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Jaarboek Fries Scheepvaart
Museum Sneek

Er zijn in 1990 vijf contactavonden gehouden die

"teeds goed werden bezocht. Op 15 maart hield

r oud-lJlster Auke Bijlsma (zoon van Rintje en
Yanke Bijlsma) een lezing over Geschiedenis van

de waterwegen rondom Terhorne.
Directeur S. ten Hoeve zegt in zijn jaarverslag on-
der andere: 'Jarenlang bepaalden bouw- en uit-
breidingswerkzaamheden de activiteiten in ons
museum. Nu is dat niet meer het geval. Er kon veel
aandacht worden gegeven aan deverbetering van
de opstelling, de depótberging en de materiële
verzorging van de collectie. Veel tijd werd gesto-
ken in de automatisering vann de registratie der
museumstukken. Het zal duidelijk zijn dat de com-
puter hierbij een belangrijke rol speelt.'
Ten Hoeve besluit zijn verslag met op te merken
dat het actieve meeleven van veel museumleden
als een stimulans wordt ervaren. Dit meeleven le-
vert wel ruimteproblemen op. Daarom blijft een
grote wens van het museum een gehoorzaal, waar
ook groepen bezoekers kunnen worden ontvan-
gen.
Het ledental van deVereniging ES.M. bedroeg op
31-12-1990: 1251. Achter in het jaarboek is de le-
denlijst per 1 mei 1991 opgenomen.

rwinsten
\íet aantal nieuwe aanwinsten bedroeg 498, hier-
bij waren opvallend veel schaatsen. De belangrijk-
ste aanwinst was het model van de palingaak'De
JongeWieger'.
De volgende aangewonnen zaken hebben iets
met lJlst te maken:
nr. 62: een paar Íriese doorlopers, merk Nooitge-
dagt;
nr. 78: vier reclamespeldjes van schaatsenfabri-
kanten, onder andere Ía. J. Nooitgedagt;
N.177-180i schaatsen van het merk Frisia. lJlst:
nr. 194: een paar kinderschaatsen van het merk
lJsvogel (- Nooitgedagt);
nr. 302: een schaats van het merk J.H. Douma,
lJlst;
nr. 306: een paar koninginneschaatsen van het
merk J. Nooitgedagt;
nr. 435: een paar baanschaatsen van het merk
K.E. deVries, lJlst (: P4si61.

Jurjen van der Spoel schonk het museum een
zestal waterkaarten.
Piet van Dijk uit de Bockamastraat verrijkte de
schaatscollectie weer met verschillende merken
schaatsen, bijvoorbeeld H.J. Gorter, Zwolle en A.
Korver, Vinkeveen. Daarnaast stelde hij nog een
verzameling van diverse lederen montuurdelen
voor schaatsen besch ikbaar.
Mevrouw ï Bonnema-Dikkerboom (Stadslaan),

Het jaarboek 1990 van het Fries Scheepvaart Museum bevat 3 artikelen, te we-
ten:
- De kenmerken van de Friese Jachten, gebouwd doorJanVisser paterswol-

de, door dr. ir. J. Vermeer.
De Jachtwerf J. Langenberg en Zn.le Leeuwarden, door Jelmer Kuipers.
De artikelbrief van de Admiraliteit tijdens het rwaalÍjarig Bestand door mr.
Braunius.

Het merk 'lJsvogel' (aanwinst nr 194), een goed-
kope schaats, op de markt gebracht door de fa. J.
Nooitgedagt &Zn. te IJIst.

stelde 47 scheepsbouwtekeningen beschikbaar
van een zeil.jacht uit de Valkenklasse en van zand-
zuigers en sleepboten. De tekeningen zijn aÍkom-
stig uit de familie, namelijk het bekende baggerbe-
drijf Dikkerboom & Sybrandy.

Fr. Boschma
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studio voor gro{ische vormgeving
en produklie

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

galamagracht 34, 8651 ec ijlsl
teleÍoon 051 55-2407/ 1 820

Pisje

'Heden noch 'n ta,' sei blauwe Jan ut Sint Nyk,
'Wat g1ng it mei my justerjln nuvere bryk.
'k Hie mar justjes oanstutsen yn 't kafé;
want nei 6 pilskes sei 'k al tsjin 'e kroechbaas:Ta-
hÁ

mar efkes letter stie 'k te pisjen yn dlmny's por-
tyk!'

B.Y

Wiebe Cnossen
Op 11 juli j.l, is Wiebe Cnossen overleden in de
ouderdom van 68 jaar. Cnossen was een'be-
kende 'Dryltser' die 's avonds vaak op de stoep
van zijn winkel zat.

De cassetterecorder soeelde dan meestal luid-
ruchtigTiroler muziek en hij liei zich een verÍrissing
goed smaken.
Wiebe mocht graag een praatje maken met min oÍ
meer toevalilge passanten. Hij had altijd wel een
'ferhaaltsje' of een 'nijtsje'.
Vooraljongeren wipten vaak even aan bij Cnossen
in de antiekshop. Zij noemden hem meestal 'om-
ke', dat blijkt ook uit de vele overlijdensadverten-
ties.
In een van de advertenties stond: 'Wiebe Antiek.
we zullen je mrssen'en zo is het.

Fr. Boschma

Deze foto is genomen op 26-7-1979 tijdens de
jaarmarkt. Vl.n.r.: Wiebe Cnossen, Jan Zijsling jr.
(achte), Minne Th. Fijlstra en Durk Nooitgedagt.
De antiekshop, Galamagracht 22, was vroeger
Sparwinkel.
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A. DE KOEPEL
overkoepelend orgaan van de buurtverenigingen in lJlst

PROGRAMMA
28 T'M 31 AUGUSTUS
FEESTTENT PARKEERTERREIN SPORTVELDENCOMPLEX

28i3.'$3lfs
14.00 uur
18.00 uur
20.00 uur

21.00 uur

22.30 uur
22.45 uur

Opening Kermis
Rondgang Stadsomroeper
Optreden Snitser Skotsploech bij
ophaalbrug
Muziekspektakel op het water met

intocht Stadsvrouwe met hoÍdames

Groot Vuurwerk
Gezellig samenzijn in de feesttent

Allegorische optocht
Familiedisco met Unique en bekendma-

king prijzen optocht en straatversiering

Entree f 1,00 alle leeftijden

2913Ë3:li3'13:33 ïïl
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30ii'ii3f,, 9.30 uur KotÍiemorgen met duo Bouke en Greetie

Entree f 2,50 incl. 1 kopje kotÍie

13.00 uur Kinderspelen basisscholen

na aÍloop ballonwedstrijd en disco

18.30 uur Familiewandelpuzeltocht; start Íeesttent,

inleg f 1,00 p.p.

