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Doopsgezinde kerk
weer in gebruik genomen

Aan het begin van de dienst bedankte de voor-
zitster van de kerkeraad mevrouw G.M.
qteensma-Stolp iedereen die aan deze restau-

1-iie heeft meegewerkt. Daarna sloeg ds Hoe-
kema de oude Statenbijbel open en las vervol-
gens enkele in Gotische letters gedrukte bijbel-
verzen.
In zijn preek noemde hij lJlst een kleine Doops-
gezinde gemeente die echter veel talenten
heeft.
De Vermaning (: Doopsgezind kerkgebouw) is
een huis van de gemeente waar God zelf aan-
geeft wat goed is.
Na de preek kreeg de vroegere voorganger van
deze gemeente, professor ds H. Kossen uit Am-
sterdam, nog even het woord. Ds. Kossen die
hier van 1950 tot 1956 stond, vertelde dat in die
tijd de kerk ook al eens was gerestaureerd en
dat toen de mooie lichtkronen (lampen) waren
opgehangen.
Hij konsiateerde dat de groene kleur van nu nog
dezelfde is als die van toen. Aan de aanwezigen
deed Kossen de oproep: 'Kom toch vooral naar
de kerk en help mee bij de opbouw van de ge-
meente.'
De heer Hans Fijlstra bood namens de Sneeker- rpsgezinde gemeenle een fraaie ronde
!-odplank aan met het toepasselijke rand-
schrift: 'Geef ons elke dag ons dagelijks brood,.
Aan het slot van de dÍenst sprak dominee Hoe-
kema nog een 'vermaning' tot de zusters en
broeders. Hij las enkele verzen uit 1 Petrus 2
waar in vers 5 staat: 'En laat u ook zelf als le-
vende stenen gebruiken voor de bouw van een
geestelijk huis'.
Muzikale medewerking werd deze middag ver-
leend door Folkert en Annemarie Binnema (or-
gel), Alida de Jong (solozang) en een gelegen-
heidskoor van gemeenteleden.
Mede door de goede akoestiek van dit gebouw
kwamen muziek en zang prima tot hun recht.
Veel aanwezigen, waaronderverschillende oud-
gemeenteleden, maakten gebruik van de gele-

Na een inwendige restauratie die ongeveer een half jaar duurde is de Doops-
gezinde kerk op zondag 19 maart weer in gebruik genomen.
In een speciale middagdienst ging ds G.G. Hoekema uit Aalsmeer voor en ver-
leenden verschillende gemeenteleden hun medewerking.
Het kerkgebouw was overvolwant talloze genodigden hadden gehoor gege-
ven aan de uitnodiging om deze heropeningsdienst bijte wonen.

genheid om na afloop van de dienst een kopje
koffie of thee te drinken. Dit alles geschiedde,
zoals in dit huis gebruikelijk is, in een gemoede-
lijke sfeer.
Het interieur van de lJlster Vermaning (inclusief
de consistorie) , ziet er, dankzij de inzet van le-
den en begunstigers, weer keurig uit en straalt
een zekere frisheid uit.
De bepleistering is hersteld en daarna opnieuw
wit gevedd, er is nieuwe vloerbedekking gelegd,
de gordijnen zijn vernieuwd en in de hal is een
w.c. gebouwd. De kerk is nu ook voorzien van
centrale verwarming.
De lijst boven de ingang, waarop de lJlster
Doopsgezinde màrtelaren staan vermeld waar-
onder Ricxt Heyne, kreeg een opknapbeurt als-
mede de predikantenlijst die in de consistorie
hangt.

Kol lekte Ned. Astmafonds
In de week van 8-14 mei wordt de jaarlijkse kol-
lekte gehouden voor het Ned. Astmafonds.
lk hoop dat u net als vorige jaren uw bijdrage wilt
geven, zodat we van vele kleintjes één grote kun-
nen makenl
Zakjes worden van te voren rondgebracht.
Bijvoorbaat hadelijk dank!

W. Kempenaar-Verhoog

W0nderblom

lk rin alhielfenuêzen om
en bin net mear my selme;
de swietrook fan in w0nderbtom
het my alhiel bedwelme.

No sjong en floitsje 'k yn 'e moarn
en laitsje tsjin 'e sinne.
O wànderbliere heriesoan,
do blide jonge minne!

P.J. Troelstra

Meester Hendriks
ln het januari-nummer van lt Dryltser Kypmantsje
publiceerden wij een brieÍ en twee foto's van
meester Hendriks uit Zaandam.
Hij was hier in 1917 en .1918 onderwijzer aan de
Christelijke Lagere school.
Via meester Schraa sr. ontving de redaktie het be-
richt dat de heer Herman Hendriks 21 maart j.l. is
overleden op de hoge leeftijd van94 jaar. De over-
ledene is op 24 maart te Heino (Ov.) begraven.

Inzameling schadelijke
stoffen te lJlst succesvol!
Een groep catechesanten (.14 en .1S jaar) van de
gereformeerde en hervormde kerk te lJlst heeft
het winterseizoen op een bijzondere wijze aÍge-
sloten.
In het Conciliair Proces van de kerken is nameliik
één van de hoofdpunten: de heelheid uan áe
schepping.
Om hier daadwerkelijk wat aan te doen heeft een
twaalftal jongeren op zaterdag 18 maart milieu-
schadelijke stofÍen ingezameld.
Het resultaat was boven verwachtingl Aan het
eind van de middag was er een aanhangwagen af-
geladen met honderden verf- en spuitbussen,
twee vaten batterijen, acht accu's, tientallen bus-
sen afgewerkte olie en een doos met ïL-lamoen.
Een flink aantal lJlsters had de 'rommel' al klaar
gezet voor de afhalers die bovendien veel posi-
tieve reacties ontÍingen.
Verschillende mensen vroegen zich af waar je in
lJlst op een fatsoenlijke manier verÍrestanten, af-
bijtmiddelen en thinner kwijt kunt.
Na afloop was er in de Eehof voor elke deelnemer
een kop snert en een pannekoek. Een geslaagde
actie die zeker voor herhaling vatbaar is!

ll wlerÍet my altyd mei, sel lt wyÍke,
as ll Íeint dan groele myn koalplanten en as it

droegel dan drult myn man oan 'e line.
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Occasions en
Nie$-verkoop
Goede seruice

Tel.1249
Holtropweg 5

Reparatie
Plaatwerk - Spuiten

Bondsspaarbank
a5

van 1818 Sneek-lJlst

Dagelijks geopend
van 9.00-1 2.30 uur

Stadslaan 51
051 55-1 245
o.g.g
05150-1 2796

....voor Uw salarisrekening

....voor Uw spaarrekeningen

....voor Uw verzekeringen

....voor Uw relzen

Ons kantoor in Sneek is iedere
werkdag open van 9.00-16.00 u
Donde rd ag avond van 1 7.00 -
19.00 uur.

Doe meer met de bank
die meer doet
BON DSSPAARBANK

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

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

VïÍ. Huisman
Eegracht 37 8651 EG lJlst 05155-1735

Autorijschoot L. de BOef
Belangrijker dan een goedkoop

lesuur is de eindrekening
na het rijexamen!
Ga daarom naar

Autorijschool L. de Boer
Popmawal 12

IJlst
TeleÍoon 05155-1553

VOLLEDIG
GEDIPLOMEERD

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

Speciale drogisterij en kosmetica-aÍdeling

Let op onze wekelijkse folder

SPEERSÏRA'S
VOORDEELMARKT
Stadslaan 2 - Telefoon 1206

Uw vertrouwde partner voor
maatwerk in:
VERZEKERINGEN

HYPOTHEKEN
PENSIOEN EN

SNEEKER
ASSURANTIEKANTOOR
DE BOER B.Y.
ZWARTEWEG 4,8603 AA SNEEK, TELEFOON 05150-16825-
VERZEKERINGEN, PENSIOENEN, FINANCIERINGËN, HYPOTHEKEN

(tY BegraÍenisvereniging,,Laatste Eer" lJlst

* Stijlvolle verzorging van begraÍenissen en crematies, voor
leden en niet-leden.

* Opbaring in eigen aula in lJlst met onbeperkt bezoek-
gelegenheid voor nabestaanden.

