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Dieter en Ingrid Schubert in de
lJlster bibliotheek
Muisjestilwas het in de bibliotheek toen Ingrid Schubert haar prentenboeken
'Platvoetje' en'Helemaal verkikkerd' voorlas.
Ingrid en Dieter Schubert, schrijvers en tekenaars van deze prentenboeken,
bezochten op woensdag 13 november de bibliotheek.
Zij maken prentenboeken voor kinderen tot ongeveer 6 jaar en boekomslagen
voor boeken van anderen.Ze zijn tevens de ontwerpers van de
Kinderpostzegels 1991. Hun boeken zijn zelfs zo populair dat ze inmiddels ook
in de Verenigde Staten, Japan en de Oostbloklanden worden uitgegeven.

Uiteraard is het interessant om eens kennis te ma-
ken met de makers van deze prentenboeken. Voor
een 60 tal kinderen en volwassenen was het dan
ook een boeiende middag. Het echtpaar vertelde
hoe hun boeken werden gemaakt en lieten schet-
sen en werktekeningen zien.
Na het voorlezen van een prentenboek maakten
ze samen met de kinderen een soort 'verras-
sings'tekening: een'droomvoertuig' en een'zee-
roversverhaal'.
Tevens was er gelegenheid prentenboeken te ko-
pen van dit schrijversechtpaar. Boekhandel Visser
verzorgde deze boekenstand. En natuurlijk wilde
iedereen graag een handtekening en een tekenin-
getje van Dieter of lngrid in zijn of haar boek.
Al met al was het een zeer geslaagde middag.
Dit schrijversbezoek was een initiatief van de
boekhandels en de bibliotheken in Friesland. Bin-
nen dit samenwerkingsprojekt kwamen in novem-
ber 12 jeugdboekenschrijvers naar verschillende
plaatsen in Friesland.

moeilijk te bereiken. Aktiviteiten als bingo, disco of
spelmiddagen slaan nog wel aan, maar dan houdt
het op. In elk geval lijkt hiervoor nog een bepaalde
vorm van bestaansrecht te zijn. Als er naar het
scala van aktiviteiten gekeken wordt voor het
eerstvolgende halÍlaar, valt op dat er sprake is van
velerlei aktivrteiten zoals de overbekende oliebol-
lenaktie, het paaseieren zoeken, het tuinfeest met
de cdpresentatie van Wild Power en een volleybal-
toernoor.
Toch weet de .ieugd het onderkomen niet te vin-
den. Er is sprake van drempelvrees, een negatief
imago ondanks het Íeit dat veel jongeren op deze
wijze 'van de straat blijven'.
Ook het veelvuldig getapte pilsle Ieidde bij veel ou-
ders tot bezwaar hun kinderen 't Honk te laten be-
zoeken.
De bestuursleden zitten inmiddels met de handen
in het haar en vragen zich af wat er verder nog kan

*Jeugd en Jongerenwerk
loopt niet
'De opkomst is minimaalte noemen, de zaak draait niet, en toen de
voorziening bij het sportcomplex 'De Utherne' er stond waren de jongeren
waarvoor het bedoeld was inmiddels 'oudere jongeren'.'

Aldus in het kort de problematiek verwoord door
de heer H. Adema, bestuurslid van de stichting
'Jeugd en Jongerenwerk' in lJlst.
Volgens de zegsman valt de jeugd in lJlst ook

" Gediplomeerde Autorij school "
Bij aanmelding in de maandedn januari-

februari-maart 1992 de eerste l0 lessen voor

/ 380, - , Ook wanneer u pas met lessen

begint in één van de resterende maanden.

zie onze adverlentie elders in dit blad!
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worden gedaan om dit initiatieÍ niet vroegtijdig te
laten doodbloeden. De vraag of Jeugd en Jonge-
renwerk in de huidige vorm nog zin heeft, dringt
zich op volgens de heer Adema.
Ondertussen wordt er druk naar alternatieven ge-
zocht. In december gaat het bestuur met de geza-
menlijke kerken in een 'Samen op Weg'-projekt
om de vergadertafel zitten om te zien in hoeverre
de jeugd terug te halen is.
In januari wordt er met de gemeente Wymbritsera-
diel gepraat over het te volgen beleid binnen het
projekt. Dan wordt er nog enige tijd 'proeÍge-
draaid'. Mocht het dan niet lukken, dan lilkt het ini-
tiatief een vroege dood gestorven. Zoals iemand
treffend zei: 'Het kwam voor de vele jongeren te
laat; het zijn inmiddels oudere jongeren. of ze heb-
ben zelf al kinderen.'
Het wordt in elk geval een kwestie van aÍwachten.
Bestaansrecht lijkt er in elk geval te zijn vcor
Jeugd en Jongerenwerk. De vraag rijst alleen of
de vrijwilligers die nu bezig zijn de zaak in stand te
houden nog langer zo door kunnen gaan.
Beleidsvrsie en beleidsontwikkeling zijn in de ver-
gaderingen veel gehoorde uitdrukkingen en er valt
te hopen dat het ze lukt. Het zou lJlst anders een
met veel moeite gerealiseerde voorziening kosten.
Zonde van alle tijd en moeite als dit zou verdwij-
nen!!!

Zonnebloem-vakanties
De nieuwe vakantiegids voor 1992 is uit! Deze gids
biedt een grote keuze aan vakantieweken: interna-
tionale (met het bekende hotelschip 'de Zonne-
bloem'), nationale en regionale.
Vakanties voor u alleen, voor u en uw partner of
voor het hele gezin. Mogelijkheden genoeg.
Bent u geinteresseerd in één van deze vakanties,
neem dan contact op met mevrouw A. Hoekstra,
Eegracht 74, tel . 1220 (graagvóór 1 februari 1992).
Ga eens een keer mee, dan wilt u volgend jaar
weerl
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Priué en Zakelijk
de juíste

* verzekering
* hypotheek
* pensioen

SNEEI(EN
ASSURANTIEIT,ANI(X'N,

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

IDE BOEN.BY

ÊR
Roodhemsterweg 5

8651 CV lJlst
Telefoon 05155-1 900/1500

Servicepunt voor:
o Taxivervoer
a Groepsvervoer
o Schoolvervoer
a Reisvervoer
o Direktievervoer
o Ziekenvervoer
o Trouwri,iden
a Krantenvervoer
. Verhuur van B-pers. busjes
o Wasserette
. Kleine techn. storingen

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

TIMMER- EN AANNEMERSBEDRIJF

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

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

o
a

Felkje Sybrandy - VakÍotograíe
Geeuwkade 4 - 8651 AA lJlst - telefoon 05155-2222
Prlvé: Moleflnne 57 - 8621 DD Hêeg - teleÍoon 05154-2819* Íeportages

* lndustrièle Voortaan kunt u ook bij ons terêchi voor Íilms,ÍotograÍie Íotocamera's, flitsmateriaal en .iisten. Tevens* portrêtÍotogratie zijn wii er vooÍ het ontwikkelen van UW Íilms* reclameÍotograÍie en Íoto's. Ons advies is gratis.

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

(tV uit
*
*
*
*

vaartvereniging "Laatste Eer" lJlst
Stijlvolle verzorging van begraÍenissen en crematies,
voor leden en niet-leden
Opbaring in eigen aula in Ulst 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.

Autorijschool L. de BOef
Belangrijker dan een goedkoop

lesuur is de eindrekening
na het riiexamen!
Ga daarom naar

Autorijschool L. de Boer
Popmawal 12

lJlst
Teleíoon 05155-1553

VOLLEDIG
GEDIPLOMEERD
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Mevrouw W. Kempenaar-Verhoog, Jonker Ris-
pensstraat 9, telefoon 1 747.

