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Renovatie woningen aan de Stadslaan

Begin februari zijn de aannemers A. Visser en G. Spijksma begonnen met het
renoveren vanl2woningen aan de Stadslaan.
De opdrachtgever van het werk is de Woningbouwstichting Der Vier Gemeen-
ten die gevestigd is te Wommels.
De totale kosten zijn geraamd op ruim 900.000 gulden. Een niet onaanzienlijk
bedrag voor 12 panden, maar de Stichting kan rekenen op 240.000 gulden
Rijkssubsidie.
Aan het einde van dit jaar moeten de werkzaamheden zijn afgerond.
Na de grote opknapbeurt zullen deze bijna 70iaar oude kenmerkende wonin-
gen weer ruimschoots aan de eiEen des tijds voldoen.
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De 6 zogenaamde Patrimoniumwoningen Stads-
laan 27 -37 zijn, getu i ge twee gevelstenen, i n 1 920
gebouwd. Patrimonium was vroeger een Gerefor-
meerde woningbouwvereniging en alleen zij die
bij deze kerk behoorden kwamen als bewoner in
aanmerking.
Later zijn de 'Patrimoniumhuzen' en ook de wo-
ningen Stadslaan 39-49 eigendom van de ge-
meente lJlst geworden en nu is de Woningbouw-
stichting Der Vier Gemeenten eigenaar.
De renovatie omvat in grote trekken de volgende
ounlen.
Beneden wordt de slaapkamer uitgebroken en
een open keuken gebouwd.
De w.c. wordt verplaatst vanuit het berghok naar
de hal. Boven wordt aan de achterkant êen
nieuwe dakkapel geplaatst en op de overloop
komt een douche. De slaapkamers worden betim-
merd met gipsplaten. Verder worden alle vloeren,
daken, buitendeuren en kozijnen vernieuwd.
Daarna wordt de centrale verwarming geïnstal-
leerd.
Het zal duidelijk zijn dat dit alles een zeker onge-
rief voor de bewoners meebrengt.
De vernieuwing zal dan ook steeds in blokjes van
twee woningen geschieden. De bewoners kunnen
dan tijdeliik een ruilwoning in de W.M. Oppedijk-

straat of in de R. Anemastraat betrekken. Wel is
het zo dat iedereen in zijn eigen huis terugkomt en

/ 3.500,-- verhuiskosten van de Woningbouw-
stichting ontvangt.
De huur die nu / 186,- per maand bedraagt (per
woning), wordt straks / 365,-; daar is dan wel een
warmwatervoorziening bij inbegrepen.
De hele gang van zaken omtrent deze renovatie is
in het vooroverleg met de bewoners besproken.
Bij deze inspraak lieten verschillende bewoners
weten: 'lt mei om És ek wol bv it àlde bliuwe...'

Vrijwilligersproiekt
24-uurszorg I J lst- N ij ezij | -
Oosthem en Abbega
Er zijn 14 vrijwilligers voor u beschikbaar, voor
eventueel noodzakelijke thuiszorg.
De huisadsen en de wijkverpleegkundige in dit
gebied mogen op elk moment een beroep doen
op deze vrijwilligers.
Alle vrijwilligers zijn dag en nacht bereikbaar!
Voor inÍormatie kunt u altijd kontakt opnemen
met mevrouw Post- de Heij, Geeuwkade 10,
lJlst, tel. 1223 (bestuurslid van 'Het Groene
Kruis'lJlst).

ln griene gloede
glidet oer geile greiden;
de maitiid groetet.

P.F.

Doe mee aan de'Wymbrits
Show'
Zoals u waarschijnlijk hebt gelezen in de regionale
pers zal er van 19-22 april a.s. in lJlst (Veilinghal
Fa. Baerveldt) de bedrijvenbeurs WYMBRITS'89
worden georganiseerd.
Het betrekken van de 'eigen' inwoners en onder-
nemers bij dit evenement is een belangrijk onder-
deel van het totale beursgebeuren.
Op de eerste dag (19 april) zal 's avonds de 'WYM-
BRITS SHOW'worden georganiseerd: een bonte
amusements show waar de verschillende dorpen,
stad en streken de hoofdrol zullen soelen.
Het is de bedoeling dat elk dorp, streek of stad
een culturele bijdrage gaat leveren aan deze
avond en zowel jong als oud kan er aan meewer-
ken. Dit mag zijn zang (koorzang), muziek (fanfa-
re), cabaret/playback, toneel, declamatie, kwisje
e.d.
Voor de winnende teams zijn er een aantal aan-
trekkelijke prijzen te verdienen en voor de eerste
prijswinnaar is er de WYMBRITS BOKAAL.
De volgende spelregels zijn van toepassing:
- het team mag uit max. .10 personen bestaan;
- het optreden mag max. 10 minuten duren.
Een deskundigejury zal het geheel beoordelen én
wees zo origineel mogelijk in de keus van uw op-
treden.
Graag zouden we in de toekomst van deze Wym-
brits Show een traditie willen maken, maar op dit
moment en voor 19 april a.s. vragen we u als be-
woners om medewerking te verlenen aan deze
show en een bijdrage te leveren aan dit evene-
ment als dorp, stad of streek. Belangstellenden
kunnen zich in verbinding stellen met stadsbe-
lang.
Hopelijk doen er een groot aantal Wymbritsers
mee aan dit evenement en gezien het drukke ver-
enigingsleven in onze gemeente moet het zonder
meer lukken om een dergelijk evenement te orga-
niseren.
Organisatie Bedrijvenbeurs Wymbrits'89
Rein GerloÍs
Dr. P.J. Hoedemakerstrjitte 4
8771 SH Nijland
tel. 051 56-529 (na 1 7.00 uu$
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-rhmf.ITTIIIJ meubelmakerij r.galama ijlst
maatwerk in meubelen, keukens, interieurbouw, projekt-
meubilair. uilenburg 16-18, 8651 ek ijlst, teleÍ. 05155-2251

I.E{rí{r.'arr
Roodhemsterweg 5

865 1 CV lJlst
Telefoon 05155-1 900/1500

Servicepunt voor:
a Ïaxivervoer
o Groepsvervoer
o Schoolvervoer
a Reisvervoer
a. D irektievervoer
a Ziekenvervoer
o Trouwrijden
a Krantenvervoer
a Verhuur van B-pers. busjes
a Wasserette
. Kleine techn. storingen

alle
inlichtingen over alles wat met

ziektekosten verband
houdt

elke woensdag in lJlst
Gemeentehuis, Stadslaan 75

van 10.30 tot í I .30 uur

rOlll5r ziekc{onds
@D leeuwaxden.$rek

Harlingertrekweg 5Í|, 058-91 391

DE SPANJERSBERG KOLLEKTIE
DE GROOTSTE KANS VAN SIAGEN

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

#

Ulnllur Felkle Sybrandy - vakÍotograÍe
Geeuwkade 4 - 8651 AA Ulrt - têlêtoon 05155-2222

* rêporrages Prlvé: Moleílnne 57 '8621 DD Hêeg - têlêíoon 05154-2819

* industrièle Voortaan kunt u ook bii ons terecht voor lilms,ÍotograÍie fot@amera's, Ílitsmateriaal en lijsten. Tevensr portretÍotograÍie zijn wij er voor het ontwikketen van UW Íilms* reclameÍotogratie en Íoto's. Ons advies js gratis.

De Kykkast is geopend op: maandagmiddag, woensdagmiddag,
donderdagmorgen, vrijdagmorgen en zaterdagmorgen.

o
o

TIMMER- EN AANNEMERSBEDRIJF

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

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

In Dryltser
Slokje...

Slijterij J. Schreur
W Galamagracht 34, lJlst

Tel. 05155-1570
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Motto: Fine is moai, meinimme minder! F
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Hja kamen al wer fluch fan fiere kontreien \-
en f0nen wer harren grien simmerskheitelàn, -. klomsk fan 'e kjeld sieten de hijen en de sijen \íF
yn greppels en fuorgen, op klei en op sàn. \;*
Mar it waar waard waarmer, warempel È'"
en al wjokkeljend songen hja harren liet, \Ajoegen sa Ís làn it bliere maitiidsstimpel
enlizzeharren aaikes wer op elts p0nsmiet. h

Lit Ís no mei oerlis en soarch 't fjild yngean h
om sa foar harren fuortbestean boarch te Y
slean, yr
lit no blike dat wy foar de ljippen binne, 

lír
lit rls net ynklausk alle aaien meinimme a6
mar 'sjoch' in trijke of broedsje mar ris oer de t\
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en fenv0nderje w'0s fan nii libben yn 'e dop!

Ljurk Ljipkema
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(Foar de fOleindige aaisiker, dy't yn juny
noch ljipaaien op de tilleviezje stean hat en
der dan gjin rie mear mei wit en der Ít iten is.
Foar dy aaisiker, dy't dreaun wurdt troch de
'meipakpassy'; lear echt fan de ljip te hàl-
den!)

