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Kerstman doetziin intrede op
9 december in lJlst
RTL 4 maakt opnamen op Galama- en Eegracht

Om 9 uur stond de afspraak, maar het werd wat la-
ter en in 'ontspannen spanning' werd er in het ge-
meentehuis gewacht. De ploeg had natuurlijk ook
alle reden om laat te zijn, want er stond een dikke
windkracht 9 à 10. Aeolus deed zijn uiterste best
en de kerstman en Manuela Kemp zouden het
zwaar te verduren krijgen! Allereerst werden op
het gemeentehuis de laatste zaken doorgenomen
door de presentatrice en het camerateam. Zo
wilde de presentatrice bijvoorbeeld nog wat oor-
warmers (gezien de weersomstandigheden geen
overbodige luxe). Vervolgens ging het gehele ge-
zelschap richting Overkluizing, waarpaard en slee
al stonden te wachten. Nadat iedereen op zijn of
haar positie was en het camerateam, geluidstech-
nicus en regisseur het sein gaven, kon het geheel
beginnen. Autoverkeer werd geweerd van de Ee-
gracht, een taak waarvan uw verslaggevgl,zich
met verve heeft gekweten. Historische panden
wêrden op beeld vastgelegd en diverse keren
werd over de Galama- en Eegracht gereden. Wie
gedacht had, dat zoiets in een paar minuutles 'ge-
piept'zou zijn, kwam bedrogen uit. Maar lieÍst an-
derhalf uur werd uitgetrokken om lJlst zo goed
mogelijk in beeld te krijgen. Natuurlijk zullen de

Uitgeve6 redactie en medewerkers van
It Dryltser Kypmantsje wensen alle lezers

Prettige Feestdagen en
eenVoorspoedig 1994.

Utjouwer, redaksje en meiwurkers fan
It Dryltser Kypmantsje winskje alle lêzers

Noflike Feestdagen en
Folle Lok en Seine foar 1994.

Eenmaalmoest hettoch gebeuren: de Kerstman deed zijn intrede op de
lJlster dreven. T.V.-station RTL 4 kwam met een cameraploeg en de
charmante presentatrice Manuela Kemp naar lJlst om het mooiste gedeelte
van lJlst vast te leggen.

programmamakers het nodige knip- en snijwerk
verrichten in het materiaal, maar op eerste Kerst-
dag zal in elk geval lJlst te bewonderen zijn op RTL

4. Zoals al eerder vermeld, waren de omstandig-
heden bar en boos en had iedereen moeite een

beetje op temperatuur te blijven. Zelfs het paard
kreeg het op het laatst te kwaad en wou na afloop
van de opnames de trailer niet meer in. Met ver-
eende krachten lukte dit alsnog, waarna hij onmid-
dellijk aan zijn verdiende baal hooi begon. Het ge-
zelschap was toen al richting Heeg vertrokken om
daar ook wat opnames te maken. Hoeveel minu-
ten zendtijd lJlst krijgt weten we niet; maar er komt
heel veel kijken om een dergelijk programma te
makên. lets waarover ik vanaf vandaao kan mee-
oraten.

J.K.

Hieronder staan de nieuwe openingstijden per 1

januari 1994 overzichtelijk vermeld:
maandag: 14.30-18.00 uur; 18.30-20.30 uur
woensdag: 14.30-18.00 uur
vrijdag: 14.30-18.00 uur.
Let op de nieuwe aanvangs- en sluitingstijdstip-
oen!
Voor meer informatie kunt u terecht bij de biblio-
theek (tel, 32450).
In de kerstvakantie is de bibliotheek op de ge-
wone tijdstippen (maandag en donderdag) ge-
opend. Op donderdag 3C december trakteren we
op oliebollen om deze 10 jaar bibliotheek lJlst met
een feesteliik gebaar aÍ te sluiten.
Het bestuur, directie en personeel van de biblio-
theek wenst u allen een Goed en Gezond 1994!

De naaicursus gaat weer
beginnen
Nog even en dan liggen de eerste vooriaarsstoffen
al weer in de winkels. Kriigt u dan ook zo'n zin om
weer wat nieuws te maken voor uzelf of voor uw
gezinsleden?
Niet altiid voor iedereen even gemakkelijk, maar
met de juiste begeleiding zal het u zeker lukken.
Juist de zelfgemaakte kleding geeft zoveel vol-
ooenrng.
Hebt u nog nooit zelf kleding gemaakt, kom het
dan beslist leren. De volgende naaicursus begint
half januari 1994.
We werken in kleine groepjes (4-5 personen) zodat
u volop individuele aandacht krijgt. Bovendien be-
paalt u zelf wat u wilt maken en in welk tempo.
De kosten voor 12 lessen à 1,5 uur zijn í 120,-.
Inlichtingen en opgave bi,i Betty Oppewal, tel.
32253.

Bibliotheek in het nieuwe jaar
meer open!
op vrijdag 31 december is het precies 'to jaar geteden dat lJlst een eigen
bibliotheekvestiging kreeg.
Tegen de verdrukking in van landelijke bezuinigingen en met krappe financiële
middelen heeft men deze bibliotheek in i983 op poten gezet.
En de bibliotheek heeft haar bestaan bewezen. Weliswaar zijn de
uitfeencijfers niet explosieÍ gestegen, maar ze kent wel een gestage groei.
Jaarlijks worden er ruim 50.000 boeken uitgeleend.

Uiteraard is de bibliotheek nog steeds het meest
bekend en geliefd omdat je er boeken en andere
materialen kunt lenen. Maar de bibliotheek als
centrum waar je terecht kunt voor allerlei inÍorma-
tie wordt ook steeds meer ontdekt.
Om die twee functies te versterken gaat de biblio-
theek in het nieuwe.iaar z'n openingsuren uitbrei-
oen.
Geen geldverslindend jubileumfeest maar voor u,
als gebruiker, meer gelegenheid om de biblio-

rr theek te bezoeken. En wellicht een reden om u als
nieuw lid aan te melden.
Vanaf 1 januari 1994 zal de bibliotheek I extra mid-
dag open zijn. Bovendien worden de uiileendagen
beter gespreid over de week en is de sluitingstijd
's middags 18.00 uur.
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Aovrcs
Bronornoeru
Bouwaeortemruo

TerrHwenr

ïE1.05155-31592

7, 8ó50 AA,IJLST.

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

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

Galamagracht 9, lJlst, 051 55-31 31 I

Bemiddeling bij:
Aan- en verkocÍp van woningen, bedrijÍs-
panden, boerderijen enz.

Hypotheken en verzekeringen

Taxaties van alle onroerende goederen
binnen 48 uur geregeld

Vraagt vrijblijvend informatie.

Stadslaan 42,8651 AG lJlst, tel. 05155-32211
ljlsterkade 114, 8608 AC Sneek

TeleÍoon 05150-14000
TeleÍax 05150-23850

a
a
a
o
a
a
a
a
a

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

Voor ovenverse bakkersprodukten naar

Dtr tbotr rn'e8nnruilr Dil J
GEEUWKADE 1 - 8651 AA IJLST TELEFOON 05155-31557

COLFF SUPEBMANKT
DE MEEST COMPLETE SUPENMANKT IN DE BUUBT

o Slijterij o Drogisterij o Aardappeten, groente en
fruit o Bloemen o Zuivel (elke dag verse aanvoer)

o Slagerij (met eigen turfgerookte worst)
o Vleeswaren en Kaas (vers van het mes)

o Etke dag vers Brood . Verse broodjes en
stokbrood in onze 'bake-off afd.' (op elk moment van

de dag) . Ook voor uw taxberichten
. PTT-kantoor (onder beheer van PTT-Sneek)

geopend van 9.OO-7 2.OO (s maandags v.a. 10.00 u.)

en 74.OO-77.OO uur

Openingstijden: maandag 10,00-í2.15 en 13.15-í8.00 uur;
dinsdag t/m vrijdag 8.30-12.15 en 13.15-18.00 uur;
vrijdag koopavond van í3.15-21.00 uur;
zaterdag de gehele dag open van 8.30-16.00 uur.

Eotrfffi
GALAMAGRACHT 34 . IJLST - 05155.31570



3 IT DRYLTSER KYPMANISJE

Mevrouw W. Kempenaar-Verhoog, J. Rispens-
straat 9, telefoon 31747

Datums voor de aqenda vóór de eerste van de
maand opgeven aa; bovenstaand adres.

