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'Pronkride' op lJlster
schaatsbaan
Allereerst trof ik ze op de ijshockeybaan van Thialf in Heerenveen. Sierlijk
bewogen de paren zich over het ijs. Zeker een veertigtal rijders en rijdsters
'reden' met sierlijke bogen over het kunstmatige ijs. ledere zaterdagoch-
tend van halÍ tien tot elÍ uur zijn ze er aan het trainen. Mensen die een keer
gratis willen mee trainen zijn van harte welkom en kunnen zelfs van een
paar passende schaatsen voorzien worden.
Een waarlijk prachtig gezicht.

. ,lsters beoeÍenen deze sport eveneens; op het
ijs ontwaarde ik het lJlster echtpaar Smink en
ook mijn buurman de heer Troelstra, die deze
tak van ijsvermaak een jaar geleden ontdekte.
Een deel van het veertigtal vedoonde ziin dan
wel haaÍ kunsten om twaalÍ uur nog een keer op
de lJlster schaatsbaan. Niet om mij een plezier
te doen, maar omdal ze houden van hun lieÍheb-
berij: schoonrijden. Zolang er alleen binnen ijs
ligt zullen zij hun 'Íerdivedaasje' in de besloten-
heid van ijstempels als ThialÍ moeten zoeken.
Verder zijn ze ijs en weder dienende buitenuit op
poelen, plassen en meren te zien.
Alle landelijke schaatstraineÍs schijnen het over
één ding eens te ziin deze schaatsvorm is de
meest traditionele tak van de schaatssport. De-
gene die denkt dat hier alleen sprake is van Íol-
klore denkt in feite fout. De techniek van het

schoonrijden is volgens deze ingewijden de ba-
sis van alle schaatsbewegingen.
Plezier in deze vorm van schaatsen straalt let-
terlijk en Íiguurlijk aÍ van de gezichten van de
deelnemers. In deze trainingsgroep blijkt dat de
lol belangrilker is dan de winst. Het gaat ook
meeí om behendigheid dan inspanning. Volgens
de geleerden is het wezen van het schoonrijden
de zogenaamde kantwisseling. Je gaat zoge-
zegd buitenover hangen en dan weer rechtop
naar binnen hangen. Al die tijd is het wel de be-
doeling het lichaam recht te houden. De 'knik' in
de rechter- dan wel linkerknie is daarbij van be-
lang.
Nu zit ik erover te denken, dat wanneer mijn kin-
deren oud genoeg ziln om op dansles te gaan
dat zil dan ook kunnen kiezen voor een andere
variant: schoonrijden is een combinatie van

MIJN HOBBY, UW GEMAK...!
Het vertrouwde adres voor al uw slijpwerk zoals:

scharen, messen, tuin- en hobbygereedschap.
ZOMERVOORBIJ!!!

Laat dan uw tuingereedschap slilpen/onderhou-

den, zoals alle soorten grasmaaiers. Belangrijk is

het slijpen + balanceren van de maaimessen,

dans, beweging, sierlijkheid en uitstraling. De
uilstraling van deze trainingsgroep heeÍt niet al-
leen op het kunstijs van ThialÍ, maar ook op de
ijsbaan in lJlst diepe indruk op mij gemaakt. lk
kan hel dan ook niet nalaten voor belangstellen-
den een teleÍoonnummer te vermelden. Voor in-
lichtingen kan gebeld worden met 05130-26326.
Het imago van deze sporttak, dat deze kunstzin-
nige vorm van ijsvermaak alleen voor de oude-
ren is, is bij deze voor mij uit de tijd: je kan er in
Íeite niet jong genoeg mee beginnen !
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zowel van motor- als electromaaiers!

Ook slijpen van electr. heggescharen,
Ook slijpen van ale soorten schaatsen
Uw slijper: Henk de Vries

Bockamastraat 27

Tel 531782
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AUTOBEDRIIT
I,OSINGA

Voor dles wat met uw auto te maken heeft
ltlu ook algemene periodieke keuilngen (A,P.K)

? %h'r***ho"kë
4lomskikkursussen

IZreidsboeketten, korsages en oar

*Jlomwurk

Richtsle Wijnja, De Himmen 29

Easthim, til. 05 l 5-532607

Nijesyl50, lJlst Tel. 051 5-532386

BOVENDIEN
EEN GRATIS
NIEUWE FILM!

