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Samen op weg in lJlst
Ds. Paul van derWaal en ds. Hans Buurmeester in gesprek

Beiden kwamen ze aan het woord, en wel over het woord met de grote 'W'en
daarnaastJs mens.
Twee niet alleen van de kansel prekende predikanten, maar ook in hart en ziel
betrokkenen.Zeziin samen een heel stuk'op weg geweest', en hun weg
(b)lijkt dezelÍde te zijn. Indien het stappenplan van de commissie'Samen op
weg' uitkomt, is er op 1 januari 1995 sprake van een federatieve gemeente in
lJlst.
Eén van de drijvende krachten achter dit geheel zal het weliswaar meemaken,
maar niet meer als predikant in lJlst; hij is elders beroepen. Een verhaal over
.le vertrekkende en de blijvende mensen, oÍ hoe gereformeerd en hervormd

r.-.lkaarvonden. Ds. Hans Buurmeesteren ds. Paulvan derWaalaan hetwoord.

Gezamenlijkheid in erediensten, in het jeugdwerk,
een gezamenlijk kerkblad, en gezamenlijk als pre-
dikanten met gezamenlijke ideeën, zittend op een
tweezitsbank. Oecumene ten top! De hervormde
en gereformeerde gemeente (in willekeurige volg-
orde) hebben stormachtige ontwikkelingen door-
gemaakt. Nuancerend als beiden zijn, weten ze
aan te geven, dat het voor het ene kerkelid niet
snel genoeg kon gaan, terwijl het voor de ander
omgekeerd was; 'linksen hebben rechtsen nodig,
en bidders hebben werkers nodig' is de spreuk die
voor beiden een kern van waarheid inhoudt.
De in 1987 beroepen ds. Buurmeester krijgt in ds.
Van derWaal, die in 1988 zijn ambt aanvaardt een
gesprekspartner, waardoor ze het werk van hun
voorgaande kollega's kunnen voortzetten. Binnen
kode tijd weten ze theologisch gezien een een-
heid te smeden.
Hun beider simpel klindende, maar toch moeiliike

opdracht is geen 'tussenpersoon'tussen God en
de mensen te zijn, maar juist 'venster naar God'.
Ooit verlelde na een van zijn optredens performer/
komiek Freek de Jonge aan Hans Buurmeester,
dat 'zijn vader kapot gegaan is aan de kerk'. Dit
heeft hem bezig gehouden, en (wederom) geza-
melijk blijven ze zichzelÍ afvragen hoe het verder
moet.
Vragen als 'ls de kerk zelf geen randkerk gewor-
den, en hoe buitenkerkelijk zijn we zelÍ' en 'de kerk
moet luisteren, en niet zien wie er buiten gesloten
kan worden, maar juist wie er bij kan komen' getui-
gen van realiteitszin en betrokkenheid. Ook de te-
rugkeer van de eens verafschuwde symboliek op
kerkelijk gebied blijkt mogelijk. Met Pasen worden
de kaarsen weer aangestoken, en zoals beiden
zeggen 'het heeft wel wat'. Hoog tijd wordt het vol-
gens hen dat er weer oog komt voor de'eigen tra-
ditie'.

ANNA SCHRAA-VAN POPTA

GEDIPLOMEERD
PED ICU RE

Geeuwkade 11 - Telefoon 1930

Beide predikanten hebben zeker geen behoefte
'eenheidsworst' te fabriceren. Er is volgens hen
geen sprake van een optelsom, waarin 1 en I ab-
soluut 2 is. Het gaat eerder, zoals ze alle twee
gloedvol betogen om elkaars kwaliteiten te ont-
dekken, en te leren, dat er ook anders tegenaan
gekeken kan worden. Zêér zeker zijn ze in hun op-
vatting dat: 'de kracht in de mensen zelf ligt, en
niet in de ambtsdragers'. Hun belofte tot 'het toe-
rusten tot onderling hulpbetoon' vinden zij een
Íundamentele taak, maar ook datgene waat ze er
eigenlijk voor zijn.
Het oude gezegde: 'Twee geloven op één kus-
sen. . .' ging niet op; het was een tweezitsbank, en
ik kon er niet tussen. Het samenwerkingsproces
en uiteindelijk de Íederatie zal er komen; dit door
voorwerk van diverse anderen, en tweê strijdbare
predikanten. Al pratende merk ik ook dat het een-
wordingsproces soms wel en soms niet in ge-
meentelijke kring in dank afgenomen wordt (JK),
maar met de boodschao dat 'God van ons allen
houdt' maken ze een statement waaraan (bijna)
niet te ontkomen is.

lJlst gaat verder, gelovigen en niet-gelovigen gaan
verder, niet alleen Paul van der Waal maar meer-
dej" mensen zullen 'iemand' missen. Soms zou je
zeggen: 'Jammer dat we elkaar niet eerder ont-
moet hebben.' Spijtig dat Hans vertrekt, maar het
hoort er allemaal bij.

J.K.

Voor de Stadsfeesten van 1993
zoeken wij weer een Stadsvrouwe en
twee HoÍdames.
Wie zin heeft om 3 dagen in de
belangstelling te staan van ons Stedeke
kan zich opgeven bij Roos Gerlofs,
Sicco Sjaerdemalaan 23 of bij Dirry
Bakker, De Dassenboarch 1.

DE KOEPEL
IJLST

De Koepel
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#
Naast verÍwaren, glas en

behang hebben wij u nu ook
ijzerwaren en tuingereed.
schappen aan te bieden.

Uw vakman:

J.G.DEVRIES -IJI.S.T
sclrlËers. en beharyercbecltff

ctoc'.ItarLze;ll-zlrrk
Galamagracht 13 - TEL. OSíSS-1382

ljlsterkade 114, 8608 AC Sneek
Telefoon 0S1S0-14000
Telefax 0S150-29850

Taxivervoer
Groepsvervoer
Schoolvervoer
Reisvervoer
Direktievervoer
Ziekenvervoer
Trouwrijden
Rolstoelvervoer
VIP-bussen (8 personen)

Voor al uw

* onderhouds- en
* timmerwerk
kunt u terecht bij

HUISMAN
Eegracht 37 - tJtst
05155 - 1735
05155-2023

VAN VLOER TOT DAKPAN
ONDERHOUDSBEDRIJF HUISMANT

FilUTE}E$EEIRIJF
R"IKRtrDEE
I] KUNT IIIEA TEBECITT VOOR:

* Reparatles * Groto & Klelne Beurten
. APK-Autokeurlng * Autospulten

. Onderdelen ' Verkoop van Nleuwe &
Gebru[<tc auto's

KWALITEITSFIETSEN VOOR IEDEREENIT

$rzells O ToURFIETSEN

Betrvus : ill#ïfrttt-=tSPaÍle o spARrAMEr
O JEUGD/KINDERFIETSEN. BROMFIETSE- 

NUENHUIS
.ilï-ffi"ffi*'.;;" TWEEWIELERS

lilsl Jurjen Hoomansstraat 2 teleÍoon os1s5-1664

VOOR WONING-
EN

UTILITEITSBOUW
installatiebedrijf

UW ADRES VOOR:
o Centrale verwarmingsinstallaties
o Energiebesparende verwarmingssystemen
o Renovatie van bestaande verwqrmingsinstallaties
o Elektro-technische installaties
o Energiebesparende verlichtingssystemen
o Airconditioning
o Sanitair installaties
o Loodgieterswerken
o Dakbedekking
o Eigen storings-, onderhouds- en servicedienst

Nevenvestiging lJlst,
tel.05'155-2642

tel. Sj. Wiebenga 05155-1529
Eegracht 105

BROUWER

Voor ovenverse bakkersprodukten naar

Dfr tbotr rn'e,8lnnilur Dil J
GEEUWKADE 1 - 8651 AA IJLST TELEFOON 05155-.1557
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Mevrouw W. Kempenaar-Verhoog, Jonker Ris-
pensstraat 9, telefoon 1747.