Bond van Plattelands-
vrouwen in Friesland,
afdeling lJlst

Op 28 november j.l. was Studio Nanda te gast bij
de plattelandsvrouwen. 'De juiste kleuren bij de
juiste vrouw' was het motto van deze bijeen-
komst. Kleuren kunnen iemands sterke Dunten
naar voren halen of de zwakke punten verdoeze-
ten.
Mevrouw Harkema vertelde allereerst iets over de
theorie van de kleurenanalyse. Daarna konden de
aanwezigen zelf mee kiezen welke kleuren het
beste pasten bij het door haar meegebrachte mo-
del. Ook een van de dames uit de zaal moest 'op
de stoel'.
Mensen kunnen grofweg worden ingedeeld in vier
types, het zomertype, het wintertype, het lente-
type en het herfsttype. Dit heeft te maken met
huidskleur, kleur van de ogen, van het hàar e.d.
Door steeds een paar sjaaltjes met verschillende
tinten van dezelfde kleur over de schouder van het
model te draperen kon worden vastgesteld welke
kleuren het beste pasten bij de betreffende per-
soon.
Tenslotte werd van het model het halve gezicht op-
gemaakt als wintertype en de andere helft als len-
tetype. Niet voor iedereen was het verschil even
duidelijk. Om een echt gedegen kleurenanalyse te
kunnen maken is wel even meer tijd nodig.
Hiervoor kan men bij Studio Nanda terecht en een
viertal dames maakte van deze gelegenheid ge-
bruik om een aÍspraak te maken. Het resultaat zul-
len we tezijnertijd nog wel eens horen en zien.
Wilt u eens een avond vaó de Bond van Platte-
landsvrouwen bijwonen? U bent van harte wel-
kom. Inlichtingen tel. 31285 of 31866.

een uitgave van:
Drukkerij Visser
Galamagracht 9, Ulst
Te|.05155-31318

Redactie: 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: Inleveren
vóór de eerste van de maand bii
Drukkerij Visser, lJlst.
(cl Copyright Drukkerij Visser. Niets uit deze
uitgave mag worden verveelvoudigd.door mid-
del van druk, fotokopie, mikrofilm oÍ op eniger-
lei andere wijze, zonder voorafgaande schrifte-
lijke toestemming van de uitgever.

'fuEtllW,

elkewo. en za, Poppentheatêr De Regenboog met familievoorstelling, min. leeftijd 4 jaar.

21 december
23december
24december
25december
23december

30december

1 januari
Sjanuari
Tjanuari

l0januari
I 1 januari
l3januari
l5januari
lSjanuari
l9januari
20januari

'januari

21 januari
24januari
27 ianuari
23ianuari
29januari
30januari

Aanvang 1 4.30 uur. Toegang / 7,- per persoon.
Kerstviering voor bewoners, Nij Ylostins.
Kerstviering'Dassenburgh', Mienskipsh0s.
Kerstnachtdienst, Hervormde Kerk.
Kerstviering met deZondagsschool, 1 1.00 uur, ds. K. van Marrum, Hervormde Kerk.
Poppentheater De Regenboog met Kerstspel, min. leeftijd 4 jaar. Aanvang .l 4.30 uur.
Toegang / 7,- per persoon.
Poppentheater De Regenboog met Kerstspel, min. leeftijd 4 jaar. Aanvang 1 4.30 uur.
Toegang / 7,- per persoon.
1.30 uur, Oudejaarsnachtviering, Mienskipsh0s.
Bridgeclub, Mienskipsh0s
Klaverjassen, Mienskipsh0s
Bridgeclub, Mienskipsh0s
Cursus bridge, Mienskipsh0s
Typecursus, Mienskipsh0s.
Uitvoering Fryske Krite'Meiinoar len', Mienskipsh0s.
Gymnastiekvereniging Stànfries, D-wedstrijdy'h, m/d, Utherne.
Bridgeclub, Mienskipsh0s.
Jaarvergadering C.P.V., avond met verrassingen, Mienskipsh0s.
Bond van Plattelandsvrouwen in Friesland, jaarvergadering, schrijfster Riek
Landman vertelt over haar werk, Mienskipsh0s.
Kypmantsje Drive, Mienskipsh0s.
Bridgeclub, Mienskipsh0s.
N.C.V.B., jaarvergadering, Mienskipsh0s.
Tryater, Mienskipsh0s.
Gymnastiekvereniging Stánf ries, onderling wedstri jden, Utherne,
Open Deur Dienst, Mienskipsh0s.

Sjoelen vanaf 4 oktobel iedere maandagmiddag
in NijYlostins, aanvang 14.00 uur.
Zangvereniging'Euphonia' repetitie iedere dins-
dagavond 20.00-22.0O uur in het Mienskipsh0s.
Muziekkorps'Concordia' repetitie iedere maan-
dagavond van 19.30-21.30 uur in het Mienskips-
h0s.
Judo lessen, iedere dinsdag 17.00-19.00 uur in
sporthal De Utherne.
valksdansen De Yleke Dounsers, jongerengroep
. jdagavond 20.00-22.00 uur, 1 keer in de 14 da-
gên in het Himsterh0s te Oosthem. Ouderen ie-
dere dinsdagmiddag van 13.30-15.00 uur in het
Mienskiosh0s.
Schaken elke dinsdagavond in Het Wapen van
lJlst.
Dammen elke maandagavond in HetWapen van
lJlst.
Amnesty lnternational elke 2e donderdag van de
maand. 19.00-21.00 uur in de bibliotheek.
Kaatsen elke woensdagavond in De Utherne.
Tafeltennis maandag van 19.00-23.00 uur, zater-
dag 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, jazz 19.30-
21.30 uur; vrijdag jazz gymnastiek 16.30-1730 uur,
16.30-18.00 uur extra training turnen en zaterdag
9.00-12.00 uur in De Utherne.
Bejaardengymnastiek in Nij Ylostins, elke
vrijdag vanaf 14.30 uur.
Badmintonvereniging Flash elke donderdag van
18.00-22.30 uur in De Utherne.
Volleybalvereniging StánÍries elke dinsdag
vanaf 17.00 uur.
Sportvereniging V.O,P, trainingsuren, vrijdag-
avond 18.00-19.00 uur rekreatie-voetbal heren;
19.00-20.00 uur rekreatie-vollevbal voor dames
en heren.

Dartclub iedere dinsdagavond vanaÍ 20.00 uur
Bondswedstrijd en iedere donderdagavond in Het
Waoen van lJlst.
FNVinÍo-team: bel 05155-31970, Louise Hee-
ringa voor informatie op het gebied van Sociale
Voorzieningen, Studiefinanciering, invullen belas-
tingbiljetten, individuele huursubsidie e.d.
Bouw- en Houtbond FNVWW inschrijven elke
maandagavond van 19.00-2Q00 uur, Douwe Hee-
ringa, Westergoleane 45, lJlst, tel. 05155-31970.
Gemeente van Jezus Ghristus Kinderbijbelclub:
woensdags eens per 14 dagen, even weken,
13.30-14.30 uur 4Ilm7 jaar;14.30-15.30 uurS Vm
12 jaar in het Mienskipsh0s. Info: 05150-14353.
Toffe-Tienerclub: vrijdags eens per 14 dagen, one-
ven weken, 19.30-21.00 uur,12L/m 15 jaar in het
Mienskipsh0s. lnÍo: 051 04-1627.

MlJl{ HoBBY, UW GEMAK...!
Het vertrouwde adres voor al uw sliip.
werk, zoals: scharen, messen, tuin.
en hobbygereedschap.

Bel gerust wanneer ik even langs

moet komen, maar geeÍ nooit iets

mee aan een onbekende

aan 0e oeur,

Uw slijper: Henk de Vries

Bockamastraat 27

tel. 31782
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Stickerruilburo
ERWIN ZIJLSTRA

Rode Klaver43
8607 EJ SNEEK
tel.05150-27135

a r.ooíolic a r9@dvcGfêllên
o bolonccrcn a i.hr@íorinslolloliês
oo mool

2. SCHEIPSmOTOREX
a lavaring èn inbouw a ombouw
o ondcrhoud o hooíddcolcr vón
"ThomycroÍi" molor.n . kccrkoppalinaan an rcporolia

"u""""*' : !r! llll lrn:ï;r"":::Íll

3. SGHIIPSIIXODTGDHIDEil
o Scorro rchroíoskoprting.n /È -L. _:il:ï:,lï:* mlliL
'.c,ur!cF.cPron'r., E!

/r. Yoon Dt DoE trtïzELYtnF
. h.llihg tot l5 ton.. hog.drukr.inigingilpuil
. d.rkundio 6dvi..

IN UW KOSTBARE VAKANTIEIIJD PROBEREN WIJ
ZO SNET MOGÊI.IJK UW SIORINGEN

Hiemstra
odministrotiekontoor

* administraties
* belastingzaken
* begeleiding
* advies
* voor bedrijven

en particulieren

Plein L6-18, 8754 ER Makkum
tel. 05158-31523

De Pream 2,8651, GAlJlst
tel. 05155-31860

Drvlts...
it aldé stedsje

foto- en verhalenboek over lJlst
1 76 pag. met meer dan 260 foto's, form. A 4
gebonden met stevig omslag, prijs f 37,50

verkrijgbaar bij:

BOEKHANDE L VISSER
Galamagracht 9, 8651 EB IJLST

Telefoon 05155-31318

,'EKIKER

Nijesyl rond 1925

Deze foto is rond 1925 genomen vanaÍ de draaibrug over de Bolswardervaart
in Nijesyl.
Links zien we het Sylspaed en rechts is de smederij van Klaas Hemstra. De
spoorbrug staat open om een geladen sk0tsje door te laten. Op de
achtergrond ligt Oosthem.
De uitgever van deze ansichtkaart was de lJlster schilder/boekhandelaar
Sytse van Koningsveld. Hij woonde in het pand Galamagracht 8, waar later f '

Heeringa's een schildersbedrijf hadden. Nu is hierTextielen KadoshopVan:u
Houten gevestigd.