Galamagracht 9, tel. 1318
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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'Euphonia' repetitie iedere
dinsdagavond I tot 1 0 uur in de Doopsgezinde
kerk.
Muziekkorps'Concordia' repetitie iedere
maandagavond half 8 tot half 10 in 'Het Miens-
kipsh0s'.
Drumband 'Goncordia'iedere woensdag-
avond van half 7-8 uur leerlingen, 8-10 uur
drumband, kantine taxi Nieuwenhuis.
Judo lessen, iedere dinsdag 4 tot 8 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 'HimsterhOs' te Oosthem. Ouderen
iedere dinsdagmiddag van half 2 tot 3 uur in 'Het
Mienskipsh0s'.
Schaken elke dinsdagavond in de Stadsher-
berg
Dammen elke maandagavond in de Stadsher-
oerg
Amnesty International elke 2e donderdag van
7-9 uur in de bibliotheek.
Kaatsen elke woensdagavond in de 'Utherne'.
Badmintonver, 'Flash' elke donderdag van
18.00- 22.30 uur in de 'Utherne'.
Volleybalver. Stànfries elke dinsdag vanaf
19.00 uur.
TaÍeltennis maandag van 19.00 tot 23.00 uur,
zaterdag van 9.00tot 13.00 uurjeugd.
Gymn. Ver. Stánfries ma. 16.30-2.1 uur; di.
1 6.30- 1 B uur; wo. 1 3-20.00 uur; donderdag 1 7-
1 B 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 (Wereldwin-
kel), coórdinator 051 50-1 5429.
Bouw- en Houtbond F.N.V. W.W. inschrijven
elke maandagavond van 19.00-20.00 uur.
Douwe Heeringa, Westergoleane 45, lJlst, tel.
051 55-1 970.

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

Zetwerk: G. Groeneveld-Kroese
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lJlst

Druk: Drukkerij Visser, lJlst
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maand bij DrukkerijVisser, lJlst.
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1 april Uitvoering Fryske Krite'Mei inoar ien', Mienskipsh0s, Bal na!!!
3 april Bridge club, Mienskipsh0s.

3-10 april Kledingaktie'Emmaus'.
4april Vergadering, F.N.P. Mienskipsh0s.
5 april Bridgeclub, Mienskipsh0s.
6 april 'Tryater', Richard de 3e, half B!, Mienskipsh0s.
6 april Hervormde gemeente avond, 8 uur, 'Eehof'.
7 april Buurtvereniging 'De Tromp', bingoavond, bovenzaal Mienskipsh0s.

12 april Slotavond N.C.V.B. en Chr. Plattelandsvrouwen, dhr. W. Wagenaar, 'Bloemkamp' Bolsward,
Gezonde Voeding (met hapjes), Mienskipsh0s.

13 april Jaarvergadering j'Lyts Yleke', Peuterschool.
í3 april Bond van Plattelandsvrouwen in Friesland, Slotavond, modeshow, Mienskipsh0s.
14 april Klaverjassen, Mienskipsh0s.
í5 april Buurtvereniging 'Ylostinslaan- Bockamastraat', rommelmarkt, spêelterrein Ylostinslaan 61-

15 april Teake van der Meer, MienskipshOs, Stichting Jeugd en Jongerenwerk.
75 april Bridgeclub, Mienskipsh0s.
19 april Bridgeclub, Mienskipsh0s.
19-22 april Bedriivenbeurs Wymbrits '89.
19 april Wymbrits Show.

, 11 april Buunvereniging'DeKolk,'vergaderingbovenzaalMienskipsh0s.
v21 april Buurtvereniging 'Ylostinslaan- Bockamastraat', feestavond, Mienskipsh0s.

26 april Bridgeclub, Mienskipsh0s.
26 april Thema avond Patiëntenraad, Nij Ylostins.
27 april JaarvergadeÍing V.C.O., kwart voor 8, Mienskipsh0s, optreden jeugdkorps 'Concordia'.
29 april Wild Power, Stichting Jeugd en Jongerenwerk, Mienskipsh0s.

Vogels en een
zachte winter
Ze hebben geen last van de kou, ijs en sneeuw.
Dat betekent weer eten genoeg.
U kunt in de kranten lezen dat dit een goêde winter
is voor de vogels. Enkele krantekoppen zijn: Fuut
aan het nestelen en fuut zit te broeden. En dat in
de maand februari.'Normaal' gesproken moesten
we nou de Elfstedentocht riiden.
Met strenge winters zijn de vogels niet schuw, je
ziel ze rond de huizen en in de bebouwde kom.
Maar nu, met zo'n zachte winter, blijven de vogels
scnuw.

e sperwer blijft in hei open veld dicht bij de riet-
\<Íagen, daar is immers genoeg eten te vinden.

Kuifeendjes blijven weg, zij waren met strengere
winters zelfs in lJlst te zien.
De leeuwerik en de zanglijster warên er dit jaar
ook weer vroeg bij. Ze zongen de hoogste liede-
ren, dit in verband met de zachte winter. Spinnen,
wormen en insekten waren er voor hen volop te
vinden.
Begin februari koerde de houtduif. De eksters be-
gonnen hun nesten begin januari alweer op te
knappen of bouwden een nieuwe vesting bij de
N.H. kerk in lJlst. Op 5 februari hielden 2 ekstêrs
en 4 torenvalken een heftig gevecht om een nest.
De eksters moesten de aftocht blazen. De weide-
vogels zijn ook snel terug. De kievit is helemaal
niet weggeweest door deze zachte winter, maar

de grutto sloeg alle records. Op 11 Íebruari zag
Joh. de Jong 1 grutto tussen ongeveer 75 scho-
leksters aan het schelpenpad naar Sneek. Bij een
normale winter zit hij op dit iijdstip nog in Afrika!
Maar ook de kolganzen trekken bij kouder weer
veel verder naar het zuiden door. Vooral 's mor-
gens kunnen ze nu luid roepend over de huizen
vliegen.
Zo blijft het altijd interessant om naar de vogels te
kijken.
En zo heeft ieder jaargetijden zijn eigen bijzonder-
heden.

Vogelwacht lJlst-Oosthem e.o.
Meldingen e.d. Sj. Landman, te|.2046

Bed rijven beu rs Wym brits
'89
ln de week van 19 t/m 22aprilzal in de Veilinghal
+ buitenterrein van de firma Baerveldt te lJlst de
eerste Bedrijvenbeurs Wymbrits'89 worden geor-
ganiseêrd.
Een groot aantal ondernemers uit Wymbritsera-
diel en 'omkriten'zullen hun producten presente-
ren voor het grote publiek en er zullen naast het
houden van de beurs een aantal bij-activiteiten in
de amusements-tent.olaatsvinden.
Evenementen, zoals de 'Wymbrits Show' (een
bonte avond, verzorgd door eigen inwoners van
de gemeente) - Soundmix. en Disco Show - Frie-
zedei met optredens van Friese artiesten (o.a.
Teake v.d. Meer), interviews met prominente Frie-
zen, schrijver en kraàmpjesmarkt met friese pro-
ducten - de Grote Meneer Kaktus Show, bekend
van de VARA t.v. - kunstmarkt, exposities en de-
monstraties en verder zijn er optredens van regio-
naal bekende artiesten en orkesten.
De kaaften van de Grote Meneer Kaktus Show zijn
overigens alleen tijdens openingstijden van de
beurs tê verkrijgen of eventueel via de basis-
school in eigen stad of dorp.
. Voor openingstijden van de beurs en aanvang
evenementen... let u op de bekendmakingen in
de regionale pers en affiches".
Voor informatie: 05156-529 (na 17.00 uur).
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het bedrijÍ voor levering en plaatsing
van alle soorten glas.
verkoop van: verf, behang, doe-het-
zelÍ-artlkelen, klompen, werk-, klomp-
en turnschoenen.

J.G.DE YR'ES- IJLST
sclrflclers. en bhagersbecfillt

cjo,e.Ipt-relÍ-aalc

Galamagracht 13 - Tel.05155-1387

Voor nieuwbouw, uitbreiding ol
onderhoud van uw:

o Verwarming
(C.V. en lokale verwarming)

a Sanitair en waterleiding
a Zinkwerk
. Dakbedekking

Installatie- en loodgieter3bedriiÍ

A. SIIPERDA
Stadslaan 2a, telefoon 05155-1224

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

Proefde U al:

Ons vers gemalen

heerlijk gekruid
gehakt

en onze echte

Friese droge worst?

Dinsdags- en vrijdagsavonds
bezorgen wii Uw bestelling!

