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Afsluitingsavond
'Monumentvan de maand juli',
Molen de Rat
Op vrijdagavond 24 november j.l. kwam een veertigtal mensen bijeen in de
raadszaal van het gemeentehuis.
Het gezelschap werd gevormd door vrijwilligers van het Monument van de
maand, leden van de werkgroep, zakenlieden en leden van het Stichtingsbe-
stuur. Zij waren door het gemeente- en Stichtingsbestuur uitgenodigd voor
een gezellige aÍsluitingsavond.

Burgemeester Cazemier heette de aanwezigen
welkom en memoreerde het welslagen van het
project Monument van de maand juli, houtzaag-
molen De Rat.
'Het verbaast mij altijd weer,' zei hii, 'hoe vlug je
altijd in onze gemeente een groep vríjwilligers bij-
elkaar krijgt.'
Enkele van die vrijwilligers vertelden over hun be-
levenissen in de molen. Hierbij kwam bijvoorbeeld
naar voren dat Age Osinga er de hand niet voor
omdraaide om in het Engels een groep Canade-
zen de bijzonderheden van de molen te vertellen!
Onder het genot van een hapje en een drankje
konden de aanwezigen deelnemen aan een re-
busspel van Friese plaatsnamen.
Stichtingsbestuurslid Johannes Spijksma fun-

ANNA SCHRAA-VAN POPTA

GEDIPLOMEERD
PED I CU RE

Geeuwkade 11 - TeleÍoon.1930

geerde hierbij als spelleider. Deze quiz werd ge-
wonnen door Lou Schotanus. Als symbolische
prijs kreeg hij een stuiterbal aangeboden!
Omstreeks tien uur sloot de heer Cazemier het of-
ficiële gedeelte van deze gezellige avond af met
een dankwoord. Hij reikte iedereen een door hem
gesigneerd boekje'Houtzaagmolen De Rat' uit.
Feikje Sijbrandij-Meijervan fotostudio'De Kijk-
kast' had voor allen een mooie kerst/nieuwjaars-
kaart meegenomen met daarom een afbeelding
van De Rat in wintertooi. Deze kaarl is ook in ver-
schillende lJlster winkels verkrijgbaar.

Kerstboomverbranding
Deze zal weer plaatsvinden en wel op DINSDAG
2 JANUARI 1990 bij de spoorwegovergang rich-
ting Oosthem.
De bomen kunnen tussen 4 en 6 uur's middags
gebracht worden. Bij het inleveren van een
kerstboom krijgt men een lot.
De prijzen bestaan uit: 1. draagbare radio; 2. di-
verse kadobonnen.
Om 7.00 uur's avonds gaat het vuur aan. Prijs-
uitreiking is daarna, in de hal van Nij Ylostins.

Vereniging Stadsbelang lJlst

#

ln boer, belust op belslydjeien, át'e Knipe
hie, as it knypte, gàns wyn yn'e swipe.
Meifroast wie er al net wiis,
mar lei der ien kear hynste-iis
hie hy de izers fan de slide sels al slipe.

P.F.

Oliebollenaktie
Naar aanleiding van de goede reacties van vorig
iaar, zijn we ook dit jaar weer van plan een olie-
bollenaktie te houden.
U kunt telefonisch bestellen onder telefoon-
nummer 1 856 of 131 

.1 
.

Ook komen we voor de kerstdagen langs voor
een eventuele bestelling.
De oliebollen worden 30 december bii u thuis
bezorgd.

Stichting Jeugd en Jongerenwerk lJlst

Galamagracht 9, tel. 1318

Utjower, redaksje en fierdere meiwurkers
fan lt Dryltser Kypmantsje winskje de lêzers
in hiele goede Kryst en in Lokkich Nijjier!

Uitgever, redaktie en verdere medewerkers
van It Dryltser Kypmantsje wensen de lezers
Prettige Kerstdagen en een Gelukkig
Nieuwjaar!

Rled my goed, mar rled my net 6í,
sel de íelnt, dy't graach oan 'e íaam woe.
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ls uw deur kapot?
Een raam of vloer verrot?
ls het dak ot de goot soms lek?
Aan schuur ol schoorsteen een gebrek?
Misschien kunt u het zelf herstellen,
zo niet... metêen Wíetze bellen!

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

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

Occasions en
N ieuw-verkoop
Goede seruice

Tel. 1249
Holtropweg 5

Reparatie
Plaatwerk - Spuiten

Bondsspaarbank s
van 1818 Sneek-lJlst

Dagelijks geopend
van 9.00-12.30 uur

Stadslaan 51
051 55-1 245
o.9.9.
051 50-1 2796

salarisrekening

spaarrekeningen
verzekeringen

reizen

....voor Uw

....voor Uw

....voor Uw

....voor Uw

Ons kantoor in Sneek is iedere
wetkdag open van 9.0016.00 u
Donderd agavond van 17.00-
19.00 uur.

Doe meer met de bank
die meer doet
BON DSSPAARBAN K

gffi**
&urt

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

Speciale drogisterij en kosmetica-aÍdeling

Let op onze wekelijkse folder

SPEERSTRÁ'S
VOORDEELMARKT
Stadslaan 2 - Telefoon 1206

Uw vertrouwde partner voor
maatwerk in:
VERZEKERINGEN

HYPOTHEKEN
PENSIOEN EN

SNEEKER
ASSURANITIEKANTOOR
DE BOER B.V
ZWARTEWEG 4,8603 AA SNEEK, TELEFOON 05150-16825-
VERZEKER INGEN, PENSIOENEN, FINANCIÊRINGEN, HYPOTHEKEN

(' D Begrafenisvereniging ,,Laatste Eer" lJlst

Stijlvolle verzorging van begraÍenissen en crematies, voor
leden en niet-leden.
Opbaring in eigen aula in lJlst met onbeperkt bezoek-
gelegenheid voor nabestaanden.
lndien gewenst opbaring thuis met koeling
Dienstverlening zonder winstbejag met voór leden bovendien
Íi nanciêle tegemoetkomi ng
Bode J. Plantinga dag en nacht bereikbaar e5141-1372.
lnlichtingen: J. Nijdam, Eegracht 104, 0S15S-1783.

*

*

*
*

*

Autorijschoot L, dg BOgf
Belangrijker dan een goedkoop

lesuur is de eindrekening
na hel rijexamen!
Ga daarom naar

Autorijschool L. de Boer
Popmawal 12

tJtst
TeleÍoon 05155-1553

VOLLEDIG
GEDIPLOMEERD
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23 december Slotbal, dansles Mienskipsh0s. 24 december Kerstnachidienst, 22 uur, Hervormde
kerk, ds. Pv.d. Waal, m.m.v. 'Forte' uit Makkum.

24 december Kerstwake,2l uur, R.K. Maftinus Parochie, Sneek,22.30 uur Nachtmis.
25 december Hervormde kerk, Kerstfeestviering voor jong en oud in samenwerking met de Zondags-

school, kindernevendienst en de handwerkgroep, 9.30 uur.
25 december Geref. kerk, half 10, ds. Buurmeester.
25 december 10.30 uur Eucharistie viering Sneek
26 december Herv. kerk, half 10, met medewerking van Euphonia.
26 december R.K. Gezinsdienst, '10.30 uur met medewerking van de 'Korenaartjes', Martinus Paro-

chie, Sneek.
30 december oliebollenaktie, Stichting Jeugd en Jongerenwerk.
31 december Herv. kerk, Oudejaarsdienst, 19.30 uur, ds. J.C. Buurmeester

1 januari Geref. kerk, 10.00 uur, ds. P.v.d. Waal.
5 januari Klaverjassen, MienskipshOs.