* Indien gewenst opbaring thuis met koeling
* Dienstverlening zonder winstbejag met voor leden bovendien

Íi nancièle tegemoetkomi ng
* Bode J. Plantinga dag en nacht bereikbaar.05141-1372.

Inlichtingen: J. Nijdam, Eegracht 104, 05155-1783.
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Mevrouw W. Kempenaar-Verhoog, Jonker Ris-
pensstraat 9, teletoon 1747.
Datums voor de agenda vóór de eerste van de
maand opgeven aan bovenstaand adres.

Zangvereniging'Euphonia' repetitie iedere
dinsdagavond B tot 10 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-B uur leerlingen, 8-10 uur
drumband, kantine taxi Nieuwenhuis.
Judo lessen, iedere dinsdag 4 tot 8 uur in 'Het
Mienskipsh0s'.
Volksdansen 'De Yleke Dounsers', jongeren-
groep dinsdagavond 8 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-
Derg
Dammen elke maandagavond in de Stadsher-
berg
Amnesty International elke 2e donderdag van
7-9 uur in de bibliotheek.
Kaatsen elke woensdagavond in de'Utherne'.
Badmintonver. 'Flash' elke donderdag van
18.00- 22.30 uur in de 'Utherne'.
Volleybalver. StánÍries elke dinsdag vanaf
'19.00 uur.
Tafeltennis maandag van 19.00 tot 23.00 uur,
zaterdag van 9.00 tot 1 3.00 uur jeugd.
Gymn. Ver. Stànfries ma. 16.30-21 uur; di.
1 6.30- 1 8 uur; wo. 1 3-20.00 uur; donderdag 1 7-
1 I uur en vr. 1 6-1 I 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 urtgave van:
Drukkerij Visser,
Galamagracht 9, lJlst,
tel. 05155-1318

Redaktie: A. Kuioers
F. Bloemhof
Fr. Boschma

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

Opmaak: Studio Sybe Houtsma,
lJlst

Druk: Drukkerij Visser, tJlst

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 dÍuk, fotokopie, mikroÍilm oí op
enigeÍlei andere wijze, zonder vooraÍgaande
toestemming van de uitgeveÍ.

'qifliltlfuA

8-14 mei Kollekte Ned. Astmafonds.
5 juni Boottocht voor alle inwoners 65 jaar en ouder.
7 juni Culturele Raad Wymbritseradiel,2 keer kindervoorstelling (middag).

Stadsfeesten lJlst 1 989
De stadsfeesten van lJlst zullen gehouden wor-
den op 6-7-B-9 september.
Het voorlopige programma is als volgt:
6 september: 16.00 uur intocht stadsvrouwe met
gevolg;; 18.15 uur wielerronde van lJlst.
7 september: 1 8.30 uur optocht met versierde wa-
gens en muziekkorpsen en loopgroepen. Route 1;
20.00 uur playbackshow met disco.
B september: 9.30 uur modeshow met zelfge-
maakte kleding. Dit wordt verzorgd door dames
en heren uit lJlst; 13.30 uur spelmiddag scholen
op het spodveld; 20.30 uur lJlster revue, hierna
oansen.
9 september: 10.00 uur herhaling optocht. Route
^' 13.00 uur kaatsen; 14.30 uur circus in de tent;

\-.00 uur eigooien; 21.00 uur popgroep Next
One.
Dames en heren die mee willen doen aan de ver-
kiezing voor stadsvrouwe en/of gevolg, kunnen
zich opgeven bij een van de onderstaande tel.
nummers.
Opgave voor de playbackshow is nu reeds moge-
rijk.
De optocht heeft dit jaar geen vast thema. Graag
wel tijdig onderwerp/titel opgeven in verband met
'dubbele' wagens oÍ loopgroepen.
De jury moed op tijd een lijst met namen hebben.
ledere buurtvereniging zorgt ervoor dat er een
versierde wagen komt.
Wij roepen tevens alle verenigingen op om, des-
noods gezamenlijk, ook met een versierde wagen
of loopgroepen te komen. Een ieder is van hane
welkom.
De modeshow in de tent wordt verzorgd door
Betty Oppewal, de Fj0rslach 3, tel. 2253. Zijn er
nog kreatieve dames die kleding maken? Betty
Oppewal wil graag met hen in kontakt komen.
Eventueel is ze behulpzaam met raad en daad.' ty Oppewal geeft naailes aan dames uit lJlst
U-omgeving.
Het zou leuk zijn als er deze ochtend kreatieve lJl-
sters hun waar in de tent tentoonstellen. Eventu-
eel zelfs verkopen. Hobbyisten, u kunt zich nu
reeds aanmelden!
Vrijdagavond is er een lJlster revue verzorgd door
lJlster artiesten. Gaarna vragen wij uw medewer-
king. Wij zijn op zoek naar personen die deze
avond een stukje willen opvoeren. De bedoeling is
dat IJlster wetenswaardigheden uit heden en ver-
leden op een kabaretachtige manier op de plan-
ken gebracht worden. Wij vragen ook uw mede-
werking om ideeën en voorvallen bij ons te mel-
den. Er wordt dan een passende tekst en muziek
bij gemaakt.

Znxoxuomn
//toxzq (il,,o

I

Het circus Sarantie uit Leeuwarden geeft zater-
dagmiddag een voorstelling in de tent.
Het eigooien wordt gedaan met afgekeurde eie-
ren. De gooiplaats is de Westergoleane.
Het kaatsen is op het sportterrein.
Zaterdagavond speelt de popgroep Next One in
de tent.
De stadsfeesten wordèn georganiseerd door de
Koepel, in nauwe samenwerking met de buurtver-
enigingen. Door deze nauwe samenwerking is het
mogelijk om onze stadsfeesten weer te organise-
ren.
InÍormatie bij: H. Postma, te|.2266; J. de Boer, tel.
2131:P. Smit, tel. 2513; S. Groen, tel. 1999.

Nieuw alarmnummer
na in deze reoio:
iffi:ilíffí;w- -(ffiÊ
st05600t/n05699 iÈtuÈíffifrpffi

Vrijwilligersprojekt 24-
uurszorg IJlst-Nijezijl-
Oosthem en Abbega
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 | 0,
lJlst, tel. 1223 (bestuurslid van 'Het Groene
Kruis'lJlst).

Gevraagd:
Vrijwillige meewerkers in
de Klepper
Het werk in de Klepper wordt door vrijwilligers uit-
gevoerd. Woonden enwerkten er in de Kleppertot
1 april nog 4 mensen, nu zijn dat er nog 2, Paul en
trma.
Het Klepperwerk kunnen zij met hun tweetjes niet
aan. Daarom zijn er een aantal vrijwilligers die
meewerken. Sommigen besteden 1 avond of mid-
dag, anderen éen hele dag of meerdere dagen.
Voor de volgende werkzaamheden zoeken wij
vrijwilligers:
winkel: het helpen van ldanten;
depot: bestellingen klaarmaken en administratief
verwerken;
documentatie: het uitlenen van informatiemate-
riaal en het bijhouden van het documentatiesys-
teem;
terras: de bediening van klanten;
algemeen: gastheer/gastvrouw.
Het betreft werktijden, die liggen tussen 10 uur 's
morgens en 5 uur 's middags op de dinsdag t/m
de zaterdag.
Wie wil meewerken?
Neem kontakt op met de Klepper, Zevenpelsen 7,
tel. 1368.
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o bloemen
o planten
o bloemsierkunst
o tuincentrum
. tuinarchitectuur
Dit alles in uw 'eigen stad'

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

J.G.DEVRTES -TJT,ST
sclrilders- en behangercbeilriiÍ

doe-heLreIt.zesl<

Galamagracht 13 - Tel. 05155-1387

Voor nieuwbouw, uitbreiding of
onderhoud van uw:

JL./

a Verwarming
(C.V. en lokale verwarming)

. SanitaiÍ en waterleiding

. Zinkwerk

. Dakbedekking

Installatie- en loodgietersbedÍiif

A. SIIPERDA
Stadslaan 2a, teleÍoon 051 55 - 1 224

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

ProeÍde U al:

Ons vers gemalen

heerlijk gekruid
gehakt

en. onze echte

Friese droge worst?

Dinsdags- en vri jd agsavonds
bezorgen wii Uw bestelling!

