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Garage Kroes neemt nieuw
bedrijfspand in gebruik
Omdat het huidige onderkomen van garage Kroes, te weten de oude zuivelfa-
briek 'De Hem' te Nijesyl, geen uitbreidingsmogelijkheden bood, heeft de
heer Kroes een nieuwe garage in lJlst laten bouwen.
Het is de bedoeling dat in de loop van juni het nieuwe bedrijfspand in gebruik
wordt genomen. Nieuw voor dit bedrijf is dat het straks kan beschikken over
een officiële autospuitcabine, dat er een echte showroom komt en dat er
pompen komen voor benzine, dieselolie en LPG.
De strategische ligging van deze autostalling - op de hoek van de Roodhem-
sterweg/aansluiting ZWH-weg - zal deze onderneming zeker ten goede ko-
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Na de 'ambachtschool' werkte Rein Kroes achter-
eenvolgens bij garage Fritsma in Sneek en garage
Sipke Bosma in Nijesyl. Deze zaak was gevestigd
in de oude zuivelfabriek. In oktober 1982 nam hij

, lge Bosma over en begon 'foar himsels'.
È/zijn momenteel 2 werknemers en mevrouw
Janny Kroes-van der Kamp doet de boekhouding.
'Stilstand is achteruitgang,' zegt Kroes, 'wy
woene dochs wol graach wat opbouwe en wy
moasten wat mear earmslach hawwe. Sa binne
wy der ta kommen om op een geskikt plakje yn
Drylts een nije garage bouwe te litten.'
Naast reparaties kan men bij garage Kroes terecht
voor een goede tweedehands auto, APK-keurig
en bemiddeling bij aankoop van alle merken

nieuwe auto's. Daar komen stÍaks de autospuiterij
en het tankstation nog bij.
Het modern gelijnde pand is ontworpen en ge-
bouwd door aannemer D. Posthuma uit Scharne-
goutum. Op vrijdag 13 januari begon Posthuma
met het 'uitzetten' van het gebouw en eind april
was alles onder dak. De verdere afwerking doet
Kroes zelf met zijn personeet.
Als alles gereed is wordt de zaak geopend met
een zogenaamde'open dag'.
De familie Kroes wil dan graag klanten, kennissen
en belangstellenden in de gelegenheid stellen om
het nieuwe bedrijf te bezichtigen. De preciese da-
tum wordt te zijner tijd per advertentie bekend ge-
maakt.

Wij komen bij u langs!
Inderdaad, op dinsdagavond 30 mei a.s. komen
weer enkele medewerkers/sters en sympathisan-
ten van wereldwinkel 'De Klepper' bij u aanbellen.
We komen met artikelen uit deze wereldwinkel
met de dringende vraag: 'Wilt u iets van ons ko-
oen?'
U helpt hiermee een stukje armoe en honger de
wereld uit te bannen. En dat willen we toch zo
graag met z'n allen?
Natuurlijk hebben we 'zuivere koÍfie' bij ons, één
van onze meest belangrijke artikelen.
Weei u nog niet wat'zuivere koffie' is?
'Zuiverc koffie' is ook 'eerlijke koffie', omdat door
gezamenlijke inkoop rechtstreeks van de kleine
boeren, er een eerlijke en dus iets hogere prijs,

ook rechtstreeks aan die boeren wordt betaald.
Vandaar dat 'zuivere koffie' altijd ietsje duurder is.
Bedenk dan, dat dat iptsje meer zeer effectief
werkt als bestrijding van de armoe en honger. Er
blijÍt namelijk nergens iets aan de strijkstok han-
gen.
Mogen we daarom op u rekenen op dinsdag-
avond 30 mei a.s.?

Werkgroep'De Klepper'

P.S. In de wereldwinkel is behalve 'zuivere koffie'
nog een grote verscheidenheid aan arlikelen, alle-
maal op dezelfde manier ingekocht als de koffie.
De drempel van 'De Klepper' is echt niet hoog en
redereen kan er zo binnenlopen zoals in iedere an-
dere winkel.

Stjerre yn de sinne

D'earste moaie maaiedei tusken Snits en
Drylts
wie yn en yn tryst;
- ik draach it bluodrige byld noch op myn ea-
gen -
t0zenen f0nen de dea op myn autorÉt, wylst
er dan pas by stil stiest
dat ik har net, mar hja my wol oankommen sea-
gen,

P.F.

Gezocht: Zeilers!
Al zo'n 12 jaar lang organiseert zeilvereniging
Sterke Yerke zeilwedstrijden op 'De Brekken'.
Aan deze wedstrijden doen zeilers mee uit de di-
rekte omgeving. Het ledental van de vereniging is
stabiel, maar het aantal aktieve zeilers is om ver-
schillende redenen dalende. Om deze wedstrij-
den leuk te houden worden zeilers gezocht.
Het doel van onze vereniging is:
- Het organiseren van zeilwedstrijden op zater-
r{anmir{rianon
- zeilen met boten die niet veel hoeven te kosten
- zeilen op een sportieve manier met oog voor de
minder ervaren zeiler
- een 'vriendschappelijke'omgang met de regels
- een systeem waarmee ook de minder goede
boot kan winnen
- tussen en na de wedstrijden tijd voor napraten bij
een aanwezig slokje.
Om mee te doen heeft u nodig:
- een zeilboot; maakt nret uit welk type
- een fokkenist(e)
- olezier in zeilen
- tijd op zaterdagmiddag.
Wedstrijdervaring is niet nodig!
De zeildata voor het komend seizoen zijn: 20 mei -
10 juni - 24 juni - 8 juli - 19 augustus - 2 september
- 1 6 september. Eerste start om 1 uur op de Brek-
ken bij de grote steiger.
Heeft u belangstelling kom oÍ neem kontakt op
met J. Hoomans, tel. 05155-241 0 of G. Jaarsma,
tel. 051 54-2394 oÍ 3278.

Vereniging
Stadsbelang lJlst
Het sekretariaatsadres is thans: Mevr. H. Osinga-
Hogeterp, Fj0rslach 16, 8651 CE lJlst, tel. 21 86.

Man en wiií is ien, sei Geale boer.
Stoar ik dus, sei syn wiií,
dan bleaut der neat mear oer!
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Galamagracht 44 - lJlsl
Te|.05155-1996

anlia

W()funn
Zevenoelsen 8. 8651 BT lJlst
Privé: Sikko Slaerdemalaan 31 , lJlst
TeleÍoon 05155-1322

&Er-t ltut^d n mn}panantut,

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

Waaromhopen...
afs a Yoordelig
hantharen?