20.30 uur Tiroler-avond met DE SNIPPEFANGERS

- uit Bakhuizen en hol*acker buben spelen;

na aÍloop groot bal. Een avond voor het

hele gezin.

Entree f 10,00 voorverkoop f 7,50

1l a ZATERDAG 9.30 uur Herhaling allegorische optocht

rt I AUGUSTUS 11.00 uur Matinee met DE ToMAJo'S
13.00 uur
13.00 uur
14.00 uur

16.00 uur
2í.00 uur

Meerkamp op het sportveldencomplex
Stadspartij kaatsen

Kinderprogramma met clown JOPPIE;

Entree t 2,50 alle leeÍtijden

Prijsuitreiking meerkamp

Slotavond met THE CLARKS

(Back tot the sixties)
Entree Í 15,00 voorverkoop f 12,50

DE
IJ

f ZOI{DAG 14.00 uur

I SEPTEMBER

Tentdienst in Íeesttent met voorganger

JOS BRINK

KOEPEL VOORVERK0OP KAARTEN: maandag 26 augustus in de kantine De Utherne van 20.00-21.00 uur

L S T 28 T']II 3í AUGUSUTUS. GEZETLIGE KEB]IIIS OP DE OVERKTUIZII{G

thema: Íeestvieren
muzikale medewerking: groep CHANGED
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Sjoelen vanaÍ 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-
kipsh0s'.
Drumband 'Concordia'iedere donderdag-
avond van half 7-B 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 I tot 1 0 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 lnternational 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.

TaÍeltennis 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, 

.16.00-

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
Bondswedstrijd en iedere donderdagavond in
hetWapen van lJlst.
FNV info-team bel 05155-1970 Louise Heeringa
voor informatie op het gebied van Sociale Voor-
zieningen, StudieÍinanciering, invullen belas-
tingbiljetten, individuele huursubsidie e.d.
Bouw- en Houtbond EN.V. W.W inschrrjven elke
maandagavond van 19.00-20.00 uur. Douwe
Heeringa, Westergoleane 45, Ulst, tel. 05155-
1970.

een uitgave van:
Drukkerij Visser,
Galamagracht 9, lJlst,
tel. 05155-13.18

Redaktie: A. Kuipers
Fr. Boschma

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

Opmaak: Studio Sybe Houtsma,
lJlst

Druk: Drukkerij Visser, lJlst

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

@Copyright Drukkerij Visser. Niets uit deze
uitgave mag worden verveelvoudigd door
middel van druk, íotokopie, mikroíitm ol op
enigerlea andere wijze, zonder vooraígaande
toestemming van de uitgever.

t6iflfrit0A

28 ll m 31 augustus Stadsfeesten.

1 september Jeugdienst in feesttent, 14.00 uur', voorganger Jos Brink.

11 septêmber Koffiemorgen, C. P.V., Mienskipsh0s
5september OpenDeurdienst,Doopsgezindekerk,Víedesdienst,m.m.v.ZangduoEllieenTrienkeuit

Oudega-W.
18 sêptember Bridge club, Mienskipsh0s.
19 september C.P.V. Rayonavond, Riek Landman vertelt over haar boeken, Mienskipsh0s.
23 september Bridge club (middag), Mienskipsh0s.
25 september Bond van Plattelandsvrouwen in Friesland, mevrouw Cazemier-Wallet, 25 jaar lJlst-

Wymbritseradiel, Mienskipsh0s.
26 september N.C.V.B., 'Bêd en brochje', mevrouw Boscha uit Poppenwier, Mienskipsh0s.

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

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

ANNA SCHRAA-VAN POPTA

GEDIPLOMEERD
PED I CU RE

Geeuwkade 11 - Telefoon 1930

JPUNITS'OEWruJfiI
Bij ons vertrek dit Ulst groeten wij vrienden en be-
kenden en bedanken tevens voor alle donateur-
scnappen.

Fam. G. de Jong
Sudergowei 48

.MIJN HOBBY UWGEMAK'
Het vertrouwde adres voor al uw slijpwerk!!!
Voor het slijpen van uw scharen, messen, tuin-
ên hobbygereedschap.
Waarschuwing: Geef nooit iets mee aan een on-
bekende aan de deur!!!
Uw fijnslijper: P.H. deVries, Bockamastraat 2Z tel.
1782.

^raaicursus voor
)oeginners
In klassikaal verband zal een naaicursus worden
gegeven. Het ligt in de bedoeling losse onderde-
len te maken, die u later zelf in de kleding kunt ver-
werKen.
Wie interesse heeft kan mij bellen tot 15 septem-
ber aanstaande.

Minke Mast-de Boer, lerares coupeuse
Geeuwkade 13, lJlst

te1.05155-1390

tKrua-EKrftgf
AVO-collecte
De totaal-opbrengst van deAVO-collecte van 9 /m
.15 juni 1991 bedroeg f 1.455,-, met welk bedrag
het totaal van 1990 met circa / 300,- werd over-
schreden.
Voor dit geweldige resultaat, alsmede de inzet van
de collectanten zeg ik u namens AVO-Nederland
zeer harteliik dank!

Mevr. T. Hijnberg-Mast

Collecte
Epilepsiebestrijding
De collecte voor de Epilepsiebestrijding - gehou-
den van 30 juni tot 6 juli - heeft een bedrag opge-
bracht van / 1.272,05.
Alle gevers en medewerkers worden hartelijk be-
dankt voor hun bijdrage!

Stickerruilburo

Erwin Zijlstra
Galamagracht 21, 8651 EB lJlst

Tel. 05155-1683

Huren of kopen? Vraag een GRATIS lastenvergelijking.
Zoekt u een woning in lJlst e.o.?

Vraag onze hypotheekadviseur om advies.

GA DIRECT NAAR DE RABOBANK
VOOR DE VOORDELIGSïE HYPOTHEEK

t-il _ Í-L _ Í-L _ _ n_ a-T Galamagracht 1

LdALnlODAmH lH fJï'u,..-,.,u
Openlngruren: 9.00-12.30 uur/13.00-16.00 uur

vrijdagavond 19.00-20.00 uur
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Bondsspaarbank
van 1818 Sneek-lJlsl

Dagelijks geopend
van 9.00-1 2.30 uur

o

S

Stadslaan 51
051 55-1 245
b.g.g
05.150-12796

....voor Uw salarisrekening

....voor Uw spaarrekeningen

....voor Uw verzekeringen

....voor Uw reizen

Ons kantoor in Sneek is iedere
werkdag open van 9.00-16.00 u
Don de rd ag avo nd v an 1 7.00 -
19.00 uur.