SLAGERIJ

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

WTSOEWTMSI
Oprop!
De F0gelwacht Drylts-Easthim e.o. hàldt op
sneon 20 maaie 1 989 wer har jierlikse ekskursje.
It is dit jier nei it natoerreservaat 't Oerd op it Ame-
làn, mei in besyk oan it natoermuseum.
Ha joljimme de winsk om mei us dizze ekskursje
mei te meitsjen, dan Íreegjewy joljimme om diteË
kes oan us troch te jaan.
De nammen fah de bestjoersleden steane yn us
jiederslach 1988.
De kosten Ían dizze eksursje binne ungef. / 25,-
p.p. (Ét en thÍs).
Foar ynformaasje kin skille wurde mei Sieb Abma,
tel. 05.1 55- 1 27 5, b.g.g. 237 0.
Wachtsje net, mar doch ii no!

It bestjoer

ln april leggen alle vogels
een ei
Dit is een vrije bewerking van het bekende spreek-
woord, dat vooral deze lente van toepassing
schijnt te zijn.
Een aantal vogelsooften kon niet eens op april
wachten. De kievit was er dit jaar wel erg vroeg bij,
maar de produktie kwam wel wat langzaam op
gang. De eenden wilden hierbij niet achterblilven
en bij veel mensen zit mevrouw eend nu keurig te
broeden in de eendekorf. Deze vroege legsels zijn
dit voorjaar over het algemeen vrij groot (10 tot 14
eieren).
Hel is te hopen dat het weer straks wat mild is, als
die eerste donsbolletjes weer op het water drijven.
Bij zachte weersomstandigheden zijn er vaak ge-
noeg insekten aanwezig, waar de kuikentjes zich
mee kunnen voeden. Het bijvoeren van eenden
met kuikens met bijvoorbeeld brood valt meestal
niet aan te bevelen.
Moeder eend vindt het vullen van de eigen maag
vaak belangrijker dan de zorg voor de jongen, of
ze sleepi de kuikens mee naar tuinen of andere
plaatsen waar ze mogelijk voedsel kan vinden.
Natuurlijk laat poes zich ze'n buitenkansje niet
ontgaan, evenals de familie ekster en zwartê
kraai.
Wen eenden dus liever niet aan bijvoederingl
Als er geen ijs ligt, kunnen ze gemakkelijk hun ei-
gen kost opscharrelen.
Uw poes kan er (meestal) niets aan doen. Het dier
heeft nu eenmaal een jachtinstinct en kan zelfs
met een volle maag zo'n kuikentle of ander vogel-
tje niet laten lopen of vliegen.'
We zouden daarom alle bezitters van poezen/kat-
ten willen oproepen om in de maanden april en
mei hun dieren overdag zoveel mogelijk binnen tê
houden! Ook merels, spreeuwen, mezen en mus-
sen e.d. zijn het poezengevaar liever kwijt dan rijk
in deze drukke tijd van jongen(op)voeding.
Honden kunnen trouwens ook veel verstoren in de
vrije natuur. Veel mensen zijn gewend om met de
hond een eind te wandelen buiten hun woon-
plaats. Dit is natuurliik erg gezond voor baas en
dier. Hier schuilt het gevaar echter in het feit dat
men de honden vaak los laat rennen. De soeur-
neuzen controleren ijverig de bermen langs de
weg op interessante dingen zoals bijvoorbeeld
een nest met eende-eieren. In bijna alle gevallen
zal mevrouw eend de eieren verlaten.
Bij deze roepen we bezitters van honden die
graag met hun huisdier buiten de bebouwde kom
wandelen op. om hun dieren minstens tot eind
mei kort aangelijnd te houden. Denk niet alleen
aan het welzijn van uw eigen dier, maar probeer
ook rekening te houden met de andere dieren! '

R.S., Vogelwacht lJlst-Oosthem

Wegens verhuizing naar Sneek bedanken wij hier-
bij voor alle lidmaatschappen en donaties.

W. Hoekstra-de Jong
M. de Jong,

JulianastÍaat 1 5. lJlst

.MIJN HOBBY, UWGEMAK'
Het veÉrouwde adres voor al uw slijpwerk!
Scharen, messen, tuin- en hobbygereedschap
weer vlijmscherp.
Gespecialiseerd in het slijpen en nakijken van alle
soorten grasmaaiers.
Nog diverse 2e-hands handmaaiers, geslepen en
nagekeken vanaÍ | 30,--. Ouderwetse kwali-
teitsmachines!!
Uw f ijnslijper P.H. de Vries, Bockamastraal 27, tel.
1782.

De aktie voor het Nationale ReumaÍonds in het ka-
der van de landelijke inzameling in de week van 6-
12 maart j.l. heeft een bedrag opgebrachi van
1.204,60.
Het bestuur richt zijn welgemeende dank tot ee.
ieder die door een financiële ondersteuning .
het welslagen van de kollekte heeft bijgedragen.
Mocht u door omstandigheden de kollektant ge-
mist hebben, dan kunt u alsnog uw bijdrage stor-
ten op postgiro 324 of banknummer 70 70 70 848
t.n.v. het Naiionaal Reumafonds te Den Haag.

De kollekte van Simavi heeft opgebracht 1.000,-
Hartelijk dank aan de gevers en de kollektanten.

Het Simavi-komitee
Mevr. Nijdam

Mevr. Boer

AVONDVIEBDAAGSE OOSTHEM E.O.
Deze wordt dit jaar gehouden van 13 Vm 16 juni.
12 Juni is er een inhaalavond.
Noteed u alvast deze datums!

Ver. voor Chr.
Onderwijs te lJlst

Aanmelding nieuwe leerlingen
cursusjaar 89/90
Op maandag 22 mei a.s. van
16.00-17.00 uur is er gelegen-
heid uw kind(eren) op te geven
voor de Ylostins- oí Mauritius-
school.
Plaats: Ylosti nsschool
Wilhelminastraat 3
lJ lst

Belangrijk:
Deze opgave geldt voor alle
kinderen die in de loop van het
cursusiaar 4 iaar worden!!!

Gevraagd:
Ervaren babyoppas,2 dagen Per
week. Liefst uit wijk "de Rat".
TeleÍoon 't955.
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#
Christelij ke Plattelands
Vrouwen lJlst
De Christelijke PlattelandsVrouwen Bond uit lJlst,
hield haar vergadering op I maart 1989 's avonds
8 uur in het Mienskiosh0s.
Na het welkomstwoord, gebed en meditatie door
de 2de presidente mevrouw Pietersen-v.d. Wal,
was het woord aan de heer Ferbeek uit Olterterp,
met als onderwerp'tussen Kunst en Kitsch'.
De heer Ferbeek vertelde dat hij eerst 25 jaar bij
het onderwijs werkzaam is geweest, waarvan -15

jaar als schooldekaan en nu heeft hij een Antiek en
Taxatiebedrijf, terwijl zijn vrouw een juweliersbe-
drijf heeft.
Hij had verschillende voorwerpen meegebracht
en vertelde op humoristische wijze over de her-
'.omst en waar ze vroeger deze voorwerpen voor

g;ebruikten.
Na de pauze bekeek de heer Ferbeek de meege-
brachte spullen van de aanwezige dames, want
ieder lid mocht één voorwerp meebrengen.
De oresidente bedankte de heer Ferbeek voor de
prachtige avond.
Ook had zij nog een heugeliike mededeling. We
hebben weer een presidente en wel mevrouw Ja-
cobi-Engelsma uit de Sikko Sjaerdemalaan; dit
was zeker een applausje waardl
Na de rondvraag werd er nog gezongen van ge-
zang 187 de verzen 1 en 2, waarna de presidente
ons een wel thuis toewenste.
De slotavond wordt gehouden op woensdag 12
april om 8 uur in het Mienskipsh0s.
Namens het bestuur,

J. Osinga-Bijstra

De meimaand
De derde boekenmaand
ln de maand mei doet De Klepper mee aan de lan-
.lelijke Derde Boekenmaand.