BOEKHANDEL VISSER
Galamagracht 9, 8651 EB lJlst

tel. 0515-5313'l I
VANDAAG GEBRACHT . OVERHORGEN KLAAR

Galamagracht 8 8651 EB IJLST Tet. 0b1 5-591229

Makelaardij
Schrale

Bemiddeling bij:
Aan- en verkoóp 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. 0515-53221 1

Voor al uw ïEXTIEL en/of LUXE KADOOTJES natuurliik naar:

Textiel & Kadosho

vooR woNtNG-
EN

UTILITEITSBOUW
installatiebedrijf

UW ADRES VOOR:
o Centrale verwarmingsinstallaties
r 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,
tel. 051 5-532642

tel. Sj. Wiebenga 0515-531529
Eegracht 1 05

BROUWER
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NIJTAND.IJLST
22dec.17.00 - 23 dec. 23.00 uur
E.H. Mulder
Tramstraat 8, Nijland
Te|.0515-569232

23 dec. 23.00 - 27 dec.8.00 uur
C.H. de Koning
Ylostinslaan 3, lJlst
Te|.0515-531263

29 dec. 17.00 - 2 jan. 1996 8.00 uur
G.J. Schadenberg & J.P. Verdenius
De Skatting 40, Heeg
Te|.0515-442300

1996
5 jan. 17.00 - 8 jan. 8.00 uur
E.H.J.M. Drenth
S. Sjaerdemalaan 72, lJlst
Te|.0515-531263

12ian.17.00 - 13 jan. 23.00 uur
C.H. de Koning
Ylostinslaan 3, lJlst
Te|.0515-531263

13 jan. 23.00 - Í5 jan. 8.00 uur
E.H.J.M. Drenth
S. Sjaerdemalaan 72, lJlst
Tel. 0515-531263

19 ian. 17.00 - 22ian.8.00 uur
E.H. Mulder
Tramstraat 8, Nijland
Tel. 0515-569232

26ian.17.00 - 27 ian.23.00 uur
E.H. Mulder
Tramstraat 8, Nijland
Tel.0515-569232

27 ian.23.00 - 29 jan. 8.00 uur
C.H. de Koning
Ylostinslaan 3, lJlst
Te|.0515-531263

2Íebr.17.00 - 5 febr. 8.00 uur
G.J. Schadenberg & J.P. Verdenius
De Skatting 40, Heeg
Te|.0515-442300

I@FNIOA

21 december
23 december

24 december

3 januari
4 januari
5 januari
I januari
9 januari
10 ianuari
í2 ianuari
13 januari
15 januari
15 januari
17 januari
17 januari
18 januari
19 ianuari
21 januari
22ianuari
24 ianuari

25 januari

Advent kerstavond, samen met christenvrouwen uit lJlst, Mienskipsh0s.
Gymnastiekvereniging StánÍries, gala-uitvoering (2x), Utherne,
aanvang 14.00 uur en 19.30 uur.
Kerstnachtdienst in de Hervormde kerk,22.30 uur, ds. H.C.S. Spit,
m.m.v. mannenkoor'Flevosanghers' uit Makkum.
N.C.V. B. Nieuwjaars-koff iemorgen, Mienskipsh0s.
Nieuwsjaarsreceptie, ondernemersvereniging, Mienskipsh0s.
Nieuwjaarsreceptie'Dassenburght', Mienskipsh0s'.
Bridgeclub, Mienskipsh0s.
Michaclub, ds. J. Ariesen, Schaapskooi, 20.00 uur.
Bridgeclub, Mienskipsh0s.
Klaverlassen, Mienskipsh0s.
Uitvoering Fryske Krite'Meiinoar len', Mienskipsh0s.
Pergomano, Mienskipsh0s (bovenzaal).
Amnesty International van 19.00-20.30 uur, schrijÍavond in de bibliotheek.
Bilbelkring 'Gelijkenissen' van 9.30-1 1.30 uur in de Êehof.
Bridgeclub, Mienskipsh0s.
C. P.V. jaarvergadering, Mienskipsh0s.
Stadsherberg 'Het Wapen van lJlst', 'De Sombrero's' uit Exmorra, 21.00 uur.
Open Deur Dienst, Mienskipsh0s.
Bridgeclub, Mienskipsh0s.
Bond van Plattelandsvrouwen, laarvergadering, Gerard van der Hel,
dia-klankbeeld over kleuren, met medewerking van zijdeatelier'Hawar',
Mienskipsh0s.
N.C.V.B. jaarvergadering, Mienskipsh0s.

Sioelen vanaf 4 oktober, iedere maandagmid-
dag in Nij Ylostins, aanvang 14.00 uur.
Zangvereniging "Euphonia" repetitie iedere
dinsdagavond 20.00-22.00 uur in het Miens-
kipsh0s.
Muziekkorps "Concordia" repetitie iedere
maandagavond van 19.30-21.30 uur in het
Mienskipsh0s.

een uitgave van:

DrukkerijVisser
Galamagracht 9, lJlst
Tel. 051 5-531 31 8

Redactie: A. Kuipers

Johan Keizer

Zetwerk: G.Groeneveld-Kroese
Migg bv, Sneek

Opmaak Sybe Houtsma

Druk Drukkerij Visser, lJlst

Kopij en/of advertenties: lnleveren vóór
de 15e van de voorafgaande maand bij
Drukkerij Visser, lJlst.

@ Copyright Drukkerij Visser. Niets uit deze uitgave
mag worden verveelvoudigd door middel van druk,
folokopie, mikroÍilm of op enigerlei andere wijze,
zonder voorafgaande schrifteliike toestemming van de
uitgever.
De uitgeveÍ behoudt zichzelf het recht voor ingeleveÍde
kopij te wijzigen, in te korten of te weigeren.