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

JPUNITS'OEWruJfiI
BEDANKT!
Wij willen graag alle mensen héel hartelijk be-
danken voor hun geweldige hulp en medeleven
toen, door ziekte, het voor ons erg moeilijk was.
Inmiddels zijn wij verhuisd naar Ylostinslaan 1,

Rood 39, 8651 AP lJlst.
Klaas en Geeske Hoomans

De vele attenties die ik mocht ontvangen tijdens
mijn verblijf in het ziekenhuis in Sneek en Gro-
ningen en bij mijn thuiskomst hebben mij bijzon-
der goed gedaan.
lk wil een iedêr ook namens miin man daarvoor
heel hartelilk bedanken!

J. Kramer-van Huissteden
J. Nooitgedagtstraat 5

MIJN HOBBY, UW GEMAK
Het vertÍouwde adres voor al uw sliipwerk:
Scharen, messen, tuin- en hobbygereed-
-schap, Ook voor slijpen en herstellen van uw
gazonmaarers.
Nog diverse goede 2e-hands grasmaaiers te
koop vanaf f 30,-.
Uw fijnslijper P.H. de Vries, Bockamasraal 27,
tel. 1782.

CURSUS IN OUILTEN
In het najaar wordt, voorlopig de laatste,
cursus in Ouilten voor beginners gehouden.
Het is de bedoeling om 5x op maandag-
avond bij elkaarte komen in Heeg. Opgave
en inlichtingen bij onderstaand adres:
R. de Jager-Cnossen, de Campen 1,
8621 CG Hees. Te|.05154-2380.

een uitgave van:
Drukkerij Visser,
Galamagracht 9, lJlst,
tel. 05'155-'1318

Redaktie: A. Kuipers
J. Keizer

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

Opmaak: Studio Sybe Houtsma,
lJlst

Druk: Drukkerij Visser, lJlst

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

O@pyright Drukkerij Visser. Nists uii deze
Ultglyo m89 wordsn very€elvoudigd door
mlddol van druk, fotokoois, mikÍotilm ot og
anlgorloi andeÍe wijze, zonder voorafgaands
tooltomming van da uilgêvor.

qiEil[OA

2 septembeÍ
18 septembeÍ
24 september

25 september

N.C.V.B. KoÍÍiemorgen, Mienskipsh0s.
Klaverjassen, Mienskipsh0s.
N.C.V.B. De heer Postema uit Sneek vertelt aan de hand van dia's over Reis
naar Rusland, Mienskipsh0s.
De buurtverenigingen De Rat en Ald Drylts: open klaverjasavond in Het Wapen
van lJlst.

Sjoelen vanaf 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-
kiosh0s.
Muziekkorps'Goncordia' repetitie iedere maan-
dagavond 19.30-21 .30 in het Mienskipsh0s.
Judo lessen, iedere dinsdag 16.00-19.00 uur in
sporthal De Utherne.
Volksdansen De Yleke Dounsers, jongerengroep
dinsdagavond 2O.OO-22.00 uur, 1 keer in de 14
'.gen in het Himsterh0steOosthem. Ouderen ie-

'1,"re dinsdagmiddag van 13.30-15.00 uur in het
Mienskipsh0s.
Schaken elke dinsdagavond in Hei Wapen van
lJlst.
Dammen elke maandavond in Het Wapen van
lJlst.
Amnêsty International elke 2e donderdag van
de maand, 19.00-21 .00 uur in de bibliotheek.
Kaatsên elke woensdagavond in De Utherne.
Badmintonverenging Flash elke donderdag van
18.00-22.30 uur in De Utherne.
Volleybalvereniging StànÍries elke dinsdag
vanaf 1 9.00 uur.
Tafeftennis maandag van 19.00 tot 23.00 uu(,za-
terdag van 9.00-1 3.00 uur ieugd.

Gymnastiekvereniging StànÍries maa4dag
8.45-9.45 uur, 16.00-22.30 uur; woensdag 13.00-
20.00 uur; donderdag 17.00-18.00 uur, vrijdag
1 6.00-1 8.00 uur en zaterdag 9.00-1 2.00 uur in De
Utherne.
DaÉclub iedere dinsdagavond vanaf 20.00 uur
Bondswedstrijd en iedere donderdagavond in Het
Waoen van lJlst.
FNV info-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
llm 7 jaar, 1 4.00-1 5.00 uur 8 t/m 1 1 jaar. Toffe-
Tiener-Bijbelclub: vrijdags eens per '14 dagen,
19.30-21 .00 uur 12 t/m 1 5 jaar in het Mienskips-
h0s.

Sportvereniging V.O.P.: trainingsuren, vrijda-
gavond 18.00-19.00 uur rekreatie voetbal heren;
19.00-20.00 uur rekreatie vollevbal voor dames
en heren.

1268 - 725 iaar stad lJlst - 1993
De retjniecommissie heeft, naar zij hoopt, een attraktieÍ programma samengesteld rond de re0nie 1263

'25 jaar stad lJlst - 1993.

\-,t programma ziet er als volgt uit:

Donderdag 29 april 1993:
18.00 uur: Spektakel De Sterkste Man van de Zuidwesthoek met muzikale omlijsting.
Vrijdag 30 april 1993 (Koninginnedag):
9.30 uur: Foto-puzzeltocht voor het gehele gezin. Na afloop prijsuitreiking en gezellig samenziln.
14.00 uur: Daverend kinderprogramma van 4 i/m 12 jaar met Adriaan's dubbele kinderpretshow.
21.00 uur: Superband voor jong en oud met de S-mans formatie EXPRESS.
Zaterdag I mei 1993:
9.30 uur: Inschrijving reunie.
10.00 uur: Aanvang reiinie voor alle lJlsters en oud-lJlsters; Íototen- toonstelling Mienskipsh0s en
draaien van Íilms over oud lJlst. Tevens bezichtiging alle bedrijvên en molen De Rat. Deze dag wordt ge-
heel veaorgd en de kosten bedragen / 35,- per persoon.
20.00 uur: Gevariëerde avond in de feêstelijk aangeklede Alu Hal met optreden van muziekvereniging
Goncordia met: 'Concordia de wereld rond'. -Verder een revue met Rinze Westra en Jan van den Bosch.
-Muzikale omlijst- ing Friesland Combo (-onder voorbehoud). Na aÍloop groot bal.
Op het parkeerterrein bij het sportveldencomplex De Utherne staat een grote Alu Hal van de firma Van
Kammen uit Oosternijkerk, die ook de volledige catering verzorgt.