'Meiinoar len' Drylts JPUNITS'q\EVWJyI
Op 12 en 13 novimber hie de Krite de earste Ítfie-
ringen Ían dit winterskoft mei 'Slippers' fan Anjek-
bourn. Dit bliispultroch 4 minsken spilÍreget noch
al wat fan de spilers. Mar se binne der beide jOnen

yn slagge it goed te spyljen. Op de slÍtj0nen fan it
B.F.F. yn Drachten hearre we it risseltaat wol. De
twadde jOn is Sj. Wiebenga huldige en 0nderskie-
den mei de sulveren b0nsspjelde foar 25 jier by it
toanielwêzen dy't him troch ien Ían it b0nsbestjoer
opspjelde is. Yn maart komt de Krite sels wer mei
in stik, 'Snoepie haaibaai'op 18 en 19 maart.

Niie spilers binne Ían herte wolkom krektlyk as le-
den, it ledejild is / 1250 p.p. foar 3 Ítfieringen yn 't
jier. Wolle jo lid wurde skilje ien fan understeande
n0mers.
P. Lubberts 32010, S. Bouma 32316, J. Schilstra
31425, G. deVries 32468, H. deVries 32057.

Gevonden
Bij bakker De Boer een zilveren ketting met han-
oer. Af te halen R. Anemastraat 19, lJlst.

ledereen hartelijk bedankt voor bezoek, kaarten,
bloemen of andere cadeaus tijdens mijn verblijf in

het ziekenhuis en thuis.
E. deVries-Wienia

ANNA SCHRAA-VAN POPTA

GEDIPLOMEERD
PEDICURE

Geeuwkade 11 'TeleÍoon 31930



Nieuws van Concordia
De zomervakanties waren nog maar net achter de
rug of de leden van Concordia waren al weer druk
aan het reoeteren. Niet alleen oo hun vaste maan-
dagavond, maaÍ soms ook op andere avonden in
de week werd er druk geoefend.
Waarom, zult u denken, moest er zo druk geoe-
fend worden? Wel, het lag in de bedoeling in no-
vember deel te nemen aan het muziekconcours te
Drachten. En gezien het feit dat de vakanties dit
jaar laat waren, was de tijd tot aan het concours
betrekkelijk kort. Erwerd zelfs een studieweekend
georganiseerd, compleet met overnachtingen in
Balk om de bekende puntjes op de'i'te plaatsen.
Op zaterdag 20 novémber jl. was het dan eindelijk
zover. De muzikale oÍestatie kon aan oubliek en
vooral jury ten gehore worden gebracht.
Eenmaal op het concertpodium werden onder lei-
ding van Jan Hibma de ingestudeerde muziek-
stukken met overgavè ten gehore gebracht. De in-
spanningen van dirigent en leden bleven niet on-
beloond, want de heren juryleden konden de mu-
zikale prestaties van Concordia zeer waarderen.
Zo werd de waardering voor het koraalspel tot uit-
drukking gebracht middels een verdienstelijk pun-
?ntotaal van 119,5. Met 299 punten voor de beide

\-rlruziekstukkên werd een dikke eerste prijs in de
wacht gesleept. Dit resultaat is te meer opmerke-
lijk, omdat Concordia voor het eerst uitkwam in de
aÍdeling'Uitmuntendheid'.
Na een drukke periode voor dirigent en leden kan
dan ook met tevredenheid teruggekeken worden
op een geslaagde deelname aan het muziekcon-
cours.

NS-plaatsbewijzen verkrijgbaar bii
boekhandel Visser

Herfsttoernooi
Judoclub lJlst
Tijdens de judowedstrijden voor de herfstvakantie
werd er weer fanatiek gestreden om de ereplaat-
sen. Hoewel alle deelnemers een 'droo-medaille'
kregen was de strijd er niet minder om. De groe-
pen waren opgesplitst in 7 poules, ingedeeld naar
leeftijd en gewicht, zoals dat hoort bij judo. Na
enig rekenwerk kon de uitslag bekend worden ge-
maakt.
Pouf e 1: 1. Frans v.d. Werl,2. Jan Bakker: 3. Sjoerd
Adema, 4. Gouke Hettinga.
Poule 2: 1. Emel Stilma, 2. Corina Mulder, 3. Anita
van Bree, 4. Doutzen Wagenaar, S. Bianco Meer-
IENS.

Poule 3: 1. Age Poortinga, 2. Sierd Wilko Wilens,
3. Folkert Knol, 4. Menno Wijma, 5. Johannes
Smit.
Poule 4: 1. Huub v.d. Werf, 2. Tim Sweering, 3. Jel-
mer Poortema,4. Rudger Stuiver.
Poule 5: 1. Peter Sven Bokhorst, 2. Jolmer post-
ma,3. Herman Ostendorf,4. Josette Rooth.
Poule 6: 1. Gerrit de Jong,2. Bas Stuiver, 3. Ype
Poortinga.
Poule 7: 1. Peter Knol, 2. Allard Steenbeek, 3. Jil-
dert Steenbeek, 4.Tjiïze Rienstra.

I..StPt

r rePonages
i industriéle

Íotog raÍie
* portretÍotografie
* reclameÍotograÍie

VVV en De Kykkast zijn geopend
maandag Vm vrijdag 9.00-12.00 /

feikje sybrandy . nakÍotograÍe
geeuwkade 4,865,| aa iilst, telefoon 05155 - 32222
privé: molefínne 57,8621 dd heeg, telefoon 05154 - 42819
Voortaan kunt u ook bij ons têrecht voor Íitms,
Íotocamera's, Ílitsmateriaal en liisten. Tevens
zijn wij er voor het ontwikkelen van UW Íilms
en toto's. Ons advies is gratis.

van:
14.00-18.00 u. Zaterdag 9.00-12.00 u.
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UW SPECIALIST IN:. ONDERGOED o T-SHIRTS . SPIJKERBROEKEN o OVERHEMDEN. PYAMA'S . HUISHOUDTEXTIEL . BADKLEDTNG o KLETNVAK
o KADO- & LUXE ARTTKELEN r BABy ARï|KELEN

. VRIJETIJDS KLEDING

o Elke week 'frisse'voorraad
o Kwaliteitsartikelen voor 'snelle' prijzen

o Maak kennis met onze opvatting van een modern pakket textiel en kado's
en profiteer van onze lage prijzen.

's maa ndagsmo rgens gesloten

d' O.F. v.d. Woude ='"3L-Xiï'i*,.J,;ï
Í Y Instatlatie-Buro Water- en loodgietersbedrij-f

8651 EA lJlst, Popmawal 4
Tel. 05 1 55-31 41 6, Fax 051 55-31 939

Geachte clientete,

ler_l ia\qgJi 1994 is voor m-ii de tiid gekonen om te stoppen met mijn lnstaflatie Bedrij[
o.F. v.d. woude. Het bedrijí zal wotden overgenomen door Loodgieiersbedrijf sikma
v.o.F., oud Kerlóof 3133 te sneek, welke in samenwerking mel mijn medéwekers de
werkzaamheden op vertrouwde wijze zullen voorteften,
De naam, telefoon- en faxnummer blijven voorlopig ongewijzigd.
l!< wil U hiebii dankzeggen voor het veftrouwen en de prettige relatie die wij gedurende een
lg70e ry9lg yan iaren hebben gehad, en wil verder graag mijn opvolger, Loodgietersbedijf
Sikma V.O.F., bij U aanbevelen.

O.F. v.d. Woude

Met de ovemame van lnstallatie Bednï o.F. v.d. woude zulten wij in samenwerl<ing met de
hltidige medewerkers van dit bedrijf alle voorkomende wekzaamheden op het gebied van
Gas - Water- Elektra - C.V. - Dak en Zinlanerken graag voor lJ uitvoerèn.
wij hopen de prettige relatie die u had met tnstaltatie eáari1r o.r. v.d. woude in de toe-
ko mst te ku nn en vo o ftzetten.

Sikma V.O.F.

GAS / WATER / SANITAIR I CV IINSTALLATIES / DAKTECHNIEK

SII(MAVOF
Oud KerKhof 31-33, 8601 EE SNEEK, Tetetoon 05150-15907
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VOOR WONING.
EN

UTILITEITSBOUW
installatiebedrijf

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

Nevenvestiging lJlst,
te|.05155-32642

tel. Sj. Wiebenga 05155-31529
Eegracht 105

BROUWER

Vereniging
Stadsbelang lJlst
Regelmatig bereiken ons vragen over de activitei-
ten van de vereniging Stadsbelang lJlst in de zin
van: 'We horen niet zoveel van jullie, gebeurt er
nog wel wat?'
We vinden dat men wat het eerst betreft wel een
beetje gelijk heeft, maar er gebeurt wel degelijk
iets; echter veel van onze activiteiten gebeuren
min of meer achter de schermen. Toch nemen we
de opmerking ter harte en daarom wille we, naast
het jaarboekje van onze vereniging, u regelmatig
kort en bondig informeren via lt Dryltser Kyp-
mantsje.