Jeugdkorp "Tusken de Noaten" elke dinsdag
van 17.OO-17.45 uur in de Schaapskooi.
Judo lessen, iedere dinsdag 17.00-19.00 uur in
sporthal De Utherne.
Volksdansen De Yleke Dounsers, jongeren-
groep dinsdagavond 20.00-22.00 uur, 1 keer in
de 14 dagen in het Himsterh0s te Oosthem. Ou-
deren iedere dinsdagmiddag van 13.30-15.00
uur in het Mienskipsh0s.
Schaken elke dinsdagavond in Het Wapen van
Ulst.
Dammen elke maandagavond in Het Wapen
van lJlst.
Bejaardengymnastiek in Nij Ylostins, elke vrij-
dag vanaÍ 14.30 uur.
Badmintonvereniging Flash elke donderdag
van 18.00-22.30 uur in De Utherne.
Volleybalvereniging StànÍries elke dinsdag
vanaf 17.00 uur.
Dartclub iedere dinsdagavond vanaÍ 20.00 uur
bondswedstrijd en iedere donderdagavond in
Het Wapen van lJlst.
Amnesty International elke 3e maandag van
de maand, 19.00-20.30 uur in de bibliotheek.
Kaatsen elke woensdagavond in De Utherne.
TaÍeltennis maandag van 19.00-23.00 uur, za-
terdag van 9.00-13.00 uurjeugd.
Gymnastiekvereniging Stentries: maandag
sporthal 8.45-9.45 uur, 16.00-22.30 uur; dinsdag
Dassenburgh jazz 16.30-19.30 uur; woensdag
sporthal 13.00-19.30 uur; donderdag 17.00-
18.00 uur; vrijdag 16.30-18.00 uur; zaterdag
9.00-13.00 uur in De Utherne.
Bouw- en Houtbond F.N.V. Inschrijven W.W.,
elke maandag van 10.00-10.30 uur. Verdere aÍ-
spraken alléén telefonisch, tel. 051 5-S31970.
Gemeente van Jezus Christus: Kinderclub 4
ïlm7 iaar; woensdag 13.30-14.30 uur; 8 Vm 11

iaaÍ 14.30-15.30 uur. allebei in de even weken.
Info: Lippy Walinga, tel. 0515-532662. Toffe Tie-
nerclub: vrijdags 19.30-21.00 uur; in de even
weken. Info: Johan Brinksma, tel. 05104-1627.
't Honk: woensdagmiddag: van 14.00-15.30 uur
aktiviteiten voor kinderen van de basisschool;
vrijdagavond: kinderdisco Vm 15 jaar; zaterdag-
avond: disco voor de jeugd vanaÍ 1 6 jaar.
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Z Bestratingsbedrijf

"t Zwaagman B.U.

Voor particulier en bedrijf
Vraag vrij bl ijvend priisopgave

Fam. Leverstraat22
8603 EC Sneek

Tel.051S-4304S4

Bond van Plattelands-
vrouwen in Friesland,
aÍd. lJlst
De novemberbijeenkomst - deze keer bij uitzon-
dering in Het Wapen van lJlst - was goed be-
zocht; de zaal was bijna te klein. Mevrouw Anna
Krikke, sinds maart van dit jaar werkzaam als
psychiater aan het Antonius Ziekenhuis, vertel-
de over haar opleiding en haar werk.
Psychiatrie is een van de specialisaties die je
kunt volgen na de opleiding tot ads. Andere zijn
bijvoorbeeld huisarts, specialist, enz. Na een
van de stages die ze doorliep, besloot ze zich te
gaan toeleggen op de psychiatrie. Dat beteken-
de dat ze nogmaals een studie moest gaan vol-
gen van 4 jaar, waarbij ze 4 dagen per week
werkte in een psychiatrische inrichting en de
rest van de week aan studie besteedde. Onder-
deel van die studie is, dat je zelf ook een halÍjaar
therapie volgt.
De psychiatrie heeft vooral een medisch gezicht,
maar er komt ook veel psychologie aan te pas.
Het verschil tussen een psychiater en een psy-
choloog is dat de laatste geen medische oplei-
ding heeft gevolgd en dus ook geen medicilnen
e.d. mag voorschrijven. Het is heel belangrijk dat
door de psychiater een diagnose wordt gesteld -
sommige verzekeringen eisen dit zelÍs - omdat
psychische en lichamelijke problemen vaak
sterk met elkaar verweven zijn. Voor een ade-
quate behandeling is een classificatie ingesteld
voor de ernst van de aandoeningen.
Waar komt ze in de praktijk het meest mee in
aanraking? Depressies (vaak veroorzaakt door
externe gebeurtenissen), angsten, Íobieén, psy-
chosen (verwardheidsstoornissen) en persoon-
lijkheidsstoornissen. Onder invloed van de vrou-
wenbeweging is er de laatste tiid meer aandacht
gêkomen voor speciÍieke vrouwenproblemen
zoals sexueel misbruik, post-natale depressie,
enz. Bepaalde problemen ontstaan doordat de
normen in onze maatschappij veranderen. Was
verlegenheid vroeger haast een 'deugd', nu
'kan' het niet meer. In de lO-er jaren werd als
oorzaak van stoornissen vooral de omgeving
aangewezen en moest ook de genezing daarin
worden gezocht, tegenwoordig worden er weer
wat meer medicijnen toegepast. Zelfs electro-
shock mag weer, onder bepaalde omstandighe-
den. Maar ook oeÍeningen en therapie worden
toegepast.
Patiènten kunnen ambulant behandeld worden,
d.w.z. ze blijven thuis en zoeken hulp bij de
RIAGG, poliklinisch, bij ziekenhuizen, in deeltijd-
behandeling oÍ d.m.v. opname in een zieken-
huis.
Je kunt niet iemand gedwongen laten behande-
len. Als iemand gevaar oplevert voor zichzelÍ of
voor zijn omgeving kan hil eventueel gedwon-
gen worden opgenomen. Een gedwongen be-
handeling kan dan alleen in uiterste noodzaak
plaatsvinden. Maar na opname kan de behande-
lend arts natuurliik wel proberen iemand die be-
handeling weigert te bepraten. Tbs kan alleen
worden opgelegd voor een delict waar meer dan
4 jaar gevangenisstraÍ voor staat. Het geldt hier
ook alleen een opname, geen behandeling.
Uit vragen bleek dat familie van psychiatrische
patiënten zich nogal eens buitenspel gezel
voelt. Men weet vaak ook niet wat men wel oÍ
niet mag vragen. Verder werd er gesproken over
de werking van antidepressiva. Deze zijn niet in
noodsituaties te gebruiken omdat hêt eÍfect
meestal pas 2 weken na toediening merkbaaÍ is.
Ook het verschijnsel winterdepressie kwam nog
aan de orde.