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

.MIJN HOBBY UWGEMAK'
Het juiste adres voor al uw sliipwerk! Alle soorten
scharen, messen, tuin en hobbygereedschap.
Ook voor het slijpen van uw schaatsen, noren en
kinderhoutjes.
Geef nooit iets mee aan onbekenden aan de deur!
Het vertrouwde adres, uw fijnslijper P.H. de Vries,
Bockamastraat 27. tel. 1782.
Kunt u het niet brengen, bel en ik kom even bij u
rangs.

JKOW.KTESf
De opbrengst van de tiende collecte 'GeeÍ's voor
Diabetes', die van 10 t/m 16 november jl. werd ge-
houden in lJlst bracht / 117l,60 op.
De opbrengst is bestemd voor het wetenschappe-
lijk onderzoek naar oorzaken van diabetes en de
gevolgen die hieruit kunnen ontstaan.
Heeft u de collectant gemist en wilt u het onder-
zoek steunen maak dan uw bijdrage over op giro
5766 of banknummer 70.70.70.805 t.n.v Diabetes
Fonds Nederland te Amerstoon.

DE KOEPEL
De Koepel wenst een ieder

fijne Íeestdagen
en een

gezond 1992!

een uitgave 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: DrukkerijVisser, lJlst

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

OCopyÍight Díukkerij Visseí. Niets uit d€ze
uitgavs mag worden veru€èlvoudigd door
middsl van druk, Íotokopie, mikroíitm oÍ op
enigeÍlei andêre wijze, zondêr vooraÍgaande
toestemming van de uitgsver.
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20 december Kerstfeest, Nij Ylostins.
21 december Kerstfeestviering Euphonia, 16.30 uur, Nij Ylostins.
22 december Advent Zangdienst, Herv. Kerk, 1 9.30 uur, 'Euphonia' met kinderkoor.
23december Kerstfeest,'Dassenburcht',Mienskipsh0s.
24 december Kerstnachtdienst, 22.00 uur, Hervormde kerk, ds. P. v.d. Waal, m.m.v. 'Thurdus',

Oosthem-Abbega, organist de heer Pranger.
Kerstdienst i.s.m. Zondagsschool, 9.30 uur
Kerst-in NijYlostins, vanaf 15.00 uur, Open Deur-Raad van Kerken.
Oudejaarsdienst, 19.30 uur, Herv. Kerk, ds. J.C. Buurmeesrer.

Bridge club, Mienskipsh0s.
Klaverjassen, Mienskipsh0s,
Paranormale geneeswijzen, Jeugdhonk De Trochsetters.
Bridgeclub, MienskipshS.
Bond van Plattelandsvrouwen in Friesland, Jaarvergadering, Anneke Kuipers met
dia's langs het Pieterpad, Mienskipsh0s.
C.P.V. Jaarvergadering, Mienskipsh0s.
Uitvoering Krite'Meiinoar len', Mienskipsh0s.
Uitvoering Krite'Meiinoarlen', Mienskipsh0s.
Bridge club, Mienskipsh0s.
N.C.V.B. Jaarvergadering, Mienskipsh0s.
Bridge, Kypmantsje drive, M ienskipsh0s.
Open Deurdienst, ds. J.C. Buurmeester, m.m.v.'Conspirito'uitTjerkwerd, Mien-
skiosh0s.
Klaverjassen, Mienskipsh0s.
Vergadering, F.N.V., Mienskipsh0s (bovenzaal).

25december
26december
31 december

Sjanuarí
l0januari
l0januari
lSjanuari
l5januari

l6januari
lTjanuari
'18 januari
22ianuari

, 'januari
Y4ianuari

26januari

31 januari
3'l januari

Volleybalvereniging Stánfries elke dinsdag
vanaf 1 9.00 uur.
Tafeftennis maandag van 1 9.00 tot 23.00 uur, za-
terdag van 9.00-13.00 uurjeugd.
Gymnastiekvereniging Stánfries 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 uur en zaterdag 9.00-12.00 uur in De
Utherne.
Dartclub iedere dinsdagavond vanaf 20.00 uur
Bondswedstrijd en iedere donderdagavond in Het
Wapen van lJlst.
FNV info-team bel 051 55-1 970, Louise Heeringa
voor informatie op het gebied van Sociale Voor-

ningen, Studiefinanciering, invullen belasting-
\.íetten, 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
Vm 7 jaat, 14.00-1 5.00 uur 8 Vm 1 1 jaar. Toffe-
Tiener-Bijbelclub: vrijdags eens per '14 dagen,
1 9.30-21 .00 uur 12 I/m 15 jaar in het Mienskips-
h0s.

Sjoelen vanaf 9 oktober, iedere maandagmiddag
in Nii Ylostins, aanvang 14.00 uur.
Zangvereniging'Euphonia' repetitie iedere
dinsdagavond 20.00 tot 22.00 uur in het Miens-
kiosh0s.
Muziekkorps'Goncordia' repetitie iedere maan-
dagavond 19.30-21 .30 in het Mienskipsh0s.
Drumband'Cencordia' iedere donderdagavond
van 18.30-20.00 uur leeringen, 20.00-22.00 uur
drumband, kantine taxi Nieuwenhuis.
Judo lessen, iedere dinsdag 16.00-19.00 uur in
sporthal 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 ie-
dere dinsdagmiddag van 13.30-15.00 uur in het
Mienskipsh0s.
Schaken elke dinsdagavond in Het Wapen van
lJlst.
Dammen elke maandavond in Het Waoen 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.

Rabo Lijfrente Koopsompolis :

Welkome aftrekpost nu,
gegarandeerd resultaat straks

Galamagracht 1

lJ lst
Te|.05155-1426

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



IT DRYLTSER KYPMANTSJE 4

Voor nieuwbouw. uitbreiding of
onderhoud van uw:

o Verwarming
(C V. en lokale verwarming)

. Sanilair en wateÍleiding

. Zinkwerk

. Dakbedekking

Installalie- en loodgietersbedÍilí

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!

Maak van uw huis

uw thuis door een nieuw
behangetie van

Rath & Doodeheefver
en verf van Koopmans

of SuPralux
van uw vakman

J.G.DEVRTES -IJLST
sclrllders- en behangersbeclr$t

doe-het-zelÍ-zool<
Galamagracht 13 - TEL. 05155-1387

DE SPANJERSBERG KOLLEKTIE
DE GROOTSTI KANS VAN SLAGEN

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

t Galamagracht I, tel. 1318

KWALITEITSFIETSEN VOOR IEDEREEN!!

Aazelle a rouRFlErSEN

Batavus : fil-i'ÏEi"'.ï-
Sperta a sPARTAMET' . JEUGD/KINDERFIETSEN. BROMFIETSEN 

NUENHUIS
:ï:ï.-H;-.ï"^,":ïffi"" TWEEWIELERS

iilst Jurien Hoomansstraat 2 teleÍoon 0515s-1664

AUTO=iiiiiiii:iiii:
VERZEKERING

Wordt het een WA.-venekering?
Een W.A. + heperkt casco oÍ eèn

W.A + volledig casco? Mel oí zonder
ongevallenvenekerlng voor lnzittenden,

met oÍ zonder Bechtsbijstand?
Vraag' Borggreve Aesurantiën' naar

een goed advles voor goed verzekerd

nl:::
l:::t-::

De Sànhorst 2- 8651 CM lJlsl
TeleÍoon 05155-1907
b.g.g. 05270-14922
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Utjouwer, redaksje en fierdere meiwur-
kers fan lt Dryltser Kypmantsje winskje
de lêzers in hiele goede Kryst en in Lok-
kich Niijier.

Uitgever, redaktie en andere medewer-
kers van lt Dryltser KypmanEje wensen
de lezers Prettige Kerstdagen en een Ge-
lukkig Nieuwjaar.

Komt u gerust eens vrijblijvend langs oÍ neem kon-
takt op met de voorzitster Dirrie Bakker, tel.2344.
Wij wensen iedereen een goede en gezonde jaar-
wisseling toe en tot ziens in 1992.