We kunnen u meedelen dat de eerste rerlnisten zich reeds hebben gemeld. Ook twee'àld-Kypmantsjes'
uit Canada hopen acte de présence te geven en wie weet volgen er nog meer'buitenlanders'.
Maak uw familie, vrienden en bekenden in binnen- en buitenland attent op deze retinie.
Wij merken hierbij op dat ook de mensen in lJlst die deze rerlnie willen meemaken zich dienen op te ge-
ven.
Opgave bij: Jan Schilstra, Galamagracht 8Z 8651 EE lJlst, tel. 05155-1425; Joh. Nijdam, Eegracht 104,
8651 EJ Ulst, te1.05155-1783;AÍke Frankena- Hoomans,Ylostinslaan 40,8651 AVlJlst, te1.05155-1323.
Laat de telefoons roodgloeiend staan!

De reriniecommissie
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Galamagracht 44 - lJlst
Te|.05155-1996

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

Proefde U al:

Ons vers gemalen

heerlijk gekruid
gehakt

en onze ecnle

Friese droge worst?

Dinsdags- en vri jdagsavonds
bezorgen wij Uw bestelling!

SLAGERIJ

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

Yaaromllopen...
afs aYootdel@
hanJharcn?

De doe-het-zelver huurt bii
ons o.a.: a Ladders a Rol-
sÍelgers o Speciemolens
. Cirkelzagen a Decoupeer-
zagen a BoOrmachines
o schuurmachin'es o Parket_
sch uu rmac h i nes c e 1sn6-
of Tuinfrezen a Kettina-
zagen enz. enz.

M.SIIPERDA
Gereedschapverhuur

" Gediplomeerde Autorij scho ol "
ook voor autobus

De Dassenboarch 12 - 8651 B'W lJlst - Telefoon 05155-2009

o Lestijden 60 minuten

r Opfriscursus voor de niet regelmatige rijders
r Voortgezette opleiding op gÍoot materieel

o Het leren en durven rijden in Amsterdam

r Theoriecursus... ook voor 17% jarigen

r Hoog slagingspercentage!

voor meer informaÍie.

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

Speciale drogisterij en kosmetica-aÍdeling

Let op onze wekeliikse folder

SPEERSÏRA'S
VOORDEELMARKT
Stadslaan 2 - TeleÍoon 1206

tr
tr
tr
tr

GROND- EN VERZETWERK
WALBESCHOEIING
HEIWERK N RIOLERING
AGRAR ISCHE WERKZAAMHEDEN

\.-.

ïffiiiïinii'iffiiïïfiïi
Galamagracht 107 8651 EE lJlst 05155-1491

TIMMER- EN AANNEMERSBEDRIJF

FA.G.SPIJKSMA&ZN.

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

voor u op maat

Uilenburg 35 - lJlst - Tel. 05155-1228
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Hoe werkt het Gastouderburo?
Het Gastouderburo bemiddelt tussen de vraagou-
ders, die opvang nodig hebben voor hun kind, en
gastouders, dre opvang willen verzorgen in hun ei-
gen woning. Het gaat om kinderen van 0-12 jaar.

Na aanmelding vindt een persoonlijk gesprek
plaats met de vraag- en gastouder, waarin gege-
vens, wensen en mogelijkheden worden ge-
noemd. Op grond van deze gegevens wordt er bij
de vraagouder een 'passende' gastouder ge-
zocht. Er wordt een koppelingsgesprek georgani-
seerd, waarin zoveel mogelijk informatie met be-
trekking tot de opvang wordt uitgewisseld. Hierna
krijgen beide partijen bedenktijd of ze akkoord
gaan met de koppeling. De afspraken worden
vastgelegd in een overeenkomst en de opvang
kan beginnen met een proeftijd van ongeveer 1

maano.
De gehele procedure vindt plaats onder begelei-
ding van het Gastouderburo.
Wat doet het Gastouderburo nog mêer?
Naast de bemiddeling verzoÍgt het Gastouder-
buro ook de begeleiding tijdens de opvang. Hier-
voor worden er huisbezoeken afgelegd en een
paar keer per iaar groepsbijeenkomsten georgani-
seerd. Voor het lenen van materiaal, zoals ledikan-
tjes, boxen etcetera kan men ook bij het Gastou-
derburo terecht.
InÍormatie: Wie meer wil weten over het Gastou-
derburo kan bellen met Geja Jaasma, koórdinator
Gastouderburo, tel. 05150-22633, Stichting Kin-
deropvang, J. Douwamastraat 33 te Sneek.

Cursussen Fries voor
niet-Friestaligen
Via uw buren, kennissenkring oÍ werk zult u re-
gelmatig in aanraking komen met de Friese taal.
Wilt u zelÍ Fries leren verstaan, lezen of spre-
ken? ln een groep oÍ door zelÍstudie? Dan bent
u bij de AFUK aan het juiste adres. leder jaar
volgen zon 1 000 cursisten eên van de cursussen
van de AFUK. Ook bij u in de buurt.
FÍies veÍstaan en lezen (NF l)
Op deze cursus leert u Fries verstaan en lezen
en enigszins spreken De cursus is zeer geschikt
als u nog maar kort in Friesland woont oÍ er zult
gaan wonen.
Tijd: van oktober tot april wekelijks 2 uren.
Cursusgeld: t 125,-.
Basispakket leermiddelen: t 47,50.
Fries spreken (NF ll)
Na de cursus verstaan en lezen kunt u in het
daaropvolgden jaar de cursus spreken volgen.
Tijd: van oktober tot april wekelijks 2 urcn.
Cursusgeld: f 125,--.
Basispakket leermiddelen: f 25,-.
Intensieve cursus spreken
Woont u al langer in Friesland, verstaat u al re-

buitenlands geld, reischeques

en reisverzekering

BabobanH E lnlr'x;;r;*r
Geopend: 9.00-12.30 / 13.00-16.00 uur + vrijdagavond 19.00-20.00 uur

woensdagmiddag gesloten.

Stichting Jeugd- en
Jongerenwerk gaat door
De vakantie is grotendeels voorbij. Toch willen
wij u graag informeren over de stand van zaken
binnen het jongerenwerk.
Het gebouw van de Trochsetters wordt niet
gesloten. Begin september beginnen we met
een heêl andêre opzet.
We zijn dan ook heel blij dat het jeugdbestuur
van |J.V.C. met ons gaat samenwerken en we
hopen van harte dat de lJlster jeugd ons niet in
de kou laat staan. Het is toch zonde dat najaren
vechten om hier iets voor de jeugd te krijgen en
dat het binnen twee jaar moet verdwijnen omdat
er geen animo voor is. Alle werk en inzet van
bestuuÍ en vrijwilligers is dan tevergeeÍs
geweest!

