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'De nije fabryk' geopend door
Prinses Margriet

Op vrijdag 19 april heeft prinses Margriet'de nije fabryk'van Nooitgedagt aan
de Roodhemsterweg geopend. Om precies tien voor drie gaf de prinses een
klap met een houten hamer op een hakblok. Daarna viel een omhulselweg en
kwam een enorme beiteltevoorschijn die in een stuk hout steekt.
Een week late4 namelijk vrijdag 26 april was er voor de lJlsters 'open huis'.
Ruim 300 Kypmantsjes maakten van de gelegenheid gebruik om eens van
dichtbij te zien wat er zoal bij Nooitgedagt wordt gefabriceerd.

Ypening
Het was op vrijdagmiddag 19 april een drukte van
belang aan de Roodhemsterweg. Concordia en
de Drumband speelden er lustig op los. Tegen
twee uur riep een jongetje: 'Sjoch heit, dêr komt er
oan, de helikopter.'
Na de landing stapte prinses Margriet uit, gekleed
in een stemmige rode jas. Zij werd verwelkomd
door direkteur WJ. Attema, commissaris der Ko-
ningin Hans Wiegel en burgemeester B.W. Caze-
mier. Eerst ging het gezelschap naar veilighuis
Baerveldt voor een hapje en een drankje. Om tien
voor drie werd aan de prinses verzocht de ope-
ningshandeling te verrichten. Door een ferme klap
op een houtblok viel het doek weg van de grote
Nooitgedagt beitel.
Hiermee was de opening van de nieuwe Íabriek
van het 125 jaar oude bedrijf een feit. Daarna be-
zocht de prinses het nieuwe complex en nam ken-
nis van de Íabricage van de Nooitgedagt produk-
Ien.
Voor de vele honderden toeschouwers ging de
opening veel te snel. Een mevrouw uit het publiek
verzuchtte: 'lk gean net wer nei in iepening ta, as
komt president Bush ek yn Drylts, my sjogge se
net wer...'
Tegen vieren stapte prinses Margriet weer in de
helikopter die klaar stond op het terrein achter het

Prinses Margriet heeft zojuist de openingshande-
ling verricht. De heer en mevrouw Attema geven
haar een applausje.

bedrijf. Een Koninklijke Íabriek kreeg bezoek van
een Koninkli.ike Hoogheid!

Open huis
Om de lJlster bevolking in de gelegenheid te stel-
len de nieuwe fabriek te bezichtigen, was er vrij-
dag 26 april 'open huis'. De belangstellenden wer-
den persoonlijk door direkteurAttema welkom ge-
heten. Daarna werden de bezoekers in groepjes
rondgeleid.
De eerste fase van een beiiel is een rond staafje
staal van ongeveer 20 cm lengte en zo dik als de
wijsvinger van een volwassene. Wat opvalt is het
grote aantal bewerkingen dat zo'n stukJe staal on-
dergaat eer het als beitel terecht komt op de in-
pakaÍdeling.
Nooitgedagt maakt overigens niet alleen beitels
maar ook winkelhaken, schaven, hakmessen,
houten hamers, zweihaken, werkbanken. enzo-
voorts. De machines in de nieuwe bedrijfsruimte
zijn allemaal keurig groen geverÍd en het perso,
neel draagt bedrijfskleding in dezelfde kleur. Het
lawaainiveau valt erg mee en een uitgebreide af.

Sinnebaaie

Sake en Sytske, in jong stel ut Nijlán
giene yn 't foarjier in dei nei 't Noardsee-
stràn.
De wite lichems waarden frijelijk 0ntbleat;
troch sinne en sált waarden se hielendal
read
en th0s bliek dat alles fol siet mei fyn sàn.

B.Y.

zuiginrichting zorgt voor de aívoer van kwalijke
damoen.
Aan de kantine en de was- en kleedgelegenheid
van de medewerkers is ook veel aandacht be-
steed. Er is zelfs de mogelijkheid om tijdens de
schafttijd even in een tuinstoel van de zon te ge-
nieten.
Het geheel heeft niets meer van de oude, donkere
fabriek aan de Eegracht, waar in de metaalaíde-
ling aÍ en toe grote smidsvuren opflikkerden.

Na de rondleiding kon men in de kantine een kopje
koffie drinken of een glaasje fris nuttigen.
'lt hie om my noch wol wat langer duorje moch-
ten,' zei een koffiedrinker Alle bezoekers kregen
een poster met daarop een baas die met opgehe-
ven vinger tegen zijn knechtje zegt: 'Alleen Nooit-
gedagt gereedschap'.
Een bronzen beeldje van dit tafereel dat vervaar-
digd is door Jean en Marianne Bremers uit Hel-
voirt, is in de hal opgesteld. Het is aangeboden
door het personeel en de kommissarissen.

Prinses Margriet op de stoep van'de n|e fabryk',
geflankeerd door direkteur W.J. Attema. Achter
v.l.n.r Comm. der Kon. Hans Wtegel, drs. Jartch
Nooitgedagt en burgemeester Cazemrer.
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Vaaromhopen...
als a voordelig
hantharen?

De doe-het-zelver huurt bij
ons o.a.: a Ladders a Rol-
stelgers a Speclemo/ens
o Cirkelzagen a Decoupeer-
zagen. Boormachines
a Schuurmachines o Parket-
schuurmachines o Grond-
of Tuinírezen a Ketting-
zagen enz. enz.

G.SITPERDA

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

Proefde U al:

Ons vers gemalen

heerlijk gekruid
gehakt

en onze echte

Friese droge worst?

Di nsdags- en vrijdagsavonds
bezorgen wii Uw bestelling!

SLAGERIJ

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

Geeuwkade 7, lJlst
051 50-25327 / 051 55-1260

Galamagracht 44 - lJlst
Te|.05155-1996

KWALITEITSFIETSEN VOOR IEDEREEN!!

Gazelle . rouRFrErsEN
Batavus ! ?EPnFrlEltJrt*t*Spatfe : 9Eó8#'tlfiEERFrErsEN

ook vooÍ; advies, service en reparaties.

iilst Jurlen Hoomansstraat 2 tetefoon o5lss-1664

hg|h tS tgÍC0mPegnie Faraetswei22 tereroon os't22-2634

rljriefbedrtjf

" Gediplomeerde Autorij school "
ook vrachtauto en autobus

De Dassenboarch 12 - 8651 BW IJlst - Telefoon 05155-2009

Gespecialiseerd in:

Voortgezette opleiding op groot materiaal.

Opfriscursus voor de niet regelmatige rijder.

Leren riiden in Amsterdam enzovoort.

