels. Wat tinkst fan al dy oerstreamings,
droegten, ierdskoddings, neam mar op. 'k Leau grif dat it der mei te krijen
hat. Ien.'
"k Prate okkerdeis mei Willem. Hy sei, 't falt wol wat ta. Hy hie ferline jier yn
't suverste wetter swommen, doe't er yn Australië wie en lêsten wie er op
winterspoft west en hy sei, hast do it noch nea sa sjoen, sa fris as in nát! En
skjinne loften! Ek ien.'
'No dizze moat ik snije. Jawis, moast ris sjen wat der ànder de snie leit! En
fansels, dêr sitst heech en dan hast wol skjinne loften. De smog bliuwt 0n-

der En tochst do, at it wol goed komt mei dat spul dat se allegear yn de see
dum pe ? ! Eefkes konsi ntreare.'
"n Moaietrijebanner.'
'lt slagget no eefkes. Fjouwer.'
'Blinder, do hellest my ót 'e konsintraasje. Ik gean der oan.'
'Der stiet net in ko tusken, dus wat hinderet it. lk fyn dat wolris goed. Der
moatst noch folle mear oer praten wurde, dat háldt de minsken wekker. Soa,
alwer twa, ik tel lekker troch
'46 gelyk al. Watte, stiest al ien foar! Eefkes opskerpje. Dus do hast ek wol
respekt foar dy Greenpeacelju? Hoppa, twee.'
'Seker witte. Dy skodzje de wráld teminsten wekker. Moai rekke. Bist do der
op tsjin?'
'Vier. Nee fansels net.'
'Werom bist der eins net lÍd fan?'
'Vijf. Och, soks bliuwt der by. Ik fyn ek wol in soad aksjes goed hear. Mar se
moatte net oerdriuwe, boppedat, it sil wol moai wat koste en wer bedarret ít
allegear?'
"t Bliuwt by fiif? 't Kostet mar in tientsje yn 't jier en krigest fjouwer kear yn 't
iier it Greenpeacebulletin. En, earlik sein, sit ik mear oer myn sinten yn, dy't
ik oan d'ien of oare aksje jou foar in làn, wer't we hast allegear wol seker fan
witte dat dy regearing der dochs wapens foar keapje.'

'Trije. Knst better ín goede helporganisaasje 1tsykje, wer'st seker fan witst
dat ittelàne komt.'
'Der bliuwt in bult oan'e strykstok hingjen. Do marwer. lkfyn soks wotris in
probleem, hear. lk wol oeral wol wat foar jaan, mar ast dat witst dat der skip-
pen fol íten yn de havens lizze te wachtsjen of, sa'sf selsf s e keapje foar jins
sinten massa's moardnerstóch, dan tink ik wolris: Ik wit it net.,
'Ast net joust, makket my ek net lokkich. Goede organisaasjes, dêr giet it
om. Alwer in trijke.'
' Ja do pj u kst mar troch.' k Stean al achter ti nk. Mar de see is g rut! Ah, i n moai
kloske. No dêr moat ik it eefkes fan ha.'
"t Seine we fan de bosken ek. En as ik dan sjoch at se dêrfoar poftugal 5000
auto's yn see kiperje om't se net ynfierd wurde meie, dan tink ik, wer binne
we mei oan'e gong?! Soks skreauwt dochs oàn,e protters!'
'lk kom werop'egleed.Vier. Ja, dat is sa, martwatredde isseeen der binne
bosken jong! Alderaast.'
'Witst wol dat der yn ien tel in hoeke sa grut as in fuotbaffjild plat giet yn 'e
wràld?!'
'Per dei.'

'Dan jow ik leaver net.
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Roodhemsterweg 5
8651 CV lJlst

Telefoon 05155-1 900/1500

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

UÍ|Í|NDEET PAKTU

BIJ OÍ|TFI

alle
inlichtingen over alles wat met

ziektekosten verband
houdt

elke woensdag in lJlst
Gemeentehuis, Stadslaan 75

van 10.30 tot 11.30 uur

zielrenfonds
leeuwatden.sneek

Leeuwarden HarlingeÉrekweg 53, 058-91

,ÍVa .su
zuiver

scheerwol

A

Álr.Á(\\
It\\\Iltl
:zaz
zutver

scheerwol

D E KB E D D E N . ON D E RDE KE N S

'Dat had ik eerder moeten weten....'

t
"Onovertroffen.." "Grandioos" "Mijn hele Íamilie
slaapt er nu onder.." "Geen last meer van spierpiin..".
"Uitstekend bii reuma.."

De reakties van gebruikers van onze dek-
bedden en onderdekens liegen er niet om!
Da's logisch, want met een Texeler koopt
u kwaliteit. Een vulling van de superieure
wol van het Texelse stamboekschaap
en een tijk van 100o/o katoen bewijzen
dat. Echt handwerk in een eigen
atelier garandeert dat. U ziet het aan
de afwerking. U voelt het aan het
slaapkomfort.

