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Nooitgedagt gaat naar Sneek
De oprichter van 'de fabryk', Jan Jarigs Nooitgedag (Jan-baas), die leefde van
1840-1920, zalwel nooit gedacht hebben dat zijn nering nog eens naar elders
verplaatst zou worden.
vorig jaar werden de lJlsters opgeschrikt door het bericht dat houthandel
S.O. de Vries (Kunst-Oberman) naar Heerenveen verhuisde.
onlangs is die schrik nog groter geworden. Naar verluidt gaat de Kon. Fabriek
J. Nooitgedagt & Zn. binnenkort voor 5 miljoen gulden een nieuwe metaalfa-
briek op het industrieterrein De Hemmen in Sneek bouwen.

.^ - houtbewerking en opslag van materialen blij-
\-.r voorlopig wel in lJlst alsmede het hoofdkan-
toor. Direkteur Wybrand Jan Attema sluit echter
niet uit dat dit op den duur ook naar Sneek gaat.
Bij de bouw van de nieuwe vestiging wordt daar
alvast rekening mee gehouden... De fabriek is in
1865 opgericht en verwierf in 1965 bij het 100-ja-
rig bestaan het predicaat 'Koninklijk'. In dat jaar
stond in de Sneker Koerier: 'Wij mogen gerust
stellen, zonder de andere industrieën te kort te
doen, dat lJlst zonder Nooitgedagt N.V. nooit de

meest geïndustrialiseerde plaats in Friesland zou
zijn geworden'.
De verplaatsing van dit typische lJlster bedrijÍ
heeft bij veel Kypmantsjes een onprettig gevoel
teweeg gebracht. Ook voor deze verandering
geldt het spreekwoord 'De tiid sil it leare'.
De vraag werpt zich op wat na een eventuele af-
braak van het karakteristieke fabriekskomolex
(Anno 1 91 4) op deze plek zal worden gebouwd.
Nieuwbouw met kenmerken van de vroegere ge-
velrij of een modern woon- winkelcentrum?

In man ,it it lytse plakje Moddergat
naam elke dei in blaublubberbobbelbad
hy sei: it liket wol net sa fris
mar ik wik jo dat der net better is
tsjin rude en rimmetyk, tsjin pist en wrat.

P.F,

Bazar'Nij Ylostins'
Op zaterdag 4 november a.s. wordt in 'Nij ylos-
tins', de zo langzamerhand wel bekende BAZAR
van de afdeling handenarbeid gehouden.
Er is ook dit jaar weer een prachtige kollektie
hand-, brei- en borduunverk door de dames en
heer gemaakt. Deze goederen worden tegen re-
delijke prijzen verkocht. Verder is er raden, schie-
ten, sjoelen, rad van avontuur enz. enz. Kortom te
veel om op te noemenl
U kunt hier waardevolle prijzen winnen. Ook dit
jaar verspreiden we weer gratis huis-aan-huis-lo-
ten. Hierop zijn in de zaal op gezette tijden de vol-
gende prijzen te winnen: een 31 -delig zilveíijn
servies, een Tefal super snack apparaat of een
royaal Melita kofÍiezetapparaat in moderne uit-
voenng.
Wij hopen ook dit jaarweerop een grote opkomst.
Kom zelf met uw gratis lot, want het is beslist niet
de bedoeling om dit nummer aan de buurvrouw
mee te geven, het is voor u zelf bestemd!
Het is beslist de moeite waard om deze soeciale
bazar te bezoeken.
's Middags vanaf twee uur en 's avonds vanaf half
acht.

Buurtvereniging
'Ald Drylts'
Alweer enige tijd geleden, te weten 23 luni, heb-
ben wij de Íierljepwedstrijd gehouden op de W.
Abma schans. Dit was een groot succes dankzij
de vele deelnemers(sters).
De wedstrijd werd gesprongen tussen de bewo-
ners van de Eegracht-Uilenburg enerzijds en Ga-
lamagracht-Popmawal anderzijds. Voor de Ee-
gracht-Uilenburg werd een totaal aantal meters
gesprongen van 104.50 m. en voor de Galama-
gracht-Popmawal werd 108.73 m. gesprongen.
Voor Eegracht-Uilenburg sprongen P. Miedema
met 10.40 m. en J. Steenbeek met 9.70 m. het
verst. Bij de jeugd was dit Griette Oreel met 8.80

De beste springers voor de Galamagracht-Pop-
mawal waren A. Zwaagman met 13.20 m. en H.

ln heale hln ls lekker, sel de man, mar ln
hlelenlen ls noch lekkerder

Trainingsgroep
Heerenveen van de
Landelijke Vereniging van
Schoonrijden
In Friesland is zich een nieuwe sport aan het
ontwikkelen...

In het ijsstadion ThialÍ traint op de zaterdagen, 's
morgens van 9.30 tot 1l.00 uur in de ijshockey-
hal een groep dames en heren in het schoonrij-
den!
Dit moet men niet verwarren met kunstrijden oÍ ijs-
oansen.
Degenen, die op noren schaatsen en liever niet

meer zo hard rijden op de 400 meter baan, zouden
eens op zaterdagmorgen de sfeer moeten komen
proeven in de ijshockey-ha,.
Misschien wilt u het zelÍ ook eens oroberen?
Informatie kunt u inwinnen bij: Uilke en Grietje
Smink, De Dassenboarch 21, lJlst. tel. 1201.

Nieuws van ziide-atelier
Hawar
Openingstijden: dinsdag van 2-6 uur, donderdag
van 2-9 uur en oD afsoraak.
Nieuwe kursussen zijdeschilderen: avondkur-
sus (5x): start 24 oktober, dagkursus (1 dag):
1 1 november basistechnieken, 2 december siera-
den maken.
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Uaaromhopcn...
afs a voordelig
hanthuren?

De doe-het-zelver huurt bij
ons o.a.: a Ladders a Rot-
stelgers o Speciemolens
. Cirkelzagen. Decoupeer-
zagen a Boormachines
o Schuurmachines a Parket-
sch uu rm ac h i nes o G rond -
of Tuintrezen. Ketting-
zagen enz. enz.

De allerbeste schilder,
behanger...?
Nee, dat hoort u ons niet zeggen. Dat
oordeel is aan u!

Wilt u zích een oordeel kunnen vormen?
Kom dan gerust (vrijbliivend) Iangs voor
informatie, behang, vert en benodigdheden,
laarzen. klomDen... en al die andere kleine
dingen, die u misschien niet bij ons
verwacht, maar er wel ziin.

J.G.DEVRIES -IJLST
sclrllcfers- en Dc'hangersDe;clrljÍ

doe-he|-reIt.zoak
Winkel achter, door de sÍeeg...
Uw lege verlblikjes e.d. kunt u ook bij ons
inleveren.

Galamagracht 13 - Tel. 05155-1387

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

tilililililtil1ilflililr1

oo
Galamagracht 44 - lJlst

Tel.05155-1996

N GROND- EN VERZETWERK
WALBESCHOEIING
HEIWERK N RIOLERING

tr
tr
tr AGRARISCHE WERKZAAMHEDEN

ïffii?xnïï,ïffiiifri
Galamagracht 107 8651 EE lJlst 05155-1491

zr*raL GARAGE
<=EÍTFq.KRoEs #

voor al uw reparaties, zoals: *
I

*
*

GROTE BEURTEN * UITLATEN
KLEINE BEURTEN * BANDEN
BALANCEBEN EN UITLIJNEN
UITDEUKEN * SPUITEN

APK - autokeuringsbedrijf
tavens AUTO-VERKOOP tel. 05155-1436 bgg 1858

TIMMER. EN AANNEMERSBEDRIJF

FA.G.SPIJKSMA& ZN.

Nieuwbouw o Verbouw o Renovatie
Onderhoud
Ramen, deuren en kozijnen maken wij
voor u op maat

Uilenburg 35 - lJlst - Tel. 05155-1228

O

o
O

KWALITEITSFIETSEN VOOR IEDEREEN!!