10 januari Bridgeclub, Mienskipsh0s.
12 januari Uitvoering, Fryske Krite'Meiinoar ien', Mienskipsh0s.
13 januari Uitvoering, Fryske Krite'Meiinoar ien', Mienskipsh0s.
15 januari Bridgeclub, Mienskipsh0s.
17 januari Herv. Geref. gemeenteavond, Mienskipsh0s.
18 januari C.P.B. jaarvergadering, Mienskipsh0s.

;,/9 januari Klaverjassen, Mienskipsh0s.
19 januari Jeugd-bingo, buurtvereniging'DeTromp', bovenzaal Mienskipsh0s.
23 januari Bond van Plattelandsvrouwen in Friesland, jaarvergadering, Eéndagsbestuur, Mienskips-

h0s.
24 januari Informatieavond, Wereld Diaconaat, Eehof.
24 januari Bridgeclub, Mienskipsh0s.
25 januari N.C.V.B. Jaarvergadering, Mienskipsh0s.
26 januari Bridge Kypmantsje Drive, Mienskipsh0s.
27 januarl U itvoeri n g Gym nastiekveren i g i n g Stànf ries, Utherne.
27 januari |J.V.C. Beat-avond, Mienskipsh0s.
29 januari Bridgeclub, Mienskipsh0s.

JPUNITS'OEWruJfiIMevrouw W. Kempenaar-Verhoog, Jonker Ris-
pensstraat 9, ïeletoon 1747.

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

.MIJN HOBBY, UWGEMAK'
Het vertrouwde adres voor al uw slijpwerkl
Laat nu uw schaatsen slijpen, noren zowel
als houtjes.
Uw fijnslijper, P.H. de Vries,Bockamastraat 27,
te|.05155-1782.

In verband met mijn verhuizing naar het
Wumkesh0s in Sneek, wil ik graag langs deze
weg bedanken voor alle donaties en lidmaat-
scnappen.

G. Nijdam-Dijkstra
Oranie Nassaulaan 11

Geslaagd aan de Vakschool voor Maalderijen
Mengvoederindustrie in Barneveld:
Watze J. de Vries.

lJ lst bedankt voor de Íijne zeventien jaren die
wij hier hebben gewoond, onze toekomst
gaat nu verder in Drachten.
Hierbij zeggen wii alle lidmaatschappen op.
Tevens wensen wij iedereen Prettige Kerst en
een Gelukkig Nieuwjaar.

Fam. J. Broersma, de Dassenboarch. lJlst

Te koop gevraagd:

De lJlster Stadsvlag. Geel/blauw met schip
zoncler roer, + 1.00 m. x 1.50 m.
Supportersclub "lt Dryltser Sk0tsje".
Tel.05155-2410.

In verband met mijn vertrek naar elders bedank
ik hierbij voor alle lidmaatschappen.
Alle vrienden en kennissen Prettige Kerstdagen
en een Gelukk ig N ieuwjaar.

T.W. Bak keÊHu lzi nga, v/h Zevenpelsen 22.

Sjoelen vanaf 9 oktober, iedere maandagmid-
dag in NijYlostins, aanvang 2 uur.
Zangvereniging'Euphonia' repetitie iedere
dinsdagavond 8 tot 10 uur in het Mienskipsh0s.
Muziekkorps'Concordia' repetitie iedere
maandagavond half 8 tot half 10 in 'Het Miens-
kiosh0s'.
Drumband 'Concoldia'ledere donderdag-
avond van half 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 8tot 10 uuri 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-
oêrg
Dammen elke maandagavond in de Stadsher-
berg
Amnesty International elke 2e donderdag van
7-9 uur in de bibliotheek.
Kaatsen elke woensdagavond in de'Utherne'.
Badmintonver, 'Flash' elke donderdag van
18.00- 22.30 uur in de'Utherne'.
Volleybalver. StánÍries elke dinsdag vanaf
19.00 uur.
Tafeltennis maandag van 19.00 tot 23.00 uur,
zaterdag van 9.00 tot 13.00 uurjeugd.
Gymn. Ver. Stánfries ma. 8.45-9.45 uur, 16.30-
22.30 uur; di. 17.00-18.00 uur; wo. j3.00-20.00
uur; donderdag 16.30-18.00 uur en vr. 16.00-
'18.00 uur en zaterdag 9.00-11.00 uur in de
Utherne
Dartclub iedere donderdagavond in het Wapen
van lJlst.
FNV inÍo-team bel 05155-1970 Louise Heeringa
voor informatie op het gebied van Sociale Voor-
zieningen, Studiefinanciering, invullen belas-
tingbiljetten, individuele huursubsidie e.d.
Bouw- en Houtbond EN.V W.W. inschrijven elke
maandagavond van 19.00-20.00 uur. Douwe
Heeringa, Westergoleane 45, Ulst, tel. 05.155-
1970.
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'-Jpbrengst collecte

Jantje Beton 1989
De collecte van Jantje Beton in lJlst, Nijezijl en
Oosthem leverde een opbrengst van maar liefst
/ 1 095,85 op.
De nationale jeugdcollecte voor de leef-
speelruimte van de jeugd, vond plaats in
weekvan 6tot 12 november.
De helft van de opbrengst komt ten goede aan
het jeugdwerk in deze gemeente, dat aan de
collecte heeft meegedaan. Met de andere helft
van de opbrengst financied het Nationaal Jeugd
Fonds (het fonds van Jantje Beton) waardevolle
jeugdprojecten in het hele land. Zoals speel-
voorzieningen, speel-o-theken, kinderboerde-
rijen, speeltuinen, jeugdcircussen, peuterspeel-
zalen en jeugdaccommodaties
Peuterspeelzaal Lyts Yleke heeft dit jaar steun
gehad van de buurtvereniging Ylostinslaan/
Bockamastraat. Buurtverenigingen die de vol-
gende jaren ook eens wat willen verdienen, kun-
nen kontakt opnemen met Marie Louise Post-
ma, te|.2266.
Alle collectanten en gulle gevers heel erg be-
dankt.
Namens peuterspeelzaal Lyts Yleke en buurt-
vereniging Ylostinslaan/Bockamastraat:

Marie Louise

en
de
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Voor nieuwbouw, uitbreiding oÍ
onderhoud van uw:

o Verwarming
(C.V. en lokale verwarming)

. Sanitair en waterleiding

. Zinkwerk

. Dakbedekking

Installalie- ên loodgiêteÍsbedriiÍ

A. SIIPERDA
Stadslaan 2a, teleÍoon 05155-1224

(rrur rt uw lrttrtEur Èil
Etlt inrtilïIRPtt|ttE?

ttltJK oP DIE t 5o,- Pl;mlE ?El mail PEI D^o

De premie ge/dt voor binnenwerk in de periode

von 20-11 t/m 22-12 1989 en von 8-1 t/m ló-3 1990.

Voor niet-porticulieren is de winterpremie op

binnenwerk f 35,-.

J.G.DEVPÍES -IJLST
sclrilders. en bhangersbeclriJÍ

doe.het.zelÍ.z.qsl<
Galamaoracht 13 - Tel.05155-1387

BEL DE lltll]ïITERSII|ILDEH
Dr Wrxrrlr(fir!Drr rol0t vool KlrulltrÍ VlÍttrrW

Aovrs
BrcRotnrcEru
Bouwgeoruntno
Trrrnwenr

TEL. 051s5-1592

postbus 7, 8650 AA, IJLST.