Het programma dat we gaan brengen (onder
voorbehoud) ziet er als volgt uit:
September: klaverjassen, volleybaltoernooi,
speurtocht.
Oktober: videomiddag, poffertjes bakken + bin-
go, viswedstrijd, spelmiddag.
r/anaf november beginnen we met kortdurendê

UJrsussen met onder andere handenarbeid, zij-
deschilderen en bloemschikken.
Na de vakantie volgen verdere mededelingen.
Bij deze plaats we ook een oproep voor vrijwilli-
gers die met ons willen proberen om het jeugd-
honk te behouden.
Voor informatie kunt u terecht oo tel. 1856.

Stichting Jeugd- en Jongerenwerk

Ned. Chr. Vrouwenbond
Met ingang van september gaan we een
nieuw N.C.V.B. seizoen tegemoet en voor de
komende maanden in 1992 staan de volgende
onderwerpen op het programma:
25 septembeÍ: De heer G. Postma uit Sneek
vertelt aan de hand van dias over Reis naar
Rusland.
22 oktober: Ds. v.d. Sluis uit Oldeboorn over
Genetische Manioulatie.
26 november: Hr. Notermans uit Workum

_ er Haptonomie.-í7 december: Adventie-Kerstavond met de
gezamenlijke vrouwenverenigingen uit lJlst.
Wordt deze keer verzorgd door de C.P.V. en
Gereformeerde vrouwenvereniging.
Onze koffiemorgen houden we op 2 septem-
ber a.s. Hierover krijgt u nog nader bericht.
Graag nodigen wij niet-leden uit eens een
avond onze gast te zijn om zo kennis te ma-
ken met het werk van onze N.C.V.B.
U bent van harte welkom!
De avonden worden gehouden in het Miens-
kipsh0s en beginnen om 20.00 uur.
Nadere inlichtingen bij onze secretaresse me-
vrouw J. Posthuma-v.d. Boomgaard, Sicco
Sjaerdemalaan 15, tel. 1215.
GÍaag tot ziens!

Het bestuur

Naaicursus
voor beginners
Door de goede ervaringen die ik het aÍgelopen
seizoen heb gehad, ben ik van plan ook het ko-
mende cursusjaar op dezelÍde manier les te
geven.

We gaan dus weer losse onderdelen maken in
groepsverband van maximaal 5 personen. Op
deze manier kan iedere cuÍsist voldoende aan-
dacht krilgen.
Het aantal lessen is weer vastgesteld op 12. De
kosten bedragen f 120,- inclusieÍ lesmateriaal.
Voor eventuele inlichtingen kunt u mij bellen:
te|.05155-1390.

Minte Mast-de Boer
rerares coupeuse
Geeuwkade 13. 8651 AA lJlst.

Naaicursus
U bent gewend om nu de aankondiging van de
nieuwe najaarscursus hier te lezen. Toch moet
ik u deze keer teleurstellen.
In verband met een korte studie van ongeveer
een half jaar heb ik gemeend de na.jaarscursus
niet door te laten gaan.
Zodra ik deze studie afgrond heb, zal de naai-
cursus weer als vanouds starten. Wanneer dat
precies zal zijn kunt u dan
Kypmantsje.

weer lezen in lt

Betty Oppêwal

Kinderopvang gemeente
Wymbritseradiel
Het gastouderburo van de Stichting Kinderop-
vang in Sneek gaat samenwerken met de ge-
meente Wymbritseradiel. Dit betekent dat ouders,
woonachtig in de gemeente Wymbritseradiel die
opvang zoeken voor hun kind, vanaf heden een
beroep kunnen doen op het Gastouderburo.
Het Gastouderburo is gevestigd in de Jancko
Douwamastraat 33 te Sneek.
Voor wie is het Gastouderburo?
Vraagouders die opvang zoeken voor hun kind
kunnen zich aanmelden bij het Gastouderburo.
Het voordeel van het Gastouderburo is dat er oo-
vang op maat kan worden geleverd. Erwordt reke-
ning gehouden met de wensen, opvoedingsi-
deeën en geloofsovertuiging van de ouder. Ook
ouders die vanwege hun _werkzaamheden be-
hoefte hebben aan Ílexibele opvangtijden, kunnen
terecht bij het Gastouderburo. Vraagouders beta-
len een bedrag voor de opvang dat afhankelijk is
van hun inkomen.
Hoe wordtje gastouder?
Gastouders die het leuk vinden om kinderen oo te
vangen in hun eigen woning kunnen zich aanmel-
den bij het Gastouderburo. In een gesprek wordt
geihventariseerd wat de mogelijkheden en wen-
sen zijn van de gastouders. Om ingeschreven te
worden moet de gastouder gemotiveerd zijn en de
ruimte moet geschikt zijn voor de opvang van kin-
deren. Ook komen de opvoedingsideeën van de
gastouder aan de orde.
Een gastouder ontvangt / 3,50 per uur per kind.
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Aovrcs
BronornorH
Bouwgeonnorns
Terruwenr

TEL. 05155-1592

7, 8ó50 AA,IJLST.

Bondsspaarbank
os

van 1818 Sneek-lJtst

Stadslaan 51
05155-'t245
o.g.g.
051 50-1 2796

Dagelijks geopend
van 9.00-12.30 uur

....voor Uw salarisrekening

....voor Uw spaarrekeningen

....voor Uw verzekeringen

....voor Uw reizen

Ons kantoor in Sneek is iedere
werkdag oryn van 9.00-16.00 u.
Donderd agavond van 17.00-
19.00 uur.

Doe meer met de bank
die meer doet
BONDSSPAARBANK

Occasions en
N ieuw-verkoop
Goede service

Te|.1249
Holtropweg 5

Reparatie
Plaatwerk - Spuiten

UÍ|Í|RDEET PAKTU
BIJ fiÍ|tFF

qru
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delijk Fries en wilt u Fries leren spreken, dan
kunt u het best een intensieve cursus volgen.
Tijd: van oktober tot april wekelijks 2 uren en
thuisopdrachten.
Cursusgeld: t 125,-.
Basispakket leermiddelen: Í 25,-.
Spoedcursus
Wilt u in zeer korte tijd Fries leren verstaan en
spreken dan raden wij u aan een spoedcursus tê
volgen. Deze cursus wordt gehouden op de
Fryske Folkshegeskoalle Schylgeralán op
Terschelling.
Tijd: 1 week in december en 1 week in januari.
Cursusgeld: Í 1500,- alles inbegrepen, op basis
van vol pension.
Conversatiecursus
In de praktijk blijk, dat ex-cursisten van een cur-
sus sprêken vaak meer gelegenheid willen heb-
ben om het geleerde te onderhouden. Daarom
organiseert de AFUK conversatiecursussen. De
inhoud van de cursus wordt in overleg met de
cursisten beoaald.
Tijd: van oktober tot april, maandelijk 2 uren.
Cursusgeld: Í 40,-.
Cursusolaatsen

' _ r AFUK organiseert de bovengenoemde cur-
sussen overal waar zich tenminste I cursisten
hebben aangemeld.
Wij informeren u graag over de dichtstbijzijnde
cursusplaatsen en de begindatum van de
cursus.
Voor meer inlichtingen en opgaven kunt u te-
recht bij Anke Steenaart, Oosthem, tel.
05155-2176 oÍ bij AFUK Leeuwarden, tel.
058-1 38045.