OAZeII0 .. ToURFIETSEN
Betavus 3 ?RP#rlEltJrsrt*
Sparfe : 9Ëó86i'l'ifEERFrErsEN

ook voor: advies, seÍvice en reparaties.

iilst Jurjen Hoomansstraat 2 teteÍoon o5lss-1004

drach ts tgrcom pagn ie Failaetswei 22 tereÍoon 05122-2634

ri j riefbedrljÍ
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Sjoelen vanaf g oktober, iedere maandagmid-
dag in NijYlostinS, aanvang 2 uur.
Zangvereniging'Euphonia' repetitie iedere
dinsdagavond S lot 10 uur in het Mienskipsh0s.
Muziekkorps'Concordia' repetitie iedere
maandagavond half 8 tot half 10 in 'Het Miens-
kipsh0s'.
Drumband 'Concordia'iedere donderdag-
avond van halÍ 7-8 uur leerlingen, 8- 10 uur drum-
band, kantine taxi Nieuwenhuis.
Judo lessen, iedere dinsdag 4 tot 7 uur in sport-
hal de $Utherne'.
Volksdansen 'De Yleke Dounsers', jongeren-
groep dinsdagavond 8 tot 10 uur, 1 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 Stadsher-
oerg
Dammen elke maandagavond in de Stadsher-
oerg
Amnesty International elke 2e donderdag van
7-9 uur in de bibliotheek.
Kaatsen elke woensdagavond in de 'Utherne'.
Badmintonver. 'Flash' elke donderdag van
18.00- 22.30 uur in de'Utherne'.
Volleybalver. StÉinfries elke dinsdag vanaf
19.00 uur.
TaÍeltennis maandag van 19.00 tot 23.00 uur,
zaterdag van 9.00 tot '13.00 uur jeugd.
Gymn. Ver StánÍries ma. 8.45-9.45 uur, 16.30-
22,30 uur; di. 17.00-18.00 uur; wo. 13.00-20.00
uur; donderdag 16.30-18.00 uur en vr. 16.00-
18.00 uur en zaterdag 9.00-11.00 uur in de
Utherne
FNV info-team bel 05155-1970 Louise Hee-
ringa voor inÍormatie op het gebied van So-
ciale Voorzieningen, Studiefinanciering, in-
vullen belastingbiljetten, individuele huur-
subsidie e.d.
Bouw- en Houtbond F.N.V. W.W. inschrijven
elke maandagavond van 19.00-20,00 uur.
Douwe Heeringa, Westergoleane 45, lJlst,
te|.05155-1970.
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30 oktober Bridgeclub, Mienskipsh0s.
í november Dankstond voorgewas en arbeid, ds. J.C. Buurmeester, Herv. Kerk, 19.30 uur.
3 november Feestavond Yleke Dounsers, 20- jarig bestaan volksdansgroep, Mienskipsh0s.
4 november Supportersfeest Trekker-trek Kypmantsje, Mienskipsh0s.
4 november Bazarin Nij Ylostins.
5 november Opendeur dienst, Mienskipsh0s.
8 november Bridgeclub, Mienskipsh0s.
9 november Bond van Plattelandsvrouwen in Friesland, informatie-avond overenergie beheeren be-

sparing door P.E.B., Mienskipsh0s.
10 november Stichting Jeugd en Jongerenwerk, disco-avond, MienskipshÊs.
11 november Herfstconced Concordia, 20.30 uur in De Utherne.
13 november Bridgeclub, Mienskipsh0s.
14 november Regionale Bondsdag, N.C.V.B.7O- jarig bestaan, Harmonie, Leeuwarden.
15 november InÍormatie avond l.K.V., Eehof.
15 november C.P.V. Hobby avond, kerstkaarten maken met gedroogd materiaal uit de tuin en Japans

vouwen, Mienskipsh0s.
16 november Stichting Jeugd en Jongerenwerk, spreker over jeugdwerk, Mienskipsh0s.
17 november Bazar, Schaapskooi, Geref. Kerk.
17 november Uitvoering Fryske Krite'Meiinoar len', MienskipshOs.
18 november Intocht Sint Nicolaas

. 8 november Uitvoering Fryske Krite'Meiinoar len', Mienskipsh0s.v22 november Bridgeclub, Mienskipshos.
23 november Bond van Plattelandsvrouwen in Friesland, Demonstratie-avond zijde schilderen in het

atelier bij Meinie Wardenier.
23 november N.C.V.B., ds. Knol uit Sneek in vogelvlucht door het Boek Openbaringen, Mienskipsh0s.
24 november Klaverjassen, Mienskipsh0s.
25 november Mienskipsh0s, Klip Klap Kindershow
25 november PersoneelsÍeest'Albert Heijn', koud buffet, Mienskipsh0s.
27 november Bridgeclub, Mienskipsh0s.

Mevrouw W. Kempenaar-Verhoog, Jonker Ris-
oensstraat 9. telefoon 1747.

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

ben, opgehouden. Volgende keer meer succes.
19 Augustus stond er een barbeque-avond ge-
pland. Dit was een enorm succes, mede dankzij
het schitterende weer. Er waren 93 personen aan-
wezig die hebben genoten van de prachtig opge-
maakte en heerlijk smakende salades. Deze wa-
ren gemaakt door mevrouw M. van Bree. Het
vlees en de drankjes lieten zich ook goed smaken.
's Nachts om ongeveer 1 uur ging een ieder vol-
daan en tevreden naar huis. Dit lijkt ons zekeÍ iets
om nog eens te herhalen. De Stadsfeesten had-
den voor onze buurtvereniging ook een goed slot.
Een behoorlijk aantal vrijwilligers had zich aange-
meld om te helpen bij het maken van de praalwa-
gen. Ons thema was'Vaart minderen spaart kin-
deren'; De praalwagen is een succes geworden
want we behaalden een 1e prijs! Alle medewer-
kers en ook Abe Zilsling die er met zijn mooie trek-
ker voor reed nogmaals hartelijk bedankt!
Vanaf deze plaats feliciteren wij ook het trekker-
trekteam $lt Kypmantsje' van Kees Zilsling met
het behalen van de 1e prijs in de klasse 4,4 ton bij
de Nederlandse Kampioenschappen te Wierden.
1 7 September j .1. zijn ze in de klasse 4,4 ton uilge-
komen voor de Europese kampioenschappen in

de Flevohof. Het team ging toen met een 3e prijs
naar huis. Wij wensen het team verder nog veel
succes toe.
Tot slot nog de vermelding van de ballonnenwed-
strijd op koninginnedag. De sluitingsdatum was
31 augustus j.l. 5 Kaartjes kwamen er terug. Een
gedeelde 3e plaats voor Wiemer Steenbeek en
ldske Zijlstra. Een gedeelde 2e plaats voor Haaije
de Jong en Gerben van Veen. De 1e prijs voor Ma-
rit Veenstra. Allemaal veel plezier van jullie pri.jsjes
en nog van harte geÍeliciteerd.
Heeft u nog vragen oÍwilt u zich aanmelden als lid,
bel dan gerust het bestuur (tel. 21 31 ).
Met vriendelijke groeten,

Bestuur buudvereniging
'Ald Drylts'

UNITSOEWWIJ\8I
.MIJN HOBBY, UWGEMAK'
Hetvertrouwde adres voor al uwslijpwerk! Kent
u het genot van scherpe bestekmessen,laaize

slijpen oÍ voorzien van een nieuwe kaËel.
\:w fijnslijper P.H. de Vries, Bockamastraat 27, tel.

1782.

Huisman met 10.45 m. en van de jeugd R.J. van
der Kooy met 8.75 m.
De wisselbeker die dit jaar voor het eerst is inge-
steld is door de voorzitter uitgereikt aan de Gala-
magracht-Popmawal. De beker staat nu gegra-
veerd en te'pronk' in Het Wapen van lJlst.
Langs deze weg willen wij de fierljepvereniging
lJlst en de vrijwilligers van de E.H.B.O. afd. lJlst-
Oosthem nogmaals hartelijk bedanken voor hun
bereidwilligheid!
Op een wat regenachtige middag I juli j.l. is er
voor de jeugd de al zo bekende viswedstrijd ge-
houden aan het water bij de Ruiterpolderweg. De
leeftijd was tot en met 12 jaar.
Ondanks (dankzij) het slechte weer werd er toch
gevangen. De jury kon bij drie vissertjes langs
gaan om de vis op te meten. De derde prijs was
voor Jelly Corbée met B cm, de tweede prijs voor
Anita van Bree met 8,5 cm en de eerste prijs ten-
slotte voor Rudy Bosma met 1 1,5 cm. Allemaal
nog gefeliciteerd en veel plezier met de gewonnen
prijzen.
's Avonds is er nog gevolleybald maar door de
steeds maar aanhoudende regen zijn we hiermee
na iets meer dan een wedstrijd gespeeld te heb-

i-
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De enlge zelfslachtende slager in
ons sÍedeke, sniidt voor U het vlees
zo van het stuk.

Proefde U al:

Ons vers gemalen

heerlijk gekruid
gehakt

en onze echte

Friese droge worst?

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

SLAGERIJ

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

sybe hcutsr-no
sludio voor groÍische vormgeving
ên produkfie

ontwerp en uitvoering van huis-
stijlen, beeldmerken, advertenties,
Íolders, brochures, katalogie,
kalenders, verpakkingen, perio-
dieken enz.

galamagracht 34, 8651 ec ijlst
teleÍoon 05155-2407/ 1 820

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

Voor nieuwbouw, uitbreiding of
onderhoud van uw:

o Verwarming
(C.V. en lokale verwarming)

. Sanilalr en walerleiding

. Zinkwerk

. Dakbedekking

lnstallatie- en loodgietercbêdriií

A. SIPERDA
Stadslaan 2a. teleÍoon 05155-1224

Zeer binnenkort
HEROPENT

Snackbar "De Witte Kat"
Eigenaar: J. Quint

Voor uw hartige hap naar

Snackbar "De Witte Kat"
lJlst, Popmawal 3, tel. 05155-1388

Nu al onze VOETBAL- en SPORTSCHOENEN Addidas en Quick
met 300/o KORTING

Alle VOETBALBROEKEN o.a. Adidas met 200/o KORTING

De allerbeste A.G.U. REGENPAKKEN f. 115.- nu voor f.
1.79,-
ldem in oranje Í. 69,-
KINDER REGENPAKKEN A.G.U. van f. 97,50 voor Í.55,-
OVERALL'S blauw, groen en wit nu met 20Vo KORTING

Neveda BREIWOL vanaÍ 75 CENT per bol
NACHTHEMDEN nu met 200/o KORTING
Alle JAPONNEN nu met 300/o KORTING
Strengetjes BORDUURGAREN d.m.c. van f. 1,20 nu 95 CENT
SPREIEN, DEKENS en SLAAPZAKKEN nu met 200/o KORTING
SPIJKER- en RIBBROEKEN met 300/o KORTING
behalve Lee en Caroche

"lJIster Warenhuis"
M. v.d.