Een korte terugblik
Sinds de jaarvergadering van 11 maaÍ1 1993 heeft
het bestuur vijf keer vergaderd. Op 6 mei 1993 is er
een gesprek geweest met bestuursleden en het
College van Burgemeester en Wethouders. Door
onze vereniging zijn de volgende voorstellen aan
de gemeente gedaan:
- Er is in zo'n waterrijke plaats toch behoefte aan
een eenvoudige zwemgelegenheid. Door het be-
stuur is een uitgewerkt plan gemaakt voor een
strandje met toiletgebouwtje aan de Geeuw H
laas kan het plan nog niet in 1994 gerealiseeïv
worden, maar het staat wel in de meerjarenbegro-
ting. We blijven aandringen.
- Er is een plan ingediend bii B &W (dit had eigen-
lijk ook naar de Raad gemoeten) over het plaatsen
van antieke lantaarns in Oud lJlst. Overigens, het
college was zeer positief. We vinden de huidige
verlichting niet alleen te weinig, maar ook volstrekt
niet passend bij onze mooie grachten.
- Bij de gemeente is aangedrongen op een rege-
ling voor de Oudejaarsnachtviering. We zijn ver-
heugd dat de gemeênte besloten heeft voor de
dorpen en lJlst een beterefinanciële regeling op te
zetten zodat de Oudejaarsviering in het Miens-
kipsh0s ook dit jaar weer mogelijk is. Voor verdere
info zie in de agenda van lt Dryltser Kypmantsje.
- De gemeente heeft het initiatief genomen om
voor elke nieuwe woning in lJlst een boom be-
schikbaar te stellen. Men heeft ons gevraagd dit
mee te organiseren. Dus nieuwbouwers opgelet,
we komen langs als het boomplanttijd is in voor-
en najaar. Als het zo uitkomt willen wij u bij die ge-
legenheid graag lid maken van onze vereniging!,
- Er zijn diverse vergaderingen bijgewoond in.
regio die te maken hadden met recreatie-ontwlRí
kelingen in de Zuidwesthoek en onze gemeente.
- We hebben de gemeente meegedeeld positief
te staan tegenover de plannen van de provincie
om in de elf steden zogenaamde stadslogemen-
ten te stichten in monumentale of karakteristieke
panden. De gemeente is ook positief maar er zijn
nog geen concrete plannen.

Practische puntên
Regelmatig horen we opmerkingen over straatlan-
taarns die niet branden, maar daar is wel wat aan
te doen, één telefoontje naar de gemeente met
het nummervan de oaal en het PEB komt direct in
actie. Het is maar een weet, maar iemand moet
het even melden.
Ja, nog wat: eigenlijk willen we nog wat meer le-
den. Nu zijn het er ongeveer 400, dat zouden er
meer moeten zijn. Om de contributie hoeft het ei-
genlijk niet over te gaan, deze is / 3,50 per jaar.

Volgende keer zullen we wat meer vertellen over
onze plannen voor 1994 en natuurlijk de stand van
zaken met looende activiteiten.
Voor suggesties en ideeën uwerzijds staan we na-
tuurlijk altijd open.
Secretariaat: C.J.H.M. Smit. Ylostinslaan 47.

81651 AS lJlst, tel. 05155-32377.
Namens het bestuurVereniging Stadsbelang lJlst,

P.J.M. Hoogeveen

R.IKREDEE
ïI KUNT ITIER TERECIÍT VOOR:

* R€paratles ' Groto & Klelne Eesrten

' APK-Autokeurhg * Autospulten

' Onderdelen ' VerkooP van Nlêuwo &
Gebrulkte auto's

Roodhemsterweg 14

IJlst
0515s-3 1436

(privé 31858)

openbare bibliotheek
iilst

in 1994
meer open

Maandag 14.30 - 18.00 uur

18.00 - 20.30 uur

14.30 - 18.00 uur

14.30 - 18.00 uur

lf,Ioendag

VriJdag

Let op de gewijzigde tijdstippen
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Brillenactie
Het klinkt ongeloÍelijk maar in een zeer korte tijd
ontving ik meer dan 80 brillen!
In samenwerking met de heer Kim (van het stad-
huis) kon ik vorige week een doos met 70 brillen
verzenden naar de zustergemeente van Wym-
brits, en wel Kórnik in Polen.
In mijn vorig bericht vertelde ik u dat er maar één
bril in de kartonnen doos lag, maar een paar da-
gen later waren het er 17. Inmiddels is de karton-
nen doos uit de hal van het stadhuis door mij weg-
gehaald. Het totaal aantal verzonden brillen is nu
630.
Via mijn verzendadres te Haarlem ontving ik een
twêetal ansichtkaarten met veel lieve en hartelijke
bedankjes uit Katowice, de bêruchte mijnbouw-
streek, en een lange brief van een kindertehuis uit
diezelfde stad.
Ja beste mensen, het is goed om de mensen ter
plekke te helpen.
Wel moet ik nog even vermelden dat mevrouw L.

Visser-Leenstra uit Jutrijp/Hommerts mij deze
w eek 22 brillen overhandi gde.
In de toekomst gaan de postzegels naar patiënten
met ïaaislijmvlies-ziekte te Sneek.

. 
-leste mensen hartelijk dank voor uw medewer-

._-ring.

De bovenvermelde kaarten en brief liggen bij mij
ter inzage.
Met een hartelijke groet,

J. Mostaert

DIABETES FONDS NEDERLAND

De opbrengst van de in november gehouden col-
lecte 'Geef's voor Diabetes' in lJlst heeft 1391,90
opgebracht.
Met dit geld subsidieert het Diabetes Fonds Ne-
derland wetenschappelijk onderzoek rond diabe-
tes mellitus. Onderzoek naar het kunnen voorko-
men van deze ziekte. alsmede naar de behande-
ling van de complicaties, zoals slechtziendheid,
blindheid, nierziekte, hart- en vaataandoeningen.
.)iabetes is nog steeds een ongeneeslijke aandoe-

\-,rng, waaraan ongeveer 400.000 mensen in ons
land lijden.
Alle gevers hartelijk dank! Mede dankzij de col-
lecte-opbrengst kan het wetenschappelijk onder-
zoek rond diabetes worden voortgezet.
Heeft u de collectant gemist en wilt u het onder-
zoek steunen, maak dan uw bijdrage over op giro
5766 of banknr. 70.70.70.805 t.n.v. Diabetes
Fonds Nederland te Amersfoort.

NATIONALE JEUGDCOLLECTE

De opbrengst van Jantje Beton in lJlst/Oosthem,
gehouden van 7 t/m 13 november jl. leverde een
bedrag op van maar liefst / 1249,701
We bedanken de gevers en collectanten voor hun
inzet tijdens de collecte.
Omdat we zelf lopen, kunnen wij ook een beroep
doen op de 'Jantje Beton-pot'. Zo ontvang de pro-
vincie Friesland / 18.500,- uit die pot voor (her)in-
richting van speeltuinen, jeugdhonken en projec-
ten voor de jeugd tot + 16 jaar. Uit de andere helft
is zo'n / 600,- voor het plaatselijke leugdwerk, na-
melijk de peuterspeelzaal Lyts Yleke en het Jeugd-
honk, voor onder andere spel- en handenarbeid-
materiaal. Ook Oosthem krijgt een deel voor hun
peuterspeelzaal.
Bedankt mensen namens de'Janties Beton'.

W.EKTEy,

Projektontwikkeling en Bouwbemiddeling

houdt zich bezig met het ontwikkelen van kantoren, bedrijfs-
gebouwen en koopwoningen.
Daarnaast bemiddelen wij in verkoop van woningen en commer-
cieel onroerend goed.

Kantoor: Galamagracht 18, 8651 EB lJlst, telefoon 05155-32155

NIJENHU'S
TWEEWIEIEFS

NIEUW
IN ONS ASSORTIMENT:

# LAGE NOREN

* NOREN MET
IJSHOCKEYSCHOENEN
(voor zwakke enkels)

* HOUTJES IN ALLE MATEN

* STAVAST SCHAATSJES
(dubbel ijzer voor de kleintjes)

* VETERS - HAKLEREN -

TEENLEREN . LINT VOOR
HOUTJES

* OOK SLIJPEN WIJ ALLE
SOORTEN NOREN EN
HOUTJES

TOT ZIENS BIJ:

J. Hoomansstraat 2, lJlst
Telefoon 05155-31664

NIJENHU'S
TWEEWIETEBS

VOOR AL UW ONDERHOUD,
KUNSTSTOF RAMEN

ROODHEMSTERWEG
8651 CV IJLST
TE1.05155 -31214
FAX 05155 - 32600

VERBOUW, NIEUWBOUW.
EN DAKKAPELLEN

BOUWBEDRIJF

VISSER
IJLST

12
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De enlge zelfslachtende slager in
ons sÍedeke, snijdt voor U het vlees
zo van het stuk.

ProeÍde U al:

Ons vers gemalen

heerlijk gekruid
gehakt

en onze echte

Friese droge worst?

Dinsdags- en vrijdagsavonds
bezorgen wij Uw bestelling!

SLAGERIJ

H. & D. Zijlstra
Eegracht 65 - Ulst - Teiefoon 31309

Galamagracht 44 - lJlst
Tel. 05155-31996

Vaaromlropcn...
afs aYoordel@
hantharen?

De doe-het-zelver huurt bii
ons o.a..' a Ladders a Rol-
sÍelgers o Speciemolens
. Cirkelzagen . Decoupeer-
zagen a BoOrmachines
o Schuurmachlnes o parket-
sc h u u rmac h i nes o G rond -
of Tuinfrezen . Kettina-
zagen enz. enz.