Theoriecursussen... Ook yoor 17

TIMMER. EN AANNEMERSBEDRIJF

FA.G.SPIJKSMA& ZN.

o Verbouw o Renovatie

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

Uilenburg 35 - lJlst - Tel. 05155-1228

n
I
n
fI

GROND- EN VERZETWERK
WALBESCHOEIING
HEIWERK ! RIOLERING
AGRARISCHE WERKZAAMH EDEN

&*stffi *rcri$ïgsbedrËjf W*S- *m Wat*rhsurrw

Stienstra &van derWal
Galamagracht .107 8651 EE lJlst 05155-1491
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Sjoelen vanaf 9 oktober, iedere maandagmid-
dag in NijYlostins, aanvang 2 uur.

Zangvereniging'Euphonia' repetitie iedere
dinsdagavond B tot 10 uur in het Mienskipsh0s.
Muziekkorps'Concordia' repetitie iedere
maandagavond halÍ 8 tot half 10 in 'Het Miens-
kiosh0s'.
Drumband 'Concordia'iedere donderdag-
avond van halÍ 7-8 uur leerlingen, S-10 uurdrum-
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-
berg
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'.
Volleybalven Stánfries elke dinsdag vanaf
19.00 uur.

TaÍeltennis maandag van 19.00 tot 23.00 uur,

zaterdag van 9.00 tot 13.00 uurjeugd.
Gymn. Ver. StánÍries ma. 8.45-9.45 uul .16.00-

22.30 uur; wo. 13.00-20.00 uur; donderdag
17.00-18.00 uur en vr. 16.00-18.00 uur en zater-
dag 9.00-12.00 uur in de Utherne
Dartclub iedere dinsdagavond vanaf 20.00 uur
Bondswedstrild en iedere donderdagavond in
hetWaoen van lJlst.
FNV info-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, lJlst, tel. 05.155-
1970.
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Drukkerij Visser,
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Mevrouw W Kempenaar-Verhoog, Jonker Ris-
pensstraat 9, telefoon 1747.

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

Yejaardentocht lJlst
Op maandag 10 juni a.s. zal de traditionele Bejaar-
dentocht lJlst wederom olaatsvinden met de'Mo-
zart' van rederij Harder uit Sneek. Het belooft deze
keer een verrassende bootiocht te worden en de
commissie rekent op een grote deelname.
U zult allen binnenkort nader geinformeerd wor-
den, dus noteert u deze datum alvast op uw kalen-
der. Tot spoedig.

De Bejaarden-commissie IJlst

27 mei Buurtvereniging'De1ïomp', Mienskipsh0s.

1 juni Kynologen Club Sneek en omstreken, Open Friese behendigheidskampioenschappen, 10 uur,

lokatie sporiveld lJlst.
5 juni Toneeluitvoering'De Schakel' Sneek, Mienskipsh0s.

16 juni Open Deur dienst, Raad van Kerken, ds. H. Buurmeester, met medewerking van kinderen 'Ylos-
tinsschool', onder leiding vanTjitte Muizelaar, 19.30 uul Mienskipsh0s.

21 en22 juni TuinÍeest |J.V'C., vrijdag: tuinfeest en sponsorloop; zaterdag: bazar op het terrein bij de
bibliotheek.
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AANMELDI NG OPENBARE BASISSCHOOL
Aanmelding van nieuwe leerlingen is dagelijks
mogelijk. Voor meer inÍormatie of een oriënterend
gesprek over de werkwijze op Openbare Basis-
school De Kogge kunt u zich wenden tot de direc-
teur. de heer E.D. v.d. Wed.

Openbare Basisschool De Kogge
De Dassenboarch 23A, 8651 CB lJlst

tel.05155-1606

JPUNITS@EWWJSI
Een ieder hartelijk bedankt voor de vele kaaden
en bloemen die wij mochten ontvangen bij ons 60-
jarig huwelijk.

G. v.d. Kooy
S. v.d. Kooy-Mollema

\íILOREN
Gymschoen (links), wit met blauw, merk Eve and
Adam, maat 38. Graag terug te bezorgen bij T.J.
Groeneveld, Mientlàn 5, tel. 2080.

Koninklij ke onderscheiding
voor wethouder J.J. de Vries
Op maandag 29 april j.l. is wethouder Jan deVries
benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje Na-
ssau. De versierselen werden hem in de raadszaal
uitgereikt door burgemeester Cazemier.
De Vries zit al bijna 25 jaar voór het CDA in de ge-
meenteraad. Eerst als raadslid en later als wet-
houder en loco-burgemeester. Verder is de nieuw
benoemde'Ridder' bestuurslid van verschillende
verenigingen en instellingen. Als bijzonderheid
kan nog worden vermeld dat zoon Ane de Vries
speciaal voor deze gelegenheid even uit Epinay
(Frankrijk) was overgekomen !

,MIJN HOBBY, UWGEMAK'
Het vedrouwde adres voor al uw slijpwerk!!Voor
het slijpen van uw scharen, messen, tuin- en
hobbygereedschap, Laat nu uw tuingereed-
schap slijpen, zoals heg-, gras en snoeischa-
ren. Ook voor hel slijpen van uw grasmaaiers.
Te koop: nog enkele uitstekende handgrasmaai-
ers, geslepen en nagekeken vanaf/ 30,-.
Waarschuwing: Geef nooit slijpwerk mee aan
onbekenden aan de deur!!!
Uw fifnslijper: P.H. de Vries, Bockamastraat 27,
tel.1782.

ANNA SCHRAA-VAN POPTA

G ED I PLOM EERD
PED I CU RE

Geeuwkade 11 - Teiefoon 1930

Stickerruilbu ro

Erwin Zijlstra
Galamagracht 21 , 8651 EB lJlst

Tel. 05155-.1683

Hervormde Gemeente lJlst
Oproep! Bij herinventarisatie van het archief is ge-
bleken dat hier en daar stukken ontbreken. Het
gaat in de eerste plaats om notulen en kasboeken
of andere bescheiden die betrekking hebben op
de Kerkeraad, de Kerkvoogdij of de Diaconie.
Maar er valt ook te denken aan jeugdclubs, vrou-
wenvereniging, het zogenaamde suppletiefonds
of andere instellingen die een band met de her-
vormde kerk hebben.
Als u dergelijke bescheiden in uw bezit hebt, dan
wordt u verzocht even kontakt oo te nemen mei
mevrouw S. Schraa-Hengst, Harinxmaweg Z tel.
1632 of archiefbeheerder de heer Fr. Boschma.
Ylostinslaan 34. Iel. 1717.
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Roodhemsterweg 5
8651 CV lJlst

Telefoon 051 55-1 900/1 500

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

Voor al uw

* onderhouds- en
* timmenalerk
kunt u terecht bii

HUISMAN
Eegracht 37 - lJlst
05155-1735
05154-3565

VAN VLOER TOT DAKPAN
ONDERHOUDSBEDRIJF HUISMAN!

