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'De Oosterse keuken
een stuk dichterbij'

Onder dit motto werd 20 september j.l. het chinese specialiteitenrestaurant
'Lotus'geopend. Jarenlang was de lJlster bevolking aangewezen op de,chi-
nees'buiten lJlst.
De heer K.L. Yeung (28 jaarl voorziet nu in deze behoefte in het voormalige
pand van de Íamilie Van derVeen aan de Galamagracht 5.

In tegenstelling tot de bekende chinees-indische
restaurants kent het specialiteitenrestaurant de
keuken van Kanton en Szechuan. Kenmerk van
deze keuken is dat de gerechten over het alge-
meen milder zijn.
De heer Yeung heeft versheid en kwaliteit hoog in
het vaandel staan. Bediening en service zijn even-
eens van groot belang.
Het Íeit dat op gerechten als bami/nasi in plaats
van witte rijst / 1,- toeslag gevraagd wordt, ver-
klaart hij als volgt: 'Het vlees en de groente in de
gerechten zijn in verhouding meeí en het gaat om
de kwaliteit en niet om de hoeveelheid.'
De speciale school welke hij in Hong Kong ge-
volgd heeÍt, staat volgens de ejgenaar ook borg
voor de kwaliteit in zijn zaak. Alle gerechten wor-
den met verse groenten bereid en de smaakver-
sterkers die vele chinese restauranthouders aan
hun maaltijden ioevoegen blijven bij de heer
Yeung achterwege.
Reden om naar lJlst te komen is voor de heer
Yeung c.s. hetÍeit dat hij na ztjn voormalige (kleine-
re) zaak in Zutphen aan een grotere zaak en een
(grotere) uitdaging toe was.
De belangstelling'was tot op heden .goed te noe-

men volgens de eigenaar en de commentaren zijn
overwegend positieÍ.
De voormalige in Nederland dienstplichtige ser-
geant, Kl. Yeung, werd door zijn cheÍ beschreven
als: 'Harde werker, die niets teveel was; er kon te
allen tijde een beroep op hem gedaan worden.'
Een betere introductie kan hier in lJlst niet gege-
ven worden. De locale middenstand is in elk geval

met een bedrijf venijkt en we hopen deze jonge
ondernemer nog lang te mogen zien in ons mid-
den.
Een belangrijke taak in de realisatie van deze zaak
was weggelegd voor onderhoudsbedrijf Huisman.
Deze mensen wisten in zeer korte tijd het 'kale'
pand in een waar paleis orn te toveren.
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Erwin Zijlstra
Galamagracht 21, 865 1 EB lJlst

Tel. 05155-1683
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Nieuws van De Koepel
Op 9 november a.s. organiseert De Koepel een
dansavond in het Mienskiosh0s.
Het orkest van die avond is'WiegelsWjukkelmasi-
ne'. Aanvang 2.1.00 uur, entree / 10,- per persoon.
De Sint Maarten optocht start dit jaar op het par-
keerterrein bij de Golff om 18.30 uur.
Drumband Concordia zal ook dit laar ons verge-
zellen. De route die avond is als volgt: vanaf het
parkeerterrein rechtsaf via de Overkluizing, Stads-
laan, R. Anemastraat, Mientlán, Wilhelminastraat.
J. Hoomansstraat, J. Nooitgedagtstraat naar Nij
Ylostins. Hier krijgen de kinderen een aardigheid-
Je.
Wel willen wij als Koepelbestuur graag dat u als
oude(s) uw kind(eren) indien dat nodig is, zelf
komt halen bii NiiYlostins!

In krebintige rentenier boer Ét Penjum
sukkele al in hiele tiid mei syn lichem
De dokter woe him der gjin pillen foar jaan:
'Jo moatte mar ris wat mear oan beweging
dwaan.'
Derom slooft hy him no Étyn itfitness-sintrum!

De Koepel

Mag ik mij even
voorstellen...
Feike van Tuinen uit Sneek, ik ben de nieuwe diri-
gent van het interkerkelijk koor'Euphonia' uit lJIst.
Vol enthousiasme zijn koor en dirigent het nieuwe
serzoen begonnen, maar... voor een nog betere
koorklank en balans is er nog plaats voor tenoren
en bassen (sopranen en alten zi.jn ook van harte
welkom!).
Graag nodig ik belangstellenden uit om gewoon
eens langs te komen. Wij repeteren dinsdag van
20.00-22.00 uur in het Mienskipsh0s.
Schroom niet, maar laat je eens horenl Hopelijktot
ziens.

DE SPANJERSBERG KOLLEKfl E
DE CRCCTST: KANS VAN SLAGEN

1N, . GEBOORÏE AANKONDIGINGEN
. HUWELIJKS AANKONDIGINGEN
. UIÏNODIGINGEN
. BLANKO KAARTEN
. MENU'S ENZ.
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Galamagracht 44 - lJlst
Te|.05155-1996

Waaromhopen...
als a Yoordclig
hantharcn?

De doe-het-zelver huurt bij
ons o.a.: a Ladders . Rol-
stelgers o Speciemolens
. Cirkelzagen a Decoupeer-
zagen a Boormachines
o Schuurmachines o Parket-
sch uu rm ac h i nes o G rond-
of Tuinfrezen . Ketti no-
zagen enz. enz.

M.SIIPERDA
Sudergoweg 54, lJlst
05150-

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

ProeÍde U al:

Ons vers gemalen

heerlijk gekruid
gehakt

en onze echte

Friese droge worst?

D i nsd ags- e n vri id ag savonds
bezorgen wíi Uw bestelling!

SLAGERIJ

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

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

Speciale drogislerij en kosmetica-aídeling

Let op onze wekelijkse folder

SPEERSÏRA'S
VOORDEELMARKT
Stadslaan 2 - TeleÍoon'1206

" Gediplomeerde Autorij school "
ook vrachtruto en autobus

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

Voortgezette opleiding op groot materiaal.

Opfriscursus voor de niet regelmatige rijder.

Leren rijden in Amsterdam enzovoort.