Het bestuur

O ^ QD peuterspeerpraats

\"(ó ( ,,*k(A"u (5/(.;5 94eke
Aan iedereen die peuterspeelzaal Lyts Yleke een
warm hart toedraagt!
U bent nog geen donateurs van LytsYleke?
U wilt met ingangvan 1992 wel donateurworden?
Dat kan!
U kunt zelÍ uw donatie vaststellen, doch het mini-
mumbedrag is / 5,- per jaar.

U kunt u aanmelden bij Ankie Rass, de Dassen-
boarch 6.

Naaicursus voor
beginners
Begin januari '92 start ik weer een nieuwe cursus
voor beginners.
Het is de bedoeling deze cursus, zoals de vooraf-
gaande in klassikaal verband te geven. Het aantal
lessen is vastgesteld op .|2 

en kost / 120,-.
Er worden namelijk zoveel mogelijk losse onder-
delen gemaakt die men later in kleding kan toe-

Opgave cursisten graag voor .1 januari a.s. Dit in
verband met het indelen van de eventuele groe-
pen. Bij genoeg deelname bestaat de mogelijk-
heid dat u zich desgewenst voor de morgen, mid-
dag oÍ avond kunt opgeven.
Maximaal zijn er 5 cursisten per groep. Het mee-
nemen van een naaimachine is niet nodio.

Minte Mast-de Boer
_ lerares coupeuse
Geeuwkade 13, lJlst

te1.05155-1390

''A}IMAR KREATIEF''
Voor al uw hobbymaterialen kunt u vanaÍ

4 januari 1992 iedere zaterdag bij ons te-

recht. wij staan dan op de Overkluizing.

Ven voor Stadsbelangen
De Lokale Omroep Sneek die programma's maakt
bestemd voor de burgers van Sneek, bestaat mo-
menteel ruim zes jaar.

Op dinsdag 19 november j.l. besloot de gemeen-
teraad van Wymbritseradiel om een positief ad-
vies te geven voor een aanvraag van een zendver-
gunning voor de Lokale Omroep Sneek om ook in
Wymbritseradiel programma's te verzorgen.
Om deze programma's in beide gemeenten te
kunnen verzorgen, is het noodzakelijk, dat er vol-
doende informatie uÍt de dorpen en wijken komt.
Het zou een goede zaak zrln als er medewerkers
zich zouden aanmelden om goede en leuke pro-
gramma's te produceren.
Denkt u: Dit is iets voor mij en heeft u interesse
voor de Lokale Omroep, meldt u dan aan als me-
dewerker.

Ver. voor Stadsbelangen
p/a de Fj0rslach 16

St. Jeugd en
Jongerenwerk
10 januari 1992 a.s is er een bijeenkomst/dis-

. ussieavond in het jeugdgebouw de 'Trochset-
Yers'om 20.00 uur.

Het thema voor deze avond is 'Paranormale ge-
neeswijzen'. De sprekers op deze avond zijn de
heer Mulder en de heer Elderink (magnetiseur en
voetreflexoloog).
Ze gaan het een en ander vertellen over de ge-
neeswijzen die door hen toegepast worden. Te-
vens komen de onderwerpen spiritisme en rern-
carnatie aan de orde.
We hopen dat er veel belangstelling voor deze
avond zal zijn.

St. Jeugd- en Jongerenwerk

Stickerruilburo

Erwin Zijlstra
Galamagracht 21, 8651 EB lJlst

Tel. 05'155-1683

. lovib zoekt collectanten
-Volgend jaar viert de wereld feest. Het is dan pre-

cies vijfhonderd jaar geleden dat Christobal Colón
(Columbus) in de nieuwe wereld aankwam. Zijn
reis heeft zeker Europa geen windeieren gelegd.
Toch zit er ook een keerzijde aan de medaille.
Hoogstaande culturen werden vernietigd en de In-
diaanse bevolking verloor haar grond, haarcultuur
en haar zelfstandigheid.
In het Columbusjaar gaat Novib zich extra voor
hen inzetten. In onze speciale actieweek van 8-14
maart willen we zoveel mogelijk geld inzamelen
voor onze Indianen-projecten. Het gaat om ge-
zondheidszorg, voedselvoorziening, kleinscha-
lige bedrijven, scholing en landbouwverbetering.
En we hebben uw hulp daarbij hard nodig. We vra-
gen u niet om geld, maar om een paar uurtjes van
uw Vrije tijd. Geef u op als Novib-collectant. U
krijgt van ons voldoende informatie om ons in uw
wijk of buurt te kunnen vedegenwoordigen.
Bent u enthousiast? Geef u dan op, of vraag eerst
meer informatie aan bij onze contactpersonen in
uw buurt. Voor de gemeente Wymbritseradiel:
T. Boringa, Popmawal 7, lJlst, tl. 05155-2479.
Graag vóór 1 januari 1992.

Novib,
Nederlandse Organisatie voor

lnt. Ontwikkelingssamenwerking

+fiiilffilï'o*u,
Amnesty herdenkt Dag
van de Rechten van de
Mens
Op 10 december j.l. was hef43 jaargeleden dat de
Verenigde Naties de Universele Verklaring van de
Rechten van de Mens hebben aangenomen.
Amnesty International beschouwt het als haar
taak om te waken over de naleving van een aantal
mensenrechten uit die verklaring. Nog steeds wor-
den in veel delen van de wereld mensenrechten
op verschillende manieren geschonden.
Steeds opnieuw brengt Amnesty International dit
onder de aandacht via krant en t.v., maar ook door
plaatselijke aktiviteiten bij u in de buurt.
Zozijn er de maandelijkse schrijfavonden in de bi-
bliotheek, elke 2e donderdag van de maand, waar
een ieder een brieÍ kan schrijven voor een gewe-
tensgevangene.
Misschien keek u op dinsdagavond 10 december
wat vreemd op toen u uit de trein stapte en daar
een paar mensen met fakkels zag staan die fol-
ders uitdeelden. Met deze fakkelwake wilde de
werkgroep Amnesty Internaiional Sneek e.o. her-
denken en opnieuw de aandacht vragen voor het
feit dat ondanks alle mooie aÍspraken 43 jaar gele-
den er nog steeds veel mis is met de handhaving
van de mensenrechten.
De dag van de Rechten van de Mens kreeg ditjaar
een extra dimensie. Op deze dag werd de Nobel-
priis voor de Vrede uitgereikt aan Aung San Sun
Kyi uit Myan mar (voorheen Birma).
Zeker is dat zijzelf bij de uitreiking niet aanwezig
zal zijn. Als er iets bekend wordt over haar verblijf-
plaats, zal ze toch geen toestemming krijgen het
land te verlaten. Aung San Sun Kyi staat symbool
voor de vele slachtoffers van mensenrechten-
schendingen, overal ter wereld.
Vandaar dat het werk van Amnesty International
door moet gaan...
Namens de werkgroep Amnesty International
Sneek e.o.:

Tineke Westerhof,
Harinxmaweg 6, tel. 05155-2520

Bond van Plattelandsvrouwen
in Friesland, aÍdeling lJlst
Het jaar is al bijna weer voorbij en de kerstdagen
en de jaarwisseling staan weer voor de deur.
We sluiten het bondsjaar aÍ met de kerstbijeen-
komst op woensdag 11 december a.s. met mede-
werking van de heer Johan Bok, musicus en mu-
ziekleraar te Sneek.
Het nieuwe seizoen starten we op dinsdag 7 |a-
nuari 1992 met een bezoek aan de nieuwjaarsre-
vue SneekAhoy, waarin Pieta de Jager meespeelt.
De jaarvergadering wordt gehouden op woens-
dag 15 januari 1992 met bestuurswisseling. Na het
officiële gedeelte neemt Anneke Kuipers ons aan
de hand van dia's mee uit wandelen langs het Pie-
teroad.
Op woensdag 5 Íebruari 1992 brengen we 's

avonds een bezoek aan de meubelzaak Home
Center te Wolvega. Plattelandsvrouwen en de
Derde Wereld is ons thema in februari en wel oo
donderdag 13 februari 1992. Op 12 maart 1992 is
het de beurt aan het ééndagsbestuur en op de
slotavond op 9 april 1992 komen de dames van
het Flinterknipke te Woudsend ons adviseren bij
het maken van leuke dingen voor Pasen.
Alle avonden worden gehouden in het Mienskips-
hOs te lJlst, om 20.00 uur.
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BIJ PROFI FOTO IS UVV
FOTOROLLETJE

IN VERTROUWDE HANDEN!
Voortaan kunt u

uwfotorolletje bij
ProfiFoto laten
ontwikkelen en
afdrukken. Want
ProfiFoto is nieuw
in uw buurt.
En zor$ ervoor
dat uw foto's
met de grootste
zorg woroen
behandeld.