,ilOEKINITSIAI

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

'Myn eigen pake'
Door deze heb ik de eer, u mijn uiterst zondeÍlinge toestand uiieen te zetten.
Mijn vader en ik woonden samen en we bezaten een televisie en een radio. Hij was weduwnaar
en ik was ongehuwd. Beneden ons woonden een weduwe en een dochter, beide schoon van ui-
terlijk, zonder televisie en radio. lk werd verliefd op de weduwe en trouwde haar. Mijn vader werd
verlieÍd op de dochter en ook zij trouwden. Toen begon de ellende!
Daar mijn vader de dochter van mijn vrouw, dus ook mijn dochter, trouwde is mijn dochter thans
mijn moeder. lk ben tegelijkertijd ook haar vader, omdat ik met haar moeder getrouwd ben. Ver-
der werd mijn vader ook de schoonzoon van mijn vrouw en ik ben dus zijn schoonvader, aange-
zien ik met de moeder van zijn vrouw getrouwd ben.
Maar dat is nog niet allesl Mijn vrouw kreeg inmiddels een zoon. Dat is dus ook mijn zoon, maar
tevens de broer van mijn schoonmoeder, omdat die de dochter van mijn vrouw is. Hii is echter
ook de zwager van mijn vader en ik ben de neef van mijn zoon, en dus ook de neef van mijn
schoonmoeder, omdat die de zuster is van mijn zoon. Mijn schoonmoeder is dus ook tante.
Het werd nog ergerl
De jonge vrouw van mijn vader werd moeder en haar zoon werd dus mijn broer. Mijn eigen zoon
is nu de oom van miln kleinkind, omdat hii de broer van mijn dochter is. Mijn vrouw is zijn groot-
moeder, want hij is het kind van haar dochter. lk ben als man van mijn vrouw zijn grootvader, dus
ook de grootvader van mijn broer. En aangezien de grootvader van mijn broer ook de mijne is,
ben ik dientengevolge mijn eigen grootvader!

Pake Prom

Kort verslag van
het V.V.V.
Het seizoen in het nieuwe onderkomen aan de
Geeuwkade begon vrij rustig, maar al vanaf eind
mei begon het drukker te worden.
Er kwamen 2100 Nederlanders, 290 Duitsers, 5
Engelsen en 3 Belgen naar het kantooÍ.
Toeristen kwamen de Uit- en Rekreatiekrant ha-
len, ze kwamen folders vragen van Ulsi en di-
rekte omgeving.
Niet alles is gratis; sommige waterkaarten, ka-
noroutes en fietsroutes kosten geld.
Verder worden er V.V.V.-bonnen verkocht.
Een vraag die veel voorkomt is: 'Waar kan men
in lJlst overnachten?' Helaas moeten wij deze
mensen doorverwijzen naar elders. Toch blijkt
dat veel toeristen graag een rlacht in ons rustige
stadje willen overnachten.
Misschien zijn er wel mensen in lJlst die een be-
taalde gast in hun huis willen hebben. Zij kunnen
dit bij het V.V.V. melden. Eventuele gasten wor-
den dan naar hen doorverwezen.
Op het V.V.V. wordt informatie gegeven over
deze omgeving. Wilt u meer weten over uw
vakantie elders in het land. dan kunt u daarvoor
het beste terecht bij de V.V.V.-kantoíen daar.
In de zomermaanden is het kantoor dagelijks
geopend tijdens kantoorurên. Het bestuur van
het V.V.V. zou graag in kontakt komen met da-
mes die in de vakantieperiode een paar dagde-
len oer week de V.V.V.-werkzaamheden willen
verrichten. Zij kunnen zich melden op het kan-
toor tijdens op opening van de fotostudio.

Het bestuur.

Bond van
Plattelandsvrouwen in
Friesland, afd. lJlst
Ook voor de Plattelandsvrouwen in lJlst zit de
eerste helft van het seizoen 1 989/1 990 er weer
oo.
In deze periode zijn allerlei interessante en leuke
zaken aan de orde geweest.
In september veÍ1elde de schrijfster Froukje An-
nema op zeer geanimeerde wijze over haarwerk
en over de manier waarop ze edoe gekomen
was om schrijfsterte worden.

Stickerruilburo

Erwin Zijlstra
Galamagracht 21, 8651 EB lJlst

Tel. 05'155-1683

In november was mevrouw Oppedijk bij ons op
bezoek, die vedelde over het omgaan met onze
enêrgie. Het was een leerzame en interessante
avono.
Verder bezocht een aantal vrouwen 'Het sterke
geslacht' in het Princessehof in Leeuwarden. De
film over twee vrouwen in ontwikkelingslanden
en een vrouw in Nederland en de daarbij beho-
rende tentoonstelling brachten heel wat diskus-
sies teweeg.
De leden van afd. lJlst werden ook in de gele-
genheid gesteld hun kreativiteit te tonen. Er was
een 'doe-avond' onder leiding van Tinek
Rijpma en verder was er een bezoek aan he\-/
zijde-atelier Hawar aan de Uilenburg.
En dan waren er ook nog een tweetal uitstapjes.
7 Dames maakten de reis naar de kerstshow van
Tuincentrum De Tuinier in Drachten en 14 da-
mes maakten van de gelegenheid gebruik om
een dagje te gaan winkelen in Zwolle. Beide ke-
ren kwamen ze beoakt en bezakt weer in lJlst te-
rug.
De decemberavond werd verzorgd dooÍ me-
vrouw Mantel uit Grou met het verhaal 'Kerst-
feest in Polen'terwijl na de pauze de leden weer
zelÍ aan de slag gingen. Onder leiding van me-
vrouw Mantel werd de papierknipkunst beoe-
fend.
Ook voor het nieuwe jaar staat er nog heel wat
gepland. De eerste avond is op 23 januari, dan
wordt dejaarvergadering gehouden. Een van de
bestuursleden treedt af en is niet herkiesbaar.
Als er nog niemand is die dit bestuur, dat uit een
ploegje gezellige actieve vrouwen bestaat, wil
komen aanvullen, dan kan zij om inlichtingen
bellen naar de secretaresse, Mary Veenstra, tel.
2249.
Het gedeelte na de pauze zal worden verzorgd
door het ééndagsbestuur en we zijn allemaal
benieuwd wat die voor ons in petto hebben.
Hebt u interesse voor de Bond van Plattelands-
vrouwen? Bel dan gerust naar onze secreta-
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resse oÍ kom eens langs op een van onze
avonden. De datums vindt u in de agenda van
dit blad. De aanvang is 20.15 uur.

Het bestuur.

Nedederlandse
Christenvrouwenbond
Voor een groot aantal leden en gasten sprak op
23 november voor onze afdeling ds. Knol uit
Sneek over het onderwerp 'ln vogelvlucht door
het Boek Openbaringen'.
U moet, aldus ds. Knol eens lezen in de eeÍste
verzen hoe mooi het boek begint: God ' Jezus
Christus, Engel , Johannes, gemeente.
Aan de apostel Johannes door de Romeinse
keizer naar het eiland Patmos verbannen, wordt
in visioenen getoond hoe Jezus Christus zich zal
openbaren (onthullen). Deze profetie wijst heen
naar de toekomst en door middel van beelden
wordt ons de werkelijkheid verteld.
De lijnen worden als het ware naar de toekomst
doorgetrokken. Dit geldt ook de zeven brieven
aan de zeven gemeenten in Klein- Azië. En dan

laat het niet om de toekomst van dêze gemeen-
r*"ten als zodanig (deze bestaan niet meer) maar

om de gemeente van Jezus Christus, zolang
deze op aarde moet striiden, tot zij met Christus
wordt verenigd. Het Boek met de zeven zegels
wordt geopend door de Engel en na de verbre-
king ziet Johannes:
1e zegel: een wit paard dat over de aarde loopt,
dat is het Evangelie;
2e zegel: een rossig paard, de kleur van het
bloed, oorlog;
3e zegel: een vaal paard, grijs-grauw, de kleur
van de pest;
4e zegel: een zwart paard, de kleur van de hon-

5e zegel: de zielen onder het altaarvan madela-
ren in de Hemel; waarom wacht u zo lang, de
roep om wraak;
6e zegel: de wereld wordt getroffen door een
ramp, die buiten elke menselilke macht ligt;
7e zegel'. zeven bazuinen die gaan klinken dui-
den aan dat daarmee de slotakte van het apoka-
lyptische gebeuren is aangebroken.
Het Boek Openbaringen is het troostboek voor

, lods gemeente. Wij mogen geloven dat het

\aat naar de nieuwe hemel en nieuwe aarde,
naar de vreugde, het leven wint het van de dood.
Er zit een lijn in de geschiedenis, een gouden
draad.
Aan de hand van velerlei vragen werd ons nog
veel duidelijk gemaakt.
Het was een vogelvlucht en veel kwam niet aan

de orde, maar we mochten blii naar huis gaan in
de wetenschao dat ondanks alles GOD het laal-
ste woord heeft.