. I jaar is het thema: 'De Oost, de West, De Stilte
-Voorbij'. Het werk van de schrijvers uit Indonesië,

Suriname en de Nederlandse Antillen wordt in het
mei-zonnetje gezet.
Voor wie meer wil weten is een gratis folder ver-
krijgbaar met informatie over literatuur uit deze
voormalige Nederlandse kolonieën.
Er is tijdens de boekenmaand een prachtige poë-
zieposter te koop, met daarop een Surinaams ge-
dicht.
Voor een zeer lage prijs (/ 2,50) is het boeken-
maandboek te koop: een boekje met een gedicht,
een interview, een literaire brief , een recept en een
heus Anansi-verhaal.
De spin Anansi komt eigenlijk uit West-AÍrika,
maar de Anansi- verhalen zijn mèt de slaven mee-
gereisd naar landen in het Caribisch gebied en
dus ook naar Suriname.
De Derde Boekenmaand is een initiatief van de
Landelijke Vereniging van Wereldwinkels, de
S.O.S.-Wereldhandel en het Missionair Centrum.
Het is een jaarlijks terugkerend evenement,
waarin aandacht wordt gevraagd voor literatuur
uit de Derde Wereld.
Dit jaar doen bijna honderd Wereldwinkels mee.
Ook de Klepper, Zevenpelsen 7!

Bij aankoop van í 25,- aan boeken ontvangt iê-
dere koper een geschenk: een Ecologisch Alter-
natief-boekje, uitgegeven door De Kleine Aarde.

Galamaoracht 9 - lJlst - 05155 - 1318

-HIOEKINITS'AIWAIT-
Bij de redaktie 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 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 het zo goed mogelijk in lt Dryltser Kypmantsje
te plaatsen in de nieuwe rubriek'Hoe kin't sa mál'.

Reuzensnoekbaars
'Elts mei graach 'ris fiskje" is een regel uit een bekend liedje van het Selskip Tetman de
Vries. Dat geldt ook voor veel lJlsters waaronder Hille Kempenaar uit de Jonker Rispens-
straat,

Hílle Kempenaar met de grote snoekbaars die hij
enkele jaren geleden in het Slotermeer ving.

Een paar jaar geleden waren Jetze Canrinus en hij met een boot naar het Slotermeer gevaren om
daar zo mogelijk met een 'spiering een kabeljauw te vangen'.
op een zeker moment had Kempenaar beet aan zijn werphengel met levend aas. Het bleek al
spoedig dat er een kanjer aan de haak zat. Canrinus assisteerde met het schepnet en zo kregen
de beide vissers de reuzensnoekbaars binnen boord.
Hille: 'Jo skrikke der suver fan as jo sa'n grutte fisk oan 'e heak hawwe. lt woe eigentlik hielendal
net bite dy middeis. Mar as jo der ien san knoffel oan krije is dat ek genóch. Wy geane elts jier in
pear kear nei de Sleatemermar. lk mei der wol graach fiskje.'
In lJlst gekomen werd de snoekbaars gemeten en gewogen.
De lengte was maar liefst 96 centimeter en het gewicht 10 pond!
Omdat Kempenaar zelf nog al wat vis in de vriezer had schonk hij de vis aan Canrinus. Onlangs
ving Kempenaar in een tochtsloot in de Ruiterpolder nog een snoek van 70 centimeter.

In Dryltser
Slokje...

Slijterij J. Schreur
Galamagracht 34, lJlst

Te|.05155-1570

Velen van u hebben thuis vast wel iets in een Ío-
toalbum. Een ander heeft misschien wel eens iets
in de tuin, in het water of waar dan ook gevonden.
Een derde heeft een aardaooel van drie kilo of een

ltomaat van zeven pond. Een aardig vreemde ge-
beurtenis 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 wodel,
een stuk gereedschap of wat dan ookl

: t"lí.1:,

"..4

:,:'

u
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alle
inlichtingen over alles wat met

ziektekosten verband
houdt

elke woensdag in lJlst
Gemeentehuis, Stadslaan 75

van 10.30 tot 1 1.30 uur

zielceníonds
Ieeuwwden.sneek

Leeuwarden HarlingeÉrekweg 53, 058-91 39

Het gezin Jansen omstreeks 1 946.
V.l.n.r.: Annariek, ds. Jansen, Bep, vooraan Jan
George (Sjors), Carl, mevr. Jansen-Mulder, Lotty,
Dirk Coenraad (Koen) Ems, Mardick (Dik).
De foto is gemaakt vlak voor Mardick zijn militaire
dienstplicht in lndië moest vervullen.

Roodhemsterweg 5
865 1 CV lJlst

TeleÍoon 051 55-1 900i1500

Qonrinonrrnf rrnnr'

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

Herinnering aan de oorlogsjarefi ut

Het is al een aantal jaren traditie dat in het aprilnummer van lt Kypmantsje ie-
mand iets vertelt over de Tweede Wereldoorlog.
Dit met het oog op de bekende data 4 en 5 mei, respektievelijk dodenherden-
king en bevrijdingsfeest.
Deze keer is het mevrouwAnnariek de Bruijn-Jansen uit Oud- Beijerland (ZH)
die ons iets meedeelt over haar belevenissen van destijds. Zij is een dochter
van dominee Jansen en woonde tot haar 16e jaar in lJlst in de oude hervormde
pastorie, Eegracht 43.
Ds. Johan C.M. Jansen die gehuwd was met Emmerentia M.E. Mulder was
hier hervormd predikant van 1931 tot 1947.

De familie Jansen kwam op 15 nov. 1931 van Zevenhuizen naar lJlst en vedrok
op 14 december 1947 naar Brielle. Ds. Jansen was één van de oprichters van
het nog steeds bestaande zangkoor Euphonia. Hij was ook, zoals dat destijds
gebruikelijk was, vele jaren voorzitter van het schoolbestuur van de her-
vormde lagere school.
Mevrouw Jansen-Mulder was één van de oprichtsters van de Ned. Christen
Vrouwen Bond afdeling lJlst, zij is ook een tijd presidente geweest. Ondanks
het feit dat ds en mevrouw Jansen acht kinderen hadden was iedereen altijr'
welkom in de pastorie. \,,./

Achter deze pastorie was destijds een mooi aangelegde tuin met fruitbomen,
2 kastanjebomen en een tuinpriëel. Voor de kinderen waren er twee schom-
mels en een wipplank.
Onze vertelster is op 21-6-1931 te Zevenhuizen geboren en kwam naar lJlst
toen ze 5 maanden oud was. Het Fries spreekt ze nog redelijk goed en ze kan
het prima verstaan.
Hier volgt het verhaal van Annariek Jansen of, zoals ze het zelf in haar brief
noemt:

De 'Dryltsers' die in de jaren dertig en veertig in lJlst woonden, zullen zich onge-
twijfeld de prachtige pastorie aan de Eegracht 43 herinneren en het evenals ik nog
steeds spijtig vinden, dat dit monument moest wijken voor een moderne pastorie.
Zowel binnen als buiten de pastorie ging de oorlog niet aan ons kinderen voorbij.
Het gezin van meester Borsje (mevrouw met 3 kinderen)kwam - na eerst bij boer
Keulen te zijn geweest - bij ons in huis omdat meester Borsje in krijgsgevangen-
schap was.
Later werd een joods echtpaar bij ons in huis opgenomen. Zijverbleven hoofdzake-
lijk op hun eigen kamer, alwaar'oom' Fokke Lanting een schuilplaats had gemaakt.
zowel bij ons, als bij anderen, werden 'verboden' culturele avonden gehoude
Hinne Feenstra (zoon van de destijds aan de Uilenburg wonende kolenhandelaaf
hield bij ons in de pastorie een declamatie-avond, waarvoor veel belangstelling
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De hervormde pastoríe Eegracht 43, gebouwd
in 1849-'50, in 1873 ingrijpend veranderd naar
adviezen van architect a. Breunissen-Troost uit
Sneek en in 1956 afgebroken.
Linksonder was de eet- speelkamer en rechts
de salonkamer. Hier werden de bezoekers ont-
vangen en kwamen de belijdenis- catechisan-
ten bij elkaar. ln 1957 is op deze plaats de hui-
dige hervormde pastorie gebouwd.

