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Houtzaagmolen De Rat in juli
Monumentvan de Maand
De Stichting Monument van de Maand brengt ook dit jaar weer een achttal
monument onder de aandacht van het publiek.
De serie is in aprilin Dokkum gestart, in meiwas Epemastate in ysbrechtum
aan de beurt, in juni het Rijsterbos en in julistaat houtzaagmolen De Rat cen-
traal.
De molen is elke vrijdag, zaterdag en zondag van Í3.00-17.00 uur geopend.
Als er wind is zal er op de eerste drie zaterdagen van de maand juli worden ge-
zaagd. De twee laatste weekenden is dit niet mogelijk wegens vakantie van de
vrijwillige molenaars.
r de molen zal uitleg worden gegeven over de verschillende onderdelen van

-deze houtzager, het opslepen, de techniek van het boomstamzagen enz.
Naast het bezichtigen van De Rat worden door de Stichting Monument van de
Maand en een werkgroep uit lJlst nog een aantal aktiviteiten op touw gezet of
begeleid.
De belangrijkste punten uit het programma worden hier genoemd.

Opening
De officiële opening zal plaatsvinden op zater-
dag 1 juli om 'l 1.00 uur. Burgemeester B.W. Ca-
zemier en de heer lJlst uit Leeuwarden zullen oo
toepasselijke wijze het Monument van de
Maand in juli 'openzagen'.
De Snitser Skotsploech is uitgenodigd om op
zalerdag 1 en 15 juli op het molenerf op te tre-
den.

Speciaal voor deze gelegenheid is er een korte
stadswandeling gemaakt met een looptijd van
ongeveer40 minuten. Opeen plattegrondwordt
verwezen naar achttien interessante lJlster ob-
.r^.:ten. De stadswandeling is gratis in De Rat
r_-.'krijgbaar.

Een aantal bedrijven zal, ook op zondag, te be-
zichtigen zijn. Dat zijn op Uilenburg Meubelma-
kerii Rein Galama en Zijde-atelier Hawar, Klok-
kenrestauratie-atelier Hans Visser op Zevenpel-
sen en Woonstudio Koopman op de Geeuwka-
de.
U kunt natuurli.jk ook even een kijkje gaan ne-
men in het op 3 juni geopende WV-kantoor,
Geeuwkade 3.

Fototentoonstelling
In het gemeentehuis aan de Stadslaan wordt
een fototentoonstellng gehouden met de titel:
'lJlst rond 1960'.
Door de vroegere gemeente Ulst is in de jaren

Zanggfoep ÏUtslEUS uit Oosthem heeft

nog plaats voor enkele alten en sopranen.

ledereen die intefesse heeft. kan k0ntakt

opnemen met Mellius Kramer.

te1.05155-1903

Kom vrijblijvend eens op onze repetitie-
avond, We repeteren iedere zondagav0nd

van 19.30 tot 20.30.

1 958-1 962 aan boek- en fotohandel Jitze Visser
de opdracht gegeven een aantal foto's te ma-
ken. Het betreft hier opnamen van verschillende
panden, interessante hoekjes en andere zaken
die toen dreigden te verdwijnen of te verande-
ren. Te denken valt hierbij aan de Gorritspolle,
de àlde (grutte) draaibrêge, de hískes op it
Stoom, de draai in het Sneekerpad, de Johanna
Jacoba enz.
Daarnaast zal, omdat er altijd veel schaatsenin-
dustrie in lJlst is geweest, in het gemeentehuis
een collectie oude schaatsen te bezichtigen
zijn.
Op zondag 2 juli wordt in de buurt van De Rat
een Triathlon georganiseerd die bestaat uit de
onderdelen: surfen, kanoên en zeilen.
Verder is er op B juli een Elfmeren skeeledocht

De rfige holder s0zen
troch blomkes en troch krhd
en troch de stánnen rdzen
de simmeftwirkes lttd.

Dr. Eeltsje H.

gepland en op l4 en 15 juli fierljeppen. Zaterdag
22 juli worden bij de molen 'oude ambachten'
gedemonstreerd. Voor de jeugd van 4-1 2 jaar is
bij dit nummer van lt Dryltser Kypmantsje een
kleurplaat bijgevoegd. Meerdere exemplaren
zijn verkrijgbaar bij boekhandel Visser, Galama-
gracht I te lJlst. Hier moeten de kleurplaten
vóór 8 juli ook weer worden ingeleverd. Een
deskundige jury zal de binnengekomen platen
beoordelen. Er zijn drie leeftijdsgroepen en voor
elke groep zijn 3 prijzen beschikbaar gesteld.
Het hele programma is aÍgedrukt in een speciale
folder die in ruime mate is verspreid. Er is ook

vervolg op pag. 3

Houtzaagmolen De Rat gezien vanaf de Geeuw
met de zeilen op de wieken.

De natuer is moai. sei Gurbe
en st0n íoar de rochskerne.
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Bondsspaarbank
o

-=van 1818 Sneek-lJlst

Dagelijks geopend
van 9.00-12.30 uur

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

....voor Uw salarisrekening

....voor Uw spaarrekeningen

....voor Uw verzekeringen

....voor Uw reizen

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

Doe meer met de bank
die meer doet
BONDSSPAARBANK

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

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

Klei n-Onderhoudsbed riif

VV. Huisman
Eegracht 37 8651 EG lJlst 05155-1735

Occasions en
Nieuw-verkoop
Goede service

Te|.1249
Holtropweg 5

Reparatie
Plaatwerk - Spuiten

Uw vertrouwde partner voor
maatwerk in:
VERZEKERINGEN

HYPOTHEKEN
PENSIOENEN

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

BegraÍenisvereniging,,Laatste Eer" lJlst

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

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

Autorijschool L. de BOef
Belangrijker dan een goedkoop

lesuur is de eindrekening
na het rijexamen!
Ga daarom naar

Autorijschool L. de Boer
Popmawal 12

lJlst
Telefoon 05155-1553

VOLLEDIG
GEDIPLOMEERD

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

Speciale drogisterij en kosmetica-aÍdeling

Let op onze wekeliikse fotder

SPEERSTRÁ'S
VOORDEELMARKT
Stadslaan 2 - Telefoon 1206
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Mevrouw W. Kempenaar-Verhoog, Jonker
Rispensstraat 9, teleÍoon 1 7 47 .

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

Zangvereniging'Euphonia' repetitie iedere
dinsdagavond B tot 1 0 uur in de Doopsgezinde
kerk.
Muziekkorps'Concordia' repetitie iedere
maandagavond half 8 tot half 10 in 'Het
Mienskipsh0s'.
Drumband'Concordia'iedere
woensdagavond van half 7-B uur leerlingen, g-
10 uur drumband, kantine taxi Nieuwenhuis.
Judo lessen, iedere dinsdag 4 tot 8 uur in ,Het

Mienskiosh0s'.
Volksdansen 'De Yleke Dounsers',
jongerengroep dlnsdagavond B tot 1 0 uur, .l

keer in de 14 dagen in het 'Himsterh0s' te
Oosthem. Ouderen iedere dinsdagmiddag van
half 2 tot 3 uur in 'Het Mienskipsh0s'.
Schaken elke dinsdagavond in de
Stadsherberg
Dammen elke maandagavond in de
Stadsherberg
Amnesty International elke 2e donderdag van
7-9 uur in de bibliotheek.
Kaatsen elke woensdagavond in de 'Utherne'.
Badmintonver.'Flash' elke donderdag van
18.00- 22.30 uur in de 'Utherne'.
Volleybalver. Stànfries elke dinsdag vanaf
19.00 uur.
Tafeltennis maandag van 19.00 tot 23.00 uur,
zaterdag van 9.00 tot 1 3.00 uur jeugd.
Gymn. Ver. Stánfries ma. 16.30-21 uur; di.
1 6.30- 1 I uur; wo. 1 3-20.00 uur; donderdag 1 7-
18 uur en vr. 16-.1 8 uur in de Utherne
FNV inÍo-team Sneek Wymbritseradiel
Louise Heeringa, Westergoleane 45,lJlst oÍ tel.
05155-1970; tevens elke maand.middag van
'15.00-17.00 uur, Oude Koemarkt
(Wereldwinkel), coórdinator 051 S0-1 S429.
Bouw- en Houtbond F.N.V. W.W. inschriiven
elke maandagavond van 1 9.00-20.00 uur.
Douwe Heeringa, Westergoleane 45, lJlst, tel.
051 55-"1970.

een uttgave van:
Drukkerij Visser,
Galamagracht 9, lJlst,
te|.05.155-1318

Redaktie: A. Kuipers
F. Bloemhof
Fr. Boschma

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

Opmaak: Studio Sybe Houtsma,
lJlst

Druk: Drukkerij Visser, lJlst

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

OoopyÍight Drukkerij Vissêr. Niets uit deze
uitgave mag worden verveelvoudigd door
middel van druk, Íotokopie, mikrotilm oÍ op
ênigerlêi andere wijze, zonder vooratgaande
toest€mming van de uitgever.

IEilIIOA

3 augustus Jaarmarkt.

vervolg van pag. 1

een fraaie poster ontworpen waarop nog eens
de openingstijden van houtzaagmolen De Rat
staan vermeld.
Stadsomroeper Harm de Vries zal, fraai uitge-
dost en met snor, een aantal weekends het des-
betreÍÍende programma omroepen.
Er is, zoals gebruikelijk, ook een boekje ge-
schreven over De Rat. Zie hiervoor de rubiek
'lJlster Allerlei'.