A. Frankena-Hoomans (secr.)

In Dryltser
Slokje...

Slijterij J. Schreur
Galamagracht 34, lJlst

Te|.05155-1570

Nieuwe eigenaar snackbar
'De Witte Kat'
Met ingang van 4 november j.l. heeft snackbar'De
Witte Kat', Popmawal 3 te lJlst, een nieuwe eige-
naar. Het is het echtpaar Janny en Leo Quint, af-
komstig uit Rotterdam. Zij hebben een zoon van
1 8 en een dochter van 1 5 jaar.
ln de Maasstad runden zijn ruim 1 0 jaar een goed
beklante snackbar. De drukke zaak en het jach-
tige leven in de Randstad werd hun wat teveel en
daarom verhuisden zij voÍigfiaar naar Bakhuizen.
Toen er onlangs in lJlst een 'patatzaak' aangebo-
den werd, besloten Janny en Leo om het hier maar
eens te oroberen.
'We moeten ons gewoon zelÍ bewijzen,'zeggen
ze, 'we hopen een leuke klantenkring op te bou-
wen, waarbij voor ons begrippen als kwaliteit, net-
heid en gezelligheid voorop staan.
De koelvitrine en het meubilair zijn meteen ver-
nieuwd en het assodiment snacks is uitgebreid
met bijvoorbeeld de shoarmarol, cordon blue en
kroepia (een soott loempia).
De Íamilie Quint verkoopt ook iisco's, ijstaarten en
ijs voor suikerziektepati/enten. Voor de jeugd is
er snoep voor het kleine prijsje van een stuiver of
een dubbeltie.

Hoewel ereigenlijk nog geen reklame is gemaakt,
zijn de nieuwe eigenaars van 'De Witte Kat' dik te-
vreden over de klandizie.
Het is de bedoeling dat volgend jaar voor de zaak
een leuk terras wordt ingericht.
'Wij hopen dat veel bootmensen even gaan aÍme-
ren aan de Popmawal en bii ons een hapje gaan
eten.'
Wij wensen de familie Quint veel sukses met hun
snacKbar.

Energiezuinige lampen
bij ons ,/T-t^
verkrijsbaar ,{-fi I Il 

-l
*\_lF-

A. SIIPERDA
Stadslaan 2a, teleÍoon 05155-1224

Landelij ke Rijvereniging
Ponyclub'Lyts Bigjin'
Als Ponyclub is 'Lyts Bigjin' al l2 jaar aktieÍ,
sinds 1984 zijn we ook Rijvereniging (voor paar-
den dus).
't ls een gezellige club, we gaan enkele keren
per jaar met zijn allen er op uit, naar het strand of
bos. De pony's en paarden genieten daar min-
stens zoveel van als de ruiters. En we hebben
natuurlijk de wekelijkse lessen in onze manege
in Heeg, onder leiding van een enthousiaste en
gediplomeerde instruktrice.
De paardesport wordt nog altijd gezien als een
elitesporl. Wij streven er naar om deze, voor
jong en oud, fijne sport óók voor mensen met
een smallere beurs bereikbaarte maken.
Wij hebben leden die rijden op een paard of

VOOR UW HARTIGE HAP

SNACKBAR 'DE WITTE KAT'
tJ LST, TEL. 05155-1388

Open van dinsdag tot zondag.
MAANDAGS GESLOTEN

Openingstijden: van 17.00-24.00 uur
vrijdags tot 01.00 uur, zaterdags van 14.00-02.00 uur

Zou het grootste reisbureau van Nederland
ook niet de mooiste plekjes van de wereld weten?

Het vakantie-magazine 1990 ligt (gratis) voor u klaar bij:

fil n n n_ (--T Galamagracht 1

LdADOLllAmb3 lH fJi''u,,,.,0,u
Openlngsuren: 9.00-1 2.30 uu r/1 3.00-1 6.00 uu r

vrijdagavond 19.00-20.00 uur



IT DRYLTSER KYPMANTSJE 6

pony van remand anders. Je hoeft dus zelÍ géén
paard of pony te bezitten.
De contributie proberen we zo laag mogelijk te
houden: voor Í 21O,- per jaar (ongeveer / 4,-
per week) kun je bijna elke week een uur lesrij-
den. In tegenstelling tot veel andere clubs ken-
nen wij geen zomer- oÍwinterstop, alleen als het
heel slecht weer is gaat de les niet door. In de
praktijk valt dat mee.
In de wintermaanden van novembertot april, rij-

den we overdekt in ïjerkwerd. Daar kan geza-
menlijk heengereisd worden (transportkosten
vallen buiten de contributie), je hoeft dus geen
trailerte hebben.
Je kunt ook zomer- of winterlid worden voor
Í 130,-.
Dus weet je een pony of paard te staan, vraag of
ie ermee naar de club mag gaan!
Verdere inÍormatie: mevr. J. Plomp, tel.05150-
'16288 of Francis Vronik, tel. 05154-9697.

Wasdroger
links en rechts Or""u"l.Urr._

A. SIIPERDA
Stadslaan 2a, telefoon 05155-1224

j

i!jI*.

io;

IT
*lx

+^.
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Bed 140 x 200 cm, -
kompleet met matras

;:,ïï:'""H:ffi 1495r- Kijk maar eens: strakke, eigehtijdse
styling zonder overdaad maar met
oog voor detail. Zoals aan weers-
zijden die bijpassende wekker-
annex ontbijttafeltJes . . .

De lattenbodem van gelaagd, dus
buigzaam beuken is aan hoofd- en

voeteneinde verstelbaar, De soft-
polyether matras is bekleed met
hoogwaardige stretch. Hierdoor
wordt het lichaam tijdens de slaap
volledig en verantwoord ondersteund.

Kleur: wit. Leverbaar in meerdere
afmetingen, ook in eenpersoons
(90 x 2@ cm).



Januari

. Per'1 januari heeft onze gemeente 14.454in-
woners.

. Jurgen Reiker vestigt zich in lJlst als tandarts
op het adres Sikko Sjaerdemalaan 34.

. Een team van Wymbrits bestaande uit Ekke
Atsma, Marijke Feenstra en Bendiks Cazemier
doet mee aan de NCRV-radioquiz 'Heer en
Meester'. Tegenstander Nederlek (2.H.) wint
met 32 tegen 1 6 punten.

. B&W stellen de raad voor een rechtsgeding te
voeren tegen Jurjen van der Spoel. Deze heeft
zijn woonboot illegaal afgemeerd ten westen
van de Ruterpolderwei.