Mevrouw Krikke vindt het prettig in een alge-
meen ziekenhuis te werken. Het werkterrein
daar biedt een bredere oriëntatie. Ook het wer-
ken in teamverband ervaart ze als heel plezierig.
En: er is nog steeds een tekort aan psychiaters_

Christelijke Plattelands-
vrouwen lJlst
Biieenkomst op donderdag 16 november's
avonds I uur in het Mienskipsh0s:
Wij werden allemaal van harte welkom geheten.
Mevrouw Hoekstra opende deze avond. Na ge-
bed en meditatie werd het wooÍd gegeven aan
mevrouw L. Meyer, fysiotherapeute uit lJlst. Zij
was deze avond bij ons uitgenodigd on1. te ver-
tellen over haar werk. Zii vertelde ons eerst over
haar beginperiode als Íysiotherapeute. Wij had-
den vragen bij haar ingeleverd. Deze begon ze
ook direct te behandelen.
De bekendste klachten zijn de tennisarm en de
rug. Ook vertelde ze dat je door verkeerde hou-
dingen, o.a. zitten oÍ lopen veel pijn kunt kriige
van je spieren. Verder behandelt ze ook vê\-z
sportblessures. Ze is ook kinderfysiotherapeute.
Mevrouw Meyer behandelt kleine kinderen al
vanaf hun geboorte als er een afwijking is of een
spierziekte, enz.
Spelenderwijs worden deze kinderen behan-
deld. Zij deed ons voor hoe zii kinderen het
evenwicht aanleert op een ronde schijf. Het is
best moeilijk om op dat ding te blijven staan.
Mevrouw Meyer heeft ons deze avond meer in-
zicht gegeven over haar werk. Het was een leer-
zame avond voor ons.
Mevrouw Hoekstra bedankte haar hartelijk. Ver-
der sloot ze deze avond aÍ door een gedicht
voor te lezen en ons wel thuis te wensen.

Ned. Christen Vrouwenbond
Mevrouw Postma opende de avond met een
welkom aan de leden, waaronder ook enkele
gasten. Ook welkom aan mevÍouw Wardenier
van het zijde- en schilderatelier'Hawar'.
Na de meditatie, notulen en enkele mededeliïí
gen kreeg mevrouw Wardenier gelegenheid te
vertellen over het zijde- en schilderatelier. De
naam 'Hawar' is ontleend aan Ha van de naam
Harms (de man van mevrouw Wardenier) en
War de eerste drie letters van Wardenier. Het
echtpaar werkt buiten dit atelier nog parttime op
school (tekenen en textiele werkvormen). Verder
ontvangen ze cursisten, ook uit het buitenland.
Mevrouw Wardenier vertelde over de herkomst
van de zijde en liet vervolgens in een diaserie
zien wat de mogelilkheden ziln, hoe met ziide te
werKen.
Na de pauze was er gelegenheid te werken met
zijde op kaarten.
Bij de stand kon men nog zien wat er zoal kan
bereikt worden als zijde wordt gebruikt, bijvoor-
beeld wandversiering, kamerscherm, blouses,
sieraden, enz. Teveel om op te noemen!
Bij de rondvraag werd nog geïnformeerd naar
workshoos.
Mevrouw Poslma bedankte mevrouw Wardenier
voor de gezellige en spontane inbreng deze
avond, waar iedereen erg van heeÍt genoten.
De presidente las nog het gedicht 'Winter stilte'
van Jacqueline v.d. Waals. Ze wenste hieÍna
ons allemaal een goede reis naar huis.