Priaé en Zakelíik
de juiste

* verzekering
* hypotheek
x pensioen

SNEEIT,EN
ASSURANTIEIT.ANfiX)N

Zwarteweg 4, Sneek
tel.: 05150-16825
P. Hiemstra
tel.: 05155-2164

DE BODN.BY

TIMMER- EN AANNEMERSBEDRIJF

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

lJlst, Roodhemsterweg 4, TeleÍoon 0S1S5-1880/1 348
Postadres: Postbus 29, 8650 AA lJlst

In Dryltser
Slokie...

Slijterij J. Schreur
Galamagracht 34, lJlst

Tel. 05155-1570

;r*i
q

Autorijschool L. de BOef
Belangrijker dan een goedkoop

lesuur is de eindrekening
na het rijexamen!
Ga daarom naar

Autorijschool L. de Boer
Popmawal 12

lJlst
TeleÍoon 05155-1553

VOLLEDIG
GEDIPLOMEERD

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

Speciale drogisterii en kosmelica-aÍdeling

Let op onze wekeliikse folder

SPEERSTRA'S
VOORDEELMARKT
Stadslaan 2 - TeleÍoon'.|206

VLlll/AR
ZIJDEATELIER
Open: dinsdag '14.00-18.00 uur
donderdag 14.00-21.00 uur
en op afspraak.
(de schoolvakanties gesloten)

Uilenburg 36 - tel. 05155-1266

Kom gerusÍ eens langs!
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Openbare Lagere School in 1933
Deze foto is genomen op het schoolplein achter het schoolgebouw, Galama-
gracht zl8. Nu woont hierdefamilie Meijer. Mevrouw Lies Meijer-Vonkeman oe-
fent er een praktijk uit in fysiotherapie. De grote ramen en de openstaande
deur zijn van het zogenaamde speellokaal.

Hier konden de kinderen spelen als het slecht
weer was. De toiletten waren er ook ingebouwd. ln
deze ruimte werden vroeger de kleine kinderen in-
geënt tegen waterpokken en hij deed ook dienst
als stemlokaal bij verkiezingen. 'Dat f0nen wy as
bêrn wol mooi,'zegt onze inÍormant, frou Wiepke
Wiersma-Walinga (3e van links, derde rij), want
dan hiene wy wer in middei fr|!'

Deze school had twee leslokalen. de klassen .1. 
2

en 3 zaten met juffrouw aan de kant van het oude
gemeentehuis. Meester zat met de klassen 4, 5 en
1 aan de kant van het huis van burgemeester Op-

\-pedijk. Het schoolplein was geheel omgeven door
een hoge schutting, links op de foto is nog een ge-
deelte zichtbaar. Er stonden 2 grote kastanjebo-
men op het plein, die altijd wat extra belangstel-
ling kregen als de kastanjes rijp waren. Aan de
kant van burgemeester Oppedijk waren allemaal
kleine tuintjes van de kinderen. Ze mochten er zelÍ
in planten wat ze wilden, meestal waren dat bloe-
men. Als die in bloei stonden werden ze weer ge-
bruikt bij de natuurkundeles.
As ik sa die foto wer sjoch,' zegt frou Wiersma,

'dan haw ik it gefoel dat it doedestiids allegearre
wat gemoedliker tagie as tsjintwurdich.'

Achterste rij van links naar rechts: Jurjen Timmer-
mans - woonde op de boerderij waar nu E Bu-
walda woont, JanYpes Nooitgedagt - als matroos
overleden op'14-5-1940, Sjoerd Feites Brekeveld,
Tinus Gerkes Haringa, Klaas Timmermans, Jelle
Ypes Nooitgedagt, Ruurd Gerkes Haringa, Ale van
Cees Schilstra.
Tweede rij: Meester E. Woude - hij was van 1924
tot 1953 hoofd der school, Simkje Melles Tigche-
laar, Sietske Veenstra van kastelein Alle Veenstra,
Emiel Schilstra (zus), Jeltje Zweering, Anne en
Corrie Geerligs uit Jutrijp, Renske Simons Hoo-
mans, Antje Joukes Couperus, Jeltje Jelles Nooit-
gedagt, juffrouw Jo Boersma uit Oldeboorn.
Derde rij: Intje van Cees van der Meulen, TruiTae-
kesVisser, WiepkeWiebesWalinga, Boukje E Bre-
keveld, Geertje J. Couperus, Joukje A. Veenstra,
Romkje Wiebes Hoomans, Tjitske Rinks Minke-
ma.
Vierde rij: Gina Boersma - haar vader was direk-
teur van zuivelfabriek De Hem in Nijesyl, Antje M.

l[&-grERAW-RIéJI

s\/hê hor rts1no\, y À--/v I l\_-/\, l\,
studio voor grofische vormgeving
en pÍoouklte

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

galamagracht 34, 8651 ec illst
teleÍoon 05155-2407/1820

ïigchelaar, Tettje Sjerps Feenstra, Hannes M. Tig-
chelaar, Henk Sibbeles ten Kate, Roelof Ypes
Nooitgedagt, Riekje A. Veenstra, Jelije W Walinga,
Geiske Ytzens Wijnja.
Voor: Jacobus (Koos) Wiersma, Janny ï Visser,
Gerben Aants Groenveld, Hinke Y. Wiinia en Gerrit
Ales Minkema.

Frits Boschma
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Aovrcs
Brcnornoeru
BouwgegrleDil,ro

Terrnwrnr

TEL. 05155-1592

postbus 7, 8ó50 AA, IJLST.

Bondsspaarbank
at

van 1818 Sneek-lJlst

Dagelijks geopend
van 9.00-12.30 uur

Stadslaan 51
05155-'1245
o.g.g.
05150-.12796

....voor Uw salarisrekening

....voor Uw spaarrekenin gen

....voor Uw verzekeringen

....voor Uw reizen

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

Doe meer met de bank
die meer doet
BON DSSPAARBANK

Occasions en
N ieuw-verkoop
Goede seruice

Te|.1249
Holtropweg 5

Reparatie
Plaatwerk - Spuiten

Felkle Sybrandy - VakÍotograÍe
Geeuwkade 4 - 8651 AA Ubt - lelêíoon 05155-A222
Prlyé: Moleílnne 57 - 8621 DD Hêeg - teleíoon 05Í54-28í9

Voortaan kunt u ook bij ons terecht voor íilms,
fotocamera's, flitsmateriaal en lijsten. ïevens
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.