Theoriecursussen... Ook voor l7%-iarisen!

TIMMER. EN AANNEMERSBEDRUF

FA.G.SPIJKSMA&ZN.

r Nieuwbouw a Verbouw r Renovatie
o Onderhoud
I Ramen, deuren en kozlinen maken wij

Yoor u op maal

Uilenburg 35 - lJlst - Tel. 05155-1228

tr
E
tr
tr

GROND- EN VERZETWERK
WALBESCHOEIING
HEIWERK tr RIOLERING
AGRARISCHE WERKZAAMHEDEN

Asnnemingsbedriif lileg- en ïrVaterbouw

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



IT DRYLTSER KYPMANTSJE 3

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

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

JPUNITÏffiOEWruJfiI
Onze kinder- en jeugdclubs zijn weer begonnen!
Plaats: in de bovenzaal van het Mienskipshus.
Vanaf 25 september een keer in de 14 dagen op
woensdagmiddag.
Inlichtingen: Lippy Walinga, tet. 0b150- 14353.

Bij ons vertrek naar het Thalmahiem in Balk be-
danken wij hierbij voor alle donateurs- en lidmaat-
schaooen.

Fam. H. J. Nauta
NijYlostins 20

GEZOCHT
De drumband van Concordia zoekt met sooed
een oefenruimte. Gedacht wordt aan een ruimte
van 60-100 m2 die verwarmd kan worden.
Reacties of suggesties kunt u richten aan: W.
Schat, Stadslaan 30, tel. 2566.

,MIJN HOBBY UWGEMAK'
Het juiste adres voor al uw slijpwerk, zoals alle
soorten scharen, messen, tuin- en hobbygereed-
scnao.
Heeft u het ook gelezen in het Sneeker Nieuws-
blad: 'Vrouw betaalt / 600,- voor het slijpen van
enkele messen en een schaar'.
Nogmaals, geef nooit iets mee aan een onbe-
kende aan de deur; dit geldt in het bijzonder voor
bejaarde mensen.
Het vertrouwde adres voor al uw slijpwerk: PH. de
Vries, Bockamastraat 2Z tel. 1782. U mag ook
even bellen!

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

Redaktie: A. Kuipers
Fr. Boschma
J. Keizer

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

Opmaak: Studio Sybe Houtsma,
lJlst

Druk: Drukkerij Visser, lJlst

Kopij en/of advenenties: Inle-
veren vóor de eerste van de
maand bij DrukkerijVisser, lJlst.

@Copyright Drukkerii Visser. Niets uit dêze
uitgave mag woÍden verveelvoudigd door
midd€l van druk, Íotokopie, mikroÍilm of op
enigeÍlei andeÍe wijze, zonder voorafgaande
toestomming van de uitgêver.

IEfrIIOA

1 november
2 november
4november
5 november
6 november
6 november
Snovember
Snovember
9 november

10 november

11 november

14 november

14 november

15 november
1 6 november
18 november

. Jnovember*21 
november

22 november
23 november
25 november
28 november

Klaverjassen, Mienskipsh0s.
Bazar, NijYlostins.
Bridge club, Mienskipsh0s.
Ledenvergadering, buurlvereniging'De Tromp', Mienskipsh0s.
Bridge club, Mienskipsh0s.
Dankstond voor gewas en arbeid, ger. kerk, half 8, ds. P. v.d. Waal.
Elly en Rikkert, gemeente van Jezus Christus, 20.00 uur, Mienskipsh0s.
Vergadering 'Bouw en Houtbond', bovenzaal Mienskipsh0s.
'De Koepel', dansavond 'Wiegers Wjukkel Masine',21.00 uur, Mienskipsh0s.
Open Deur dienst, mevrouw Rebel uit Leeuwarden, m.m.v. 'Kwartet' uit Oosthem,
Mienskiosh0s.
Sint Maarten-optocht, 'De Koepel', m.m.v. drumband 'Concordia', 18.30 uur,
parkeederrein 'Golff '

Ledenvergadering 'Vereniging tot behoud van de Ruiterpolder',20.00 uur,
'Wapen van lJlst'
Bond van Plattelandsvrouwen in Friesland, 'Kunst en Kitsch', de heerVerbeek.
Mienskipsh0s (eigen spullen meenemen).
Veiling, geref. kerk, 17.00 uur, Mienskipsh0s.
Talentenjacht, Jeugdclubs, Mienskipsh0s.
Bridgeclub, Mienskipsh0s.
Bridgeclub, Mienskipsh0s.
C.P.V.'Dementie', de heer Van Dam uit Workum, Mienskipsh0s.
Uitvoering Krite' Meiinoar ien', Mienskipsh0s.
Uitvoering Krite' Meiinoar ien', Mienskipsh0s.
Bridgeclub, Mienskipsh0s.
N.C.V.B.,'Hoe raken Moslimsen Christenen elkaar?', mevrouw Corry Nicolaï
uit Heerenveen, Open Avond, Mienskipsh0s.

29november Klaverjassen,kampioenschap'Wymbritseradiel',Mienskipsh0s.
30 november Stichting Jeugd en Jongerenwerk, 'Wild Power', Mienskipsh0s.

Sjoelen vanaÍ 9 oktober, iedere maandagmiddag
in Nij Ylostins, aanvang 14.00 uur.
Zangvereniging'Euphonia' repetitie iedere
dinsdagavond 20.00 tot 22.00 uur in het Miens-
kipsh0s.
Muziekkorps'Concordia' repetitie iedere maan-
dagavond 19.30-21.30 in het Mienskipsh0s.
Drumband'Concordia' iedere donderdagavond
van 18.30-20.00 uur leeringen, 20.00-22.00 uur
drumband, kantine taxi Nieuwenhuis.
'',do lessen, iedere dinsdag 16.00-19.00 uur in

,-,orthal De Utherne.
Volksdansen De Yleke Dounsers, jongerengroep
dinsdagavond 20.00-22.00 uur, 1 keer in de 14
dagen in het Himsterh0s te Oosthem. Ouderen te-
dere dinsdagmiddag van 13.30-15.00 uur in het
Mienskipsh0s.
Schaken elke dinsdagavond in Het Wapen van
lJlst.
Dammen elke maandavond in Het Wapen van
lJlst.
Amnesty International elke 2e donderdag van
de maand, 19.00-21.00 uur in de bibliotheek.
Kaatsen elke woensdagavond in De Utherne.
Badmintonverenging Flash elke donderdag van
18.00-22.30 uur in De Utherne.