Galamagracht 9, Tel. 1318

69ei

IS HETBIJUINBED
DRAAGLIJK OF BEHAAGLIJK?

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

DEKJE DROMEN TOE MET EEN TEXELER.

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

GALAMAGRACHT 18
TJLST - TEL.05155-2372

|nEu[d- 0n
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Flybkje

Nei in prachtich sinnich símmerskoft
mei dus in bulte blau oan'e loft
ís it fjildkeatsen wer oan 'e kant
en giet, 'n bytsje mankelyk, de want
wer skjin fan flybkes yn it fet
en opburgen yn tas of kast
om nei de winter wer lang om let
te sjen at er noch wol past.
'Sa net, dan wurdt der in nijen kocht
al is in want net om'e nocht
mar ja, soks moat de brune llke kinne
en moat men net te lang om hínne stínne.
Mar dit der sa eefkes tuskentroch
sa as eartiids by de Galliërs in oarloch .

Lykas de want, giet it sa ek mei de bal
meast op'e stuit, rAnom en oeral
beflybke en omraak beraggele wurdt
troch de measten mei kaugomprut,
ek hy wurdt skrobbe en bjind
en al is 't ek troch in bear fan in fint,
wurdt er noch in kear ín bytsje tryst
mei in haal oer de heup láns helle
want as 't as keatser sa'n bal net hiest
' 1e'st nea wer oer dyn prippers fertelle.

\--ar alee, wer giet it dizze kear no om
en wy as keatsers fine ít mar dom
we moatte it eefkes oer it flybkjen ha
want guon frjemden fine dat mar sasa.
Der rinne yn oare kontreien hiel wat konsorten
yn wit ik wol net hoefolle oare sporten
dy fine it mar tige nuver
dat in keatser dy bal suver
mei wat 1nsuvers ynsjippet
ear't er him nei de krite pripperet.
Se freegje harren óf, al in hiele tiid
jout dit wolfoech yn de striid?
Om't hollanners sa njonkelytsen oeral
de hàn en mlle yn hawwe wolle
skreaune se ín brief oer de beflibe bal
(en dit slacht fansels as in balke op in bolle);
'W| maken ons zeer ernstig zorgen
over onze sporten in de dagen van morgen
want als je ziet hoe het klunen is aangeslagen
hebben wij over dat 'flybkjen' enkele vragen.
Stel dat wij daar eens mee begonnen

en wij 'flijben' voortaan ook zo onbezonnen
op alle gebruiksvoorwerpen en ballen
wat krijgen we dan een kwijlboel met z'n allen.
Wij zien het al voor ons hier
en'flybket'een man als een stier
op een witte pingpong bal
en als hij dan serveren zal
sl i ngeren de' g roenen al I icht
bij z'n tegenstander in't gezicht!
Dat is pure provocatie of niet
als een ander geen bal meer ziet.
Stel, wij 'flyben'op een stick of puck
en met een beetje geluk
vikrijg je door die prut vroeg of laat
bij de tegenstander een super spagaat
waartopatleten van zullen zeggen
die moeten ze een vet contract voorleggen
terwijl de man zelf, zo gestrand,
bijna in één keerwordt ontmand.
Of moet soms eerst een schaker zijn loper
moedwillig'beflijben?' Kan het goedkoper!
Straks gaan ze hier nog, als het overslaat
'flijben'op een bridge of klaverjaskaart.
En dan dat slikken in die want
mensen waar zit jullie verstand!
Sommigen slikken gewoon in het blote
nou dat lijkt ons helemaal niks
voor je het weet zit je in de States
in een opvangcentrum voor aids.
Het wordt volgens ons de hoogste tijd
voor meer hygiëne en veiligheid
dus eisen wij het'flijben stoppen'
want onze sporten gaan straks naar de knoppen.
ln afwachting van uw schrijven
blijven wij in spanning verblijven'.

Wy giene fansels mei dizze brief
nei Piter Pripperyn it doarpke Stiif
dy't flot en fleurich mei in antwurd kaam
holpen troch Botsje Boppe, no syn faam;
'Foar ás is dat flybkjen nea net frjemd
it hie, tinkt 0s, noch folle minder kend.
Sjoch allinne marris nei dy tekkels en dy wàlden
no, dan wie ik fansels al net mear te hálden.
En dan dat ánhuere, ónfoege taalgebr1k
dan haw ik leaver in bongel oan de broek.
En mei dat psygologyske ófmedzjen fan elkoar
no, dan geane jo wol troch de achterste doar

Nee, it flybkjen, leau my, hat syn sjarme
it is foar de keatsers omtrint in karma.
Karma is de wet fan oarsaak en gefolch
alles hat syn reden, sa ek op it fjild
nei de wedstriid eefkes in flinke swolch
want sinne en wille is folle mear as jild.
Flybkjen jout wissens, bringt konsintraasje
is in fêst underdiel fan us strideraasje
en dat neame se by harren yntegraasje!
hàld op. soks jout hjir allinne argewaasje.
Wy hawwe us al sa faak oanpasse moatten
mei ynsubordinaasjes fan ditten en datten
dat, as we der net goed om tinke
sil it keatsen hjir yn de takomst ferdrinke
troch nij 'bltenlánske'wetten en regels
behearske troch rike, westerske skevels.
Fierder; binne hja benaud foar kwalen
no, dêr begjin ik suver fan te balen
fan in flybke bart jo neat
it is earder goed as ferkeard.
Hiene jo eartiids de pr1mkers net?
Gewoan àld wurde, dat wie de weL
boppedat, in moai alternatyf
en dat wurket foaral previntyf
is fansels it kondoom, past altyd
hoe as de keatshàn ek stiet,
seach mar nei de Golfsoldaten,
der wurdt no noch oer praten,
om it fine sán dêr te kearen
skuorren hja kondooms oer de gewearen
sels de lopen fan de artillery
wiene ynpakt troch de sjeny.
Dus, keatse en gjin krupsje krije
'safety first' de kondooms net mije!
Dat hollanner, kalm en eefkes lins
'kondoom' mar ris oer de grins
s/sf s/ên dat hjir neat te rêden is
'alles wel en zo gezond als een vis'.
Trouwens, wat seagen we ferline simmer
en dat sjochst by jim folle mear
en dat fyn ik de helte slimmer
yn 't gesicht flybkje! Dat docht sear!
Dus, jimme begripe, ta beslut
dy brief seit my eins gjin reet
wy wekje oer us eigen, dêr mei át
want pas op, it is samar wer kneppelfreed!

Keimpe Kwea-Wol vn Goedens

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

OOK UW ZAKELIJK
DRUKWERK
IS BIJ ONS
IN GOEDE HANDEN.

G a la m ag rac ht 9, lJ lst, 051 55- 1 31 I



IT DRYLTSER KYPMANTSJE 8

Uaaromhopen...
afs a voordelig
hantharen?