Galamagracht5*8-
Veen

lJlst - te|.05155-1229

Geboortekaarties, Trouw- en Gelegenheidskaarten worden
bij ons vakkundig gedrukt. Boeken ter inzage!

OOK UW ZAKELIJK
DRUKWERK
IS BIJ ONS /N
GOEDE HANDEN.

Galamagracht 9, lJ lst, 051 55-1 31 I

ln Dryltser
Slokje...

Slijterij J. Schreur
Galamagracht 34, lJlsi

Tel. 05155-1570

+z'íi4,t,
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Jaarboek FSM Sneek
Het in september uitgekomen jaarboek 1988
van het Fries ScheepvaaÉ Museum is het dik-
ste jaarboek dat tot nu toe is verschenen, na-
melijk 120 bladzijden. In het jaarverslag van de
secretaressê metdetitêl 'Omzien in bewonde-
ring' wordt teruggeblikt op het SO-jarig jubi-
leum 1938-1988.
Directeur S. ten Hoeve beschrijft op de hem
kenmerkende degelijke wijze de historie van
de museumpanden aan het Kleinzand.
Drs, H.G. van Slooten uit Leeuwarden leveÊ
drie bijdragen nameliik Het siêrbootje Aurelia,
het Friese jacht Mercurius en Eeltje Holtrop
van der Zee en zijn Íamilie.

Deze beroemde scheepsbouwer is in lJlst gebo-
ren. Bij zijn grootvader Eeltje Teadzes Holtrop die
een scheepswerf had op de plaats waar nu het
woonhuis en de winkel van Abe Sijperda (Zeven-
pelsen) staan, kreeg Eeltje Holtrop van der Zee
zijn opleiding. In 1 856 verhuisde hij met zijn vrouw
Wytske Rinkema en drie kinderen te weten Klaas-
ke, Auke en Antje naar Joure.
'rier werd een scheeoswerf aan de Zeilroede

\-,ergenomen die nu nog bestaat. De boeiers en
Friese jachten van de Holtrop van der Zee's wer-
den vermaard.
Honderd jaar na deze vestiging, namelijk op
22augustus 1956 werden op de begraafplaats
Westermeer bij Joure twee grafzerken voor Eeltje
en zijn zoon Auke onthuld. In Joure zijn ook twee
stÍaten naar hen genoemd, de Eeltsjebaes en de
Aukebaes.
Het museum verwierf in'1988 maar liefst 781 aan-
winsten. Een deel ervan heeft een band met lJlst.
Het getal tussen haakjes is het aanwinstnummer.
(2) een paar schaatsen van het merk (Bonne) Lan-
tinga Warga, afkomstig uit de lJlster Lantinga fa-
milie, (16) een koperen broche vervaardigd door
Bouke Haringa lJlst, (38, 39) twee paar schaatsen
van Nauta en Nooitgedagt, (1 18) een richtingaan-
wijsbord, geschenk van de lJswegen Centrale
Wymbritseradiel, lJlst en Sneek, (124) tegel van
Makkumer aardewerk met afbeelding van molen
De Rat, geschenk van mevrouw Pietie Wiersma-
Bakker uit Sneek, (362) ingelijst portret van burge-
meestêr Jan Oppedijk, geschenk van mevrouw

rrda lJlst, (411) een paar schaatsen van het
\.€rk 'lJlster Schaats', (708, 709) twee paar Friese
doorlopers, één van het merk Nooitgedacht (een

vervalsing, want het echte merk is Nooitgedagt!).
De heer P. van Dijk, Bockamastraat 2, lJlst schonk
het museum een interessante collectie schaat-
sen. (759-771) twaalf paar schaalsen en één en-
kele schaats van de merken Kuipers-Garijp, lJl-
ster schaats, P.B.-Heerenveen, Frisia lJlst, Fries-
land, Ruiter Bolsward, A.F. Batavus Heerenveen,
C (Christofiel) van der Goot lJlst en Hoekstra War-
ga, (772) een paar combinoren van het merk De
Valk-lJlst, verpakt in de originele doos.
Tot slot wordt nog gemeld dat het lederïtal van de
Vereniging Fries Scheepvaad Museum eind 1988
ruim 1200 bedroeg.

Fr.B.

ln kreas jong frommes Ét Sleat
Die swom geregeld hielendal bleat
Sy hie net troch
Dat in grutle roch
Har stikem beloerde yn 'e Ryperíeart.

Roch de Fisk

lt.

Deze foto is gemaakt op 22 augustus 1956 na
de onthulling van de twee grafzerken op de be-
graafplaats Westermeer bij Joure. De tekst
Iuidt: (inks) Eeltje Holtrop v.d. Zee * 12-9-192A
to Drylts t 12-1-1901 op 'e Jouwer Sk0tmak-
ker,'Myn each is myn ry', ftechts) Auke van der
Zee,* 13- 1-í85/tto Dryltsf 6-3-1939op'eJou-
wer Sk0tmakker.
Op de zerken zijn voorts twee schepen afge-
beeld en de wertaan de Zeilroedete Joure (Fo-
tocollectie FSM Sneek).

Gemeentehuis W1'rnbritseradiel
Stadslaan 75
8651 AC Ulst

tel.05l55 - 44,14

Openingstijden:

maandag t/m vriJdrg : s ochtends vrn 9.01) r({ ll.0(} uuÍ

dinsdagsmiddags van i3.3(l mt 17.30 uur

Wl NTERVAKANTI E's 89/90
Naar sneeuw of zon...
boek Uw vakantie bij:

Til-n n n a----n Galamagrachtl

ffiAlnl0lllflm[3 lÉ! l'Ji'ou,u,.,o,u
Openlngsuren: 9.00-12.30 uur/13.00-16.00 uur

vrijdagavond 19.00-20.00 uur
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Bondsspaarbank
o5

van 1818 Sneek-lJlst

Dagelijks geopend
van 9.00-12.30 uur

Stadslaan 51
051 55-1 245
b.g.g
051 50-1 2796

....voor Uw salarisrekening

....voor Uw spaarrekeningen

....voor Uw verzekeringen

....voor Uw reizen

Ons kantoor in Sneek is iedere
werkdag open van 9.00-16.00 u.

Donde rd ag avond van 1 7.00 -
19.00 uur.

Doe meer met de bank
die meer doet
BON DSSPAARBANK

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

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

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

Occasions en
N ieuw-verkoop
Goede seruice

Te|.1249
Holtropweg 5

Reparatie
Plaatwerk - Spuiten

q,v BegraÍenisvereniging,,Laatste Eer" lJlst

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

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

*
*

Autorijschool L. dg BOef
Belangrijker dan een goedkoop

lesuur is de eindrekening
na het rijexamen!
Ga daarom naar

Autorijschool L. de Boer
Popmawal 12

lJlst
TeleÍoon 05155-1553

VOLLEDIG
GEDIPLOMEERD

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

Speciale drogisterij en kosmetica-aÍdeling

Let op onze wekelijkse folder

SPEERSTRA'S
VOORDEELMARKT
Stadslaan 2 - Telefoon'1206

&nr9

Uw vertrouwde partner voor
maatwerk in:
VERZEKERINGEN

HYPOTHEKEN
PENS IOEN EN

SNEEKER
ASSURANTIEKANTOOR
DE BOER B.V.
ZWARTEWEG 4, 8603 AA SNEEK, TELEFOON 05.150I6825-
VÊRZEKER INGEN, PENSIOENEN, FINAN CIERINGEN. HYPOTHEKEN
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SINTERKLAAS
ANDERS DAN ANDERS

Op zaterdag 18 november a.s. hoopt de Sint met z'n
Pieten aan te komen in lJlst. Om 13.45 uur legt de
boot aan op Zevenpelsen en de Sint hoopt dat vele
kinderen met hun ouders daar zullen zijn om hem
welkom te heten. Samen met Concordia maakt de Sint
dan een rondrit over de grachten, waarna hij naar het
Mienskipsh0s komt voor een onderonsje met de
kinderen tot 10 jaar.

