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Sfadsfeesten 1991
succesvol verlopen

Dankzij een goede organisatie en mede door het prachtige weer zijn de lJlster
Stadsfeesten van 28 augustus tot en met 1 september 1991 succesvolverlo-
pen.
Het bestuur van De Koepel, geholpen door veel vrijwilligers, heeft heelwat
werk verzet en het resultaat mocht er dan ook zijn!
Het optreden van de Snitser Skotsploech, de schepenshow en het vuurwerk
zorgden op woensdagavond 28 augustus meteen al voor een goede binnen-
kómer. Aan de wagens die meededen in de optocht was veel aandacht be-
steed. Het onderwerp was dit jaar'Sprookjes'.

-. afsluiting van het Íeest was een tentdienst met als voorganger de bekende
V-preSentator Jos Brink. Deze dienst werd door ruim í000 mensen bezocht.

De hunich fan in bijehàlder ótWesterzij
wie slnder mis in echte lekkernij.
Syn klandyzje stie faak wiken yn 'e rige
ear't hja in potsje fan dy hunich krige
want dizze imker hie mar ien bii!

Donderdag 29 augustus 1991" ailegorische op-
tocht. Het sprookje Hans en Grietje was gekozen
door buurtvereniging De Trijespan. Van links naar
rechts: Nynke Luinenburg (heks), Jantina de Jong
(Grietje) en Martin de Jong (Hans).

Stadsomroeper Harmen deVries kondigde de fes-
tiviteiten op de hem-eigen wijze aan.
De schepenshow op woensdagavond die zeer
veel publiek trok, werd aangevoerd door Concor-
dia. Ook het Dryltser sk0tsje van Allard Syperda
en Co. was present. Aan boord waren stads-
vrouwe Karin de Boer en haar hofdames Tealien
Spoelstra en Angelique Hessels. De Yleke Doun-
sers dansten dat het een lust was en verder waren
er de in 1904 te lJlst door Lantinga gebouwde
boeier Catharina en een aantal sleepboten. Ook
zagen we vaartuigen, gebouwd bij Woudstra en
Bouke Plantinga, er was zelfs een lJlsterVlet. De
komolete vloot van de firma Stienstra en Van der
Wal ontbrak evenmin. De Eendracht, het vroegere
beurtschip van Horjus uit Bolsward had een groep
muzikanten van trekharmonikaclub 't Soul uit
Sneek aan boord.
Tot slot van deze avond werd een prachtig vuur-
\^,ork afgestoken.
. de optocht op donderdag namen 17 praalwa-
gen en loopgroepen deel. Bij deze laatste catego-
rie was ook een leuke groep van dagverblijf Das-
senburgh. De wagens met sprookjes zoals onder
andere Assepoester, Kleinduimpje, de Prinses op
de erwt, Hans en Grietje zagen er prachtig uit. De
Chinese Nachtegaal (Ylostinsschool) kreeg van
de jury de hoogste waardering.
Vrijdagmiddag was er een spelmiddag voor de ba-
sisscholen en 's avonds was er in de tent een Tiro-
ler avond met de Snippevangers uit Bakhuizen.
Zaterdagmidag was er echt voor elk wat wils. Een
meerkamp op het sportterrein, kaatsen waarbij
'good old' HenkWalinga nog actief was, de clown
Joppie in de feesttent en fierljeppen op de Watte
Abma skànsen.
Bij de meerkamp streden 12 ploegen om een
prachtige trofee op het oude hoofdveld van l.:l.V.C.
Om beurten moesten de equioes een zestal ver-
schillende hindernissen nemen. Sommrge van
deze hindernissen, zoals de zeepbaan, waren op-
blaasbaar en uitgevoerd in fraaie geel-rode kleu-
ren. De organisatie was in handen van de Recrea-
tiebaron uit Meppel.
De EHBO-vereniging 'lJlst-Oosthem' kwam ver-
schillende keren in actie bij kleine blessures.
Vóór de prijsuitreikrng werd Cees Zijsling nog even
in de bloemetjes gezet omdat hij met zijn Kyp-
mantsje Europees kampioen trekkertrek gewor-

S U UTTV[ T.T}iffi
den was. Het orkest The Clarks speelde 's avonds
in een bomvolle tent muziek uit de zestrger jaren.
Pastor Jos Brink preekte zondagmiddag 1 sep-
tember in de tent voor meer dan 1000 mensen.
Eén van zijn schriftlezingen was uit Jeremia 20,

vers 7 t/m 9, waar de zielestrijd van de profeet
wordt beschreven. Brink vertelde dat hij uit eigen
ervaring wist dat veel mensen ondanks tegensla-
gen, ziekten en ellende toch Jezus blijven volgen.
Tot slot zei hij: 'lk winskje jimme allegearre in

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

Voor nieuwbouw, uitbreiding of
onderhoud van uw:

a Verwarming
(C.V. en lokale veÍwarming)

. Sanilair ên waterleiding

. Zinkwerk

. Dakbêdêkklng

lnstallatie- en loodgieteÍsbedÍiiÍ

A. SIIPERDA
Stadslaan 2a. teleÍoon 05155-1224

Voor al uw

* onderhouds- en
* timmerwerk
kunt u terecht bii

HUISMAN
Eegracht 37 - lJlst
05155 - 1735
05155-2023

VAN VLOER TOT DAKPAN
ONDERHOUDSBEDRIJF HUISMAN!

t
Wees prijsbewust,
kies voor kwaliteit.
Perkoleum/Wijzonol
Koopmans/Supralux

J.G.DEVRIES -IJU,T
schllderc. en behangersbecftg

cloe.I'€lLreIt-zsol<
Galamagracht 13 - TEL. 051SS-í382

Galamagracht I, tel. 1318

verven.

ffi

KWALITEITSFIETSEN VOOR IEDEREEN!!

$Azelle a rouRFlErsEN

Beravus : iË1,,i|l5i1l*-
Sparla a sPARTAMET

. JEUGD/KINDERFIETSEN
O BROMFIETSEN 

NUENHUIS
ook voor advies, service en reparaties.