De doe-het-zelver huurt bii
ons o.a..' . Ladderc a Rol-
sÍelgers o Speciemolens
. Cirkelzagen . Decoupeer-
zagen a Boormachines
o Schuurmachlnes o Parket-
sch uu rm ac h ines o G rond -
of Tuinfrezen a Kettino-
zagen enz. enz.

M.SIIPERDA
Sudergoweg 54, IJ

150 -

Galamagracht 44 - lJlst
Te|.05155-1996

lst
i1

De enlge 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 ecnïe

Friese droge worst?

Dinsdags- en vrijdagsavonds
bezorgen wii Uw bestelling!

SLAGERIJ

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

TIMMER. EN AANNEMERSBEDRIJF

FA.G.SPIJKSMA& ZN.

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

voor u op maat

Uilenburg 35 - lJlst - Tel. 05155-1228

N GROND- EN VERZETWERK
r WALBESCHOEIING
tr HEIWERK N RIOLERING
N AGRARISCHE WERKZAAMHEDEN \/

ïËïiiiïiiii,iffiiïïïtr
Galamagracht 107 8651 EE lJlst 05155-1491

" Gediplomeerde Autorij school "
De Dassenboarch 12 - 8651 BW rJlst - Telefoon *,rilhïtt 

autobus

Bij aanmelding in de maanden januari-

februari-maart 1992 de eerste l0 lessen voor

/ 380, -. Ook wanneer u pas met lessen be-

gint in één van de resterende maanden.

Opfriscursus voor de niet regelmatige rijder.

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

Speciale drogisterij en kosmetica-aÍdeling

Let op onze wekelijkse folder

SPEERSTRA'S
VOORDEELMARKT
Stadslaan 2 - TeleÍoon 1206

Theoriecursussen... Ook voor 17
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Festiviteiten IJ.V.C. 1992
De eesten van de voetbalvereniging IJ.VC. voor
het jaar 1992 worden gehouden van 29 april t/m 3
mei 1992. Het gehele gebeuren speeltzich weeraf
in een grote feesttent op het parkeerterrein bij
sportveldencomplex De Utherne.
Gezien het succes van 1990 worden ook deze
keer de feesten geopend met de Sterkste Man van
Wymbritseradiel onder supervisie van Wout Zijl-
SITA.

Opgave hiervoor vóór .15 januari 1992 btj Lammert
Koster, Sikko Sjaerdemalaan 35, lJlst, tel. 05155-
1497.
Het programma is als volgt:
woensdag 29 april 1992: 1730 uur - Sterkste Man
van Wymbritseradiel met onder andere vrachtwa-
.rentrekken, muzikale omlijsting' De Tomajo's' ; ver-

. :zino lJlstervan het iaar 1992/1993.
-íondàrdag 30 april 1'992 lkoninginnedag): 9.30

uur - rondgang muziekvereniging Concordia;
10.30 uur - oranje concert Concordia; 11.30 uur -
trekking verloting; .14.00 uur - kinderprogramma
Christian's jeugdshow; 20.30 uur - dansavond
met de beroemde'DeWiko's'.
vrijdag 1 mei 1992: 9.00-16.00 uur - grote vlooien-
markt in en buiten de tent; 21.00 uur - grandioze
disco show met PD.M. drive-in show en live optre-
den van Dennis Franke.
zaterdag 2 mei 1992: 11.00 uur - gezellig samen-
zijn met bekendmakÍng speler van het seizoen
1991/1992 bij senioren, junioren en pupillen; 14.00
uur - spelmiddag lJlster jeugd; 21.00 uur - Topfor-
matie uitVolendam 'The Friends'.
zondag 3 mei 19921 9.30 uur - eventueel kerk-
dienst.

ANNA SCHRAA-VAN POPTA

GEDIPLOMEERD
PEDICURE

Geeuwkade 11 - Telefoon 1930

Ned. Chr. Vrouwenbond
'Ontmoeting Christenvrouwen-M oslimvrouwen'
was het thema waar mevrouw Nicolay uit Heeren-
veen over sprak op onze vergadering van 28 no-
vember.
Mevrouw Nicolay heeft jarenlang met Moslimvrou-
wen samengewerkt als beleidsmedewerkster
voor minderheden en vluchtelingenwerk in Hee-
renveen. Thans is zij werkzaam als oecumenisch
opbouwwerkster van de Groninger kerken.
Centraal in haar betoog stond: het naar elkaar wil-
len luisteren en van elkaar willen leren als Christen
en Moslimvrouwen. Over en weer is er vaak veel
onbegrip en is er een beeldvorming ontstaan die
altijd niet aan de werkelijkheid beantwoordt. De
vooroordelen over lslamitische vrouwen zijn legio.
De moslimvrouwen zeggen dat zij vrijwel nooit tot
een huwelijk gedwongen worden. Als ze een
hoofddoek dragen betekent dat nog niet dat ze
achterlijk of ouderwets zrjn en ze kunnen heus wel
getrouwd zijn en tegelijk een baan hebben. Be-
paalde gebruiken komen vaak voort uit hun tradi-
tie en niet urt hun godsdienst.

,,EKIKERí

Knapenvereniging 'Ora et Labora'
Hervormde knapenvereniging 'ora et Labora' IJlst omstreeks 1g27. Deze foto
is gemaakt tijdens het jaarlijkse uitstapje met de bus;.
Achter v.l.n.r.: Frans Bakker (eider), Wiebe Koopmans (fan Píer-e-Marg), Douwe
Oppedijk, Willem Stienstra (fan Willem en Jinke), Tjepke van derVetde, Bouke (fan
Simke) Fijtstra, Pier Steensma, Jisk Meijef Cornelis de Vries (leidel.
2e rij: Symon Baarda, Lieuwe Buma, Oege Stienstra, Theunis Zuierveld, Rein
Westerdijk, Hans Zijsli ng.
Voorste rij: Gerrit van Koningsveld, Wiebe (fan Klaas) Dijkstra, Pieter Hoomans
(lytse Pieter), met wit overhemd: Albert van Koningsvetd, daarachter Douwe
Dijkstra, catharinus Rykstra, sybolt okke de vries en siep (fan Ernst) Hoomans.

Door de contacten dre mevrouw Nicolay had met
deze vrouwen kwamen vragen bij haar naar voren
ats:

- wat betekent mijn eigen gelooÍ voor mij;

- als de moslim mijn naaste is, wat wil dit vanuit
mijn eigen geloof zeggen.

Er werd een appèl gedaan op haar eigen gelooÍs-
beleven en hierdoor is ze theologie gaan studeren.
Je kunt van je eigen geloof getuigen, maar je moet
de ander wel serieus nemen. Als de moslim over
haar gelooÍ praat, praai ze er ook dierbaar over.
Aan de hand van dia's uitTurki.le en Marokko werd
ons een indruk gegeven over het leven in de stad
en op het platteland. De tradities, die veelal te ma-
ken hebben met hun cultuur, worden op het platte-
land meestal in stand gehouden.
Laten we ons, aldus spreekster, eens verdiepen in

het leven van die ander, ons eigen leven kan er
door verrijkt worden.
Wie een goed beeld wil krijgen over de rslamiti-
sche vrouwen wordt aangeraden het boekje'Eier-
dans van tijgerinnen', geschreven door Corry Ni-
colay, te lezen. Hierin komen acht vrouwen vier
moeders en vier dochters aan het woord.

Spreekster heeft ons door haar lezing veel stof tot
nadenken gegeven.

A. Frankena-Hoomans (secr.)

T.V. - Video
oÍ Wasmachine

kapot?
Bel 051 55-1 989

(De Dassenboarch 6)

Vertrouwd en voordelig:
Géen voorrij- en

onderzoekskosten !