Doe meer met de bank
die meer doet
BON DSSPAARBANK

Occasions en
N ieuw-verkoop
Goede seruice

Garage

Te|.1249
Holtropweg 5

Reparatie
Plaatwerk - Spuiten

Aovus
BEonortHcrru
Bouwaecrunnc
Trrrnwenr

TEL. 05155-1592

postbus 7, 8650 AA,IJLST.

UÍ|Í|RDEET PAKTU
BIJ fiÍlLTF

Golff Schreur lJ lst

Feikle Sybrandy - VakÍotograÍe
Geeuwkade 4 - 8651 AA lJbt - teleÍoon 05155-2222
Prlvé: lloleílnne 57 - 8621 DD Heeg - teletoon 05154-2819

Voortaan kunt u ook bij ons terecht voor Íilms,
Íotocamera's, Ílitsmateriaal en lijstên. Tevens
zijn wij er voor het ontwikkelen van UW Íilms
en Íolo'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 inÍormatie.

Stadslaan 42,8651 AG lJlst, tel.05155-2211
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onze gast te zijn om zo kennis te maken met het
werk van onze N.C.V.B.
U bent van harte welkom. De avonden worden in
het Mienskipsh0s gehouden en beginnen om
20.00 uur.
Nadere inlichtingen bij onze secretaresse me-
vrouw Frankena, Ylostinslaan 40, tel. 1323. Graag
tot ziens!

Het bestuur

^- DaJ(rePu

vvt55EP.
l-f Galamaqracht 9. tel. 1318

Bond van
Plattelandsvrouwen in de
provincie Friesland,
afdeling lJlst
De vakantietijd is bijna weer aÍgelopen en het win-
terseizoen staat al weer voor de deur.
Als bestuur hebben we weer geprobeerd een pro-
gramma op te stellen, voor elk wat wils.
Op donderdag 19 september's morgens om 10

uur rn de Utherne, gaat de gymnastiek voor leden
en niet-leden weer van start. Voor opgave en in-
lichtingen kunt u kontakt opnemen met Lenie Bo-
nes, Westergoleane 33, tel. 1982.
De Kringreis is op 24 september.
Op 25 september komt mevrouw Cazemier uit
Oosthem ons iets vertellen over haar leven als bur-
gemeestersvrouw en wat zij al zo meer doet.
Op 16 oktober vertelt de heer Johan Veenstra (be-
kend van Radio Fryslàn) verhalen uit de Stelling-
werven.
Op 6 november wordt er 's avonds een bezoek ge-
bracht aan Home Center te Wolvega.
Op 14 november onder leiding van de heer Ver-
beek tussen Kunst en Kitsch. De dames worden
verzocht zelf soullen mee te nemen.
Op .11 december Kerstavond met medewerking
van de heer Johan Bok te Sneek.
Begin januari 1992 een bezoek aan SneekerAhoy.
Op .15 januari jaarvergadering; na het offlciële ge-
deelte neemt Anneke Kuipers ons aan de hand
van dia's mee uit wandelen langs het Pieterpad.
Oo 13 Íebrr-rari Emancioatie met Plattelandsvrou-
wen en de Derde Wereld.
Op 12 maart Eéndagsbestuur, verrassing dus.
En op 9 april slotavond met de dames van het Fltn-
terknipke te Woudsend.
Variatie genoeg, zoals u ziet. Niet-leden zijn ook
van harte welkom op onze bijeenkomsten. Vindt u

de drempel wat hoog, maar wilt u zich toch graag
bij ons aansluiten, of wilt u meer inlichtingen over
onze bond, neem dan even kontakt op met Dirrie
Bakker, De Dassenboarch 1, tel. 2344.
Verder wensen wij alle besturen in lJlst een goed
winterseizoen 1 991 /1 992 toe.

DE SPANJERSBERG KOLLEKTIE
DF GRCCTSTT KANS VAN SLAGEN

IN, . GEBOORÏE AANKONDIGINGEN
. HUWELIJKS AANKONDIGINGEN
. UIÏNODIGINGEN
. BLANKO KAARTEN
. MENU'S ENZ.

Bericht van de Vereniging
'Behoud de Ruterpolder'
Er schijnt momenteel in lJlst een misverstand te
bestaan wat betreft de relatie tussen bovenge-
noemde Vereniging en het plan Hoogeveen met
betrekking tot de Ruterpolder.
De feiten zijn als volgt:
Na het bekend worden van de Struktuurvisie van
de Gemeente, heeft de heer Hoogeveen samen
met enkele inwoners een werkgroepje gevormd.
Dit werkkgroepje heeft toen het initiatief genomen
tot het biieenroepen van alle bewoners van de Ee-
gracht en de Uilenburg.
Op die massaal bezochte bijeenkomst is besloten
een Vereniging op te richten, onder de naam 'Be-
houd de Ruterpolder'. Deze vereniging heeft in-
middels een groot aantal leden, ook buiten ge-
noemde straten.
Mensen dus die de doelstelling van de vereniging
onderschrijven. Er is een bestuur gevormd, be-
staande uit 4 personen. De heer Hoogeveen is
geen bestuurslid, maar doet wel mee in de werk-
groep die het bestuur bijstaat in allerlei uitvoe-
rende taken. Ook het bestuur van de vereniging
heeft inmiddels het alternatieve plan Hoogeveen
ontvangen. De heer Hoogeveen heeft gemeend

, 3t een persoonlijk alternatieÍ te moeten komen,
>dm ook op die manier te trachten het gemeente-

bestuur op andere gedachten te brengen.
Elke burger heeft het recht om met eigen ideeën of
plannen te komen. De heer Hoogeveen heeft dat
uitdrukkelijk op persoonlijke titel gedaan en niet
namens deVereniging'Behoud de Ruterpolder'.
Het bestuur van de vereniging staat op het stand-
punt dat zij alleen in de geest van de doelstelling,
en dat is behoud van de Ruterpolder moet hande-
ten.

Het bestuur

EHBO afdeling
lJlsU Oosthem
Eerste Hulp Bij Ongelukken is er ook voor Ul
Ongelukjes gebeuren meestal in en rondom het

'is, op het werk oÍ op de straat. Overal waar
r-rcnsen zijn, kunnen ongelukken gebeuren.

Stelt u voor:

- uw kind brandt zich aan heet water;

- uw zoontje breekt zijn been;

- een kind komt in het water terecht en raakt be-
wusteloos...

U vraagt zich af wat er gedaan moet worden? Op
de EHBO- cursus geven wij u de mogelijkheid om
antwoorden te krijgen op deze vragen. We leren u

hoe te handelen bij een ongeval.
Bij voldoende deelname (+ 15 personen) start er
weer een cursus in november 1991.