JPUWIfiWF\W|Mfil
--Mijn hobby, uw gemak"

Het yeÍtrouwde adres voor uw slllpwerk!
Laat nu uw tulngereedschapslijpen en nakij-
ken, zoals alle soorten grasmaalers, heg- en
onoelscharen. Nog d iverse handgrasmaaiers
te koop, geslepen en negekeken, uw oude
machlne Inrullen.

Uw Íllnslllper, P.H. de VÍles,
Bockamastraat 27. Tê1. 05155-í782.

Oppas nodig? Margriet Verschoor, tel. 2581.

JK0[-LF-Krfp-gf
Alle collectanten en de gevers/geefsters aan
de AVO-collecte hartelilk dank voor de inzet
en de gulle bijdragen. De collecte in lJlst is
afgesloten met het mooie resultaat van
Í' 1'213'20' 

mevr. Hijnberg-Mast

Uitgeverij George Sand
presenteeft haar
eerste boek
De nog jonge lJlster ultgeverij George Sand pre-
senteerde afgelopende maand haar eerste boek.
Het verscheen onder de titel 'Lissy' en is geschre-
ven door de eveneens in lJlst wonende schrijÍster
Marian van de Ruit. Zij is ondermeer schrijfster
van'De Onschuld' en'Onrecht'.
In 'Lissy' schetst zij het leven van een vrouw, af-
komstig uit de beter gesitueerde kringen van voor
de Tweede Wereldoorlog.
De hoofdpersoon 'Lissy' overdenkt als oude
vrouw het leven dat achter haar ligt. Ze is de doch-
ter van een plattelandsads en een adellijke moe-
der. In haar jeugd reeds wordt ze geconfronteerd
met een wereld waaraan ze totaal is overgeleverd.
Haareerste lieÍde, waaraan zezich in haaronerva-
renheid vastklampt, is beneden stand en dus niet
getolereerd. Haar hele verdere leven draagt ze
hem echter met zich mee.
Ze trouwt met Harry, haar vaders assistent, een
huwelijk zonder lieÍde. Zijn grillige karakter en
aanvallen van razernij zijn bedoeld om haar eigen
wil te breken.
Desalniettemin blijft ze zichzelf en vindt een vrien-

Agenda's voor het nieuwe seizoen inleveren
voor 1 juli a,s. in verband met het
gecombineerde juli/augustusnummer dat op
12-8-Bg uitkomt.

# Galamagracht 9 - lJlst - 05155 - 1318

din in de kinderjuf, die net als Lissy niet veel be-
spaard is gebleven.
In de oorlogsjaren wordt ze geconfronteerd met
het Jood-zijn van Harry en haar kinderen. Haar
kinderen verliest ze, letterlijk en figuurlijk. Maar
door alle ellende heen groeien zij en Harry dichter
naar elkaar toe. Samen kunnen ze met steun van
de kinderjuf het leven aan. Ook na de oorlog blijft
de ellende hun niet bespaard.
Harry's plotselinge dood bezorgt haar een atta-
que, zodat ze als een mismaakte vrouw verder
door het leven moet gaan.
Een boeiend boek, waarin de schrijfster, op de
haar eigen wijze, een beeld weet tê scheppen van
de verhoudingen tussen man en vrouw in de eer-
ste helft van deze eeuw en de gevolgen van een
oorlog die diepe wonden slaat in relaties en men-
sen voor het leven tekent.

O - Qt peuterspeetpraars

tffi (eo$eceke
We hebben op 13 april j.l. onze jaarvergadering
gehouden. De opkomst was groot te noemen: on-
geveer 40 personen. Het bestuur en de leidsters
hebben op deze avond een kijkje in eigen keuken
geboden: ze hebben geprobeerd informatie te ge-
ven over wat er zoal komt kijken om een peuter-
speelzaal draaiende te houden.
Op deze avond hebben we afscheid genomen van
drie bestuursleden: Atie Wilkens, Meini Wardenier
en Aaltsje Hazenberg. Daartegenover konden we
in hêt bestuur welkom heten: Christa Greiner,
Betty Oppewal en Hilda Bouma.
We zijn nog steeds op zoek naar vrijwilligers(sters)
voor onze peutergroepen. Voor praktisch alle da-
gen in de week kunnen we wel mensen gebruiken,
die onze beroepskrachten (de leidsters)willen hel-
pen in de peuterklas. Hebt u interesse? Bel dan
even met Johan Keizer, tel. 1358.
Met ingang van het nieuwe schooljaar is het mo-
gelijk een aantal peuters de gelegenheid te geven
onze peuterspeelzaal 3 x per week te bezoeken.
Dit kan dan op maandag-, woensdag- en donder-
dagochtend of dinsdag-, woensdag- en vrijdag-
ochtend. Meldt u zich wel zo spoedig mogelijk,
want het aantal plaatsen is beperkt. Voor informa-
tie kunt u bellen met Loes de Ree, tel. 1920.
Verder wensen leidsters, vrijwilligsters en bestuur
van peuterspeelzaal 'Lyts Yleke' u alvast een erg
prettige vakantie!

Peuterspeelzaal' Lyts Yleke'
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hannes Spijksma. Na deze industriemolens
worden in het kon nog even genoemd de Sp0k-
mole, een watermolen (muonts) die vlak bij 'it
stoom' stond en in 1930 is afgebroken en het
Roodhemster watermolentje (spinnekop) dat
aan de spoorlijn lJlst-Sneek stond. De Rood-
hemsterweg is genoemd naar dit 'Reahimster
mooltsje' dat ín lJlst ook wel ten onrechte het
'Lemster mooltsje' wel genoemd.
In hei begin van deze eeuw importeerden de
Gebroeders Bakker een metalen windmolen uit
Amerika om hiermee hun machines aan te drij-
ven. Later maakten de Bakkers dit type molen
geschikt voor polderbemaling. In de loop der ja-
ren zijn door hen honderden windmotoren ge-
plaatst. Nog steeds leved Technisch Bedrijf
Bakker verschillende modellen Amerikaanse
windmotoren en verricht tevens nog reparaties
aan bestaande exemolaren.

Houtzaagmolen De Rat
Na de verkenning van het lJlster molenbestand
richt de heer Bokma de aandacht oo De Rat.
Deze molen is afkomstig uit de Zaanstreek. Hij
komt in 1680 al in de stukken voor onder de

naam Walrot. ln 1828 wordt De Rat verkocht
aan de lJlster kooplieden Willem Hotzes Ring-
nalda (tevens burgemeester) en Hessel Ates
Vellinga en overgebracht naar hier.
Blijkens een advertentie in de Leeuwarder Cou-
rant van 1854 wordt er niet alleen hout gezaagd
op De Rat maar ook koren gemalen. In 1859
wordt de molen voor de helft eigendom van
Walle Melis Oppedilk. Uit bewaard gebleven
zaagloonboeken (1 860-1 945) valt op te maken
dat er heel wat hout is gezaagd op De Rat.
Omstreeks 1 91 B wordt deze houtzager voorzien
van een electromotor en in 1925 worden de kao
en de wieken afgenomen.
Het jaar '1 955 is een belangrijke fase in het leven
van De Rat. Eigenaar Houthandel v/h Weduwe
W.J. Oppedijk vraagt namelijk in dat jaar aan
Gedeouteerde Staten van Friesland toestem-
ming om de molen af te breken.
lr. G.L. Walter brengt rapport uit aan Gedepu--
teerde Staten over de toestand van de molen,
die zijns inziens heel goed is. Naar aanleiding
van dit rappod adviseren G.S. de gemeente lJlst
de zaagmolen aan te kopen en hem zodoende
als cultuurbezit te behouden. Dit voorstel wordt
in de lJlster gemeenteraad met vijf tegen twee
slemmen aangenomen.
Vanaf dat moment gaat het de goede kant op
met De Rat. ln 1959 wordt een nieuwe kap ge-
plaatst en in 1966 worden nieuwe wieken,
staad, schoren en kruirad aangebracht. Toch
kan er, o.a. door het ontbreken van de konings-
spil, nog niet worden gezaagd. In de jaren 1976-
1978 wordt De Rat door de firma Tacoma uit
Stiens weer bedrijfsklaar gemaakt.

Op 27 mei 1978 is het Íeest in lJlst, want De Rat
kan weer houtzagen. Omstreeks 1 977 wordt de
'Stichting Houtzaagmolen De Rat' opgericht.
Deze stichting heeft als doel de molen te bewa-
ren en in bedrijf te houden.
De vrijwillige molenaars hebben ook een be
langrijke rol gespeeld bij de restauraties en hq
in stand houden van de molen. De eerste mole-

Boek over lJlster molens
In het kader van het Monument van de maand iuli is een boek geschreven over
houtzaagmolen De Rat.
Schrijver is de heerAnne Bokma van Wommels, voorzittervan deStichting De
Fryske Mole.
De auteur vertelt in het boek niet alleen allerlei bijzonderheden over molen De
Rat, maar geeft ook veel inÍormatie over andere molens die ooit in lJlst heb-
ben gestaan.
Na een korte inleiding over de historie van de stad lJlst worden achtereenvol-
gens de roggemolen, de eekmolen, het Stoom (v/h de oude molen), de Tromp-
molen en De Rat beschreven.
De laatst genoemde wiekendrager krijgt uiteraard de meeste aandacht. Er
worden ook nog enkele watermolens genoemd. Dat zijn de Sp0kmole en het
Roodhemster molentje. Volledigheidshalve is er nog een korte beschrijving
opgenomen betreffende de windmotoren van de 'Gebroeders Bakker' uit
lJlst.