ANNA SCHRAA-VAN POPTA

GEDIPLOMEERD
PEDICURE

Geeuwkade 11 - Telefoon 1930

Galamagracht 9, tel. 1318

De kruisvereniging lJlst e.o.
organiseert op donderdag 18 mei
1989 om 14.30 uur in de grote zaal
van Ny Ylostins een inÍormatiemid-
dag voor 60*ers.

De volgende onderwerpen komen
aan de orde:
- wat betekent het om ouder te

worden
- waar moet u aan denken
- hoe blijÍt u zo gezond mogelijk
- welke hulp kunt u eventueel

krijgen.

Deze middag wordt verzorgd door
Durkje Bouma, wijkverzorgende en
Stans Visser, wijkverpleegkundige.

U kunt zich voor 12 mei opgeven
bij: Bettine Kuipers, tel. 05155-1484
van 13.00-14.00 uur.

Voor vervoer kan eventueel gezorgd
worden, wilt u dit dan doorgeven
als u zich opgeeÍt.

Er zijn geen kosten aan deze
middag verbonden.

Bettine Kuipers
wijkverpleeg ku nd ige

DE SPANJERSBERG KOLLEKTI E
DE GROOTSTE KANS VAN SIAGEN

IN, . GEBOORTE AANKONDIGINGEN
. HUWELIJKS AANKONDIGINGEN
.UITNODIGINGEN
.BLANKOKAARTEN
. MENU'S ENZ.

it de'oude' Hervormde Pastorie

genover ons) is eens een gezelschap Wit Russen opgetreden, muziek en zang
brachten zij.
Op een zondagmorgen kwamen de Duitsers om vader te halen. Gelukkig was hij al
op weg naar de kerk. De hoge hoed, die hijaltijd droeg, heeft hij gauw afgedaan en
is zo tussen de kerkgangers ontsnapt en bij bakker Wassenaar vond hij in eerste in-
stantie onderdak. Bij de familie Siebolt de Vries heeft vader ondergedoken gezeten
en, zo luiden de verhalen, voor het eerst aardappels leren schillen, wat echter niet
zo'n succes was!
Die Duitsers doorzochten ons huis en waren woedend over het feit dat wij op de
piano een grote kaart van Europa hadden staan, waarop stond aangegeven met
blauwe (Duitsers) en oranje (Amerikanen, Russen)vlaggetjes hoever de legers wa-
ren. Een radio konden ze niet vinden; wij hadden een klein 'kristal- ontvangertje'.
Aan de hand van die berichten werd onze kaart bijgewerkt. De joden hebben ze niet
gevonden. Zijzijn later door mijn broer Carl in onze roeiboot onder een dekzeil weg-
gebracht en door Sipke Vellinga overgenomen. Carl was erg klein en dat zou dan

en argwaan wekken, maar ... Piet Kroese, die zat te vissen, had iets in de gaten
\-'r staken namelijk een paar voeten onder het zeil uit) en hij dacht, dat het mijn ou-
ders waren.
Moeder was toen nog wel thuis, maar toen er op een zekere dag een huis-aan-huis-
zoeking kwam en bij familie Heeringa een joodse onderduiker werd opgepakt,
moest moeder van de ondergrondse onderduiken, omdat men bang was, dat hij
zou verraden, wie hem daar gebracht had, namelijk mijn moeder. Samen zijn onze
ouders uiteindelijk bijdr. Bruins in Heeg ondergedoken geweest. Wijwerden bijge-
meenteleden ondergebracht. Overdag was onze trouwe Neeltje Buma in de pasto-
rta

Later is moeder weer thuisgekomen. Ook zouden we inkwartiering krijgen. Onze
voorkamer (aan de kant van Windsma) werd ingericht als hoofdkwartier van de
Odscommandant. Moeder liet Fokke Lanting op onze slaapkamerdeuren sloten
maken, bang voor de Duitsers, die boven ook hun slaapvertrekken hadden. Geluk-
kig hebben ze het zaakje weer afgebroken, ze vonden teveel water rondom lJlst!
Zodoende kon de familie Hoovers uit Maasniel, die inmiddels ook bij ons in huis wa-
ren gekomen, omdat hun streek tot oorlogsgebied was verklaard, weer terug naar
de voorkamer.
In de 'kletsbuurt' zat een joodse moeder met haar twee dochters (Hetty en Rosalie)
ondergedoken. Om de dagelijkse sleur voor hen wat te doorbreken, moest ik van
moeder daar een paar keer per week op bezoek om wat afleiding te geven.
In de periode dat Neeltje Buma in ons huis was en mijn oudste broer (Mardick)daar
in de keuken zat te studeren, zijn de 'heren' weer aan de deur geweest. Mijn broer
hoorde Duits spreken, rende door het washok (z'n studieboeken tussen 't wasgoed

was. Onze joden luisterden mee vanuit hun schuilplaats. Bij de familie Oppedijk (te-
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Maarl 1974. Dominee Johann C.M. Jansen feli-
citeeft voorzitter Jappie Feitsma in verband met
het 10)-jarig bestaan van het Christelijk Jonge-
ren Verbond CJV lJIst.

Ned. Christen Vrouwen-
bond
fop 22 maad j.l. sprak voor onze afdeling ds. Roo-
zendal uit Sneek over het ondenverp: 'Verwach-
tingen in de Bijbel bij leven en dood'.
De Bijbel zegt wat de dood betreft niet veel. Geen
woord wordt er gezegd over wat het dochtertje
van Jaïrus, Lazarus en de jongeling uit NaÏn heb-
ben ondergaan tijdens hun dood en opstanding.
Dit blijft een mysterie en raadsel.
De Bijbel bemoedigt ook: het Bijbelse woord le-
ven wil zeggen: met een ander verweven, verbon-
den zijn.
Zoals je aardse vader, ook al is hij overleden, nog
met je leven verweven is, zo is ons bestaan met
God verweven.
Wat verwachten mensen bii leven en dood en wie
verwachten ze?
Waar is God te vinden?
Allemaal vragen waar we met elkaar geprobeerd
hebben een antwoord op te vinden.
Het was een fijne, leerzame en bemoedigende
avond.

A. Frankena-Hoomans

a ^ 
(b peuterspeetptaats

*'(ó ( ofttk(/n\f-r Lrzs5 94eke
L/ V--

PEUTERSPEELZAAL''LYTS YLEKE"
vRAAGT VRTJWTLLtG(ST)ERS!

Wij zoeken voor de maandag- en
donderdagmiddag vrijwillig(st)ers om
de aanwezige leiding te assisteren.
(na de grote schoolvakantie +21
augustus). Heb je belangstelling dan
kun je je aanmelden bij het bestuur
van de peuterspeelzaal: J. Keizer,
tel.: 05155-1358.

Het bestuur van "Lvts Yleke"

gooiend) via de achterdeur naar buiten, sprong over de schutting bij Windsma en
zo via de achteftuinen verdween hij. De Duitsers hebben toen weer het huis door-
zocht, de deurvan de logeerkamer ingetrapt, en een elektrisch kacheltje meegeno-
men. Het kolenfornuis wilden ze ook hebben, maar dat heeft Taeke Visser kunnen
tegenhouden door voor ons te pleiten omdat wij een groot gezin hadden.
Hoe vindingrijk men was om een goede schuilplaats te maken, bleek mijtoen ik bij
Wed. Feenstra (op het Oarein) was ondergebracht. Er kwam een razzia, Bram
Feenstra en Bauke Haga (verloofde van Botje) kropen tot mijn stomme vefbazing in
de regenput. Daar had men op de een of andere manier een zitplaats in gemaakt!
Honger hebben wij niet gekend. Het eten uit de gaarkeuken (koolraap met aardap-
pelen) werd aangevuld met pap. Driemaal per dag pap. Melk werd stiekem bij de
boer gehaald. Een emmer met lege flessen, daar bovenop schillen en dan naar boer
Kooy aan de Geeuwkade. Bij de grote brug was wel eens contróle.
Tweemaal ben ik op de fiets naar Zevenhuizen (Groningen) gegaan om erwten, bo-
nen, tarwe en rogge te halen. De eerste keer op de jongensfiets van Siep Dokkum.
De volgeladen fietstassen deden de fiets steigeren. Bakker Windsma bakte brood
en roggebrood van de meegebrachte spullen, zodat familie Dokkum er ook weer
wat betertegen kon. Later heb ik nog eens zo'n tocht gemaakt met mijn zuster Ems.
Toen waren we verplicht daar 14 dagen te blijven, omdat we 'ingesneeuwd'waren
en beslist niet op de Íiets terug konden. Er was veel eten nodig in ons grote gezin,
waar altijd nog anderen bij konden. Veel honger-evacueetjes hebben we gehad.
Dat vader destijds de begrafenis - met militaire eer- van de Canadese piloten heeft
geleid, zal wel bekend zijn. Hij heeft zich toen beperkt tot het uitspreken van hr*-,
'Onze Vader' in het Nederlands, Engels, Frans en Duits en de familieleden her-
dacht.
Deze herinneringen zijn niet in chronologische volgorde. Het is voor mij ook al weer
meer dan 40 jaar geleden.
Het voorbeeld, dat onze ouders en velen met hen, ons hebben gegeven door hun
vastberaden houding tegen onrecht met de daarbij te lopen risico's, het openstel-
len van huis en haard voor hen, die op enigerleiwijze hulp behoeven, kan en mag
nooit vergeten worden.