SLAGERIJ

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

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

Jaarvergadering
Stadsbelang lJlst
Op de jaarvergadering van 7 maart konkludeerde
voorzitter Van Slooten, dat de opkomst lets lager
was dan het jaar daarvoor, maar dat dit zeker door
de kwaliteit van de vergadering werd gecompen-
seero.
ln het afgelopen jaar zijn niet veel schokkende
dingen gebeurd, zei hij verder, of het moest het
voorgenomen vertrek zijn van S.O. de Vries uit
lJlst.
Het ledental van de vereniging is met 14 terugge-
lopen naar 401. Aan de vorig jaar reeds in het
vooruitzicht gestelde ledenwerfactie zal nu daad-
werkelijk iets worden gedaan. Hij riep alle lJlsters
op lid te worden. Stadsbelang is er voor de hele
stad lJlst, dus voor alle inwoners.
De sekretaresse, mevíouw Bergstra riep verder
de lJlsters op een bijdrage te leveren aan de
Wymbrits Show, waaraan alle plaatsen in de ge-
meente hun medewerking zullen verlenen.
De gebruikelijke punten van de agenda werden
verder zonder veel problemen doorgenomen.
Naar aanleiding van het jaarverslag waren er een
paar vragen en opmerkingen. Eên paar leden van
de ouderparaplu waren van mening dat de teím
'Problemen omtrent 't Honk' voor tweeërlei uitleg
vatbaar was en stelden er prijs op te verklaren dat
er geen problemen met het Honk waren. Inmid-
dels is een bouwvergunning aangevraagd voor
een clubgebouw in samenwerking met de Fierl-
jepvereniging en de lJsclub.
Er was ook een vraag betretfende het parkeerver-
bod bij het politieburo. De voozitter zei, dat daar
nog steeds een parkeerverbod gold, maaÍ vraag-
steller deelde mee, dat hij de betreffende borden
persoonlijk (in opdracht van de gemeente) on-
langs had weggehaald.
Hoewel een speciale werkgroep zich bezighoudt
met de in lJlst wonende asielzoekers, werd een
oproep gedaan aan alle lJlsters om deze mensen
positief tegemoet te treden, zodal ze zich hier
thuis voelen.
Waar gaat de hondenbelasting naartoe? Naar de
algemene middelen. Moet hiervan niet een deel
gebruikt worden ter oplossing van het honde-
poepprobleem? B.v. voor heropvoeding van
honde-eigenaars. De aanwezige raadsleden zeg-
den toe hier aandacht aan te geven.
Verder kwamen nog aan de orde: Stuurgroep uit-
breiding Mienskipsh0s (gaat voorlopig niet door),
de zandbak op de Feanrànne (zit niet veel schot
in), inrichting overkluizing (wachten op Nooitge-
dagt), een halÍ-uurdienst van de N.S. (nog geen
antwoord) en het draaiboek schaatstochten (he-
laas...).
Tijdens de bestuursverkiezing werd de heer C.S.
van der Kooij herkozen voor de 3 niet herkiesbare
bestuursleden werden gekozen mevrouw H.
Osinga en de heren K. Bakker en G. Dijkstra.
Na een bloemetje voor de scheidende bestuursle-
den volgde de pauze, waarin de door de Stichting
Friese Milieuraad opgestelde tentoonstelling kon
worden bezichtigd. De heer J. Dijkstra van deze
stichting hield hierna een lezing met als titel 'Afual,
een probleem'.
In.Nederland wordt per jaar 28 miljoen ton afval
geproduceerd, waarvan 5 miljoen ton huishoude=
lijk atual. Een gedeelte hiervan wordt hergebruikt,
een gedeelte verbrand, maar het overgrote deel
wordt geston.
Op verschillende manieren moet worden getracht
deze stortingen terug te brengen van 55% tot plm.
10%. De konsument moet bewuster kooen en
handelen. Meer statiegeldglas, geen papier bij het
afval, enz. Er ligt een plan om in de 4 Noordelijke
provincies 1 of meer grote verbrandingsovens te
bouwen, gekoppeld aan energieproduktie. Maar

gescheiden afvalinzameling is dan zeker nodig.
De bewoners van Wymbritseradiel lopen niet
voorop als het om het inzamelen van glas, papier
en klein chemisch afval gaat, maar blijven ook niet
echt achter, Er lopen thans proeven in Friesland
met het door de vuilnisdienst gescheiden ophalen
van huisvuil. Fruit, groente en tuinafual worden
dan apart gehouden en tot compost verwerkt. Ge-
meenten kunnen hiervoor subsidie krijgen.
Er werden nog enkele vragen op de heer Dijkstra
afgevuurd. gifbelten, zelf composteren door de
Gemeente, waarheen met klein chemisch afval.
bedrijfsafval, de Marrekrite, kan gestort afval nog
worden herverurerkt, waren punten die aan de
orde kwamen. Eindkonklusie: Het eerste wat no-
dig is, is een mentaliteitsverandering, dus goede
voorlichting.
De rondvraag leverde een suggestie op om bij de
invalswegen van lJlst een plattegrond van de stad
te plaatsen.
Tenslotte deelde de heer Van Slooten nog mee,
dat er plannen zijn voor wat bescheiden festivitei-
ten wanneer molen Dê Rat in juli Monument van
de Maand zal zijn.
Hierna sloot hij deze geanimeerde vergadering,
die zeker meer bezoekers had verdiend.

\/

Aktie voor Stichting
Project De Ee grandioos
geslaagd!
Op zaterdag 1 1 februari j.l. was heel lJlst in de ban
van de aktie voor Stichting Project De Ee uit lJlst.
Het echtpaar Lammert en Meta Koster hadden
een aktie op touw gezet voor genoemde Stich-
ting. Ze wilden dolgraag een (tweede) tandem en
vandaar het programma in het Mienskipsh0s vc
jong en oud. \/
's Middags een kindeÉeest met Geraldo en gratis
verloting, stomp van de kaktus, enz. Maar liefst
300 kinderen kwamen op dit spektakel af.
's Avonds een optreden van het top 40 orkest
Fantasy en wat êen sÍeer dankzij de 380 bezoe-
kersl
Om half twaalf kon het echtpaar Lammert en Meta
Koster de tandem aan de vooaitter Herman Bos
van de Stichting overhandigen.
De aktie die dus bijna / 2000,-- heeft opgebracht
was volledig geslaagd.
Nogmaals alle vrijwillige medewerkers en het tal-
rijke publiek van lJlst en omstreken heel hartelijk
dank!

JPUNITS'@EWTIJfiI
'Mijn Hobby, Uw Gemak'
Het vertrouwde adres voor al uw slijpwerk!!l
Scharen, messen, tuin- en hobbygereed-
schap,
Laat nu uw grasmaaier slijpen en nakijken voor
een perfect gazon. Ook nog diverse tweede-
hands grasmaaiers, geslepen en nagekeken.
Uw fijnslijper, P.H. de Vries, Bockamastraat 27,
rel.1782.

loq;
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pauze is er een grote verloting met als hoofdprijs
een dames- of herenrijwiel.
Kaaften in de voorverkoop zijn à / 5,- af te halen
bij de volgende adressen: Julianasiraat 4, tel.
1856, H. Huizengastraat 7, tel. 1910, Dassen-
boarch 1 8. tel. 1 397.

Activiteitencommissie Stichting
Jeugd en Jongerenwerk lJlst

Ned. Ghristen
Vrouwenbond
Op 23 februari j.l. sprak mevrouw Van der Wal-de
Haas voor onze afdeling over het thema Gezond-
heidszorg - gezonde zaak?
Een heel aktueel onderwerp, de gezondheidszorg
immers is aan het veranderen en daarom is er be-
hoefte aan informatie, denk aan het plan Dekker,
sluiting van ziekenhuizen, inkrimping van zieken-
huisbedden, thuiszorg (24 uurs hulp), mantelzorg.
Met het oog op de vrouw en de rol van de vrouw
als konsument (patiënt), als werker en als beleids-
maker heeft de Bond voor dit aandachtsveld ge-
KOZen.

Mevrouw Van der Wal ging deze avond o.a. in op:
- Historie: Hoe was het vroeger in de gezond-
heidszorg wat vrouwen betreft:
In de tijd van de Germanen stond de vrouw in
hoog aanzien. Later heeft de vrouw een tijdlang
geen rol gespeeld, de dokter was er voor de rijke
dames en de rest moest het doen met kwakzalve-
rij, de zogenaamde 'heksen' met hun kruiden.
Wai de ziekenzorg aangaat was de vrouw een
grote roltoebedeeld, o.a. de religieuzen en diacb-
nessen. Vrouwen als Florence Nightingale en
Aletta Jacobs (eerste vrouweliike arts) deden van
zich spreken.
- Wie is verantwoordeliik voor dezorg?
a. Elk mens is verantwoordelijk voor de zorg van
haar ot zijn lichaam.
b. De overheid: art'22 van de Grondwet noemt
verschillende elementen: kwaliteit, toegankelijk-
heid en spreiding van ziekenhuizen; voldoende
aanbod en voorzieningen; doelmatigheid van de
zorg; kostenontwikkeling.
- De vrouw als konsument (patiënt).
Er zitten meer vrouwen dan mannen in de wacht-
kamer van de dokter: 46% mannen - 54o/o vrcu-
wen. Logisch, want vrouwen komen vaak voor
controle bij pilgebruik, anticonceptiemiddelen,
zwangerschap, uitstrijkje, enz.
Wordt er voldoende aandacht geschonken aan de
klachten van vrouwen?
Maar al te vaak krijgt zij te horen: dat hoort er nu
eenmaal bij, b.v. bij bevallingen, menstruatie,
overgang enz.
Mede hierdoor zijn er verschillende zelfhulpgroe-
pen opgericht voor vrouwen die hun baarmoeder
moeten missen, vrouwen met borstprothesen,
vrouwen in de overgang (vido) e.d.
Durven vrouwen voor zichzelf oo te komen?
Aan de hand van 6 stellingen werd gediscussiêerd
over genoemde onderwerpen, waarbij bruikbare
suggesties aan de hand werden gedaan.
Mevrouw Hoekstra bracht mevrouw Van der Wal
terecht dank voor hetgeen zij naar voren had ge-
bracht. Het is het overdenken zeker waard, want
over de gezondheidszorg zijn we nog lang niet uit-
gepraat, lees de kranten er maar op na.

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

,PIUNITfi'OEWruJfiI

Verslag van de thema-
avond
van I februari 1989
Mevrouw M. Brink opende dê tweede thema-
avond en heette iedereen van harte welkom, spe-
ciaal ook de spreker van deze avond dr. Van der
Meulen, neuroloog van het Sint Antonius Zieken-
huis.
Het onderwêrp van deze avond was MIGRAINE.
Dr. v.d. Meulen begon zijn verhaal met te veftellen
dat niet alle hoofdpijn migraine is. Wat is dan wel
migraine?
- hoofdpijn aan 1 kantvan het hoofd met misselijk-
heid en braken;
- de pijn is meestal bonzend;
- wordt soms voorafgegaan door prikkelingen of
uitvalsverschijnselen van het zenuwstelsel;
- het ziln aanvallen;

het komt in de Íamilie voor.