. In de hervormde gemeente Oosthem is geko-
zen tot kerkvoogd J. Hitzert en tot notabelen
S. Hemstra en C. Westerbeek.

r - Tê Sneek overlijdt op de leeftijd van 79 jaar Hil-

- tje Lanting-TurÉsema. Zij was sinds 22 oktober
1979 weduwe van Fokke Lanting, vroeger tim-
merman in lJlst.

. Op 31 januari overlijdt Andries Schilstra in de
ouderdom van 83 jaar. Schilstra was vele jaren
eierhandelaar aan de Galamaoracht.

Nieuw leven
lJIst'.

in stadsherberg 'Het Wapen van

Februari

o Harmen en Anita Huisman nemen per'1 Íebruari
cafe-restaurani Het Wapen van lJlst over. Na een
interne verbouwing willen zijn de aloude Stads-
herberg weer nieuw leven inblazen.
. De EHBO-afdeling ÍJlst-Oosthem, de Rijkspoli-

tie en de lJlster brandweer zijn aktief bij een
rampoefening te Piekezijl. In Nij-Ylostins vindt
de nabespreking plaats.

o De Fryske Akademy houdt op g februari in het
MienskipshOs een lezing over het onderwerp
'De Stadhouders en het lJlster stadsbestuur in
de 17e en 18e eeuw'.

. Lammert en Meta Koster organiseren een
groots kindedeest. De opbrengst is bestemd
voor stichting De Ee, een dagverblijf voor
geestelijk gehandicapten in de vroegere Gere-
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Jaaroverzicht 1989
'Het verledene kunnen we niet veranderen'.

Cicero

Íormeerde school aan de Eegracht. Het
beoogde doel, de aankoop van een tweede
tandem, wordt ruimschoots bereikt. Oo
16 maart houdt De Ee open dag.

. Op 13 februari overlijdt Wiebe E. Hoomans op
de leeftijd van ruim 65 jaar. Hoomans was lànge
tijd lid van lJ.V.C. en medewerker bij Houthan-
del Oppedijk.

. Burgemeester Cazemier opent op vrijdag 24
februari de nieuwe brandweergarage aan de
Finne. De lJlsterspuitgasten nemen bovendien
een nieuwe brandweerauto, kosten / 240.000,-
in gebruik.

Maart

o De vereniging 'Stadsbelang lJlst' houdt op 7
maart een algemene ledenvergadering. Na de
pauze spreekt de heer J. Dijkstra van de Friese
Milieuraad over het thema 'Afval'.

o De lJlster damclub lJ.D.C. wordt voor de derde
maal achtereen kampioen van de Zuidwest-
hoek door met 25-13 van 'Warns' te winnen.

. Een groep catechisanten van de geref. en herv.
kerk zamelt op 18 maart in lJlst milieuschade-
lijke stoffen in. De opbrengst wordt overgedra-
gen aan de gemeente Wymbrits.

April

. In sportcomplex De Utherne wordt op maan-
dag 10 april de NCRV{amilieshow gehouden
met optredens van o.a. Rene Froger, Nico
Haak en Piet Veerman.

o Bij de schaakclub lJlst wordt Roelof Schraa ir.
kampioen tn de 1e klas en Klaas Abma in de 2e
klas.

. Eite Stienstra overlijdt op 17 april, oud 87 jaar
en sinds 27 september 1984 weduwnaar van
Lysbeth Canrinus. Stienstra bekleedde ver-
schillende kerkelijke en maatschappelijke
functies. Van 1953-1970 was hij raadslid en
wethouder.

. Na een grote restauratie neemt de lJlster
Doopsgezinde gemeente op zondag 19 maart
haar Vermaning weer in gebruik. Voorganger in
de openingsdienst is ds. G.G. Hoekema uit
Aalsmeer.

. Van 19-22 april wordt in Veilinghuis Baerveldl
de 1e bedrijvenbeurs, Wymbrits '89 gehouden.
Extra attracties hierbij zijn o.a. een mini play-
backshow, een optreden van Taeke van der
Meer en een bruidsmodeshow. De totale ou-
blieke belangstelling voor de beurs valt wat te-
gen.

Mei

. Op 6 mei zijn Rink Zijsling en Trijntje Feenstra
50 jaar getrouwd, Het echtpaar Zijsling is ruim
40 jaar koster geweest van de Hervormde kerk.

. In Blauwhuis overlijdt op 2 mei Jantje Wild-
schut, oud 88 jaar. Met haar zuster Griet had zij
vroeger een kruidenierswinkeltje op Uilenburg.

. Jacob Wijbenga en Rykje Antle Lycklama à Nij-
eholt zijn op 6 mei 50 jaar gehuwd. Wijbenga
was vroeger boer op de 'Haalover'.

. De vogelwacht lJlst-Oosthem en omstreken
houdt op 20 mei een excursie naar 't Oerd op
Ameland.

. Anne van Scheltinga is 40 jaar werkzaam bij
Nooitgedagt. Van Scheltinga was achtereen-
volgens stanzer, slijper en tijdwaarnemer. Nu is
hij planner.

. De opknapbeuít van het Himsterh0s te Oos-
them valt Í 270.000 duurder uit dan was ver-
wacht. Het college van Burgemeester en Wet-
houders stellen de raad voor het bestuur een
tien jaar durende renteloze lening van /
1 65.000,- te verstrekken.

. Hendrik Bootsma en Wietske Tutninga uit Oos-
them vieren op 27 mei hun S0-jarig huwelijks-
feest. Bootsma is een trouw lid van damclub
tJ.D.C.

Juni

o Burgemeester Cazemier opent op zaterdag 3
juni het nieuwe lJlster Wv-kantoor aan de
Geeuwkade. De genodigden arriveren met het
Dryltser Sk0tsje, dat naar deze plaats is ge-
boomd door Hans van der Zee en Allard Siiper-
oa.

Mei 1989: Himsterhls Oosthem. De gemeente
Wymbrits biedt de helpende hand inzake over-
schrijding van het verbouwingsbudget.

\\.s
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Roodhemsterweg 5

8651 CV lJlst
TeleÍoon 051 55-1 900/1 500

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

DE SPANJERSBERG KOLLEKÍIE
DE GROOTSTT KANSVAN SIAGEN

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

alle
inlichtingen over alles wat met

ziektekosten verband
houdt

elke woensdag in lJlst
Gemeentehuis, Stadslaan 75

van 10.30 tot 1 1 .30 uur

zieleenfonds
lepuwsrden,$rcek

Leeuwarden Harlingedrekweg 53' 058-91 391

-rhnTITIEIIT-
J meubelmakerij r. galama ijlst
maatwerk n meubelen, keukens. interieurbouw, proiekt-

rneubilarr. uilenburq 16-18,8651 ek ilst, teleÍ. 05155 2251

Feikje Sybrandy - VakíotograÍe
Geeuwkade 4 - 8651 AA Ulst - teleíoon 05155-2222
Prlvé: Moleílnne 57 - 8621 DD Heeg - teleÍoon 05154-2819* reponages

* industriêle VooÍtaan kunt u ook bij ons terecht voor Íilms,
ÍoiograÍie Íotocamera's, Ílitsmateriaal en lijsten. Tevens

* portretÍotograÍie zijn wi1 er voor het ontwikkelen van UW Íilms
* reclameÍotograÍie en Íoto's. Ons advies is gratis.