Makelaardij
Schrale

Bemiddeling bij:
Aan- en verkoop van woningen, bedrijÍs-
panden, boerderijen enz.

Hypotheken en verzekeringen

Taxaties van alle onroerende goederen
binnen 48 uur geregeld

Vraagt vrijblijvend informatie.

Stadslaan 42,8651 AG lJlst, te1.05155-221r

UÍ|Í|NDEET PAKTU
BIJ fiÍ|tFF

qry

EOrffffi\ B:i:,r""J,r""r;Jii:,,", os1 s5.1 570
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stervingsproces van de hartspier vrijkomen. De
hoeveelheid eryan in het bloed geeft een inzicht in
de omvang van het beschadigde gedeelte van de
spier. Samen met het E.C.G. kun je bepalen of er
een hadinfarct in het spel is.
Na de opname wordt er een infuusnaald inge-
bracht voor eventuele hadritmestoornissen, men
kan dan snel ingrijpen.
Tien jaar terug was het vooral het bewaken van de
patiënt, maar tegenwoordig is het meer het be-
handelen van de patiënt met onder andere:
- nitroglycerine: dit is een bloedvatverwijdend

medicijn, dit wordt aan bijna alle patiënten ge-
geven, indien de bloeddruk goed is. Het nadeel
is dat men er hoofdpijn van krijgt.

- streptokinase: dit is een kostbaar middel, lost
bloedstolsel in de kransslagader op. Dit is ech-
ter niet zonder risico's.

Wordt een patiènt opgenomen dan is uiteraard
eerst alle aandacht voor de patiënt en wordt de fa-
milie verzocht ergens op de gang plaats te nemen.
Helaas beschikt de afdeling Hartbewaking nog
niet over een speciale wachtkamer voor de fami-
lie. Ligt de patiënt aan de monitor en is alles voor
hem/haar gedaan dan wordt ile familie ger'nfor-

'meerd. Na een paar dagen komt de fysiothera-
peut langs om een revalidatieschema op te stel-
len. Knapt de patiënt dan weer een beetje op dan
komen natuurlijk de vragen:

- heb ik kans op herhaling van het infarct?
- kan ik weer terug in mijn werksituatie?
- blijf ik invalide?

- kan ik nog wat voor mijn gezin betekenen?
Voor vragen kan men te allen tijde bij de verpleeg-
kundigen terecht.
Voor het ontslag kan de patiènt samen met de fa-
milie een voorlichtingsÍilmpje zien van de Neder-
landse Hartstichting.
Naar aanleiding van de diaserie en het vooíich-
tingsfilmpje werden er een aantal vragen gesteld
aan de heerVan derWeden om ongeveer 10 uur
werd hij hadelijk bedankt voor deze informatieve
en leerzame avond.
Namens de Patiëntenraad lJlst e.o.:

Margriet van der Werf

Verslag a ktiviteiten Stichting
Jeugd en Jongerenwerk
Vrijdag 8 maart hadden weTeake van der Meer op
visite in het Mienskipsh0s. De zaal was gezellig vol
en onze lachspieren zijn die avond weer goed ge-
bruikt. Na Teake en de verloting is er nog gezellig
gedanst onder leiding van duo 'Twice'.
Zaterdag 30 maart was er voor de kinderen de
paashaas geweest, die's morgens in alle vroegte
zo'n 200 eieren had verstopt. De opkomst was ge-
weldig en samen met de paashaas was het een
gezellig uurtje. We denken dat ieder kind wel een
eitje heeft gevonden.
Zaterdag 13 april was het weer een volle bak in het
Mienskipsh0s. Daar vierde namelijk Wildpower
z'n  -jarig jubileum. De mannen werden oaarom
ook even in de bloemetjes gezet. Het was een
drukke maar geslaagde avond.
Vrijdag 26 april hadden we een klaverjasavond in
ons eigen gebouw de 'Trochsetters'. Er werd ge-
speeld om een levensmiddelenmand en vleesprij-
zen. Het werd een gezellige avond.
Op 8 juni houden we ons jaarlijkse tuinfeest. Dit
Jaar met een optreden van de bekende popgroep
'Nameless'.

Zonnebloemboottocht
Dinsdag 7 mei was het dan weer zover: van alle
kanten kwamen de auto's aanrijden met gasten
voor de jaarlijkse boottocht van de Zonnebloem.
De Hegemers hadden het dit jaar gemakkelijk: zij
konden lopend naar de boot die aan de Koaldyk
nomaorr{ lan

Uitgezwaaid door bewoners van Talma State en
enkele wegbrengers voeren we om negen uur
weg, richting Woudsend. De stemming zat er snel
in; 79 gasten uit negen plaatsen (Abbega, Folsga-
re, Gaastmeer, Heeg, Hommerts, Jutrijp, Nijesyl,
Oosthem en lJlst) vermaakten zich opperbest. Vía
het Slotermeer en Sloten ging het naar de grote
sluis in Lemmer. Intussen was het eerste borreltje
al op en werden de eerste liedjes gezongen. Jam-
mer genoeg was het weer niet zodanig, dat men
buiten kon zitten. Desondanks genoot men van
het prachtige uitzicht over de Friese weilanden en
het lJsselmeer. Want ook het lJsselmeer hebben
we dit jaar van dichtbij gezien: we voeren van de
grote sluis in het Prinses Margrietkanaal naar de
oude sluis van Lemmer. Daar aangekomen was
het al weer tijd voor (heerlijke) soep en boterham-
men. In het centrum kreeg men een uur de gele-
genheid Lemmer te gaan bekijken. Velen maakten

. r dankbaar gebruik van; gelukkig was bijna ie-
\éreen net voor de reoen weer reruo.
Om kwari overlwee i,erd de tochtíeer voortge-
zet. Na het fruit was het tijd voor de verloting. Er
waren vele en mooie prijzen, maar ook vele loten;
dus kon iammer genoeg niet iedereen met een
prijs naar huis gaan. Maar de leuke manieri
waarop mevrouw Schoenmaker de verloting
hield, maakte veel goed. Intussen waren we onge-
merkt al de Grote Brekken overgevaren en bij
Spannenburg aangekomen. Gezellig pratend en
nog een paar liedjes zingend voeren we over het
Koevorder Meer en de Jeltesloot. En onder het
zingen van het Friese volkslied voeren we Heeg
binnen, waar het muziekkorps ons weer opwacht-
+^

Deze dag is werkelijk voorbiigevlogen. Het blijkt
dat iedereen genoten heeft. Daarom bedanken
alle opvarendenden iedereen aan boord heel har-
telijk voor deze fijne dag. Hopelijk tot ziens vol-
gend jaar op de 'Mozart'.