De doe-het-zelver huurt bij
ons o.a.: o Ladders o Rol-
sleigers a Speciemolens
a Cirkelzagen a Decoupeer-
zagen a Boormachines
o Schuurmachlnes o Parket-
sc hu u rm ac h i nes o G rond -
of Tuintrezen . Ketting-
zagen enz. enz.

D
n
tr
tr

GROND- EN VERZETWERK
WALBESCHOEIING
HEIWERK tr RIOLERING
AGRARISCH E WERKZAAMH EDEN

&mmrtemirugshmdrfrjf WeW- *rl Waterb*uw

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

-.,** GARAGEgtrRïRdrs #
voor al uw reparaties, zoals: * cRorE BEURTEN * UITLATEN

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

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

TIMMER. EN AANNEMERSBEDRIJF

FA.G.SPIJKSMA&ZN.

o Verbouw o Renovatie

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

Uilenburg 35 - lJlst - Tel. 05155-1228

KWALITEITSFIETSEN VOOR IEDEREEN!!

OEZeIIg ,. ToURFIETSEN
Beravus : ?EP^frlEFJrt*t*Sparta : 9Ëó8Bi'llfrEERFrErsEN

ook voor: advies, service en reparaties.

iilsf Jurjen Hoomansstraat 2 tetefoon 051s5-1664

h aCh tS tgÍC0mpagn ie Faraetswei 22 tereroon 0s122-26s4

ti j wielbedrljf
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Mevrouw W. Kempenaar-Verhoog, Jonker Ris-
pensstraat 9, lelefoon 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'Goncordia' repetitie iedere
maandagavond halÍ 8 tot half 10 in 'Het Miens-
kiosh0s'.
Drumband 'Concordia'iedere woensdag-
avond van half 7-B uur leerlingen, 8-10 uur
drumband, kantine taxi Nieuwenhuis.
Judo lessen, iedere dinsdag 4 tot B 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
Mienskiosh0s'.
Schaken elke dinsdagavond in de Stadsher-
berg
Dammen elke maandagavond in de Stadsher-
Derg
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. Stánfries elke dinsdag vanaÍ
19.00 uur.
Tafeltennis maandag van 19.00 tot 23.00 uur,
zaterdag van 9.00 tot 1 3.00 uur jeugd.
Gymn. Ver. Stànfries ma. 16.30-2.1 uur; di.
1 6.30- 1 8 uur; wo. 1 3-20.00 uur; donderdag 1 7-
1B uur en vr. 1 6-'18 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.
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8-14 meiPAKollekte Ned. AstmaÍonds.
5 juni Boottocht voor alle inwoners 65 iaar en ouder.
7 juni Culturele Raad Wymbritseradiel,2 keer kindervoorstelling (middag).

Koninginnedag í989
Het bestuur van de buurtvereniging R. Anema-
straat-Mientlàn had voor Koninnedag enige festi-
viteiten op touw gezet.
Voordat het zoverwas, had menige buudbewoner
al het één en ander moeten doen. Zo hebben we
op donderdag- en vrijdagavond de buurt feestelijk
versierd. De nieuw aangeschaft vlaggetjes ontlok-
ten menige positieve reaktie. Het geheel gaf zater-
dagmorgen dan ook een heel Íleurige aanblik!
Omstreeks half 10 's morgens ging de kinderop-
tocht van start. Ruim 25 kinderen liepen mee in al-
lerlei kreakties. Er waren clowns, cowboys, boe-
ven, versierde fietsen enz. te bewonderen. Elke
deelnemer werd door een heuse jury op diverse
rnderdelen beoordeeld. Na aflooo konden de

r--prijzen worden uitgereikt:
4e prijs: Yvonne Toonstra, clown; 3e prijs: Maaike
Sybesma, nar; 2e prijs: Ane en Lieuwe Sybesma,
boeven; 1e prijs: Anja Groeneveld, indiaantje.
Natuurlijk was er voor alle deelnemers iets lek-
kers.
Tijdens een kode pauze konden 'de groten' zich
opgeven voor een ringfietswedstrijd. Voor de ver-
andering had het bestuur speciale'hobbel'fietsen
aangerukt. Ruim 30 deelnemers waagden zich op
het uitgezette parcours. Sommigen hadden het zó
druk met de fiets, dat ze vergaten om een stokje
mee te nemen! Weer anderen fietsten geconcen-
treerd de uitgestoken handjes voorbijzónder zich
om een ring te bekommeren.
Uiteindelijk konden de prijswinnaars bekend wor-
den gemaakt:
3e prijs: Yvonne Toonstra; 2e prijs: Marcel Rooth;
1e prijs: Jelle Postma.
Nadat ook deze prijzen waren uitgereikt, bleef
menige buurtbewoners op het tenein voor een
gezellig praatje en een drankje. In de verte konden
we nog een beetje meegenieten van de klanken

;n Concordial
Yl met al kunnen we als buurlvereniging terugzien

op een geslaagd feest. ledereen die heeft meege-
holpen en meegedaan hartelijk dank!!!

Het bestuur

iil aua6E

ht,t trnnnenat-u-&fu.

Vogelwacht lJIst,
Oosthem e.o.
Zwade stern
V,,laar zijn hier in de omgeving nog broedplaatsen
van de zwarte stern?
Dit was een vraag van het bestuur van de Vogel-
wacht.

Znxo*uooen
q:

\Naar zijn deze broedplaatsen?
In de omgeving van de Zwarte en Witte Brekken,
Langweer, Slotermeer, De Veenhoop en Eerne-
woude zijn nog wel broedplaatsen.
Maar waarom dan niet meer bij lJlst?
Voorheen kon men in de Kerksloot altijd broed-
plaatsen vinden van de zwarte stern, bijgenaamd
Waterzwaluw (f rysk: Skierstirns oÍ wetterswel).
Nadat de sloot door een draglain bewerkt is en
alle waterplanten met wortel en al uit de sloot zijn
gehaald, broeden er geen zwarte sterns meer.
Deze planten zoals: waterlelie, gele plomp, krab-
bescheer en Íonteinkruid zijn belangrijk omdat de
zwade stern dit als nestmateriaal gebruikt.
Het broedgebied is dan ook meestal in een gebied
dat bestaat uit heel laagdrassig land of een on-
diepe sloot.
De waterplanten hebben het hard te verduren ook
omdat er veel watervervuiling is. Ook de plezier-
vaaft is een duidelijk negatieve factor. Dal zijn dus
mogelijk redenen, waarom de zwade stern ver-
dwenen is.