U kunt zich opgeven bij mevrouw S. Lubberts, tel.
05155-2010 of bij mevrouw A. Boschma, tel.
05155-2111.
EHBO is van levensbelang! Een noodzaak voor u

en uw omgeving!l!

NS-plaatsbewijzen verkriigbaar bii
boekhandel Visser

Stadsomroeper lJlst
In lJlst is de oude traditie van 'stadsomroeoer'
weertot leven gekomen. De heer Harm deVries, in
het dageliiks leven werkzaam op de vliegbasis te
Leeuwarden, heeft van een reeds lang aanwezige
wens nu zijn hobby gemaakt.
Een ieder kan hem vragen om in lJlst de ronde te
maken om een boodschap aan de bevolking ken-
baaÍ te maken middels zijn welluidende stem. Een
voorwaarde die Harm daaraan echter stelt is dat
het een boodschap moet zijn met een culturele
waaroe.
Men hoeft zich over de aandacht die Harm op zich
moet vestigen geen zorgen te maken. Hij gaat met
luid klingelende bel en gekleed in een bijzonder
mooi en opvallende 17de eeuws kostuum door de
straten van lJlst.
Indien u hierover meer informatie wenst, kunt u te-
recht bij hetWV-kantoor in lJlst, tel. 05155-1818 of
bij Harm deVries zelf, tel. 05155-2057.

Ned. Chr.Vrouwenbond
Met ingang van september gaan we een nieuwe
N.C.V.B. seizoen tegemoet en voor de komende
maanden in 1991 staan devolgendeonderwerpen
op het programma:
26 september: mevrouw Bosscha uit Poppen-
wier vertelt over haar ervaringen met de logies-
voorziening'Bêd en Brochje'.
24 oktober: 'Gezond ouder worden', ingeleid
door dr. Ter Haar uit Oostermeer.
28 november: Hoe staan Chrrsten- en Moslim-
vrouwen tegenover elkaar? Mevrouw Corry Nico-
lay, theologe uit Heerenveen komt ons hierover
vertellen.
19 december: Gezamenlijke Advent/Kerstviering,
verzorgd door de Hervormde Handwerkgroep.
Samen proberen we N.C.V.B. te zijn door:

- onderlinge kontakten met elkaar;

- iníormatie te krijgen over actuele onderwerpen
en vanuit het Evangelie proberen een antwoord
te vinden en wegen te zoeken naar een maat-
schappij waarin plaats is voor iedereen;

- samen één te ziln met de ongeveer 60.000 le-
den van onze Bond.

Graag nodigen wij niet-leden uit eens een avond Het bestuur
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Voor nieuwbouw, uitbreiding of
onderhoud van uw:

. Verwarming
(C.V. en lokale verwarming)

. SanitaiÍ en waleÍleiding

. ZinkweÍk

. Dakbedekking

Inslellatíe- en loodgieteÍsbedrijí

A. SIIPENDA
Stadslaan 2a. teleÍoon 05155-1224

. reDoroliê a sDoêdveÍstellêr
o bolonceren a schroeÍosinrlolloli€i

2. SCrrEtPStOïOnEX
o levering en inbouw o omtpuw
o onderhoud o hooíddeoler von
"ThornycroÍ1" moloren a leerkoppalingên ên rêporcli€

3. SCHEEPSBEIIODIGDT#DET
. ScoÍo schroeíoskoppêliígen /a .L. -r. olverse soonen lifnt- *-

. -=_.._ .=-===.=-.=.=- =_= =_=GHË,
4. YOON DE DOE HEI ZEIYER -. helling tol 15 lon. hogedrukÍêinigingiipuit

o deskundig odvies.

IN UW KOSÍ8ARÊ VAKANTITTIJD PROBEREN WIJ

Wees priisbewust,
kies voor kwaliteit.
Perkoleum/Wiizonol
Koopmans/Supralux

J.G.DEVRTES -UIST
schlldeÍs. en behergersbedtfi

doe.Itelt-zelt-mrrl<
Galamagracht 13 - TEL. 05155-1387

ven en.

ffi

ZO SNCI. MOGETIJI( UW STORINGEN

I 
r: vrnxelprru.

. bloemen

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

ffi
['#ffi*Í*uou,

R"IKRMEffi
ÏI KUNT HIER TEB,ECITT VOOR;

* Reparatles * Grote & Klelne Beurten
* APK-Autokeurlng * Autospulten

. Onderdelen ' Verkoop van Nleuwe &
Gebrulkte auto's

Roodhemsterw?tl4
IJlst

o5156-1&38
{privé 18SB)

Alles onder één dak:
Boeken
Speelgoed
Kantoor- en schrijf-
benodigdheden
Fotoartikelen
Stempels
Advertenties

Geboortekaartjes
Trouwkaarten
en Gelegen heidskaarten
worden bij ons vakkun-
dig gedrukt. Boeken ter
inzagel

Ook uw zakelijk druk-
werk is bij ons in goede
handen.

ttfa
Lfln vrssER rrlsr

-t / Boek-, kanloorboek- en totohandel

- 
Mer(speergoeo

Galamagracht 9, lJlst, tet. 05155-1318
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Het personeel van de school in 1925:
V. L n. r. : j uff rouw M i n ke Sch u u rm an s ( 1 87 6 - 1 966),
meester Willem Jan Dokkum (1894-1977), juï
frouw H.A. Kapteyn en het hoofd der school mees-
ter Dirk Hageman (1872-1959).
Juffrouw Kapteyn is later getrouwd met meester
H. Posthuma die hier hoofd van de Gerefor-
meerde lagere school was.

Schraa; 3. J. v.d. WerÍ; 4. W. de Boer; 5. O. Molen-
maker Sneek, 16m22:6. G. Jaarsma, Z R. Rijpma,
lJlst, Vrilheid, B. A. Jaarsma, 9. S. Hoekstra.

haal het-nieuwe

tluERt[_E[t

Christelijke Lagere School 1925
Deze opname is omstreeks 1925 gemaakt voor de oude christelijke (her-
vormde) school aan de Eegracht. Later werd dit gebouw gebruikt voor
verenigingsactiviteiten en is in 1967 aÍgebroken. Het pand links was de
bakkerij van de Schilstra's. Nu staat hier de woning van de heer Piet Hoo-
geveen.
Op deze foto is slechts een deel van het totale aantal leerlingen van de
school aÍgebeeld. Dit is de groep van wie de achternaam begint met de
letters RtlmZ.