Molenstad lJlst
In zijn korte inleiding over de lJlster historie
noemt de schrijver lJlst: 'Lyts markrigel'(=klein
maar dapper). De handel en nijverheid, die deze
plaats nog steeds bezit, is te danken aan het feit
dat lJlst vanouds is gelegen aan groot door-
gaand vaarwater: Geeuw en Wijmerts.
Omstreeks 1788 waren hier 4 molens, te weten
een roggemolen, een run- of eekmolen en twee
houtzaagmolens. In'1828 komt houtzaagmolen
De Rat daar nog bij. De roggemolen stond aan
de Geeuw op de plek waar nu de (álde) Pikpêlle
is. Er is verder weinig bekend over deze rogge-
en pelmolen.
Van de eekmolen zijn meer gegevens bewaard
gebleven. Deze molen stond tot de afbraak in
1 862 ongeveer op de plaats waar nu de boerde-
rij van Buwalda staat, Harinxmaweg 14. Op
deze molen werd eikenschors vermalen tot run
of eek wat gebruikt werd bij de leerlooierij. Een
fraaie gedenksteen uit 1749 met een afbeelding
van de runmolen is later ingemetseld in de voor-
gevel van eerder genoemde boerderij.
Waar nu de zagerij van houthandel Oppedijk is
(Holtropweg) stond eeftijds een houtzaagmolen
die de'oude molen'werd genoemd. Een steen
uit 1871 die herinnert aan êen grote verbouwing
is nu nog te bezichtigen in de gang van restaura-
tie-atelier Hans Visser, Zevenpelsen 8. Vroeger
was dit pand het hoofdkantoor van Oppedijk. In

1873 brandde de oude molen af. Er werd toen
een nieuwe bedrijfsruimte gebouwd met daarin
een 'stoomzagerij'. In de volksmond heet dit
oord nog steeds'it stoom'.
Aan het einde van de l8e eeuw werd aan de
Geeuwkade de 'nieuwe molen' gebouwd, die
later meestal de Trompmolen wordt genoemd.
Van 1 861 tot 1 894 is deze houtzager eigendom
van de familie Tromp, afkomstig uit Woudsend.
In 1894 wordt deTromp verkocht aan houthan-
del Oppedijk. Daarna is hij nog enige tijd in han-
den van de twee vaste zagers Sierd Roosjen en
Schelte Westerdijk. De laatste jaren van zijn be-
staan is de molen eigendom van de teerfabri-
kanten Cornelis en Abraham Nauta en is dan in
gebruik bij houthandel Sybolt Okke de Vries.
ln 1922 volgt de afbraak door timmerman Jo-

De Rat en omgeving omstreeks de eeuwwisse-
ling. Direkt links van de molen staat de boerderij
van Attema. (Fotocollectie Fr. Scheepvaart Mu-
seum Sneek).
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Deze opname is gemaakt in 1930 toen de kap en
de wíeken al waren verwijderd. Het houtsi k

links is later ook afgebroken. (Fotocollectie Fr.
Scheepvaart Museum Sneek)

En zo ziet de molen er momenteel weer uit. Om-
dat het oude naambord totaal verrot was heeft
vrijwillige molenaar Eveft Jan Hoen een fraai
nieuw bord vervaardigd met daarop de naam
van de molen en de afbeelding van een rat. De
aloude wiekendrager is nu helemaal klaar om in
juli als Monument van de Maand te fungeren en
de vele bezoekers te ontvangen. (Fotocolletie
Fr. Scheepvaari Museum Sneek)

)w
Als je strals je Multospulletjes voor het

volgende schooljaar komt kopen, neem dan

meteen een sratis deelnaÍneformulier v00r de

'Swing en óing mee'-aktie yan Multo mee.

Meedoen betekent kans maken op 1 van de 5
komplete CD top 10's, die maandelijk worden

uitgereikt door de Free Record Shop aan de

gelukkige winnaars.

|íom hngs en dse ,tn,e,
win de komplele CD rop l0!!

VISSER.IJLST
BOEK. EN FOTOHANDEL-SPEELGOED

Galamagracht 9, Tel. 1318W

lllnt!tra:
atrta:t':)

naars waren de heren H.J.C. van der Woude en
P.J.M. Hoogeveen. Van der Woude, die zich nu
als beheerder heeft teruggetrokken, heeft ont-
zettend veel werk in en aan de molen verricht.

. jn uitgebreide'Molenaarsrappoden' genieten

-grote bekendheid.
De Rat is ook lesmolen voor toekomstige mole-
naars. Na de vakanties is er weer plaats voor
'nieuwe leerlingen'. Leermeesters zijn momen-
teel de heren S.P. Jellema en R. de Schiffart. De
lJlster molenaars verzagen o.a. palen die door
Provinciale Waterstaat zijn afgekeurd. De plan-
ken worden gebruikt voor de restauratie van
molens die eigendom zijn van de Stichting De
Fryske Mole.

'Op het kopje 'Hoe werkt De Rat' is een uitge-
breide technische beschrijving opgenomen. En-
kele gegevens: De wieken hebben een lengte
van 21,50 meter, de zaagsleden worden door
middel van krabbelwerk voortbewogen en De
Rat heeft een zogenaamde Vlaamse blokvang
(een soort rem op de wiekenas).

Aan het eind van zijn verhaal gaat de schrijver
nog even in op het vanouds wettelijke recht van
vrije wind. De windbelemmering (door hoge bo-
men) neemt de laatste jaren sterk toe en dat is
- -n slechte zaak. De slotzin van het boek is: 'De

q-:ken van De Rat mogen echter zonder meer
bij rust de vreugdestand innemen!'

Het boek'Houtzaagmolen De Rat' is uitgegeven
als nr. 4 van de 4e jaargang van de Monument
van de Maand Reeks. Het is ook nu weer uitge-
voerd met de bekende donkerrode omslag. De
schrijver heeft veel interessante informatie ver-
zameld en de molens van lJlst zijn op deskun-
dige wijze beschreven. Niet alleen de molens
krijgen aandacht maar bijvoorbeeH ook het feit
dat meestersknecht Ype Sjoerds Nooitgedagt
(1 873-1 962), de vader van lange Sjoerd, in 1 935
vijftig jaarop de molen werkzaam was.
Dit onderdeel, het beschrijven van het perso-
neel en de omstandigheden waaronder zij hun
werk moesten doen, had mijns inziens wel iets
uitgebreider gekund.
Het boek is geillustreerd met ruim 30 foto's die
afkomstig zijn van musea, bedrijven en particu-
lieren.
ln zijn geheel kan gezegd worden dat deze uit-
gave een goede bijdrage leverl aan de historie
van de lJlster molens, in het bijzonder De RaL
'Een blijvende herinnering aan dit Monument
van de Maand' staat terecht in de bekende gele
folder.
De prijs van dit boek is f 12,50 en het is te koop
bij boekhandel Visser en gedurende de maand
juli ook in de houtzaagmolen De Rat.

Frits Boschma
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Voor nieuwbouw, uitbreiding oÍ
onderhoud van uw:

a VeÍwaÍming
(C.V. en lokale verwarming)

. Sanilair en walerleiding
a Zinkwerk
. Dakbedekking

Installatie- en loodgietêrsbedÍiil

A. SIIPERDA
Stadslaan 2a. teleÍoon 05155-1224

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

ProeÍde U al:

Ons vers gemalen

heerlijk gekruid
gehakt

en onze echte

Friese droge worst?

D i nsdags- en v ri jd ag savond s
bezorgen wii Uw bestellíng!

SLAGERIJ

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

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

het bedrijÍ voor levering en plaalsing
van alle soorten glas.
verkoop vanl verÍ, behang, doe-het-
zelÍ-artikelen, klompen, werk-, klomp-
en turnschoenen.

J.G.DEVRTES -IJLST
sclrilders. en bc'hangersbedrgÍ

doe-het-re[Í-zaal<

Galamagracht 13 - Tel. 05155-1387

V.V.V. kantoor IJIst geopend
Op zaterdag 3 juni 's morgens om 10 uur heeft burgemeester B.W. Cazemier
het V.V.V. kantoor aan de Geeuwkade geopend.
De burgemeester die met het Dryltser sk0tsje 'Friesland'van Allard Syperda
c.s. ter plekke arriveerde, moest eerst een ballon doorprikken waarin de sleu-
telwas verborgen.
Daarna kon de voordeur worden ontsloten en was de opening een feit. Dit al-
les geschiedde bii prachtig zomerweer en onder toezicht van veel belangstel-
lenden.
Draaiorgel De Milord uit Sneek zorgde voor toepasselijke muziek.

Na de opening konden geinteresseerden een
kijkje gaan nemen in het V.V.V. kantoor. Dit vorig
jaar Íraai gerestaureerde pand wordt deels ge-
bruikt als Íotostudio De Kykkast van mevrouw F.