J. Posthuma-v.d. Boomqaard.

Occasions en
Nieuw-verkoop
Goede seruice

Tel.531249
Holtropweg 5

Reparatie
Plaatwerk - Spuiten

Priaé en Zaheliih
de juiste

* verzekering
* hypotheek
* pensioen

SNtrErEN
ASSUNANTIDIT,AN:IO(DN

Zwarteweg 4, Sneek
tel.:051 5-416825
P. Hiemstra
tel.: 051 5-5321 64

IDE BOENBY
\
\
ó
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ANNASCHRAA-VAN POPTA

GEDIPLOMEERD
PEDICURE

Geeuwkade 11 - Telefoon S3.1930

Berichtje van zanggroep
Turdus
Sinds kort is onze zanggroep weer opgestart!
We zijn erin geslaagd een nieuwe dirigent te vin_
clen, nameliik de heer Wap Hoekstra uit Lem-
mer.
We repeteren op donderdagavond van 20.00_
21.30 uurin Pro Rege of ,t Himsterh0s tê Oost-
hem. Halverwege de avond nemen we even tijd
voor een kop kofÍie.
Ons repertoire bestaat uit vlotte en wat rustiger
nummers in de Friese, Nederlandse en Engeise
taal. Zo'n 6 keer per jaar verlènen wij onze me-
dewerking aan een kerkdiensr.
Wil je meer weten? Kom gerust eens langs op
een donderdagavond oÍ bel even met een van
de bestuursleden. Nieuwe leden zijn van harte
welkom!

Wiepy, tel. 569531
Grytsje, tel. 532304

Akkie, tel. 569825

Ned. Christen Vrouwenbond
Ek yn 1996 stean wy as NCVB wer klear mei in
tige nijsgjirrich programma.
Woansdei 3 jannewaarje hawwe wy Ís nijjiers-
kofjemoarn. Us jiergearkomste hálde wy op 25
.lannewaarie mei in bestjoerswiksel en in geselli-
ge j0n.
Tongersdei 22 tebrewaarje komt mefrou N. Zijl-
slÍa-de Boer Ían Koudum. Hja sil it ha oer it nije
projekt Ían de NCVB 'Teminabuan op lrian
Jaya'.
Freed 1 maart 'Wereldgebedsdag' yn de Men-
niste Tsjerke om healwei achten.
Tongersdei 28 maart komt de hear H. Kingmans
Ét Ljouwert; hy sil it ha oer'Peaske en de keunst'
mei muzyk.
De ófsluiting ha wy op tongersdei 18 april mei de
C.P.V. De hear Jongsma Ít Burgum Íertelt dan
oer Kleasters yn Fryslán.
Alle j0nen wurde hàlden yn it Mienskipsh0s om
acht oere-
Jo binne tige wolkom!
De NCVB winsket jimme Íolle lok, seine en s0-
nens ta vn 1996.

It bestjoer.

JPUNITS'OFWruJhI
BEDANKT
Langs deze weg willen wij al diegenen bedan-
ken die ons op een oÍ andere wijze bl|ken van
belangstelling hebben gegeven tijdens mijn
ziekteperiode.
Hartelijk dank daarvoor.

Hans Berveling

GEVONDËN
Groene aÍvalcontainer. lnlichtingen: tel. 5g3139.

Gala uitvoering G.V. Stenfries
Zaterdag 23 december heeÍt het interieur van sportzaal ,De utherne, een
ware metamorÍose ondergaan. Kosten noch moeite (voorat dit laatste) zul-
len worden gespaard om de GALA utrvoERtNG tei getegenheid van het
9O-jarige iubileum een zeer specifiek aanzien te geven.

De eerste ideeën bekefÍende dit evenement ziin
al in Íebruari door de S-koppige leiding op papiàr
gezet. Maar niet alleen hun hersenspinsels kunt
u bewonderen. Ook de leden zelf hebben niet
stil gezeten. ïussen de hoofdnummers van het
programma door kunt u genieten van optredens
van leden die door hen zelÍ zijn samengesteld.
Ook het bestuur onder leiding van voorzitter Bob
Pruiksma is de laatste maanden regelmatig bij-
een geweest om velê zaken te regelen. Daar-
naast is er niet tevergeefs een beroep op de ou-
ders gedaan om mee te helpen bij het maken
van tenue's, hetgeen ook weer gezellige uurtjes
opleverde.
Door deze grootschalige aanpak zou het jam-
mer ziln als onze 'artiesten' hun show slechts

. _;én keer zouden kunnen opvoeÍen. Vandaar dat
-is besloten om zowel 's middags als ,s avonds

een uituoering te verzorgen.

V.l.n.r.: Jelle Hoomans, Teake Visser en
Schweitze Planting.

De heren en jongens van Stánfries anno 1995.