Nu probeert de Vogelwacht de Zwarte Stern terug
te krijgen op hun broedplaats, door middel van
houten vlotjes in het water te plaatsen. Op deze
planken worden plantenÍesten gebonden.
Vorig jaar zijn er 30 vlotjes geplaatst, echter zon-
der broedresultaat. Dit jaar plaatsten we in totaal
60 vlotjes en nu maar weer afwachten, want de
aanhouder wint.
Als men deze vlotjes maakt moet men er rekening
mee houden, dat de vlotjes niet groterworden dan
25x25 cm. Dit omdat de zwarte kraaien op grotere
vlotjes durven te landen en dan zijn de eieren als-
nog verowenen.
Wat wel was opgevallen bij de vorige 30 vlotjes,
was dat het drijfvermogen van tempex in de hefst
was verdwenen. Maar volgens deskundigen heb-
ben de muskesratten dat gedaan.
Wanneer je de tijd neemt om de vogels hier dicht
bij huis eens te observeren, dan sta je verstelt van
de rijkdom aan soorlen. Je hebt er vaak geen idee
van hoeveel vogels je in een uur tijd, bij de rustige
kerksloot kunt zien. O.a. wilde eenden, slobeen-
den, kuifeenden, blauwe reiger, fuut, meerkoeten,
kokmeeuw, visdiefje, gier- en boerenzwaluwen,
rietgors, rietzanger, karekiet, witte kwikstaart,
houtduiÍ, tapuitje, zwade kraaien, eksters, kievi-
ten, tureluurs, grutto's, scholeksters, koekoek.
Niet alleen de vogels maar ook de haas was aan-
wezig, die haar jongen verdedigde tegen de
zwade kraaien. Echter met heel veel moeite kon
zetoch de zwade kraaien op een afstand houden.

SJ.L.
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alle
inlichtingen over alles wat met

ziektekosten verband
houdt

elke woensdag in lJlst
Gemeentehuis, Stadslaan 75

van 10.30 tot 11.30 uur

zielenfrnds
Ieeuwwden.$tenk

Leeuwarden Hadingertrekweg 53, 058-91 391

-rlrmIIIITIII
J meubermaxerrl r. garama rjist
maatwerk n meubelen, keukens, nterieurbouw, projekt-
meubilair. uilenburg 16-18,8651 ek ijlst, telef .05155-2251

Roodhemsterweg 5
8651 CV lJlst

Telefoon 05155-1 900/1500

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

DE SPANJERSBERG KOLLEKTIE
DE GRCOTSTE KANS VAN SLAGEN

lN, . GEBOORÏE AANKONDIGINGEN
. HUWELIJKS AANKONDIGINGEN
. UITNODIGINGEN
. BLANKO KAARÏEN
. MENU'S ENZ.

#

(ttvtT8Ar tuttmtt
Het pettenraadsel
Voordat de radio en de televisie beslonden was één van de vormen van vermaak het elkaar op-
geven van raadsels. Hier volgt een oud raadsel betreffende 5 petten.
Drie geblinddoekte mannen staan bij een doos waarin 5 petten liggen,2 zwarte en 3 witte.
leder pakt een pet en zet die op. Ze gaan nu achter elkaar staan en doe de blinddoeken af. Num-

mer -l ziet nu wat voor petten de twee mannen voor hem op hebben. Nummer 3 ziet op zijn beurt
natuurlijk geen enkele pet.
Nu wordt aan de drie mannen gevraagd of ze soms weten welke kleur pet zij dragen.
Nummer 1, deachterste man weet het nieten nummer2 de middelsteook niet. Dan zeqt nummer
3 de voorste,: 'lk heb een witte pet op.'
Hoe kwam hij tot die gedachte?
De oplossing vindt u elders in dit blad.
De beredenering wordt gemakkelijker als u een tekeningetje maakt van de mogelijkheden.

JPUNITS'OEWruJfiI
"Mijn hobby, uw gemak"
Het yeÍlÍouwde adres voor uw sliipwerk!
Laat nu uw luingereedschapslijpen en nakij-
ken, zoals alle soorten grasmaalers, heg- en
snoelecharen. Nog diverse handgrasmaaiers
te koop, geElepen en nafekeken, uw oude
machlne lnrullen.

Uw ílinslfiper, P.H. de Vrles,
Bockamastraat 27, Tel. 05155-1 782.

Uitslag loterij |J.V.C.
HooÍdprijs: 2100; 1e prijs: 2002;2e prijs: 2420:3e
prijs: 3684; 4e prijs: 21O2;5e prijs:2476;6e prijs:
2110;7e prijs: .1645; 

Be prijs: 3295; 9e prijs: 1867;
10e prijs: 3974;11e prijs: 3815; 12e prijs:2299;
13e prijs: 3621: 14e prijs: 1569; 15e prijs: 3612;
16e prijs: 3566; 17e prijs: 3586; 1Be priis: 1810;
19e prijs: 3580; 20e prijs: 2734;21e prijs: 1037;
22e prijs: 3401.
Prijzenzijn af te halen bijA. Feenstra, De Kling 5 te
lJlst, 's avonds na 18.00 uur.

AKOAFKTEy]
De kollekte voor de Hartstichting gehouden in de
week van 3-9 april heeft dit.iaar in lJlst opgebracht
het mooie bedrag van / 2.837,80.
Kollektanten en gevers heel hartelijk bedankt voor
dit prachtig resultaat!
Namens het Comite Vrienden van de Hartstich-
ting in lJlst,

'Molkwarder Koeke' bij \'/
GolÍÍ
In Molkwerum wordt al ruim 60 jaar de zoge-
naamde'Molkwarder Koeke' gebakken.Voorveel
mensen in de Zuidwesthoek is deze koek al sinds
jaar en dag een geliefde tractatie.
Op de onlangs gehouden Bedrijvenbeurs is dit
orodukt door Golff-J. Schreur aan de inwoners
van lJlst en omstreken gepresenteerd. Beursbe-
zoekers konden gratis proeven en een videofilm
liet zien hoe de koek op ambachtelijke wijze wordt
gemaakt.
'Molkwarder Koeke', die nu bij Golff wordt ver-
kocht, is in verschillende uitvoeringen verkrijg-
baar. De bekendste sood is de'Fulde Koeke', een
kruidige witte koek die gevuld is met een laagje
spijs.

ANNA SCHRAA-VAN POPTA

GEDIPLOMEERD
PED I CU RE

Geeuwkade 11 - TeleÍoon 1930

nRntm bÊEFKuntï
TffiKTEUft,TAftT(il86
, ElEtetttwooáS
tweruaETlSno)

Galamagracht I, tel. 1318

O. Tichelaar
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De enige zelÍslachtende slager in
ons sfedeke, sníjdt voor U het vlees
zo van het stuk.