Sybrandy-Meijer en deels als V.V.V. kantooÍ. Bo-
ven woont mevr. Janny de Jong, die tevens de
achtergelegen toilletten schoonhoudt. De nu ge-
realiseerde toiletvoorziening is in de gemeente-
raad vele jaren een punt van diskussie geweest.
De genodigden gingen na de kennismaking met
de lJlster V.V.V. naar de keurig verbouwde eetzaal
van Het Wapen van lJlst.
De familie Huisman, eigenaar van café.restaurant
Het Wapen van lJlst, kreeg van de burgemeester
een pluimpje dat dit etablissement er nu weer zo
keurig uitziet. Dit werd onderstreept door een ap-
plaus van de aanwezigen. De heer Cazemier zei

dat de gemeente Wymbrits ook belang heeft bij
goede V.V.V. voorzieningen. In rekreatie en toe-
risme liggen volgens hem goede kansen voor
lJlst, want deze stad heeft vanwege zijn struktuur
een bijzondere charme.
Hij had ook veel waardering voor het feit dat hier
de laatstejaren zoveel panden zijn gerestaureerd.
De heerA. Lok, direkteurvan de ProvincialeV.V.V.
te Leeuwarden, vond het ook fijn dat lJlst als
hoofdplaats van de gemeente nu een eigen V.V.V.
heeft.
Hij waarschuwde de V.V.V.'s in Wymbrits wel om
vooral hetzelfde beleid te voeren, zoveel mogelijk
samen te werken en het inÍormatie-nivo hoog te
houden. Het kan volgens hem in de toekomst nog
wel eens gebeuren dat er om financiële redenen
per gemeente slechts één V.V.V. kantoor blijft be-
staan.

Èij noemde het lJlster V.V.V.-model een goed
voorbeeld: fotobedrijf en V.V.V. kantoor in één
oano.
De heer Bangma sprak namens de Federatie van
Friese V.V.V.'s. Hij wees erop dat de mensen die
vaak belangeloos de V.V.V.-kar trekken of getrok-
ken hebben, ook wel eens geprezen mogen wor-
den.
De voorzitter van de plaatsetijke Vereniging Voor
Vreemdelingenverkeer, de heer Louw Schotanus.
bedankte iedereen voor zijn en haar medewerk,
bij het V.V.V.-gebeuren in lJlst. Hij hoopt dat oàí
in de toekomst weer mag worden gerekend op de
medewerking van de lJlster bevolking en midden-
stand.
Voor de kinderen was er een ballonwedstrijd en
een luchtkussen op de overkluizing; hiervan werd
druk gebruik gemaakt.
Mej. Baukje Wiersma gaat het lJlster V.V.V. kan-
toor beheren.
Zij heeft in Koudum op dit gebied reeds ervaring
opgeoaan.
De opening, begunstigd door mooi weer, was
stiilvol en lJlst heeft er weer een nuttige voorzie-
ning bij.

lJlster Voetbalclub lJ.V.C.
27 April1990 bestaat de voetbalvereniging lJ.V.C.
65 jaar en dat willen we groots vieren met een
grote feesttent (60x16 meter) op het parkeerter-
rein bij de sportvelden. Deze feesten trekken
enorm veel publiek en zijn tevens bedoeld voor de
financiële injectie voor onze vereniging. Het pro-
gramma is als volgt samengesteld door organisa-
tor Lammed Koster:
Donderdag 26 april 1990: Groie soundmix en
playback show.
Vrijdag 27 april 1990: Koffiemorgen -'s avonds
een grandioze dansavond met'New Four'uit Bra-
bant.
Zaterdag 2Sapril 1990: 's morgens tekking ver-
loting en gezellig samenzijn - 's middags een da-
verend kinderprogramma - 's avonds slotavond
met de topformatie uit Volendam ïhe Friends
(goede wijn behoeft geen krans).
Verder de volgende dansavonden in lt Mienskips-
hOs om de financiële huishouding draaiende te
houden:
zaterdag 21 oktober 1989: The Boellies (6 perso-
nen), zaterdag 27 ianuari 1990: Fantasy; zaterdag
3 maart 1990: The Boellies, een geweldig orkest.

Bestuur voetbalvereniging lJ.V.C.

ANNA SCHRAA-VAN POPTA

G ED I PLO M EERD
PEDICU RE

Vakantie 17 iuli tot 28 aug.

Geeuwkade 11 - Telefoon 1930
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DE SPANJERSBERG KOLLEKTIE
DE GROCTSTE KANS VAN SLAGEN

N, . GEBOORTE MNKONDIGINGEN
. HUWELIJKS MNKONDIGINGEN
. UITNODIGINGEN
. BLANKO KAARTEN
.MENU'S ENZ.
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# Galamagracht 9, tel. 1318

-rlrnTITI-ITIT
J meuoermakerr; r.garama i;rst
maatwerk in meubelen, keukens, interieurbouw , proJekt -

meubilair uilenburo 16-18. 8651 ek iilst, teleÍ.05155-2251

alle
inlichtingen over alles wat met

ziektekosten verband
houdt

elke woensdag in lJlst
Gemeentehuis, Stadslaan 75

van 10.30 tot I I .30 uur

zi,elrcnfonds
leeuwaden-sngnk

Harlingertrekweg 53, 058-9139Í

ftrfËflfrrr
Boodhemsterweg 5

8651 CV lJlst
TeleÍoon 05155-1 900/1500

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

UÍ|Í|NDEET PAKTU

BIJ OÍ|TFF

Nu in de Boekhandel

van\utznvandc Rr/it

VISSER.IJLST
BOEK. EN FOTOHANDEL. SPEELGOED
Galamagracht, telefoon 131 8

In Dryltser
Slokje...

Slijterii J. Schreur
Galamagracht 34, lJlst

Tel.05155-1570

TIMMER- EN AANNEMERSBEDRIJF

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

lJlst, Roodhemsterweg 4, TeleÍoon 05155-1880/1 348
Postadres: Postbus 29, 8650 AA lJlst
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Uitbreiding Patiëntênraad
De Patiëntenraad lJlst e.o. is van plan haar gebied
uit te breiden met de plaatsen Hommerts, Jutrijp,
Heeg, Oudega-W, Gaastmeer en Nijland.
Onlangs hebben we in de plaatselijke krantjes een
advertentie geplaatst en gevraagd naar mênsen
die aktief willen zijn in de Patiëntenraad. Bij onze
laatste vergadering in mei waren er al enkele en-
thousiaste mensen uit deze dorpen.
Zijn er hier in lJlst e.o. nog mensen die zich inte-
resseren voor de gezondheidszorg en die graag
mee willen werken in onze Patiëntenraad; loop
dan eens langs bij een van onze bestuursleden of
woon vrijblijvend eens een vergadering bij om zo
een indruk te krijgen wat wij zoal doen.

Nieuwe bezoekregeling Sint Antonius Zieken-
huis
Van het S.A.Z. ontvingen wij bericht dat er per 10
juni 1 989 een nieuwe bezoekregeling zal ingaan.
Na evaluatie van de oude regelilng is gebleken dat
de patiënten ontevreden waren. Ze kregen te wei-
nig rust en hadden te weinig privacy. Voor het per-
soneel was het ook erg moeilijk om alle noodzake-
lijke werkzaamheden naar behoren uit te voeren.
De bezoekers waren over het algemeen wel tevre-
den.
De conclusie is dan ook dat de regeling die in juni
1987 ingevoerd is, op dit moment niet haalbaar is,
er blijven te veel bezwaren bestaan, van zowel pa-
tiënten als medewerkers. De voornaamstê rede-
nen hiervoor zijn het te groot aantal patiënten op
een zaal, de grote onrust, het gebrek aan privacy
en de gebrekkige bezoekersaccommodaiie in het
ziekenhuis.
De nieuwe bezoekersregeling is als volgt: dage-
lijks algemene bezoektijden: van 15.30-1 6.00 uur
en van 1 9.00-1 9.45 uur; extra bezoektijd op zon-
en feestdagen van 1 1.00-1 1.30 uur.
Uitzonderingen: de psychiatrische afdeling (afd.
P) heeft overdag geen bezoekuur om therapeuti-
sche aktiviteiten. De avond- en weekendbezoek-
tijden zijn gelijk aan die van de overige afdelingen.
Op woensdagmiddag is bezoek op afspraak mo-
gelijk.
Voor de kinderafdeling gelden in principe vrije be-
zoektijden. De beste tijd ligt echter tussen 9.00-
12.00 uur en 14.00-19.00 uur. Bezoekers onder
de 12 jaar mogen alleen na overleg met de ver-
pleegkundigen op bezoek komen.

Thema-avond van de Patiëntenraad lJlst e.o.,
op 26 april Í989, onderwerp'Over opvoeden
gesproken', door Marleen OostêrhoÍ, orthope-
dagoge.
Marleen is werkzaam bij de kruisvereniging, regio
Noord en sinds kort is ze ook werkzaam in Sneek.
Ze heeft een eigen praktijk, waar ze kinderen krijgt
met meer ekstreme opvoedingsproblemen.
Deze avond vertelt Marleen voornamelijk over de
opvoedingsproblemen bij kinderen van 0 tot 6

laat.
Wat is opvoeden? Dit is iets wat je niet leert uit een
boekje of tijdens je opleiding. Opvoeden leer je