M.SIIPERDA

tr
tr
tr
tr

GROND- EN VERZETWERK
WALBESCHOEIING
HEIWERK tr RIOLERING
AG RARISCHE WERKZAAMHEDEN

ËïiËiïïi ïiiiËiiiii
Galamagracht 107 8651 EE lJlst 05155-31491

Sudergoweg 54, lJlst

TIMMER. EN AANNEMERSBEDRIJF

FA.G.SPIJKSMA&ZN.

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

voor u op maat

Uilenburg 35 - lJlst - Tel. 05155-31228

" Gediplomeerde Autorij scho ol "
ook voor vrachtauto en autobus

Sudergoweg 36 - 8651 CN IJlst - Telefoon 05155-32009

o Lestijden 60 minuten

r Opfriscursus voor de niet regelmatige rijders

o Voortgezette opleiding op groot materieel

r Het leren en durven rijden in Amsterdam

r Theoriecursus... ook voor lTVz larigen
o Hoog slagi

Bel of kom langs voor meer informatie.

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

Speciale drogisterij en kosmetica-aÍdeling

Let op onze wekeliikse f older

SPEERSTRA'S
VOORDEELMARKT
Stadslaan 2 - Telefoon 31206



Hoort zegt het voort NÍI
t-" Gelderland, 27 juni in Alphen aan de Maas was

mijn eerste dit jaar. Eerst omroepen in de dorpen
in het land van Maas en Waal. De eerste prijs was
voor de plaatselijke favoriet PeerWitzel. Zêlf ging
ik met een 4e prijs naar huis.
De stadsfeesten (een drukke periode): woensdag-
middag 30 juni het programma aankondigen en 's
avonds op de Johanna Jacoba tijdens de vloot-
schouw Donderdag 1 juli in Top & Twel het Íeest-
programma aankondigen dat de Oranjevereniging
en Doarpsbelang Top & Twel hebben georgani-
seerd ter gelegenheid van het 7S-jarig bestaan
van Doarpsbelang. 's Avonds op het voetbalveld
aldaar de taptoe presenteren. Een goede organi-
satie daar en de tekstên om de verschillende koro-
sen aan te kondigen waren voor mij geschreven,
dat was wel gemakkelijk. Op 3 juli de zeskamp hier
in lJlst 'presenteren', niet als omroeper maar ge-
woon als Harm.
20 Juli de afsluitende bijeenkomst met De Koepel
voor de organisatie van het Fries kampioenschap
Stads- en Dorpsomroepen op 4 september in

lJlst. Het programma was rond en de vakantie
stond voor de deur.
Op dinsdag 3 augustus weer naar Emmen maar
nu voor het kampioenschap van Drenthe. Het on-
derwerp voor mijn teksten kreeg ik pas 3 dagen
voor het concours, dus weinig tijd van voorberei-
ding (ook i.v.m. verhuizing) en een 8e plaats deze
Keer.
Het Fries kampioenschap op 4 september hier in

9 IT DRYLTSER KYPMANTSJE
lJlst, daar is net als met de reunie al over geschre-
ven, dus nu ook weer even kort. Een mooie dag,
goed georganiseerd (nogmaals dank aan de leden
Van De Koepel) en dat hoorde ik ook van de an-
dere omroepers. Een waardige afsluiting van 'lJlst
725 jaar Stad'.
Woensdag 8 september in Nijeveen samen met
vier andere omroepers het 7o-jarig jubileum van
de supermarkt-ketel PICK-PACK verzorgen. Op-
dracht was om van 2 vestigen een verhaal te ma-
ken en dat op deze personeelsavond voor te dra-
gen.
Aan de Nationale Open Monumentendag op za-
terdag 11 september mocht ik ook mijn medewer-
king verlenen als leverÍd monument. De dag be-
gon met een rondgang doorWoudsend om de be-
volking op te roepen ook in lJlst en Blauwhuis te
komen en om ze te wijzen op de officiële inge-
bruikneming van korenmolen "t Lam' door de bur-
gemeester de heer Koopmans. Na Woudsend
was lJlst de plaats om de mensen op te roepen
om eventueel per Íiets naar de opengestelde mo-
numenten in de gemeente te gaan. Zo ook in
Blauwhuis.
Over het Nederlands kampioenschap op 18 sep-
tember in Oud-Beyerland (Zuid-Holland), wil ik in
een volgend Kypmantsje meer schrijven, dus nu
ook geen uitslag en hoe het geweest is.

WORDT VERVOLGD

Zo tegen het einde van het jaar wil ik de balans op-
maken en u weer op de hoogte brengen van de ac-
tiviteiten van het afgelopen jaar.

In het Kypmantsje van november 1992 was ik met
het overzicht tot 15 oktober gekomen, namelijk
het open huis van het vernieuwde Mienskipsh0s.
Dus ga ik nu verdervanafdie datum en dan komen
we op 31-10-1992. Op de vroege zaterdagmor-
gen, al om half 9 op ronde, want om 10 uur moest
ik in houtzaagmolen De Rat zijn. Deze ronde en
het bezoek aan De Rat waren ter gelegenheid van
het programma van de lokale omroep Markant,
namelijk 'Radio Markant op lokatie'. Eerst dus de
mensen in lJlst wakker bellen en roepen om aan
de radio gekluisterd te zitten en dan om 10 uur in
de molen lJlst en de gemeente Wymbritseradiel
'verkooen' voor de toehoorders en de aanwezi-
gen. Een leuke ervaring.
18 december 1992: Afscheidsreceptie van burge-
meester Cazemier in het gemeentehuis. lk heb er
een korte bloemlezing gehouden uit de wapenÍei-
ten van de scheidende burgervader.
Na oud en nieuw op 14 januari 1993 de eerste bij-

rnkomst met De Koepel over het concours hier in

Vst op 4 september. De volgende dag '15 januari

in St. Nicolaasga bekend maken dat miin eigen
ouders die dag hun 4S-jarige huwelijksdag vier-

' den, toch wel een heel speciale roep, om dat voor
je eigen ouders te mogen en te kunnen doen.
Maandagmiddag 1 februari 1993 welkomst-
woordje aan burgemeester Koopmans ên zijn
vrouw hier in de gemeente en dus ook de eerste
kennismaking met elkaar.
Op 6 februari 1993 de lJlsters oproepen om op de
feestavond van de A-selectie van IJ.VC. te ko-
men.

Dan komt er een periode van rust denk je, maar
dan word je op 2 april op je werk gebeld dat je ei-
genlijk over 2 uur in het gemeentehuis moet zijn.
Wat is er aan de hand? Wel, het eerste exemplaar
van het'WYMBRITS magazine'zal aan de burge-
meester overhandigd worden door Toussaint van
deVW dus acte de présence.
10 April uitgenodigd door muziekkorps Excelsior
uit Ouwsterhaule (Harm v.d. Meer hier uit lJlst is di-
rigent, vandaar), om doorde gemeente Skasterlán
hekend te maken dat Excelsior naar Roemenië

\,.rt en dat er een verloting gehouden zal worden.
Zo is het eind april geworden. Op de 29ste in lJlst
de reilnie aankondigen en als eerste daad het
'vaandel' uit het gemeentehuis gehaald met de
tekst: 'Stad IJLST 725 iaar t26g-1993 Rust Re-
creatie Cultuur Historie'en gelijk daaraan aanslui-
tend de roep in het gemeentehuis. Alle aanwezige
gemeenteliike medewerkers kwamen in de hal om
te zien en te horen wat er aan de hand was.
1 mei 1993: Rerinie, een prachtige dag, ja een gou-
den dag! Verder zal ik er kort over zijn want in een
eerder verschenen Kypmantsje (mei 1993) heb ik
er al over geschreven.
Op 26 mei heb ik van de familie Bonnema een bel
gekregen - de heer Bonnema heeft deze bel eens
gewonnen met zeilen in Langweer - die ik gebruik
wannêer ik binnen moet roepen, want deze bel
maakt minder herrie.
Donderdag 27 mei 1993 naar Emmen gereden om
daar op de braderie reclame te maken voor vele
winkelbedrijven. Door het bijzonder slechte weer
een dag die letterlijk en figuur in het water viel.
Ruim 14 dagen later en wel op 11 juni de lJlster be-
volking attenderen op de traditioneie rommel-
markt welke op 12 juni gehouden zal worden.
Dan is het de tijd van het jaar voor de concoursen.
Het eerste concours heb ik niet meegemaakt,
want dat was op 30 april in Almelo; toen hadden
we hier het rerlnie-feest. Het kampioenschap van

Lichting 1930
Een negental lJlsters op de 'kiek' op de dag dat ze in Sneek in 1929 werd gekeurd voor de militaire
dienst.
De goedgekeurden werden in 1930 opgeroepen om de dienstplicht te vervullen.
De gegevens van deze foto werden beschikbaar gesteld door Jacob de Jong die in 1987 in Newcastle-
Ontario in Canada is overleden.

Achter v.l.n.r.: Leny Kielstra, zoon van plysje Kielstra: Meinte Ottes Schilstra en Douwe van Klaas
Dijkstra.
Voorv.l.n.r: Jacob van Hendrik de Jong (Jaap-ltte);Klaas Plantinga; Bouke van Jelle Nooitgedagt (fan'e
Rót); Klaas Huitema; Simon Jacobs Buma en Jan Feenstra (zijn moeder was huishoudster bij Uiltje
Reitsma).