Migraine komt voor bij: 9-15o/o van de mannen;
1 6- 25% van de vrouwen; 3,5olo van dejongens en
4%ovan de meisjes.
De verschijnselen van migraine zijn:
- de'aura'voorafgaande aan de hoofdpijn;
- zintuigelijke waarnemingen b.v. lichtflitsen;
- de hoofdpijn: vaak, maar niet altijd, aan 1 kant;
- verschijnselen van het autonome zenuwstelsel:
braken, bleekheid, bloeddruk, pols verandering,
verhoogde gevoeligheid van de zintuigen door
orikkels.
Hoofdpijn, braken en aura: klassieke migraine,
Alleen hoofdpijn met braken: gewone migraine.

Bijzondere vormen van migraine:
- migraine met een herseninfarct;
- migraine accompagnee: gaat gepaard met tijde-
lijke neurologische uitvalsverschijnselen;
- migraine zonder migraine: wel een 'aura' maar
geen hoofdpijn (het is niet zeker of dit echt be-
staai);
- cluster headache: perioden met zeer heftige

rofdpijn rond één oog met tranen van dat oog,
\duur: 3 toi 4 weken, openbaart zich 's avonds of 's

nachts gedurende 1 uur;
- migraine bij kinderen verloopt vaak heel anders
dan bij volwassenen en wordt vaak niet herkend.
Criteria voor migraine als diagnose bij het kind:
misselijkheid, braken, na kort slapen weer over,
komt in de familie voor, eenzijdige lokalisatie.

Oorzaak:
De precieze oorzaak van migraine is niet bekend.
Men denkt aan een verminderde hersenfunctie
enlof verwijde bloedvaten.

Factoren die een rol spelen:
- erfelijkheid
- omgevrng
- lichamelijke conditie
- psychisch
- srress
(b.v. zaterdagochtendmigraine, dit ontstaat door
1. de hele week hard gewerkt, 2. teveel gedron-
ken, 3. in het weekend minder kotfiegebruik dan
doorde week).
- hormonaal
- voeding (b.v. chocoÍade, kaas, eieren, pinda's,
enz.)
- hoofd/nekletsel (e houdt geen hooÍdpijn over
na een hersenschudding, dit werd vroeger ver-
oorzaakt door een foutieve behandeling).

WanneEr wordt er onderzoek gedaan?
In 'normale' migrainegevallen wordt geen onder-
zoek verricht. Alleen bij heftige en teveel voorko-
mende aanvallen met bovenstaande verschijnse-
len wordt men doorgestuurd, Eerst wordt een
EOG-onderzoek gedaan en als het nodig is een
scanfoto van de hersenen of er afwijkingen zijn.
Behandeling, afhankelijk van de ernst, de aard en
de frequentie van de aanvallsn:
1. rust, slaap (geen medicijnen);
2. pijnstillers, zetpil tegen braken, ergotaminzet-
pillen (liefst zo weinig mogelijk);
3. bij hoge aanvalsfrequentie: onderhoudsmedi-
catie
4, andere behandelingsmogelijkheden: acupunc-
tuur, biofeedback (alleen in Amerika), homeópa-
tisch.
BEGIN ATTIJD MET DE TE BEINVLOEDEN FAC-
TOREN.
Met deze laatste zin beëindigde dr. Van der Meu-
len zijn verhaal.
Na de pauze werden er veel vragen gesteld. Er
was deze avond een zeer grote opkomst (onge-
veer 1 00 personen). Het was een zeer geslaagde
avono.
Dr. Van der Meulen werd bedankt en kreeg een
boekenbon en bloemen overhandigd.

ANNA SCHRAA.VAN POPTA

GEDIPLOMEERD
PED I CU RE

Geeuwkade 11 - TeleÍoon 1930

Stichting Jeugd en
Jongerenwerk
1 7 Februari organiseerde Stichting Jeugd en Jon-
gerenwerk in het Mienskipsh0s een playback-
show en disco.
De opkomst was geweldig. Ruim 250 kinderen en
groten waren aanwezig. De jongsten waren van 6
tot 9 uur aanwezig.
Het eerste gedeelte was de playbackshow en
daar waren ware talenten bij. De eerste prijs ging
naar Linda Hiemstra en Renate Aukema met Kin-
deren voor Kinderen. Tweede werden Grietie
Grondsma en Arjen Hoekstra met Tina Turner en
David Bowie. Derde werd Jaron de Paauw met
Michael Jackson.
De prijswinnaars werden beloond met een mooie
beker en een vaantje. Daarna kon er gedanst wor-
den. En dat werd er gedaan!
Met rode verhitte gezichten veroorzaakt door po-
lonaise, stoelendans en discodansen ging men
huiswaarts. Om half tien was het de beurt aan de
ouoere groep.
De deelname was hier wel groter en onder voor-
treffelijke leiding van speaker Lammeft Koster
kregen de kandidaten de kans om hun playback
act te presenteren. De jury kreeg het behoorlijk
moeilijk.
De winnaars werden tènslotte: eerste prijs Janet
Jackson door Nienke de Heer, tweede prijs Van-
essa Williams door Maritsa Ferkov en derde ten-
slotte Johnny Camaro verlolkt door Rients Waltie
en zijn ensemble. Ook deze winnaars kregen een
beker en alle andere deelnemers een vaantje als
herinnering.
Daarna ging de druk bezochte disco nog een paar
uurtjes door. Al met al een geslaagde avond, en
zeker voor herhaling vatbaar.
De volgende datum moet u goed in de gaten hou-
den, namelijk 15 april. 's Avonds half acht treedt in
het Mienskipsh0s Teake van der Meer oo. ln de
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Een belastingregister uit 1749
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Prijsvraag voor een nieuwe belasting
Tijdens de Republiek der Zeven Verenigde Neder-
landen (l 588-1 795) werden bijna alle belastingen
verpacht. De Staten van een provincie droegen de
invordering op aan de hoogstbiedende. De pach-
ter moest zelÍ maar regelen hoe hij de pachtsom
binnen kreeg. Het zal duidelijk zijn dat deze figu-
ren bij de bevolking niet bijster populair waren.Ze
zijn enigszins te vergelijken met de tollenaars uit
de bijbel. Het ging hier om verbruiksbelastingen
op eerste levensbehoeften en op populaire genot-
middelen. In Friesland kende men imposten (=ac-
cijns) op het malen van graan en de invoer van
meel, het slachten van vee, op kofÍie en thee, zout,
tabak en brandewijn. Onder druk van actiegroe-
pen die zich 'Doelisten' noemden besloten de
Friese Staten in 1748 tot opheffing van de 'ver-
pachte belastingen'.
Daarvoor in de plaats moest een zogenaamde

Enige tijd geleden stonden de kranten bol van de berichten over een heruie-
ning van het Nederlandse belastingstelsel. Deze herziening is gerealiseerd
door een commissie onder leiding van professor OoÉ.
Veranderingen in het belastingsysteem zijn overigens al zo oud als de weg
naar Rome, Dat geldt eveneens voor het verzet tegen het betalen van belas-
ting.
Zo ging bijvoorbeeld in het jaar 1748 een golf van onlusten door ons land. Het
volk eiste verscheidene hervormingen, vooral op het gebied van de belasting-
heffing.
Er brak zelfs een zogenaamd pachtersoproer uit. Het doel hiervan was om het
verpachten van de belastinginning tegen te gaan.
Het gevolg was dat de Staten van Friesland op í juni 1748 besloten alle indi-
recte belastingen te vervangen door een heffing die evenredig was aan wel-
stand en gezinsgrootte.
Deze in 1749 ingevoerde belasting voldeed echter niet aan de verwachtingen
en werd daarom in 1750 al weer afgeschaft.
Toch is hij ook nu nog voor ons interesaant. De registers die bewaard worden
op het RijksarchieÍ te Leeuwarden, bevatten namelijk van alle plaatsen de na-
men van de gezinshoofden, hun beroep, welstand en gezinsgrootte.

Y""3:-*"fu-:::f'7'r'*n^
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Een fragment uit het originele Quotisatiekohier.
De tekst luidt: Hoofden der Familiën en hun be-
staan, personen boven en onder de 12 jaren. Mr.
Loonsma, Schoolmr. en heeft een geringh be-
staan. D.nus. A. Ho1)tsma, praedikant, kan be-
staan. Johannes Pyters, schuitemakersknegt eà
doodt Arm.
ln de meest rechtse kolom is het bedrag van de
aanslag in de quotisatievemeld.

'quotisatie' (spreek uit" kwotisaatsie) komen, een
belasting naar draagkracht. Omdat de Staten niet
precies wisten hoe dit moest worden uitgevoerd,
stelden zij een prijsvraag in.
Op'l 1 september 1 748 loofden zij 200zilveren du-
catons uit voor het beste voorstel. Er kwamen 22
inzendingen binnen. Eén van de beste plannen
was ingezonden door een zekere Gerben Rink-
hout, jeneverstoker te Marrum. De Franeker

tuPfl@|tffi.'.-Ess q;

hoogleraar Nicolaas Ypey stelde voor om de ge-
zinsgrootte ook in aanmerking te nemen voor de
hoogte van de heffing. Op 21 december 1748 was
in de Friese Statenvergadering te Leeuwarden
een belangrijk persoon aanwezig. Het was stad-
houder Willem lV, die leefde van 1711-1751 .