met vallen ên opstaan, door het leven van alledag.
Het ingewikkelde van opvoeden is dat niets voor-
spelbaar is. Het speciÍieke in opvoeden is ook je
eigen kijk op het leven. Voorbeeld: waarom zeg je
altijd: 'eet je bord leeg', 'dit moet je doen', 'dat
mag je niet doen' enz. Zo ga ie een machtstrijd
aan met je kind en die verlies je altijd. Dus moet je
jezelf, je ideeën ook weleens even bijstellen.
Kinderen met slaapproblemen:
Voor kinderen die overdag erg aktief zijn, is het
belangrijk dat ze voor het slapen gaan rustig zijn.
Dit bereik je niet door nog even lekker te stoeien,
druk doen, mar even praten, over wat ze bijvoor-
beeld die dag hebben gedaan, beleefd hebben.
Je moet afbouwen.
Er zijn ook kinderen die niet alleen willen zijn; wan-
neer ze 's nachts wakker worden, willen ze moe-
der zien. Moeders geven vaak overdag te veel
aandacht aan hun kind.
Je kunt kinderen best wel leren om even alleen le
zijn, als moeder dan terug komt zegt ze: 'Ílink van
je dat je even alleen kon zijn'.
Als je als ouder probeert het le kind overdag zo-
veel mogelijk naar de zin te maken, krijgt het kind
niet de kans zich ook eens Íot te voelen.
Je rot voelen en angstig zijn hoort bij het leven.
Vaak wordt er tegen een kind gezegd: 'ach je
moet niet bang zijn'. Dat is angst ontkennen. Zo
leert het kind niet om met angst om te gaan.
Je kunt als ouder ook angst overbrengen op het
kind, denk maar eens aan onweer.
Het is dus heel belangrijk het kind te laten voelen
dat angst en je rot voelen bij leven hoort, nooit die
gevoelens ontkennen maar leren om er mee om te
gaan.
Er zijn veel kinderen die het zogenaamde claim-
gedrag vertonen. Dit is hêt konstant beslag op
je feggen. Kinderen tot ongeveer 2,5 jaar zijn
heel lichamelijk ingesteld, die lichamelijke af-
hankelijkheid moet je ook afbouwen.
Zoek bepaalde momenten in een dag om lek-
ker te knufÍelen, bijvoorbeeld tijdens het ba-
den, oÍ voor het naar bed gaan.
Door teveel toe te geven aan claimgedrag
maak iê het kind erg afhankelijk. Kinderen
vanaÍ 2,5 jaar leggen beslag op je door kon-
stant têgen je te pratên. Dan kun je best eens
zeggen:'nu even niet, ik ben bezig',
Na deze inleiding en het vragen stellen vanuit
de zaal, komen we tot de konklusie dat het een
geslaagde avond is, en dat opvoeden inder-
daad geen gemakkeliike zaak is, dat jê leert
door vallen en opstaan, eên lach en een traan.

Tinie Hollander
Geke Philips

lllieuw alarmnummer
na in

I.rI_rr_lll
Jaarverslag 1988-1989
Patiëntenraad lJlst e.o.
- Innovatieprojekt Sint Antonius Ziekenhuis: me-
vrouw W. Kempenaar was afgevaardigde voor de
Patiëntenraad. De voorbespringen zijn inmiddels
afgerond.
- Direktieoverleg St. Antonius Ziekenuis: Maria
Brink en mevr. W. Kempenaar. Er heeft dit jaar
twee kêer overleg plaatsgevonden.

'- Op de P.P.C.P.-vergaderingen werd de Patièn-

r .rnraad vertegenwoordigd door Meta Mulder en

-Maroriet van dlr Werf.
- Eiwerden weer drie thema-avonden georgani-
seerd. Onderwerpen waren: 'Dagverblijf voor ou-
dere verstandelijk gehandikapten', inleidsters: A.
Kooiker en A. Hoogterp; 'Migraine', inleider: dr. J.
vjd. Meulen; 'Over opvoeden gesproken', inleid-
ster: Marleen Oosterhof .

- Mevr. W. Kempenaaren Maria Brink hebben het
bestuur van de C. D.A. vrouwenraad geinformeerd
over de aktiviteiien van de Patiëntenraad. Naar
aanleiding hiervan zijn we uitgenodigd dezeinÍor-
matie nog eens te herhalen op de jaarvergadering
in januari.
- In november vond een gesprek plaats met de
direktie van het Sint Antonius Ziekenhuis, waarin
onder andere ter sprake kwam: de komst van een
mobiele niersteenvergruizer voor de ziekenhuizen
in Leeuwarden, Sneek en Heerenveen; het ver-
loop van vrijwilligerswerk.
- Tengevolge van een éénmalige subsidietoe-
kenning van het ministerie van W.V.C. kon het
P.B.O. (Patiènten Belangen Organisaties) van

,'artgaanmeteenondersteuningsprojektvoorde
Viese P.B.O.'s. Ookwij nemen hieraan deel.4 Fe-

bruari vond de startdag plaats in de Marnewier te
Witmarsum.
- We zijn bezig om de mogelijkheden le bekijken
om het werkgebied van onze Patiëntenraad uit te
breiden met de plaatsen Jutrijp/Hommerts, Nij-
land en Heeg. In de betreffende streekbladen is
een oproep voor belangstellenden geplaatst.
- In maart vond er een gesprek met dr. Sietsma
plaats, waarin de vrije arlsenkeuze ter sprake
KWam.
- Naar aanleiding van gezamenlijke afspraken
binnen het P.B.O.-projekt hebben wij samen met
de Patiëntenraad Sneek een enquête gehouden
wat betreft de wachttijden in de polikliniek van het
Sint Antonius Ziekenhuis. Over het algemeen was
er in de betreffende week geen sprake van ek-
streem lange wachttijden.
- In verband met het vertrek van 3 leden van de
Patiëntenraad zijn nieuwe, enthousiaste leden ui-
teraard van harte welkom!
Het bestuur bestaat uit: voozitter Conny Zonder-
van, Sudergoweg 6; sekretaris Nel Blaauw, Ze-
venpelsen 18; penningmeester Geke Philips, Ga-
lamagracht 74; Fokke de Haan, Mientlàn 33;
Klaske Hoeksma, Dassenboarch 24; Tini Hollan-
der, Ylostinslaan 2; Roelie Raadsveld, Galama-
gracht 73, Margriet v.d. Werf, Zevenpelsen 6; Ma-
ria Brink, Zevenpelsen 84.
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'OJaarmarkt lJlst

Op 3 augustus a.s. wordt de traditionele jaarmarkt
rond de grachten gehouden.
's Morgens vroeg stallen de diverse standhouders
dan weer hun waren uit, waarna het publiek vanaf
9.00 uur de gelegenheid krijgt van dit alles te ge-
nieten en natuurlijk om inkopen te kunnen doen
op dit jaarlijks terugkerende festijn.
Verenigingen en organisaties, alsmede de lJlster
middenstand worden in staat gesteld aan deze
jaarmarkt deel te nemen.
Inschrijving kan geschieden door opgave van het
aantal gewenste meters en een omschrijving van
de aan tê bieden waar via Postbus 16 te lJlst aan
Commissie Jaarmarkt lJlst. Ook dient men te ver-
melden of men gebruik wenst te maken van een
huurkraam. De kosten zijn / 6,00 p/mtr (met een
min. van í 25,-) en een huurkraam kost / 25,-. De
organisatiê houdt zich het recht voor inschrijvin-
gen te weigeren. Definitieve toewijzing geschiedt
in de eerste weken van juli, waarna de kosten voor
22 juli moeten zijn overgemaakt.
Tot onze spijt is het niet mogelijk om ook weer een
ringrijderij te organiseren met Friese sjezen en -
paarden. Sinds dit gebeuren door de gemeente is
overgenomen is gebleken dat ditfinancieel beslist
niet haalbaar is. Een dergelilke ringrijderij is erg
kostbaar en zelfs met sponsoring van de hoofd-

prijs, de gouden zweep, is het niet mogelijk dit Íi-
naRcieel rond te krijgen.
De publieke belangstelling is van dien aard, dat
het ook niet mogelijk is via entreegelden de zaak
rond te krijgen. Alleen met vrije entree en totale
sponsoring zou zoiets nog haalbaar zijn, maar dat
lijkt ons vooralsnog een niet haalbare kaart. Wij
vinden dit jammer, want lJlst en haar grachten ga-
ven een speciale sfeer aan dit prachtige vermaak.

Commissie Jaarmarkt lJlst

Boottocht Zonnebloem
Dinsdag 9 mei j.l. was het dan eindelijk weer
zover: de jaarlijkse boottocht van de Zonne-
bloemafdelingen Heeg, lJlst en Hommerts-Jutrijp
kon weer beginnen. Met 85 gasten aan boord ver-
trok de Mozad om 9 uur uit Heeg. Het weer was
geweldig, de boot prima ín orde en iedereen had
er erg veel zin in, zowel de gasten als de mede-
werkers en medewerksters. De stemming zat er
vanaf het begin al goed in, niet in het minst dank zij
mijnheer van Sinderen, die letterlijk en figuurlijk
liet horen, wat hij in zijn mars heeft. De kofÍie
smaakte best en de tulband was heerlijk.
Na een mooie tocht via Woudsend. Sloten en het

Koevorder Meer arriveerde men in Langweer. Na
een uitstekende broodmaaltijd met soep ging
men het dorp in. Ondanks het feit, dat vele winkels
gesloten waren, genoot men toch van het altijd
weer mooie plaatsje, ook al omdat de zon (on-
danks de weerberichten) ons niet in de steek liet.
Sommigen kregen zelfs een stoel van boord en
probeerden op de wal alvast een bruin kleudje te
krijgen.
Ook de terugtocht verliep uitstekend: via de Noor-
der Oudeweg, de Goiengarijpster Poelen en het
Sneeker Meer kwam men uiteindelijk weer in de
Jeltesloot terecht. Dit alles onder het genot van
thee en later een borreÍtje. Mijnheer van Sinderen
bleek onvermoeibaar te zijn en speelde maar
door: geweldig. Ook de verloting was weer een
succes (vooral dat mooie kleedje, hè...).
Om precies vijf uur meerde de heer Harder de Mo-
zart weer af aan de Koaldijk onder muzikale bege-
leiding van het Hegumer muziekkorps. Dit laatste
was voor velen een grote verrassing.
Uit (latere) reakties bleek, dat de gasten een fan-
tastische dag gehad hebben. Alle medewerksters
worden dan ook bedankt voor hun geweldige in-
zet. Ook dokter Schoenmaker, zuster Agnes en
de verpleegkundigen worden heel hartelijk be.
dankt. Dat de musicus, de heer Van Sinderen, i-
lemaal uit Brantgum naar Heeg heeft willen kí

OP\^/ATERSLAPEN

maten verkrijgbaa/, en past op elke gepedo.
reeÍde bodem, of op een dwarsgespannen
sprraal.