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

UÍ|Í|RDEEL PAKTU

BIJ fiÍ|tFF

TIMMER- EN AANNEMERSBEDRIJF

b.v. Gebr. WIERSM A I lJlst
o nieuwbouw o betonbouw o onderhoud o restauratie
o kunststof kozijnen

lJlst, Roodhemsterweg 4, TeleÍoon 05155-1 880/1 348
Postadres: Postbus 29, 8650 AA lJlst
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. Marjan van de Ruit geeft in eigen beheer onder

de naam Uitgeverij George Sand lJlst een door
haar zelÍ geschreven boek uit met de titel 'Lis-
sy'. Het verhaal gaat over een oude vrouw die
terugblikt op haar leven.

. In cafe-restaurant Het Wapen van lJlst wordt
de suppodersclub van het Dryltser sk0tsje, de
'Friesland', opgericht. Bij de IFKS-zeilwedstrij-
den is de club nadrukkelijk aanwezig.

o Rein Kroes neemt een nieuwe garage aan de
Roodhemsterweg in gebruik. Kroes oefende
eerst zijn bedrijf uit in de oude zuivelÍabriek te
Nijesyl.

Fierljepper Christiaan Kruis uit lJlst verbetert zijn
eigen record tot 15.58 meter.

(1 6m2), bootverhuur, verkoop en reparatie.
o Openbare school De Kogge aan de Dassen-

boarch wordt verkocht aan dagverblijf Cronen-
burgh te Sneek. Op het hooÍdveld van sport-
complex De Utherne zal een nieuwe school
worden gebouwd.

. Maritsa Ferkov is in verband met de Stadsfees-
ten, benoemd tot stadsvrouwe. Haar hofdames
zijn Ingrid Adema en Aagje Haringa.

. De lJlster Raad van Kerken organiseerl in de
openbare bibliotheek een tentoonstelling on-
der het motto'Denk globaal, handel lokaal'. De
3 punten van het Conciliair Proces in de kerken
staan hierbij centraal: vrede, gerechtigheid en
heelheid van de Schepping.

. In het kader van de aanstaande Tweede Ka-
merverkiezingen bezoekt minister Elco Brink-
man (C.D.A.) de rommelmarkt van de GereÍor-
meerde kerk.

o Bij veilinghuis Baerveldt komt een aquarel van
de kunstenaar J.C.K. Klinkenberg onder de ha-
mer. De verwachting is dat dit kunststuk tussen
de 20 en 30.000 gulden gaat opbrengen.

. Directeur W.J. Attema maakt bekend, dat
Nooitgedagt voor 5 miljoen gulden een nieuwe
fabriek in Sneek gaat bouwen. Burgemeester
Cazemier geeft als commentaar: 'Dat plan giet
net troch.' Hij krijgt achteraf getijk!

o De lJlster Watersporlvereniging W.S.lJ. orga-
niseert op zondag 1 7 september een surftocht
over 25 kilometer.

. Het trekkertrekteam van lt Kypmantsje, Kees
Zijsling, Sybren Hoekstra, Peter Bijlsma en
Teake Feenstra, wordt in Wierden Nationaal
Kamptoen.

Oktober

. Hessel en Annie Boschma, Pytsjepolle 3, Oos-
them. krijgen de 50.0O0ste aansluiting van
Gasbedrijf Westergo uit Sneek. Een van de ka-
do's die zij ontvangen is een met bloemen ver-
sierde gasmeter.

. Striptekenares Claudette Keuls, dochter van
Yvonne Keuls, bezoekt in de kinderboeken-
week de lJlster bibliotheek. Zij vertelt de aan-
wezige kinderen over de Íantasiewereld van
'De Wikkels'.

o De lJlster Patiëntenraad houdt in samenwer-
king met de EHBO een thema-avond over het
onderwerp' Brandwonden'.

. Gerben Walstra overlijdt op 16 oktober, oud 73
jaar, na een gelukkig huwelijk van 50 jaar met T.
Couoerus.

. Volksdansvereniging Yleke Dounsers uit lJlst
bestaat 20 jaar. De vereniging heeft ruim 35 le-
den en verzorgd onder andere optredens in be-
ieardentohrrizan

o Doopsgezind predikant Willem Jan Maas be-
gint in Leeuwarden een buro voor levensvra-
gen. Mensen met moeilijkheden in de persoon-
lijke levenssfeer kunnen bii hem terecht.

November

o Teake E. van Popta spreekt op de Geref./Herv.
gemeenteavond in Pro Rege te Oosthem over

8 Juli 1989: Aíbraak loodsen houthandel S.O. de
Vries. Op deze plaats worden 8 tuxe landhuizen
gebouwd. Links ís technisch bedrijf Bakker.

Juli

. Het Monument van de Maand, Houtzaagmolen
De Rat wordt op 1 juli symbolisch openge-
zaagd door de heer A. lJlst uit Leeuwarden en
burgemeester Cazemier.

o Rondom dit project zijn allerlei aktiviteiten op-
gezet zoals een koffieconcert in de molen, op-
treden van de Snitser Skotsploech, fierljeppen

. n êen stadswandelino.
Ïín het plan de Houtkolf (v/h houthandel S.O. de

Vries) worden 8luxe landhuizen met garage ge-
bouwd. De koopprijs bedraag / 255.000,-. In
de kolk komen 16 schiohurzen.

. De Elfmerenskeelertocht, die in het kader van
het Monument van de Maand wordt gehouden,
trekt veel publiek. Winnaar is Jan Eise Krom-
kamp uit Oldeholtpade.

. In het gemeentehuis wordt een schaatsen- en
poppententoonstelling gehouden. Er is ook
een fotokollektie te bezichtigen die als titel
heeft 'lJlst rond 1960'.

. Molên De Rat wordt door ruim 4500 mensen
bezocht. Hieronder zijn nogal wat buitenlan-
ders en emigranten uit Canada. De verkoop
van het boekje over de lJlster molens verloopt
voorspoedig.

. De raad besluit om op De Rat een vaste mole-
naar te benoemen, die tevens als beheerder
gaat optreden. Als voornaamste gegadigde
wordt Simon Jellema uit Sneek genoemd. Hij is
al meer dan 10 jaar vrijwillig molenaar.

Augustus

. Peter Koopmans exploiteed een jachtwed in v/
h zuivelfabriek De Hem te Nijesyl. De aktivitei-
ten van dit bedrijf zijn onder andere nieuwbouw

o Wereldwinkel De Klepper, Zevenpelsen 7, lJlst,
is per 31 augustus opgeheven. Er blijft wel een
werkgroep bestaan die zich onder de naam
'Wereldwinkel lJlst' gaat bezighouden met de
Derde Wereld.

September

. Op 9 september is in lJlst een optocht van ver-
sierde wagens. Enkele thema's: Bouw een
jeugdhonk, regeling kinderopvang en Afke's
Tiental. De Trollengrot van de ylostinsschool
wint de publieksprijs.

15 Juli 1989: De Snitser Skotsploech treedt op bij
het Monument van de maand iuli: Molen De Rat.

ww
www
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Galamagracht 44 - lJlst
Te|.05155-1996

De enlge zelfslachtende slager in
ons stedeke, 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 nsdags- e n vri id ag savond s
bezorgen wii Uw bestelling!

SLAGERIJ

W. Ziilstra & Zn.
Eeoracht 65 - lJlst - Telefoon 1309

Waaromllopen...
als a Yoordelig
Isant haren?

De doe-het-zelver huurt bij
ons o.a.: a Ladders a Rol-
steigers o Speciemolens
. Cirkelzagen o Decoupeer-
zagen a Boormachines
o Schuurmachines a Parket-
sch u u rmac h ines o G rond -
of Tuinfrezen . Kettina-
zagen enz. enz.