,'KLIP KLAP KINDERSHOW''
De lJlster winkeliers hebben dit jaar eens aan de
kinderen gedacht en niet aan hun ouders. dit jaar geen
aktie met bonnen en prijzen, maar een gratis
kinderprogramma in het Mienskipsh0s.
Op zaterdag 25 november a.s. worden eerst de
kinderen van 3 t/m 7 iaar en daarna die van 8 t/m 11

jaar getrakteerd op een grandioze middag. Dan komt
de "Klip Klap Kindershow" met clowns, goochelen,
spelletjes, zang, muziek enz. naar het Mienskipsh0s.

Alle kinderen uit lJlst, Nyezijl en Oosthem krijgen hier
voor een gratis kaartje uitgereikt op school. Voor de
kinderen die nog niet op school gaan kunnen de
moeders/vaders een kaartje afhalen bij Boekhandel
Visser. Voor de kinderen van 3 t/m 7 jaar is de
voorstelling van 13.30 - 14.15 uur, waarna zij nog een
konsumptie krijgen aangeboden. De kinderen van 8t/m
11 jaar zijn aan de beurt om 14.45 en dit duurt tot
15.30 uur. Ook zij krijgen natuurlijk na afloop een
konsumptie. De winkeliers hopen op deze manier bij te
dragen aan een gezellig kinderfeest, want dat is Sint
Nicolaas natuurlijk.

Extra Koopavonden:
Donderdag 30 november, vrijdag 1 december en
maandag 4 december.
Op dinsdag 5 december sluiten de winkeles om 16.00
uur.
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Christelij ke Plattelands
Vrouwen lJlst
De Christelijke Plattelands Vrouwen van lJlst
opende haar seizoen met een gratis broodmaal-
tijd voor haar leden op 21 september 1989, 's
avonds halÍ 8 in het Mienskipsh0s te lJlst.
De oresidente mevrouw Jacobi heette iedereen
van harte welkom, in het bijzonder mevrouw Al-
tena uit Bolsward, die deze avond zou vezorgen.
In de mededelingen bracht de presidente naarvo-
ren de vreugde als men 25 en 4O jaar getrouwd
mag zijn (Íam. Hoekstra en fam. Jacobi). Maarook
het leed gaat in ons leven mee, het overlijden van
mevrouw Koldijk. We vinden het erg jammer voor
haar man en kinderen, maar ook voor onze vereni-
ging, want ze was een van onze trouwste leden.
De presidente las een gedicht voorter nagedach-
tenis aan mevrouw Koldijk. Na dit officiële ge-
deelte was het tijd voor de broodmaaltijd.
Mevrouw Altena vermaakte ons tussen de koffie,
soep, salade en broodles met gedichten en
schetsjes, allemaal door haar zelf geschreven.
Het was dan ook een prachtige avond, waar we
met genoegen op teÍug zullen zien.
Nieuwe leden hartelijk welkom!
Namens het bestuur,

J. Osinga-Bilstra

Wasdroger
links en rechts o'""illlurr,_

ru
verslag geven

A. SIIPERDA
Stadslaan 2a. telefoon O5155-1224

F0gelnijs
Deze maand willen wij de lezers een
van een aantal waarnemingen.
21 januari 1989: werd de bruine kiekendief gezien
bij het Oosthemmermeer door S.K. Abma.
5 februari 1 989: de houtduif was er vroeg bij, hij
koerde en voerde de baltsvlucht uit.
'1 8 februari 'l989: vlogen er luidroepende scholek-
sters boven lJlst.
26 februari 1 989: zag B. de Vries tijdens een fiets-
tocht bijAbbega 2 kikkers op de weg springen.
1 2 maaft 1 989: meldde de witte kwikstaart zich bij
de Hervormde Kerk en de Eendrachtsweg te lJlst.
14 maart'l989: zag J. v.d. Sluis een rietgors bij het
Oosthemmermeer.
14 maad 1989: was de zwarte roodstaart weerte-
rug bij Troelstra De Vries. Daar zaten 2 paartjes te
broeden, dit tot 2 maal toe. Bij Nooitgedagt zat
ook een paartje, dat 2 keer broedde. Verdere mel-
dingen waren 2 bij Feenstra Jachtbouw, S.O. de
Vries en de Ned. Herv. Kerk. De meldingen van
broedgevallen van de zwarte roodstaart zijn van
hade welkom, dit omdat de zwarte roodstaart
voorheen alleen in bergachtige streken broedde.
Hij broedt nu steeds meer in (oude) gebouwen. De
vogels hebben schijnbaar geen last van lawaai
overlast.
'19 maad 1989: zag S. Houtsma baltsende Futen
in de Oostelijke Dijgracht.
26 maarl 1 989: werd de eerste egel gezien bij de
rotonde in lJlst.
27 maaft 1989: meldden de eerste vlinders zich
weer, o.a. de citroenvlinder in de Ylostinslaan bij
S.K. Abma.
30 maart 1989: had R. Abma (Piekezijl) 2 bijzon-

dere gasten te logeren bij zijn'lok'ganzen, name-
lijk 2 Canadese ganzen, zij droegen geen ringen.
Vermoedelijk waren het ontvluchte ganzen, dit
omdat je ze op 3 à 4 meter afstand kon benade-
rên. Tegen de avond vertrokken ze weer, om er-
gens op het water te gaan slapen.
4 april 1989: zag Kl. v.d. Sluis in Wolsum een
vroege voorjaarsbode: een moedereend met 1 0
jongen.
5 april 1989: vond F. Ozinga 4 tureluureieren, en
drie grote en één erg klein grutto-ei. Dit eitje was
zo groot als een spreeuwenei en had een licht-
grijze kleur. De drie andere eieren die in het nest
lagen, hadden de gewone grootte en de gewone
kleur.
14 april 1989: zag L. Attema verwonderd op,.toen
er aljonge spreeuwen in zijn tuin liepen en werden
gevoerd door de ouders.
1 0 april 1 989: werden de eerste ooievaars gezien.
S. Bouma uit lJlst zag ze voor het eerst in Heeg op
êen lichtmast van het voetbalveld. De heren C. de
Jong en J. de Boer zagen ze echter op 27 april in
lJlst bij detennisbaan, en één exemplaarwerd bo-
ven het gemeentehuis gezien, op 2 mei aldus het
personeell
1 0 april 1 989: zag de Íamilie Roskam 3 jonge kool-
meesjes, eentje werd er door de kat gevangen,
maar deze is weer bevrijd en weggevlogen.
10 april 'l989: vond N. Gras bij Abbega een nest
met jonge leeuwerikken,
21 april 1 989: zag Chr. de Jong tussen de Schat-
ting en de Wijmerts 2 klulen. Dit is zeldzaam want
deze vogel komt maar zelden voor in deze omge-
vrng.
22 april 1989: waren de kramsvogels nog aanwe-
zig bij de boerderijvan Hoekstra onder Nijezijl. Het
waren ongeveer 20 stuks en ze aten nog lekker
van de bessen.
4 mei 1 989: werd de koekoek weer gehoord bij de
spoorputten door D, de Heer en bij lt Zouw door
R. Schraa. Ook vond R. Schraa in zijn wachtge-
bied een nest van een meerkoet met 15 eieren.
Een recordaantal!
Kl. van der Sluis had vier jonge zanglijsters in de
tuin, die bijna konden vliegen. Maar kauwen kre-
gen de jonge lijsters in de gaten. Doordat Van der
Sluis ze herhaaldelijk wegjaagde, zijn de lijsters
gelukkig in leven gebleven. Zo loert er altijd wel
een rover om de hoek, is het geen kat, dan zijn het
wel de kauwen.
Ook de fuut heeft zijn voor- en tegenspoed. In de
Geeuw bij Jachtwerf 'De Uitkijk' was een onfor-
tuinlijke fuut die een vis met haak en draad naar
binnen had gekregen. De draad was nogal lang en
was de fuut om hals en vleugel geslagen. Er zijn
veel pogingen gedaan door familie van der Velde
om hem te vangen,maarze konden hem niet te
pakken krijgen.
Vermoedelijk is hi! dood gegaan, want een paar
dagen laterwas hij ineens verdwenen. Erwas ook
nog een jonge fuut, maar die werd door zijn part-
ner groot gebracht. Enkele weken later vond hij
weer een nieuwe partner, ze gingen weer broeden
en met succes.
Dus vissers pas op uw snoer, laat het niet slin-
geren!
En futen, hap niet naar alle visjes, want het kan je
dood wezen.
Dit was een hele lijst van waarnemingen, er zijn

ANNA SCHRAA.VAN POPTA

GEDIPLOMEERD
PEDI CU RE

Geeuwkade 1 1 - Telefoon 1930

nog meer berichten binnen gekomen, maar die
zijn dan de volgende keer aan de beurt.
Nieuwe waarnemingen zijn van haËe welkom,
vooral ook van de herfsttrek.