De Aqualito is in een mum van tijd geïn-
stalleerd. ZelÍs de grootste maat maÍas instal-
leert u zelÍ. Hiermee wordt voorgoed afgerekend
met de waterbedden die alleen door de vakman
kunnen worden geïnstalleerd. Geen omkijken

meten aan uw eigen voorkeur. Hoe meeí water
in de kolom, des te steviger wordt de matras.

Het zelf installeren van uw eigen Bruca-
Aqualit@ kán geen probleem zi,n; de
instruktie wijst u vanzelf de weg en korte tijd later
kunt u zelf genieten van het comfort en de zachte

deining van uw eigen wateímatras.

ZO EENVOUDIG ZEÍ U UW WATERMATRAS IN

1. Het elekifonisch regelbaar veMarmingselement rcrdt
In de matras gelegd.

2. De blauwe kunststof beschermhoes wordtover de
natrasgetrokken. Lekkage is uitgesloten door deze
speclale veiligheidshoes.

3. Hetgeheel wordt samen metde stoffen buitenhoes in

het bed gelegd. Deze buitenhoes is v@rzien van een rits.
sluiting om het bovendekte kunnen vastzetten.

4. De kolommen gevuld met water worden naast elkaar
in de matrasgelegd.

5. Tenslotte wordt het stoÍÍen bovendekd.m.v. de rits-

sluiting met de buitenhoes verbonden.

OP WATER SUIPEN IS IDEAAL

Wie wil genieten van de best mogelijke
nachtrust in de meest natuuíijke, ontspannen
slaaphouding komt vanzelÍ terecht bii het
slaoen oo water. De medische wereld erkent
de voordelen van het slapen op water al sinds
lange tijd: de Aqualit@ watermatras ondersteunt
het lichaam ootimaal en verdeelt het lichaams.
gewacht geljjkmatig over de gehele lengte,
waardooí plaatselijke druk bij bijvoorbeeld
de schouders oÍ de heupen wordt opgeheven.
De wervelkolom wordt ontlast en venoont een
rechte lijn, ongeacht de ingenomen slaap-
houding.

Ervaar nu zelf het comfon en de behaag.
lijkheid van slapen op water en ontdek dat de
Aqualito zich aan uw eigen lichaam aanpast.

Stabiliteit door afzonderlijke elementen
De Aqualit@ is bovendien zeer stabiel

te noemen door de unieke samenstelling van
afzonderlilk te vullen waterkolommen. Deze

aízonderlijke elementen maken het mogelijk
dat twee mensen in één waterbed slapen,
zonder last te hebben van elkaars bewegingen.
Het indrukken van één van de kamers verstoort
nauwelijks de stabiliteit van de andere. Een zee

van rustl

Past gewoon in je eigen bed!
De Aqualrto watermatras maakt het

eindeliik mogelijk: op water slapen in ie eigen
vertrouwde bed. De Aqualit@ is in alle gangbare

meer naar (en geen extra installatiekostenl) f;f;if,
De Aqualito vormt bovendien de eerste ' : i ,' y i..jUe AqUailIv vorml oovenoren Oe eersle .'_' ;. .1".,"-.;,.:

watermatÍas die het u mogelijk maakt de matrasl;,".; j-"'. -"..'i;
zelf metwatertevullen.endegewensteveer- I .".'" :, : i; :i.ZEll IírEtWdtEI ttsVUllEll.tsllUCBCWgll5teVegÍ- ..,- "

kracht daarmee zelf te bepalen. Precies afge- #-

Priizen: 90/200-Í. 1.625,00; 140/200-t. 2.185,00; 160/200-Í. 2.460,00; 180/2OO-Í. 2.205.00.
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men om belangeloos deze dag muzikaal op te
luisteren wordt bijzonder op prijs gesteld. En tot
slot mogen natuurlijk ook de kapitein en zijn be-
manningslid niet vergeten worden: alles was
prima in orde, bedankt.
Nogmaals hartelijk dank allemaal en hopelijk tot
volgend jaar!

Slotavond NCVB/CPB
Op 12 april hielden NCVB en CPB hun gezamen-
lijke slotavond van het winterseizoen.
Mevrouw Hoekstra kon een flink aantal dames
welkom heten, alsmede de heerWagenaar, kok in
'Bloemkamp' te Bolsward.
Na het meditatieve gedeelte en de mededelingen
kreeg de heer Wagenaar het woord over het on-
derwerp'Gezonde Voeding'.
- Gezond eten wil zeggen: zorgen dat je drie
maaltijden per dag krijgt, niet te overdadig, maar
wel voedzaam.
- De tussendoodjes bij kotfie, thee en borreltje
zorgen vaak voor te veel calorieën.
- Veel ziekten (o.a. hart- en vaatziekten) zijn toe te
schrijven aan onze welvaart, te veel en te vet eten.
Pas daarom uw eetoatroon aanl

._.) heer Wagenaar.reikte een stencil uit met vier
-recepten voor salades en van drie recepten had hij

een hapje gemaakt. De smaak van de Friese, Wal-
dorff- en ham-en kaassalades was heel goed.
Veel vragen werden gesteld over het houden van
diëten.
Een goed recept is: minder eten, meer bewegên.
Aan het eind van de avond wenste mevrouw
Hoekstra ons, na het leven van een gedicht, een
goede zomerperiode toe en. . . denk in uw vakantie
eens aan mensen die niet in de gelegenheid zijn
om er op uit te gaan. Laat eens iets van u horen!

A. Frankena-Hoomans

Supportersclu b D ryltser
sk0tsje opgericht
Zoals wellicht bekend is voeren Allard
Syperda en de zijnen al sinds 1 982 het wapen
van de stad lJlst als zeilteken. De eigenaars
van hel sk0tsje Friesland willen graag voor
lJlst zeilen, Men vond dat de band met deze
stad dan wel verstevigd moest worden.
Daarom is op maandag 12 juni in het Wapen
van lJlst de supportersclub van het DÍyltseÍ
sk0tsie, de Friesland, opgericht.

Hoewel het deze avond niet bepaald "verga-
derweer" was, waren er op deze bijeenkomst
toch nog 13 vrouwen en mannen aanwezig.

Jaap Wiersma, één van de initiatiefnemers,
vertelde de aanwezigen heteen en anderover
het ontstaan van het sk0tsjesilen in lJlst. De
bedoeling van de supportersclub is het
sk0tsje hier meer bekendheid te geven,
bepaalde belangen te behartigen (bijv. een
ligplaats in lJlst) en zorgen voor aanmoedi-
ging tijdens en na de zeilwedstrijden. Een
driemanschap zal de zaken voorlopig waar-
nemen.
In het najaar zal opnieuw een vergadering
worden belegd waarin een deÍinitieÍ bestuur
wordt gekozen.
Eén van de nieuwe supporters stelde de vraag
oÍ het ook mogelijk is dat in juli tijdens het
Monument van de maand, de Friesland ook
zeiltochtjes met belangstellenden op de
Geeuw kan maken. Er zal met de eigenaren
van het schip worden overlegd wat de
mogelijkheden zijn aangaande dit aardig
idee.

Tot slot volgen hier nag even de data van de
IFKS-zeilwedstrijden waaraan de Friestand
zal deelnemen: 5 aug. Lemmer;7 aug. S/oÍer-
meer; 8 aug. Heegermeer;9 aug. Fluessen bii
Elahuizen: 10 aug. Makkum; 11 aug. Hinde-
loopen en de slotwedstrijd is op zaterdag 12
aug. te Staveren. De aanvangstijd van alle
wedstrijden is 14.00 uur.

I... IN JE EIGEN BED.

DE AQUALITO HEEFÍ NOG MEER UNIEKE EIGENSCHAPPEN:

0ptimale ondersteuning
De unieke stabilisator in de water

kolommen zoígt voor een totale beheersing van
het water in de matras. Zodra u gaat liggen oÍ
zich omdraait, veranderen de waterkolommen
langzaam maar zeker van vorm. Door hun

enorme flexibiliteit wordt het lichaam op de
meest natuurlijke wijze ondersteund. Het wateí

onder de schouders en heupen zal verder
worden ingedrukt dan dat onder de nek, rug

en beenholten. ln perfekte harmonie met de
contouren van het lichaam.

Maximale inhoud 100 liter
. Een één-persoons watermatras met
3.afzonderliike waterkolommen bevat ten
hoogste 100 liter waterinhoud. De water-
kolommen zijn gevuld met een stabilisator,
waardoor er als het ware een spons ontstaat,
die - gevuld met water - voor een uiterst com-
fortabel slaapcomfort zorgt. De Aqualito is een

echte lichtgewicht watermatras van Bruca.

SoÍt, Medium oÍ Stevig zelÍ
te bepalen

De stevigheid van deze
watermalras is door de waterin-
houd zelf te beoalen. 0o duide-
lijke wijze staat aangegeven welk
waterniveau voor welke hardheid
zorgt. Hoe meer water, des te
steviger de matras.