Kursussen Frysk Íoar
Frysktaligen
Wolle jo ek wolris wat opskriuwe yn de taal dyt
jo wend binne te praten? Wiene jo al lang fan
doel Frysk skriuwen te learen? Wolle jo mear
witte Ían de Fryske skiednis en literatuer?
Dan is ien Ían de folgjende kursussen faaks wat
foar jo:

Leargong A
,dizze kursus leare jo hoet ienfáldige teksten,

\r*as Étnoegings, advertinsjes, briefkes en
ferslaggen skriuwe kinne.
Fierder krije de krekte stavering, de wurdskat,
taalregels, oersetten en lêzen omtinken. Foar
amtners binne der spesjale opdrachten, oanpast
oan de deistige beropspraktyk. Jo kinne de kur-
sus óÍslute mei it eksamen toar it Fryslàndiplo-
ma A.
Tiid: Ían oktober oant april 2 oeren wyks mei
thÉsopdrachten.
Kursusjild: f 125,-.
Basispakket learmiddels Í 72,50.
Leargong B
As jo de stavering al aardich yn 'e macht hawwe
en mear witte wolle fan taal, skiednis en literatu-
er, kinne jo Íierder gean mei leargong B.
Wat de taal oangiet krije de folgjende 0nderdie-
len ekstra omtinken: it skriuwen en oerseilen fan
Íerskate teksten, stavering, taaleigen, tiidwur-
den en ynterferinsjes.
By literatuer giet it om it tiidrek 1945 oant hjoed
de dei ta, by skiednis om ynsjoch yn de 0ntwik-
keling Ían Fryslán oant 1648.
Tiid: fan oktober oant maaie 2 oeren wvks mei
thÉsopdrachten.
Kursusjild: í 125,-.
Basispakket learmiddels: f 132,50.
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M ei sj esveren i g i n g M a rtha
Deze mooie opname van de (grote) hervormde meisjesvereniging Martha is
omstreeks í926 gemaakt.
Hij is ingezonden door mevrouw Hiltje Bergstra-Groenveld, zij staat zelÍ
uiterst rechts op de foto.

De meisjesvereniging kwam in het winterseizoen
bijeen in de consistorie van de hervormde kerk.
Na gebed en bijbelinleiding gingen de meisjes
handwerken. Er werden allerlei nuttige arlikelen
vervaardigd die na verloop van tijd weer werden
weggegeven aan behoeft ige gemeenteleden.
Het hoogtepunt van de vereniging was het jaar-
feest, dat samen met de jongengsvereniging werd
gehouden.

De foto is genomen bii foto De Jong in Sneek. De
meisjes bezochten toen een toogdag in Sneek die
werd gehouden in het bekende 'Gebouw, van
Christelijke Belangen aan de Westersingel. Hiltje
Groenveld moest met een vriendin een verslao
van deze toogdag maken.

Achter ul.n.r: JetskeVierstra, Richtje Attena, Trijn-
tje Schuurmans, Lamkje Wiebenga, ypkje Meijer,
Yne Couperus, Ypkje Jaasma, Geertje deVries en
Anneke Bakker
Tweede rij: Hieke Zuidstra, Trui Meinsma, Tjits-
ke..., GeertjeVisse6 Nantje de Jong (later gehuwd
met Tj. v.d. Velde), Jetske Brouwer, Feikje Zwaag-
stra, Afke Zwaagstra, Meintje Buma, Bettje van
meester Hageman, Afke Minkema.
Derde rij, zittend: Rieme Muizelaa4 Folko deVries,
Anne Bakker Anne Visse6 juffrouw Maas leidster
Elbrich Troelstra, Afke van derWal (was later baker
en werd hier tante Afke genoemd), Hiltje Groen-
veld, Iater gehuwd met Meinte Bergstra, inzend-
ster van deze foto.
Voor: links Sjoukje Nijdam en rechts Oedske Vier-
stra.

Leargong C
Dizze kursus slót oan op de lesstoÍ fan leargong
B. By it 0nderdiel twataligens komt ek noch it
plak Ían it Frysk troch de ieuwen hinne oan 'e
oarder. By it skriuwen kinne jo kiezen foar literê_
re oÍ amtlike teksten (sjoch ek de kursus Frysk
yn it ofÍisjele Íerkear).
By literatuer wurdt it tiidrek fan 1800 oant 1945
behannele. De skiednis omfiemet it tiidrek van
1648 oant hjoed de dei ta.

Tiid: Ían oktober oant maaie 2 oeren wvks mei
thÉsopdrachten.
Kursusjild: f 125,--.
Basispakket learmiddels: f 1 10,--.
Literatuer
Foar áld-kursisten fan de taalkursussen en oare
belangstellenden organisearret de AFUK koarte
Iiteratuerkursussen Ían ornaris seis j0nen,
ferspraat oer it hiele winterskoft. De ynhàld Ían
de kursussen wurdt yn oerlis mei de kursisten
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. bloemen
o planten
. bloemsierkunst
o tuincentrum
. tuinarchitectuur
Dll allêr In uw 'elgen stad'

Príaé en Zakelíjh
de juiste

* verzekering
* hypotheek
* pensioen

SNEEIIEN
ASSUN,ANTIDIÍ,ANTOON

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

DE BOENBY

Voor alle bestratingen
ook sierbestrating

voor particulier en bedrijf

Bestratingsbedrijf

Fa. Nota en Zwaagman
Hettingawei 16 Bernhardstraat 3

8622XX Hommerts 8651 AM Ulst
05154-3566 05155-2503

Makelaardij
Schrale

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

Hypotheken en verzekeringen

Taxaties van alle onroerende goederen
blnnen 48 uur geregeld

Vraagt vrijblijvend inÍormatie.

Stadslaan 42, 8651 AG lJlst, te|.05155-221

In Dryltser
Slokje...