Achter ul.n.r: catharinus Riegstra, Tsjemme Piso, Teatske visse4 Hans Zijsling, Bóukje schuur-
mans, Huitje Wassenaati
2e rii: Jan Zijsling, DirkWiersma, GijsbertWassenaar,Wietske Schuurmans, Corrie deVries, Cor-

.lis Vissef Eite Wassenaaf Symen Tjittes Snijdef meester Dokkum.
x.a rij: meester Hageman, Grietje Piso, Gijsje wildschut, sjoerdtje de vries, Bouke steensma,

Neeltje Zijsling, Trijntje Zuierveld, Anne Rijpkema, Jacob Schuurmans.
Voor: Sybren deWitte, Rinse Piso, Rink Zijsling, Theunis Zijtstra, Symen Jans Snijder.

Frits Boschma

Watersportvereniging
Sterke Yerke
Zaterdagmiddag 8 juni lagen er weer een tiental
wedstrUdboeitjes op het water tussen Sneek en
Hommerts, waar W.S.Y. om de twee weken haar
onderlinge zeilwedstrijden organiseert. Met aller-
lei boottypes wordt er fel en sportieÍ gezeild en
vooral de pauzes tussen de drie manches kenmer-
ken zich door gezelligheid en sterke verhalen over
oude en jonge zeilervaringen.
De eerste wedstrijden kregen na de speciale her-
berekening van de sympathieke wedstrijdleider
Johan Hoomans uit Ulst twee verrassende win-
naars, respektievelijk Janko Schraa lJlst met BM
en op de tweede zaterdag won Edward Stienstra
in z'n pas opgeknapteVrilheid de'1314'.
Nieuwe zeilen hebben Wieger de Boer Hommerts

wel winst gebracht vergeleken met vorig jaar,
maar nog geen dagzege opgeleverd. Met z'n
Íraaie Randmeer is hij overigens altijd sportief pre-
sent.
Nog niet op het appèl verschenen de Sijperda's in
hun 16 kwadraten. A.J. Srjperda (Vrijheid) en Germ
Gerbrandy (Spanker) samen met nog een aantal
prominenten lieten tot nu toe ook nog verstek

óe duels van de zeilers die wet aantraden waren er
niet minder om. Debutant O. Molenmaker uit
Sneek met BM 2894 liet meteen een leuk visite-
kaartje achter; in de derde manche tijdens een in-
haalrace moest hij echter wei een strafrondje
draaien om de indewindse boei 4.
De uitslagen van de eerste wedstrijden waren:
Zalerdag 25 mei: 1. J. Schraa, lJlst, i6m2; 2. G.
Jaarsma, Hommerts, Spanker; 3. J. v.d. Werf,
lJlst, 16m2; 4. W de Boer, Hommerts, Randmeer;
5. A. Jaarsma, Hommerts, Spanker; 6. S. Hoek-
stra, Hommerts, Centauer.
Zalerdag 8 juni: 1. E. Stienstra, lJlst, Vriiheid; 2. J.



IT DRYLTSER KYPMANTSJE 8

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

Proefde U al:

Ons vers gemalen

heerlijk gekruid
gehakt

en onze echte

Friese droge worst?

Dlnsdags- e n v r i jd ag savon d s
bezorgen wii Uw bestelling!

SLAGERIJ

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

Galamagracht 44 - lJlst
Tel.05155-1996

M.SITPERDA

Sudergoweg 54, lJlst

Waaromllopen...
afs a Yoordelig
hant haren?

De doe-het-zelver huurt bij
ons o.a.: a Ladders a Rol-
stelgers o Speciemolens
. Cirkelzagen . Decoupeer-
zagen a Boormachines
o Schuurmachlnes o Parket-
sch uu rmac h ines o G rond-
oí Tuinfrezen . Ketting-
zagen enz. enz.

TIMMER. EN AANNEMERSBEDRIJF

FA.G.SPIJKSMA& ZN.

o Nieuwbouw o Verbouw o Renovalie
r Onderhoud
a Ramen, deuren en kozijnen maken wij

voor u op maat

Uilenburg 35 - lJlst - Tel. 05155-1228

n
tr
tr
tr

GROND- EN VERZETWERK
WALBESCHOEIING
HEIWERK tr RIOLERING
AG RARISCH E WERKZAAMH EDEN

(rè

Gespecialiseerd in:
Voortgezette opleiding op groot materiaal.

Opfriscursus voor de niet regelmatige rijder.
Leren rijden in Amsterdam enzovoort.

ffi%&ffi
ffiffiïffiï?ffnii,rffiïrhiïï

Galamagracht 107 8651 EE lJlst 05155-1491

BegraÍenisvereniging,,Laatste Eer" lJlst

* Stijlvcille 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 mel voor leden bovendien

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

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

" Gediplomeerde Aut orij scho ol "
ook vrachtauto en autobus

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

05150 26020 / Theoriecursussen... Ook voor 17
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zaakt wordt. Hierdoor kan het risico oo die soor-
ten kanker worden beperkt. Daarnaast zijn door
vroege opsporing en herkenning van kanker - bij-
voorbeeld bij een bevolkingsonderzoek - de ge-
neeskansen van kanker aanzienlijk verbeterd.
Daardoor is het onderwerp kanker de laatste jaren
beter bespreekbaar geworden. Maar ofschoon
kanker nu beter behandeld kan worden, blijft we-
tenschappelijk onderzoek nog steeds noodzake-
lijk, bijvoorbeeld om de behandelmethode minder
zwaar te maken voor de patiënt.
Naast wetenschappelijk onderzoek is ook het ge-
ven van voorlichting een belangrijk onderdeel van
de kankerbestrijding. Alle kennis die vele jaren re-
search hebben opgeleverd, moet uitgedragen
worden, zodat men zijn dagelijkse gewoonten kan
aanpassen. Daarom heeft de Nederlandse Kan-
kerbestrijding bijvoorbeeld voorlichtingsmateriaal
ontwikkeld over het voorkomen en de vroege ont-
dekking van kanker. Daarnaast wordt geld be-
steed aan onderwijs en opleiding en aan vereni-
gingen van kankerpatiénten.
Dit jaar staat bij de Nederlandse Kankerbestrijding

- naasi allerlei andere activiteiten - het thema
'Jeugd en Kanker' centraal. Als kanker bij kinderen
voorkomt, is dat extra moeilijk: voor het kind, voor
de ouders en de hele omgeving. Gelukkig kunnen
tegen woordig twee van de drie kinderen worden
genezen. Maar ook al is de behandeling succes-
vol verlopen, de problemen zijn dan helaas niet al-
lemaal opgelost. Uit onderzoek is namelijk geble-
ken dat ex-patiënten later voor nieuwe moeilijkhe-
den kunnen komen te staan omdat ze als kind kan-
ker hebben gehad. Kanker bij kinderen is niet
meer alleen een medisch probleem, maar strekt
zich ook uit tot de nazorg van ex-patiënien.
Op dit laatste tenein wil de Nederlandse Kanker-
bestrijding ook de aandacht vestigen onder het