ProeÍde U al:

Ons vers gemalen

heerlijk gekruid
gehakt

en onze echte

Friese droge worst?

D i nsd ags- en v ri jd ag savond s
bezorgen wij Uw bestelling!

SLAGERIJ

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

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

hel 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 -IJLST
sclrllders. en behoing erc&,edr tiÍ

doe.heLzelÍ-zsak

Galamagracht 13 - Tel.05155-1387

Voor nieuwbouw, uitbreiding of
onderhoud van uw:

a Verwarming
(C.V. en lokale verwarming)

. SanitaiÍ en waterleiding

. Zinkwerk

. Dakbedekking

Installalie- en loodgietersbedrilÍ

A. SIIPERDA
Sladslaan 2a. teleÍoon 05155-1224

WJ$TERAAEruEII
Twee foto's uit 1938
Bijgaande foto's van omstreeks 1938 werden ons toegezonden door de oud-
lJlster mevrouw Antje de Jong-Gouperus.
Zij woontthans in Hollum op Ameland.
De eerste foto is genomen op het schoolplein achter de vroegere Openbare
Lagere School, Galamagracht 48.
Dit pand wordt thans verbouwd tot woonhuis van de heer Piet Grondsma.
De tweede (onscherpe) foto is van het lJlster Jeugdzangkoor, dat naar ver-
luidt in het begin van de oorlog is opgeheven.
Verdere bijzonderheden zijn tot nu toe niet bekend.

Leerl i n gen Open bare School.
Achterste rij v.l.n.r.: Jacob Nooitgedagt (van Hille-Jantsje), Gerrit Minkema (van Ale-Gré), Gerben
Groenveld (van Aant- Anne), Gerben Groenveld (van Seye-Tiete), Coos Wiersma, Willem Dijkstra, BerÍus
ter Heide, meester E. Wouda. 2e Rij: Juffrouw de Boer, Tettje Feenstra (met witte jurk), Jeltje Nooitge-
dagt (van Jelle-Wiep), Geertje Couperus, Riekje Veenstra, Joukje Veenstra, Gesina Boersma, Geiske
Wijnja. 3e Rij: Hilly Goinga, Híeke Nooitgedagt (van Hille-Jantsje), Oeds van der Woude, Henk Sybesma,

'pie van der Woude, Hans van der Zee (van Ulbe-Griet). Vooraan: Meinte de Jong, Andries Groenveld
'* an Aant-Anne) en Hotze Brekeveld.

Jeugdzangkoor IJIst.
Achterste rij v.l.n.r.: Dirigent Tjepke van der Velde, Corrie Bakker, Geerlje Groenveld (van Keimpe-
Seerdsje), Minke Windsma, Annie Fray (van het spoorstation), Antje Couperus, Munne Wildschut, Ren-
nie Lantinga, Akke Wildschut, Geertje Couperus, Aaltje Jansma, Janny Snijder en frou van derVelde.2e
Rij: Aaltje Postma, Richtje Haagsma, Coba Zijlstra, Akke Zijlstra (van Reinder en Feikje), Neeltje Groen-
veld, Janke Attema, Geerlje de Haas. Voorste rij: Lieze ten Cate (van de boekhandel), Boukje Fijlstra,
Pietje van Rink Nauta, Hennny Schuurmans en Tietje Hes.

Frits Boschma
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ls uw deur kapot?
Een taam oí vloer verrot?
ls het dak oí de goot soms lek?
Aan schuur of schoorsteen een gebrek?
Misschien kunt u het zelí herstellen,
zo niet... metêen Wietze bellen!

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

Klein -Onderhoudsbed riif
\ /. Huisman

Eegracht 37 8651 EG lJlst 05155-1735

Occasions en
N ieuw-verkoop
Goede service

f e|.1249
Holtropweg 5

Reparatie
Plaatwerk - Spuiten

Bondsspaarbank
a

-=van '1818 Sneek-lJlst

Dageliiks geopend
van 9.00-1 2.30 uur

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

....voor Uw sala risrekening

....voor Uw spaarrekenin gen

....voor Uw verzekeringen

....voor Uw reizen

Ons kantoor in Sneek is iedere
werkdag open van 9.00-16.00 u.
Donde rd agavond van 17.00-
19.00 uur.

Doe meer met de bank
die meer doet
BON DSSPAARBANK

(r.Y BegraÍenisvereniging,,Laatste Eer" lJlst

Stijlvolle verzorging van begraÍenissen en crematies, voor
leden en niet-leden.
Opbaring in eigen aula in lJlst met onbeperkt bezoek-
gelegenheid voor nabestaanden.
Indien gewenst opbaring thuis met koeling
Dienstverlening zonder winstbejag met voor leden bovendien
fi nanciêle tegemoetkomi ng
Bode J. Plantinga dag en nacht bereikbaar 05141-1372.
Inlichtingen: J. Nijdam, Eegracht 104, 05155-1783.

*
*

Autorijschoot L. dg BOgf
Belangrijker dan een goedkoop

lesuur is de eindrekening
na het rijexamen!
Ga daarom naar

Autorijschool L. de Boer
Popmawal 12

lJlst
TeleÍoon 05155-1553

VOLLEDIG
GEDIPLOMEERD

flffi
Voor al uw:
o 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 wekeliikse folder

SPEERSÏRA'S
VOORDEELMARKT
Stadslaan 2 - TeleÍoon 1206

Uw vertrouwde partner voor
maatwerk in:
VERZEKER I NG EN

HYPOTHEKEN
PENSlOEN EN

SNEEKER
ASSURANTIEKANTOOR
DE BOER B.V.
ZWARTEWEG 4,8603 AA SNEEK, TELEFOON 05150-16825-
VEFZEKERINGEN, PÉNSIOENEN. FINANCIERINGEN. HYPOTHEKEN
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Wardenier; 13 december 1989: mevrouw Mantel
met 'Kerstfeest in Polen'; 23 januari 1990:jaarver-
gadering. Daarna het ééndagsbestuur; 1 4 tebruari
1990: Plooien en ontplooien in de Bond. Een dis-
kussieavond; 14 maart 1990: Keuringsdienst van
Waren; 5 april 1990: bloemschikken onder leiding
van Geertje de Vries. Eventueel iets maken voor
Pasen. Dit is op een donderdagmorgeni24 april
1990: slotavond. Deze wordt gehouden in het
Mienskiosh0s met een koud butfet en een doe-
avond voor iedereen.
Een ieder alvast een prettige vakantie en tot ziens
in het nieuwe seizoen.