Slllterll J. Schreur
Galamagracht 34, lJlst

Te|.05155-1570

TIMMER- EN AANNEMERSBEDRIJF

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

lJlst, Roodhemsterweg 4, Telefoon 05155{880/1 348
Postadres: Postbus 29, 8650 AA lJlst

Autorijschool L. de BOef
Belangrijker dan een goedkoop

lesuur ls de eindrekenlng
na het rllexamen!
Ga daarom naar

Autorijschool L. de Boer
Popmawal 12

Ulst
Telefoon 05155-1553

VOLLEDIG
GEDIPLOMEERD

K ,y Uitvaartvereniging "Laatste Eer" lJlst
/ \ * Stijlvolle verzorging van begraÍenissen en crematies,

voor leden en niet-leden
* Opbaring in eigen aula in lJlst met onbeperkt bezoek-

gelegenheid voor nabestaanden
{< Indien gewenst opbaring thuis met koeling
{< Dienstverlening zonder winstbejag met voor leden bovendien

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.
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VOOR AL UW ONDERHOUD,
KUNSTSTOF RAMEN

ROODHEMSTERWEG 12
8651 CV IJLST
TEL. 051 55-1214
FAX 05155-2600

VERBOUW, NIEUWBOUW,
EN DAKKAPELLEN

BOUWBEDRIJ F

VISSER
IJLST

Wilt u meerweten,lees dan defolderdie u een de-
zer dagen in de bus krijgt, of kijk naar de Socutera-
uitzendingen van de Nedeíandse Kankerbestrii-
ding op Nederland 3 op zondag 30 augustus om
12.45 uur en op woensdag 2 september om 20.20
uur.
De Nederlandse Kankerbestrijding rekent ook dit
jaar weer op uw gift. Uw geld wordt goed besteed.

Nationale Collecte
Epilepsiebestrijding
De collecte voor de epilepsiebestrijding, gehou-
den van 29 juni tot en met 4 juli in lJlst, heeft een
bedrag opgebracht van f 1.644,35.
Alle gevers en medewerkers worden hartelijk
bedankt voor hun bijdrage.

U itslag avondvierdaagse
Oosthem e.o.
5 km: 1. Eastkime, Oosthem (groep 5); 2. Gymnas-
tiekvereniging Nea Us Nocht (groep .t 

); 3. ylostins-
school, lJlst (groep 4); 4. De Geanin, Folsgare
(groep 3).
10 km: 1. 't Zootje van Ootje (groep nr. 

.13); 
2. East-

kime, Oosthem (groep nr. 12).
De wisselbeker was voor de 5 km-groep nr. 5 van
de Eastkime.

Straatkaatsen lJlst
Tijdens de onlangs gehouden straatkaatswed-
strijd op de overkluizing in lJlst won het duo
Douwe Zijlstra en Nienke Luinenburg de eerste
prijs.
De wedstrijden werden op drie avonden gekaat-
sten er was veel publieke belangstelling.
Op de lijst stonden '12 parturen, waarvan enkele
geen derde maat hadden. Toch bleek dat bij het
straatkaatsen de derde maat geen extra gemis
hoeft te zijn, want het voornoemde duo won met
grote overmacht de eerste prijs.
In de halve finale hadden ze het wel erg moeilijk te-
gen Willem de Vries en Jan Nooitgedagt maar op
5 eersten gelijk miste Willem de Vries drie keer het
perk en dit was funest. De finale tussen Zijlstra/
Luinenburg en Arend Zijlstra, Cor de Jong en Jan
Bergstra werd een vrij eenvoudige overwinning
voor het duo met 5-2 en 6-2.
De verliezersronde werd ook al gewonnen door
een duo. In deze Íinale waren Jan van der Wal en
Hendrik Sweering te sterk voor Chris de Groot,
Marten Overwijk en Harm GerloÍsma. Vooral het
bekeken kaatsen van de oude rot Jan van derWal
werd fataal voor Chris de Groot cs. Met geplaatste
slagen werd menige kaats voorbij geslagen.
Na aÍloop kon voorzitter Arend Zijlstra in het Wa-
pen van lJlst de kransen en mini-telegraven over-
handigen aan de prijswinnaars.

Íêststeld en kin bestean rit: boekbesprekkings,
literêre tema;s of stÍeamings.
Tiid: 6kear2oeren.
Kursusjild: f 40,-.
Wat him/har opjaan wol of mear ynljochtingen
ha wol kin kontakt opnimme mei Anke Stee-
naart, Easthim, till. 05155-2176 of AFUK Liou-
wert, till. 058-138045.

Jaarboek Fries
Scheepvaart Museum
Het jaarboek í991 staat in het teken van de
scheepssier in de collectie van het Fries
Scheepvaart Museum, Er is deze zomer ook
een tentoonstelling over scheepssier in het
museum die duurt tot 29 augustus 1992,
ln het keurig verzorgde jaarboek is een overzichte-
liike catalogus opgenomen van de scheepstooi
die in het museum aanwezig is. Deze lijst bevat
'146 nummers en 163 duidelijke Íoto's.
Directeur Sietse ten Hoeve beschrijft in een inlei-
ding wat men zoal onder scheepssier verstaat: 'at-
tributen waarmee schepen werden (en nog wor-
den) vertraaid. Daarbij valt te denken aan naam-

'rrden, spiegelversieringen, kluisborden, bere-
\dhden, balken, randen, mastwortels, roerklikken,

roerleeuwen en wimoels'.
Als eerste voorbeeld van scheepsversiering
noemtïen Hoeve een spiegeljacht uit 1714. Mees-
ter-scheepstimmerman Pytter Sybes uit lJlst nam
de bouw van dit vaartuig aan voor Jonker Janno
van Seneaer. Hij verplichtte zich daarbij ook het
sniwerk te leveren. In het bestek staat: 'De aanne-
mer salmoeten leveren goet bequaam eeken hout,
de dikte hebbende naer vereys van de grote van 't
Jaght, tot de spiegel enbeeltbalke, kransen om de
vensters, manties en dolvinen en alles wat tot het
snijwerk behoort. Dit boven en omstaande soo ge-
noemt alsongenoemt sal worden gemaeckt van
goet eeken hout sonder sprjn (spint)'.
De tentoonstelling in de galerij van het museum
bêstaat uit 56 stukken van Friese herkomst. Ze
werden van particulieren oÍ andere musea in
bruikleen verkregen. Hierbij is ook een fraaie roer-
leeuw uit 1843. Hij is afkomstig van de boeier Hilda
die is gebouwd door Eeltje Teardzes Holtrop te

;drijderij voor paren op de Geeuw ter hoogte
\ah molen Dê Rat. Op de originele ansichtkaart
van omstreks 1907 is duidelijk te zien dat de grote
lJlster schaats (aanwinst 328 FSM) is opgehan-
gen tussen de twee voorste vlaggen.

lJlst. Deze roerversiering is een bruikleen van het
Tuiderzee Museum te Enkhuizen.

Aanwinsten
In 1991 verwierf het FSM 615 aanwinsten. Hierbii
zijn maar liefst 155 scheepsbouwtekeningen vaó
de bekende Piipster werf van de familie Roorda uit
Drachten. De collectie bevat onder andere de
bouwtekening van de SKS-sk0tsjes van Sneek en
Woudsend van het IFKS-sk0tsje De Woeste Oane.
Piet van Dijk (Bockamastraat) verzamelde ook
weer interessant materiaal voor het museum, na-
melijk schaatsen van de merken H.K. van der
Veen- Suawoude, K. Meinderts-Warga en M. van
der SchaaËBeetsterzwaag
lJsclub 'De lJlster Schaats' schonk een grote
Friese schaats (aanwinst 328). Deze bijzonder
grote schaats is 1.60 m lang en is omstreeks 1900
vervaardigd door de lJlster schaatsenmaker C.
Faber. Bij wedstrijden werd deze reuzenschaats
boven de baan gehangen. Nu hangt hij in het trap-
penhuis naar de lJszaal.