Fr.B.
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1994: Het iaar van de (drie)
verki ezingen
Informatie over de nieuwe stemcomputer

Wymbritseradiel is één van de gemeenten die gekozen hebben voor een
nieuwe sternsysteem bij verkiezingen: de stemcomputer.

Zowel voor u als kiezeri maar vooral ook voor de (hooÍd)stemburoleden levert
dat veel voordelen op, omdat er veel tijdwinst wordt gemaakt, heel veel
rompslomp niet meer nodig is en er geen Íouten meer gemaakt worden bij
telling, uitslag, enz.

Echter... alles wat nieuw is moet even wennen. Dit.isinÍeiteeengrotêreuitgavevanhetstembiljet
Daarom een korte toelichting voor u als stemge- dat u altijd gewend was.
rechtigde die uw stem straks gaat uitbrengen via De voorzitter van het stemburo geeft de stemcom-
de stemcomputer. puter vrii en in het gewenste venstertje boven het
Allesverlooptvoorualskiezerzoalstotnutoege- stembiljet staat'DRUK OP NAAM GEWENSTE
bruikelijk was, tot het moment dat u op het stem- KANDIDMT'. U drukt vervolgens gewoon stevig
buro het stembiljet in ontvangst zou nemen. Dat op de naam van uw keuze, waarna in het venster-
krijgt u namelijk niet meer. tje de naam van de padij en de naam van de kandi-
In plaats daarvan gaat u naar de stemcomputer. daat die u gekozen heeft verschijnt.

Heeft u verkeerd gedÍukt, dan kunt u dit herstellen
door op de herstelknop te drukken en alsnog op
de juiste naam te drukken. Klopt alles verder (kijk
in het venster) dan drukt u de rode knop in en u
heeft gestemd.
De computer wordt daarna geblokkeerd en de
voorzitter van het stemburo geeft de computer
weer vrij voor de volgende kiezer (bij de demon-
stratieversie gaat dit automatisch).
Het is in de praktijk zeer simpel:
- u drukt op de partij en naam van uw keuze,
- kijkt in het venster of u de juiste partij/kandidaat
heeft ingedrukt
- en drukt vervolgens op de rode knop.
Dat is alles.
Het is de bedoeling dat vóór de eerste van de drie
verkiezingen in 1994 er iemand van de gemeente
naar de verschillende dorpen komt om de nieuwe
stemcomputer te demonstreren ên om u de gele-
genheid te geven alvast kennis te maken met en
een keer te kunnen oeÍenen op de nieuwê stem-
compurer.
In de hal van het gemeentehuis te lJlst staat reeds
een stemcomputer opgesteld. Wanneer u toch
een keer in het gemeentehuis moet zijn, kunt u al-
tijd even proefstemmen. Het gaat echt gemakkelij-
ker dan u denkt.

Chr. Zangkoor Euphonia

Het koor Euphonia is hier gefotografeerd op één van de jaarlijkse
zangconcoursen van de Bond van Christelijke Zangverenigingen in Friesland.
Vermoedelijk is dit in 1940 in Franeker geweest.

Dit'Zangersfeest'werd altijd geopend door het samen zingen van het
Bondslied.

Achter v.l.n.r: Gerrit Muizelaar, Pieter Hoomans (lytse Pieter), Claas Frankena, Jappie Muizelaaí Willem
Bakke6 Sytze H. Boschma,Theunis Zijlstra, Frans Bakker (voorzitte).
Midden: Tjepke van derVelde (dirigent), Reinskje Zwaagman-Rietdijk, Minke Windsma, juffrouw
Dokkum (vrouw van meesterwJ. Dokkum), Geertje de Haas, Aafje Bijlsma, Diete van der Schouw,
Renny Lantinga, Teatske Visser
Voor: Aaltje Postma, Henny Schuurmans, Neeltje Groenveld, Nantje van derVelde-de Jong (gehuwd met
Tj. v.d. Velde), Alie Visser Dieuwke Frankena, Tjaltje Fijlstra en Boukje Fijlstra.

De namen van de mensen op deze.foto zijnverza-
meld door mevrouw B. Boersma-Fijlstra uit Em-
men (Boukje fan Minne-Fokje). Ze is nu 70 jaar en
is vele laren lid geweest van Euphonia. Onder lei-
ding van dirigent Tjepke van der Velde is ooit in
lJlst een kinder- en een jeugdkoor geweest. Ook
daarvan was Boukie Fijlstra lid. Nu zingt ze nog bii
een kerkkoor in Emmen.
Het bestuur bestond in die tijd uit de volgende per-
sonen: Frans Bakker, voorzitter; Boukie Fijlstra,
penningmeeste[ Teatske Visser en Gerrit Muize-
laar. De vergaderingen vonden doorgaans plaats
in het kantoortje van Windmotorenfabriek Gebroe-
ders Bakker aan de Zevenpelsen.
Euphonia had ook een jaarlijkse zanguitvoering in
Ons Gebouw. Na de pauze werd er meestal een
toneelstukje opgevoerd.

Bondslied

Eén in geest en streven,
Eén in lied en leven,
Eén in daad en woord!
Eén in 't ríjk der klanken,
Eén om God te danken.
Eén bij lofakkoord!
Eén zij ons doel!
Waar't reinst gevoel
Eendracht wekt en kracht in 't streven:
Moge God dat geven!

Broeders, 't hart naar boven,
Om Gods naam te loven
ln het reinste lied!
't Past ons Hem te danken
ln verheven klanken:
Hij beschaamt ons niet!
Prijst saám den Heer!
Maakt groot Zijn eer
Door uw lied, door heel uw leven:
Moge God dat geven!

AIIIERhEIxW&.$,TER

Frits Boschma
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Noord-Rusland en Noord-Siberië, lJsland en
Noord-Schotland. De nesten van de koperwieken
zijn qua vorm en inhoud gelijk aan de merelnesten.
De vier tot vijf eieren zijn lichtblauw met rood-
bruine spikkels en het nest is zowel op de grond te
vinden als in de struiken, oÍ dicht tegen een stam
van een grote boom. Het vrouwtje broedt; maar
als na ongeveer veertien dagen de jongen zich
melden,dan is het mannetje ook present voor voe-
ding en opvoeding. Na veertien dagen zijn de jon-
gen al vliegvlug en dat moet ook wel, want als re-
gel zorgt een koperwiekenpaar tweemaal per zo-
mer voor een stel iongen.
Eind augustus moeten jong en oud weerstartklaar
staan voor de verre reis naar het zuiden, richting
Friesland. In september komen de koperwieken in
kleine aantallen onze provincie binnen, maar in ok-
tober en november komen ze in grote gêtale. Dui-
zenden verspreiden zich in grote groepen over de
gehele provincie. Ze foerageren vaak in gezel-
schap van kramsvogels, spreeuwen en kieviten in
de weilanden. Ze vinden nog veel eetbaars in onze
weilanden: wormen, slakken en insekten. Vaak ko-
men ze ook in de bebouwde kom in plantsoenen
en parken, maar dan zijn de groepjes wel wat klei-
ner. Ze êten dan graag bessen die eventueel nog
aan de struiken zitten. Als de winter nadert, trek-
ken ze nog verder naar het zuiden, onder andere
naar België, Frankrijk, Spanje of Portugal. De ko-
perwieken trekken 's nachts of in de vroege och-
tend. Je ziet ze dan niet oÍ nauwelijks, maarze zijn
dan wel duidelijk te horen. De roep is dan een lang-
gerekt sie-sie.
In het voorjaar is de trek van de readwjok onopval-
lend en veel verspreider. Je merkt er niet veel van;
meestal trekken ze in maart en april. Vroeger werd
er nog jacht op gemaakt, vooral in Gaasterland
langs de bosranden. Eerst werden dan de lijsters
opgewacht met strikken en klemmen, waar dan
trosjes bessen in hingen om ze te lokken. Daarna
kwam het noardmàntsje (koperwiek) maar die was
veel slimmer en dus kostte het nog veel meer tros-
ies bessen. Maarde nieuwe vogelwet van 1912 be-
tekende het einde van de lijstervangst en ook van
die van de koperwiek. Nu krijgen ze, als ze in de
netten gevangen worden, een licht metalen ring
om de poot en kunnen ze weer verder naar het
zuiden trekken of in het voorjaar weer naar het
hoge noorden om hun bruiloftsfeest te vieren.
Vogelnieuws graag melden bij Sj. Landman, tel.
05155-32046.

Vogelwacht lJlst-Oosthem e'o.

ZATERDAG
8 januarí 1994

Yan 10.00 tot 15.00 uur

REIZEN
INFORMATIE

DAG
bij de

BabobanH El
Galamagracht 1, lJlst

Goedheiligman op
Johanna Jacoba naar lJlst
P rachti ge b i nnen ko m st Si nt N i co I a a s

Lang hebben de kinderen (en volwassenen) weer moeten wachten op de
binnenkomst van'de goede Sint', om hun (cadeau-) dromen in vervulling te
laten gaan. Staand op de voorplecht van de Johanna Jacoba begroette Sint de
talrijke kinderen die hun opwachting maakten. Kinderen met mooie
tekeningen en verlanglijstjes deden de Sint zichtbaar glunderen.