Vogelwacht'lJlst-Oosthem e.o.'
Sj. Landman 05155-2046

ToanielÍeriening
"Meiinoar len", Drylts
De toanielÍeriening Ían Drylts jout trije kear
yn't jier in Étfiering. Elke ótÍiering beslacht
twa j0nen: Íreed en sneon. Oars is it Mien-
skipsh0s fierstente lyts! Op ien Ían de beide
j0nen is der, twa kear jiers, nei óf rin d0nsjen.
Efkes Ían de f lier.
De earste toanielj0nen wurde holden op 17 en
18 novimber. lt krite-toaniel Ían Grou bringt
dan har stik "ThÉswurk" op'e planken.
Ha jo belangstelling foar ien Ían dizze j0nen,
skilje dan even meiSietske Bouma, skathàld-
ster, tel. 2316. Sa lang at der noch plak is,
kinne jo foar ien lan dizze j0nen in fergese
"kennismakkingskaart" krije. In prachtkans
foar in noflike jOnl

Wa't dernei de twa Étfierings Ían És eigenv
krite net mear misse wol, kin harlhim byÍrou
Bouma oanmelde as lid.
It ledejild is Í. 15,- de persoan it lier.
Net-leden: wol even Íoaróf skilje Íoar 17 of 18
novimber. Oant sjen!

It bestioer.

Nederlandse
Ghristenvrouwenbond
Op initiatief van de NCVB bracht een dertigtal da-
mes een bezoek aan het Zijde-atelier'Hawar'op
de Uilenburg, hier ter plaatse. Mevrouw Warde-
nier heette ons van harte welkom en onder het ge-
not van een kop koffie veftelde zij ons over het hoe
en wat van zijde.
Zijde is een natuurprodukt uit dê cocon van de zij-
derups. Het is een soepele stof en kreukt weinig
en wordt ook gebruikt voor kleding. Nanda
showde verschillende creaties in heel mooie kleu-
ren met bijpassende sieraden ook met zijde 5^-
werkt.
Het zijde beschilderen is volgens mevrouw WàÉ
denier echt niet zo moeili.jk om te leren en je kunt
leuke dingen maken zoals schilderijtjes, kaarten,
boekjes met zijde bekleden, lampekappen, siera-
den in allerlei vormen en kleuren enz.
Mocht u een verjaardags- oÍ St. Nicolaasca-
deautje nodig hebben, u hoeft niet ver te zoeken,
in de winkel van 'Hawar' vindt u vast iets van uw
gading.
Er worden ook kursussen gegeven en voor diege-
nen die creatief bezig willen zijn, zijn erveel moge-
lijkheden.
Het was een leerzame excursie en als lJlsters mo-
gen we er trots op zijn dat we een dergelijk bedrijf
in onze stad hebben.
Wij wensen defamilie Harms-Wardenierveel suc-
ces met hun creatief werk.

Start wanterseizoen 89/90
Op 28 september startte de NCVB haar wintersei-
zoen 1989/90. Presidente mevrouw Wierda kon
weer een groot aantal leden welkom heten. Na
opening, notulen en mededelingen was het woord
een mevrouw Joke Keizer uit Leeuwarden. Aan de
hand van dia's nam zij ons mee naar Rusland. Van
Moskou, een stad met 8 miljoen inwoners en zo
groot als Friesland, liet zij verschillende plaatjes
zien, o.a. het Kremlin, het Rode Plein met rijen
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mensen die hier een kijkje wilden nemen, mooie
kerken, winkels met ook weer rijen mensen die op
hun beurt stonden te wachten (wat zijn wij, wat dat
betreft, venivend in Nederland). De metro, die on-
der heel Moskou doorloopt, heeft een prachtig
gangenstelsel.
Vanuit Moskou ging het naar Siberië, een lang 350
maal zo groot als Nederland, rijk aan grondstof-
fen, zoals gas, olie, goud en diamanten, maarver-
schrikkelijk koud, het kan er -78 graden worden.
De reis ging per trein, 6 dagen en nachten over
een afstand van 6000 km en voerde langs grote
vlakten, bergen en dorpjes en eindigde in lr-
koetsk. Verschillende dia's toonden ons het wo-
nen en werken in Siberië. De vrouwen hier bij ons
zullen wel niet graag willen ruilen met hun sekse-
genoten in Siberië, als men ziet hoe ze in die Sibe-
rische kou de straten en wegen schoon moeten
houden. De terugreis van lrkoetsk naar Moskou
ging met een vliegtuigje en duurde 10 uur. Me-
vrouw Keizer was weer op tijd terug in Moskou om
op Russische wijze Oud- en Nieuwjaarte vieren.
Spreekster wist haar betoog op een boeiende en
geestige wijze te brengen en een woord van har-
telijke dank was dan ook wel op zijn plaats. Me-
vrouw Keizer's eerstvolgende reisdoel is Saoedi-
''abië en Jemen en we hopen dat we haar te zij-

\rrcr tijd weer met een reisbeschrijving over deze
landen mogen begroeten.
Mevrouw Wierda besloot deze geanimeerde ver-
gadering met het Gebed van Fransiscus van Assi-
st.

A. Frankena-Hoomans (secr.)

Xinderboekenweek
Glaudette Keuls in de bibliotheek
Elk jaarvieren we in oktober anderhalveweek lang
het kinderboekenweekfeest.
Dit jaar van 4 Vm 14 oktober. Traditiegetrouw
worden dan de gouden, zilveren griffels en pense-
len uitgereikt aan schrijvers en tekenaars van de
'beste' jeugdboeken. In de bibliotheek kon jedeze
bekroonde en net-niet-bekroonde boeken be-
wonderen, lenen en lezen.
... Maar er was meer te beleven!
Voor veel kinderen is het interessant om eens ken-
nis te maken met een echte schrijver of tekenaar.
ln 1987 hadden we de Friese schrijfster Diet Hu-
ber uitgenodigd. Dit jaar hebben we gekozen voor
striptekenares Claudette Keuls; een dochter van
Yvonne Keuls.
Op woensdag 4 oktober bezochten leerlingen van
de basisscholen uit Folsgare, Hommers-Jutrijp en
lJlst, De Kogge en de Ylostinsschool deze schrijf-
stersmiddag.
Claudette Keuls is een striotekenares die momen-
teel werkt aan een stripprojekt over de fantasie-
wereld van de 'Wikkels'. Hoe dat er precies uit
gaat zien bleefvoorde kinderen nog even een ver-
rassing want over een half jaartje worden haar
'Wikkel'- strips uitgegeven bij de Standaard-uit-
geverij te Antwerpen.

Wijziging spreekuren

Tandartspraktiik Reiker
lJlst

Spreeku ren woensdag 8.00-1 0.00
uur komen te vervallen.

Vanaf heden alleen behandeling
volgens aÍspraak.

Adres: Sikko Sjaerdemalaan 34
8651 BB lJlst

TeleÍoon: 051 55-1 775
Voor zowel ziekenfonds verzekerden als

particu lieren.

Ze vertelde de kinderen het een en ander over
haar strips, hoe een strip gemaakt wordt en te-
kende zelfs een reuze echt'Wikkel-beest'op een
groot vel papier. Daarna liet ze de kinderen aan de
hand van een verhaal hun eigen stripverhaal ma-
ken. En toen bleek dat het eigenlijk helemaal niet
zo moeilijk was om zelf een strip te maken.
De kinderboekenweek had dit jaar als thema 'Uit-
vinden en onderzoeken'. Vandaar dat er nog een
kleurpuzzelplaat-wedstrijd (6 Vm 8 jaar) en een
puzzelblad-wedsÍijd (9 t/m 12 jaar) waren geor-
ganiseerd. De kleurplaten en puzzeloplossingen
kunnen nog worden ingeleverd tot en met 30 ok-
tober,.. en misschien val je in de prijzen.
En nu maar weerwachten op het volgende kinder-
boekenweekfeest.

fKfua-EKrT_g'f
Kon. Wilhelminafonds,
afd. lJlst
De kollekte was ook dit jaar weer een groot suc-
ces! In onze plaats is maar liefst / 3.1 28,75 opge-
bracht.
Langs deze weg willen wij alle gevers daarvoor
haftelijk bedanken. Door uw bijdragen wordt ook
het komende jaar nieuw kankeronderzoek en ex-
tra voorlichting over kanker mogelijk gemaakt.
Het succes is vooral te danken aan de enorme in-
zet van onze kollektanten en wijkhoofden. Het co-
mité van de Nederlandse Kankerbestrijding wil al
deze vrijwilligers in het bijzonder hartelijk bedan-
Ken.

Natuuíljk kunt u te allen tijde een bedrag overma-
ken aan de Nederlandse Kankerbestrijding. Het
postgiro-nummer is 26000 en het bankrekening-
nummer 70.70.70.007 ten name van Nederlandse
Kankerbestrijding/Koningin Wilhelmina Fonds,
Amsterdam.

Prinses Beatrixfonds
Beschermvrouwe H.M. de Koningin.
Tachtigduizend motorisch gestoorde Nederlan-
ders hebben uw steun nodig! Meer dan één op de
tweehonderd...
In de week van 18 Vm 24 september 1989 hield
het Prinses Beatrix Fonds weerzijn landelijke col-
lecte.