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

TIMMER. EN AANNEMERSBEDRIJF

FA.G.SPIJKSMA& ZN.

o Nieuwbouw o Verbouw a Renovatie
o Onderhoud
a Ramen, deuren en koziinen maken wii

voor u op maat

Uilenburg 35 - lJlst - Tel. 05155-1228

KWALITEITSFIETSEN VOOR IEDEREEN!!

ook voor: advies, service en reparaties.

0azelle
Belavus

Sparfa

iilst Jurien Hoomansstraat 2 teleÍoon 05155-1664

dfaCh tS tgfC0mPagnie Faraetswei 22 tereroon 0s122-26s4

rljriefbedrljÍ

tr GROND- EN VERZETWERK
tr WALBESCHOEIING
tr HEIWERK tr RIOLERING
tr AGRARISCHE WERKZAAMHEDEN

&es"ï$r*rrrirïgshsdrijf W*ff " *sn Wat*rhcuw

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

i#trRoftËË-. #
voor al uw reparaties, zoals: * GRorE BEURTEN * UITLATEN

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

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



IT DRYLTSER KYPMANTSJE 11

Nooitgedagt blijft toch in lJlst!
Dit mooie schaatsetiket was jarenlang het gezicht
van Nooitgedagt en geniet nog steeds grote be-
kendheid. In 1969 is de produktie van schaatsen
gestopt.

het onderwerp'Honderd jaar Doleantie in onze
dorpen'.

o Muziekvereniging Concordia houdt haar
herfstconced in sporlhal De Utherne. Hoor-
niste Petra Botma-Zijlstra treedt op als soliste.

. De jongensploeg tot en met 12 jaar van de
gymnastiekvereniging Stànfries wordt in Dam-
woude Fries D-kampioen. De groep bestaat uit

Frank Calis, Tjerk Bakker, Rudy Bosma en Ger-
ben Dirk Bergstra. Hun trainer is Lieuwe Berg-
stra.

o Riek Landman fertelt yn café lt Wapen van lJlst
oer har wurk as boekeskriuwster. Dizze jOn is
organisearre troch de FNP-ófdieling Wymbrit-
seradiel.

. De raadscommissie Ruimtelijke Ordening gaat
akkoord met de vestiging van een Chinees res-
taurant in het pand Galamagracht 5, v/h Het
lJlster Warenhuis van Meindert v.d. Veen. De
vestiging van een snackbar in het pand Gala-
magracht 8 (v/h etalage van Van derVeen) gaat
niet door.

o Dankzij een subsidie van B ton en een soepele
houding van Wymbrits inzake de bodemvervui-
ling besluit Nooitgedagt ioch in lJlst te blijven
en te bouwen op het industrieterrein Roodhem.
De raad maakt zich zorgen over de vervuilde
grond en de overname van de fabrieksgebou-
wen.

o Met ingang van woensdag 22 november is de
voorrangsregeling op de minirotonde in de
Zuidwesthoekweg bij lJlst gewijzigd. Het ver-
keer dat zich op de rotonde bevindt, heeft nu
voorrangl

December

o Niet alleen in de eredivisie komen trainerswis-
selingen voor na slechte resultaten. Bij lJ.V.C.,
.1e klas F.V.B., stopt Piet Boersma als oefen-
meester. Oud-speler Arie Hoekstra neemt tot
het eind van het seizoen de zaken waar.

o Basisedukatie Z.W.'Friesland, onderwijs voor
volwassenen, start in de lJlster bibliotheek een
cursus Nederlands en Engels voor beginners.

. De gemeenteWymbritseradiel gaat een rechts-
geding beginnen om 7600 m2 terrein op het in-
dustriegebied Roodhem. De gemeente is eige-
naar van de (verpachte) grond en heeft die nu
nodig in verband met nieuwe bedrijfsvestigin-
gen. Pachter Rink Zijsling Hzn. wil niet meewer-
ken aan een vrijwillige pachtontbinding.

o Op 3 december overlijdt de musicus Gerrit Ab-
ma, afkomstig uit Oosthem, in de leeftijd van 6l
jaar. Abma was onder andere koordirigent in
Oudega-W, Sneek en lJlst. Hij was ook vele ja-
ren organist in de Sneker Zuiderkerk en mu-
ziekleraar aan de muziekschool SneekÀVym-
brits.

. In de kerstvakantie wordt in sportcomplex De
Utherne voor de tweede maal het landelijk Tap-
toe tafeltennistoernooi gehouden. De organi-
satie wordt verzorgd door de lJlstertafeltennis-
vereniging'Effect'78'.

. Op 31 december gaat de bekende lJlster brug-
wachter Meinte de Jong in de VUT. De Jong is
dan ruim 25 jaar 'brêgewipper' geweest.

Frits Boschma
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Prachtich winterwaar. De loft wie he{der en as er
goed snÍfde, l0kte de noas him ticht. In teken
dat it noch stevich frear. lt iis lei prachtich glêd
yn de feart. Mei in noflik gefoel rOn er nei de
daam. Dêr soe er him opbine en dan lei de wràld
Íoar him iepen. lt wurk wie dien, dus wat lette
him. Sa'n sneon, sawat eltsenien wie Írij en ge-
niete fan 't moaie reedriderswaar.
It opbinen kaam krekt: net te fêst mar fansels fral
net te slop. Wilens er Éteinsette, hearde er noch
in pear kij yn de lisboks balten. Hy seach eeÍkes
achterom, nee hy wie hjoed fierder frij, heit soe
jon melke en kealleboarne, hy koe ride en sitte
wêr't er woe.
Achter de stàl r0kte er de swietrook fan it ynk0le
gers, dat yn grouwe blokken yn 't midden Ían de
stàl st0n.
Bêste kuil. Fan 'e winter in bytsje byfuorje en
dochs it kwotum mei gemak fol melke. lt like
geunstich. Soe it hjoed ek sa geunstlch lykje?!
It wie al wer in hoartsje lyn dat er har sjoen hie,
mar dochs, doe hiene se noflik praten.
De wálen wiene wyt en rOnom hearske de stilte.

Pleatsen en huzen as d0nkere stippen yn in wite
wràld.
In gelok wie doe, dat se dêr liftsjend kommen
wie. lt thÍsbringen wie doe suver mear need-
saak as Íreegjen. Lykwols, it die him foar, se f0-
nen dat doe beide in moaie kombinaasje. Yn 'e
auto wie it petear noch frij earnstich; se wist wat
se woe en hie grutte takomstplannen.
Se wie noch jong, hie al hiel wat leard en woe har
noch net bine, liet se dÉdlik blike.
Suver tagelyk hie hy it weintsje wat hurder op 'e
stun trape en skeakele er wat dryster, wie him
sels letter opfallen en dêr tocht er no wer oan.
Ja, hy koe him lang goed hàlde, mar in 0nbe-
wuste reaksje...
It iis wie hjir no ien grutte swarte spegel. Syn
spieren wiene no al lekker opwaarme, dat mei
de hannen op 't gat sweefde hy no breed de op-
feart del. ltwyntsje yn 'e rêch, it sintsje op kop, it
koe hjoed net stikken.
Oan 'e kanten wie bomiis, dat as er bochtte
sloech er ien hán los om moai en wis it midden
te hálden.

am woe
Noch twa kear klÍnje en dan hie er de grutfead
te pakken. Mar doe't se by harthÉs kamen en hy
har frege oft se ek werris tegearre stappe koene,
hie se him blier en tagelyk ferw0ndere oansjoen;
wis en wrachtich, dat moast altyd wêze. Mar
wannear wist se net, want se siet wol wat mei
har stÉdzje. No ja, hied er sein, dan... dan uh
sjoch ik it wol en wilens syn rjochterearm sunich
achter har rêch làns skood. Hiel kalm mar oh wat
wie soks spannend; se koe't gewurde litte, mar
der ek sa Ítspatte. Ho, in misslach. De beide
hannen moasten 't lichem wer stabilisearje. Hy
seach achterom. Siet dêr in skuor? Dochs mar
in bytsje better op 'e tellen passe en net te Íier
foarÉt dreame.
It struwelleguod wie noch skitterjend berime,
0nbeweeglik stiene de giel-brune reiden te
wachtsjen op de maitiid. En op de kálde winen,
dy't se noch te goede hiene. We wiene ommers
sa fan de gleone simmer yn de froastige winter
glieden; de hjerst wie omtrint oerslein. As de
winter kàld en lang wie as de simmer gleon. . .