Stalling + reparatie builenboordmotoren. TWEEWIELERS

iilst Jurjen Hoomansstraat 2 tetefoon oslss-l604

R,IKRMEffi
g KUNT HIER TERECÍIT VOOR:

. Reparatles * Grote & Klelna Beurten
. APK,Autokeuring * Autospulten

' Onderdelen * Verkoop van Nieuws &
Gebrulkte auto's

Rood.hemsterïveg: 14
I -- IJlst

o5155-1488
(privé 1868)
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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 MienskipshOs.
Muziekkorps'Concordia' repetitie iedere
maandagavond half 8 tot halÍ 10 in 'Het Miens-
kiosh0s'.
Drumband 'Concordia'iedere donderdag-
avond van halÍ 7-8 uur leerlingen, B- 10 uur drum-
band, kantine taxi Nieuwenhuis.
Judo lessen, iedere dinsdag 4 tot 7 uur in sport-
hal de $Utherne'.
Volksdansen 'De Yleke Dounsers', jongeren-
groep dinsdagavond 8 tot 10 uur, 1 keer in de .14

dagen in het'Himsterh0s'te Oosthem. Ouderen
iedere dinsdagmiddag van half 2 tot 3 uur in 'Het
Mienskipsh0s'.
Schaken elke dinsdagavond in de Stadsher-
Derg
Dammen elke maandagavond in de Stadsher-
berg
Amnesty International elke 2e donderdag van
7-9 uur in de bibliotheek.
Kaatsên elke woensdagavond in de 'Utherne'.
Badmintonver. 'Flash' elke donderdag van
18.00- 22.30 uur in de'Utherne'.
Volleybalver. Stànfries elke dinsdag vanaf
'19.00 uur.

TaÍeltennis maandag van 19.00 tot 23.00 uur,
zaterdag van 9.00 tot 13.00 uur jeugd.
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 Utnerne
Dartclub iedere dinsdagavond vanaf 20.00 uur
Bondswedstrijd en iedere donderdagavond in
hetWapen van lJlst.
FNV info-team bel 05,|55-1970 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. 05155-
1970.

een urïgave van:
Drukkerij Visser,
Galamagracht 9, lJlst,
tel. 05155-1318

Redaktie: A. Kuipers
Fr. Boschma

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

Opmaak: Studio Sybe Houtsma,
lJlst

Druk: Drukkerij Visser, lJlst

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

OCopyright Drukkerij Visser. Niets uit deze
uitgave mag woÍden verveelvoudigd door
middel van druk, totokopie, mikrofitm oí op
enigerlei andere wiize, zonder vooraígaande
toestemming van de uitgeveÍ.

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.
27 september Klaverjassen, MienskipshS.

2 oktober Bridgeclub, Mienskipsh0s.
5 oktober Open dansles, Mienskipsh0s.
7 oktober Bridge club (middag), Mienskipsh0s.
7 oktober Vergadering Stadsbelang, Mienskipsh0s.
9 oktober Bridge club, Mienskipsh0s.

10 oktober Jaarvergadering lJ.V.C., Mienskipsh0s.
14 tot 18 oktober Herfstvakantiel
í6 oktober Bond van Plattelandsvrouwen in Friesland, Johan Veenstra draagt voor uit eigen werk,

Mienskiosh0s.
. 17 oktober C.P.V.25-jarig jubileum. Feestavond.

18 oktober Klaverjassen, Mienskipsh0s.
19 oktober Dansles, Mienskipsh0s.
20 oktober Open Deur dienst, 19.30 uur, mevrouw Rebel uit Leeuwarden, met medewerking van

'Happy Voices' uit Wommels, Mienskipsh0s.
21 oktober Bridge club, Mienskipsh0s.

1-J oktober Bridge club, Mienskipsh0s.
24 oktober N.C.V.B. 'Gezond ouder worden', dr. Ter Haar uit Oostermeer, Mienskipsh0s.
30 oktober Bridge club, MienskipshOs.

Mevrouw W. Kempenaar-Verhoog, Jonker Ris-
pensstraat 9, teletoon 1747.

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

goede jOn ta. Het was voor mij leuk om hierte zijn
en u hebt een mooie 'stad'. Maar voor mijn gevoel
is die niet veel groter dan een 'jiskepántsje'. Tot
ziens.'
De gospelrockgroep Changed uit Heerenveen
deed veel ouderen het voorhoofd fronsên. Het
aantal decibels wat deze band produceerde was
aanmerkelijk meer dan men in de huiskamer ge-
wend is. Van de jeugd kreeg Changed veel bijval.- 'iens de stadsfeesten was er kermis oo de Over-

\-aizing en veel straten waren mooi versierd en
verlicht. Molen De Rat was ook in haar feesttooi.
Velen maakten van deze gelegenheid gebruik om

BASISEDUCATIE ZW FRIESLAND
onderwii s en vorming vooívolwassen€n

In lJlst is nog plaats in de

volgende cursussen:

Engels, beginners

maandagmiddag 13.30 tot + 16.00 uur

Engels, gevorderden

maandagmorgen 9.00 tot + 12.30 uur

Basiseducatie is voor volwassenen mel

een geringe vooropleiding. De kosten

zijn | 45,-

's avonds gratis een kijkje in de houtzager te ne-
men.

Koepelvoorzitter Lammert Koster zegt over deze
5 feestdagen:
Als bestuur vormen wij een hecht team. Aan dit
programma is een jaar gewerkt! Het is meestal zo
dat als de opening goed is (in dit geval waterspek-
takel en vuurwerk) de rest van het feest ook goed
loopt.
We hebben geprobeerd een gevarieerd pro-
gramma voor jong en oud te brengen. Uit de vele
positieve reacties leid ik af dat we daarin geslaagd
zijn. lk heb ook nog even met de politie gebeld
maar er waren gelukkig geen klachten bínnenge-
Komen.
In 1993 zullen de Stadsfeesten in het teken staan
van lJlst 725 jaar Stadsrechten.'

UMTS'OEVWJSI
.MIJN HOBBY UWGEMAK'
Hel vertrouwde adres voor al uw slijpwerk!
Voor het slijpen van uw scharen, messen,
tuin- en hobbygereedschap.
Waarschuwing: GeeÍ nooit iets mee aan onbe-
kenden aan de deur!!!
Uw fijnslijper PH. de Vries, Bockamastraat 27,

tel.1782.

Langs deze weg wil ik al mijn vrienden en ken-
nissen bedanken voor de bloemen en kaarten
tijdens mijn verblijf in het Sint Antonius in
Sneek en het Academisch Ziekenhuis in Gro-
ningen en bij mijn thuiskomst.

Hoogachtend,
Reln v.d. Brug

Bij mijn vertrek uit lJlst groet ik vrienden en be-
kenden en bedank tevens voor alle donateur-
scnappen.

Mevr. HoÍmeester
v/h Jagersherne .14Voor aanmelding en informatie 05150-2064ó.
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Vaaromhopen...
afs a voordelig
hanthuren?