In lJlst was de opbrengst van deze collecte t
1.370,40.
Alle gevers en geefsters heel haftelijk bedankt.
Ook alle collectantes die meegeholpen hebben
om deze collecte te doen slagen worden bedankt
voor hun spontane inzet.
Aanvankelijk werd het Fonds opgericht als Polio-
Fonds. Dat was in 1956, als reactie op de onge-
kend hevige polio-epidemie.
Sinds de onderdrukking van deze ziekte kon het
Fonds zich ook gaan richten op andere, niet min-
der verwoestende aandoeningen van het centrale
zenuwstelsel, waartegen nog geen vaccins of an-
dere remedies bestaan.
Deze ziektes zijn:
- multiple sclerose
- bepaalde spierziektes
- spasticiteit
- spina bifida
- ziekte van Huntington
- ziekte van Parkinson

Wat doêt hêt Prinses Beatrix Fonds tegen al
deze ziekten?
Kort gezegd: hulp, begeleiding en voorlichting
bieden aan de vele tienduizenden oatiënten en
steun verlenen aan het wetenschappelijk onder-
zoek naar de oorzaken, mogelijke geneeswijzen
en voorkoming van deze ziekten en aÍwijkingen.
Bijna 7 miljoen gulden kon vorig jaar hiervoor wor-
den uitgegeven.
Veel kon worden gedaan, maar er is nog méér no-
dig.
Uw bijdrage is broodnodig!
Het Prinses Beatrix Fonds is een oarticuliere in-
stelling, die geen enkele subsidie ontvangt en het
daarom in de eerste plaats moet hebben van de
opbrengsten van de jaarlijkse collecteweek.
Misschien gaf u dit jaar nog geen bijdrage aan het
Prinses Beatrix Fonds. Mocht u alsnog mee willen
helpen dan kan dit door uw bijdrage te stoden op
giro 969 t.n.v. het Prinses Beatrix Fonds, Den
Haag.
Namens het Prinses Beatrix Fonds.

H. Poelstra-Wiersma
H. Huizengastraat 9

lJlst
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ln heale hin is lekker, sei de man,
mar in hielenien is noch lekkerder

'Wat silst do?'
'Hjir làns.'
'Ja mar, dan flrtse wy in hiel ein om.'
'Ja ju, mar kom no mar mei. We ha sa moai Ét fl1t-
sen west, dat dit eintsje kin der noch wol by.'
'Dat seist do. lk woe eins wol nei h0s.'
'Jamaaaarrr, rjochtsóf, we hawwe 't ommers wol
oan tiid.'
'No dêr gean ik wer. lk haw sin oan it iten. Boppe-
dat, it stiet al op, dat'k moat er no ek hinne.'
'ln goed wiif folget har man. En dat iten bliuwt 'r
wol.'
'Mar wat wolst no? We bliuwe net earne mear in
skoft omhingjen hear. 'k Bin sa flau as wat.'
'Moatst marris sjen hokker 'surprise' ik foar dy
ha.'
'No it sil wol wer raar wêze.'
'No net altyd sa negatyf. Ha'k ris in frije dei en
wol'k ris wat oars as oars en bisto weÍ sa negatyf .'
'Ja mar dat 'oars as oars'fan dy is meastal yn dyn
eigen foardiel.'
'Wachtsje mar eeÍkes óÍ, foardatst noch mear by-
elkoar jeuzelest. We binne der sawat.'
'Wêr binne wê sawat? We sitte no sawat midden
yn 'e stêd en we hiene allang thris wêze kinnen.'
'Och famke-famke, wyfke-wyfke fan my, eamelje
no net sa. Der moat dochs ek ris in ferrassing wê-
ze. Men moat dochs ek ris wat dwaan, wêr't men
twa tellen Ían te Íoaren noch net oan tocht!'
'No dit is werris wat nijs! Alle dagen giet er krekt
by't lyntsle làns, giet alles op oerê en tiid, hat er
skema's en sketsen foar de dei, ja om it moai te
sizzen; is er finzene fan tiden en systemen en no,
op in frije dei, komt de ferrassing: omflrtsel, wilens
ik rammelje lykas dy flrts trouwens dy'st allang lyn
meitsje soest.'
'Koest wol op 'e preekstoel sitte ynstee fan op it
seal.'
'Ha de gek der mar mei. No wat wolst my sjen litte,
want oars gean ik nei myn beantsjes.'
'Noch ien hoekje om. Dan binne we der.'
'Moai en dan mar mei gong troch nei h0s.'
'Ha, ha hy stiet der noch. Kom op.'
'Wat silst no?!'
'Dêr hinne.'
'Dêr hinne?l'
'Ja, dêr hinne, moatst ris r0ke.'
'Ja bist net wiis! Dêr giest do net hinne!'
'Wis al. Dêr ha'k de hiele wike al sin oan.'
'No ikke net. En do ek net. 'k Ha thÍs it fleispantsje
oo stean.'
'Kin allegear bêst wêze, hjir keapje wy ien.'
'Gjin sprake fan, kom mei. We geane no nei h0s.'
'Hàld dy wat yn iu, wat moatte dy oare l,u wol net
tinke.'
'Kin my neat skele. Dit dogge wy net. Ferrassing
seit er. 'k Ha thÉs alles op stean, man!'
'No en no is't Ít, ferdorie gedraach dy in bytsje en
raas net sa. Se kinne dy yn Dokkum wol heanre.'
'Kin my neat skele. We futse troch. Do ek. Kom
mei!'
'lk stap hjir óf, en keapje in heale'n en asto ek ien
ha wolste, stapst ek óÍ, we beplÉzje 'm hjirre en
dan geane we nei hOs nei dyn beantsjes.'
'lk gean no nei hOs en as ik dy wie soe'k mar mei-
komme.'
'lk prakkesear deÍ net oer. lk keapje ien.'
'Dan yt ikthÍs wol allinne en dan kinsto it wolferjit-
te!'

J8,E[8:[8'WWZE]

'Dan yt ik hjir allinne en kinsto dy heale hin wol fer-
jitte!'
'lk rêd de boel op en it komt ek net wer op tafel.'
'Och fanke, gean nei dy beantsjes, ik yt dy fan dij
der hjir wol by op. lk kin noch wol fjirtjin dagen
beantsjes ite mar dit karke is hjir moarn werwei.'
'No goed jonge asto sa wolst. lk rêd my wol ên de
kommende tiid ek wol, krigest fjirtjin dagen gjin
iten.'
'No set no mar óf, ik lit my dit heal hintsje net oer't
net fleane. Hoiii!'
'Do moatst it wol witte! Hjir krigest spyt fan!'
'Ja, dáááách en yt lekker.'
'Dy heale hin sil dy noch soer opbrekke!'

'En Íerjit de b0ter net.'
'Eh do ju, eigenwize..., eigenwizeJ... heale hin.'
'En Íeryt dy net hin, oan dy beantsjes. Hoiii.'
'Bist in.... in...'
'Ja in heale hin.'
'... in klunsl'
'No dat witte we dan ek mar wer.
'Uh, baas, mei'k wol in heal hintsje fan jo. Se lykje
wer lekker. En jo r0ke se Ét 'e fierte wei al. 'k Hie
der de hiele wike al sin oan, mar no soe dat wyfke,
dat hintsje fan my my noch omprate, wat sis ik,
twinge... ferdeald noch en ta, sis baas, doch mar
in hielenien! Noch lekkerder as in heale'nl'

P.F.

GqsuerwgÍming o o o

een zuinige bron voor sfeer en gezelligheid

DE INRUIL
TIJDELIJK

VAN UW HAARD IS
HEEL WAT WAARD

CV-ketel
vervangen?
Kom eens praten bij:

A. SIIPERDA
Stadslaan 2a. teleÍoon O5155-1224
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Energiezuinige lampen
bij ons
verkrijgbaar

A. SIIPERDA
Stadslaan 2a, telefoon 05155-1224

gen werd het leerwerk (van Zandstra uit Sneek)
aan de schaatsen bevestigd. De maandag daarop
was de handel klaar voor verzending.
Gelukkig voor ons waren er in de oorlog een paar
strenge winters. De Elfstedentocht werd in 1940,
'41 en'42gehouden.
In één week maakten wii soms wel 100 paar
schaatsen. Adverteren was er niet bij maar toch
l(regen we bestellingen. lk denk dat dat kwam
door de mond tot mond reklame. Alles bij elkaar
was het geen vetpot. Het produkt was teveel van
het weer afhankelijk.
's Zomers ging de aanmaak gewoon door in de
hoop dat het in het najaar spoedig zou gaan vrie-
zen.'
Aan het eind van de Tweede Wereldoorlog (1

maart 1945) is Stofiel in de WijmeÍ.ts verdronken.
Na zijn overlijden maakte Geertje van der Goot-
Hofstra nog een laatste zendrng schaatsen klaar.
Het was een order voor het grootwinkelbedrijf
'Galeries Modernes' in Amsterdam.
De machines en gereedschappen werden ver-
kocht aan Zweitse Planting die ook schaatsen
maakte. Geertje trouwde later met Meinte Dijkstra
(neef van Stoffel) die ook al weer is overleden. Zii
hadden één zoon die de naam Willem kreeg naai
de vadervan Meinte: Willem-Tjits.
Frou Dijkstra-Hofstra woont thans in Sneek oo het
Zuidend.