Met in de middagvoorstelling als extraatje een
optreden van de kleuters. Zij zullen u onder an-
dere als kerstmannetjes en -vrouwtjes zeker
aangenaam bezig houden.
Verder kunt u genieten van een zeer verrassen-
de opening, een arreslee, schitterende jazzoeÍe-
ningen, acrogym, spectaculair springen en zeer
origineel toestelturnen. Dit alles is maar een
greep uit het scala van optredens dat u krijgt
voorgeschoteld; en dat alles door eigen leden.
EEN SHOW DIE U NIET MAG MISSENI

De aanvangstijden zijn:
14.00 en 19.30 uuÍ PRECIES!
De zaal is ruim een halÍ uur voor aanvang open.
Kom vroeg, dan bent u verzekerd van een goe-
de plaats.

Drvlts...
it aldé stedsje

foto- en verhalenboek over lJlst
176 pag. met meer dan 260 foto's, form. A4
gebonden met stevig omslag, prijs f 42,50

verkrijgbaar bij:

BOEKHANDEL VISSER
Galamagracht 9, tJtst, lít S-SSI gt B
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huis met de
Winterschilder!

Een zonlrse atfirosÍeer irr lrttis, En dat nret 'rr
a:rntrekkelijke prtrnie. NÍr bcllcn, drrs. l)an is uw
zolnerse hrris dcze winter al klaarl

DEWINTERSCHILDER. À r
ZEI-FS DE PREMIE IS PRACHTIGz ffi

/75,-PERMANPERDAG. ql
-rnt,,h,i1.t.{,fr,,,,,,,,nt,,rr,s7,nu.,Ih, to..,,.,,,,, 

q

lrr(ln.n'n-s.kl !u !.rrr'ilnrcnl'ii.rÍrtnh,{1Í\.ilr nrn'Ítr.rtr nu,xti[d

UewinrcdiÉ.r:

Schildersbedriif J.G. DE VRIES
Galamagracht 13,8651 EB IJLST

Te|.0515-531387

. bloemen en planten

. bruids- en grafwerk

. kado-artikelen

. tuinplanten
verder alles wat met'groen,
te maken heeÍt.

De slager aan de gracht,

die heeft vlees dat is heel zacht.
Lekker gekruid gehakt
v00r u een gemak.

Vele soorten worst
en u eet als een vorst.
Naar vele andere sloften kunt u vragen
u moet maar eens een gokie wagen.

ln de winkelontmoeten wij u graag

en leggen wij het vlees voor u 0p de wng

SlageraiZiilstra
Eegracht 65, 8651 EH lJlst
Te|.0515-531309

R"IKRtrDEE
I' KUNT ÍIIEA TERECITT VOOR.:

. Reparatles ' Grote & Klelne Beurten
. APK-Autokeurlng . Aulospulten

' Onderdelen ' Verkoop van Nhuwc &
GebruÍ<tc auto's

Roodhemsterweg 14

IJlst
05 1 5-53 1436

(privé 31858)

Autorijschoot L. dg BOgf
Belangrllker dan een goedkoop

lesuur ls de elndrekenlng
na het rllexamenl
Ga daarom naar

Autorijschool L. de Boer
Popmawal 12, lJlst
Tet.05iS - 5gl55g

b.g.g. (autotel.) 06 - 52925662

VOLLEDIG
GEDIPLOMEERD

(rè UiNaartvereniging "Laatste Eer,, lJlst
* Stijlvolle verzorging van begrafenissen en crematies,

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

gelegenheid voor nabestaanden
* lndien gewenst opbaring thuis met koeling
I Dienstverlening zonder winstbejag met voor leden bovendien

financiële tegemoetkoming
* Door samenwerking met UBO-verzekeringen is totale dekking

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

* Bode J. Plantinga, dag en nacht bereikbaar0sl4-591572.

Inlichtingen: A.A. Seinen, De Kling 11, tel. 0515-S325S8

TIMMER- EN AANNEMERSBEDRIJF

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

lJlst, Roodhemsterwg 4, Telefoon 0S1 S-S31 ggo/531 349
Postadres: Postbus 29, 8650 M lJlst
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ties op het scala aan priizen waren zeer goed en
in de laatste ronde ging het dan om de hoofd-
priis, beschikbaar gesteld door de SNS bank
Sneek/lJlst ter waarde van I 500,--, een week-
end oÍ midweek naar keuze. De prijs is gewon_
nen door Petra Boer, Ylostinslaan en is uitae-
reikt door de heer Z. lJpma, medewerker bii-de
SNS bank, kantoor lJlst.
Na aÍloop was er nog een speciale trekking. Een
ieder moest de bingokaart voorzien van ziin of
haar naam en deze werden in een doos gedepo-
neerd. Uit deze kaarten werden nog verschillen-
de prijzen getrokken, de trekking werd gedaan
door mevrouw Van der Kooij en als extra prijs
was een dekbed ter waarde van I 250,-- be-
schikbaar gesteld door post Woninginrichting.
Dit werd gewonnen door Jellie Groenveld.
Om elf uur wenste de voorzitter een ieder wel
thuis en een goed sinterklaasÍeest.