Veniuarmingselement
over de hele matras

De Aoualito is verkoelend in warme
zomermaanden, en biedt warmte in koude win.
termaanden. Over de gehele matras verdeeld
vindt u een gegarandeerd veilig venrvarmingsele.
ment dat dooÍ de perfekt werkende thermostaat
voor een constante en behaaglijke temperatuur
zoíE díaagl. Dit verwarmingselement
voldoet volledig aan de eisen van de
G.S.en V.D.E. keuring. Een veilig ideet

Groot aantal maten
De Aqualito is leverbaar in de gangbare

maten 90/200, i40/200, 160/200 en zelfs in
180/200 cm.

De schitterende sÍetchhoes om de
watermatras heen bestaat voor 70% uit katoen.
De aÍdekking bevat 500 gr wol per m2 en zorgt
voor een behaaglijk en comfortabel slaap-
klimaat. De onderlaag heeft anti-slip nopjes
zodat een extra matrasdek overbodig is.

#

'í//oninginilEnw Galamagracht 18
Te|.05155-2372

Damast

Vraagt vrijblijvend demonstratie. EnnHhnilÍ;fuÍtHHfileili P081.
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Waaromhopcn...
afs a voordelig
Iruntharen?

De doe-het-zelver huurt bij
ons o.a.; . Ladders a Rol-
stelgers o Speciemolens
a Cirkelzagen a Decoupeer-
zagen a BOormachines
o Schuurmachlnes o Parket-
sch uu rmac h i nes o G rond -
of Tuinfrezen . Kettino-
zagen enz. enz.

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

Galamagracht 44 - lJlst
Tel.05155-1996

atplia

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

&q,-t lb-nd n ampJru rutup.ttw,

KWALITEITSFIETSEN VOOR IEDEREEN!!

0azells
Befevus

Sperle

. TOURFIETSEN. SPORTFIETSEN. TRIMFIETSEN. SPARTAIVIET. JEUGD/KINDERFIETSEN

ook voor: advies, service en repaÍaties

iilst Jurien Hoomansstraat 2 teteÍoon 051s5-1664

dfaCh tS tgfC0mpegn ie Faraetswei 22 tereroon 05122-26s4

rijwielbedrtjÍ

tr
tr
n
tr

GROND- EN VERZETWERK
WALBESCHOEIING
HEIWERK N RIOLERING
AGRARISCHE WERKZAAMHEDEN

ïffii?ffaii,.iffiirïïtr
Galamagracht 107 8651 EE lJlst 05155-1491

,,ffi GARAGE
É--WWR.KROES #

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

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

TIMMER. EN AANNEMERSBEDRIJF

FA.G.SPIJKSMA& ZN.

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

voor u op maat

Uilenburg 35 - lJlst - Tel. 05155-1228
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'wEttw[WtZE-

Jawis, foel om. Noch eefkes ber0ke, eefkes yn 't
gesicht sjen en jou my no de bêle mar (nim de
prom mar mei), sa seach er my oan.
Foardat it aaike mei in timpe brea nei binnen soe,
waarden de eagen noch in moskjepear gewaaryn
de paps0ger, dy't mei syn grutte farske twigen
foar't rÉt hong. Eefkes wat tsiere en bekfjochtsje
en nup...
Folle tellen..., noch koarter dus. En fuort wiene se
al wer. Nei in farsk twiigje?!
It wie hjoed de dei fan de ferealens, dat wie wis.
Op 'n skerpsten hjoed. Want wa wit.
De lêste breakrommels wiene Íoar de miggen.
lentsje hie sa'n grouwe krommel en soe der krekt
oer te set - de eagen heinden it fereale byld noch
krekt - doe waard er Ían achteren 'oanfallen'. 'n
Hupke, Íol'tel... mear net. Swier waar hjoed, skeat
it troch de kop; de miggen stekke!
Hjoed.soe it heve. Nei 't eilán. Fekànsje. De loft
waard blau, de sinne al gleon en der streamde in
gefoel fan ferealens troch 't lichem.
Fereale op de natuer, op de skepping, sa moai, sa
fris, sa 0nbeskamsum moai, sa goudearlik Íereale!
It waard wer heechtiid dat der werris goed praat
wurde oer És rintmasterskip.!
It liftsjen slagge net - foarhinne wie 't hier en burd
te lang en te grut, no soe it wol te koart en te stike-
lich wêze-dan mar mei de bus.
Dêr binne se (hee: se!) op 't lêst ek foar.
Achteryn wie't bêste sicht.
En ja hear, healwei de bus in jong pearke. Hàn yn
hàn, skotten d'eagen, en wakkertsjin elkoar m0s-
kopje en gnyskje. Hoe tichteÉHarns, hoe tichter it
pear. Tsjinelkoar. Op'e boat koe't miskien ektref-
fe.
Watte?! Op'e kaai in jonge mei in Íamkel Tegearre
'n goeie tritich? Frije dat it klapte. En Íolle tellenl lt
koe wol in wedstriid wêze. Mar tusken wa dan?
Mei grutte niget en grutte eagen, waard it gers-
griene steltsje hoeden skóge. Sljocht wiene se
meiinoar. No tute hja him yn de keale hals en hy
hie de lellen te pakken. Tsjongenochenta. Hawar,
de boat wie Írij, d'r mar op. Goed en wol op it
Waad, waard it wer tinken. De sinne die der sines
ta. Dat wol sizze, dy lei in gleone gloede oer it
klymske Waad en dat paste alhiel yn it fereale byld
wat de netfluessen heinden en trochstjoerden -
Íia 't rêchmoarch - nei de 'kop-der-by-hálde-

hjoed-harsessen', want net fier óf lei in àlde Írou
har ronfelige hàn Íereale yn dy Ían har man.
Teminsten, sa moatte we dat mar oannimme, al-
hoewol't men it by áldere minsken hjoeddedei
soms ek al net mear wit hoe't it krekt sit.
Hja seine net folle, in golle glim fan beide kanten
wie kenlik wol genóch. Hy hie syn piip 0t'e m0le
helle en sei sÍntsjes wat by har yn 't ear. Hja lake
en liet har holle tsjin syn skouder sakje. Prachtich.
Skitterjend, dy sinne op dat grize hier. ..
Hoe Íolle tellen wol net?!
Op 't eilàn harken d'eagen it iene fereale nei't oare
byelkoar. Jongelju, punkers - de griene en oranje
stikels ynelkoar - gesintsjes, hippies ensafuor-
thinne.
Allegear op in bepaalde wize oÍ healewize, fereale.
En as d'eagen dit byld fêst hàlde woene, dan
moasten se jOn mei nei't stràn. Allinne nei de see,
nei de sakjende sinne, rinne mei- wa wit - in see-
mearminne. Leafst ien mear as twa minne. Dêre,
oan de ráne moast it barre.
En wilens dy kuiertocht foel it iodeljen op Ían twa
wippende wylpen, it hupke fan de hófsjonger yn
de bloeiende wylde brem, it geklym fan twa fer-
eale kl0ten, it bliere winzgjen fan in hite hynst nei
trije Íoarby Íjouwerjende merjes en it gepiel fan
hOnderten byen om ien keninginne.
Troch it bosk, oer de dunên en sa oo it stràn.
De see wonk, mei in wite snor. Derhinne, nei myn
minne. En sa't de dei al beg0n..., de ein wie....
- Hja riisde omheech, samar ynienen Ét in weach
fan witens, yn 't ljocht Ían myn eagen, har hier be-
dutsen har bleate boppeein, hja glimke, sloech wi-
lens omraak mei har sturt en stiek de hannen Ét.
'Kom, kom,' lÉsterden har libbenleafjende lippen,
har skobben glommen Ítnoegjend, it wetter
spatte my yn d'eagen... folle tellen wie it net...
mar te koart Íoar d'eagen om fia 't rêchmoarch
oan de tebrutsen en ferswitten kop troch te jaan
om Íluch 'hup'te dwaan... te koart om fereale te
wurden, te lang om hjir net jierren oer te drea-
men...

P,F.

De natuer is moai, sei Gurbe
en stfin foar de rfrchskerne

It beg0n moarns ierebetiid al. Krekt Ít it nêst, ea-
gen heal iepen en Íuortendaliks twa fereale hófdo-
wen yn 't sicht. Op it stek. Wakker koere, it
mantsje wat tsjin 't wyfke oantriuwe, mei oare
wurden, net mear te hálden. Healwei seizen.
Moaie tiid. Se setten troch. Elkoar wat by de bek
en huo...
Folle tellen wiene it net. Eefkes mei de fearren
skodzje - sa alles wer te plak - en harren dei koe
grif net mear stikken.
Noch net in healoere letter, middenmank de
oriene greide, in twinterbolle besnuÍet in hokke-

. _9. Ho ris, no kriget men der each foar. Sa'n dei
\ís hjoed. Gjin gefrij of soksawat, inkeld wat snu-
ven. lt hokkeling stiet as die er moarns net oars.
(Ja, al 'er', want bisten, mantsjes oÍ wyfkes wur-
den (hast) altiten manlik oansprutsen.
It twinterke waard al wat rimpener en ja hear,
hup... Folle tellen wiene it net. Hy sakket der
s0ntsjes óf en gersket tefreden fierder. ln bOnt be-
gjin.
Der hjoed marris skerp oplette, dan is der grif
noch folle mear te sjen. - Oer ferealens sprutsen;
hjoeddedei wurdt dat hieltiten mear 'ferliefd'
neamd. Mar dat is dus itselde as Íereale -.
En ja, wer't eagen omsykje, fine hja ek.
Yn 'e Íierte trêdet in stránljip syn wyÍke en yn de
grutte feart djoeie de snoekbearzen. Foar de aar-
dichheid aansens de.knyn by it mantsje sette - 't
kin noch wol om 'e tiid Ían 't jier al is it al wat let -
en ris op de boer syn hinnen tinke. Bokke stapte
grutsk oer 't hiem en hie der sa te sjen alhiel gjin
ferdÉsje yn. Syn keppeltsje froulju pikten guodlik
onder de hage wat pikguod en it like derop, dat it
no gjin treffen wie. Mar mei hinnen - en hoannen -
u'i+.men it nea. Dy dogge it gewoan yn 'e loop. No