Het bestuur

#fi,TlH,ï[ï,oNAr
Werkgroep lJlst
Kinderen
De bel gaat op zaterdagochtend acht uur. Expres-
post van Amnesty.
Of ik de artikelen maar voor maandag wil redige-
ren, dan kunnen ze nog in het komend nummer
van Wordt Vervolgd.
lk begin. De aanhef is te lang en de kop niet pak-
kend genoeg. Denken, schrappen, schrijven.
De kinderen willen ontbijt: thee zetten en boter-
nammen smeren,
Die zin loopt niet en daar staat drie keer 'onder-
meer'. Strepen, verbeteren
Weer de bel, buurkinderen komen spelen. Ja, ga
maar naar boven. ls het stuk niet te lang, hoeveel
aanslagen per regel? Tellen.
De jongstewordt naar beneden gestuurd:'Wij wil-
len iets lekkers.'
Vijf glazen limonade en vijf koekjes boven besteld.
Loopt de laatste alinea wel? En geen uitroepte-
kens aan het eindl
Het stel komt beneden. buitenspelen. laa"zen
aan, dassen om, mutsen op, jassen dicht. Spring-
touw en stoepkriit mee. Nu eerst even koffie. Ge-
klepper met de brievenbus: 'Zij deed Ílauw en ik
deed niks.' Hier, vijf dropjes. Stuk nalezen. Kom-
ma's weghalen of juist neerzetten. Hoe schrijf je
Faer Oer? Opzoeken. Gebonk op de achterdeur:
'Wij gaan hiernaast spelen.' Wanneer het werk
klaar is, boodschappen doen, krant lezen, sociale
verplichtingen. Pas zondagavond kijk ik weer naar,
de stukken voor ze op de post gaan. Lees over
kinderroof op Guatemala, waar kinderen onder de
ogen van de ouders gestolen worden. lk lees over
kinderen in Argentiniê van wie de pleegouders
verantwoordelijk zijn voor de 'verdwijning' van
hun eigen ouders. lk lees over een vrouw in Soma-
lië die negen maanden zwanger wordt gearres-
teerd. Na de bevalling wordt haar kind wegge-
haald en drie uur later zit ze weer in de gevange-
nis.
lk plak de envelop dicht en loop naar de brieven-
bus. Thuis kijk ik nog even in de kinderkamers.
Verwarde haren boven een Snoopv-dekbed. Vei-
lig. Zij wel.

Renée Citroen

(Overgenomen uit:'Wordt vervolgd').t Galamagracht 9 - lJlst - 05155- 1318

Sk0tsje "Friesland"
succesvol in Lemmer
- oprichting supportersclub -
In het afgelopen winterseizoen heeÍt het
skOtsie Friesland van de oud-lJlster AllaÍd
Sijperda c.s. enkele veranderingen ondergaan.
In verband met de schootvoering en de
personele bezetting op het achterdek isde roeí
80 cm naar voren geplaatst, Omdat de Fries-
land enigszins "wreed op het roer" was en de
neiging had de kop wat naaÍ beneden te
drukken is de mast 80 cm naar achteren
geplaatst.

Tjjdens de op 4, 5 en 6 mei gehouden Lemmer-
Ahoy zeilwedstrijden is al gebleken dat het ver-
plaatsen van de mast een verbetering is.

\manningslid Hans van der Zee uit Nijesyl:
\dy kinne de resultaten Ían de Íeroaringen

noch net hielendal oersjen mar it skip stj0rde
yn elts gefal in stik better as foarhinne."
In deze eerste oeÍenwedstriid voor schip en
bemanning te Lemmer werd in het algemeen
klassement een Íraaie tweede plaats bereikt.
eerste werd S.K.S.-schipper Jelle Reyenga van
Lemmer, derde Age Bandstra, Stavoren en
vierde Taeke v.d. Meulen, Woudsend-
Vlak voor het ter perse gaan van dit blad
bereikte ons nog het berichtoverdeoprichting
van een supportersclub van het "Dryltser
Sk0tsje", de Friesland. Deze in dit blad al eens
eerder aangekondigde club houdt op maan-
dag 12 juni a.s. een ofÍiciële oprichtingsver-
gadering in de bovenzaal van café-restaurant
Het Wapen van lJlst, Galamagracht 3. De
aanvang is 20.00 uur. Belangstellenden zijn
van harte welkom.

Tot slot valt nog te melden dat in de eind vorig
jaar uitgegeven lnformatiegids van Wymbrit-
seradíel op blz. 1 1 5 een f oto van de Friesland is
opgenomen. Het bijschrift luidt: Het lJlster
'' "ttsie van A. Siiperda. (!)

Bond van Plattelands-
vrouwen in Friesland
afd. lJlst
Onze slotavond op 13 april j.l. werd gehouden in
het Mienskipsh0s. Hiervoor hadden we de kle-
dingcommissie van de Bond uitgenodigd om voor
ons deze avond een modeshow te looen van ei-
gengemaakte kleding.
Deze avond werd druk bezocht en was naar onze
mening zeer geslaagd.
.19 April een koffiemorgen naar het Jopie Huisman
museum in Workum:
Om 9 uur vedrokken we vanaÍ de Overkluizing en
om half 10 zaten we aan de koffie met gebak in
Workum. Het museum is dagelijks geopend van
10 uur tot 5 uur. We hebben volop kunnen genie-
ten van de schilderskunst van Jopie Huisman. Het
is zeker de moeite waard om aan dit museum
eens een bezoekje te brengen.
Bij het 70-jarig jubileum van de Bond te Drachten
is mevrouw Anneke Kuipers lid van onze afdeling
tot presidente benoemd van de Provinciale Bond.
Wij wensen haar veel succes in deze nieuwe func-
tre.

Voorlopig programma voor het seizoen 1989-
1990
We beginnen 's avond om 20..15 uur; 26 septem-
ber 1989: kringreis naar Arnhem; 27 september
1989: Froukje Annema komt vertellen over eigen
werk; .10 oktober .1 989: een doe-avond onder lei-
ding van Tineke Rijpma; 25 oÍ 26 oktober 1989:
koffiemorgen naar het Princessehof in Leeuwar-
den. Tentoonstelling Het Sterke Geslacht; I no-
vember 1989: P.E.B. over energie; ook in novem-
ber: een koffieavond in het ziideatelier van Meinie

Meerbankvoorje geld

GalamaEracht 1

lJ lst
Tel. 05155-1426

Openlngsuren: 9.00-12.30 uur/13.00-16.00 uur
vrijdagavond 1 9.00-20.00 uur

iuaqqaq lseou do 1ed oUlM uoa llq tep uep uo) slêpue
loru laq 1ep ueleLudo'ueLu ols;oon op L lotltrtnu uol uoploo^ lue êpuêuuêï1uo êo^ l azap iln