Goedkeuring door de Stadhouder
De nieuwe belastingvoorstellen werden in deze
vergadering uitvoerig besproken en door de Stad-
houder goedgekeurd. Zij werden 'bij plakkaat bij
den volke bekend gemaakt'.
Enkele bepalingen waren:
* De nieuwe belasting (quotisatie) moest neg\-,
tonnen gouds, dat wil zeggen 900.000 caroligul-
dens, per jaar opbrengen. De ingangsdatum was
1 jan. 1749 en de betaling moest geschieden in 3
viermaandelijkse termijnen.
* De Staten droegen proÍessor Ypey op de nor-
men voor de quotisatie nader uit te werken en het
aandeel voor elke stad en grietenij i: gemeente)
vast te stellen. Elke stad oÍ grietenij moest koste
wat het kost zijn aandeel opbrengen.
- In elk dorp, in de steden in elke wijk, moest een
commissie in het leven worden geroepen.
Voor die commissies moesten alle gezinshoofden
verschijnen om de samensielling van hun gezin en
hun vermogen op te geven.
In de praktijk werden ook biina alle beroepen op-
geschrevên hoewel dit niet persé was voorge-
schreven. Bedeelden die door de armenzorg wer-
den onderhouden waren van deze belasting vrij-
gesteld.
De optekening der gezinnen had plaats in de eer-
ste twee maanden van 1749.

Moelijkheden bij de invordering
Alle uitkomsten werden professor Ypey ter bV
schikking gesteld. Met o.a. gegevens van de Re-
kenkamer adviseerde hij het Provinciebestuur
over de wijze van berekening aangaande deze be-
lasting. Zijn brief ging vergezeld van verscheidene
tabellen en rekenvoorbeelden. De Staten gingen
met dit advies accoord, maarzagen wel in, dat het
eindbedrag van 900.000 caroliguldens te hoog
was. Zij legden dit probleem aan de Stadhouder
voor. Wlllem lV, die een onaantastbare machtspo-
sitie had, liet hen per omgaande weten dat ze
moesten opschieten met de uitvoering van de
nieuwe belasting. De zogenaamde'Grote com-
missie' werd, samen met professor Ypey, opge-
dragen de normen voor de aanslag van ieder ge-
zin vast te stellen.
Het was inmiddels al 25 april 1749 en de eerste
termijn had dus al binnen moeten zijn!
Toen men daadwerkelijk de nieuwe belasting ging
innen bleek al spoedig dat veel steden en griete-
nijen niet aan het voor hen vastgestelde bedrag
toekwamen.
De betaling van de eerste termijn werd uitgesteld
iot 15 oktober 1749. Nalatige Gerechten en Magi-
straten moesten verbeterde kohieren inzenden.
Om toch aan het voor hen vastgestelde normbe-
drag te komen, verhoogden veel plaatselijke over-
heden het belastingbedrag. Er waren ook be-
stuurders die door opzetteliike laksheid de invor-
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dering vertraagden. De vraag rees dan ook of men
de quotisatie wel moest doorzetten. Alles overwe-
gende besloten de Staten van Friesland, na over-
leg met Stadhouder Willem lV, op I december
1749 dat de quotisatie per 1 mei 1750 zou worden
afgeschaft. Tegelijk werden er echter weer
nieuwe belastingen in het vooruitzicht gesteld.
Eén pluspunt had deze atfaire wel: met de ver-
pachting van de belastingen was het voorgoed
gedaan. De nieuwe belastingen werden voortaan
per tarieflijst ingevorderd.

Welstand en beroepen
Het gemiddelde percentage dat in Friesland voor
de Quotisatie werd gehaald was 83.2%. lJlst
haalde slechts 69.1%, Wymbritseradiel 86.6!
De rijkste inwoners van lJlst waren volgens het
belastingregister'mevrouw Galama, weduwe,
wel begoedigt, vermogen 8000 gulden, aanslag
Í 82,-.
Aebe Cornelis was ook getaxeerd op een vermo-
gen van 8000 gulden, hij was koopman en welge-
steld, de aanslag was / 100,-. De hervormde pre-
dikant dominee Andel Hoytsma staat op de lijst
voor800 gulden, hij moet/ 34,- belasting betaten.
^e naam Oppedijk kwam hiertoen ook al voor.

\-,êlis Oppedijk, vermogen 800 gulden, winkelier
en kan bestaan; Walle Oppedijk (/ 400,-), Mr.
groffsmidt en wint de kost; Jacob Melis Oppedijk
Cf 300,-), kleine winkelier, wint zijn kost. De be-
kende lJlster naam 'Ten Cate' kwam ook alvoor in
het register. Adam Theunis ten Cate (/ 2000,-)
schoenmaker en leerlooyer, welgesteld, aanslag
/ 58,-. Nog êen paar willekeurige voorbeelden:
Ulbo Banted A 2000,-J, Mr. chirurgijn, kan be-
staan; Meyndêd Nannes (/ 1800,-), welgesteld
boer; Pyter Sybes (/ 1000,-), Mr. scheepstimmer-
man, redelijk van bestaan; Sybolt Pyters A 4OO,-\,
schoenmaker, geringh; Oeds Aukes (/ 300,-), uur-
werkmaker, kan bestaan; Rients Rientses (Í 2OO,-

), bootsgezel, wint zijn kost; RigtjeAnnes (/ 1 00,-),
weduwe en doodtarm; Ewert Albaarda (/ 100,-),
praamkemaker, old en arm.
Mensen met eên klein inkomen en geen bezittin-
gen werden altijd op een vast bedrag van 100 gul-
den vermogen geschat, soms werd dit ook nog
wel eens wat versoepeld. Niet iedereen had een
speciaal beroep.
In het belastingregister staat bijvoorbeeld achter

rmige namen vermeld: weduwe, of: leeft van
\drenten en: oude vrijster, wint haar kost. Achter
degenen die door de armvoogdij werden onder-
houden en vrij van belasting waren stond: geali-
menteerd.
Beroepen van de inwoners van lJlst zoals ze ver-
meld staan in het Quotisatiekohier uit het jaar
1 749. Achter elk beroepn staal tussen haakjes het
aantal: arbeide(steÍ) 6, assistent (2), (mr.) bakker
(5), beeldsnijder (1 ), boer (1 5), boerenarbeider (1 ),
bootsgezel (26), boterkoper (3), (mr.) brouwer (1),
(mr.) chirurgijn (3), eekmolenaar (1), executeur (1),
garentweender (2), mr. glaasmaker (1), houtmole-
naarsknecht (2), koffevaarder (3), koopman (5),
kuiper (2), linnenwever (1), lijndraaiersknecht (1),
(mr.) mastmaker (2), matroos (1), praamkemaker
(5), predikant(1), reder(1), roggemolenaarsknecht
(1), (mr.) scheepstimmerman/baas (9), scheep-
stimmerknecht (1), schipper (7), schippersknecht
(9), schoenmaker/lapper (1 1), schoolmeester (2),
schoorsteenveger (1 ), schuitemakersknecht (20),
schuitevaarder (12), schuitevaardersknecht (1),
secretaris (1), smakschipper (4), smidsknecht (2),
soldaat (1), sjouwer (2), slager (10), (mr.) timmer-
man/baas (7), timmermansknecht (7), turÍkoffe-
vaarder (2), turfschipper (1), uurwerkmaker (2),
veerschipper (3), visser (2), mr. wever (1), wevers-
knecht (1), winkelier/ster (10), mr. zeitmaker (1),
zeilmakersknecht (1), zetmeier (boer) (1), zoete-
laar (2).

Het valt op dat er nogal wat mensen, te weten 1 22
van de227 genoemde gezinshoofden, werkzaam
waren in de scheepsbouw en aanverwante bedrij-
ven alsmede op het gebied van de scheepvaart.
lJlst had toen ongeveer 930 inwoners (302)gezin-
nen),

Oosthem
Oosthem had in 1 749 129 inwoners verdeeld over
28 gezinnen. Hier volgen hun namen met daar-
achter het beroep of de kwalificatie, zoals vermeld
in het Quotisatiekohier,
H.H. Siesling, dorpsrechter; ds, Wigerei, predi-
kant; Grietje Taconides, ontvangerske; Abe Jor-
ryts, redelijk boer;Anne Gerbens, koterboer; Auke
Hendriks, welgesteld boer; Bregt Hylkes, onder-
houden; Ebe Cornelis, huishouding met boden;

Evert Alberts, redelijk gestelde boer; Gerryt
Broers, gemene boer (: gewoon); Haantje Reins,
gemene boer; Harmen Andries, redeliike boer;
Hein Bottes, redelijk gestelde boer; Hette Douwes
weduwe, redelijke boerin; Jacob Pyters, arme
boer; Jan Pyters, redelijke boer; Johannes Jeltes,
timmerknecht, arm; Jouke Hommes, arbeider,
arm; Claas Heeres, onderhouden; Claas Oepkes,
timmerman en boer; Lolke Hylkes, redelijke boer;
Luitsen Wybes, gemene boer; Pyter Lolkes, rede-
lijke boer; Symen Douwes, koterboer; Symen
Fekkes, redelijke boer; Thijs Ages, redelijke boer;
Trijntje Hanses, redelijke boerin; Uilke Hylkes, ge-
mene Doêr.

Frits Boschma

Nieuwe rubriek 'Hoe kin't
Bij de redaktie kwam het idee op, om eens ie pro-
beren om in het Kypmantsje een rubriek te plaat-
sen met daarin bijzondere 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 liefst met een ver-
haaltje over verleden enz. - en wij zullen proberen
om hetzo goêd mogelijk in lt Dryltser Kypmantsje
te plaatsen in de nieuwe rubriek'Hoe kin't sa màl'.