Fr.B.

JKOA-EKTESf
Nieuws van de
Kankerbestrijding
De jaarlijkse collecte voor de kankerbestriidino
valt dit jaar in de week van 31 augustus tot en mej
5 september.
Motto van de collecte is: "n beter leven voor kan-
kerpatiënten'.
Uw geld wordt namelijk onder meer besteed voor
ontwikkeling van minder belastende behandelin-
gen, voor begeleiding van kankerpatiënten en
voor voorlichting.
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De volledige uitslag was als volgt:
Winnaarsronde: 1. Douwe Zijlstra en Nienke Lui-
nenburg; 2. Arend Zijlstra, Cor de Jong en Jan
Bergstra; 3. Willem deVries en Jan Nooitgedagt.
Verliezersronde: 1. Jan van der Wal en Hendrik
Sweering; 2. Chris de Groot, Marten Overwijk en
Harm Gerlofsma.

De Pripper

ê" 
Loopptank

Sociaal Raadslieden
Vraag: Een paar weken geleden kreeg ik een lift
van een kennis. Hij 'vergat rechts voorrang te
verlenen metals gevolg een aanrijding. Het is
gelukkig bij wat blikschade gebleven en mijn
bril is gesneuveld, Kan ik de kosten van een
nieuwe bril op die kennis verhalen?
Wie als inzittende in een auto bij een aanrijding
schade lijdt (is letsel oploopt), kan de schuldige
aanspreken. Meestal zal de schuldige, oÍ dit nu de
bestuurder is van de auto met wie men meereed of
een andere weg- gebruiker, WA-verzekerd zijn. Er
zijn situaties waarin geen schuldige kan worden
aangewezen, bijvoorbeeld iemand remt voor een
overstekend hert en veroorzaakt een aanrijding. In
zo'n geval dekt deWA-verzekering de schade van
de inzittende niet. De schade wordt dan wel ver-
goed als de bestuurder een inzittenden-verzeke-
ring heeft aÍgesloten. Als in geval van een aanrijd-
ing de schuldige niet verzekerd is, onbekend is
(doorgereden), dan kan de inzittende een beroep
op het Waarborgfonds Motorverkeer doen.

Vraag: Onlangs hebben wij een huis gekocht.
Wij willen daarin dubbele beglazing
aanbrengen en hebben gehoord dat daar een
subsidie voor is. Kunnen wij die ook krijgen en
waar moeten wij dit aanvragen?
Antwoord: Als eigenaar-bewoner van een wonig
kunt u subsidie voor het plaatsen van dubbele
beglazing krijgen. De betreffende subsidierege-
ling heet:'subsidieregeling energiebesparing in
bestaande gebouwen'. De maximaal te verkriigen
subsidie is /180,- (excl. B.ïW) per m3.

Enkele voorwaarden zijn: 1 . de woning moet voor
1990 gereed ziin gekomen; 2. het werk moet door

'l'llstudrp,sybe houtsmo
voor grotische-vormgeving en produktie

ontwerp en uitvoering van
huisstijlen, beeldmerken,
advertenties. Íolders.
brochures, katalogie,
kalenders, verpakki ngen,
periodieken enz.

ook Íree-lance inzetbaar voor
het omzetten van schetsen en
ontwerpen in puntgave
werktekeni ngen.

galamagracht 34, 8651 ec ijlst
teleÍoon 051 55-2407/1820

CAf PIXGgaz

DIT is uwadresvoor
Shell Ílessegqs

o levering aan particulieren

o ín flessen en cilinders

o ookvoorde juiste apparatuur

Textiel & Kadoshop
vanHouten
SPIJKERBROEKEN AKTIE!!-
* De gehele maand september kunt u profiteren van onze merk-

spijkerbroekenaktie (Wrangler, BuÍfoon enz.)
Bij aankoop van 1 spijkerbroek naar keuze (kinder- oÍ groot) krijgt u

van ons

4 paar Sportsokken gratis!

De moeite van het bekijken waard:
o De originele Houthakkershemden

fantastische kwaliteit, vele kleuren

o Sweatshirts, Wrangler, BuÍÍoon, Besco,
alle nieuwe kleuren zijn er!

o Spijkeroverhemden, onverwoestbaar

Natuurlijk is september O1{DERGOED.MAAND.
Let op onze aanbiedingen in Sloggi - Jansen Tilanus en H.L.

Galamagracht I - IJLST - tel. 05155-1229

49,00

urnrt 35r00
4e;oo

Tot ziens bij ons in de winkel.



een ondernemer worden uitgevoerd; 3. men mag
geen opdracht geven tot het uitvoeren van de
werkzaamheden voordat de aanvraag is inge-
diend bij het energiebedrijfl (wacht de ontvangst-
bevestig- ing af); 4. de werkzaamheden moeten
binnen 2 jaar zijn uitgevoerd, betaald, gedecla-
reerd etc. De aanvraag kunt u indienen bij het
energiebedrijf, waar u ook meer informatie in kunt
wtnnen.

Vraag: lk ben alleenstaand en heb in 1990 een
eÉenis gekregen van / 25.0@,-. lk heb dit geld
op eên spaarrekenig gezet en kreeg onlangs
berichtvan de bank dat in Í991 / 1750,- rente
is bijgeboekt. Een medewerker van de bank
veÊelde mij dat ik over dezê rente
inkomstenbelasting moet betalen, Kunt u mij
vertellon of deze informatie juist is?
Antwoord: Het is inderdaad juist dat er over rente
die men heeft ontvangen belasting en premies
volksverzekeringen betaald moet worden. Echter
niet over het hele bedrag aan rente; er geldt een
rentevrijstelling. Deze vrijstelling is voor een onge-
huwde / 1 00,- en voor èen echtpaar / 2000,-. Dit
betekent voor u dat u belasting verschuldigd bent
over de rente voorzover deze meer bedraagt van- '?00,-. U moet dus over / 750,- betasting, dit is
frbg t voor personen jon ger dan 65 ja ar gá,.2 So/o.
Als u ouder dan 65 jaar bent 18,8%. De banken
zijn verplicht om elk jaar opgave te doen aan de
fiscus van de uitbetaalde rente.
Voor meer informatie over bovenstaande of an-
dere onderwerpen kunt u terecht bij Sociaal
Raadslieden in Sneek, Kruizebroederstraat 2, tel.
05150-22656. Maar u kunt ons ook vinden in de
Infobus in lJlst, op dinsdag van 10.00- 11.00 uur
op de Overkluizing.

o Natuurlijk, weer naar
school is niet altijd leuk!
MaaL wij hebben wel
stapels leuke

.CH00LSPULLEN!
Y

o Agenda's nog volop keus!

o Onze Pergamano-cursus

start begin september;
u kunt nog meedoen!

r 4 september a.s. zijn wij
's middags en 's avonds
gesloten.