Het was voor de meeste kleintjes al zichtbaar
spannend om de Goedheiligman in lJlstte kunnen
begroeten; want maar één keer perjaar komt de
énige echte naar lJlst om hen op 5 december of
daaromtrent te verrassen. Ondanks de sterke oo-
mars van de kerstman, had Sint in lJlst niet aan
populariteit ingeboet. Daar waar in den lande ac-
tiecomités worden opgêricht om het symbool
'Sint Nicolaas' in stand te houden, had de lJlster
jeugd weinig last van het 'Kerstman-syndroom'.
-rthousiasme alom en vrolijke gezichten. In lJlst

\r,ag Sint in elk geval blijven !!

Spreekstalmeester Lammert Koster kweet zich
van zijn belangrijke taak en hield de jeugd doorlo-
pend op de hoogte.
Een aantal kinderen dacht dat Sint meteen rich-
ting Heeg zou varen, daar de Johanna Jacoba
richting Wymerts voer. Tot geruststelling van de
meeste kinderen maakte het schip rechtsomkeert
en kon Sint veilig aan de wal bij 'Speerstra's Voor-
deelmarkt' afmeren.
Burgemeester Marten Koopmans stond de Sint
ook al hoopvol op te wachten; het is uw redacteur
echter niet bekend op welk cadeau hij zat te wach-
ten; financieel oÍ materieel. In een hartelijk wel-
komstwoord werd de Sint door onze burgemees-
ter binnengehaald. Tevens bood burgemeêster
Koopmans een exemplaar van het door Boekhan-
del Visser uitgegeven, en aldaar verkrijgbare boek
'Drylts...it áÍde stedsje' aan, waarmee Sint Nico-
laas duidelijk verguld was.
Vervolgens kregen de kinderen, nadat de Goed-
heiligman een rondgang door lJlst had gemaakt,
nog even de gelegenheid hem te begroeten in het
'Mienskipsh0s'.ZwarIe Piet las daar een zeer toe-
passelijk Sinterklaasverhaal voorl waarvan de kin-
deren zichtbaar genoten. Een uitgebreid acroba-
tisch programma maakte 'de zaak af'. Tevreden.
keerde iedereen huiswaarts met noq een leuke
verrassing in de knuistjes.

Al met al een prima initiatief van de lJlster midden-
stand, die heeft bewezen te staan voor datgene
wat ze willen: service-verlening aan en betrokken-
heid bij de lJlster gemeenschap.

J.K.

(* F0selnÍjs

A Vogelwacht

ry lJlsVOosthem e.o.

fiffi
Koperwiek
De koperwiek is de kleinste van de lijsterachtige
soort, zowel in Nederland als in Europa. Deze vo-
gel dankt zijn naam aan de kleur, die hem naast
zijn grootte, onderscheidt van onze zanglijster. De
koperwiek heeft een warme roestrode tint op de
flanken en diezelfde mooie kleur zien we aan de
onderkant van de vleugels, vandaar de naam ko-
perwiek.
Zijn Friese naam is readwjok, andere namen zijn
reade lyster, reade klyster, koperwjukje (o.a. bij
Woudsend), noardmantsje (o.a. in Gaasterland,
omdat ze meestal bij noordewind gevangen wor-
den). Verder zijn de kleuren van de koperwiek ook
mooi: de kop, rug en staart zijn bruin, de onder-
kant is vuilwit met donkere strepen en vlekken en
boven het oog loopt een lichte geel-witte wenk-
brauw Ook onder het oog zit een lichte streep. De
readwjok broedt niet in Friesland, ook niet in Ne-
derland, maar ze houden hun bruiloftsfeest in het
noorden, o.a. in Noorwegen, Zweden, Finland,
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Priaé en Zakelijh
de juiste

* verzekering
* hypotheek
* pensioen

SNDEII'EN
ASSUNANTIEIT,ANfiX)N

Zwarteweg 4, Sneek
tel.: 05150-16825
P. Hiemstra
tel.: 051 55-321 64

TDE BOEN.BY

Voor alle bestratingen
ook sierbestrating

voor particulier en bedrijf

Best

ilota en Zwaagman bv

Hettingawei 16 Bernhardstraat 3
8622XX Hommerts 8651 AM tJtst

05154-43566 05155-32503

ffil
ratingsbedrijf

. bloemen

. planten

. bloemsierkunst
o tuincentrum
a tuinarchitectuur
Dil alles In uw 'eigen stad'

Autorijschool L. dg BOef
Belangrilker dan een goedkoop

lesuur ls de elndrekenlng
na het rilexamenl
Ga daarom naar

Autorijschool L. de Boer
Popmawal 12

lJlst
TeleÍoon 05155-31553

VOLLEDIG
GEDIPLOMEERD

Uitvaartvereniging',Laatste Eer" lJlst
{c 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 reden bovendien

Íinanciële tegemoetkoming
* Door samenwerking met UBO-verzekeringen is totale dekking'van de kosten van de uitvaart - uiteraard volgens uw

wensen - mogelijk
* Bode J. Pfantinga, dag en nacht bereikbaat OS14.l-1g72.

Inlichtingen: A.A. Seinen, De Kling 1,l, tel. OSlSS - 32SSg

TIMMER. EN AANNEMERSBEDRIJF

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

lJlst, Roodhemsterweg +, Telefoon OS1 S5-31 gg0/31 349
Postadres: Postbus 29, 86b0 AA lJlst

(d
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Voordat u straks wegzakt in een saate. grijze
winterslaap, kunt u beter eerst ons, de Wrnter-
schilder. bellen.
Wij geven uw tntefleur een onverwacht frtsse
en kleurrijke aanblik. Bovendren profiteert u als
particulier van een aantrekkelijke premte van
f 50,- per man per dag als het om minimaal 3
mandagen gaat. Voor bednjven geldt een pre-
mie van í 35,- per man per dag. Waarom belt
u ons niet voor een afspraak of nadere
informatie?

Uw winterschilder:

J.G.DEVRIES -IJLST
schllder. en b ehongersbedrlJt
Galamagracht 13, 86b1 EB lJlst
Te|.05155-3Í387

Renorutie &Nieuwbouw

VAN VLOER TOT DAKPAN
ONDERHOUDSEEDRIJF HUISMANI

DE FTNNE 6.8651 CW tJLST.05155-32023

Taxicentrale ZU I D-WEST F R I ESLAN D

Taxi Gaasterland 05147 - 1377
Taxi Speerstra 05155 - 43400

Postbus 459. 8600 AL SNEEK

Alg.Tel.nr.: 0 51 5 0 - 3 0 3 0 0

Occasions en
N ieuw-verkoop
Goede service

Te|.31249
Holtropweg 5

Reparatie
Plaatwerk - Spuiten

ïaptoe Tafeltennisfeest in lJlst
ln de komende kerstvakantie wordt voor de zesde opeenvolgende keer het
TaptoeTafeltennisToernooigeorganiseerd. Over het land verspreid zullen dan
zo'n 20.000 leerlingen van de groepen 5 tot en met 8 van de basisscholen
deelnemen aan plaatselijk opgezette tafeltennisactiviteiten. Het doelvan dit
evenement is zoveel mogelijk kinderen kennis te laten maken met de
tafeltennissport. De NederlandseTaÍeltennisbond, Uitgeverij Malmberg en de
circa 300 tafeltennisverenigingen staan garant voor de organisatie.

Tafeltennisvereniging Effect '78 is in lJlst verant-
woordelijk voor de organisatie. Evenals voor-
gaande jaren is gekozen voor spelvormen, die al-
lemaal met een thema te maken hebben. Omdat
het de vijfde keer in successie is dat Effêct '78 dit
toernooi organiseert, is voor het thema 'Feest' ge-
KOZen.

Op donderdag 30 december zullen in sporthal De
Utherne in lJlst zeven feestelijke spelletjes door
de deelnemers afgewerkt worden. De vereniging

is al vanaf begin augustus bezig om de dag op rol-
letjes te laten lopen. Een tiental vrijwilligers zal ook
dit jaar weer aanwezig zijn om de deelnemèrs te
begeleiden.
Het toernooi begint om 10.00 uur's ochtends en
zal 4 uren duren. Als herinnering aan het toernooi
ontvangen alle deelnemers een oorkonde. Vorig
jaar deden er 60 deelnemers mee en de organisa-
iie hoopt dit jaar eenzelfde aantal te mogen be-
groeren.

Jed. Chr. Vrouwenbond

Onder leiding van mevrouw Postma vergadêrde
de N.C.V.B. op 25 november 1993.
Na het gebruikelijke gedeelte was het woord aan
onze spreker van deze avond dr. Bakker, kinder-
arts in Sneek. Het thema was 'incest'.
lncêst betekent o.a. het seksueel misbruik van kin-
deren, in gezin of familie. Contacten die op initia-
tief van ouderen olaatsvinden. We kunnen er da-
gelijks over lezen in de krant. Het gaat ten koste
van het psychisch welzijn van kinderen.
Waarom doet men dit? Het gebeurt helaas veel
meer dan men denkt.
Vroeger werd er niet over gepraat. Tegenwoordig
komt het meer naar buiten omdat men mondiqer
is.

Dr. Bakker is ook vertrouwensarts geweest ên
heeft toen veel contact gehad met kinderen en
vrouwen die dit meegemaakt hebben. Het voorko-
men hiervan is ook een deel van de opvoeding van
onze kinderen: 1. beschermen,2. ontplooien en 3.