OPENII{GSTIJDEItI
E}I LESSCHEMA

m.i.v. í9 augustusl991
19.00-20.00 uur combinatie
aerobicycallanetics
20.30 uur Íitness voor oude
ren (50+)

09.30 uur Íitness
13.30 uur Íitness
19.1 5-20.15 uur callanetics
20.30 uur Íitness

Woensdag morgen 09.00-10.00 uur callanelics
avond: 1 9.1 5-20.1 5 uur callanetics

20.30 uur litness

09.30 uur Íitness
14.00-1 5.00 uur callanetics
19.00 uur leugdÍitness
20.30 uur Íitness

1 9.1 5-20.1 5 uuÍ callanetics
20.30 uur Íitness

&
de@\::7

g4ts'x'
Galamagracht2S,8651 EC lJlst te|.05155-1 462

Maandag avond:

Dinsdag morgeft
middag:
avono:

Donderdag morgen:
middag:
avond:

Vrijdag avond:

Dorpenpartij lJlst zeer
geslaagd
De stad lJlst leek zaterdag 1 juni op een ware
sportstad. Fierljeppen, Elfstedenestafette, Wym-
britsgyrntoernooi en natuurlijk de dorpen partij van
kaatsvereniging Nije Moed.
Op de lijst voor deze partij stonden 16 parturen.
Geen geweldige opkomst maar gezien de weers-
omstandigheden zeker niet slechtte noemen. Met
een harde wind in de rug lag de boven voor som-
migen dicht bij, maar de opslag was zeer zeker
moeilijk te noemen. Na de eerste twee omlopen
bleken de drie broers Bouma uit Workum de prij-
zen te moeten verdelen. In de halve finale lieten
Tjitse Bouma, Fonger Osinga en Klaas Abma ech-
ter afgetekend zien dat zij recht hadden op de fina-

Met 5-1 en 6-2 werden Chris Houtsma, Sjoerd
Bouma en Johan de Jager verbannen naar de
vierde plaats. In de anderhalve finale stond broer
Bouwe-Jan Bouma, samen met Mark van der
Plaats en Rienk Feenstra tegenover Pieter Molle-
ma, Meinte Oppedijk en Wiebe Mollema. Na een
spannende partij werd in het 11 e eerst doorWiebe
Mollema twee keer een fout aan de opslag ge-
naakt. Toen Bouwe-Jan Bouma gok nog eens de

*_-jine kaats kon behouden en de tweede kaats
met een zitbal afsloot was het gebeurd.
De finale beloofde een spannende partij te woÊ
den, maar door te veel opslagÍouten van het par-
tuur B.J. Bouma was er van een echte sirijd geen
sprake. Derhalve konden Tjitse Bouma c.s. deze
dag de kransen in ontvangst nemen door met 5-3
en 6-6 de strild te beslissen.
In de verliezersronde stonden in de finale Klaas
Meindertsma, Rienk Kuipers en Frieda Tekstra te-
genover Sipke Hiemstra, Arend Zijlstra en Jelle
Wiersma. Alhoewel laatstgenoemden geen grote
kaatsen meer konden leggen was de opslag goed
veÍzorgo.
Helaas was men niet opgewassen tegen de slag-
kracht van het andere perk en de prippers van
FriedaTekstra. Overgave volgde echter pas op 5-5
en 6-4.
Na afloop kon de kaatsvereniging terugzien op
een geslaagde dag. Het kaatsen in lJlst begint
steeds meer op te bloeien. Nadat eerst tijdens de
gymlessen op school kaatsles is gegeven, zijn nu
zo'n 30 junioren elke woensdagavond bezig de

-lepjes van het kaatsen te leren. Op deze manier
\í de kaatsclub voor de broodnodige aanvulling
zorgen.
Tevens is er iedere laatste woensdag van de
maand kaatsen op de Overkluizing, waaraan ook
de recreant kan meedoen.

De pripper

è
(,

UITVAARTVERENIGING
,,LAATSTE EER" IJLST

Voor haar aula aan de Stadslaan te
lJlst, vraagt het bestuur van de Uit-
vaartvereniging "Laatste Eer" te
lJlst een

MEDEWERK(ST}ER

die de zorg van diverse werkzaam-
heden op zich wil nemen zoals het
schoonhouden van het gebouw en
de verzorging van de na-visites.

Nadere informatie kunt u inwinnen
bij:
- H. Fokkema (voorz.), Stadslaan

46, Telefoon 1759.
- J. Nijdam (penningm.), Eegracht

104, Telefoon 1783.

Naaicursus
Uw eigen kleding maken, dat is een leuke en prac-
tische hobby. Wie zou dat niet willen leren?
Dat kan op de naaicursus. U kunt hier de naaibe-
ginselen leren, maar ook degene die dit al onder
de knie heeft, kan er terecht om de fijne kneepjes
te leren.
De lessen van elk anderhalÍ uur worden gegeven
in groepjes van 5 tot 6 personen, zodat u volop in-
dividuele aandacht krijgt.
Bovendien bepaalt u zelf uw eigen tempo en wat
u wilt maken.
De volgende cursus start half september en be-
staat uit 12 lessen. Bij voldoende aanmelding zul-
len er weer twee groepen zijn en wel op maandag-
en woensdagavond.
De prijs van de cursus bedraagt / 110,-.
Bent u geïnteresseerd, bel dan voor inlichtingen
en opgave Betty Oppewal, De Fj0rslach S, tet.
05155-2253.

U itslag avondvierdaags
Oosthem e.o. 1991
Jury: de heer en mevrouw Osinga uit lJlst.
10 km: 1. Eastkime, groep 6 t/m 8, "t Zootje van
Ootje', 8.5 (gr.nr. 12); 2. Ylostinsschool, groep 6,
7.5 (gr.nr. 13); 3. Eastkime groep 3 t/m 5, 70 (gr. nr.
14); 3. Mauritiusschool, 7.0 (gr.nr. 15); 4. Ylostins-
school groep 5 en 6, 6.0 (gr.nr. 1 1).

5 km: 1. Eastkime, groep 3 t/m 5, 8.0 (gr.nr. 4\;2.
Ylostinsschool, groep 3, 7.5 (gr.nr.2); 3. De Kogge,
groep 2 7.0 (gr.nr. 3); 4. Ylostinsschool, groep 4,
6.5 (gr.nr. 6); 4. Gearrin, Folsgare, 6.5 (gr.nr. B); 5.
Mauritiusschool, 6.0 (gr.nr. 7); 5. 'Nea us Nocht',
6.0 (gr.nr. 7); 6. De Kogge, groep.1,5.5 (gr.nr. .1).