Volleybalvereniging Stánfries elke dinsdag
vanaf 1 9.00 uur.
Tafeftennis maandag van 19.00 tot 23.00 uur,za-
terdag van 9.00-.1 3.00 uur jeugd.
Gymnastiekvereniging Stànfries maandag
8.45-9.45 uur, 16.00-22.30 uur; woensdag 13.00-
20.00 uur; donderdag 17.00-18.00 uur, vrijdag
16.00-18.00 uuren zaterdag-9.00-12.00 uur in De
Utherne.
Dadclub iedere dinsdagavond vanaf 20.00 uur
Bondswedstrijd en iedere donderdagavond in Het
Waoen van lJlst.
FNV inÍo-team bel 051 55-1 970, Louise Heeringa
voor informatie op het gebied van Sociale Voor-
zieningen, Studiefinanciering, invullen belasting-
biljetten, individuele huursubsidie en dergelijke.
Bouw- en Houtbond FNV W.W. inschrijven elke
maandagavond van 19.00-20.00 uur, Douwe
Heeringa, Westergoleane 45, lJlst, tel. 05155-
1 970.
Gemeente van Jezus Christus Kinderbijbelclub:
woensdags eens per 1 4 dagen, 1 3.00-1 4.00 uur 4
I/m 7 jaar, 14.00-15.00 uur 8 t/m .l 

1 jaar. ToÍÍe-
Tiener-Bijbelclub: vrijdags eens per 14 dagen,
19.30-2.1 .00 uur 12 Í/m 15 jaar in het Mienskips-
h0s.

fKfua-EKrRgf
Nationale Jeugd Gollecte
De nationale jeugdcollecte wordt ook weer in
onze gemeente gehouden. Dit jaar wordt er gecol-
lecteerd door Peuterspeelzaal'Lyts Yleke', Stich-
ting Jeugd en Jongerenwerk, Peuterspeelzaal
Oosthem.
De opbrengst komt volledig ten goede aan de

jeugd. Het Nationale Jeugd Fonds besteeds de
helft van de opbrengst aan de realisering van aller-
lei zinvolle initiatieven voor de jeugd in het hele
land. Voor speeltuinen, kinderboerderijen, speelo-
theken enzovoort 50% is voor de collecterende
verenigingen. En deze drie hebben dat geld erg
hard nodig, dus wij rekenen op een record-op-
brengst dit iaar!
De actie van Jantje Beton is een actie vóór het
jeugdwerk dóór het jeugdwerk.
Contactadres en info: tel. 2266, Marie Louise
Postma.
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Bouwgrgrunwc
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TEL. 051s5-1592

postbus 7, 8ó50 AA, IJLST.

Bondsspaarbank
van 1818 Sneek-lJlst

Dagelilks geopend
van 9.00-12.30 uur

a5
Stadslaan 51
051 55-1 245
b.g.g.
051 50-1 2796

....voor Uw salarisrekening

....voor Uw spaarrekeningen

....voor Uw verzekeringen

....voor Uw reizen

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

Doe meer met de bank
die meer doet
BONDSSPAARBANK

Occasions en
N ieuw-verkoop
Goede seÍvice

Te|.1249
Holtropweg 5

Reparatie
Plaatwerk - Spuiten

Felkle Sybrandy - VakÍotografe
Geeuwkade 4 - 8651 AA Ubl - têleíoon 05155-2222
Prlvé: Molelinne 57 - 8621 DD Hêeg - têleíoon 05154-2819

Voortaan kunt u ook bij ons terecht voor Íilms,
íolocamera's, Ílitsmateriaal en lijsten. Tevens
zijn wij er voor het ontwikkelen van UW Íilms
en foto's. Ons advies is gralis.

De Kykkast is geopend op: maandagmiddaE, woensdagmiddag,
donde rdag mo rgen, vrijdag morgen en zaterclag morgen.

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 informatie.

Stadslaan 42,8651 AG lJlst, te|.05155-2211
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Een paar jaar geleden kreeg ik een Groninger krant in handen waarin een foto
stond van een graanpakhuis. Dit pakhuis dat de naam 'Stad lJlst'draagt, is
gelegen aan de Eendrachtskade in de stad Groningen. Het lukt mij
aanvankelijk niet de relatie te ontdekken tussen deze opslagplaats en lJlst.
Noch de eigenaar, noch het Groninger stadsarchief konden de oplossing
aandragen. Naar aanleiding van een artikeltje in het blad'Loeks' kreeg ik
tenslotte toch de gouden tip. Het bleek namelijk dat dit pakhuis een tijdlang
eigendom is geweest van een oude lJlster koopmansfamilie.

Pakhuis Stad IJIst (l)

Het pakhuis'Stad lJlst' aan de Eendrachtskade Z-
Z te Groningen. Deze opname is op 30-6-1985 ge-
maakt.

Op last van de Íranse keizer moest iedereen in
1811 een achternaam aannemen. Dat gebeurde
ook met deze Íamilie: Klaas (hier dus met K) Pie-
ters, van beroep koopman verklaart dat hij aan-
neemt de naam De Jong, die hij vanouds heeft. Hil
heeft 3 kinderen: Peter (11), Sjoerdtje (S) en Ca-
trina í2).