VISSER.IJLST
BOEK-ENFOTOHANDEL.
SPEELGOED

Galamagracht 9, Tel. 1318
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S. Sjaerdemalaan 57
Pinksterblom 16
DeHimmen 19
Galamagracht g2

Stationsleane 24
Geeuwkade 1

Bockamastraat 19
Pytsjepólle 3
Eegracht 64
Julianastraat 34
Bockamastraat43
Ylostinslaan g0
De Pream | 2
Ylostinslaan 59
De Kling 30
Zevenpelsen 1 0
Ylostinslaan 76
Eegracht 33
Stadslaan 41
W. Oppedijkstraat 15
DeTjalk 12
Piekezijlstraat 46
Ylostinslaan 53
Stadslaan 31
De Dassenboarch 5
Draaisterhuizen 1

J. Nooitgedagtstraat 35
DeCingel 18
De Cingel 1

De Dassenboarch 1 2
Dassenboarch 1 4
De Fj0rslach 18
Uilenburg g

S. Sjaerdemalaan 61
S. Sjaerdemalaan 61
De Kearnstien 5
De Sk0te4
Uilenburg 53
De Sánhorst 2
SÉdergowei 18
J. Rispensstraat23
Geeuwkade 1 1

'tZouwB
J. Rispensstraat 1 3
J. Rispensstraat 1 3
J. Rispensstraat2l
Ylostinslaan 47
Eegracht 67
W.M. Oppedijkstraat20
Galamagracht 89
S..Sjaerdemalaan 43
R. Anemastraat 20
Buséstraat 26
De Himmen 22
De Himmen 22
De Cingel26
De Cingel26
Galamagracht 103
DeSk0te3
Feanránne 1 9

lJlst
Sneek
Oosthem
lJlst
Oudega
lJlst
Ulst
Oosthem
Ulst
Ulst
Ulst
lJlst
lJlst
lJlst
lJlst
lJlst
lJlst
lJlst
Ulst
lJlst
Ulst
Sneek
lJlst
lJlst
lJlst
Nijezijl
lJlst
Oosthem
Oosthem
lJlst
lJlst
lJlst
lJlst
lJlst
lJlst
lJlst .

UISt
lJlst
UISt
lJlst
lJlst
lJlst
lJlst
lJlst
lJlst
lJlst
lJlst
lJlst
lJlst
lJlst
lJlst"
l.Jlst

ÍJlst
Oosthem
051 55-21 1 I
Oosthem
Oosthem
lJlst
lJlst
Ulst

05155-'t 554
051 50-22450
05155-2425
051 55-21 31
051 54-9973
051 55-1 557
05155-2278
05155-21 1 1

051 55-2068
051 55-1 950
051 55-1 246
051 55-2205
051 55-1 271
051 55-2692
05155-2284
051 55-1 233
05155-2424
051 55-2393
o5155-2627
051 55-2062
051 55-2656
051 50-20623
051 55-1 438
051 55-1 539
051 55-1 431
05.155-1282
051 55-1 852
051 55-1 295
051 55-1 667
051 55-2009
051 55-201 0
051 55-21 71

051 55-1 755
051 55-1 526
051 55-1 526
051 55-2461
051 55-2266
051 55-1 569
051 55-1 907
051 55-1 81 1

051 55-1 258
051 55-1 930
051 55-1 456
05155-1472
05155-1472
05 t 55-2358
05155-2377
051 55-1 851
051 55-21 53
05155-2677
051 55-2584
o5155-2524
051 55-2453
051 55-21 1 8

051 55-1 756
051 55-1 756
051 55-2394
051 55-2079
051 55-1 643

Ledenlijst E.H.B.O. lJlsUOosthem lggl/1992
Mevr. P.Adema-
Dhr. H. Baudet.
Mevr. B. van Berkum.
Mevr. J. de Boer
Dhr. S. Broersma
Mevr. H. de Boer
Dhr. G. Boersma.
Mevr. A. Boschma.
Mevr. M. van Bree.
Mej. L. Dijsktra.
Dhr.A. Dijkstra
Mevr. J. Feenstra
Mevr. A.G. Frieswijk.
Dhr. J. Frankena
Mevr. C. v.d. Galiën.
Dhr.W.Grobt
Mevr.W. Holwerda-
Mevr. N. Hoogeveen*
Mevr. Y. Haagsma
Mevr. M. Hoomans
Mej. S. Inia
Mevr. F. deJager.
Mevr. M. Joustra.
Mej. C. Kempenaar.
Dhr. E. Kieft-
Mej. E.v.d. Kooi
Dhr. K. Kootje
Dhr. S.J. Kamstra
Mevr. B. Landman.
Dhr. D. v.d. Lei.
Mevr. Sj. Lubberts.
Dhr. H. v.d. Meulen.
Dhr. G. Mosk-
Mevr. C. Muizelaar.
Mej. N. Muizelaar.
Dhr. M. Posthuma
Dhr. H. Postma.
Dhr. W. Reen.
Mevr. v. Schaik
Dhr. J. Schreur
Dhr. F. Schotanus.
Mevr. A. Schraa.
Mevr. R. Schuurmans
Dhr. P. v. Slooten.
Mevr. H. v. Slooten
Mevr. G. v.d. Sluis.
Mevr. A. Smit.
Dhr. J. Steenbeek.
Dhr. E. Stienstra-
Mevr. J. Toonstra
Mevr. M.Vos
Mevr. A. de Vries-
Dhr. F. deVries
Dhr. L. Wolthuizen.
Dhr. A. Wolthuizen
Dhr. C. Wijnja
Dhr. J. Wijnja.
Mevr. S. Ykema
Mej. E. Zaagmans
Mevr. A. v.d. Zee"

Leden met een - achter hun naam zijn in het bezit van een gerdig reanimatiediproma.

Bestuur:
Voorzitter mevr. A. Boschma, tel. OSl 55-21 1 1 ; secretaris mevr. A. de Vries, tel. 051S5_2S24; 2e secr.mevr.Si' Lubberts, tel. 05155-2010; penningmeester, dhr. F. Schotanus, tet. ostss-tesg; posten dhr.w. Grob, ter. 05155-1233; voorposvmateriaár mevr. G. v.d. sruis, ter. 051 55-2358.
Verbandkoffers in bezit bij:
B. van Berkum, De Himmen 1g, oosthem; H. de Boer, Geeuwkade 1 , rJrst; w. Grob, Zevenpersen .r 

0,lJlst; sj. Lubberts, De Dassenboarch 'r 4, lJlst en G. v.d. sruis, J. Rispensstraat zi, urst.
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GROTE VERHUIZI NGs
OPRUIMING

Start Donderdag 3 september 9,00 uur

Enorme kortingen op:

r Grote partii tapiitcoupons
in vele maten, waaronder bekende merken, o.ê. 'Parade'

(neem uw maat mee)

r Vinyls r Gordiinen
r Matrassen r Dekbedden

r TaÍelkleden
KOMT U SNEL WANT OP=OP

maandagsr';ïï;!,ï',"iii{!i!íï'Ji[::'r:;,'r'!,*,mbera,s,