Enkele bijzondere berichten uit vroegere tijden:
12 februari 1747: Sinds te lJlst de besmettelijke
veepest is opgehouden stijgen de landerijen zeer
in prijs.
23 april 1751: Jelle Everts Albada te lJlst wordt
veroordeeld tot twee jaar tuchihuisstraf. De reden
hiervan is dat hij samdelíjk over de regering heeft
gesproken en dat hij in verband met een belas-
tingkwestie gemeentesecretaris Ketel heeft uiige-
scholden.
23 april 1754: Bij de uitgeverij P. Koumans is een
brochure verschenen met de titel: 'De zinnebeel-
dige beschrijving van het land der Cannibalen,,

-HIOFKINITSAI 

IUIIAIT

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 waterof waar dan ook gevonden.
Een derde heeft een aardappel van drie kilo of een
tomaat van zeven pond. Een aardig vreemde ge-
beuftenis of een 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 eens gaan en kom met een
gek, vreemd, ongewoon of apart iets, een wortel,
een stuk gereedschap oÍ wat dan ook!

geschreven door Stephanus Theodorus Loons-
ma, organist te lJlst.
21 februari 17702 ln Harlingen wordt een nieuw
oorlogsschip gebouwd. Scheepstimmerknech-
ten die genegen zijn hieraan te werken kunnen
zich melden bij Minne Ebes Bakker te lJlst of bii
Albert Doedes te Harlingen
16 augustus 1775: Jan Gerbens Bootsma maakt
bekend dat hij is komen wonen in de vanouds ver-
maarde brouwerij 'Het Scheepje, te lJlst. Hij
maakt dezelfde soort wit bier als voorheen en ook
bruin bier.

UÍ|Í|RDEET PAKTU

BIJ OÍ|LFF
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Waaromhopen...
als a voordelÍg
hantharen?

De doe-het-zelver huurt bii
ons o.a.; a Ladders a Rol-
steigels o Speclemo/ens
.'Ci rkelzagen . Decoupeer-
zagen a Boormachines
a Schuurmachines o Parket-
schuu rmach i nes o G rond -
of T uinfrezen . Ketting-
zagen enz. enz.

G.SI'PERDA
Geeuwkade 7, lJlst
051 50-25327 / 051 55-1 260

Galamagracht 44 - lJlst
Te|.05155-1996

aplta

Wffio,a
Zevenoelsen 8, 8651 BT lJlst
Privé: Sikko Sjaerdemalaan 31 , lJlst
Telefoon 05155-1322

&q,rrlrll-rd 
n annltB uanntwn

TIi'MER. EN AANNEMERSBEDRIJF

FA.G,SPIJKSMA& ZN.

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

voor u op maat

Uilenburg 35 - lJlst - Tel. 05155-1228

KWALITEITSFIETSEN VOOR IEDEREEN!!

ook voor; advies, service en reparaties.

Aazelle
Belavus

Sparta

iilst Jurjèn Hoomansstraat 2 teteÍoon 051s5-1004

df aCh tS tgf C0mPggnig r.,,.",.n ei22 tereroon 0s122-26s4

GROND- EN VERZETWERK
WALBESCHOEIING
HEIWERK tr RIOLERING
AG RAR ISCHE WERKZAAMHEDEN

Aeffi Ën*ffiríffigsh*drilf W*g- **t WaË*rfu*uw

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

tr
tr
n
tr

rl j rielbedrljf

ig:R"ftïïff-t #
voor al uw reparaties, zoals: * GRorE BEURTEN * U|TLATEN

* KLEINE BEURTEN i BANDEN
* BALANCEREN EN UITLIJNEN
* UITDEUKEN * SPUITEN

APK - autokeuringsbedrijt
tevens AUTO-VERKOOP NIJESYL tel.05155-1436 bgg 1858



#fiiill'filï,0*0,
Met opgeheven hoofd
Een Nederlandse Amnesty lnternational groep
ontving de volgende brief van een gevangene die
in een Afrikaans land gevangen zat en door Am-
nêsty was geadopteerd als gewetensgevangene,

'lk schrijf u om u te laten weten dat ik, na zes jaar,
4 maanden en 17 dagen, nu vrij ben. lk liep de ge-
vangenispoor.t door met opgeheven hoofd.
Het voelt geweldig weer vrij te zijn, om weer in vrij-
heid in de zonneschijn te lopen, Nu begrijp ik dat
veel mensen de dood boven slavernij verkiezen, In
de gevangenis werd ik beestachtig gemarteld.
Ziekte en honger werden gebruikt als wapens om
me te breken, maar ik bleef sterk tot het eind. lk
verzette me ertegen gebroken te worden, te wor-
den gereduceerd tot een plant, willoos vegete-

De belangrijkste reden waarom ze mij niet konden
breken was het feit dat ik kracht, uithoudingsver-

gen en moed putte uit de steun van de interna-
tnale gemeenschap van u en vele andere vrien-
den, die alles opzij hebben gezet om voor mijn vrij-
heid te vechten.
Mijn had gaat uit naar jullie allemaal. In feite zou ik
zonder de internationale steun, zonder jullie col-
lectieve liefde en bezorgdheid, de wrede nachten
in eenzame opsluiting, de lange dagen van hon-
ger, eenzaamheid, verveling en zinloosheid niei te
boven zijn gekomen.
Laat me tot slot het volgende zeggen. Tot de dag
van vandaag zal ik nooit accepteren dat mannen
en vrouwen zitten opgesloten om hun politieke
ovenuiging, om wat zij schreven. Mijn familie en ik
sturen u onze liefde.'

Uit eigen ervaring weten wij maar al te goed, dat
wij soms goede voornemens hebben, 'iets.voor
Amnesty International te willen doen', maat dat
het er al te vaak bij blijft, om wat voor reden of oor-
zaak dan ook.
Daarom willen we een extra mogelijkheid schep-
pen voor degene die er niet toe komen, de schrijf-
avond te bezoeken maar toch op enige wijze bij
| ,rerk van Amnestv lnternational betrokken wil-
l#i;n.
En dat kan door middel van een ,SchriiÍabonnê-
ment',
U schriift dan iedere maand één of twee bÍieven.
De voorbeeldbrieven enn één of twee luchoost-
brieven krijgt u elke maand thuisbezorgd.
U kunt dus schrijven op een tijdstip dat het u het
beste uitkomt.
lemand van onze schrijfgroep kunt u teleÍonisch
benaderen voor informatie enlof opgave: Pytsje
Noordenbos, tel. 1 91 3, Lies de Jong, tel. 2455.
Daarnaast gaan de schrijfavonden, elke tweede
donderdagavond van de maand in de openbare
bibliotheek te lJlst gewoon door!

Werkgroep Amnesty International
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C.P.B. afd. lJlst
De Christelijke Plattelandsvrouwen Bond uit tJlst
híeld haar vergadering op 16 februari 1989 ,s
avonds I uur in het Mienskipsh0s.
Na het welkomstwoord, gebed en meditatie door
de 2e presidente mevrouw Pietersen, was het
woord aan mevrouw Eijgelaar uit Heerenveen met
'lriscopie'.
Mevrouw Eijgelaar heeft haar opleiding in Duits-
land gevolgd en sinds 5 jaar is ze werkzaam in het
'ReÍormhuis 't WinkeÍtje' van Dijkstra in Heeren-
veen, elke woensdag en donderdag.
Na het veÍtonen van dia's en een leerzame uiteen-
zetting van dit onderwerp, was er gelegenheid
voor het stellen van vragen, waar zeker gebruik
van werd gemaakt.
12 April: Slotavond met de N.C.V.B. De heer Wa-
genaar, werkzaam als kok in 'Bloemkamo, te
Bolsward over Gezonde Voeding,
Namens het bestuur,

J. Osinga-Bijstra

-8P0RnStánfries Volleybal
Bij Stànfries Volleybal heren is er plaats voor een
trainer.
De heren trainen op dinsdagavond.
Mocht je belangstelling en tijd hiervoor hebben,
neem dan kontakt op met Durk v.d. Lei, Dassen-
boarch 12, of kom eens langs op dinsdagavond
na 8 uur in de spofthal De Utherne.

Bestuur Stánf ries Vollevbal

Het jeugdteam van Stànfries Volleybal
Van links naar rechts staande: Tineke de Vries
coach, Michiel Verburgh, Miranda Overwijk, Riet
Verburgh jeugdteambegeleidster, Jolanda Smit
en Agnes v.d. Lei.
Zittend: Aaltje Schilstra, Edwin v.d. Wert, Marijn
Stokker, Tatjana Boersma en Froukje Zijlstra. Niet
aanwezig Anet Bergstra.
Op bovenstaande foto ziet u 6eet jeugdteam van
Stànfries Volleybal.
Dit jaar spelen wij met ons team mee in de Zuid-
westhoekkompetitie. De resultaten zijn heel be-
hoorliik, want we staan op de 3e plaais.
Mocht je 13,14 oÍ 15 jaar zijn en volleybal wel een

leukê sport vinden, kom dan eens op dinsdag-
avond naar de spofthal.
De training is van 7-8 uur.
Als je zin hebt kun je komen trainen en misschien
volgend seizoen ook meedoen met de kompetitiel
Tot ziens!