'Dlp
-lnqcs proo^ lup loq trloreep loêlq uo qctz loon 1ed epnr uao lolqce bez Írg 'peq do 1ed elym uee
lrq 1ep uelemeb relaz lrq peLl uep uerzeb peq 1ed epemz uoe 'ueLu e]sloo^ ap L lourunu llq [tLl slV

')oo 'uELu alslêpprur ep Z louunu peq buebuelqcepeb ezeq
'uctz loo^ uolloo

ollr^ ae/vu Jo eue/v\z uêê ua êllr/v\ uee lrq 6ez snp 'totu Ílr.] peep Io 'peq do 1ed eprnrr uee Írq trep
ueqqeq pbezab Írq noz uerzeb peq qctz loo^ ueged eyemz eê/v\l 'ueul al$olqce êp e iotrlunu slv

:lespeeluoged 6urssogdg
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-h'PfuRruffilG.V. Stánfries
wedstrijdnieuws
Gyrus Kruis Fries Kampioen en Claudia Maccis
winnares wisselbeker,
Zaterdag 1 8 maad werden de finales voor de jon-
gens en heren in de klasse D en E gehouden te
Dronrijp.
Tien Stánfries-leden hadden zich hiervoor ge-
plaatst. Cyrus Kruis mag zich wederom Fries
Kampioen noemen. Hij behaalde de 1e plaats in
de kategorie jongens Vm 12 jaar D.

Christiaan Kruis turnde een prima wedstrijd maar
moest helaas Jooo de Boer uit Joure voor laten
gaan en behaalde een 2e plaats.
Zaterdag 8 april moesien 5 meisjes en dames de
Stánfries kleuren verdedigen bij de finales in Ber-
gum. Het deelneemsterveld was bijzonder sterk,
zodat er geen ereplaats voor een van de meisjes/
dames was weggelegd. Toch een prima turndag
waar we hebben kunnen genieten van goed tur-
nen.
Rimmer Abma heeft zich na 4 voorwedstrijden ge-
olaatst voor de finale om het Nederlands kam-
pioenschap in de klasse C. Deze vindt plaats op
20 mei a.s. in Zetten (Gld.).

Onderlinge wedstrijden 22 april j.l.
Ruim 130 leden bonden in maar liefst 12 katego-
rieën de striid met elkaar aan. Er werd serieus ge-
turnd en het was soms bijzonder spannend. De
winnares van de wisselbeker werd Claudia Mac-
cis met een gemiddelde van 9.1 p.

De uitslag was verder als volgt:
Meisjes6-8 jaar: 1. Marlies de Ree31.1 p; 2. Wille-
mien de Leeuw 30.2 p; 3. Fokkelien Dijkstra 30 p.

Meisjes 8-10 jaar: 1. Esther Smid 32.9 p; 2. An-
neke Hiemstra 31 .7 p; 3. Grietje v.d. Kooij 31 .0 p.

Meisjes 1O-12 jaar: 1. Marike Feenstra 33.4 p;2.
Agnes Krist 32.5 p; 3. Nellie de Vries 31 .3 p.

Meisjes 12-15 jaar: 1. Henny de Boer 32.8 p; 2.
Daniëlle Kruis 31 .5 p; 3. Jeanet de Boer 3.1 .2 p.

Dames: 1. Angelique Hessels 33.7 p; 2. Klaske
lJpma 33.3 p; 3. Karin de Boer 32.8 p.

Selektie meisjes t/m 9 jaar: 1. Sigrid Brink 32.5 p;

2. Froukje de Vries 32.3 p; 3. Jelly Osinga 31 .0 p.

Selektie meisjes 1O-12 jaar: 1. Claudia Maccis
36.2 p; 2. Marijke Osinga 35.9 p; 3. Jitske v.d.
Woude 32.9 o.
Selektie meisjes 12 jaar en ouder: 1. Engelien
Schraa 34..1 p; 2. Mirjam Hagens 34.0 p; 3. Siijnie
Atsma 33.8 p.

Jongens 6-8 jaar: 1. Samir Elmallah 36.2 p; 2. Wil-
lem Jan Spreeuwers 36.0 p; 3. Peter Wiersma en

Sybren Wijnia 34.8 p.

Jongens 9-12 jaar: 1 . Arjen Eggink 40.6 p; 2. Frank
Calis 39.5 p; 3. Willem Lubberts 39.4 p.

Jon gens selektie: 1 . Arie Rodenbur g 43.4 p; 2. Cy -
rus Kruis 42.4 p;3. Rudy Bosma 41 .2 p.

Jongens + heren: .1 . Christiaan Kruis 43.8 p; 2.

Bob Pruiksma 42.5 p;3. Nolke Jan Bergstra 42.1

H'

Zaterdag 27 mei a.s. vinden de Wymbritseradiel
wedstrijden plaats in sporthal De Utherne. Acht
verenigingen uit onze gemeente geven acte de
orésence met een totaal aantal deelnemers/sters
van 43Ol

Dit belooft ook weer een spannend turnspektakel
te worden.

lVieuw alarmnummer
na in deze ïêoio:
áíi:6ifi:i,#iffií* 

- ffrn #
st 05600 t/n 05699 ArsEUEgEcnApEEtr

Gemeente Wymbritseradiel

HUUR SCHIPHUIZEN
Te huur aangeboden m.i.v. 1 juni 1989 twee schiphuizen

(aÍmeting 8.00 m. bij2.2O m.) te lJlst.
De huurprijs bedraagt momenteel f. 492,55 per jaar.

Belansstel le nden ku n ne",:ï 
fiii;ï!uii*' """n 

b i j af d. f i n an ci ën,

TIMMER- EN AANNEMERSBEDRIJF

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

lJlst, Roodhemsterweg
Postadres: Postbus 29.

4, Telefoon 051 55-1 880/1 348
8650 AA lJlst

UÍ|Í|NDEEL PAKTU

BIJ OÍ|TFF

Vol kunststof standenstoel f. 69,00

Dik kussen nu f. 25,00

IJLSTER WARENHUIS

M. v.d. Veen
Galamagracht 5 + 8
tel.1229



Man en wiiÍ is ien, sei Geale boer.
Stoar ik dus, sei syn wiiÍ,
dan bleaut der neat mear oer!