De doe-het-zelver huurt bij
ons o.a.r a Ladders a Rol-
steigers . Speciemolens
a Cirkelzagen a Decoupeer-
zagen a BOormachines
o Schuurmachlnes o Parket-
schuurmachines o G rond-
of Tuinfrezen a Ketting-
zagen enz. enz.

M.SI'PERDA
Sudergoweg 54, lJlst

1 50-

Galamagracht 44 - lJlst
Tel.05155-1996

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

ProeÍde U al:

Ons vers gemalen

heerlijk gekruid
gehakt

en onze echte

Friese droge worst?

Dinsdags- en vrijd ag savonds
bezorgen wij Uw bestelling!

SLAGERIJ

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

" Gediplomeerde Autorij school "
ook vrachtauto en autobus

De Dassenboarch 12 - 8651 BW IJlst - Telefoon 051i5-2009

Voortgezette opleiding op groot materiaal.

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

Theoriecursussen... Ook voor l?yz-iarisen!

TIMMER- EN AANNEMERSBEDRUF

FA.G.SPIJKSMA&ZN.

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

voor u op maat

Uilenburg 35 - lJlst - Tet. 05155-1228

tr
tr
n
I

GROND- EN VERZETWERK
WALBESCHOEIING
HEIWERK tr RIOLERING
AGRARISCH E WERKZAAMH EDEN

&ercn*mirxgnbedriif Weg- *n lff*terbouw

Stienstra &vàn derWal
Galamagracht 107 8651 EE lJlst 05'155-1491

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

Speciale drogisterij en kosmetica-aÍdeling

Let op onze wekelijkse folder

SPEERSTRA'S
VOORDEELMARKT
Stadslaan 2 - TeleÍoon .,|206
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ANNA SCHRAA-VAN POPTA

G EDIPLOM E ER D
PEDICURE

Geeuwkade 11 - Telefoon 1930

Een cursus Fries?
Als u als niet-Fries tussen de Friezen woont en de
behoefte heeft het Fries te leren verstaan, lezen en
misschien ook spreken dan kunt u een cursus vol-
gen, waar u zich deze vaardigheden kunt eigen-
maKen.
De A.EU.K. (Algemiene Fryske Underrjocht Kom-
misje) organiseert deze cursussen. De mogelijk-
heden zijn:
1. een 2-jarige opleiding met als einddoel Fries te
spreken. Als het u slechts gaat om het verstaan en
het lezen dan kunt u na een jaar stoppen;
2. een intensieve 1-jarige cursus met hetzelfde
doel (spreken), maar dan moet er wel flink worden
aangepakt;
3. dezelfde cursus kan ook als sooedcursus van
twee maal een week worden gevolgd op de
Fryske Folkshegeskoalle Skylgeralàn op Terschel-
ling.
De gewone mondelinge cursussen duren één win-
terseizoen, één keer per week twee uren les (maxi-
maal 50 uren). Overal waar zich B cursisten opge-
ven kan een cursus worden gegeven. Het cursus-
geld bedraagt / 95,- (beneden de 23 jaar de
helft). Daarbij konren nog de kosten van de leer-
middelen.
Voor inlichtingen en opgave kunt u terecht bij:
Anke Steenaart, Oosthem, tel. 05155-2176 of
A.F.U.K. Leeuwarden, tel. 058-138045.

Fryske kursussen. Hjir Íolgje de mooglikhe-
den:
Kursus A: As jo jo talizze wolle op it Frysk skriu-
wen, dan kinne jo in kursus folgje. R0nom yn Frys-
lán organisearret de A.EU.K. alle jienen sokke kur-
sussen. As yn in plak 8 kursisten harren opjouwe
kin der in kursus jOn wurde.
De A-kursus is bedoeld Íoar minsken dy't it Frysk
wol goed Íersteane en mear of minder goed prate
kinne, mar ek it skriuwen leare wolle. De kursus
kin óÍsletten wurde mei it eksamen Íoar it Fryslán-
diploma-4.
Alle wiken twa oeren les ían oktober oant en mer
april. Dat kin yn oerlis moarns, middeis oÍ j0ns. De
kosten binne / 95,- (0nder de 23 jier heal jild). De
kosten Íoar de learmiddels komme der noch oer-
hinne. Ynljochtingen en opjeften by 0nderskreau-
ne.
Kursus B en C: Kursus B is in ferfolch op A en oÊ
nearre Íoar mrnsken dy't mear witte wolle Ían taal,
skiednis en literatuer fan Fryslàn. Neist stavering,

'Snabbeltje'
De uitverkoop is aanstaande woensdag 25 sep-
tember en begint 's morgens om 9 uur. Alles gaat
dan weg voor 1, 2 of 3 gulden.
Vanaf woensdag 2 oktober hangt ons winkeltje
weer vol met winterkleding.
Hebt u winterkleding of speelgoed dat u wel wilt
verkopen, kom dan eens langs of bel één van on-
derstaande telefoonnummers.
De openingstijden zijn woensdagmorgen van I tot
11.30 uur en 's middags van 13.30 tot 15.30 uur.

Graag tot ziens in ons winkeltje dat gevestigd is te-
gênoveÍ het parkeerterrein achter het politiebu-
reau aan de Sudergoweg.

Dirry,tel.2344
Hotske, te|.2057

Doopsgezinde
Zusterkring'Rixt Heyne'
Dit jaar geen jaarmarkt en daarom verplaatste
'Rixt Heyne' haar aktiviteiten naar de 'lJlster
Stadsfeesten'.
Op woensdag 28 augustus, 's middags om 2.30

'lur waren we weer van de padij met verkoop van
gengemaakte handwerken, ingebrachte artike-

-len, verlotingen en raadspelletjes. Vooral de'altijd
prijs-loterij' viel bijjong en oud in de smaak.
Verder verliep de verkoop ook goed en sloten we
om 6 uur af met een resultaat dat boven onze ver-
wachting uitkwam.
De naam van de pop was Kalinka.
We danken een ieder die op welke wijze dan ook
heeft meegewerkt om deze middag voor ons te
doen slagen.

Het bestuur

lJlster Stadsfeesten I 991
De lJlster Stadsfeesten 1991 liggen alweer een
paar weken achter ons. Maar vanaf deze plaats
willen wij als bestuur van De Koepel alle vrijwilli-
gers bedanken, die ons in deze dagen zo voodref-
Íelijk ter zijde hebben gestaan.
Ook een compliment van onze zijde aan alle inwo-
ners van lJlst, omdat alles zo rustig en neties ver-
lopen is!