Tevens in- en verkoop,
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Bondsspaarbank
van 1818 Sneek-lJlst

Dagelijks geopend
van 9.00-12.30 uur

a5
Stadslaan 51
05'155-1245
o.g.g.
05150-'t2796

....voor Uw salarisrekening

....voor Uw spaarrekeningen

....voor Uw verzekeringen

....voor Uw reizen

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

Doe meer met de bank
die meer doet
BONDSSPAARBANK

Occasions en
Nieuw-verkoop
Goede seÍvice

f e|.1249
Holtropweg 5

Reparatie
Plaatwerk - Spuiten

Aovns
BronortHoelr
Bouwgecnennc
TrrrHweRr

TEL. 05155-1592

UÍ|Í|RDEET PAKTU
BIJ OÍ|HF

qqy

@rfÍm E:r,ffJfr*Jii:,,", 051ss.1s7o

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

OOK UW ZAKELIJK
DRUKWERK
/S B/J ONS /N
GOEDE HANDEN.

Galamagracht 9, lJ lst, 051 55-1 31 I

Makelaardii
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, tet.05155-2211
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ffi fl':':'ï**-
I Maandag 30 december

| '. 
de bibliotheek gesloten!

I

I Op donderdag 2 januari

I Ouun de deuren weer open.

I

I P"rsoneel wenst u

I nrettige feestdagen

I en èen voorspoedig 1992!

N.C.V.B. deitocht
Amsterdam
Op 14 novimber om 9.20 oere wie it einlik safier.
De bus fan Paulusma helle Ís Ét Drylts. Wy wiene
samar by IKEA yn 'e Bijlmer fan Amsterdam. By
IKEA is fan alles te keap: fan snijplankjes oant
sliepbankjes ta en boppedat wie der ek noch in
bêst restaurant,
Mei de warskóging fan de sjauffeur dat der net
mear as twa bankstellen 0nder yn 'e bus koene,
hawwe wy hjir oant 13.30 oere winkele. Om stipt
13.30 oere wie eltsenien wer by de bus en doe
binne we trochriden nei it sintrum fan de stêd.
By de Kalverstraat binne wy Ét de bus setten. lt
nije wareh0s 'Marks and Spencer' is besjoen en
fierders wiene der in protte aardige winkeltsjes
mei lekker r0kende snÉsterijen. Tige gesellich.
De weromreis wie 17.00 oere en om 19.00 oere
wiene wy al wer yn Drylts. In tige slagge dei!!!

NOVB-vrouwen op excursie naar het
Gerechtsgebouw in Leeuwarden
Op 25 november waren een aantal van onze leden
in het Paleis van Justitie om enige rechtzittingen
bij te wonen. Het leek ons interessant om de sÍeer
in een rechtszaal eens te oroeven.

:e morgen waren het korte zittingen waarin di-
Ët uitspraak werd gedaan. Verschillende ver-
dachten moesten voor de politierechter verschij-
nen.
Gestolen cheques en het verzilveren daarvan,
vernielingen en het rijden onder invloed van alco-
hol waren de zaken die aan de orde kwamen. Elke
verdachte kwam met zijn eigen verhaal, al dan niet
bijgestaan door een advocaat. De Officier van
Justitie eiste een straÍ en uiteindelijk sprak de
rechter het vonnis uit, ook wel rekening houdend
met wat de advocaat naar voren bracht.
Bij het rijden onder invloed werd veelal de eis ge-
steld dat verdachte een kursus voor rijden in het
verkeer moestvolgen. Voldoet hii hier niet aan dan
kan zijn voorwaardelijke straf in gevangenisstraf
omgezet worden. Bij enige verdachten werd rij-
ontzegging opgelegd. Ook de geldboetes logen
er niet om.
Het was boeiend deze zittingen eens te hebben
meegemaakt, maar we kwamen wel tot de con-
clusie dat wij liever niet op het strafbankie zaten.

P'ogramma 1992
. , in 1992 hoopt de NCVB weer paraat te zijn en
onderstaand het programma voor de eerste vier
maanden:
donderdag 23 januari : feesteli jke jaarvergadering;
donderdag 27 tebruari: Paters, nonnen en domi-
nee's, hierover spreekt de heer Jongsma uit Bur-
gum;
vrijdag 6 maafi: Wereldgebedsdag: 19.30 uur in
de Doopsgezinde Kerk;
donderdag 26 maart'. boekbespreking 'God jout
gjin sifers', door mevrouw Van der Meulen uit Al-
oeooarn;
donderdag 23 april: slotavond met CPV: Friese
Zilverkunst.
Deze vergaderingen worden in het Mienskipsh0s
gehouden en beginnen om 20.00 uur.
U bent van harte welkom.

Bestjoer en leden winskje jo lok. seine en s}tnens
ta yn 1992.

Het bestuur

Naaicursus
Wilt u de fijne kneepjes weten van het zelf mode
maken om zo nog meer pleziervan uw geldbespa-
rende hobby te hebben?
Volg dan eens de naaicursus.
Maar ook als u nog nooit een kledingstuk zelf hebt
gemaakt bent u van harte welkom, want het geeft
immers zoveel voldoening een kledingstuk te ma-
ken en dragen dat naar uw eigen wensen en met
uw eigen handen is gemaakt.
Eind januari gaan de wintercursussen weer van
start en wel op de dinsdag en woensdagavond.
Per avond zijn er maximaal 6 cursisten, zodat ie-
dereen voldoende aandacht kan kriioen.
De kosten voor 12 lessen a t,S uur ziin / ttO,-.
Inlichtingen en opgave bij Betty Oppewal, de Fj0r-
slach 3. tel. 2253.

F0gelnijs

Vogelwacht
lJlsVOosthem e.o.

De meerkoet
Je komt ze overal tegen in onze omgeving, overal
waar water is van redelijke omvang en waar riet
langs de kanten staat.
Onze zwarte watervogel met witte bles oí kol heeít
verschillende namen: de meerkoet. markol. mer-
kel, swarte blesein en poep.
De witte bles en voor de rest helemaal zwart
maakt dat hij verschilt van het waterhoentje dat
een rode bles heeft en meer bruin gekleurd is.
In het voorjaar wanneer de meerkoet nog in kleine
groepjes rond zwerft, beginnen de mannetjes zich
weer te weren. Al kefÍend en prikkend zitten ze el-
kaar achterna. En dan duurt het niet lang meer tot
de paartjes zich afzonderen van de groep. Ze be-
ginnen dan een geschikt plaatsje te zoeken voor
hun nest. Ongeveer eind maart/begin april wor-
den de eerste nesten gebouwd, lieÍst tussen het
riet en andere waterplanten. Er is materiaal ge-
noeg en soms lijkt het erop dat ze op hoog water
rekenen, want het nest wordt flink hoog gebouwd
zodat er bijna een trapje bij moet.
Er zijn ook meerkoeten die op het land nestelen,
het liefst op laag drassig land en dan in grote gras-
pollen. Er worden 6 tot 9 eieren gelegd. De onder-
grond van de eieren is grijs en verder zijn ze be-
strooid met zwarte stipjes en strepen. Er zijn soms
ook grotere legsels zoals in R. Schraa zijn wacht-
gebied, daar was een merkel met 15 eieren!
Over het algemeen komt er van die grote legsels
niet veel terecht. Het broeden duurt ongeveer 3
weken. Het nest wordt samen qebouwd en ook

het broeden doen ze samen. Het grootbrengen
van de jongen wordt ook samen gedaan.
Het is soms een mooi gezicht hoe de jongen ver-
zorgd worden. De ouders duiken wortels van de
reeds halfverteerde waterplanten oo en komen
dan met hele slierten aanzwemmen. Het jonge
volkje pikt er zijn portie af, terwijl de ouders de
sliert in de bek houden. Al vrij snel kunnen de klein-
tjes zelf vliegjes en kleine waterbewoners vangen.
Het is wel oppassen voor de kleintjes want er loert
van alle kanten gevaar. De bruine kiekendief lust
graag jonge meerkoeten, maar de snoek en rat
zijn ook bekenden die graag een donzig klein
beestje eten. De ouders kunnen ook goed hun jon-
gen verdedigen, dat heeft al menig kiekendief on-
dervonden.