De wisselbeker over beide afstanden was voor "t
Zootje van Ootje'.
Alle deelnemers worden van harte bedankt voor
hun sportieve inzet onder alle weersomstandighe-
den. Tot volgend jaar!!!

Landelijke collecte van de
Ned. Kan kerbestrijding
Nog even en dan is het weer zover: De 42e lande-
lijke collecte van de Nederlandse Kankerbestrij-
ding.
Al 42 jaar lang wordt het werk van het Koningin
Wilhelmina Fonds/Nederlandse Kankerbestril-
ding mogelijk gemaakt door vrijwilligers in heel
ons land. Dit jaar zullen plusminus 100.000 vrijwil-
ligers gaan collecteren. Een machtig en groot le-
ger dat maar één doel voor ogen heeÍt: kanker zo
snel mogelijk de wereld urt!

Dit jaar extra aandacht voor de jeugd
Vroeger werd er maar nauwelijks in het openbaar
over kanker gesproken. Tegenwoordig is dat ge-
lukkig anders. Door onderzoek is van een aantal
soorten kanker bekend waardoor de ziekte veroor-



IT DRYLTSER KYPMANTSJE 1O

Voor al uw

* onderhouds- en
* timmerwerk
kunt u terecht bij

HUISMAN
Eegracht 37 - lJlst
05155-1735
05154-3565

VAN VLOER TOT DAKPAN
ONDERHOUDSBEDRIJF HUISMAN!

Príué en Zakeliik
de juiste

* verzekering
* hypotheek
* pensioen

SNEEI(EN
ASSURANTIEIÍ,ANTO()N.

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

I'E BOEN.BY

nffiídptttl
Roodhemsterweg 5

8651 CV lJlst
TeleÍoon 05155-1 900/1500

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

ffihurt

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

Speciale drogisterij en kosmetica-aÍdeling

Let op onze wekeliikse folder

SPEERSÏRA'S
VOORDEELMARKT
Stadslaan 2 - TeleÍoon 1206

FRYSKE BOEKEAKSJE 1991
fan 31 augustus oant en mei 1 novimber 1991

Aksjeboek foar de bern: /n h0s fol ferhalen (f 12,50)
by oankeap fan f 10,-- oan boeken Í3,95

f t Frysk Skriuwerskalinderboek 1592 (Í 12,5O1
by oankeap Ían f 25,-- oan boeken f 2,50

BOEKHANNEL VISSER
Galamagrêft 9, Drylts, till. 1318

TIMMER- EN AANNEMERSBEDRIJF

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

lJlst, Roodhemsterweg 4, TeleÍoon 05155-1880/1 g4B
Postadres: Postbus 29, 8650 AA lJlst

In Dryltser
Slokje...

í"1;\\1\1';r'tti 
"#.t *': o't i Slijterij J. Schreur

Galamagracht 34, lJlsl
Tel.05155-1570

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
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motto'Kanker gehad, en dan..-'. In de Socutera-
uitzendingen van dit jaar (op woensdagavond 28l
I en 4/9, direct na het 20.00 uur journaal) merkt dr.
K. Háhlen - hoofd Oncologie in het Wilhelmina
Kinderziekenhuis in Rotterdam - het volgende op:
AÍ en toe heb je het gevoel dat de ex-patiënt een
soort drang heeft om zich te verontschuldigen
omdat hij in leven is gebleven. We streven ernaar
om de ex-patiënt een volwaardig lid van de maat-
schappij te laten zijn. Bij controles blijkt, dat het
helemaal niet zo makkelijk gaat. Daarom wordt het
belangrijk om ook de ex-patiènten te begeleiden
en hen beter voor te bereiden op die maatschap-
pij, zodat ze daarin zo normaal mogelijk kunnen
functioneren.'

De financiering
U begrijpt uit het voorgaande dat de Nederlandse
Kankerbestrijding heel veel activiteiten ter hand
neemt. Al die activiteiten kosten geld, veel geld.
De Nederlandse Kankerbestrijding kan al deze ac-
tiviteiten alleen maar uitvoeren dankzij het geld
dat de Nederlandse bevolking beschikbaar stelt.
Dit jaar wordt gestreefd naar een bedrag van ruim
/ 70 miljoen. De landelijke huis aan huis- en straat-
collecte is voor het verkrijgen van dat geld elk jaar
,^,eer opnieuw van wezenlijk belang.

. k u kunt tussen 26 augustus en 8 september
een collectant(e) van de Nederlandse Kankerbe-
strijding (Koningin Wilhelmina Fonds) verwachten.

Loopptank

Sociaal Raadslieden
Vraag: Binnenkort gaan de huurprijzen weer
omhoog, Hoe worden de huurprijzen eigenlijk
berekend?
Antwoord: Voor de vaststelling van redelijke huur-
priizen van woonruimte wordt de kwaliteit van
woonruimte gewaardeerd door middel van een
puntstelsel. Factoren die bij de puntentelling een
rol spelen zijn onder andere de oppervlakte van de
woonruimte, de soort verwarming, de mate van
isolatie, de ouderdom van de woning, de ligging

Tante har testament

Lieve neefjes, lieve nichten
Dit is tante haar testament
ïante kan niet eeuwig leven
Ook aan tante komt een eno.

Om 't afscheid te veíichten
Schenk ik ter gedachtenis
Aan mijn neven en mijn nichten
Alles wat mij dierbaar is.

Nooit kon mij een man behagen
Nooit heeft mij er een gevraagd
Daarom sterf ik zonder klagen
Als een hoogbejaarde maagd.

Heel mijn leven was ik gierig
Dikwijls at ik korstjes brood
Zoo te leven is plezierig
Want dan ga je schatrijk dood.

Aan mijn nichtje Mietje Keetje
Schenk ik al mijn valsche haar
En 't gescheurde dejeuneetje
Want dat kreeg ik zoo van haar.

Aan mijn neef den apotheker
Zijn de restjes medizijn
Want die drankjes zullen zeker
Na mijn dood nog nuttig zijn.

Laat zijn vrouw zich er mee taven
'k Gun haar die restantjes graag
Want haar tante wordt begraven
Met een gladbedorven maag.

Verder schenk ik aan neeÍ Arie
Die zoo veel van vogels houdt
Mijn bekroonde kunstkanarie
Plus een pakje havermout.

Dominee schenk ik mijn poesje
Met een mandje en een pak
Want op die 2 gestreepte snoesjes
Had hij al zoo lang gewacht.