.-.-,islag Optocht Wagens: 1. Ylostinsschool (De
Chinese Nachtegaal); 2. Mauritiusschool
(Doornroosje); 3. De Kogge (Het MannetjeTimpe-
te).
Uitslag Loopgroepen: 1. DagverblijÍ De Dassen-
burg (De Bremer Stadsmuzikanten); 2. Tamara
Muizelaar (Sneeuwwitje); 3. De Rattenvanger van
Hamelen.
De straatversiering werd gewonnen door de J.
Nooitgedagtstraat/Buséstraat.
De uitslag van de familiepuzzel: 1. dames Mast-de
Jong, Geeuwkade; 2. mevrouw Schraa, Geeuw-
kade: 3. familie Hoomans. Mientlàn.
De uitslag van de Meerkamp: 1. team Rob Spaan-
stra; 2. team De Wrotter; 3. team buurtvereniging
De Rat.
Tenslotte de uitslag van de verloting-: Hoofdprils
loInr. 1292; 1e prijs: 1750: 2e prijs: 3701 ; 3e prijs:
3870; 4e prijs: 3494; 5e prils: 2375:6e prijs: 2148;
7e prijs: 3037; Be prijs: 1116; 9e prijs: 1240; 1Oe
prijs: 1286; 1'1e prijs: 2543', 12e prils: 1912; .l3e

prijs: 2643; 14e prijs: 3944; 15e prijs: 3883.
. zetfouten voorbehouden.

Proj ectg roep Ouderen zorg
Zorgbemiddelaar van start in Wymbritseradeel
De instellingen die zich in onze gemeente met ou-
derenzorg bezighouden (gezinszorg, wijkverple-

ging, ouderhuisvesting en gemeente), hebben
een proiect opgezet met als doel ouderen te hel-
pen die een indicatie hebben voor opname in een
verzorgingstehuis. Het doel is deze ouderen te
helpen en te begeleiden, zodat ze zo lang mogelijk
thuis kunnen bl|ven wonen.
Hiervoor heeft de projectgroep per 1 september
een zorgbemiddelaar aangesteld, Margrietha
Spoelstra. Zij gaat de ouderen bezoeken en bege-
leiden en zoekt samen met hen naar passende op-
lossingen voor problemen die zich voordoen bii
het thuis blijven wonen. Ze zal proberen maatrege-
len te nemen die nodig zUn om te voorkomen dat
een oudere werkelijk opgenomen moet worden in
een verzorgingstehuis. Dit zal niet altijd haalbaar
zrjn, maar door bepaalde maatregelen is er soms
toch nog wel iets mogelijk. De zorgbemiddelaar
beschikt hiervoor ook over een bescheiden eigen
budget.
Margrietha Spoelstra is 27 jaar, afkomstig uit Oos-
terwolde, maar het is de bedoeling dat ze binnen-
kort in Wymbritseradiel of directe ontgeving komt
te wonen. Ze heeft haar werkplek in het gemeen-
tehuis, waar zij in ieder geval persoonlijk bereik-
baar is op maandagmiddag via telefoonnummer
4212. Op andere tijden kunt u eventueel een bood-
schap aan haar doorgeven via de telefoniste van
het gemeentehuis, telefoonnummer 4444.

Retinie openbare lagere
school lJlst
Op zaterdag 7 september j.l. hebben ruim twee-
honderd oud-leerlingen en -leerkrachten van de
openbare lagere school te lJlst hun eerste reiinie
gehouden in sportzaal 'De Utherne'. Velen van
hen hadden elkaar in geen vijftig jaar oÍ meer weer
gezien en de kreten van herkenning en soms ver-
bazing waren dan ook niet van de lucht bij de eer-
ste ontmoetingen die al begonnen bij het uitreiken
van de naambordjes. Dit is de gehele dag zo door-
gegaan waarbij is gebleken dat de eerstevolgende
rer"inie niet weer zo lang op zich zal laten wachten.
Vele nieuwe afspraken werden gemaakt en de
commissie die dit op touw heeft gezet kan zich
voldaan voelen.
Van oude schoolÍoto's werden nieuwe opnamen
gemaakt, waarbij helaas velen ontbraken . Zij wer-
den met een minuut stilte herdacht. De oude
school was door de Íamilie Meijer opengesteld en
velen hebben het oude, gerestaureerde bord her-
ontdekt, doch iedereen miste de beide kastanje-
bomen en de volkstuintjes.
Tijdens de geanimeerde en emotievolle her-
nieuwde kennismakingen werden video-opna-
men gemaakt en deze dag werd besloten met een
grandioos koud buffet.
Met z'n allen kunnen we terugzien op een prach-
tige dag waarbij de aÍspraak werdgemaakt met vijf
jaar de volgende reunie te houden, dus mensen:
STAYALIVE!

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 VOORDELIGSTE HYPOTHEEK

Til n n n (--- Galamagrachtl

ffiALnl0LDAmLH lH f'ji'0,,,,.,0,u
Openlngruren: 9.00-1 2.30 uur/ 1 3.00-1 6.00 uu r

vrijdagavond'19.00-20.00 uur
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taaleigen. tekstferklearring. it gearstallen fan brie-
ven. ensafuorthinne wurdt omtinken j0n oan de
Friese literatuer Ían 1945 oant no en de Friese
skiednis oan 16.18 ta.
Nei de B-kursus folget de C-kursus, dêr't de rest
fan literatuer en skiednis yn oan de oarder komt.
Kosten / 95.- de kursus (onger as 23 jier healjild)
+ learmiddels, twa oeren wyks les. Foar ynljoch-
tingen en opjeften: sjoch hlir0nder.
Literatuerkursus: Om't it lêzen fan Fryske boeken
en de belangstelling foar Fryske literatuer tanimt,
organisearret de A.EU.K. by foldwaande belang-
stelling r0nom koarte literatuerkursussen fan 6 j0-
nen.
Sokke kursussen binne hiel gaadlik as ferfolchkur-
sussen foar guon dy't net trochgean wolle mei ien
fan de oare taalkursussen, mar ek foar guon dy't
noch noait earder in Fryske kursus folge hawwe.
Opjeften en ynljochtingen byAnke Steenaart, Eas-
thim, till. 05155-2176 of bij A.EU.K. Leeuwarden,
tiil. 058-138045.