Ze hozen namelijk zoveel mogelijk water in het
gezicht van de rover en deze vliegt dan wel weg.
Ook komt er nog vaak een vervolg legsel. En als
daar jongen uitkomen dan hebben de ouders hulp
van de andere grote jongen om de kleintjes met
hun rode kopjes groot te brengen. Na 30 dagen
kunnen ze al aardig duiken en hun kostje bij elkaar
scharrelen, maar het duurt zeker B weken voor ze
echt zelfstandig zijn. De poepen zijn uitstekende
zwemmers, ze hebben geen zwemvliezen, maar
buitengewoon lange tenen welke voorzien zijn van
lobben. Daar kunnen ze ook goed mee lopen.
want als je aan komt varen en er loopt een groepje
meerkoeten op het land te grazen (gras lusten ze
ook graag), dan gaan ze aan de draf; halÍ lopend
en vliegend gaan ze snel terug naar het water. En
als ze urt het water willen opvliegen dan gaat dat
moeizaam, lopend en met de vleugels spattend
komen ze langzaam omhoog, maar echte
hoogvliegers zijn ze niet.
In augustus verzamelen de markols zich in grote
groepen. Sommige trekken naar het zuiden, maar
anderen blijven hier en worden aangevuld door
noorderlingen, Ze doen zich dan tegoed aan het
mooie groene gras, waar menig boer een hekel
aan heeft en dan de jager er op aÍ stuurt. Maar o
wee als het een strenge winter wordt, dan vallen er
honderden doden en in een winter met veel
sneeuw woroen de gelederen nog meer
uitgedund. Vaak wordt er wel bijgevoerd door de
vogelwachten en dan blijven er genoeg over voor
het volgende jaar. Tellingen hebben uitgewezen
dat er ongeveer 50.000-80.000 broedparen in
Nederland zijn. En hier zijn nog enkele cijfers van
groepen merkels in herfst en winter: 20-i1-'57 bij
Piaam/Afsluitdijk 20.000 ex., 9-i1-'58 bij
Kornwerderzand 15.000 ex., en 1B-2-'58 bij
Makkum-Piaam 6.000 ex. (dit zijn gegevens uit
'Vogels in Friesland').
Dit waren de gegevens van het lJsselmeer, maar
als u de friese meren eens opgaat, dan ziet u ook
grote groepen poepen. En zolang de winter niet
invalt dan blijft Friesland een luilekkerland voor
hen en is het weer wachten oo het vooriaar.

Vogelmeldingen
4-10-'91 Waar een huismus zijn eieren legt, soms
op een vreemde plaats, dat ontdekte J. v.d. Sluis
bij het plaatsen van een nestkast voor kerkuilen.
In de boerderij van J. Schakel in Oudega, waren 2
zwaluwnesten elk op een balkle tegenover elkaar.
in het ene nest lagen 5 eieren en in het andere één,
beide aÍkomstig van de huismus.
12-10-'91, een roodhalsgans gezien bij de Zwarte
Brekken door J. v.d. Sluis en Sj. Landman.
Nog een zwarte roodstaart aanwezig bijTroelstra-
de Vries, op 14-.10-'91 gezien door J. v.d. Sluis.
2 kleine alken gezien bij de Oudegaaster Brekken
door K. Schraa op 19-10-'91. Een waarneming die
niet vaak voorkomt. Ze blijven meestal op zee. Al-
leen de zware storm is er de oorzaak van geweest
dat ze in het binnenland zijn gezien. 

> ^ ,#
m)rcA7
VI55ER.
Galamaoracht 9. tel. 1318
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Eerr ransuil gezien bij de Harrnxmaweg door me-
vrouw Van der Poel op 7-.11-'91.
1 boerenzwaluw nog gezien door A. Osinga, Ee-
gracht en wel op B-11-'91 te lJlst. Deze is wel zeer
laat en kri1gt het nog hard te verduren om in Afrika
te konren. want veel insecten zijn er niet meer.
2 sneeuwganzen bij Hommerts door J. v.d. Sluis
op 9-1 1 -'91. Een dag later werden ze gezien door
Joh. de Jong. Deze ontdekte ook nog 7 sneeuw-
ganzen tussen de kleine rietganzen op 16-11-'9.1

bij 't Swin. tussen Harich en Oudega. Zo is het al-
tijd plezierig kijken naar die honderden en soms
duizenden ganzen, want er zit altijd wel beweging
en muziek in.
Vogelsnieuws gaarne melden bij Sj. Landman, de
Kearnstien 16, tel. 2046. Maar ook een telefoontje
voor een nieuw lid is van harte welkom.
Voor / 5,- per jaar kunt u lid worden. U helpt er de
vogels mee, voor onder andere wintervoeding,
nestkasten en nazorg,
We hebben er geld én mensen voor nodig!

Vooelwacht lJlst-Oosthem e.o.

G.V. Stànfries Nieuws
Het wedstrijdseizoen is al weer in volle gang dus
hoog tijd voor een verslag.
Zaterdag 2 november reisden onze E turners en
turnsters naarVeenwouden om deel te nemen aan
de Friese verenigingskampioenschappen die voor
de eerste keer op dit nivo werden georganisserd.
De jongensgroep bestaande uit: Martijn Teensma,
Ruurd Jouke v.d. Kooij en Caspar Calis legden
keurig beslag op een 3e plaats, terwijl Robert en
Peter Boersma, Willem Lubberts en Maarten Dol-
kens met hun groep 8e werden.
De meisjes moesten het opnemen tegen ruim 30
groepen. Nynke Tamsma, Elske Wijma, DirkjeVis-
ser, Anna Koopstra, Grietje v.d. Kooij, Jildou Post-
ma, Esther Smid en Marijke Osinga die 2 Stánfries
groepen vormden konden niet een plaats op het
ereschavot veroveren maar hebben een goede
wedstrijd geturnd hetgeen goede perspectieven
biedt voor de individuele wedstrijden in februari
'92.
Een week later, 9 november, verzamelden meer
dan 40 leden zich 's morgens op de Overkluizing
om in Bolsward deel te nemen aan de Rayon
Springwedstrijden. Het werd een ware springhap-
pening waar Stánfries als beste uit de bus kwam
en met maar lieÍst 8 titels huiswaarts keerde, ter-
wijl alle groepen diploma's kregen voor hun be-
haalde aantal punten.
Uitslag:
meisjes Vm 12 jaar (Alex):

lange mat 14.0 p; minitramp valmat 13.7 p; plank
kast 12.8 p.

meisjes t/m 12 jaar (Mieke):

lange mat .14.9 p; minitramp valmat 15.0 p; kast
plank 13.6 p.

meisjes 13-15 jaar:
lange mat 14.8 p; plank kast 17.4 p; minitramp val-
mat 15.7 p (op deze 3 onderdelen werden zij kam-
pioen); mintramp paard 13.4 p.
jongens t/m 12 jaar:
lange mat 17.0 p; minitramp valmat 16.5 p (op
beide kampioen).
r^n^ane 1?-1q iààr'

lange mat 18.9 p. en kampioen; minitramp valmat
14.0 p; minitramp paard .13.0 p.

turners/ turnsters mix groep:
lange mat 17.0 p; minitramp valmat 16.5 p; mini-
tramp paard 14.6 p (op delaatste 2 onderdelen
werd de mixgroep kampioen).
ïot slot stonden voor 19 november in Dronrijp de
Friese verenigingskampioenschappen op D nivo
op het programma. Voor de ongens ging deze
wedstrijd niet door vanwege te weinig deelname.