Claas Pieters koopt op 30 april 1807 een 'huizing
en erve staande bij de Stadsdraaibrug jn lJlst,. Dit
pand was later Gereformeerde kerk, smederij en
sportzaak van Teake en Klaas Visser en is in 197g
afgebroken. Nu staat hier, hoek Popmawal-Gala-
magracht, de Rabobank.
De koopprijs was destijds 1600 caroly guldens 'te
betalen in suyver klinkend en goed gemunte silve-
ren gulden'. In de koopakte wordt Klaas de Jong,
koopman, lid van de Raad en loco-burgemeester
genoemd. In het pand komt een winkel, pakhuis
en droogzolder voor granen en peulvruchten.
In .1810 verkoopt De Jong het veerschip van lJlst
op Amsterdam. In de akte opgemaakt door de lJl-

ANNA SCHRAA-VAN POPTA

G EDIPLOMEERD
PED I CU RE

Geeuwkade 11 - TeleÍoon 1930

Bij de hierboven genoemde foto stond onder an-
dere de volgende tekst: Aan de Eendrachtskade
Zuid Zijde komen steeds meer 'Stadjers' te wo-
nen. De Bouwonderneming Noord Nederland
kocht de pakhuizen op. De woningbouwvereni-
ging Gruno liet het hoekpakhuis (Stad lJlst) ver-
bouwen tot 31 wooneenheden.
Aan de uiterlijke vorm van dit karakteristieke pak-
huis veranderde nauwehjks iets. De verbouwing

rn Stad lJlst en de ernaast gelegen nieuwbouw,

'-dre in 1980 plaatsvond, werd ontworpen door ar-
chitectenburo Wasscher uit Winschoten. Ook el-
ders aan de Eendrachtskade zal nog woningbouw
worden gerealiseerd'.
Tot zover dit krantenartikel.
lk heb naar verschillende instanties brieven ge-
schreven om er achter te komen waarom dit ge-
bouw deze bijzondere naam draagt, maar dit le-
verde niets op. De eigenaar had er ook geen ver-
klaring voor. Het Nieuwsblad van het Noorden
weigerde een oproep te plaatsen. Uiteindelijk
lukte het mij een artikeltje te plaatsen in het blad
'Loeks'.
Daarna kreeg ik een briefkaart van de heer Nanne
van der Meer uit Groningen. Hij schreef mij: 'ln ant-
woord op uw vraag over het graanpakhuis Stad
lJlst kan ik u het volgende mededelen. Op 16 au-
gustus .1928 kocht mijn familie, die vroeger een re-
deril in lJlst had, het pakhuis van de firma Nieboer.
De prijs was, inclusief de machineriën / 80.000.
Na een grondige verbouwing van / 10.000 kreeg
het pakhuis van mijn oud-oom Pieter de Jong Pzn.
.lc naam 'Stad lJlst'ter herinnering aan zijn ge-

. frtestad. De in Groningen op de Beurs ge-
Ïóchte zaden (bijvoorbeeld kanarie- en mosterd-
zaad) werd in het gebouw opgeslagen en verpakt.
In 1973 werd het pakhuis door de huidige firmant
F. van Deth, een kleinzoon van de koper, weer ver-
kocht'.
De heer Van der Meer, schrijver van deze brief-
kaart, bracht mij een stamboom een een jubileum-
boekje van het bedrijÍ. Aan de hand hiervan kon ik
in het lJlster stadsarchief en het Rijksarchief te
Leeuwarden nog verschillende gegevens opspo-
ren over zijn Íamilie, die zo nauw met lJlst was ver-
bonden.

Koopmansfamilie
Met de in de aanhef bedoelde koopmansfamilie
wordt bedoeld de familie De Jong, van oudsher af-
komstig uit de friese Zuidwesthoek. De oudst be-
kende telg is Claas Pytters. Hij was in 1700 gebo-
ren en huwde in .1731 te Koudum metAaltje Lub-
bes. Zijn beroep was kofschipper en hij woonde te
Molkwerum. Diens zoon Pieter Clazes trouwde
omstreeks 1770 met Sjoerdtje Lieuwes. Hun eer-
ste zoon kreeg weer de oude naam Claas Pytters.
Hij werd in 1772ïe Molkwerum geboren, trouwde
in 1795 met Yttje Lieuwkes de Jong en overleed in
lJlst in 1837. Vanaf 1798 wonen Claas en Yttje in
lJlst want nadien worden hier verschillende kinde-
ren oeboren.

. reporotie . spoedverstellên
o bolonceren . schroefosinsiollotiês

'Thornycroft moloren . keerkoppelinlen en reporotie

3. SCI{EEPSBII{ODIGDI{EDEI{

lírjt,..*-,,=="-":ffifu
4. YOOR DE DOE I{ET ZI

. helling tot l5 lon . hogedrukreinigingsspuii,ffi*,,
TE VERHELPEN. !-f'-^"."hÉven ^. 4878e
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ster notaris W. Tj. van der Leij lezen we: 'Kl. P. de
Jong, koopman te lJlst heeft verkocht aan Jan Wy-
bes Bootsma het op de werf van Eeltje Teadzes
Holtrop scheepstimmerbaas alhier nieuw ge-
maakte schip lang 64 scheepsvoeten (ongeveer
1B mete4. En bovendien de gerechte helft van het
Octrooy (is alleenrecht) van lJlst op Amsterdam
vice- versa. Dit alles voor de som van 6000 Caroly
guldens'.
Dit octrooi werd oo 31 maart .1799 verleend door
de lJlsterstadsregering. ln 1811 verkoopt Klaas de
Jong aan een zekere Pieter Pieters een tjalk-
scheepje van 12 meter lengte voor 249 gulden.
Klaas Pieters de Jong is in lJlst overleden in .1832

oud 65 jaar. Zijn zoon Pieter zette het bedrijf voort.
Daarover meer in het volgende Kypmantsje.

Frits Boschma

Dit hoekpand (Galamagracht-Popmawal) werd in
1807 aangekocht door Kl. P de Jong. Later werd
dit gebouw Gereformeerde kerk, smederij met
woonhuis en sportzaak. Deze foto is gemaakt op
10 augustus 1978; kort híerna volgde de afbraak.