l\rcvB/cPV
.L, )5 april holden de NCVB/CPV harren mienskí-
plike slotjUn 0nder lieding fan mefrou Nauta
(NCVB). Nei it meditative gedielte wie it wurd oan
mefrou Joke Keizer Ít Ljouwert, free-lance sjoer-
naliste. Se naam Ís mei op reis nei Jemen, in làn
tsien kear sa grut as rls làn. lt leit ten suden fan Sa-
oudie Arabië oan de Reade See. Yn 'e Golfoarloch
stie Jemen oan de kant fan Saoudie Arabië en
sprekster frege har besoargd óf wat der mei de
Joaden bard wêze soe, dêr't hja mei yn 'e kunde
kommen wie. Soene se noch wol libje?
Jemen is ek it lán dêr't de woartels lizze fan de ke-
ninginne fan Skeba, dy't yn it jier 1000 foar Kristus
in reis Ían sa'n 3400 km makke nei kening Salomo
yn it làn lsraê|. Lês yn 'e Bibel Keningen 10 der
marris op nei, sa sei sprekster. By opgravingen hat
men de pylders Ían it paleis fan de keninginne f0n.
Wat doe in oase wie, is no in woastyn. lt lán is
earm, der is net folle grien, foar in grut part is it
woastyn, alles moat ynÍierd wurde. lt analfabe-
tisme is grut,2oo/o fan de Íamkes en 40% fan de
jonges geane nei skoalle. Ferskate dia's toanden
Ís hoe't it libben der om en ta giet. De minsken
wenje yn wentuorren, faaks fiif heech en al it wet-
ter dat men br0kt, moat nei boppen sleept wurde
by de wenteltreppens op (wat binne wy hjir fer-
wend mei Ís kranen).
Yn it Noarden leit it doarpke Saza, dèft noch Joa-
den wenje (silversmeden). Se meitsje prachtige

dingen, mar libje tige op harren sels. Sa'n 40.000
Joaden binne yn 1948 flechte nei it protektoraat
Aden, doe't lsraël yn oarloch wie mei de Arabie-
ren.
Ald- en Nijjier fierde it selskip yn in oase oan de
boarden Ían de Reade See en songen dêr Fryske
lieten. Sa sjocht men al wer, És taal klonk en da-
vere fier yn it r0n.
In bjusterbaarlike reis waard makke troch de ber-
gen. Earst rieden se h0nderten kilometers troch
de woastyn en doe steil by de bergen op yn in
weintsje mei laadbak. In paad wie der hast net.
Boppe op in bergplato op in rots fan 60 meter
hichte wie in simmerpaleis boud, hast net te leau-
wen as men dat sjocht. Earst waard it br0kt troch
in imam, letter wie it in finzenis en no wurdt it om-
boud foar in ynternasjonaal konferinsjeoard. Ferb-
justere fregen wy Ís óf hoe't men dat paleis dêr
bouwe kinnen hat, in kabelbaan wie der net en
noch net, alles moat nei boppen sleept wurde. Op
in dia wie in brêge te sjen, boud yn 1580, dy't twa
berchtoppen ferbynt. Echt wier, it wie, sa't sprek-
ster sei, allegearre tige bjusterbaarlik.
Mefrou Keizer brocht har ferhaal op boeiende
wize en de koartswyl 0ntbriek net.
Mefrou Jacobi (CPV) sei oan 'e ein fan de j0n: 'ik
bin sprakeleas, wat in wetterfal fan wurden en wat
ha jo Ís jon wat sjen en hearre litten, tige, tige tank
hjirÍoar en tagelyk meie wy És hjir wolris betinke,
wat hawwe wy it goed en wat binne we ferwend
mei al Ís moderne middels, we meie És wolris wat
beskiedener oostelle.'
Fierdersoan winske se Ís allegearre in goede fe-
kánsjetiid en s0nens ta en op in weromsjen yn 'e
hjerst. Mei in gedicht 'Voor overal waar oorlog is',
waard dizze jOn en it winterskoft ófsluten.
Ut namme fan de beide bestioeren.

A. Frankena-Hoomans (skriuwster)
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Donderdagavond 11 april .i.1. organiseerde de Pa-
tiëntenraad lJlst e.o. haar derde thema-avond van
dit seizoen met als onderwerp 'Hartzaken'.
Matty de Leeuw heette iedereen van harte wel-
kom, in het bijzonder de heer G. v.d. Werf, hoofd-
verpleegkundige van de afdeling Hartbewaking in
het SintAntonius Ziekenhuis te Sneek.
ln het SAZ worden perjaar ongeveer 6b0 patiën-
ten op de aÍdeling Hartbewaking opgenomen.
Aan de hand van een diaserie vertelde de heerVan
derWerf het een en ander over het harl en het hart-
infarct. Het hart is de pomp van ons lichaam, het
verzorgl de bloedcirculatie en voorziet alle orga-
nen van zuurstof, dus ook het hart zelf. Het hart
bestaat uit spierweefsel, heeft een aantal kleppen
en 2 kamers en 2 boezems.

Wat is een hartinÍarct?
Een van de kleine bloedvaten, kransslagaderen,
die het hart van zuurstof en voedsel voorzien,
raakt verstopt. Dit kan door kalkaanslag, een
bloedprop of een combinatie van beide. Daardoor
krijgt het achterliggende weefsel geen zuurstof en
brandstof meer en sterft er een stukje weefsel af.
Het pompen van het hart gaat wel door, maar er is
een stukje spier dat er niet meer aan mee kan
doen.
Verschijnselen van het infarct: Pijn op de borst,
uitstralend naar de armen, soms naar de kaken.
De patiênt is meestal erg angstig en gespannen.
Na opname wordt er gelijk een E.C.G. of harl-
filmpje gemaakt en bloed afgenomen om enzy-
men te laten bepalen. Dit zijn stofÍen die bij het af-
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Wymbritseradiel kaart- en
kwartetspel
Zoals u misschien in het 'Sneeker Nieuwsblad'
hebt gelezen, is er een uniek kaartspel ontwor-
pen, dat geheel gewijd is aan de gemeente Wym-
britseradiel. Met het spel kan gewoon gekaart
worden (klaverjassen en dergelijke), maar tegelijk
is het ook een kwartetspel. De kwartetten bestaan
uit foto's van dorpen, mooie plekjes en bedrijven
in Wymbritseradiel. Alle foto's op de kaarten zijn
gemaakt door vakfotografe Feikje Sybrandy ('De
Kykkast').