-Kru[-tF_KrEyfCollecte 14-19 oktober:
vluchtelingen Mozambique
De Dorkas Werkgroep uit Nijland mag in de ge-
meente Wymbritseradiel een collecte houdên
voor een project in Mozambique, waar vele gezin-
nen verscheurd zijn door de oorlog met als gevolg
grote armoede.
Met name voedsel, medicamenten, kleding, bed-
den enzovoort, zijn noodzakelijk om mensen te
voorzien van de eerste levensbehoeften.
Dorkas Hulp heeft daar contact met mensen die
leiding geven aan het uitdelen aan de behoeftigen
uit de containers met goederen die vanuit ons
land worden verzonden. Hier is veel geld voor no-
dig en de werkgroep uit Nijland probeert zich hier-
voor in te zetten.
U kunt dus in bovengenoemde week hiervoor ie-
mand aan de deur verwachten.
U hebt misschien nog nooit van de Dorkas Hulp
gehoord en daarom in het kort deze toelichting:
Dorkas Hulp is een christelijke stichting, het kan-
toor met loodsen zetelt in Andijk. Van hieruit is
men begonnen met het schrijven van kaarten en
brieven naar gevangen christenen in vele landen
en later ook naar de Refusiks Joden in Rusland.
Ook worden er protestbrieven voor vrijlating naar
ambassades geschreven. Tijdens dit werk bleek
er bij de gezinnen van de gevangenen (onder an-
dere in Roemenië) ook een grote materiële nood
te zijn, zodat Dorkas Hulp voedsel, kleding,
schoeisel, dekens en dergelijke ging verzamelen
en versturen of brengen via koeriers naar de be-
treffende landen. Meestal gaat dit naar kerkelijke
gemeenten en vandaar uit wordt het verdeeld on-
der de arme gezinnen, waar ook niet-christenen
van mee profiteren. ln het hele land zijn werkgroe-
pen ontstaan vanuit de Dorkas Hulp die bezig zijn
met kleding-, voedsel-, kaaden-, pennenacties en
schrijÍavonden. In de regio hier zijn dit Sneek en
Nijland, zij hebben beide een kledingdepot waar
alles gebracht kan worden. Het werk wordt steeds
omvangrijker omdat de nood in vele landen groter
woidt. Dorkas Hulp is bezig met projecten in on-
der andere Roemenië, Hongarije, Ethiopië, Rus-
land, Libanon, lsraël en vele Afrikaanse landen.
Het werk van Dorkas Hulp wordt gesteund door
velen in ons land die gratis tien keer per jaar het
blad Dorkas Journaal ontvangen en giften schen-
ken.
Mocht u meer willen weten van dit werk dan kunt
u terecht bij de werkgroep in Nijland. Contacta-
dres: familie L. Bonnema, Botniastraat 20, tel.
05156-271.

,'EffiKFNI

:De JuMten.ts,
. ,F olt'fÍ3 en l4'-SêpÍ; á.s. bê-

: loven. sehÉtteFesrd te wonden
PR0gnAililA's . rsrkriigbaer bfl S. VAil t(0tlllGSVELD sn U. R.
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Advertenties "ntÍAgSlo'. la ItF'

Het programmaboekje van de JubileumÍeesten in 1923, gesponsord door de
lJlster middenstand. Wat dat aangaat is er dus niets nieuws onder de zon. Hier
volgen een aantal advertenties van zaken en bedriiven die overigens al lang
niet meer bestaan.

Probeert eelis Schilstra's

Bitterkoek!es, Vanillinooties'

Wellingtons' WeesPermoPPen'

BoteÍbiesies, BotersPrits

DAMES!

Auto-Gàrage

BergPlaats voor Motoren en Fietsen

G. B. ,Tr*kf.*?*.*
---- rt,^^c, 

".:di 
A:d;fi.tarrikelen

Brood-, Koek-' B*:11'":.:: ïïr"JÍOOu-' t\v!- 
_ \ Rotterdam 192

uerroond i ïiàtrern 1923

Voor de Feestdagen Íuin'voozien vm de bekende Balxel-

ffi$st

SIGAREN, SIGARETTEN, TABAK

CHOCOLADE REÉPEN, PEPERMUNT

J. COUPERUS KIOSK IJLST
. BIJ DË DRAAIBRUG

VRIENOELIJK AANBEVELEND

Aardappel, Groenten

^t\Ë-

c'rrithandel

Jouke Couperus voor zijn kiosk met rokerij-artike-
len. Couperus was in de crisisjaren raadslid voor
de S.D.A.P De kiosk stond op 'e Syl vlakbij de
grote brug.

.'"*.1:#1^i;.gffi

,.::ï;ï;.:ï"
LAGE PRIJZEN

":::: 
KAMER UITG€STALD
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Nu de StadsÍeesten weer achter de rug zijn is het misschien wel aardig om
eens na te gaan hoe men hier vroeger feestvierde.
In het begin van deze eeuw genoot lJlst een zekere faam op het gebied van
Íeesten. De bekende schrijver meesterTeatse Eeltsje Holtrop (1865-1925) was
de grote inspirator van deze activiteiten en de ideeën waren ook grotendeels
van hem aÍkomstig, Zolezen we in de Nieuwe Sneeker Gourant dat hier op 4
september 1902'tafereelen uit den overgang van Enkhuizen in1572 door een
120-tal medewerkers werden vertoond'. Echt groots van opzet waren de zo-
genaamde jubileumfeesten op donderdag 13 en vrijdag 14 september 1923,
ter ere van het zilveren regeringsjubileum van koninging Wilhelmina. De vie-
ring trok veel publiek; van heinde en ver kwam men naar lJlst om deze gebeur-
tenissen mee te maken.

Op donderdag 13 sepiember '1923 stonden de
kinderspelen centraal. Het programma vermeldde
onder andere: 'koekhappen, talhout rapen, zeil-

_ .ripen, hardlopen met kinderwagens en hand-
\íoek hangen. Een grote optocht vormde de

hoofdmoot op vrijdag 14 september. Hij bestond
uit drie delen: a. in de historie, b. in deze tijd (han-
del en nijverheid) en c. buitenbezittingen (kolo-
niën). De optocht startte in de 'finne' van boer
Tjitze van der Velde (later kwamen de Jansma's
hier). Door de'skuoneed'van de boerderij kwam
men op Uilenburg. Daarna trok de stoet door de
verschillende straten. De gereformeerde predi-
kant ds. Wielenga was in Nederlands Indiè ge-
weest en hil had de leiding over de'lndische tafe-
reelen'. Toen werd ook de inname van Den Briel
nagespeeld. Taeke Visser sprong vanaf de draai-
brug in de Vaart en hakte met een bijl de deuren
onder de brug kapot. Het feest werd besloten met
een gondelvaart en een 'groot schitterend vuur-
werk'.
Nu volgen twee krantenberichten over deze ge-
beurtenissen. Het eerste komt uit de Nieuwe
Sneeker Courant van woensdag 19-9-1923 en het
tweede uit Drijfhout's Nieuwsblad van vrildag 21-
9- 1923.