L,K.

S. \Viersma
pianostemmer

S. Sjaerdemalaan 53 Reparatie
8ó51 BAlJlst Verkoop
Te|.0515.533127

INGEZONDEN

18 november 1995 een kinderfeest?
zo mager is het nog niet geweest-
De Sint had z'n klusjespak nog aan,
en was niet naar de kapper gegaan.
Kind in tranen, Sint zag haar niet staan
en wilde liever naar huis toe gaan.
Toen kwam de volgende strop
want de verrassing was op.
Meer huilende kinderen op de stoep
en deze middag liep voor menig kind in de soep.
In IJIst woont ook een goede Sint,
één die door ieder kind wotdt bemind.

Sorry niet bedankt
mw. Brandsma e.a.

Bibliotheek-nieuws
De meest gestelde vraag in de bibliotheek is
momenteel: 'Wanneer gaan jullie over?'
Met'over'bedoelt men: Wanneer gaat de biblio-
theek verhuizen? Inmiddels is men gestart met
de verbouwing van de Mauritiusschool tot biblio-
theek. Na de verbouwing vindt de inrichting en
verhuizing plaats. Dat alles te zamen kost uiter-
aard tiid. Als alles een beetje meezit gaat de bi-
bliotheek op de nieuwe lokatie in maart 1996
van start. Tot die tijd blijÍt de bibliotheek u nog
op de huidige plaats van dienst.
Overigens zijn er plannen om voor nielmobiele
bewoners in lJlst een'boekendienst-aan-huis,
op te zetten. Op die manier hopen we tegemoet
te komen aan het afstandsprobleem.
De bibliotheek blijÍt in de Íeestelijke maand de-
cember op de gebruikelijke tijden geopend en
wenst u Íiine feestdagen en alle goeds voor
1996 toe!

Sinterklaas 199S
op zaterdag 18 november 1995 zetten sinterklaas en ziin pieten voet aan
wal in lJlst. om twee uur arriveerde bij speerstra's voordeelmarkt de
stoomboot Johanna Jacoba. De hoofdpiet werd door de politieauto naar de
kade gebracht, want hij was opgepikt tussen sneek en lJlst door de politie.
Hij wist niet dat het paard van sinterklaas al bij de kade stond en was in de
veronderstelling dat het paard nog in het weiland liep.

Na het welkomstwoord door burgemeester
Koopmans, kon de rijtoer starten met muziek-
vereniging Concordia en drumband Ardito.
Sinterklaas was het afgelopen jaar meer ge-
groeid dan zijn paard en volgens zijn zeggen
was per ongeluk het reservepaard meegeno-
men. Gelukkig kwam alles nog goed, alleen jam-
mer dat het weer niet meewerkte. ZelÍs de pie-
ten zochten hun onderdak in de politieauto. De
route moest dan ook noodgedwongen worden
ingekort en een ieder zocht zijn heil in lt Miens-
kiosh0s.
Na het welkomstwoord door de voorzitter van de
'rinkeliers, Lammert Koster en het zingen van

\-éhkele sinterklaasversjes werden de artiesten
van deze middag, De Carlo Lanza Family uit het
Overijsselse Lutten welkom geheten. De kinde-
ren hebben met volle teugen genoten en zelfs
de ouders vonden het schitteÍend.
Wat een sfeer en wat een mensen. Het is nog
nooit zo vol geweest en daarom was na afloop

bi de traktatie een kleine communicatiestoornis.
Voor enkele kinderen was er geen traktatie
meer en dat vond Sinterklaas heel naar, maar hii
heeft belooÍd dat dit het volgende jaar niet weei
zal voorkomen. Ook Sinterklaas keek ziin ogen
uit, dat zoveel kinderen en ouders naar zijn feest
waren toegekomen. Carlo was ook nog jarig en
na aÍloop heeÍt een ieder uit volle borst hem toe-
gezongen.
Zaterdag 25 november 1995 is de grote bingo-
avond gehouden in lt Mienskipsh0s. Na een
week actie was een ieder ruim voorzien van bin-
gokaarten en lt Mienskipsh0s was vol. Deze
keer hadden de beheerders, Íamilie Holwerda
vier rijen in de zaal gemaakt en zodoende hoeÍ-
den geen mensen in de hal te zitten. De muziek
van het R & B duo Wang-Dang-Doodle viel goed
in de smaak; het was weer eens wat anders.
Om 20.00 uur nam bingomaster Lammert Koster
met assistente Marie de Haas plaats achter de
bingotafel en het Íeest kon beginnen. De reac-
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lntocht Sinterklaas lJlst op de Johanna Jacoba
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funorutie & Nicuwbouw

VAN VLOER TOT DAKPAN
ONDERHOUDSBEDRIJF HUISIIANI
DE FTNNE 6,8651 CW |JLST,0515-532023

Lippenwalde 2, 8622 DD Hommerts

Voor taxaties en bemiddeling bij
verkoop/aankoop van:
- woningen
- recreatiewoningen
- landerijen etc.