Met enige zekerheid kunnen we wel stellen dat
een Friese titel aan hun neus rs voorbijgegaan.
Jammer, maar het is niet anders. De meisjes/da-
mes gingen vol goede wel richting Dronrijp. Met
name Sigrid Brink, Claudia Maccis, Engelien
Schraa en Karin Overzet moesten hoge ogen kun-
nen gooien, helaas lieten ze op het onderdeel
brug punten liggen zodat ze op een 5e plaats ein-
digden.

De 2e groep van onze vereniging bestaande uit
Nynke Hoekstra, Jelly Osinga, Tessa Walta en Mo-
nique Bosma turnden goed en werden 8e.
Verder kunnen wij meedelen dat er toi onze grote
vreugde geld van de grote clubaktie 6 korte turn-
matjes, een valmat en een minitramp zijn aange-
schaft. Uiteraard met financiële steun van de ge-
meente, anders zou het niet mogelijk zijn om dit
kostbare materiaal aan te schaffen.
Om onze selektieleden tijdens wedstrijden repre-
sentatief te laten verschijnen wordt er binnenkorl
een soort sponsorloop in de vorm van een gymna-
tron gehouden om geld bijelkaar te krijgen voor
trainingspakken.

Als laatste willen wij graag de veranderde kleuter-
uren onder uw aandacht brengen.
Woensdags 13.00-13.45 uur: peuters 3 jaar;
13.45-14.30 uur: kleuters groep 1; 14.30-15..15 uur:
kleuters groep2.

- Bestuur en leiding wensen alle leden een Ge-
zond en Soortief 1992 toe! -

I. SCHEEPSSCHROEYEI{
a reporolie a spoedversiellen
r bolonceren . schroeÍosinstolloties

2. SCHEEPSilOïORE]r
o levering en inbouw a ombouw
o onderhoud o hoofddeoler von

TE VERHETPEN.

"ThornycroÍt" moloren . keerkoppel;nóen en reporotie

IN UW KOSTSARE VAKANTIETIJD PROBEREN WIJ
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Het nieuwste Intercard album met geboortekaartjes is net uit!
Stap eens bij ons binnen.
Wij tonen U graag vrijblijvend de uitgebreide kollektie.
Ook de tekst kunnen wij met U samenstellen.

Galamagracht 9, lJlst
te1.05155-1318 I
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KNALVUURWERK

x Kanonslag shising

...:.......x Kanonslag shising - per slof (20)
(geen korting van 10%)

x Rotje

x Mitrailleurband - 60
x Zevenklapper...

0,60
9,95

0,20
1,75

0,30

1.

GROND- en SIERVUURWERK

x Goudfontein.... O,75
x Zilverfontein... 0J5
x Knetterfontein.. 0,50
x Huilsirene 1.10
x Grondbloem.... 0,35
x Jumping Jack . . O,75
x Vrijheidsmuziek . 6,50
x 3-Kleurenfontein. A,75
x Flitsend wiel. . . 0,75
x Bengaalse vuurpot klein . . . . . 2,85
x Bengaalsevuurpotgroot. . . . . 5,75
x Wonderpot..... 1,00
x Welkomstgroet,. 1,75
x Festival groot . 4,50

,.........; x Fluitend orgel. . 5,50
x Super juwelenpot 6,50

2.

LICHTKOGELS

x Parachute-1-..
x Parachute -7 - . .

x Lange Jan . .

x Romeinse kaars - 7 -

x Romeinse kaars - 15 -

x Romeinse kaars - 25

1,00
3,65
7,50
0,60
1,00
2,20

RAKETTEN eN PIJLEN

I
ï
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KLEIN VUURWERK

x Morning Glory . 1 b0
x Bengaalse fakkel . 0,90
xTrektouwtjes... 0,30
x Sterretjes - zilver O b0
x Ster (zilver) super lang 1,10

x AANSTEEKKOORD 0,70

5.t
SPECIALE PAKKET-AANBI ED INGEN

VISSER
IJLST
Galamagracht 9
8651 EB lJlst
Tel.05155 - 1318

x GEMENGD PAKKET.

x KNALPAKKET ..,.......
x METERPAKKET .

x SIERPAKKETGROOT .. .. .

x SIERPAKKET DOOS.

x SIERPAKKET . .

x ASSORTIMENTSDOOS. . . . .

x ASSORTIMENTPTJLEN . . . .

x PIJLEN-PAKKET GROOT . . .

Bestellíjst

17.50 ...........[.....

1o,oo .. 
+

42,50 ..... ....t...

28,00 ...........1......

12,50 .,...,,...+....

11.00,..........[......

22,50 , .[

1 1,00 .........,.1.......

25,00 ..........1.....

:_l*

Inleveringsdatum:....................... Kontantbetaald: jalnee

Bij bestelling (uitgezonderd kanonslagen) via deze bestel-
lijst voor 29 december a.s. en kontante betaling 10% kor-
ting !

Bestel nu !!!
Afhalen en verkoop alleen op 30 en 31 december!
Prijs- en assortimentswijzigingen en uitverkocht voorbe-
houden.
Voor informatie over vuurwerk, zie achterkant van deze
beste | | ijst.

o.

.......,.., x

........... x

........... x

........... x

........... x

........... x

........... x

Fluitpijl
Parachutepij I

Wildeganspijl
Baby-fluit-pijl.....
Sneeuwvalpijl .....
Selectiepijl
Verrassingspijl.....

0.65
0,85
1,00
1,00
2,15
4,25
8,75

4.

Korting 10 %

VËRKOOP VANAF 16 JAAR
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VUU RWERKHANDEL NEDER LAND ADVISEERT

VUURWERK IS NIET GEVAARLIJK. MAAR KAN WEL
DOOR U GEVAARLIJK GEBRUIKT WORDEN.

LEES ENKELE UREN VOOR GEBRUIK ZORGVULDIG DE ACHTER-
ZIJDE VAN DEZE BESTELLIJST EN NEEMT U A.U.B. DE 8 TIPS
VOOR HET AFSTEKEN VAN VUURWERK TER HARTE.

NEEM NOO]T VUUBWERK IN DE HAND, LEG OF ZET HET OP
STRAAT EN STEEK HET AAN MET BRANDENDE SIGARET OF
AANSTEEKKOORD..

GOOI NOOIT MET BRANDEND VUURWERK.
ZEKER NIET NAAR MENS EN DIER.

STEEK VUURWERK Al.TIJD BUITENSHUIS AF.

STEEK "MISSERS" NIET OPNIEUW AAN.
EXPERIMENTEER NOOIT MET VUURWERK.

HOUDT U ZICH A.U.B. AAN DE PLAATSELIJKE
VOORSCHRIFTEN WAT BETRÊFT HET AFSTEKEN VAN
VUURWERK.

BEWARING
Bewaar, tijdens het afsteken
het vuuruverk op een veilige
plaats. Voorkom voortijdige

GEBBUIKSAANWIJZING
Lees enkele uren voor
gebruik zorgvuldig de

gebru iksaanwijzing.

KNAL.VUURWERK
Niet in de hand houden.

Op de grond leggen en met
gestrekte arm aansteken.

en ander luchwuurwerk.
Stevig in de grond plaàtsen

en tont aansteken.

DRAADVUURWERK
Ophangen of met geitrektè

arm vasthouden en dan
aansteken.

I VUURPIJLEN
-. 

Rechtop in lege vaststaande
Ttes ptaatsen en lont aansteken.

Eventuele beschermhuis
verwijderen.

FONTEINEN-VULKAN EÀr
Op vlakke bodem plaatsen

en lont aansteken. Niet aan-
teken in de buurt van brand-

brandbare voorwerpen.

' ZONNËN
Met spijker op boom of lat

bevestigen en lont
aanste,ken.

Afstand bewaren.