\_"t'e loop, no ja loop?!
F0gels hawwe in cloaca en dêr mei Ít.
Dus: yn'e loop - Ít'e loop dy't net bestiet.
Eefkes oan tiid dwaan dus en wa wit. Hàld Bokke
yn'e gaten en hy de hinnen yn'e gatten.
En warempel, drok yn 'e gr0n omklauwend, hat
sa'n hintsje dêr suver neat gjin erch yn. Hy komt
der suver tafallich oan en huo...
Follen tellen wiene it net. De fearren eefkes goed
lizze en tokke tokke tók, moai waar Ían 'e moarn.
De knyn tocht dat er bêle krige, mar hy krige in
hàn. Dat wol sizze; yn it nekkefel. En dêr siet er sa-
mar by buorman yn 't hok. Al safolle Ían heard,
mar noch nea sjoên. Dat sjen foel lykwols no ek óÍ.
Buorman hie mear nocht oan 't achterein. En in
pear kear it hok yn 't rOn joech ek al neat, want hy
wie eeÍkes Ílugger. Dan mar deljaan en ófwachts-

- OerÍerealens sprutsen; dit is in bytsje opdringen
mar ja, dit moat men wat stjoere, want oars is 't by
de kninen om 't óÍ -.
Buorman hie miskien ek bóle feruvachte, mar dit
fOn er noch better (Wa wit foar him; prommenbó-
le).

Hy wie yntusken al in kop grutter as buorfrou en
strÉnde mei 't noaske troch de lekkere nekke.
Wilens er dêr besocht hoe fêst as dat hier siet,
folge der in roffel - folle tellen wie it net - en foel
om.

Meerbankvoorje geld

Galamagracht 1

Ulst
Te1.05155-1426

Openlngruren: 9.00-12.30 uur/13.00-16.00 uur
vrijdagavond 1 9.00-20.00 uur
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'rït?t,.$,POR,
G.V. Stánfries Nieuws
Wymbritseradiel Turntoernooi te lJlst 27 mei
1989.
Voor onze vereniging mondde het toernooi in lJlst
uit in een waar prijzenfestival. Ruim 400 gymnas-
ten van 8 verenigingen uit de gemeente streden in
1 7 categoriën om de hoogste eer. Maar liefst 13 ti-
tels werden door Stànfries-leden in de wacht ge-
sleept, terwijl de overige plaatsen op het erescha-
vot ook vaak door lJlsters werden betreden.
De uitslagen:
Meisjes 6 jaar: 1. Durkje Kroles Kubus 30.9; 2.
Fokkelina Dijkstra Stànfries 30.4; 3. Nynke
Tamsma Stànfries 29.9. Groepsprijs 1. SSS Heeg
170.1 o.
Meisjes 7 jaar: 1. Marlies de Ree StànÍries 31 .8;
2. Nynke Hollander Stànfries 30.2; 3. Danièlle
Bergsma SSS Heeg 30.1. Groepsprijs: 1. Stàn-
tries17B.4p;2. SSS Heeg 172p;3. SSSScharne-
goutum 165.6 p.

Meisjes 8 iaar: 1. Wija Feenstra SSS Heeg 33.5;
2. Anne Femke Vlagsma SSS Heeg 33; 3. Nynke
Hoekstra StànÍries 32.8; 4. Sylvia Tekstra SSS
Heeg 32.5; 5. Amarins de Boer Stànfries 32.4,
Jelly Osinga Stànfries 32.4. Groepsprijs: 1. Stàn-
fries 191 .7; 2. SSS Heeg 190.9, 3. V en K Oppen-
huizen 170.6.
Meisjes 9 jaar: 1 . Froukje de Vries Stànfries 32.4;
2/3 Anna Koopstra Stànfries 31 .8, Nynke Bu-
walda SSS Heeg 31 .8; 4. Martine Liewes Stànfries
3.1 .7, Esther Smid Stánfries 31 .7, Afke lJsselstein
Stànfries 31.7. Groepsprijs: 1. StànÍries 190.9; 2.
SSS Heeg 1 82.3; 3. SSS Sch. 1 69.1.
Meisjes 10 jaar: 1 . Janny de Jong Stànfries 31 .8;
2. Rixt Nynke de Boer Stànfries 31 .1; 3. Annette
Smit Stánfries 30.6; 4. Baukelien v.d. Werf Stán-
fries 30.'1. Groepsprijs: 1. Stànfries 178.8; 2. SSS
Heeg 161 .5. Meisjes 11 iaarz 1. Nellie de Vries
Stànfries 30.2;2. Petra van Ommen SSS Heeg
30.1; 3. Margit Doornhein SSS Heeg 30; 4.
Deliana Hoekstra SHELL Hommerts/Jutrijp.
Groepsprijs: 1. SSS Heeg 173.7;2.V en K Oppen-
huizen 171 ; 3. WSV Woudsend 159.4.
Meisjes 12-15 iaar: 1. Wendy Bergstra Kubus
35.8; 2. Tineke Algra SSS Sch. 35.2; 3. Aaft
Klijnsma SSS Sch. 35.1; 4. Karin Hoekstra WSV
34.2, Annet Spoelstra WSV 34.2. Groepsprijs: 1.
SSS Scharnegoutum 199.6; 2. WSV Woudsend
.198.1; 

3. Stànfries lJlst 195.7.

Dames: 1. Rixt de Boer WSV 32.6; 2. Klaske
Ypma StànÍries 32.1; 3. Angelique Hessels Stán-
fries 31 .5. Groepsprijs 1. Stànfries .181 .6; 2. SSS
Sch.165.
Jongens 6-7 jaar: 1. Willem-Jan Spreeuwers
Stànfries 31 .3;2/3. Haye Jellema SSS Sch. 29.1,
Gerke de Schiffaft SSS Heeg 29.1. Groepsprijs: 1.
Siànfries 115.9;2. SSS Heeg 112.4;3. SSS Sch.
1 11.5.
Jongens 8-9 jaar: 1 . Caspar Calis StànÍries 33; 2.
Samir Elmallah Stànfries 32.5; 3. Peter Wiersma
StànÍries 30.4. Groepsprijs: I. Stànfries 124.8;2.
SHELL 106,6.
Jongens 10-11 jaar: Frank Calis Stànfries 34.4;
2. Arjen Eggink Stánfries 33.1 ; 3. Willem Lubberts
Stánfries 33. Groepsprijs: 1. Stànfries 131.4;2.
SHELL 109.2,
Jongens 12-15 iaan 1. Ruurd Jouke v.d. Kooy
Stànfries 32.3; 2. Robeft Heuveling Stànfries 31 .8;
3. Boudewijn Steur V en K 31 .6.
Heren: 1. Christiaan Kruis Stànfries 45.0; 2. Bob
Pruiksma 44.5; 3. Douwe Dijkstra Stànfries 44.4.
B oêÍenstoÍ (moeilijke oefenstof)
Meisjes Vm 11 jaar: 1. Claudia Maccis Stánfries
36.3; 2. Marijke Osinga StànÍries 36.2; 3. Akke
Renske Walinga SSS Heeg 33.8.
Meisjes 12rJm 15 jaar: 1. Anouschka Muizelaar
StànÍries 35.7; 2. Mirjam Hagens Stànfries 35.6; 3.
Sytske Yntema SHELL 35.5. Groepsprijs: 1. Stàn-
fries 140.7; 2. SSS Heeg 134.6.

Dames: 1. Petra Hagens StánÍries 35.2; 2. Stijnie
Atsma StánÍries 35.1; 3. Jantina Nota SHELL
34.6.
Jongens Vm 11 jaar: 1/2. Cyrus Kruis Stànfries
37.5, Arie Rodenburg SHELL 37.5; 3. Tjerk Bakker
Stánfries 35.7. Groepsprijs: 1 . Stànfries .143.6.

6mei 1989 was het
Lego Piratendag
Ook in lJlst bij boek- en speelgoedhandel
Visser was het PiratenÍeest. H oewelde datu m
wat ongelukkig viel, de zaterdag na Hemel-
vaartsdag, en veel kinderen weg waren,
kwamen ertoch nog 11 enthousiaste piraten
naar onze zaak. Kompleet met piratenooglap,
houten poot oÍ kunstarm, soms ook met een
schatkist of de piratenvlag.
ledere piraat moest een vragenlijst invullen
en hiermee kon een reis naar Legoland in
Denemarken oÍ een mooie Legodoos worden
gewonnen.
Alle piraten werden op de foto gezet en voor
de drie mooiste oÍ origineelste piraten was er
een leuke prijs: een Piraten Legodoos! Alle
overige deelnemers kregen het Lego Strip-
boek "De Gouden Dukaat".
al met al een feestelijke middag waar ài/
piraten en hun ouders met veel plezier aan
meeoewerkt hebben.

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