Na de officiële aanbieding van het eeÍste exem-
plaar aan de burgemeester van WymbÍitseradiel
zijn er 1600 spellen verkocht via een huis-aan-huis
verkoopaktie. Ook in lJlst is er gestart met die
huis-aan-huis verkoop. Helaas was de belangstel-
ling zo overweldigend groot, dat alle spelen uit-
verkocht waren voordat alle adressen in lJlst be-
zocht konden worden. Daarna is het spel herdrukt
en daarvan zijn op dit moment nog zo'n 150 exem-
plaren over.
Omdat de stad lJlst nog niet geheel huis-aan-huis
bezocht is, willen we die inwoners als eersten in
de gelegenheid stellen om nog zo'n uniek kaart-
en kwartetspel te bemachtigen. De prijs is / 7,50
en u kunt telefonisch reserveren bij Sabe Kracht
in Abbega, tel. 05155-1826. De spellen kunnen
ook worden afgehaald: het adres is Moarrawei 5 -
Abbega.

Ch r. Plattelandsvrouwen lJlst
De Christelijke Plattelandsvrouwen uit lJlst hiel-
den vergadering op 21 maart, 's avonds 8 uur in
het Mienskipsh0s te lJlst.
Onze 2e presidente opende deze avond met ons
allen van harte welkom te heten. In het bijzonder
de heer en mevrouw Twijnstra uit Offingawier die
ons alles over het kaasmaken zouden vertellen.
Na gebed en meditatie gaf mevrouw Wind het
echtpaarTwijnstra het woord. Met diabeelden lie-
ten ze ons het hele proces van kaasmaken zien.
Ook waar het gebeurde. We mochten ook proeven
van de vele kaassoorten die er gemaakt worden.
Ook karnemelk hoort daarbij. Het smaakte alle-
maal lekkerl
Er werden ook veel vragen gesteld en beant-
wooro.
De presidente bedankte het echtpaar Twijnstra
voor deze leerzame avond en wenste hun nog veel
succes met het kaasmaken. Verder besloot ze
deze avond door het lezen van een gedicht over
de'Lente'en wenste ons allemaal wel thuis.

T. Wind-Wiersma

Verslag reiscommissie
De Chr. Plattelandsvrouwen gingen op 18 april
met z'n allen op stap en wel naar het 'Bolwing
Centrum De Stolp' in Sneek. De reiscommissie
had deze avond georganiseerd.
De auto's stonden allemaal klaar om in ie stappen
en dan richting Sneek te rijden. Om kwart voor ze-
ven waren wrj allemaal aanwezig.

De reiscommissie heette ons van harte welkom.
We konden bowlen van 7-B; B-9 pauze met koffie
en een bitterballengarnituur; 9-10 weer bowlen.
Het was een reuze gezellige avond. Om kwart voor
elf wenste de reiscommissie ons wel thuis, want
de auto's stonden alweer klaar om ons naar lJlst te
orengen.

ue rerscommrssre

Geden kraa m N ooitgedagt
Toen Nooitgedagt in 1965 honderd jaar bestond, werd aan het bedrijf het predicaat'Koninktijk'
verleend, Dit feest werd uitbundig gevierd en het personeel bood de direktie een gedenkraam
aan, Het werd geplaatst in de gang naar de kantoren.
Dit kunstwerk heeft in de hal van de nieuwe fabriek ook weer een mooie plaats gekregen,

De fíguren op dit in fraaie kleuren uitgevoerde raam hebben de volgende symbolische betekenis: De
schaatsenrijder rechtsboven rijdt rustig met de handen op de rug in het verleden. Daaronder een wed-
strijdschaatser hijverbeeldt de nieuwetijd die gespannen en vol aktie op ons afkomt. Linksboven de zon
als symbool van alle leven en kracht. Daaronder een vliegende vogel die de grote vlucht van de fabriek
van Nooitgedagt symboliseert. De boom is de voortbrenger van het hout dat door dit bedrijf wordt ver-
werkt. Naast de boom een zadeldaktoren met een fries landschap. De twee korenschoven stellen de
welvaart voor Helemaal onderaan is een oplaaiend vuur dat de hitte geeft die nodig is voor het verwer-
ken van staal tot gereedschap. Het raam heeft een afmetíng van 1 x1,5 meter en is vervaardigd door de
glazenier Wim Gerritsma uit Drachten. De tekst rechtsonder luidt: Aangeboden door het personeel bij
het 1 ))-jarig jubi leum (1 865- 1 965).

Deze foto uit 1965 is afkomstig uit de fotocollectie van het Fries Scheepvaartmuseum te Sneek.
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Damesvoetbal lJlst
Wij zijn van plan om weer een dameselftal op te
richten.
Elk meisje/vrouw die ouder is dan 16 jaar en hier-
voor belangslelling heeft, kan zich opgeven bij
Sabina Valinga, tel. 051 57-5804. Opgeven vóór 8

iuni! Bij voldoende aanmeldingen krijg je bericht.

Sabina Valinga
Nienke Luinenburg
Sjoerdje Boschma

Gymnastiekverenig ing Stánfries
Onze jaarlijkse uitvoering, een dubbele dit keer;
was een waar feest voor de kijkers en de uitvoe-
renden.'s Middags kwam dejeugdtot 10 jaarvoor
het voetlicht en's avonds de oudere leden.
Onze voorzitter, de heer Piet Osinga, kon beide ke-
ren een volle zaal verwelkomen, waarna de oo-
mars plaats vond, rondom en op diverse toestel-
len. Deze toestellen werden daarna oo circusmu-
-iek gebruikt door de tweê kleutergroepen, al rol-

._ rd, klimmend en duikelend. Mini tramp jongens
werd in een hoog tempo afgewerkt, waarna meis-
jes op de banken een voorproefje gaven van wat
ze laler op de balk doen. De jeugdselectieploeg
sprong natuurlijk keurig, waarna de meisjes een
brug-mat oefening gaven en de kleuters voor de
pauze nog eens terugkwamen en op muziek van
Herman van Veen heerlijk ronddansten, verkleed
en wel.
In de pauze de verloting met machtig veel prijzen
(lJlster middenstand!).
Na de pauze werd toestelturnen, met aan het eind
een gezamenlijke vrije oefening, afgewisseld met
springen en acrogym. Het laatste nummer was
een goed uitgevoerde jazzdans- oefening. De
middag werd afgesloten door alle medewerkende
leden, al springend, dansend, zwaaiend met bal-
tonnên.
Bij de avond-uitvoering was als speaker aanwezig
de heer Peter Spies en er werd geopend met een
algemene warming-up. Wel, deze avond werd flit-
send gevuld. Flitsend wat betreft kleding, muziek
(Jan en Nolke Bergstra), tempo, acrobatiek, show;' .ls de 'mix' meisjes-dames en de jazzdans da-