*--rileumÍeesten te lJlst
'Men schrijft ons:
Ook in onze plaats zijn de feesten weder achter
den rug. Donderdag 13 Sept. werd het Íeest ge-
opend met klokgelui en muziek en zang, waarna
een algemeene bid- en dankstond werd gehou-
den in de Ned. Herv. Kerk, waar als sprekers optra-
den ds. B. Gijzel (Herv.), ds. B.H. Rudolphi
(Doopsgez.) en ds. D.K. Wielinga (Geref.). Des
middags 1 uur optocht van alle schoolgaande kin-
deren; voor het gemeentehuis werd halt gehou-
den en voerden de kinderen onder leiding van den
heer H. Posthuma een aubade uit, begeleid door
het Chr. muziekkorps Concordia. Hierna ging het
naar het Íeestterrein en begonnen de kinderspe-
len, welke onder begunstiging van schoon weder
goed slaagden. 'sAvonds 7 1/2 uur Filmvertoo-
ning. waarvoor een groote menigte samen-
stroomde om er van te genieten. Zes nummers
weroen gegeven, een en anoer zeer naar genoe-
gen van het publiek. Deze voorstelling werd opge-
luisterd door de muziek van de mandolineclub en
door samenzang van de drie lJlster zangvereeni-
gingen. Hiermede werd de eerste dag besloten.

Jubileumfeesten 1923

Optocht 14 september 1923. De man met de stro-
hoek die voor het paard staat, is meester Holtrop.
Deze opname is gemaakt in de Finne achter de
boerderij van Jansma, Uilenburg. Achtergrond
Houthandel Oppedijk en het oude Ns-staÍion
lJlst.

optocht werd eerst voorgesteld Oranje en Neder-
land één in dagen van strijd en vrede. Voorop twee
herauten te paard; vervolgens Mars de Romein-
sche krijgsgod, symbool van de strijd; 3. Karel de
Vilfde en de Prins van Oranje met twee pages; 4.
Alva met eenige Spanjaarden; 5. Lumey met een
troep Watergeuzen; 6. Prins Maurits met twee sol-
deniers en kanon; 7. Jan Pietersz. Koen met zee-
kapitein, matrozen, zwarte knecht en scheepska-
non; B. StadhouderWillem lllte paard enAdmiraal
de Ruyter; 9. StadhouderWillemV, PrinsesWilhel-
mina van Pruisen en twee Regenten; 10. Koning
Willem I te Scheveningen ingehaald; 11. de Ko-
ninklijke familie in rijtuig.
12. De Vrede met Palmtak en duif gevolgd door
kleine meisjes. De afd. B speelde in dezen tijd. Het
Landsgebied van H.M. Koningin Wilhelmrna;
Groot Nederland, zijn elÍ provinciën, .1.1 groepen

een inlander draagt een gouden pajon als teeken
zijner waardigheid. terwijl een inlandsch politie-
agent tot bewijs van zijn gezag hem volgt. 2. Een
Javaansch bruidspaar in schitterende kleedij, met
twee bruidsmeisjes in zijn gevolg, dragende kope-
ren borden met sirihdoos en benoodigdheden en
kleurige bloemen; 3. een jongen met muziekin-
strument van bamboe. Dan kregen wij Sumatra. 1.

Een planter gaande naar den tuin ter inspectie; 2.
Twee vrouwen met manden voor den oogst en
twee mannen met tuingereedschap. Vervolgens
de Buitenbezittingen. Een Soembaneesche ruiter-
stoet ter bruiloft. De bruidegom met zijn gevolg.
Bruid en bruidsmeisjes worden te paard naar de
woning van den man gebracht. Dan nog de Cultu-

res koffie, thee, rijst, tabak, mais, kruidnagelen,
specerijen, bananen. Alle personen in de bekende
kleurige Indische kleederdrachten. Toen deze
stoet door de stad trok was de bevolking onzer
plaats verviervoudigd, zoo groot was het aantal
toeschouwers, die van heinde en ver warên sa-
mengekomen. Des middags volksspelen en 's
avonds herhalen van den optocht met fakkellicht.
Van 9 tot 10 Gondelvaart, waaraan ruim 20 vaartui-
gen deelnamen en tot besluit een schitterend
vuurwerk. Alles onder begunstiging van schoon
weder; iammer dat de commissie niet voor verlich-

Vrijdag 14 Sept. van 71/z tot 8 uur klokluiden;
daarna kregen we de groote optocht. Vooraf werd
vertoond het nemen van den Briel door de Water-
geuzen, hetwelk veel volk op de been bracht. In de

;:'"ï):".ï iïi; Ílï"iJ'-?J3Ii;:l,l:"':ï5:J i ^a DzUUWL)
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DE SPAN JERSBERG KOLLEKI-I E
DE GRCCIST: KANS VAN S'AGEN

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

wapen der Provrncie. Hierachtár de Kotoniën | (n V l\-rr\-/l-l'
Oost-enWest-lndië. Eenregent, hoogstebestuur- | 1J
der van het Indische volk met vrouw, Raden Aioe, i \,.2 Galamagracht g, tel 1318
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BrcnorrHorru
Bouwgeonnonc
TerrHweRr

TEL. 05155-1592

posibus 7, 8ó50 AA, IJLST

Bondsspaarbank
as

van 1818 Sneek-lJlst

Stadslaan 51
05155-1 245
o.g.g.
051 50-1 2796

Dagelijks geopend
van 9.00-12.30 uur

....voor Uw

,.,.voor Uw
..,.voor Uw
....voor Uw

salarisrekening

spaarrekeningen
verzekeringen

reizen

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

Doe meer met de bank
die meer doet
BON DSSPAARBAN K

Occasions en
N ieuw-verkoop
G oede service

Te|.1249
Holtropweg 5

Reparatie
Plaatwerk - Spuiten

Makelaardij
Schrale

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

Hypotheken en verzekeringen

Taxaties van alle onroerende goederen
binnen 48 uur geregeld

Vraagt vrijblijvend inÍormatie.

Stadslaan 42,8651 AG lJlst, te|.05155-2211

UÍ|Í|RDEET PAKTU
BIJ fiÍ|TFI

qry

@tÍÍm B:i:,f"ïr,""ïJif,,", 0515s-1 s7o

BOUWBEDRIJ F

VISSER
IJLST

ROODHEMSTERWEG 12
8651 CV IJLST
TE1.05155-1214
FAX 05155-2600

VOOR AL UW ONDERHOUD, VERBOUW, NIEUWBOUW,
KUNSTSTOF RAMEN EN DAKKAPELLEN
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ting bij de muziek gezorgd had, dan had het talrijk
publiek meer kunnen genieten van de muziek
welke des avonds met twee Heeger koren ver-
sierkt was. Er waren een 70 muzikanten aanwe-
zig. Een en ander had het slot van onze werkelijk
schitterende Íeesten meer tot ziin recht doen ko-
men.