Schaatsetiket ontworpen door de kunstschitder
Hans Madlener uit Heeg.

Schaatsetiket
In het Eerste Friese Schaatsmuseum te Hindeloo-
pen ziin een paar schaatsen van Chr. van der Goot
aanwezig. Door bemiddeling van ,sneuper, piet
van Dijk uit lJlst venrvied het Fries Scheepvaarl

SLECIITS PED S(IIAAIS
VAN

VAI{ DEP

][.118'TER AIIJERLFJ,

Christoflel van der Goot
Stoffel, zo luidde zijn roepnaam, werd geboren in
p7 als zoon van Jan van der Goot en Hiltje

*"oenveld (beppe Hil).
Omdat het in de crisisjaren (1930-1940) moeilijk
was om werk te vinden begon hij voor eigen reke-
ning met het vervaardigen van schaatshouten: Dit
geschiedde in een hok dat achter het huis van zijn
ouders stond (Uilenburg 3). Hier stonden een
schuurmachine en een lintzaag. Van der Goot
maakte voor verschillende schaatsenmakers
'reedhouten' bijvoorbeeld voor H. Nauta lJlst en
C.L. Nauta Heeg. Met Heero Nauta had hij de vol-
gende regeling: Stotfel maakte houten en plaatste
die op ijzers van Nauta. Daarna gingen deze com-
plete schaatsen weer retour afzender. Hiermee
verdiende Van der Goot 'reedizers' van Nauta,
waarop hij weer zijn eigen schaatshouten en leer-
werk plaatste. Deze schaatsen werden na het lak-
ken en nadat de ijzers waren voorzien van de in-
slag 'Chr. v.d. Goot lJlst' in de handel gebracht.
Schaatsenfabrikant Eeltje de Vries Wzn. vertelde

Foto omstreeks 1 947. ln dit hok achter het huis lJi-
lenburg 3 vervaardigde Stoffel van der Goot zijn
schaatsen. Later is het afgebroken. De broertjes
Simon (links, geboren 1943) en Jan (geb. 1942)
van der Goot kijken belangstellend naar de foto-
graaf.

I J I ste r Sc h a atse n m a ke rs
De belangstelling voor de historie van de schaats is de laatste jaren sterk toe-
genomen. Kranten publiceren graag artikelen over oude schaatsen en hun
makers. Er zijn ook enkele aardage boekjes verschenen over de ijssport en al-
les wat daarmee samenhangt.
Het aantal verzamelaars van (oude) schaatsen neemt gestaag toe. In Hinde-
loopen is sinds enkele jaren het Eerste Friese Schaatsmuseum gevestigd en
in het Fries scheepvaart Museum te sneek is vorig jaar een speciale ijszaal
geopend.
lJlst was vroeger landelijk bekend om zajn schaatsenfabricage. Er waren ver-
schillende grotere en kleinere bedrijven die schaatsen maakten zoals Nooit-
gedagt, Frisia, Nauta en Faber. Daaruan is alleen Frisia op uilenburg overge-
bleven.
Aan elk van deze ondernemingen zal in de toekomst aandacht worden ge-
schonken. In dit artikelwordt een vorm van kleinschalige schaatsenmakerij
beschreven, namêlijk een éénmansbedrijfje.

;tÍ;l'ltirlÍiill,::', ';::i;,'.'..," ",,.,' : |r.iI, ']'. :l

Stoffel van der Goot, -1907, 
Í1945, vervaardigde

5 à 6 winters schaatsen met het merk Chr. v.d.
Goot Ulst (foto omstreeks 1937).

ons: 'Stoffel van der Goot maakte voor ons ook
wel 'reedhouten'. In ruil daarvoor kreeg hij van ons
ijzers. De Vries heeft nog een oud notitieboekje in
ziin bezil waarin vermeld staat dat Van der Goot
ook wel korte perioden bij Frisia (Ía. K.E. de Vries
& Zn) gewerkt heeft tegen uurloon.

Honderd paar perweek
In 1939 trouwde Stoffel van der Goot met Gêertje
Hofstra uit Heeg. Zij gingen in lJlst wonen in de zo-
genaamde 'kazerne'aan het einde van Uilenburg.
Het echtpaar kreeg 2 zoons, te weten Jan en Si-
mon. Omstreeks 1943 verhuisden StofÍel en
Geeftje naar het 'àldersh0s'. Uilenburg 3 en Jan
en Hil betrokken hun woning in de kazerne. Kort
na zijn huwelijk heeft Van der Goot een tijdje bij de
lJlster scheepsbouwer'Thymen Nooitgedagt ge-
werkt. Ondertussen ging het'reedhoutsjen' thuis
gewoon ooor.
Geedje: 'lk denk dat Stoffel 5 à 6 winters schaat-
sen heeft gemaakt. In een lege bedstede hadden
wij allemaal latten met groeven er in neergelegd.
De houten werden door mij eerst gelakt zonder ij-
zer. Dan kwam het ijzer er onder en werden de
schaatsen op de latten met de groeven geplaatst.
Daarna werden ze voor de tweede keer gelakt.
Dat lakken gebeurde meestal op vrijdag en zater-
dag.
Als het erg druk was lagen de schaatsen ook wel
bij ons op zolder en in de huiskamer. Na het dro-



IT DRYLTSER KYPMANTSJE 12

alle
inlichtingen over alles wat met

ziektekosten verband
houdt

elke woensdag in lJlst
Gemeentehuis, Stadslaan 75

van 10.30 tot 11.30 uur

zi,elrenfonds
Ieeuwwden.sneek

Harlingertrekweg 53,

-rlrrrIrr-lrl-J meubelmakerij r.galama ijlst
maatwerk in meubelen, keukens, interieurbouw, orotekt-
meubiair uienburq 16-18, 8651 ekiilst, telef. 05155-2251

Roodhemsterweg 5
8651 CV lJlst

Telefoon 05155-1 900/1500

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

DE SPANJERSBERG KOLLEKTIE
DE GROOTSTE KANS VAN SLAGEN

IN. . GEBOORTE AANKONDIGINGEN
. HUWELIJKS AANKONDIGINGEN
. UITNODIGINGEN
. BLANKO KAARTEN
. MENU'S ENZ.

# Galamagracht I, tel. 13.18

UÍ|Í|RDEET PAKTU

BIJ frÍ|TFF

TI MMER. EN AANNEMERSBEDRIJF

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

lJlst, Roodhemsterweg 4, TeleÍoon 05155-188011 348
Postadres: Postbus 29, 8650 AA lJlst

O

o

* reponages
* industÍiêle

fotogíaÍie
r portretÍotogÍaÍie
* reclameÍotograÍie

Feikje Sybrandy - VakÍolograíe
Geeuwkadê 4 - 8651 AA lJlgt - lelêfoon 05155-2222
Prlvé: Moleílnne 57 - 8621 DD Heeg - teleloon 05154-2819

Voortaan kunl u ook bij ons terecht voor tilms,
fotocamera's, flitsmateriaal en lijsten. Tevens
zijn wij er voor het ontwikkelen van UW Íilms
en Íoto's. Ons advies is gÍatis.

De Kykkast is geopend op: maandagmiddag, woensdagmiddag,
donderdagmorgen, vrijdagmorgen en zaterdagmorgen.
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Museum te Sneek onlangs ook een paar.
Over het schaatsetiket van Van der Goot is nog
het volgende te vertellen.
Stoffel van der Goot mocht graag vissen. Op ze-
kere dag trof hij op de poelen bij Oudega-W de
kunstschilder Hans Madlener die ook graag viste.
Deze Madlener heeft met zijn familie in Heeg de
panden laten bouwen die nu dienst doen als
jeugdherberg. Hij werd destijds wel de 'boeierko-
ning' genoemd. Tijdens één van hun ontmoetin-
gen ging het gesprek over het schaatsenmaken.
Hans Madlener bood aan om voor Stoffel een
schaatsetiket te ontwerpen. Dat is ook gebeurd
en het fraaie etiket met een gestilleerde schaat-
senrijdster is hierbij afgebeeld.
Tot slot kan nog worden gemeld dat het huis Ui-
lenburg 3, waar de Íamilie Van der Goot lange tijd
woonde, nu eigendom is van schaatsenfabriek
Frisia. De huiskamer is als kantoor van het bedrijf
ingericht.
Wij bedanken Geertje Dijkstra-Hofstra voor haar
welwillende medewerking aan dit artikel.