Rimmer Abma en Robert Kort deden nog een
wedstrijd: record Bokflanken, zeer enerverend,
welke op het nippertje werd gewonnen door Rim-
mer21 tegen Robert20.
Aan het acro-nummer van de selectiegroep, dat
heel sierlijk werd uitgevoerd, werd nog toege-
voegd een nummer van twee duo's, te weten Alex
Kaspers en Peter Spies met twee gastturnsters.
Bij het stuntspringen van de jongens-heren, ver-
kleed en op muziek, raakten de springers ten-
slotte door het dolle heen en wisten van geen op-
houden. Nog een goed uitgevoerde jazzdans van
de dames en om 22.30 uur kon de voorzitter slui-
ten met veel dank en bloemen voor alle medewer-
kers, in het bijzonder de leiding: Alex Kaspers,
Mieke en Lieuwe Bergstra en Ellen Ploegstra.

Het bestuur

Grandioze slotpartij
zaalkaatsen
Op zaterdag 6 aprilwerd er in de Utherne de afslui-
ting gehouden van het zaalkaatsen 90/91 van Nije
Moed.
's Middags was er een d.e.l.-partij met maar liefst
I parturen op de lijst. Er werd gekaatst in twee

poules, waarna de nummers 1 in de poules strijd
moesten leveren om de 1e olaats.
Na de eerste omloop in poule 1 leken de parturen
van Brand Miedema en Bauke Weerstra de beste
kansen voor de 1e plaats te hebben. Toen beide
parturen in de tweede omloop tegen een neder-
laag aanliepen was de strijd weer volledig open.
Nadat Cor de Jong c.s. hadden gewonnen van
PietTuinman en Jelle Bangma met 5-4 en 6-4 was
het afwachten of zij genoeg hadden aan 16 punten
om door te gaan. Zowel Bauke Weerstra c.s. als
Brand Miedema c.s. hadden aan vijf eersten ge-
noeg om door te gaan. De winnaar mocht naar de
finale. In een éénzijdige partij trok de licht gebles-
seerde Weerstra de partij naar zich toe met 5-1 en
6-4.
In de tweede poule bleken Douwe van Slooten,
Andries Visser en Koop Mast duideliik de sterkste
en wonnen zij hun 3 partijen. De strijd om de 2e
plaats ging tussen vader en zoon Van derWal. Met
name door het gemis van een derde man moest
laatstgenoemde het onderspit delven.
De finale tussen Bauke Weerstra c.s. en Douwe

van Slooten c.s. werd een echte thriller. De beide
partijen hielden elkaar goed in evenwicht maar
toch bleken Bauke Weerstra, Dicky Hoekstra en
Gonit Visser de sterksten. De strijd om de 3e
plaats tussen Cor de Jong c.s. en Jelle Postma
c.s. werd op 5-5 en 6-2 beslist door Cor de Jong

's Avonds was er de traditionele jaarveígadering
waarbij ook de prijzen van de competitie werden
uitgereikt. De uitslag van dezaalcompetitie was: 1.

Bauke Weerstra, 2. Cor de Jong, 3. Chris de
Groot. Verder werd ook de veldbeker uitgereikt
aan Hans Zijlstra die de competitie-buiten won.
Belangrijkste bestuursmededeling was het probe-
ren om I maal per maand te kaatsen op de over-
kluizing, om zo ook inwoners van lJlst en toeristen
bij het kaatsen te betrekken. Na de korte vergade-
ring konden de leden aan de hand van foto's lJlsi
herkennen. Verder werden met begeleiding van
een trekzak oude friese liedjes gezongen onder
het genot van een borreltje.

De Pripper

vooreen betaalbare prijs

dekkend oÍ transparant - milieuvriendelijk

o
o

striikt gemakkelijk en dekt zeeí goed
kan over alle andere verven en beitsen worden
geschilderd

O bevat 1A-2O% lijnolie, dus oerdegeliik
O leverbaar in moderne en antreke kleuren
O is een vette verÍ, die na jaren de regen als

druppels op uw houtwerk doet neerslaan

Oerdegelijke
Verkrijgbaar bij

verÍbeits die de schilder gebruikt.

J.G.DEVRIES -IJLST
sclrilders. en behang er sbedr ijÍ

doe.het-zelÍ-zaok

Galamagracht 13 - Tet 05155-i387

(,è BegraÍenisvereniging,,Laatste Eer" lJlst

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

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

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

fi nanciële tegemoetkomi ng
* Bode J. Plantinga dag en nacht bereikbaar 05141-1372.

lnlichtingen: J. Nijdam, Eegracht 104, 05155-1783.
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I. SCI{EIPSSCHROEYEII
a reoorotie a sDoedverslellen
o bolonceren . s(hroêfosinslollolies
op mool

2. SCI|EÊPSmOïOR:il
. levering en inbouw . ombouw
r onderhoud o hooÍddeoler von
"Thornycroft" motoren . keerkoppelinlen en reporotie

3. SCIIEEPSBEilODIGDIIEDET
: ":.:.;;;;;:;
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"n, "nI
/T. YOOR DE DOE IIEI ZEIYER-"

. hêlling tot I 5 ton . hogedrukreinigingsspuil

. dêrkundid ddviêr

IN UW KOSTBARE VAKANTIEÍIJD PROBEREN WIJ
ZO SNEt MOGÊIIJK UW SÏORINGEN

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

Voor nieuwbouw, uitbreiding of
onderhoud van uw:

o Verwarming
(C.V. en lokale veÍwarming)

. SanitaiÍ en walerleiding

. Zinkwerk

. Dakbedekking

F| tnstattatie-en loodgieteÍsbêdrilt

uFJ A. SIPERDA
lLr ètaosraan za, tereroonucrcc- rzz4

DE SPANJERSBERG KOLLEKfl E
DE GRCCTSTI KANS VAN SIÁGEN

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

# Galamagracht 9, tel. 13.18

àoq
,'ro,\/

CR*' clatlwrblgf

-tT1
Woensdq n íurlJ IJ

10.00 6ur - 2.00 00r
t7.1O UUT -t5.1O UUr

nbclrglr

C ber*, vanhêíte',vellcorn !