VERKRIJGBAAR BIJ:

Galamagracht 9, tel. 1318

-DlrrrI-rclrr-
J meuoermaKer1 r.gaiama rjist
maatwerk in meubelen, keukens, interieurbouw, oroiekt-
meubilair uilenburq 16-18.8651 ek iilst, teleÍ. 05155-2251

DE SPANJERSBERG KOLLEKÏIE
DE GROOTSTE KANS VAN SIAGEN
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'Nee, yn ien tel. En dat giet mar troch. De bosken binne de longen fan de
wràld. Tink dêr goed om.'
'Hoefolle hiest?'
'Twa,'
'Hoe stiet it no?'
'55 gelyk. 't Giet moai lyk op, mar do moatst in pear mear as my, dus moatst
er noch mar eefkes oan làke.'
'Ja. No, let op. 'k Sil der eefkes in ein oan breidzje. Mar giest aanst echt nei
boppen?'
'Jawis. As de partij 0t is, 'k sjoch der eefkes.'
'Fergeemje, 'k hie him feftsjinne of net? Ast it sa ha wolst, krigest it net sa.'
'Marre... noch eefkes werom te kommen; ik leau it begiet by it suertsjepa-
pierke, by in plastyk tas of in leech pakje sjek of kauwgom of in blikje. Min-
sken moatte bewust wurde wat dergeande is. Alwertrije, 'k Hoech noch mar
sàn.'
'En ikke noch tweintich. Der bin trouwens ek guon, dy sizze, 't sil myn tiid wol
duorje.'
'No dat ís praatfan Jan op solderfansels. Us neiteam dan! Datfyn ikwolsa'n
egotripperij ! Wat ín doelstel ling !'
'Drie; vier, oh wat doch ik no?'
'Makkest dy sels net maklik.'
'Alles om. En gong is alles. It eaget goed, ja, ja, ót'e klos, hy hat noch in
bytsje tsjin; olé, vijf. lk gean mar mei dy mei leau'k.'
'Dogge we. Gean we tegeane nei boppen.'
'Mar ik bin der nea earder west hear, moatst fan my net grutte ferhalen fer-
wachtsje. Acht. Heechste searje seker, h'n?'

, 'r, k leau't al. Dat hoeeht ek net. Mar stekst der gríf wat fan op en dat
)íoatte we trochj aan. Sa i s't I i b be n. lt goed e trochj aai en it kweade smoare.'

'Tien. No sa mar. Noch twa hànfol en 't is bekeken. Net in maklike opdracht,
ik bedoel it kweade smoare. It kweade wreidet him allinne noch mar át.'
'Trije; fjouwer en in lhkbal. Myn sterkste net. Nee, sokken kin 'k better om-
spylje. Ja, foar de aardichheid in krante lêze of j0ns sjoemaal sjen... Hast al-
Iegear ellinde. lk tink wolis wat sitte wy noch op in hoekje làn.'
'Alweer vier. Het land van melk en honing. Of net soms? lk moat leau'k ek
mar wer mear foar de natuer wurde. Aanst mar gau ít fjild wer yn en maris
wer wat aaisykje en sa.'
'?!'
'Wat sjochst?'
'lk ha karreboal!'
'Nee woL No dizze kinst noait. Noait íen kear. Ja no sil ik dv der noch eekes
6flulle.'
'Dat slagget dy net. Dêr dan. Der boppe op.'
'Moai ót. Fan hafte.'
'Tanke. Dyn searjes binne heger, mar ik bin wat konstanter. Kom, we gean
nei boppen.'
'Ja, sis Pyt, 'k betelje aansels wol hear, we sykje it earst heger op.
'Hast sa goed biljerten fan 'e jàn?'
'Nee. ;'/e sykje it echt heger op, ik bedoel, wy seine tsjin elkoar, 't biljeft is
noch sa prachtich grien, sa moat ós lán ek bliuwe, Pyt, as't begrypst...'
'uest in boltsjin de holle hàn? Silst do ek nei de miljeugroep?'

\,ts, myn maat is der al.'
'Ja, dêrom hast de partyekferskiten. Hy hat dyoan oaredingen tinke litten.'
'Kin best sa wêze Pyt, mar dan is der dochs noch mear winst as ferlies!!!'
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Een origineel, grappig,
mooi, vertederend, leuk,
onhoerend, kortom goéd
geboortekaarbje kiest u uit de
Kennemer Kaar0en Kollektie.

Gratis ontvangt u, bij afrrame
van minimaal 60 stuks (per
bestelnr.) dit leuke knuffelbeest!
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Uw plaatselijke drukker is er graag druk mee.
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De F0gelwacht Drylts/Easthim e.o. wol graach
wat mear kontakt hawwe mei elts dy'i yn de na-
toer de eagen en êaren iepen hat.
As jimme nijskjirrige dingen tsjin komme dy't alles
te meitsjen hawwe mei wat er om Ís hinne fljucht,
rint en kr0pt, groeit en bloeit ensfh., dan wole wy
jimme Étnoegje om dit oan És troch te jaan om sa-
dwaande wat mear oan dit sa prachtige wurk te
dwaan.
Miene jo (as jimme)wat foar Ís te hawwen, skriuw
dit op, of skilje eÍkes mei Sjoerd Landman, de
Kearnstien 1 6, 8651 BX lJlst, tel. 051 55-2046.
Ek oare bestjoersleden wolle ditwol oannimme en
soargje dat it teplak komt.
Wy as bestjoer rekkenje derop en wy litte dan in
oare kear wol fan ós hearre!
Net sizze' mar dwaan! 

rt bestioer

TIMMER- EN AANNEMERSBEDRIJF

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

lJlst, Roodhemsterweg 4, TeleÍoon 0S1SS-1880/1 348
Postadres: Postbus 29, 8650 AA lJlst

ln Dryltser
Slokje...

Slijterij J. Schreur
Galamagracht 34, lJlst

Tel. 05155-1570

Voor een urolíjk Paasfeest!

P aast af ellakens, - seru etten, -bor den, -beker s,
-kuíkentjes, -mandjes, -eieren.

Eieruerf , -sfickers, -kaarten, enz. enz.

VISSER.IJLST
BOEK- EN FOTOHANDEL. SPEELGOED
Galamagracht, teletoon 1 31 I

Geboortekaartjes, Trouw- en Gelegenheidskaarten
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 I