Nieuws van Nij Ylostins
Op zaterdag 2 november a.s. is er in het wooncen-
trum weer de jaarlijkse bazar, georganiseerd door
de afdeling handenarbeid.
Al jaren achtereen trachten wij de gemaakte spul-
len aan de man of vrouw te brengen en ook dit jaar
is er weer een uitgebreide collectie te koop en is er
dus voor iedereen wel wat. Te veel om op te noe-
men.
Er is een draaiend rad met mooie prijzen, een
schiettent, een winkeltje met leuke voorwerpen,
geschikt om als cadeautje weg te geven voor Sint
Nicolaas. Prachtige prijzen zijn er te winnen met
diverse verlotingen, onder andere een schelle-
koord, mooie geborduurde tafellakens en een
grote mand met levensmiddelen ter waarde van /
100,-; dus echt de moeite waard.
Naast dit alles is er in de recreatiezaal kofÍie of
thee met wat erbij te verkrijgen voor een redelijke
prijs.
U krijgt enkele dagen voor 2 november weer een
gratis lot in uw brievenbus met daarop een num-
mer. Op dat lot zijn prachtige prijzen te winnen
(voorwerpen staan op het lot vermeld) en ook de
tijden van de trekking staan hier op vermeld.
Dit geldt alleen als u zelf met dat lot aanwezig
bent, dus niet namens buurvrouw oÍ buurman,
want dat is beslist niet onze bedoeling.
Het is zo'n dag altijd gezellig in Nij Ylostins, dus
kom even een kijkje nemen. We zijn 's middags
open vanaf 2 uur tot ongeveer 5 uur en 's avonds
vanaf 19.30 uur. Om ongeveer 9 uur worden alle
geraden prijzen direct getrokken, kortom, zorg dat
u erbij bent op zaterdag 2 november aanstaande.
Nu de zomer zo'n beetje ten einde loopt en de
temperatuur buiten ook niet meer zo aangenaam
is, is het misschien te overwegen om eens op een
middag een bezoekje te brengen aan de recreatie-
zaal van N ij Ylostins. Daar bestaat iedere werkdag
de mogelijkheid om een kaartje te leggen of te bil-
jarten, te dammen enzovoort.
We stellen het zeer op prijs om vooral de wat oude-
ren uit onze stad eens te kunnen begroeten. Deel-
nemen is geheel vrijblijvend, maar ook gewoon
voor een praatje bent u hartelijk welkom.
Tot slot: iedere maandagmiddag vanaÍ 2 uur is er
sjoelen in de grote zaal van Nij Ylostins.
Gratis toegang, gratis thee en ook nog een prilsje
te winnen, dus een mooie onderbreking van de
soms al te lange middag.
Tot ziens in het wooncentrum NiiYlostins.

Ned. Ghr. vrouwenbond
Terug van zomerreces hield de NCVB op 3 sep-
tember j.l. haar jaarlijkse koffiemorgen. Verschei-
dene leden waren naar het 'Mienskipsh0s geko-
men. De nieuwe programmaboekjes konden wor-
den uitgereikt.
Het bestuur hoopt dat er voor'elk wat wils' in staat
en dat de programma's aan de verwachtingen zul-
len voldoen.
Mevrouw De Haas (van De Haas Bloemen) hield
ons druk aan het werk, want een ieder werd
geacht een bloemstukje te maken. Al pratende,
werkende en bloemen en takjes stekende kwa-
men we tot de ontdekking dat we veel creatiever
zijn dan we zelf vaak denken.
Het werd een gezellig koffieuurtje en een ieder
ging trots, mede dankzij de inzet van mevrouw De
Haas, met een fraai bloemstukje naar huis.
Deze morgen was een leuk begin van ons nieuwe
seizoen.

Eerste vergaderavond
Op 26 september was onze eerste vergaderavond
van het nieuwe seizoen 1990/1991.
Presidente mevrouw Hoekstra kon weer veel le-
den en gasten welkom heten, alsmede de spreek-
ster van deze avond, mevrouw Bosscha uit Pop-
penwier. Na opening, noiulen en diverse medede-
lingen was het woord aan mevrouw Bosscha. Zi.j

vertelde ons over de actie 'Bêd en Brochje', logies
met ontbijt.
Na in Engeland kennis te hebben gemaakt met
'Bed and BreakÍasi' is in 1973 de Bond van Platte-
landsvrouwen in samenwerking met WV Fries-
land-Leeuwarden hiermee begonnen. Het doel is
de toerist kennis te laten maken met de frrese be-
volking en met het leven op het platteland. De prijs
voor logies/ontbijt bedraagt | 25,- per persoon.
De folder van het WV is in verschillende talen (he-
laas niet in het Íries).
Mevrouw Bosscha woont op een boerderij en de
toerist kan bil haar dus kennismaken met het leven
en werl(en van een boer.
De gasten komen vaak via de folder van het VW,
door Íamilie of een artikel In de krant op 'bêd en
brochje' af. Dat velen van de gastvrijheid gebruik
maken blijkt wel uit het gastenboek. Onder de
gasten zijn veel buitenlanders, maar ook uit eigen
land en provincie. Ze komen uit alle lagen van de
bevolking.
Mevrouw Bosscha vindt dit werk - waar ook haar

Íbdbo

:iïiKitit Novilon Astro
::3;:il3i:l ir:: Aangenaam zacht.

Voor slaao- en woonkamers

@

gezin achter staat, anders red je het niet - fijn om
te doen en op levendige wijze weet zij hierover te
vertellen. Het is altijd weer afwachten welke gas-
ten je krilgt en er zit ook wel eens een 'aparte vo-
gel'tussen.
Deze avond heeÍt er vast aan meegewerkt dat er
mensen ziln die denken: ik wil ook wel eens ken-
nasmaken met deze wiize van overnachten. U kunt
in Frjesland op 72 adressen terecht, verspreid
over de hele provincie, in de stad en op het platte-
land. Folder verkrijgbaar bij het WV
Mevrouw Hoekstra dankte de spreekster voor al.
les wat zij ons verteld heeÍt en sloot hierna de ver-
gadering met gebed.