It teare punt. Ja, it wie te ferwachtsjen. De hiele j0n
wie it glêd gongen, mar no heakke it. De measten
sieten op ít puntsje fan de stoel. Hoe soe de foar-
sitter him hjir troch hinne slaan? En soene der ek
guon oeremus wurde en harren emoasjes net yn
de hán hàlde kinne? Wy smieten noflik de iene
knibbel oer d'oare; se diene har bêst mar, mar
leafst wol 't ferstán foarop. Sa net, dan soene wy
Ís miening wol jaan en tagelyk dy 0nferstannen,
roppers en razers de wierheid ris feÊelle.
Hawar, hooplik kaam it safier net, want foardatst it
yn 'e rekken hast, hast in stimpelfan jewelste op 'e
lea. Sa gie dat no ienris op in doarp. Mar ja, der
moatst boppe stean, sei myn buorman, oars hast
diin 'eigen' libben, mar bist in kuddebist, is mas-

\-rin:i.in.rgirinner s0nder eigen miening. En al-
Roewol't der hioeddedei in protte skreaun waard
tsjin de yndiviáualisearring, wiene wy fan betin-
ken, dat dat ek foardielen hat. In mins moat earst
ta himsels komme, him (of har fansels) sels kinnen
leare, in selsanalyze meitsje kinne, foardat er it
grutste wurd oer in oar ha kin. Om in pear klisjee's
te brOken: earst de balke by jin sels fine en dêrnei
de splinter by in oar. Boppedat - om eefkes
werom te kommen op dy massa - 'keppele skiep
fersope it earst'.
Hy skrabe earst ris goed de kiel en lei noch ris Ét,
werom oft it gie. In buertbus wie geryflik Íoar àld
en jong, net djoer, feilich en al sa mear. En it
moatst no eins net oarloch wurde yn 't doarp, oer
wa't dy bus bestjoere soe.
'Nee gjin oarloch, mar der kin net in frommis opl,'
rop Kraanstra fel. Fuortendaliks hie er guon op 'e
hàn.
'We witte dus allegear wol,' sa ferfette de foarsit-
ter, 'dat der twa op dien hawwe. Willem fan Sake
en Siets, dy't no noch op'efrachtauto sit, marfan-
wegê syn minne knibbels it wat kalmer oan dwaan
'' -l en Teatske Skeakel fan Doarpssicht tsien.

r*ratske hat gjin wurk en wol it rydbewiis foar de
bus, om't hja de pretinsje hat om by de Fram oan
de slach te kommen.' Hy hie de hammer yn de
hán. De earste de beste dy't him noch in kear 0n-
derbriek, soe de hammer hearre. 'Hjir sille wy dus
in koarte - ik sis koarte - diskusje oer hàlde, om
dernei te stimmen wa fan dy twa de baan kriget.
Wa wol earst it wurd?'
Kraanstra. 'Autoride en dus hielendal in bus best-
joere is mannewurk, dêr hearre gjin froulju achter
it stjoer. Froulju hearre achter it oanrjocht en de
stofs0ger. Dat sis ik.'
'DÍdlik.' 'Praal fan neat, foarsitter,' dêr kaam
Keimpe fan de tille Ét'e stoel. 'Froulju binne neat
minder as manlju. Der binne bewizen genóch, dat
froulju alle mannebaantsjes oankinne, boppedat
is 't aardich te witten, dat - alhoewol hja meast
hurder ride - minder 0ngemakken feroarsaakje.'
'Ja, ja...'Waardeloas praat, froulju binne in gefaar
op'e dyk,' in Kraanstra-fan.
'Om de soademiter net, froulju litte har folle min-
der ófliede as manlju,' in Keimpe-fan.
'Ja fansels, manlju wurde óflieden troch de froulju,
dus hoe minder Íroulju op 'e dyk, hoe better.
' Dat is dom oraat.'
'No dat wit ik nochal net. As hja (dat wie Teatske)
mei wat waarm waar sa achter it stjoer sitten giet,
as hja simmerdeis op 'e seedyk sit, barre der rarê
dingen.'
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'Och man, jo tinke dochs net, dat Teatske topless
achter it stjoer sitten giet. Ofwaaid praat!'
'No it muoit mywol omtesizzen, marjawie hjirwol
de earste yn 't doarp dy't de kninen Ít it hok hie.'
(De foarsitter hie de hammer al omheech mar
kaam net oan't klappen ta want no feegde Klaske
fan Keimpe deryn). 'No jo doarre it wol te sizzen
Klepslra, want bOtendat dit 0nfoech praat is, doar
ik hjir wol te sizzen, dat doe't Teatske der sa yn ,t

sÍntsje siet, dat jo dy middeis wol tweintich kear
nei de winkel moasten om in skytboadskip! Oh
zoo.' 'Dai is de wierheid, Kepstra, neffens my ha jo
der in stive nekke fan oerholden!'
'Wawit is't jo ek noch nei 0nderen sketten!' Bats.
'Ho, ho, dit hat neat mear mei it diskusjepunt te
meitsjen.'
'Dy wurden kinne jo weromnimme.'
'Dan jo ek.'
'lk wol wol eeÍkes sizze dat Willem frekte minne
knibbels hat en in fertrouwde sjauffeur is.'
'Hoe hat hy dy minne knibbels krigen, witte jo dat
ek te Íertellen Sake?'
'Nee, mar as hy dizze baan net kriget, dan is it
jimme ferantwurding dat der skylk yn 'e rolstoel
komt!' (De earste emoasjenele drippen spatten Ís
om d'earen).
'Flauwekul, dan moat er sneontej0ns mar net
straalbezopen nei hOs ta kr0pe, dêr komme dy
minne knibbels fan!'
'Dat nim ik net, dat is, dat.. '
'...de wierheidl' Bats.
'We bliuwe by ós punt, wat Willem of Teatske yn
harren frije tiid dogge, moatte se sels witte.'
'Foarsitter, ik woe dit sizzei it giet net allinne om
wurk, mar ek om de feilichheid fan de lju dy't mei-
ride.
My tinkt, dan kin men better in man achter it stjoer
ha, dat hàldt de minsken kalmer, sis mar in rêsti-
ger gefoel.'
'Bin ik net mei jo iens. Jo kinne folle better in kalm
frommis hawwe dan in Ítlitten en nei drank r0-
kende man. Dat jout 0nrêst.'
'Wer datselde geseur. Willem is gjin alkoholist?!,
'No nee, mar hy flibet der ek net yn!'
'Ja, om se foller te krijen.' Bats.
'Minsken we sitte wer op 't ferkearde spoar.'
'As ik ris yn de stêd kom, foarsitter, en lk sjoch dêr
in bus riden mei in frommis achter it stjoer, dan let
ik altyd eefkes op 'e lju dy't yn dy bus sitte. No, nim
fan my mar oan, net ien dy't noflik sitl De iene
sjocht eangstiger as d'oare,'
'Smoesjes, dit slacht as in tange op in baarch.
Want ik sit sels ek wolris yn dy bus, mar der is neat
te rêden.'
'Sil ik it jo sizze: se skite sàn kleuren en dan ha'k
bnin der noch net iens by, sa bangl'
'Man, wer prate jo oer. Sels binne io in gefaar op'e
dyk. Jo ride krekt as Grinzers dy't op fekànsje nei
Ingelàn sille; mear links as riochts, om alfast wat te
oefenjen!'
'Foarsitter, mytinkt, Teatske hat noch gjin wurk en
wol graach oan 'e slach, Willem hat wurk, dus
maklik genóch: yn it ramt fan it wurkleazepro-
bleem Teatske dizze job.'
'Ja, sa kin ik ek wol. Lit har mar wat oars sykje. Der
wurde genóch froulju frege.'
'Ja mar, dêr ha't hja net foar leard.'
'Skjinmeitsje en ófstofie kin elk.'