R.IKRMHffi
U KUNT HIER TERECITT VOOfi,:

* Reparaties * Grote & Klelne Beurtcn
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It Dryltser Skfitsje

'De Striidber' lag jaren opgebouwd als woonark in
Gouda. ïrm Brundel, een van de acht maten had
het schip al 7 jaar op het oog. Deze vroegere
vrachtvaarder is in 1907 gebouwd op de bekende
scheepswerf van Van derWerff aan het Buitenst-
vallaat bij Drachten. ln 1923 is hier de 'OeralïhÍs'
van Meinte Groenveld gebouwd die nu bij de SKS
vaart voor Joure.
Op de werf van Syperda te Osingahuizen is het
schip verlengd en weer als sk0tsje opgebouwd.
De lengte is nu 19.80 meter en de tonnemaat 49 à
50. Het groen geverÍde vaariuig is al enkele keren
uitgeprobeerd op het Heegermeer.
As itwatwaait leit ditskip betteryn itwetteras'De
Fryslán',' zegt Syperda.
'Dat komt omdat dizze in hiele oare kop hat. Hy is
wat meer behelle en ek iritich sentimeter breder as

je FVslán'. lk tink dat wy noch wol in jier nedich
hawwe om de mêst, de swurden en de bállest op-
timaal teplak te krijen.'
'De Siriidber' is qverigens nog niet helemaal afge-
bouwd. Er zijn mijns inziens wel enkele elementen
aan dit schip die niet erg origineel zijn. Maar alle
goede dingen komen langzaam, zegt het spreek-
wooro.
De wedstrijddata en -plaatsen van de |.EK.S. zijn
als voÍgt:
27 juli Stavoren, 29 juli Fluessen, 30 juti Heeg (yn-
dyk), 31 juli Sloten, 1 augustus Echtenerbrug, 2
augustus Lemmer, 3 augustus Lemmer. Alle wed-
strijden beginnen om 14.00 uur. In Stavoren en in
Lemmer wordt zelfs twee keer gestart: om 10.30
en 14.00 uur.
Evenals voorgaande jaren zal ook nu weer een
volgvloot worden samengesteld. Vanaf deze
schepen kunnen supporters en andere belang-
stellenden de onder lJlster vlag varende equipe
aanmoedigen.
Er zijn ook nog leuke T-shirts te koop met een aÍ-
beelding van lt Dryltser Sk0tsje. Ze zijn verkrijg-''rar bij Johan en Aukje Hoomans, Mienilàn 43 te

NS-plaatsbewijzen verkrijgbaar bij
boekhandel Visser
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schipper Allard syperda en zijn maten hebben een nieuw sk0tsje. De 'Fries-
land' is verkocht en dit seizoen gaat men varen met de 'striidber'. Aan de
naam valt al aÍ te leiden dat dit jaar alles op alles gezet zal worden om zo hoog
mogelijk te eindigen in de A-klasse van de l.F.K.S.

'De Striidber', het nieuwe Dryltser sk?tsje, afge-
meerd in Heeg.

We wensen schipper Allard Syperda en zijn be-
manning alvast veel succes toe!

1KOAEKTESf
KOLLEKTE
I\IEDERLANDSE LEVER DARM
STICHTING

De gehouden collecte voor de Nederlandse
Lever Darm Stichting heeft in lJlst
f 1 .3 18,90 opgebracht.
De NLD-Stichting is werkzaam op het ge-

bied van alle ziekten van het spijsverterings-
kanaal, o.a. door voorlichting en preventie,
en door het f inancieren van noodzakelijk
wetenschappelijk onderzoek om eraan bij
te dragen dat de medische kennis op dit ge-

r;,''Ji,
:." ,,

Fr.B

bied wordt vergroot en behandelingsmoge-
lijkheden kunnen worden verbeterd.
Alle collectanten en gevers hartelijk dank!
Hebt u de collectant gemist en wilt u als-
nog iets bijdragen? Het adres van de Neder-
landse Lever Darm Stichting is:
Wilhelminastraaï 45,362 1 VG Breukelen,
Giro2737 Bankrekening 70 70 70 538.

Het nieuwe SPOORBOEKJE

verkrijgbaar bij:

BOEKHANDEL VISSER

NIEUWE HAVENMEESTER

Per 1 mei is tot havenmeester in lJlst be-
noemd dhr. Jan Zijsling jr., uit de Jurjen
Hoomansstraat.

Gonversatielessen Engels
voor volwassenen
Denkt u nooit eens: wat jammer dat ik de taal niet
spreek en dat ik geen eenvoudig gesprek kan voe-
ren? Welnu, dan kunt u daar nu iets aan doen.
Vanaf eind augustus kunt u in lJlst een conversa-
tiecursus Engels voor beginners en gevorderden
volgen. De cursus bestaat uit 28 lessen en er
wordt gewerkt met een speciale methode voor
volwassenen (boek en audiocassette). Bovendien
kunt u deelnemen aan ons jaarlijks uitstapje naar
Londen.
Indien u er wat voor voelt, aarzelt u dan niet en belt
u mij voor nadere informatie: Leonie Barth, Insti-
tuut Eurotaal, tel. 05155-1812

voor Buitenlands geld,
Cheques en Reisve rzekeringen

Habohamk @ F:l;,::,ï.
Openlngruren: 9.00-12.30 uur/13.00-16.00 uur

vrijdagavond 1 9.00-20.00 uur
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IS HETBIJUINBED
DRAAGLIJK OF BEHAAGLIJK?

Heeft u er wel eens bij stilgestaan
dat u een derde van uw leven
in bed doorbrengt? En dat een
gezonde en gerieflijke slaapom-
geving dus in uw eigen belang is?
Bij Texeler weten ze dat als geen
ander. Daarom zijn Texeler dek-
bedden, onderdekens en kussens
gemaakt van honderd procent zuivere wol.
De weldadige, behaaglijke warmte die pure wol
u biedt ervaart u iedere nacht aan den liive.

DEKJE DROMEN TOE MET EEN TEXELER.

Dankziide unieke isolerende en absorberende
eigenschappen van de lichte en luchtige vulling
slaapt ti in ieder iaargetiide heerliik en gezond,
zonder hinderliik transpireren.
Bovendien zijn Texeler produkten gemaakt om
jarenlang onbezorgd van te genieten. U heeft er
geen omkiiken naar - maar ze mogen in ieder
interieur gezien worden.Wilt u zelf zien hoe
Texeler het in uw slaapkamer mooi behaagliik
maakt? Kom dan vriibliivend
langs en overtuig uzelf.

tro#i
|nfllEF En

GALAMAGRACHT 18
TJLST - TEL.05155-2372

G eboortekaartj es, Trouw-
worden bij ons vakkundig
Boeken ter inzage!

en Gelegenheidskaarten
ged ru kt.

OOK UW ZAKELIJK
DRU KWERK
IS BIJ ONS
IN GOEDE HANDEN.

Galamagracht 9, lJlst, 05155-1318