Tot zover de herinneringen uit de Tweede Wereldoorlog van mevrouw Annariek de
Bruijn-Jansen die wij hierbij hartelijk bedanken voor haar medewerking.
Tot slot publiceren we hier nog een lied dat ook betrekking heeft op de oorlog. Het
is gezongen op 1 oktober 1945 toen ds en mevrouw Jansen hun 2S-jarig huwelijk
vierden in'Ons Gebouw'aan de Eegracht.
Wijze: Daar juicht een toon, daar klinkt een stem.

De oorlog is nu weervoorbij,
Wij leven nu weer frank en vrij.
De Bruidegom moest duiken gaan
Dat heeft ons allen slecht voldaan.

En even later ging de Bruid
Er ook zo stiekem tussen uit.
Er werd gevraagd, er werd gevist,
Maar niemand, die het rechte wist.

En later ook de Kinderschaar,
De één was hier, de ander daar.
Het ging soms als een bezemveeg,
de hele pastorie kwam leeg.

Gijzijt nu allen bijelkaar,
Gelukkig weg is dat gevaar.
Gezellig bij elkaar v_ergaard,
God heeft U voor een ramp bewaard.

Frits Boschma

Meerbankvoorje geld

fil n n n_ (-T Galamagracht 1

HALDODAffiLB lH ftï0.,,.-,0,u
Openlngsuren: 9.00-12.30 uur/13.00-16.00 uur

vrijdagavond 1 9.00-20.00 uur
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Bond van
Plattelandsvrouwen in
Friesland, afd. lJlst
Dinsdag .14 maart j.l. heeft het ééndagsbestuur
van de Plattelandsvrouwen, te weten Lenie Bo-
nes, Jannie Gebben, Alie Bijsterbosch en leneke
Borggreve de avond verzorgd.
Zij hadden de heer Post uit Gersloot uitgenodigd
die ons iets kwam vertellen over voetreflexologie
en alternatieve geneeswijze.
Via de voetzool kan hij het hele lichaam aftasten.
Voeding is erg belangrijk: hij had o.a. de volgende
stelling: 'Wat je eet, dat ben je'.
Twee dames hebben deze avond als'patiënt'ge-
fungeerd.
Het was een boeiende avond, maarte kod om er
erg diep op in te gaan.
Na afloop kreeg de heer Post een envelop aange-
boden door het ééndagsbestuur. Daarna kregen
de dames zelÍ een bloemetje aangeboden en wer-
den bedankt voor het verzorgen van deze avond.
Namens het bestuur,

secr. Mary Veenstra

Graag gedaan
Dit is een vrijwillige hulpdienst, het bij elkaar
brengen (via ons kontaktadres) van hulpverle-
ners en mensen die hulp nodig hebben.
Welke soort hulpverlening komt hiervoor rn aan-
merking?
1. Autovervoer: Voor licht gehandicapten of
oudere mensen die behalve vervoer ook verdere
begeleiding of hulp nodig hebben naar bijvoor-
beeld ziekenhuis, kleding kopen e.d.
2. Inspringen in tijdelijke noodsituaties: Bij-
voorbeeld een moeder moet plotseling naar het
ziekenhuis en er is opvang voor de kinderen no-
dig of een alleenwonende komt thuis uit het zie-
kenhuis en kan zich nog niet alleen redden. De
hulp die in dergelijke gevallen geboden wordt, is
van overbruggende, tijdelijke aard, totdat de ge-
holpene na een paar dagen het zelf weer aan
kan oÍ een beroepskracht (b.v. gezinshulp of be-
jaardenhulp) het overneemt.
3. Eenvoudige karweitjes: Voor mensen die
daar door ziekte, handicap of ouderdom niet
zelÍ toe in staat zijn, bijvoorbeeld boodschap-
pen doen, medicijnen ophalen, elastieken kou-
sen aantrekken e.d.
Dit zijn een paar voorbeelden van de meest
voorkomende hulpverleningen. Hebt u één van
deze ofeen dergelijke hulp nodig, bel dan gerust
naar onderstaand kontaktadres. Dit geldt ook
voor eventuele nieuwe hulpverleners.
De geboden hulp is in principe gratis, alleen
voor auto-vervoer worden de benzinekosten
vergoed.
Het Graag Gedaan komitee bestaat uit vijf da-
mes: mevrouw Sietsma, Ylostinslaan 3, tel.
1263; mevrouw V.d. Velde, Sneekerpad 6, tel.
'1351; mevrouw Hoekstra, S. Sjaerdemalaan 13,
tel. 1602; mevrouw Nijdam, Eegracht .104, tel.
1 783.
Kontaktadres: mevrouw R. Johnson. Uilenburo
.1 

4. tel. 1568.

W
I*FeUtAat, StVt^(EEt
,ftSlur aeuant i rtano) *z
TkÉtLoPe,s

TÍntip
Sied.-je gjin beantsjes op plakken wer't jo earst
spinaazje rispe hawwe. Ek gjin Íarske stront
br0ke.
Komoost is foar alle 'eade en beane' better as
stront.

Alde! stront troch de kompost wurkje en dan
noch in jier as twa sitte litte is wol goed. Beants-
jes sprute it bêste Ét by in temperatuer tusken
de 12 en 16 gr. C.

Vol kunststof standenstoel Í. 69,00

Dik kussen nu f. 25,00

4 stoelen * tafel,
80 rond 3 poots.
Alles vol kunststof, deze set voor maar f. 150,00

Tafel 100 rond 4 poots f. 115,00

IJLSTER WARENHUIS - M. v.d. Veen
Galamagracht 5 + 8, tel. 1229

TIMMER- EN AANNEMERSBEDRIJF

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

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

UÍ|Í|RDEET PAKTU

BIJ fiÍ|tFF
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(w(16,n
Zevenpelsen 8, 8651 BT lJlst
Prive: Sikko Sjaerdemalaan 31 , lJlst
TeleÍoon 05155-1322

$q,rarn^A n aniplp artuattst,

Waaromhopen...
als a Yoordclig
Iruntharen?

De doe-het-zelver huurt bij
ons o.a..' a Ladders . Rol-
stelgers a S peciemolens
o Cirkelzagen a Decoupeer-
zagen a Boormachines
a Schuurmachines o Parket-
sch uurmach i nes o G rond -
of Tuinfrezen . Ketting-
zagen enz. enz.

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

Galamagracht 44 - lJlst
Te|.05155-1996

i#:R"ftïïff=r #
voor al uw reparaties, zoals: * cRorE BEURTEN * UITLATEN

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

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

TIMMER. EN AANNEMERSBEDRIJF

FA.G.SPIJKSMA& ZN.

r Nieuwbouw o Verbouw o Renovatie
o Onderhoud
a 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.