A. Frankena-Hoomans (secr.)
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Verteluurtje
Doopsgezinde gemeente
Moeders en vaders, ooms en tantes en ook oma's
en opa's proberen kinderen te verzorgen en op te
voeden in een multi-culturele samenleving tot ge-
lukkige, weerbare, sociale mensen. Die weet heb-
ben van normen en waarden. Die iets besoeuren
van de dingen achter de dingen. Die kunnen kie-
zen tussen iets en niets. Tussen christendom, is-
lam, humanisme...
Modern bilbellezen helpt daarbij.
Dat wordt onder andere gedaan vanuit de doops-
gezinde gemeente hier in lJlst.
Wat zijn doopsgezinden?
Zij kennen geen kinderdoop, brengen zelÍ onder
woorden wat ze hopen en geloven, leggen nadruk
op betrouwbaarheid, vrede en recht, liefde en
hoop en vertellen daarover verhalen uit de bijbel.
Het verteluurtje wordt gehouden op de dinsdag-
middag om 15.45 uur in de consistorie van de
doopsgezinde gemeente, Eegracht 28.
De kosten z1n f 15,- per jaar, 1e kind; / 10,- per
jaar, 2e kind en / 250 per jaar, 3e kind. Per keer be-
talen de kinderen / 0,25.
Bij de leiding kunt u verdere informatie krijgen: ltty
Kroon, tel. 1985;ïudy Steensma, tel. .1239 

en Ma-
rie Louise Postma. tel. 2266.
Geplande bijzondere diensten zijn: kerstviering
22-12-1991, 16.00 uur; jeugddienst 9-2-1 992, 9.30
uur; aÍscheidsdienst 5-4-1992, 9.30 uur.

Gevraagd:
Voor ons dagverblijÍ Dassenburgh
zoeken wii adressen waar bezoe-

kers een gedeelte van de dag kun-
nen werken. wijdenken o.a. aan:

gezin, winkel, boerderij, etc.
Voor vrijblijvende inlichtingen:

tel. 2652.
Vragen naar Heleen oÍ Marianne.

Bond van
Plattelandsvrouwen
25 September j.l. is de Bond van Plattelandsvrou-
wen weer van start gegaan. Er waren die avond 29
leden aanwezig en onze spreekster was mevrouw
Cazemier.
Na een praatje van onze presidente en een kopje
koffie kreeg mevrouw Cazemier het woord.Zever-
telde over haar leven als burgemeestersvrouw.
Haar programma had ze in drie gedeeltes opge-
splitst. Van 17-4-1964 tot 1970 gemeente lJlst, van
1970-1984 gemeente Wymbritserdeel en van
.1984 tot nu gemeente Wymbritseradiel. Mevrouw
Cazemier vertelde zeer geanimeerd. Ook haar
hobby's zoals tuinieren, muziek en sport kwamen
ter sprake.
Nadat mevrouw Cazemier antwoord had gegeven
op vragen van onze kant, werd ze door de presi-
dente hartelijk bedankt door middel van een bos
bloemen en een attentie.
16 Oktober a.s. komt de heer Johan Veenstra, be-
kend van Radio Fryslàn, vertellen uit eigen werk.
Ons bezoek in novemberaan Home CenterteWol-
vega wordt verschoven naar februari 1992, omdat
de verbouwing in november nog niet klaar is.
.16 November komt de heerVerbeek met 'Tussen

Kunst en Kltsch'.
Mocht u eens een avond van de Plattelandsvrou-
wen willen bezoeken, dan bent u te allen tijde van
harte welkom in het Mienskiosh0s.

F0gelnijs

Vogelwacht
lJIsVOosthem e.o.

De kokmeeuw
De kokmeeuw is een bekende klant in Friesland, in
Nedeíand, ja vrilwel in geheel Europa. Bij duizen-
den broeden ze in onze provincie, meestal in kolo-
nies. De kokmeeuw is een echte koloniebroeder
en weert zich in de broedtiid maximaal als onbe-
voegden het wagen ziin broedterrein te betreden.
Dan gaat er een witte wolk van meeuwen omhoog
en maken ze een vresêlijk kabaal. De kokmeeuw
legt doorgaans 2 tot 3 bruin/groen gespikkelde
eieren. In kleur en tekening zitten grote verschil-
len, dit varieert van nest tot nest. De eieren zijn on-
geveer 37 tot 52 mm groot en wegen plusminus
35 gram, De iongen worden na ruim 3 weken broe-
-.n geboren. De ouders broeden beurtelings. De

\./,ge vogels hebben eerst een bruinig/rood don-
spakje met op de rug een paar donkere vlekken.
Na 5 à 6 weken zijn ze vliegklaar.

De kokmeeuw heeft zijn naam gekregen door zijn
roep: 'kok-kok-kok op de broedplaats en ook het
schrille kriee-kriee hoort men vaak. Ook wordt hij
vaak kapmeeuw genoemd en dit heeft hij te dan-
ken aan zijn chocolade bruine kop met een opval-
lend half wit ringetje om zijn oog. Hii heeft een

ze mantel aan, een rode snavel en rode poten
\ï'tét zwemvliezen, een witte staart en de voorkant
van de vleugels is ook wit als hij vliegt. De jonge
vogels kun je altijd herkennen aan de zwarte band
op de staad en ook aan het bruin op de vleugsl.
De kokmeeuw heeft ook een winterkleed, dan is
namelijk de bruine kap verdwenen en heeft hij al-
leen nog een zwarte stip achter zijn oog. Het win-
terkleed krijgt hij/zij al in de zomer (eind juli of au-
gustus) als de jongen groot zijn. Het winterkleed
verdwiint eind februari/maart weer. Het lijkt soms
net oÍ er getoverd wordt, want van de ene op de
andere dag verdwijnen de kappen. Zo lijkt het ten-
minste, maar dat komt door de trek, want de
meeuwen die hier in de winter en het vroege voor-