Mar se wie moai sitten bleaun en hie boppedat.



IT DRYLTSER KYPMANTSJE 12

jajaa, har hàn achter syn holle dien. 't Wie noch
in kweslje fan menuten, faaks in pear tellen,
noch wat 0nnoazel oraat en der wat omhinne-
jeuzelje, want wa nimt no echt it foartou, wa
doaft?!
Mar doe't hy wat nei foaren kaam, wiene har lip-
pen der al. Foardat er it goed en wol begriep Írii-
den se al dat it klapte. Suver 0nbeleard socht er
panysk om it ritme fan har gystene tonge. Se
wist fan wanten.
Har hàn klauwde troch syn hier, har oare hàn lei
se by him op 't gesicht, hy socht om siken, mar
hie en krige der gjin tiid foar.
Krekt doe't hy syn linkerhán ek sykje liet, hold se
op, liet los en spatte sa de auto Ét.
Hoi en oantsjen, hin, 'k sjoch dy wol wer!

Fergeemje, wat wie dat? Fansels in hazze. Bist
nionken sa bist, dan spatte se fuort. Op 't alder-
lêste momint. No bliuw dan ek mar lizzen net. Al-
wer wie er in bytsje Ít syn ritme. En, hy wist, dat
kaam net allinne troch dy hazze. Nee, de loft wie
blau en sklin, mar dochs hong der wat yn 'e loft.
No net oanstelle, 't koe best tafalle en 't koe ek
wolris sa wêze dat se der hielendal net wie. Wa
wit, wie se oan't studearien, siet se yn Grins, of
wie se de stêd wol yn.
Noch ien kear rjochts, dan koe er it stedsje al liz-
zen sjen.
No waard it ek al drokker. Yn 'e fierte seach er al
frijwat minsken oan 't riden, guon mei in slide
oan 't tou.
Hjir wie der ek in baan trochmakke, dat dat
bytsje snie dat er wie, joech al gjin lêst mear.
Inkle groeten him en hy róp wol wat werom.
Bern achter stuoltsjes, oaren oan 't tik boart-
sjen. liswille. Hy fielde de spanning. Foarby it
marke, kamen de iistintsjes, de beamwàlen, dêr
wie it gesellich, dus as se der wie, wie se dêr.
Hy moast no wier Étsjen, want hjirwiene kloften
oo it iis.
Sterke ferhalen oer hynste-iis en de alvestêden-
tocht. Wilens er hastiger waard, moast er suni-
ger.
It duorre noch wol in setsje, foardat er it earste
tintsje seach. Fierderop wiene banken en hjir
waard mear praat as riden. Mar gjin Ynskje.
Hy riid no rjochtop, de hannen wat los op 'e rêch
en seach goed om him hinne. Noch mar eeÍkes
fierder, mar nee, genóch minsken, genóch fam-
men mar gjinYnskje. Noch mareefkestrochset-
te, mar no wie er hast ek al by de lêste beam-
men, dêre om 'e bocht, wie't dien mei de drok-
te... Fergeemje, soe er earst noch net ris eefkes
werom ride moatte?! Of noch eefkes fierder?
Hy sjoech sabeare wat mei de hannen om wer
wat gong te setten, mar fernaam dat syn fuotten
eins net mear woene. Eefkes bochtsje. Dit foel
him alóf. Hy hie hjireins in pear moaie eagen fer-
wachte, mei in moai boskje blond hier 0nder in
pears mOtske oÍ sa, in spetter yn in sportive
skijas - hy koe har jas noch - in frommiske dy't
al groetsjend en wiuwend nei him mei stevigte
streken op him ófsette. Jawis, op syn moaisten
de earms wiidiepen.
Hy koe it moai betinkê, wilens er wer in eintsje
werom skarrele, mar se wie hjir net. Hy koeke-
loerde no echt alle kanten Ít en struts sels sa-
beare by de sOkeladetintsjes del. Noch eefkes
en hy hie de selde drokte wer hàn. No noch mar-
ris der troch hinne. Wer sloech er mei ien hán, in
moaie romme bocht en foar bt]tenstanners like it
grif dat er mei folle plesier Ét te riden wie. Hy wist
it no wol sêker, se wie der net!
Foar de aardichheid - noja wat 'n wille - no
dochs marris fierder ride foarby de lêste beam-
men.
Doe... as fleach er yn in wekl!!!
Dêr st0n syn Ynskjel Syn Ynskje te Írijen mei in
oar. Dat it klapte. Hy s,each it m0tske, wat blond

hier en de skijas en fierders twa frjemde earmen
dy't har rêch omspanden. Dreamen spatten
stikken, de spanning 0nltaaide, hy fielde skos-
sen yn 'e holle en izel yn syn f0slen. Syn eagen
skeaten hagelstiennen.
Hoe koe se no. . . ja, se wie frij en liet har net bine.
Unbegryplik stie er dêr, syn redens lutsen krom
0nder de fuotten. Hoe koe se no..:!
Doe..., twa hannen yn syn side; 'Hoi, hoe is't,
sille we in baantsje!' 'Ynskjel' 'Ja, moai dats't eÍ
bist, 'k hie al in skoftke wachte.'
'Ja, ik... ik... ik tocht... datst do dêr...!?'
'Dy dêre, nee dat is myn freondin, we ha hjoed
ruile mei de jas. Tochst do...!' 'No ja...,' 'Eh ju,
hjir.'
Plat op 'e snÉt. 'Kom op, we meitsje der wat
moais Ían hjoedl'

P,F.

Aan ouders van peuters
tussen 2en4iaar
Ouder zijn van een peuter is leuk, maar beslist

geen eenvoudige zaak. Je kind leert praten,
wordt zindelijk, moet leren wat wel en niet mag
en heeft duidelijk een eigen wil. Natuurlijk heeft
dat leuke kanten, maar even natuurlijk is het dat
er botsingen zijn tussen lou en je kind. Door te
praten met andere ouders merk je dat je niet de
enige bent met vragen en twijfels en kun je el-
kaar helpen met adviezen.
Daarom organiseert de Kruisvereniging van
lJlst, Oosthem en Abbega een gespreksgroep
voor ouders van peuters om te praten met en te
leren van elkaar. De gespreksgroep is op 6 dins-
dagavonden van 20.00 tot 22.00 uur en begint
op9januari1990.
De avonden worden geleid door opvoedings-
voorlichtster Inge Bakker.
Voor aanmelding en/of informatie kunt u terecht
tijdens het telefonisch spreekuur van de wijkver-
pleging: tel. 05155-1484 (van 13.00 tot 14.00
uur).
U kunt u opgeven tot en met 1 januari a.s.
Met vriendelijke groeten,

Bettine Kuipers, wijkverpleegkundi ge

Gqsverwgrming o o o

een zuinige bron voor sfeer en gezelligheid

DE INRUIL VAN UW HAARD IS
TIJDELIJK HEEL WAT WAARD

CV-ketel
vervangen?
Kom eens praten bij:

A. SIIPERDA
Stadslaan 2a. teleÍoon 05155-1224