0e ze lle
Befavus

Sparta

drach ts tgrc0mPegnig ru,,"u,.*ei 22 tereroon os122-26s4

I
I
tr
tr

GROND- EN VERZETWERK
WALBESCHOEIING
HEIWERK N RIOLERING
AGRARISCHE WERKZAAMHEDEN

&ertsx*reringshmdnàjf W*g- *sr WaËsnfu cxxw

Stienstra &van derWal

rij rielbedrijf

Galamagracht 107 8651 EE lJlst 05155-1491
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'ft'EllfiW

It wierret my altyd mei, seí it wyfke,
as it reint dan groeie myn koalplanten en as it
droeget dan druit myn man oan'e line

De maitiid; hy is der wer.
De maitiid; tiid om op te knappen, tiid om de win-
terklean yn de kast te hingjen, gympies komme
wer foar't ljocht en der moat wer wat ófwrotten
wurde. Tunen wachtsje op rêde hannen en nije
ideeën, de keale grientetÍn is der klear foar om
wer befruchte en besiedde te wurden, nije ferve

. rrdt der oanskaft. niie kleuren siere hout en hik-
\íe, it óffreedzjen is r0nom beg0n; hiemen wurde

ófskoatele, ótsichten 0ntnommen. Linen wurde
opspand, tekkens en lekkens klappe yn de skrale
wyn, Íuten wurde wit-ik-hoe wiid iepenset en wi-
lens d'álderen drok oan't hÉshimmeljen binne,
wierje de jongelju harren maitiidsmálens op 'e
buorren en op't sportfjild.
Der wurdt swetst en sweart oer 't silen en 't olank-
jesilen oer't keatsen en 't fierljeppen en de mer-
ken komme al wer yn 't blauwe sicht. De maitiid
ferrommet, lit de simmer sykhelle oan de kime, de
sánstrannen suchtsje suver alfast 0nder it tinken
oan de fuotten. Springend en d0nsjend; as it mei-
wierret.
De maitiid; tiid fan it nije libben, de f0gelkloften 0n-
der de fealblauwe loften, ljippel0den oer de grei-
den, mei grutte bedoelings (as it meiwierret). Ljur-
ken 'ljedderje' harren psalmen sjongend de loft
yn, en lysters litte op in stille aprilj0n mei harren
suvere sangen de himel op ierde komme. Beam-
men litte de knoppen knappe, blossems bylkje yn
't iere sinneljocht en de b0iergieltsjes kleurje de

'^,àlen giel. Noch eeÍkes en de pinksterblom 'pear-

-_' O" berm. De protters skarrelje - as hja net
tsjotterie - striekes byelkoar en wrotte harren mei
in bulte drokte 0nder de pannen.

Under de pannen binne ek de blokfinkjes en blau-
mieskes mei de nêstkastjes yn de beammen en
oan de stammen. Tulpen en titelroazen fleurje en
kleurje de tÍn en yn 'e fierte wurdt it gielbrune reid
al wer grien. Kikkerts wurde wekker en litte d'iel-
reagers dat ek witte. Fiskers s0nder fergunning.
De stránljippen sykje wer de frjemdste plakjes en
briede tusken bielzen. Berne 0nder de trein Sta-
rum-Snits; as il meiwierret.
De maitiid; tiid om op nij te begjinnen, mar noch
net Írede, noch altyd strideraasje, mishanneljen
en moardzjen. lt tillevizjesjoernaal feroaret ek no
net; bylden fan bloed en bangens, earmoede en
eangstme, ferwoastge stêden, pónheapen. Min-
sken hàlde aksjes, demonstrearje, Íege der op yn
mei stiennen en stokken, doek foar de m0le en is
de demonstrant fan hjoed net de diktator fan
moarn?! Unrjocht nimt ta, earmen wurde earmer
en riken, riker. Kleur is wichtich, swart hast altyd
net de bêste kleur, diskriminaasje fierfuort of ek al
tichteby? 'Roots' is werom, guon bidde mei Kunta
Kinta mei: 'Írijheid!' Jawis, de driging fan de grut-
ten nimt noch mar amper óÍ, of de lytsen meitsje,
mei grutte ynset (en help) it nije tÍch, noch gefaar-
liker as earst, noch 0nwittender as foarhinne. En

dochs? Der wurdt mear en mear praten - djoere

gearkomsten lykwols -, it moat oars, it kin oars, it
sil oars; as it meiwierret.
De maitiid; tiid om op nij it làn te bewurklen, de
heakkelseadden wurde masinaal ferspraad, ekers
eide en de sterke jarrelucht l0kt oeral yn. Kealtsies
knypeagje tsjin it Íelle ljocht, lamkes smite it yn fyn
wol wuolle lyfke mei Íjouwer palsjes de loft yn,
springe op in wjerkógjende mem en slane fOl de
sturtsjes hin en wer as ja lurkje oan de skieppeoe-
ren. Jong libben yn in aprilsinne. Hoe jong bliuwe
hja? Berne om nea àld te wurden.
De sleatten kleurje brÍn, troch de troch de drai-
naalebuizen rinnende jarre. lt làn is 't sêd. Sa liket
it. Foar de krekt wekker wurdende froasken stiet
blauwe Fêdde om de doarsherne. Grêf Íoar it kik-
kertsjedril. Lykwols, it grien set troch. Boeren
komme yn aksje. Mannich peekaa's brulle oer de
dochs noch weake dammen. Der moat alwer rille-
gau meant wurde; de simmer fljocht ommers
foarby en hoe grutter de ynk0le bulten, hoe nofli-
ker de hjerst. Boeren jaaie alles yn bulten. Mei te-
folle molke, sjogge we dan wol wer. Komt tiid,
komt rie. lt eigen kwotum fol en boetes betelje, wi-
lens der molke oanfierd wurdt Ét DÍts- en Belze-
lán. En de tsiis bliuwt djoer. Mar de syklomeaners
wurde breder, de swilers langer en de ladeweinen
grutter. lt lán jout. Al ieuwen en ieuwen. De oer-
krêft fan de klaai. Befochten-en bewurke, ferJlokt
en ferkrommele, mar der kin wer rispe wurde. As it
meiwierret.
De maitiid; tiid om te helpen en te rêden (wat der
te rêden falt). Alden en bern ferskrompelje en fer-
rêdzje. lten genóch, mar nel dêr't it wêze moat.
Wilens massa's grienten trochdraaid wurde om't
se hjir net de priis helje, ferh0ngerje t0zenen deis.
Alde bóle, bóleplaskes, grouwe klokh0zen, de
lêste jirpels en neam mar op en gean mar troch,
bedarje yn jiskefetten en kontainers. Under de-
selde sinne knipe meagere hannen inkelde kerrels

rys byelkoar ta in lyts wyt baltsje; dat is alles. Mar
dat is alles! Bytsje by bytsje wurdt it earmoedige
bestean fuortset. ln nije dei- in nij lijen. Yn in let en
set lán, oerrinnend fan (letterlik) molke en (symbo-
lyske) hunich, leaut men net mear yn in libben nei
de dea. Yn h0ngergebieden leaut men net mear
yn in libben foar de dea!
En dan defersmoarging. Fan loft, lán en wetter. En
geasI.
Miljoenen liters oalje driuwe op 'e weagen. De
driuwende dea. Miljoenen bussen wurde leech-
spuite; tsjin luzen en ynsekten, tsjin rusk en sigen
en op 't skyth0s r0kt it 0necht nei lavindel (en noch
0nechter nei de din, dy't der sawat oeral sa tryst
en keal foarstiet dat we hast dinnenullen sykje
moatte as spjelden yn in heaberch). En de oa:on-
laach tinnet. Greenpeace groeit mar de tsjin-
stream wurdt sterker. En 06 dijt, mar sa ek de rek-
kens. Mar we ride dochs mar troch - sels lytse
eintsjes en spuitsje ek de troep tusken tegels en
fertelle wilens in mop dy't it deiljocht amper fer-

drage kin. Wa wit, wurde we noch wekker, foardat
it echt te let is. Kinne we noch wat rêde en ge-
nietsje fan al it goede dat der noch is; as it mei-
wierret.
De maitiid; tiid om te groeien en te stoeien. Lytse
bern krije foar 't earst de overal oan, de earste
klompkes, knypeagle yn de sinne, leare de f0gel-
l0den. Krije in nij skepke, of wurdt it al tiid foar in
krossfytske? Lytskes, skoppend en reagjend yn