laar zijn trekken door naar Scandinavië, Finland en
Rusland en zo schuiven ze mooi achter de winter
aan.
Het voedsel van de kokmeeuw is gevariëerd: lar-
ven, muizen, insekten, vissen, kleine zoogdieren,
vliegende mieren. Daarom ziet men eind juli en au-
gustus grote groepen kokmeeuwen, spreeuwen
en zwaluwen in de lucht zweven. Dan zijn er alle-
maal vliegende mieren die zwevend genuttigd
kunnen worden. In de herfst en lente zijn er veel
kokmeeuwen te zien op de weilanden, plantsoe-
nen en sportvelden. Daar zijn ze dan aan het trap-
pelen op de grond om de wormen boven te krij-
gen, en dat lukt ook nog. En als u goed kijkt dan

ziet mên tussen de kokmeeuwen ook nog een an-
dere soort, namelijk de iets grotere stormmeeuw.
Deze is te herkennen aan zijn grijs/blauwe poten
en snavel en heeft niet die zwarte stip achter zijn
ogen. Ook vliegen de kokmeeuwen achter de trek-
kers aan die aan het ploegen of gieren zijn, want
dan is er wat te bikken. Maar hij heeft ook een
slechte eigenschap, want hij lust ook graag de eie-
ren en jonge vogels van onze weidevogels en dat
kan een ware plaag zijn.

In de slechte tijden ('s winters) komen ze naar de
steden en dorpen. Dan komen ze brood eten en
verder afval wat maar enigszins eetbaar is.
De eierrover kokmeeuw heeft in Friesland ook nog
andere namen zoals kapmeeuw, fiskmiuw, swart-
kop, kob. Zeevogel wordt hij ook wel genoemd,
maar dat is meer een verzamelnaam voor meer-
dere soorten meeuwen zoals: stormmeeuw zilver-
meeuw mantelmeeuw en stern.
Het aantal broedparen van de kobben was in de
dertiger jaren ongeveer 25.000 stuks in Neder-
land. In 1961 waren dat er 70.000 tot 100.000.
Friesland werd toen geschat op 16.000 tot 21.000.
De laatste tellinggegevens van het S.O.V.O.N. wa-
ren 225.000-27 5.000 broedoaren in Nederland en
de winierbezetting wordt geschat op 100.000 ex-
emplaren. Dus kokmeeuwen genoeg.
En dat een kokmeeuw oud wordt en ver vliegt
blijkt uit deze twee ringgegevens: jonge kok-
meeuw geringd bU de Zwarte Brekken op 9-6-
1968 en dood gevonden als verkeersslachtoffer
op 30-11-.1979 Eendrachtsweg; een exemplaar
geringd in Estland 25-4-1982 en als draadslacht-
offer bij de Piekepoel 6-5-1985 teruggevonden.
Vogelnieuws gaarne melden bij Sj. Landman, de
Kearnstien 16. lJlst. tel. 2046.

Vogelwacht lJlst-Oosthem e.o.

Wie op de achterkant van het maandblad Wordt
Vervolgd van Amnesty International komt, is er in
de regel niet best aan toe.
Typisch Amnesty-nieuws: mensen worden gevan-
gen gezet omdat zij hun mening hebben geuit in
een land waar hooguit één mening getolereerd
wordt.
Wie achter op Wordt Vervolgd terechtkomt, staat
in de belangstelling van talloze mensen over de
hele wereld. De Newsletter verschijnt in meer dan
15 talen, waaronder het Arabisch, Russisch, He-
breeuws, enzovoort.
Honderdduizenden mensen ziin door deze publi-
caties in actie gekomen. De autoriteiten in kwestie
kregen het signaal dat ze niet ongestoord hun
gang konden gaan. De gevangenen kregen een le-
vensteken van de vrije kant van de muur. Ze wisten
vanaf dat moment dat ze niet alleen waren in hun
ellende en dat ze niet waren vergeten. Kwamen ze
vrij dan bedankten ze Amnesty wel eens. Ook al
weten zij net zo min als wij of het echt door ons
kwam. Amnesty heeft hun vrijlating nooit voor zich
opgeëist, ze was alleen blij dat het zo was afgelo-
pen: Goed nieuws voorAmnesty International!
ln de afgef open 2 jaar waren 92 mannen en vrou-
wen gevangene van de maand. Hun enige mis-
daad was een eigen mening, of een bepaalde af-
komst. Van hen zijn er op dit moment 40 vrij.
Het schrijven voor gewetensgevangenen moet
doorgaan! Elke maand kunt u in actie komen.
Schrijfavond: 2e donderdag in de maand van 7-9
uur, openbare bibliotheek, lJlst; voorbeeldbrieven
aanwezio.

ATNNESTY

Werkgroep Sneek e.o. Het bestuur
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Attentie! Attentie!

13 november a.s.

Ingrid en Dieter Schubert

in de Openbare Bibliotheek

tevens verkoop van

hun gesigneerde boeken
door

Boekhandel VISSER- IJlst
Galamagracht 9
tel. 05 155-13 18

Priaé en Zakelijk
de juiste

* verzekering
* hypotheek
* pensioen

SNEEIÍ.8N,
ASSURANTIEIT.ANI(X)N.

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

IDE BOEN,BY

Roodhemsterweg 5
8651 CV lJlst

Telefoon 05155-1 900/1 500

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

Voor al uw St. Nicolaaskado's moet u bij het "lJlster Warenhuis" zijn
o.a. handschoenen, mutsen, sjaals, overhemden, truien,

mail lots, haarbanden, enz.

o.a. luxe dozen, leuke blikjes, servetten, kaarsen,
po.tpourri, zeep en after shave.

Fa. VAN DER VEEN, Galamagracht 8, telefoon 1229

In Dryltser
Slokje...

Slijterij J. Schreur
Galamagracht 34, lJlst

Tel. 05155-1570

Autorijschool L. dg BOef
Belangriiker 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

TIMMER- EN AANNEMERSBEDRIJF

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

lJlst, Roodhemsterweg 4, Telefoon 05155-1880/1 348
Postadres: Postbus 29, 8650 AA lJlst

(t y BegraÍenisvereniging ,nLaatste 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

Íinanciële tegemoetkoming
{< Door samenwerking met UBO-verzekeringen is totale dekking

van de kosten van de uitvaart - uiteraard volgens uw
wensen - mogelijk

* Bode J. Plantinga, dag en nacht bereikbaar 05141-1372.