Frits Boschma

Oproep
Betreffende lJlster schaatsenmakers
Tot nu toe is bekend dat de volgende bedrijven of
personen uit lJlst schaatsen met eigen naam heb-
ben vervaardigd dan wel in de handel hebben ge-
bracht: J. Nooitgedagt &Zn, Fa. K.Ê. de Vries &
Zn. (Frisia), H. en R. Nauta, Chr. v.d. Goot, Zweitse
Planting, Gebrs. Planting (de Valk), S.O. de Vries
en Joh. Visser (vader van Taeke). Van deze
schaatsenmakers zljn - van de één meer dan de
ander - wel gegevens bekend.
Wij vragen uw speciale aandacht voor de vol-
gende namen: C.J. Faber & Zn, F.T. Faber, had-
den een smederij in het pand Galamagracht 18,
nu Foppe Post; D. Douma, Joh. Douma, smederij
in het pand Stadslaan 11, v/h 't Roefke; .. Pool,
bedrijfje in de buurt van de Herv. Kerk?, zijn doch-
ter was gehuwd met Martinus Dam, zij waren de
ouders van visser Gerben Dam; S. Lanting, sme-
derij in het pand Geeuwkkade 3 (?).

Wie over de laatste vier schaatsenmakers, of de
eerder genoemde, of mogelijk nog andere lJlster
'reedmakkers' inÍormatie kan geven of foto's/aÊ
beeldingen bezit wordt verzocht kontakt op te ne-
men met Fr. Boschma, Ylostinslaan 34. 8651 AT
lJlst. tel. 05155-1 717.

I. SCHEEPSSCHROEYET

3. SCHI:PSBEXODIGDH:DEX
. Scotro schíoefoskoppelingen l_ ,l_ _.ofversesoonen IJF/I 

-.;;5;*;ï;ï;ïÏF
. hêlling tot I 5 ton . hogedrukreinigingsspuit
o deskundio odvies.

IN UW KOSTBARE VAKANTIETIJD PROEÊREN WIJ

. reporotie . spoêdverslellên
o bolonceren . schroeÍosinstolloties
op mooi

a levering en inbouw . ombouw
o onderhoud r hooÍddeoler von
"Thornycroft" motoíên . kêerkoppelinqen en reporotie

TE VERHETPEN. I nseech,ev.n_.tr-" í, 4s78e

Zeilschool Baltic
In het vorige Kypmantsje ging lJlster Allerlei over het zeilschoolschip 'Baltic' dat van 1962 tot
1972 aan het Sneekerpad lag afgemeerd.
Geheel toevallig kreeg de redactie kort nadat de kopij van dit artikel was ingeleverd een interes-
sante foto van het schip en zijn omgeving aangeboden.
De maker ervan is de heer Piet van Dijk die destijds in de hier afgebeelde 'hÉzen op 'e Rót' woon-
de.
Later zijn deze panden door de heer S. Jaarsma omgebouwd tot woning en kantoor voor zijn
bootverhuurbedrijf 'Skipper Club Charter'.
Deze opname is omstreeks 'l965 gemaakt vanaf de stelling van houtzaagmolen De Rat. Het ter-
rein achter de 'Baltic' is op deze Íoto nog een stuk'b0tlàn'. Op deze plaats is nu camping de
Geeuwpólle. Het water linksonder is de houtkolk van De Rat.

#
Stickerruilburo

Erwin Zijlstra
Galamagracht 21, 8651 EB lJlst

Tel. 05'155-1683
Galamagracht 9 - lJlst - 05155- 1318

It keatsspultroch de simmer hinne
We keatse fierder, Íeardich
de fryske Íiilden weardich.

En as d'earste swellen oer d'sleauwe sleatten sweve
en de maitiid kriget de wite kjeld yn syn bàn,
dan witst it wis, ek dizze blauwe simmer sil it heve,
it keatsersbloed kr0pt dy troch de nei flibe hunkerjende hán.

Longerjende ljurken ljedderje linich yn de loaie loften
hijkes binne, hoeden trêdzjend, de geile sijkes treast
wannear geann' we los? ink'le dagen lykje skoften
de sinne skynt en stikelet dyn tinzen en dyn geast.

It krOdige gers - krekt koarte - is allyk in griene tekken,
krigel en krekt wurde d'earste keine kriten kramme
fielst dy sterk, spant en spiert, linich as in lekken
hast h0nger nei 't hynstehier, de hán jokket; ramme!

Dan sOzje de ballen dy om dyn op'n skerpsten steande earen,
op 'e pannen tsjotterje de protters, in opslagger skelt,
de ballen fleane Ét'e nap, op 'e boppe net te kearen,
'n alee, 'n achteruit, wat'n klap, wat'n Ítslachgeweld.

Mar de wolkens skowe sÉnich stikum swarte skaden
oer dyn holle en oer de oars sa dryste, no tryste lysterpsalm,
en al is it Íjild breed der binne noch genóch smelle paden,
mar relativearjend kógjend op'n koweblom bliuwst cool en kalm.

It sit Íêst, der falle wurden en ballen b0ten de touwen
de melancholike rop fan in wylp Íerskuord de stille jOn

moatst fierder, de takomst is der om no al oan te bouwen
al hast it ferline fedelend en fier fan fraaiens Í0n.

Lykwols, soms kin it treÍfe, halje trawalje yn de prizen
hast flein en slein, de ballen bedarren yn 't b0nte blau
krigest de krànse, tsjinstanners huverje mei ófgrizen
s0nder gritsen en gratsen gongen se der allegear óf.

En as de rudige reinders rimpen de ballen ferswierje
gnobsk is't hommels hjerst, blêd en blomt ferkleuret, stjêrt
mar witst fan de nije knoppen en mei't dy mei wierje
hast in keatsknopkop en witst dat dit der ek by heart.

It keatsen is lykas dit mei leave lippen loofjende ljuenske libben;
in twa, in kwea in sitbal en skjinne seis, 'n boppeslach
symbolysk; de dagen as partijen, altyd 'n stribben
pak dy káns - it libben, dy bal - dy dei en wês wach.

F0gels sette óf, loften berinne en sompich wurde de greiden
it tsjusteret oan de klomske kime, wanten wurde fette,
Íerlitten fjilden, sÉdwesters r0zie troch de brune reiden
as finzenen Ían 'trije spul is Ít'wachtsje we op de griene berle.
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65 jaar lJ.V.C. 1990

OPROEP
Voor het programma "De sterkste man van
lJlst" op donderdag 26 april 1990 zoeken wij
nog enkele deelnemers (alleen lJlsters
kunnen deelnemen). Minimum leeftijd 16
jaar. OpgaaÍ z.s.m. bij L. Koster, Sikko Sjaer-
demalaan 35. lJlst. tel. 05155-1497.

Graag gedaan
Dit is een vrijwillige hulpdienst, het bij elkaar
brengen (via ons kontaktadres) van hulpverle-
ners en mensen die hulp nodig hebben.
Welke soort hulpverlening komt hiervoor in aan-
merking?
1. Autovervoer: Voor licht gehandicapten of ou-
dere mensen die behalve vervoer ook verdere
begeleiding of hulp nodig hebben naar bijvoor-
beeld ziekenhuis, kleding kopen e.d.
2. Inspringen in tijdelijke noodsituaties: Bij-
voorbeeld een moeder moet plotseling naar het
ziekenhuis en er is opvang voor de kinderen no-
dig of een alleenwonende komt thuis uit het zie-
kenhuis en kan zich nog niet alleen redden. De
hulp die in dergelijke gevallen geboden wordt, is
van overbruggende, tijdelijke aard, totdat de ge-
holpene na een paar dagen het zelf weer aan
kan oÍ een beroepskracht (b.v. gezinshulp of be-
jaardenhulp) het overneemt.
3. Eenvoudige karweitjes: Voor mensen die
daar door ziekte, handicap of ouderdom niet
zelf toe in staat zijn, biivoorbeeld boodschap-
pen doen, medicijnen ophalen, elastieken kou-
sen aantrekken e.d.
Dit zijn een paar voorbeelden van de meest voor-
komende hulpverleningen. Hebt u één van deze
of een dergelijke hulp nodig, bel dan gerust naar
onderstaand kontaktadres. Dit geldt ook voor
eventuele nieuwe hulpverleners.
De geboden hulp is in principe gratis, alleen
voor auto-vervoer worden de benzinekosten
vergoed.
Het Graag Gedaan komitee bestaat uit vijf da-
mes: mevrouw Sietsma, Ylostinslaan 3, tel.
1263; mevrouw V.d. Velde, Sneekerpad 6, tel.
1351 ; mevrouw Hoekstra, S. Sjaerdemalaan 13,
tel. 1602; mevrouw Nijdam, Eegracht 104, tel.
'1783.

Kontaktadres: mevrouw R. Johnson. Uilenburo
14, tel. 1568.

BIJ PROFI FOTO IS UW
FOTOROLLET]E

IN VERTROUWDE HANDEN!
Voortaan kunt u

uwfotorolletje bij
Profi Foto laten
ontwikkelen en
afdrukken. Want
ProfiFoto is nieuw
in uw buurt.
En zorgt ervoor
dat uw foto's
met de grootste
zorS woroen
behandeld.

VISSER -
IJLST

BOEK- ENFOTOHANDEL-
SPEELGOED
Galamagracht, teleÍoon t31B

PROFI

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 55-1 31 I