de bernewein, grutteren skeppend en rydend yn
in sànbak en de noch wat grutteren helje de earste
snoek.
In nije pols en boerepl0mp. Twa, trije kear deis
oan't de droege klean op binne. Bern, mei de sim-
mer yn d'eagen, ha de takomst. Moatte noch sa-
Íolle leare, mar witte it soms al like goed, as doe't
wy sa àld wiene. Oan de earste ysco, de lytskes in
lange finger; hoeden sette hja de earste, lytse,
wite molktoskjes yn de farske maitiid. Sykje -
foar't earst bOten - krobkes en wjirmkes en stekke
alles yn de m0le. De sinne feroaret wangen. En
sinnen. Grinzen wurde ferlein. Maitiid hat wat, wat
in nijjiersdei ek hat. In ferbettering, in Íeroaring.
Mem moat ommers aanst ek wer yn de bikini.
Lytse hantsjes plókje koweblomkes (s0nder
stáltsje), pinkster- en b0terblommen foar't álde
faaske. En foar in dropke. Plókje om te snobjen.
De wràld wurdt bekender en net sa lang mear,
dogge de lytsen mei en binne de grutte te àld om
meite dwaan. Te jong om te stjerren marte àld om
te d0nsjen. Bern ha de takomst; as it meiwierret.
De maitiid; tiid fan oare loften, fan noflike twirren
en in lekkere sinne. Mar ek Ían skrale winen; de
beanhearre lit him fiele. Ek noch Ían rudige rein-
ders en nachtfroasten. Mar ek tiid om fereale te
wurden. 'De maitiid giet him oer de lea', seit it
sprekwurd. In nije Íaam, in nije feint of gewoan op-
en-nij fereale op de frou of man dy't gljierren by jin
heart. lt hert b0nzet, it bloed br0st troch de ieren;
der is ien dy't fan my hàldt! Frije op in hoekje, te-
gearre op 'e brommer of gewoan in hàn, in earlike,
slevige hán. Of ; wachtsje op noch ien kálde nacht!
En dan moarnsier of j0nslet, yn 't ljocht fan de sak-
jende sinne, rinne troch it blommelàn, it gers
groeit jo by de boksen yn, salang genietsje Ían de
maitiidsleafde.
Want de maitiid makket it; as it meiwierret!
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Klok en Klepel
Nevenstaand bericht stond omstreeks 1946
in de Balkster Courant. Het had betrekking
op lJlst. Enkele al wat oudere'DÍyltseÍs'
wisten te vertellen dat deze beide jongens
Hessel Andela en Carl Jansen waren.
Andela die thans in Canada woont schreeí
ons enige tijd geleden een brieÍ waaÍin hii
zijn ervaringen met klok, klepel en burge-
meester vertelt.

ln het laatst van de oorlog (1944) kregen
de Duitsers een nijpend gebrek aan munitie
(koper en brcns).
Deze metalen hadden ze nodig om nog een
tijdje te kunnen doorgaan. Derhalve begon-
nen de duitsers met het in beslag nemen en
verwijderen van de (bronzen) klokken uit de
kerktorens, met de bedoeling deze om te
smelten tot munitie.
Dat geschiedde ook in lJlst.
Op een gegeven ogenblik werd de klok uit de
toren van de Ned. Hervormde kerkverwijderd
en naast de kerk neergezet voor trcnsport.
Mijn vriend en ik (ik was toen 15 iaar oud)
hebben toen de klepel weggekaapt in het
duister van de nacht en die langzaam in de
vaart achter de kerk laten glijden. Hetwaseen
loodzwaar geval, zodat het een heel karwei
was.
De klok is naderhand door de Duitsers
opgehaald. Vanwege het leit dat de oorlog
ten einde liep, zagen de Duitsers geen kans
meer de klokken te smelten en verder te
verwerken. Het gevolg was dat veel klokken
na de oorlog terug kwamen, ook in lJlst.
Helaas was onze klok niet meer bruikbaar
vanwege een opgelopen scheur tijdens het
transport. Latet kreeg hii een plaats bíi het
M ienskioshAs.
Direct na de oorlog hebben we de klepel weer
opgespoord. Hii lag diep in de modder. Toen
wii hem op de wal hadden getrokken
brcchten wij de klepel op een karretje naar de
burgemeester. Wij veronderstelden dat dit
wel op prijs zou worden gesteld.
Welnu, de rst van het verhaal is wel bekend en
is beschreven in het krantenberichtje.
M iin naam is Hesse/ Ande la, zoon van bakker
Jan Andela, ik woon in Whitby in de staat
Ontario Canada.
Mijn vriend was Carl Jansen, zoon van de
hetvormde dominee Jansen. De burgemees-

, KLOK en KLEPEIJ.

,,Hij heeft de klok wel hoor€n luidei,
maar weet niet waar de klepel hangttt.
Een oud g€zegde, dat dezer dagen in
een van onze oude, kleine Friesche
stadjes, bewaarheid w€rd. Toen de mof-
fen de klokken in ons land opeischten,
werd ook deze klok gevord€rd. Maar
onderweg verdween hij spoorloos, dook
onder. Na de bevrijding werd de klok
weer aan het stadje teruggegeven, maar
.... de klepel bleek zoek.

Goede raad was duur en het leek er
op, dat ook deze kl,ok vooreerst niet
weer zou kleppen over Friesland,s wij-
pe velden. Doch uitkqmst daagde!' Twee jongens - in de tijd van de
vordering nog maar ,,broekjes', van 14
of 15 Jaar - hadden kans gezien, toen
de klok uit de toren kwam, de klepel
in te pikken, en deze spoorloos te laten
verdwijnen. Die zouden de moffen in
ieder geval leld<er niet krijgen, was hun
gedachte.

NÈ kwatnen ze er als in triomph mee
aanzetten en belden aan bij den burge-
m€€ster en boden den klepel'aan. Daar
en daar lag hij en de burgerneester kon
hem iedere dag laten halen.
. Met een ,rziezca, dan is dat ook: maar
weer in orde, dank je wel jongens,, ging
des burgemeest€rs d€ur weer voor de
jongens hun neus dicht.

Het lijkt ons toe, dat een dergelijke
I behandeling voor een daad als deze, ze-
jker niet de juiste is, vooral niet door

ter was de heer H.J. Langman die kort na de
oorlog naat e/ders ls vertrokken.

Wij bedanken Andela voor zijn interessante
brieÍ. Frits Boschma

Ned. Kr. Frouljusb0n
Besyk oan it Frysk Skipfeanmusêum te Snits.
Tiisdei, 14 maaft l.l. setten in foech tritich froulju óf
nei it Frysk SkipÍeartmuseum. Allegearre leden
Ían de NCVB.
De measten giene mei de belbus, want der stie
nochal in flinke p0ster, mar inkelde Stánfriezen
setten op 'e fyts nei it Lytssàn yn Snits.
Om njoggen oere stie de hear Kuipers al ree om de
r0nlieding fan de Dryltser Íroulju te Íersoargjen.
Oardeloere r0nen wy efter Kuipers oan, dy't Ís in
protte nijsgjirrige dingen fertelde oer datjinge wat
wy te sjen krigen. Prachtich sulverwurk, in keamer
ót de doe-tiid mei beskildere behang, de Oppe-
dykkeamer en it kantoar. Wy ha hiel wat sjoen mar
dochs noch mar in lyts part fan wat der allegearre
te sjen is. Mar wat let ós. Snits is tichteby en de
doar fan it Frysk Skipfeadmuseum stiet alle dagen
foar Ís iepen. Dat wa wit, geane we nochris.
We ha yn 'e stêd noch in bakje kofje dronken mei
wat derby fansels en doe wer nei Drylts. In lear-
sume en gesellige moarn.

J. Fijlstra-Siapersma
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sïuCrcvccrErcfische
vcíroQeVrrgen QcdLrie

ontwerp en uitvoerin0 van
huisstijlen, beeldmerlien,
advertenties, Íolders.
brochures, kataloqie.
kalenders, verpak-kingen,
periodieken eni.

eventueel ook Íree-lance
inzetbaar.

galamagracht 34, 8651 ec iilst
teleÍoon 05155-2407/1820 \/

Geboortekaartjes, Trouw- en Gelegenheldskaarten
worden bij ons vakkundig gedrukt.
Boeken ter inzage!

OOK UW ZAKELIJK
DRUKWERK
IS BIJ ONS
IN GOEDE HANDEN.

Galamagracht 9, lJ lst, 051 55-131 8