,6ialiseren. Zorgen dat het kind gelukkig is en

\rded naar hen luisteren. In onze cultuur wordt
seks verborgen gehouden, het wordt onderdrukt
door de ouders. Dus zoeken ze elders, bijvoor-
beeld op school, seksfilm, t.v. e.d. naar informatie.
Dit speelt in elk gezin een rol. Het niet kunnen er-
kennen vormt een voedingsbodem voor incest.
Eén op de vijf meisjes wordt wel eens lastig geval-
len oo wat voor manier dan ook.
Als een kind groter wordt, krijgt het meer vrijheid.
We moeten ze dan wijzen op verkeerde dingen die
kunnen gebeuren (snoepjes of i..d. aannemen van
vreemde mannen).

Misbruik kan buitenshuis gebeuren, bijvoorbeeld
door onderwijzer, pastor; thuis oÍ binnen de fami-
lie-/kennissenkring. Dat is erg verwarrend voor de
slachtoffers. Soms denkt men dat het zo hoort.
Gevolgen: een grote groep past zich er bij aan en
kan er goed mee omgaan. Uiteindelijk gaat 90%
hiervan in de prostitutie. Er zijn relatiestoornissen
met partner en moeilijkheden met hun kinderen.
Er zijn praatgroepen voor moeders en gezinsthe-
raote.
Na de pauze worden nog enkele vragen uit te zaal
beantwoord.
Mevrouw Postma bedankte dr. Bakker voor zijn le-
zing. Ze las nog een gedicht van Nel Benschop
Advent'en wenste hierna iedereen wel thuis.

J. Posthuma-v.d. Boomoaard

Ook in 1994 hoopt de N.C.V.B. weer paraat te zijn

en hieronder het programma voor de eerste vier
maanden:
Donderdag 27 januari: Jaarvergadering; 24 te-
bruari: Het N.C.V.B.-project Procal in Costa Rica,
ingeleid door mevrouw Krikke uit Franeker.
Vrijdag 4 maart: 19.30 uurWereldgebedsdag in de
Doopsgezinde kerk, samen bidden we voor vrede
en gerechtigheid.
Donderdag 24 maarti De heer H. v.d. Meer over
muziek!
Donderdag 21 april: Slotavond N.C.V.B./C.P.V., im-
kerij 'De Bij', door de heer H.J. Veenstra uit
Tietjerk.
De avonden worden in het Mienskipsh0s gehou-
den en beginnen om 20.00 uuÍ. U bent van harte
welkoml
As N.C.V.B. winskje wy jo lok, seine en s0nens ta

Yn 1994! 
Het bestuur

Bloemschikken voor
beginners
In januari beginnen weer nieuwe cursussen
'Bloemschikken voor beginners'.
In 6 lessen, die steeds om de 14 dagen gegeven
worden, worden de basistechnieken en verschil-
lende bloemschikstijlen geoefend.
Het eerste werkstuk is een biedermeijer bloem-
stukje. De lessen worden gegeven op maandag-
avond van 20.00-22.00 uur en op dinsdagochtend
van 915-11.15 uur in Oosthem. De kosten zijn í
60.- inclusief koffie, exclusief materiaal.
Opgave bij R. Wijnja, de Himmen 29, Oosthem, tel.
32607.

Kerstboomverbranding
Na het succes van de afgelopenjaren zal erook nu
weeÍ een kerstboomverbranding zijn.
Deze zal plaatsvinden op woensdag 5 januari
1994 bij de spoorwegovergang richting Oosthem.
De bomen kunnen tussen 4 en 6 uur 's middags
gebracht worden. Bij het inleveren van een kerst-
boom krijgt men een lot. Erzijn hele mooie prijzen.
Om 7.00 uur's avonds gaat het vuur aan. De prijs-
uitreiking is daarna in de hal van NijYlostins.

Vereniging Stadsbelang lJlst
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kdtttkte gordijnstof
"ESCORIAI", 14O ctn breed,
in cotnbinatie met een 16
mm jalouzie uit d.e WOON-
SFEER-kollektie.

Galamagracht 20
8651 EB lJlst

WONINGINRICHÏNG

Telefoon 05155 - 32372 I 31450
Telefax 05155 - 31919



BestellijstRwEqF
KNALVUURWERK
...........x Kanonslag shising (10 p.p.1 . . .

...,.......x Kanonslag shising per slof (20) .

......,....x Rotje (5 p.p.). .

...........x RotjeBox-40

........,..x Mitrailleurband - 60

...........x Zevenklapper

GROND- en SIERVUURWERK
......,...,x Huilsirene
...........x Groódbloem. ......
.,..,......x Jumping Jack . .

.,.,,...,..x Wonderpot.

...,.......x Welkomstgroet. .. .

........,,.x Butterflydancing

...........x Phoenixfontein

...........x Festival groot.

...........x Panfluit

...........x Super Juwelenpot . -

......,....x Knetterfontein, .. .

...........x Zilverfontein
,..........x Goudfontein
...........x Driekleurenfontein .

...........x Timpani-Orkest nieuw

......,....x Camille bloem nieuw

...........x Bengaalsevuurpotklein ., . . .

..........,x Bengaalse vuurpot groot. . . . .

LICHTKOGELS
...........x Parachute- 1 - . .

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

,..........x Lange Jan
...........x Romeinse kaars - 7

...........x Romeinse kaars - 15

...........x Bambo kaars nieuw

RAKETTEN EN PIJLEN
...........x Rode sneeuwpijl . . .

...........x Fluitpijl

...........x Parachutepijl

...........x Pijl-assortiment-6pijlen - . . .

..........,x Wildeganspijl. . . . .

...........x Baby pijl- fluit - (12 p.p.) . . . .

.........,.x Baby pijl - knal - (12 p.p.; . . . .

...........x Eldoradopijl

...........x Selectiepijl

...........x Verrassingspijl. . .. .

...........x Vlinderpijl nieuw.

0,40
6,75
0,20
1,45
1,70
0,30

1,10
0,30
0,60
1,00
1,75
2,74
1,85
4,25
3,95
6,50
0,50
0,80
0,80
0,80
4,50
0,80
2,60
5,75

t

: ::: ::::ï :::::

:::::::: :ï:::: :

::::::::::l::::::

:::::: :::ï:: ::

""""' ï"""
:::::::::l:::::::
""ï
:::::::::l:::::::

::::::::::l::::::

KLEIN VUURWERK
.....,.....x MorningGlory-6- . ..,... . 1,30
.,...,.....x Trektouwtjes 0p5
...........x Sterretjes - zilver 0,50
...........x Vuurdraak 1,25
...........x Circusvuurwerk.,. 1,2O

t
SPECIALE PAKKET-AANBI E DI NG EN

...........x cEMENGD PAKKET. . . . . pt 17,50

.....,.....x PIJLEN PAKKET - GROOT p2 24,0O

...........x PIJLEN ASSORTIMENT . . p3 12,S0

...........x SIERPAKKET-doos., . . .P4 12,OO

..,........x SlERPAKKET.middel . . .PS 1b,00

...........x ASSORTIMENT-doos. . . .p6 2b,00

...........x SIERPAKKET-groot . ...P7 32,OO

...........x METERPAKKET . . ., . . .Pe 42.00

AKTIE-prijzen
...........x Babypiil - fluit - per 72
...........x Babypiil - fluit - per 1M

Inleveringsdatum : ....................... Kontant betaald: ja / nee

Bij bestelling (uitgezonderd kanonslagen en aktie-prijzen)
via deze bestelliist voor 29 december a.s. en kontante be-
taling 10%korting!

Bestelnul ! I
Afhalen en verkoop alleen op 29,30 en 31 december.

Prijs- en assaortimentswijzigingen en uitverkocht voorbe-
houden.
Voor informatie over veilig afsteken van vuurwerk, zie
de achterkant van deze bestellijst.

3,00
4,90

1,00
3,50
6,50
0,60
0,95
7 ,70

1,00
0,65
0,90
5,50
1,00
0,80
0,70
1,90
4,00
7,50
1,80

VISSER
IJLST
Galamagracht 9
8651 EB lJlst
Tel.05155 - 31318

Totaal lijst

Korting lOYo van f .................

Te betalen

VERKOOP VANAF 16 JAAR
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d
VUURWERK IS NIET GEVAARLIJK, MAAR KAN WEL
DOOR U GEVAARLIJK GEBRUIKT WORDEN.

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

NEEM NOOIT VUURWERK IN DE HAND, LEG OF ZET HET OP
STRAAT ÊN STEEK HET AAN MET BRANDENDE SIGARET OF '

AANSTEEKKOORD.

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

STEEK VUURWERK ALTIJD BUITENSHUIS AF.

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

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

$

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

G ÊBRU IKSAANWIJZING
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.

ROMEINSE KAARSEN
en ander luchwuurwerk.

Stevig in de grond plaatsen
en lont aansteken.

DRAADVUURWERK
Ophangen of met gestrekte

arm vasthouden en dan
aansteken.

FONTE INEN.VULKAN EN
Op vlakke bodem plaatsen

en lont aansteken, Niet aan-
teken in de buurt van brano-

brandbare voorwerpen.

VUURPIJLEN
Rechtop in lege vaststaande

fles plaatsen en lont aansteken,
Eventuele beschermhuis

ZONNEN
Met spijker op boom of lat

bevestigen en lont
aansteken.

Afstand bewaren.