INGEZONDEN
(Buiten verantwoordelilkheid der Redactie)

JubileumÍeesten te lJlst,
Mijnheer de Redacteur,
Gaarne zoude ik zien, dat u een plaatsje voor on-
derstaande in uw blad afstond, waarvoor bij voor-
baat mijn dank.
Laatstleden Vrijdagavond had ik het genoegen de
Jubileumfeesten in lJlst bij te wonen. Laat ik er on-
middellijk aan toevoegen dat ik dien avond niet de
eenigste vreemdeling in lJlst was. Nog ongeveer
7000 andere bezoekers hadden zich per boot, au-
tobus, per fiets of te voet derwaarts begeven en
hebben op niet geringe wijze genoten van al dat
mooie en leerzame, wat de eensgezinde burgerije
van lJlst dien avond ter eere van H.M. de Koningin
aanbood.
lk zal niet in den breede uitweiden over die kleu-

, trijke schaar. Watergeuzen en Spanjaarden, die
\utkaar zoo dapper het bezit van de vesting Den

Brielle betwistten; niet over die schitterende oo-
tocht, die met zooveel kennis van zaken en met
êen zoo opvallende nauwkeurigheid tot in de
kleinste onderdeelen was verzorgd. Men zag er de
keurig uitgedoschte Koninklijke Familie - prachtig
gecostumeeíde groepen van de elf provincièn, ie-
der met de onderscheidene voortbrengselen hun-
ner landstreek; dan de Indiêrs in de rijkste kleuren-
mengeling van gewaden en wapentooi. Daar zat
stijl in! Dat was in één woord 'af'l
lk wil niet spreken over de menigvuldige smaakvol
verlichte gondels en booten, die van de vinding-
rijkheid der lJlstenaren getuigden; niet over het
zoo goed geslaagde vuurwerk; over de mooie
straat- en grachtverlichting; over de vroolijke mu-
ziek, enz. Het feest in lJlst was waard geweest,
dat het door een vakkundiger pen dan de mijne
werd beschreven.
Maar waarover ik wèl wou schrijven en wat mijns
inziens de kroon op het geheel zette, was de gulle
gastvrijheid, die ons vreemdelingen in lJlst te
hêurt viel.

L.r kon het lezen op de gezichten van jong en
oud, dat zij eene groote voldoening smaakten,
hun optocht door duizenden van heinde en veÍre
te zien bewonderd. Ën juist die gelegenheid tot
bewonderen werd den nieuwsgierigen vreemde-
ling ruimschoots geboden.
Tuintjes en bleeken werden gaarne aan de bezoe-
kers afgestaan, op gevaar af, dat alles werd ver-
trapt en de hekjes werden vernield. Stoelen wer-
den in grooten getale aangeboden en bijna overal

svbe houtsr'no
studio voor groÍische vormgeving
en produKïte

ontwerp en uitvoering van huis-
stijlen, beeldmerken, advertenties,
Íolders, brochures, katalogie,
kalenders, verpakkingen, 

-perio-

0reken enz.

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

langs den weg zag men in de eerste gelederen de
vreemdelingen en daarachter de lJlstenaren.
Hier werd zonder grootsch vertoon en zonder
dwang uitgevoerd, wat me dooreen lJlstervrouw-
tje werd gezegd: 'Mijnheer, wij hebben het van-
morgen al gezien, nu moeten de bezoekers ook
eens van al dat mooie kunnen genieten!'
En dan moet je die verhalen hooren van vrienden
en kennissen! Hier mocht men kosteloos de fiet-
sen stallen; ginds werd een groep, die bij wild-
vreemde menschen in de bleek zat, ongevraagd
door de vrouw des huizes op een kop geurige thee
onthaald. En een ieder was bereid tot het geven
van alle gevraagde inlichtingen.
Werkelijk, die stemming die daar heerschte heeft
me goed gedaan en ik zou lJlst ten voorbeeld wil-
len stellen aan vele andere plaatsen, waareen der-

Gondelvaart 14 september 1923. De gondel was
vervaardigd voor Bauke van der Wal en Theunis
Weijma. De boerderij links wordt nu bewoond
door de familie H.J.C. van der Woude (v/h Teade
Huitema, Sneekerpad).

gelijk feest maar al te dikwijls een zoogenaamde
'centenklopperij' kan genoemd worden.
lk weet, dat ik de tolk ben van zeer velen, wanneer
ik hierbij den lJlstenaren mijnen dank uitspreek
voor al dat schoone, wat ze ons hebben doen zien
en niet het minst voor de ons verleende qastvrii-
heid.
Sneek, Sept. 1923

SNEEKER

Fritsch Boschma

De wereld is kleiner
geworden
Mijn man en ikwandelen graag.Toen wewat uitge-
keken raakten op de bossen van Gaasterland en
Beetsterzwaag zijn we begonnen aan de lange af-
standspaden van Nederland. Stelt u zich daar niet
te veel bij voor; we maken geen enorme dagmar-
sen met grote rugzakken op onze rug; we wande-
len gewoon zo nu en dan een stukje van zo'n rou-
te. We zetten de auto neer op de plek waar we aan
het eind van de dag hopen aan te komen en gaan
dan met het openbaar vervoer naar het startpunt.
Zo maken we niet alleen kennis met allerlei onbe-
kende stukjes Nederland, maar ook met het open-
baar vervoer. Lijnbussen, buurtbussen, treinen,
aardige buschauffeurs die over de mobilofoon
hun collega oproepen om te vragen even te wach-
ten, zodat wij onze aansluiting kunnen halen, ver-
velende buschauffeurs, die sarcastisch reageren
als wij niet blilken te weten hoeveel strippen er no-
dig zijn voor een rit van dorpje X naar stadje I pas-
sagiers die je tijdens zo'n rit hun hele levensge-
schiedenis vertellen, mensen die wat gegeneerd
voor zich blijven kijken als daar twee wat oudere
mensen (wij dus) met een klein rugzakje op bin:
nenKomen.
Toen we aan dit soort tochten begonnen had ik me
enorm verheugd op het wandelen door de bossen
in het oosten van ons land. Tot mijn eigen verba-
zing bleek ik het lopen door de landerijen veel inte-
ressanter te vinden. Zo'n route geeft je een soort
vrijbrief om dingen te doen die je anders niet zou
durven. Over een hek klimmen waar Verboden
Toegang opstaat bijvoorbeeld, of zomaar over een