Riet Verburgh

G.V. Stánfries lJlst-
wedstrijdnieuws!
Zaterdag 1 1 februarij.l. werden de rayon D (moei-
lijker oefenstof dan E) en E wedstrijden gehouden
in Bolsward.
Onze vereniging werd door 28 leden venegen-
woordigd. Er werd gestreden om het rayonkam-
pioenschap terwijl de eerste vier prijswinnaars
mêe mogen doen aan de finale om het fries kam-
pioenschap.
ln de D klasse Vm 12 jaar bij de jongens werd Cy-
rus Kruis 1 e en Tjerk Bakker 3e. Rudy Bosma wist
beslag te leggen op de 4e plaats, welke dus recht
geeft op een finaleplaats.
Bij 13 Vm 15 jaar D werd Christiaan Kruis'le en
Nolke-Jan Bergstra 2e, terwijl Bob Pruiksma bij
de heren D ook een zeer verdienstelijke 2e plaats
behaalde.
In dezelfde klasse werd Engelien Schraa bij de
meisjes ï/m 12 jaar 2e en behaalden Mirjam Ha-
gens ên Monique Bosma bij 13 t/m 15 jaar de 2e
en 3e plaats. Petra Hagens miste helaas op een
haar na de finale.
In de E klasse werd Robert Kort winnaar bij de he-
ren en mag Robert Heuveling bij de jongens t/m
15 jaar uitkomen in de finale vanwege zijn 4e
plaats.

Menno Posthuma kwam op 3 onderdelen uit maar
kwam net niet in aanmerking voor een diploma.
Bij de dames E mag Lies Stienstra uitkomen in de
finale vanwege haar 4e plaats.
Zatedag 4 maart gingen 30 leden in de leeftijd 7 V
m 1 1 jaar naar Sneek om daar te turnen voor een
pfaats op het ereschavot. Bij de jongens 10L/m 12
jaar lukte het Sybolt Okke de Vries om als .1e te
eindigen en Frank Calis eindigde als 4e en is dus
ook Íinalist.
De 8-9-jarigen moesten genoegen nemen met
een plaats in de middenmoor.
Bij de meisjes 6-7 jaar geen finalistes maar wel alle

vervolg op pag. 12
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Bondsspaarbank
van 1818 Sneek-lJlst

Dageliiks geopend
van 9.00-12.30 uur

ot
Stadslaan 51
051 55-1 245
b.g.g.
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.
Donderdagavond van 17.00-
19.00 uur-

Doe meer met de bank
die meer doet
BONDSSPAARBANK

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

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

Vïí. Huisman
Eeoracht 37 8651 EG lJlst 05155-1735

Occasions en
N ieuw-verkoop
Goede seruice

Te|.1249
Holtropweg 5

Reparatie
Plaatwerk - Spuiten

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

Speciale drogisterij en kosmetica-aÍdeling

Let op onze wekeliikse folder

SPEERSÏRA'S
VOORDEELMARKT
Stadslaan 2 - Telefoon 1206

Uw vertrouwde partner voor
maatwerk in:
VERZEKERIN GEN

HYPOTHEKEN
PENSIOENEN

SNEEKER
ASSURANTIEI{ANTOOR
DE BOER B.V.
ZWARTEWEG 4,8603 AA SNEEK, TELEFOON 05150.16825'
VERZEKERINGEN, PENSIOENEN, FINANCIERINGÊN, 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
fi nanciële tegemoetkomi ng
Bode J. Plantinga dag en nacht bereikbaar 05141-1372.

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

*
*
*
*
*

Autorijschool L. de BOef
Belangrijker dan een goedkoop

lesuur is de eindrekening
na hei riiexamen!
Ga daarom naar

Autorijschool L. de Boer
Popmawal 12

lJlst
TeleÍoon 05155-1553

VOLLEDIG
GEDIPLOMEERD
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WruZEf

It wie altyd itselde; koest noch sa tsjok 0nderstrepe, mar ast op 'i pepierke
settest om acht oere begjinne, waard it healwei njoggenen. Minsken kamen
altyd op 't lêst oansjitten of krekt te let. Wat wol ynhold, koest nea op tiid be-
gjinne.
Oare kear mar healwei achten begjinne, dan koest miskien om acht oere los.
It brànde de foarsitter yn. ln drok program moast ófwurke wurde. En sa,n
lêste klupj0n mei dan wat Ítrinne, mar der sl0p Íansels wol wat ditten en dat-
ten yn dat it wat letter wurdt, dat hy woe eins op 'e tiid los. Mar it waard ,m

fan 'e jÊn ek al wer net.
Yn 'e seal - dy't moai beset wie en dat wie fansels om te hantsjewriuwen -
wiene it allegear noch praatsjes, gêkheid en om ,e nocht geáksê|. De jonge-
rein wie ek noch omraak oan't merakeljen, dat it waard no wier tiid foar de
hammer. De foarsitter tocht der krekt sa oer, want hy meneuvele al wat mei,t
houten ark om. En oan syn no al reade holle te sjen, soe er der sa wol ynbat-
se.
- " dripten noch in pear yn, mar dêr troch hinne klapte de hammer op de ta-

\"*"Minsken, ... bêste minsken, goej0n allegear, moaidat jimme hjirallegear
wer binne, dy't hjir net binne, krije der spyt fan want it belooft jOn wer wat,,
sa begon er der wat trochhinne te balten.
Lang om let waard it wat stiller en de fetsoenliksten beg0nen mei sa'n oer-
dreaun 'sssssst', dat in oar al gau net mear droech achter de earen wie. lt
holp al.
No koe de foarsitter syn plannen wat mei minder desibels de seal yntoarkje.
In stikmannich bingor0ntsjes mei 'skitterjende prizen', in 'prachtich maiti-
idsriedsel' en in 'hiel frjemde wedstriid'. Fansels koste it in pear sinten, mar
dat wie foar de kluo.
Se hiene de lêste jierren net 0naardich buorke, mar de kas wat spekke, wie
net ferkeard, sa ferdÍdlike de ponghálder. De bingokaartsjes waarden flot
ferkocht en guon fan de jongerein doarden it oan en keapje twa. lt waard
fansels dan in toer en háld de boel goed by, mar hja swetsten wakker tsjin
elkoar oo.
De Íoarsitter hie it yn 'e rekken. 'We dogge earst it boppeste rigeltsje, dêrnei
it 'krÉs' en dan de hiele kaart Íol. Dus der binne trije prizen te winnen op ien
kaartl Dejinge dy't 'Bingo' ropt makket de measte oanspraak op de priis, as
it kaartsje kloppet teminsten.
Dus, 'ja'en 'hiero'of 'joehoe', telle net.
En in Íalske bingomelding kostet in r0ntsjefoar't bestjoer, hin, dat witte jim!'
Dit koene se mar yn 'e bOse stekke, mar de brutaalsten raasden werom, dat
er_se dan ek opdrinke moast en dan woene hja noch wolris sjen, hoe oft de
' bitter nachts nei hos ta 'kroade'.
kr.*t tos mei de earste n0merkes, kaam frou Tjepkema der noch ynkeutel-
jen. 'Goeie, ja ik moast it bêdeguod noch ynhelje sjoch. lt wie hjoed och sok
skoan waar dat ik tocht, ik smyt de boel der ót te wierjen...., ,Ja, ja, wolkom
frou Tjepkema, gean maÍ gau sitten, we binne al los sjoch,' kaam de foarsit-
ter der tusken.
De skriuwer, oan't no ta op de achtergr0n, tocht noch in kaaftsje kwytte kin-
nen oan frou Tjepkema.
'Frou Tjepkema, wolle jo earst ek noch eefkes in n0merke?' De kleuren flea-
gen him op en êf , doe't de hiele seal it Ítpr0ste Ían 't gnizen. En fansels hiene
de 'binken' hjir noch wol wat opmerkings oerhinne.
Frou Tjepkema plofte mar gau njonken frou Bokma, dêr soe se jOn har aai
wol oan kwyt kinne.
De bingor0ntsjes ferr0nen flot en kreas. De foarsitter krige der nocht oan en
stjoer de harkers it ferkearde paad op. 'Trije... en tritich, Íiif... en tweintich,
seis... en ien en fjirtjin,' sa wie er wakker 0nritmysk oan't oplêzen, wilens de
skriuwer de grutte bol draaide en de ponghàlder de oplêzen n0mers te plak
lei.
Dit foar de kontróle. De pryskes, by elkoar skarrele yn ,e stêd en by in pear
fan de pleatslike middenstán, f0nen har wei nei de hieltyd f0ler wurdende
'bingologen'.
De kofjekopkes hiene plak makke foar fris en bier en al gauwens kaam de
iene nei d'oare opmerking Ét 'e seal. Healwei de jOn ,de Étsetter fan 't jier',
sa spriek de Íoarsitter. 'Okkerjiers hiene wy hjir kninen, hinnen en ferline jier
sels in bigge, wer't jimme it gewicht fan riede moasten. No, hoe as it mei de
kninen en hinnen is, wit ik net, mar de bigge, dy't by Walta bedarre hat goed
dijd. Men kin net by Walta láns rinne of it r0kt der nei karbonades. of net Wal-
ta! Mar dit jier hawwe we it noch màler dien. De Étsetter. Helje it spul mar op
Metske. Jaring meist him wol helpe, tinkt my.'
En dêr kamen de 0nderdienen mei in skiep mei twa lammen oansetten;

Rfrnom is langer bedroch yn, sei it áld wyfke,
yn myn tiid wiene de aaien in kear sa grut