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



Sint NicolaasAktie 199 I
Na de zeer geslaagde kindermiddagen voor de jeugd in 1989 en 1990 heeft de Winkeliersvereniging lJlst
besloten om in 1991 weer een aktie met bonnen te houden. Deze aktie start op zaterdag 16 november en

loopt tot en met donderdag 5 december. Op zaterdag 23 november (intocht St. Nicolaas) is er een tussentrek-
king. De eindtrekking vindt plaats op zaterdag 7 december in Nij Ylostins.

Bij aankoop van Í. 10,00 aan artikelen
ontvangt u bij kontante betaling een
kansbon. Hierop vult u uw naam en
adres in en u deponeert hem in de
daarvoor gereedstaande bussen of
dozen bij één van de deelnemende
winkefiers. Deze zijn te herkennen
aan de deurposter 'DEELNEMER
ST. NICOLAASAKTIE IJLST"
De HOOFDPRIJS bestaat uit een
geldprijs van f. 500,00. Verder zijn er
-'yerse Waardebonnen te winnen.

Op zaterdag 16 november wordt een
tussentrekking gehouden, ook dan
zijn de prijzen waardebonnen.
De eindtrekking vindt plaats op zater-
dag 7 december.
De bonnen die worden ingeleverd
vóór de tussentrekking doen ook
weer mee aan de eindtrekking. Dus,
alle bonnen die worden ingeleverd
voor zaterdag 23 november maken
twee keer kans op een prijs.
De aktie loopt van zaterdag 16 no-
vember t/m donderdag 5 december
1991.

Intocht St. Nicolaas
Sint maakt op zaterdag 23 november
om 14.00 uur zijn opwachting in lJlst.
gluurlijk verwacht hij dan alle kinde-
ren met hun vaders en moeders om
hem te ontvangen. Het programma is
dan als volgt:

14.00 uur
Ontvangst Sinterklaas op de kade bij
Speerstra's Voordeelmarkt.
Wij raden u aan op tijd aanwezig te
zijn, want de ontvangst is anders dan

vorige jaren, daarom 13.45 uur bij de
brug.
Na de ontvangst volgt de rondgang
door lJlst met muziekver. Concordia:
Overkluizing, Eegracht, Sudergo-
weg, De Dassenboarch, Westergo-
leane, De Fj0rslach, Sudergoweg,
Galamagracht, Stadslaan, Jurjen
Hoomansstraat, Jonker Rispenss-
raat, Ylostinslaan, Bernhardstraat,
Julianastraat, Wilhelminastraat
(Mienskipsh0s).
15.00-15.30 uur
SinterklaasÍeest in it Mienskipsh0s

Íbdbo

iliimitir Novilon'lUova *
Nieuw met Protectop.
Blijft langer mooi.
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voor de feeftijd tlmT jaar met een ver-
haal en traktatie.
De ouders van de kinderen krijgen
kofÍie aan de bar.
15.45-16.30 uur
Leeftijd 8 t/m 11 jaar (lagere school)
met gratis bingo, eveneens met Sin-
terklaas qn de Pieten. Leuke prijsjes
en vergeet vooral niet een pen mee
te nemen.
16.30 uur
Extra trekking Sinterklaas-aktie
Winkeliersvereniging.

Deelnemende winkeliers:

De Boer's Bakkerij

Nijenhuis Tweewielers

Supermarkt GolfÍ lJlst

De Haas
Bloemen en Tuincentrum

Kapsalon Jenny

Woninginrichting en
Projektstoffering Post

Speerstra's Voordeelmarkt

lnstallatie- en Loodgietersbedriif
A. Sijperda

SRV Zuivelhandel Boorsma

lJlster Warenhuis
Fam. v.d. Veen

Boek-, Kantoorboek-, Foto-
en Speelgoedhandel Visser

Schildersbedrijf J.G. de Vries

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

Galamagracht 1

lJ lst
Te|.05155-1426

Openlngruren: 9.00-12.30 uur/13.00-16.00 uur
vrijdagavond 19.00-20.00 uur

Slagerij Zijlstra
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Maak van uw huis
uw thuis door een nieuw

behangetje van
Rath & DoodeheeÍver

en verf van Koopmans
of Supralux

van uw vakman

J.G,DEVRIES -TJLST
sclrilders- en rehangusbecil.ilÍ

doe.Irct-re1Í.zoal<
Galamagracht 13 - TEL.05155-1387

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

Voor nieuwbouw, uitbreiding of
onderhoud van uw:

o Verwarming
(C.V. en lokale verwarming)

. Saniiair en wateÍleiding

. ZinkweÍk

. Dakbedekking

I| Installatie- en toodgieteÍsbedriit

ur.r A. SIIPERDA
Ê- Jtaosraaa za. rëruruu. uo rJc- rzz+

Voor al uw

* onderhouds- en
* timmerwerk
kunt u terecht bii

HUISMAN
Eegracht 37 - lJlst

05155 - 1735
05155-2423

VAN VLOER TOT DAKPAN
ONDERHOUDSBEDRIJF HUISMAN!

R"IKRMHffi
ÏI KUNT HIER TERNCHT VOOR:

* Reparaties ' Grots & Klelne Eeurten
* APK-Autokeurlng * Autospulten

* Onderdelen * Verkoop van Nieuwe &
Gebrulkte auto's

Sood.hemsterw+q.14
IJlst

i%F o5155-14t1€
@ (priv6 1868)

KWALITEITSFIETSEN VOOR IEDEREEN!!

@azelle a ToURFIETSEN

Befavus 3 ;Ël-i,]|i!L*-
Sparfe o sPARTAMET- O JEUGD/KINDERFIETSEN. BROMFETSEN 

NIJENHUIS
:ï:ï'.H;"ï,-"Jï:::"" TWEEWIELERS

iif St Jurjen Hoomansstraat 2 telefoon 05155-1664