boerenerf lopen en even naar binnen gluren in de
ligboxenstal. Het mag, want het staat in het route-
boekje en op een paal bij het hek zit zo'n wit/rood
plaatje, symbool van de lange afstandswandeling.
Een paar maanden geleden kochten we een
nieuw wandelboekje, de Friese Kustroute, een
wandeling van Stavoren naar Lauwersoog. Vlak bij
huis, dus geschikt voor een zondagmiddag. Het
pad gaat voor een deel over de zeedijk en voor een
ander deel door de weilanden, langs een vaart, of
soms zomaar langs de slootkant. Vooral in het
voorjaar als alles bloeit en de vogels en hazen zich
overal Iaten zien een prachtige wandeling.
Het eerste traject dat we liepen ging van Stavoren
naar Hindeloopen, over de zeedijk. Het loopt niet
altijd even gemakkelijk op zo'n dijk en er zijn nogal
wat hekken om overheen te klimmen. Maar het uit-
zicht naar beide kanten is prachtig vanaf die hoog-
te. Doordat de dijk een bocht maakt konden we
Hindeloopen al heel snel zien liggen. Het karakte-
ristieke torentje, met een eindje daarvoor twee
grote witte vlekken. Toen we dichterbil kwamen
bleek de ene vlek een camping te zijn. Wat een le-
lijk gezicht, al die witte caravans op een ho..,o aan
die prachtige kust: ze zouden daar wat bomen
voor moeten planten. De tweede vlak was het
badpaviljoen, bilna even lelijk als de camping. Dat
badpaviljoen stond er ook al toen ik klein was. de
camping is van latere datum. Gek, vroeger was
het me nooit opgevallen dat dat badpaviljoen zo
lelilk was. Misschien keek ik toen met andere
ogen? OÍ had ik toen nog geen oog voor mooi en
lelijk? Misschien vond ik het badpaviljoen vroeger
wel mooi, omdat ik zo bilj was als we er waren aan-
gekomen. lk sta aan het smalle strandie - vroeoer
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was het loch veel breder? - en denk aan die reis-
les. met de bLrurlverenging en met de gymnastiek,
rn de laren vlak na de oorlog. We mochten weer rei-
zen en dus wilden we ook weer reizen. Maar hoe!
Met z n allen rn een goederenwagen. de deur halÍ
open. De rook van de lokomotief waait naar bin-
nen. maaÍ dat geeft niet, zrngen maar jongens. De
trern stopt in Hindeloopen. Hindeloopen? Dat ligt
nog een heel eind verder. Twee aan twee in de rij en
lopen maar. Weer zingen met z'n allen. Dan zi]n we
rn Hindeloopen. Waar is het strand? Het strand is
nog een heel eind verder. daar bij het badpaviljoen
moeten we ziJn, dat grote witte gebouw. Onderaan
de trap strijken we neer. Limonade uit een melk-
bus in ons geëmailleerde kopje. Brood met een
beetle zand ertussen. Het badpaviljoen? Daar
moet je betalen en geld hebben we niet. Maar de
zee is gratis. Badpakje aan en zwemmen. Zwem-
men? Pootjebaden bedoel je, het water komt tot je
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o Taxivervoer
a Groepsvervoer
a Schoolvervoer
o Reisvervoer
o Direktievervoer
a Ziekenvervoer
o Trouwrijden
a Krantenvervoer
o Verhuur van 8-pers. busjes
o wasserette
o Kleine techn. storingen

Priué en Zakelíik
de juiste

* verzekering
x hypotheek
* pensioen

SNEEI[EN
ASSURANTIEIT,ANTTX)N

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

IDE BOENBY

knieën. Je moet héél ver lopen, voor je voeten los
van de grond komen. Maar dan word ie terugge-
floten door de iuffrouw, zo ver mag je niet.
De tocht terug, zand in je schoenen, zand tussen
je kleren, je rug verbrand. Lopen ih de rlj, zingen
wil niet meer zo goed. Was er nog maar wat limo-
nade. Het station is een heel eind, over een lange
rechte weg. Thuis val je onder het eten in slaap.
Fijne dag gehad. Was dat strand toen ook al zo
smal? En zo vies? En die trap naar het badpavil-
joen, toen ook al zo gammel? lk vind hier niets
meer terug van toen.
We lopen door naar Hindeloopen. Een mooi goed
geconserveerd ên gerestaureerd stadje, vol met
toeristen. We drinken een kopje kofÍie aan de ha-
ven, ik heb nu wel geld bij me. Dan lopen we ver-
der naar het station. Het is een eindje van niks.
Het lijkt wel of de wereld kleiner is geworden. Maar
ook lelijker. Of ben ik te kritisch geworden?

A.K.

Schaakclub Ylst-Oosthem
We beginnen het nieuwe seizoen met een leden-
vergadering op dinsdag 17 september om 20.00
uur in de bovenzaalvan café 'HetWapen van lJlst'.
De competitie vangt dan een week later aan in de-
zelfde bovenzaal waar dan verder iedere dinsdag-
avond schaken is.
Ons ledental is niet al te groot, dus nieuwe leden
zijn van harte welkom. Voor hen die liever niet in de

competitie meedraaien is er gelegenheid voor re-
creatie-schaak!

Het bestuur

Open brieÍ voor de heer
Lammert Koster
Op een verjaarsvisite kwam het lJlster Íeest
weer ter sprake. Allemaal waren we het er over
eens dat hêt een prachtig feest was en dat dit
in de eerste plaats te danken is aan de perfek-
te organisatie van de heer Lammert Koster en
zijn medewerkers.
Hartelijk dank voor het v e I e werk dat u hebt
verricht.

Een lJlster familie

Stickerruilburo

Erwin Zijlstra
Galamagracht 21, 8651 EB lJlst

Tel. 05155-1683

Autorijschoot L. dg BOef
Belangrijker dan een goedkoop

lesuur is de eindrekening
na hel rijexamen!
Ga daarom naar

Autorijschool L. de Boer
Popmawal 12

lJlst
TeleÍoon 05155-1553

VOLLEDIG
GEDIPLOMEERD

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

lJlst, Roodhemsterweg 4, Telefoon 0b1SS-1880/1 349
Postadres: Postbus 29, 8650 AA lJlst

ln Dryltser
Slokje...

Y

TIMMER- EN AANNEMERSBEDRIJF

Slijterij J. Schreur
Galamagracht 34, lJlst

Te|.05155-1570
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