De lytse bistên diene wakker harren bêst om sa ticht mooglik by mem te bliu-
wen. Mar d'álde wie frijwat nuet, dat al rillegau stie it hiele spul op 't podium.
Grutte konsternaasje yn 'e seal. Dêr stie wol Íoar sa,n fjouwerenheal, bear-
den de kenners.
'Ja seker witte, we ha der ynbatst,' bearde de foarsitter oer alles hinne. ,Wat

moatte we dwaan?, waard der raasd. ,Riede, fansels, mar... ja minsken mei
ik eefkes stilte, as jo wolle, eefkes kalm,,woe er kalm en bedaard oerkom-
me. Lykwols wie er sels ek oeral en wer beg0n er, wilens d,oare twa besoch-
ten de lammen onder it jaar te krijen. 'Minsken, kalm no mar, jimme komme
allegear oan bar, wat is de bedoeling: Sjoch, wa hat hjir gjin sin oan! In
pronkje of net? En as jimme ris wisten wat soks kostet! Wat dogge we no:
jimme riede wannear't de lamkes te wràld kommen binner
Dei, oere, menuten; de tiid fan't earste laam telt. Kostet ien gontsje it kear,
mar jimme meie sa faak as jimme wolle. Riede fansels., ,Meie we se beet-
pakke?l' 'Hast ek in potlead?' lt wiene allegearfragen. lt skeelde net folle, oÍ
hy fersloech deryn. Mar sa't it in goed foarsitter strekt, hy rêde him der mei.
Der waard rekkene en gokt, guon rieplachten Jouwsma, dy't sels skiep hat,
mar dy joech him ek net bleat. Alhoewol, it bliuwt fansels in gokje. len dy't
fyftich kear riedt hoecht 't spul noch net te winnen fansers.
Faak is it raak mei immen dy't ien kear riedt.
Nei sa'n r0zige tsien menutên reinden de 'gokjes' binnen. De ponghálder hie
it knap drok mei de sinteraasje. Guon gokten foar fiiÍentweintich gOne.
It bestjoer sprong der mei dizze attraksje ek wer rom Ét. ,Sa sjogge jo mar
wer, 'wie waagt die wint,' m0skoppe de foarsitter tsjin de oare twa.
It duorre wol in healoere, eardat hja der Ét wiene. En om it noch soannender
te meitsjen, lies de foarsitter earst wol tritich tiden op dy,t yn ,e buert wiene.
Mar op it lêst kaam de 0ntknoping.
'Reinderfan der Wal, hat ien kear red, mar hat it op'e kop ófl Freed 17 maart,
moarns om kertier oer sánen! Op'e kop óf. En hy koe ,t peÍoarst net witte,
want it steltsje komt by omke Jaap wei rjt Kolderwolde.'
In jOchhei gie op foar álde Reinder, mar de measten baalden dochs wol wat.
Hawar, sa wie it spul. In stikmannich bingor0ntsjes die it gebaal wat Íuort_
driuwen, tagelyk mei in bierke of in jonkje.
It rOn al tsjin alven, doe't de bingoprizen oan ,e kant wiene. ,Foardat we los
geane mei Ís frjemde attraksje, woene wy jimme freegje, oft der ek nije
ideeën binne. Alles is wolkom, mar we witte net dat we alles brOke en Étfiere
kinrÍe.' lt wie de measten wol goed.
Salang as in oar yn't bestjoer sit en ,t smoarge wurk wat opknapt, is't bêst
genóch. lt gie ommers dat it slydjage, dus wat stiller wat better, want oars
koe men in oar jier sels ris yn't bestjoer bedarje.
Ja, dêre in nij idee. 'Hannes, sis it ris.,
Hannes, in jongkeardel, bekend om syn frjemde fratsen, woe wol ha dat it
bestjoer in oar jier ris in 'wedden dat,organisearre. ,Krije wy derwol minsken
foar?,' Írege de foarsitter him óf. ,lk doch yn alle geÍallen mei,' sei Hannes.
'Wat wolst do dan dwaan?'
'lk set tsien froulju op 't poadium en dan fiel ik - hiel foarsichtich - oan harren
froulik foarkommen wat harren postkoade is., .Dat rêdst noait, dat bestiet
net!'
'Hinderet ek neat, mar dan haw ik dochs in moaie i0n!,
Grutte wille by de rOchsten, oaren skodhollen.
Wylde Hanneswer, no om dizzetiid koe it nochtroch de mêsken, maroh-oh.
'No mar gau fierder,'f0n de foaristter, 'foardat der mearfan sokke gritsen en
gratsen yn de breinen 0ntsprure.
Us lêste spul is in Írjemd spul. We hawwe hjirre in knaap fan in taart stean -
lit 'm marris sjen Metske, mar lit 'm der net Ítkneppelje - en dy kin ien fan
jimme winne. Wat dogge we no? Wa't fan jimme in menót lang it raarste ge-
sicht lOke kin, dy wint dy iisbaan fan in taart. Ja, dÍdlik? Wy binne de neutàle
sjuery. Alles klear? Dan giet de tiid no yn.,
It like mà|. In seal fol mei bekl0kende en eachfergrutsjende janhinnen. Guon
setten sels de fingers yn de m0lshoeken. lt bestjoer kuiere der wilens troch-
hinne en setten dit en dat op't pepier. Bliid dat de menÉt om wie, want inkel-
den hiene al kramp en koene de kop hast net iens wer yn model krije.
Tsjonge noch oan ta. 'No, it wie tige swier om in beslÉt te nimmen, want
d'iene wie noch málder as d'oare, mar nei ripe rie binne wy it anonym, uhh,
ik bedoel unanym iens wurden; frou Briekstra, sismar àlde Geartsje - sa
mei't wol eefkes no - hat de earste priis wOn en dermei de taaril' Allegear
klapten se, dat wie moai. Oant àlde Geartsje sei: ,lk die net iens mei!,

P. F.
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vervolg vdn pag. I Watersport Vereniging
lJlst organiseeft
zeilcursus'Optimist'.
ln mei/juni dit voorjaar worden er zeillessen gege-
ven voor beginners in de optimistenklasse, onder
leiding van K. Determan, gediplomeerd instruk-
teur uit Akkrum.
De lessen worden gehouden op dinsdagen, 1 e les

20 mei. De gehele cursus duurt 5 weken. Kinderen
van de hoogste klassen van de basisscholen kun-
nen er aan meedoen. Het is de eerste keer dat de
zeilvereniging op deze wijze aan zeilspott-promo-
tie doet. De W.S.lJ. hoopt uiteraard op termijn
hierdoor nieuwe leden te kunnen werven.
ln eerste instantie is deze cursus echter opèn voor
iedereen en hoeft men niet lid te worden.
De eigen bijdrage is gesteld op f 25,- per deelne-
mer, de resterende kostên worden uit een spe-
ciaal Íonds door de vereniging geÍinancierd.
Er kunnen maximaal 12 jongens/meisjes aan
meedoen en de eerste reacties ziin nu al binnen,
dus wees er snel bij.
Voor meer info: J. Schraa, tel. 1930 of J. v.d. Wed,
te1.2035.

4 bij de eerste 18 en dat in een deelnemersveld
van 52 en maar 5 weken extra training. Prima
werk!
Bij de 8-9 jarigen een deelnemersaantal van maar
liefst 114. De 12 Stànfriesleden eindigden qua
puntenaantal bij de eerste 25 terwijl Sigrid Brink
een 4e en Froukje de Vries een 5e plaats behaal-
den. Zij gingen naar huis met een prachtige stan-
der, want bij meer dan 100 deelnemers worden 6
prijzen uitgereikt!
Zo ook bii de meisies 10-12 jaaí. Hier 130 deel-
neemsters ên weer alle Stánfries meisjes ruim bij
de bovenste helft. Claudia Maccis en Marijke
Osinga deelden de 5e plaats, waar nog wel bij ge-
zegd mag worden dat Claudia van alle meisjes de
hoogste score op de brug haalde, namelijk 9.7
Dunt!
De finales om het kamoioenschap van Friesland
worden voor de jongens f heren zaterdag 18

maart te Dronrijp gehouden en voor de meisjes en

dames zaterdag 8 april te Bergum.
Veel succes allemaal!

I. SCH:EPgSCHROEVEX
a rêoorolie . spoedvêíslêllên
o bolonceren a schroeÍosinstolloliês
op mool

2. SCHEIPSmOÍOnÊX
a lêvêring en inbouw a ombouw
I onderhoud o hoofddeoler von

YOOR DE DOE IIIÏ ZEIVER
. hêlling tot 15 ton . hogedrukreinigingáspuit
o deskundiq odvies.

IN UW KOSIBARE VAKANTIETIJD PROBEREN WIJ
ZO SNEI MOGEI.IJK UW STORINGEN
ÍE VERHEIPEN. I ne*"hou"n

"ThornycroÍt" moforen . kcêrkoppêlingen en rêporolie

3. SCIIEEP9BE]IODIGDIIEDEX
o Scolro schroêfoskoooêlino€n .ri 

^tran
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/[. YOOR DE DOE IIIÏ ZE]VER -

at brtEÊ PuEkTtE
zollLtEaní.

" ' Ert fítui !!!
058,05í00t/m 05/99
en 05600t/n 05699

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

Welke val<antie?
RabobankReizen mnnkt het u gemakkelijk.

Til n n n_ --TV Galamagracht 1

LilALDOLnlAm[3 lÉ fJï]ou, ss-1426
Openlngsuren: 9.00-12.30 uur/13.00-16.00 uur

vrijdagavond 1 9.00-20.00 uur

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