Aan mijn meid met grijze haren
Met wie ik heb saamgeleefd
Schenk ik wat zei al die jaren
Uit mijn huis gestolen heeft.

Iedereen heeft nu het zijne
ledereen is rijk bedacht
Tante kan gerust verdwijnen
Tante heeft haar taak volbracht.

Maar mijn geld heb ik vergeten
Och wat maal ik om dat slijk
Mijn familie heeft te eten
'k Maak er dus de kerk mee riik.

Dit mooie gedicht is ingezonden doorWiggele van derVelde. Zijn vader, Jan W. van derVetde, heeft tan-
tes testament' geschreven op 26 oktober 1921.

,,EKIKER

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

OOK UW ZAKELIJK
DRUKWERK
IS BIJ ONS
IN GOEDE HANDEN.
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en de woonomgeving. Op grond van de waarde-
ring van woonruimte in punten kan men vaststel-
len welke huur en/of welke huurverhoging moge-
lijk is. Er is een puntstelsel voor de huur van zelf-
standige woonruimie en één voor die van onzelf-
standige woonruimte. De huur van de meeste wo-
ningen gaat jaarlijks op 1 juli omhoog. De minister
van VROM stelt jaarlijks verschillende percenta-
ges vast namelijk voor:

- De trendmatige 1: 51s.6.ard) huurverhoging,
dit jaar vastgesteld op 5,5%;

- Huurharmonisatie (ook wel boventrendmatig
genoemd): optrekken van de huurprijs bij wo-
ningen waarvoor gezien het puntenstelsel te
weinrg wordt betaald;

- Huurbevrrezing en huurverlaging: bij woningen
waarvoor, gezien het puntenstelsel, al vol-
doende of teveel wordt betaald.

Vraag: lk werk met twee mannelijke collega's,
Laatst hadden we zo een praatje over loon.
Toen kwam ik er achter dat ik behoorlijk achter-
gêsteld ben ten opzichte van mijn mannelijke
collega's terwijl wij alle drie hetzelÍde werk
doen, Wat kan ik daaraan doen?
Antwoord: Als je je achtergesteld voelt, in dit ge-
val wat loon betreft en je kunt het daarover niet
eens worden met je werkgever dan kun je kontakt
opnemen met de Kommissie gelijke behandeling
van mannen en vrouwen bij de arbeid. Deze kom-
missie zal je klacht onpartildig onderzoeken en
vervolgens een oordeel geven. Je bent niet ver-
plicht om deze kommissie in te schakelen. Je kunt
ook rechtstreeks naar de rechter gaan. Hei indie-
nen van een klacht bij de Kommissie mag nooit
een reden zijn voor ontslag. Vrouwen en mannen
hebben recht o een gelijke behandeling. Op het
terrein van de arbeid wordt dat recht gewaarborgd
in deWet gelijke behandeling van mannen en vrou-
wen. Volgens die wet is het verboden om onder-
scheid te maken tussen mannen en vrouwen in
vrijwel alles wat te maken heeft met werk, zoals:
sollicitaties, loon, promotie en ontslag.

Vraag: Kunt u mij vertellen wat er mêt mijn
WW-uitkering gebeurt als ik ziek word?
Antwoord: lk zal proberen het je uit te leggen. Zo-
lang je korter als drie maanden ziek bent, heb je ei-
genlijk recht op twee uitkeringen, namelijk zowel
op de WW als op de ziektewet uitkering. Maar je
ziektewet uitkering wordt in mindering gebracht
op je WW uitkering. In de praktijk komt het er op
neer dat je alleen de ziektewet uitkering betaald
krijgt. Maar het recht op je WW uitkering loopt ge-
woon door. Blijf je langer als drie maanden ziek,
dan eindigt je recht op eenWWuitkering op de eer-
ste dag na die drie maanden en heb je alleen recht
op ziektegeld. Het verschil met bovenstaande is
dat de tijd na die drie maanden dan niet meer mee-
telt voor de berekening van je maximale WW uitke-
ring. Wordt je naderhand beter, dan ga je weer te-
rug in de WW en ga je verder waar je gebleven
bent. Zou je ziek blijven dan kom je na een jaar in
de WAO. Heb je een RWW uitkering, dan loopt die
gewoon door oÍ je nu ziek bent of niet.

Vraag: In de zomer ga ik naar het buitenland
maar ben mijn paspoort kwijtgeraakt, Kan ik
een nieuwe krijgen en hoeveel kost dat?
Antwoord: De kosten van een paspoort verschil-
len per gemeente. Dit komt omdat zowel het rilk
als de provincie en de gemeente een bedrag in re-
kening brengen (leges genaamd). Provincies en
gemeenten mogen zelf de leges oftewel de
hoogte daarvan bepalen. De kosten kunnen oplo-
pen tot / 100,-. Kosten van verlengen zijn het-
zelÍde als die van een nieuw paspoort.
Huidige kosten rijksleges:

- voor een paspoort / 54,-
- kinderpaspootllot16 jaa( Í 27,-.

wit foto's. Kinderen vanat 12 jaar moeten hun ei-
gen paspoort aanvragen. Voor die tijd kunnen ze
bij de ouders op het paspoort worden bijgeschre-
ven.

Voor meer informatie over dit of een ander onder-
werp kunt u teÍecht bij Sociaal Raadslieden, Krui-
zebroederstraat 2 in Sneek, tel. 05150-22656.
Maar u kunt ons ook vinden in de Infobus in lJlst,
op dinsdag van 10.00 tot 11.00 uur op de Overklui-
zrng.

(hier komen nog kosten bovenop). Het bijschrijven
van een kind op een paspoort kost f 5,50 aan
rijkleges. ln veel gemeenten is een paspoort in de
drukke tiid van het jaar duurder als daarbuiten.
Een nieuw paspoort ter vervanging van een verlo-
ren oÍ gestolen paspoort kost / 86,- aan extra le-
ges. Deze boete hoeft echter niet betaald te wor-
den als men zich kan beroepen op overmacht.
Een pasBoort moet men persoonliik aanvragen bij
het bevolkingsregister van de gemeente waar
men staat ingeschreven. Met twee recente zwart-
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VISSER IJLST
Boek- en Fotohandel

Galamagracht 9, lJlst, tel. 05'tS5-1318

FEEST IN IJLST
FEESTPRIJZEN BIJ ONS!

van woensdag 28 tlm zaterdag 31 augustus a.s.

Heel veel afgeprijsde artikelen zoals:
Speelgoed, spellen, boeken

uitzoeken voor 2,50 - S,00 - 10.00 - 1b.00

VISSER IJLST
Boek-, kantoorboek- en lotohendel
Merkspeelgoed

Galamagracht g, lJtst, tet. 05155-1318