'Mei in frou ek nochris wat oars as dat dwaan? Dat
kin in man ek wol!'
'Aansens troch dit gedonder hjir noch in groep
reade froulju, in froulju's kafee en mear fan dy
emansipaasjegrappen.'
'Eh wol nee man. Jo moatte in man en frou ge-
woan as lykweardich achtsje, dan is der neat te
rêden. ln frou as slavinne Ían de man, dy tiid ha we
hán.'
'Neffens de bibel waard earst de man makke en
doe de frou. En op mear plakken stiet dat de frou
0nderdienich wêze moat oan de man. En oars
freegje jo d0mny Preekstra mar.'
'Ja, dat wit ik. Mar dat wie it Alde Testamint. Yn 't
Nije stiet ek wol wat oars! Ferjit dat net!'
'Paulus seit: trouwe is goed, mar litte is better.'
'Ja mar der sliet ek beskreaun: gean hinne en fer-
mannichfàldigje jimme.'
'No, dan moatte Willem en Teatske dat ek mar
dwaan. Wat sille we skylk dan goede sjauffeurs
krije!'Bats.
'Sa kin't wol ta. Jimme lulle mar wat yn de romte
en tsjinelkoar mei arguminten dy't dat wurd net
iens wurdich binne. As jimme net better diskus-
jearje kinne sille wy as doarpsbelang hjir takom'
jier fuort sa'n kursus organisearje. De measten
ha'k no wol heard. Allinne jimme fan de Bargebek
noch net. NefÍens my sitte jimme wat te genie-
tsjen. Sis ris wat.'
Wy seagen elkoar ris oan. Wa?l
'Stimme, dan kinne wy de trochslach wolris jaan
moatte,'wie És beskie.
'Goed. De diskusje is sletten,' oppere de foarsit-
ter, dy't skjin syn nocht hie fan dizze janboel.
'Gjin gesoademiter, gjin pepierkes, gewoan de
finger omheech. Lit elk him of har marris bleat
laan. Telle jo eefkes de fingers buorman mei my,
dan skriuwt Jelte se op. Okee; wa is foar Willem?
Dit soe der om soanne.
'Wa is foar Teatske?'
Ek fjirtjin omheech. Dalik seach er nei És.
'Jimme binne dochs net neutraal wol?!?'
'Wolnee,'en linich smieten we de hán omheech.
'Teatske kriget de buertbus!', raasde defoarsitter,
en it jok sakke him sichtber óf.
Twa tellen letter wie er by Ís.
'len op 'e goede ófrin? 1'
'Bêst.'
'Wêom keazen jimme no foar Teatske, as ik
freegje mei, want ik wist wier net wat ik oan jimme
hie fan 'e j0n. Jimme sieten dêr mar wat en wiene
mar min yn te skatten.'
lk seach myn buorman ris oan.
Dy sei: 'Wy tinke net allinne oan ïeatske mar ek
oan de rentabiliteit fan 'e bus. Sjoch as Teatske -
en wy - de simmer wat mei ha, sit dy bus fan 'e
simmer oan 'e hàrsens ta Íol. Se sil Íuort wol net de
kninen los litte, mar sjoch, se moat al in moai ein
foaroer om te wikseljen. Dat kinst der donder op
sizze: dy't hjir jOn noch sa tsjin har wiene dy
komme fan 't simmer allinne mar mei grut pepier-
jird.

Dat we ha net allinne holpen om in wurkleaze oan
't wurk te krijen, mar ek dat der winst makke
wurdï.
Boppedat der nochris boppe oerhinne: in grienere
simmer. Want eltse àlde bok is gek op in grien
bledsjel' P,F.
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Lok

Lok leit foar in parl
op strjitte
mar moatst it wol oppakke.

Lok leit foar in parl
yn dyn wurden
mar moatst it wol sizze.

Lok leit foar in part
yn dyn eagen
mar moatst it wol sjen.

Lok leit foar in parl
op dyn lippen
mar moatst it wol fiele.

Lok leit foar in part
yn dy heft
mar moatst it woljaan.

Lok leit foar myn paft
yn dyn leafde
mar moatst it wol parte
leafst mei my.

Ket'nikas

a reoorofie a sooedversiellen
o bolonceren . schroêÍosinslollolies

2. SCHEEPSTOTOREX
. levering €n inbouw . ombouw
a onderhoud o hoofddeoler von
"Thornycrotl" moloÍen a keerkoppelingen en reporotie

. helling lot | 5 ton . hogêdíukreiniginglspuil

. deikundiq odvies.

IN UW KOSÍBARE VAKANTIETIJD PROEEREN WIJ
ZO SNEI. MOGETIJK UW SÏORINGEN
ïE VÊPHELPEN ll. :-..hre{ê._ _- 4e?se

3. SCIITEPSBEIIODIGDHEDEXl;;;,;*;.; rffi
lïill,'liïl!i"*"*".n .n,. "nf

4. YOOR DE DOE HET ZI

ï![llrrr Felkle Sybrandy - VakÍotograÍe
Geeuwkade 4 - 8651 AA lJl3t - tetetoon 05155-2222

r reporrages PrlYé: Moleílnne 57 - 8621 DD Heeg - teleÍoon 05154-2819
* industrièle Voortaan kunt u ook bij ons terecht voor films,Íotografie Íotocamera's, Ílilsmate;aal en lijsten. Tevens* portretÍotograÍie zijn wij er voor het ontwikkelen van UW Íilms* reclamefotograÍie en foto's. ons advies is gratis.

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

ln Dryltser
Slokje...

Slijterij J. Schreur
Galamagracht 34, lJlst

Tel. 05155-1570
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4 stoelen f 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 * B, tet. 1229

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