Tel.051 5-443567
(Ook's avonds en zaterdags)

ln het bezit van SVM-makelaarcdiploma

Voor ovenverse bakkersprodukten naar

Drbofip'o8nnlttnprJ
GEEUWKADE 1 - 8651 M IJLST TELEFOON 0515-531557

Galamagracht 20, 865 1' EB'IJlst, TeI. 05 I5s-32372/3 1450

Wilt u uw slaapproblemen opgelost?
Kom dan vrijblijvend informeren bij postl

Geboortekaarties, Trouw- en Getegenheidskaarten worden
bii ons vakkundig gedrukt. Boeken ter inzage!

OOK UW ZAKELIJK
DRUKWERK
/s BrJ oNs rN
GOEDE HANDEN.

Galamagracht g, lJlst, 0Sl S-SSI gt g

NIET ALLEEN
VRIENDELIJK

MAAR OOK
DEKSELS
VOORDELIG !

GALAMAGRACHT U IJLST



F0gelnijs

Vogelwacht
lJlsVOosthem e.o.

Vogelnieuws
Twee giezwaluwen (toerswel) boven de ijsbaan
van lJlst op 9-B-1995 gezien door H. Postma.
Ganzen in de lucht, wel vroeg? op 9-8-199S ge-
zien door A. Osinga boven lJlst. Waarschijnlijk
zijn dit grauwe ganzen, deze soort broedt wel in
Nederland en trekt dan meestal naar de lJssel-
meerkust.
Dode jonge groenlingen op 12-B-199S, oorzaak
onbekend, bij O. Damstra, Nljesyt 13.
VijÍ nijlganzen vliegend van oost naar west, ten
zuiden van Nijesyl op 29-8-1995 gezien door
S.K. Abma.
Een havik met Íiempjes aan de poten, waar-

\;hilnlijk een ontsnapte vogel van een valkenier,
lezien op 2-9-1995 bij Osingahuizen door H.
Postma, lJlst.
Jonge Íuten werden nog gevoerd door hun ou-
ders op 15-9-1995 in de omgeving van de brug
'it Wiiddraai' Nilesyl. Ook was er in de buurt van
de brug al enkele weken een moedereend met
drie kleine jongen, gezien door de brêgewipper
S.K. Abma.
Jonge houtduiven vlogen uit op 9-9-1995 in R.
Anemastraat-Julianastraat. Daar was ook nog
een tortelduif aan de leg, helaas door de harde
wind viel er een ei uit het nest, duiven zijn geen
beste nestbouwers; gemeld door Van der Zee,
R. Anemastraat.
Grote bonte specht vloog zich dood tegen het
raam bij R. Abma, Pikesyl op 15-9-199S. In Ulst
was ook een raamslachtoÍÍer bij J. de Vries, Ha-
rinxmaweg, ook een grote bonte specht; een
vrouwtje, op 20-9-1 995.
Vijf kraanvogels werden er gezien boven lJlst op
17-9-1995 door mevrouw Brouwer. Galama-
gracht.

, utsnip gezien bij de volkstuintjes langs de
Vrdrachtswei door H. Postma op 20-9-1995.
De laatste boerenzwaluwen vertrokken oo Z2-g-
1995 uit de boerderij van R. Abma, Pikesyl.
Een huiszwaluw gezien op 6-1 0-1 995 tussen de
lendrachtswei en het Binnenpaed door Sj. Land-
man.
Elfhonderd kleine rietganzen en tweehonderd
viif en twintig smienten gezien tussen de spoor-
baan en Pikesyl op 8-10-1995 door Joh. de
Jong, lJlst.
Zes en twintig ringmussen langs het nieuwe
Íietspad naar Oudega-W. gezien op 15-10-1995
door Joh. de Jong.
Achttien kleine zwanen langs de Louwei bij Ju-
trijp op 18-10-1995 gezien door Sj. Landman,
Vlaamse gaai werd ook weer gezien in lJlst door
H. de Boer, R. AnemastÍaat op 21-10-1995.
Twee goudhaantles in de coniÍeer op Zá-tO-
1995 gezien door Sj. Landman, lJlst.

Taxicentrale ZUID-WEST FRIESLAND

Taxi Gaasterland O51 4 -57 1 377
Taxi Speerstra 051 5-543400
Postbus 459, 8600 AL SNEEK

Alg. Tel.nr.: 051 5-430300
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lJsvogeltje gezien boven de gracht achter Uilen-
burg door mej. T. Visser op 24-10-1995.
Een goudhaantje vloog zich dood tegen het
raam bij de Íamilie K. v.d. Zee te Pikesyl op 26-
1 0-1 995.
Vlinders werden er veel en laat gezien met dit
mooie heístweer. Zo zag Martin de Jong bil de
brug in lJlst een klein ikarus blauwtje op 25-10-
1995 en Joh. de Jong zag 28-10-1995 een dag-
pauwoog en een kleine vos bij het parkeerter-
rein van GolÍÍ.
Ruiterpolder gelieÍd bij de ganzen? Zo telde Joh.
de Jong 3500-4000 kleine rietganzen, 35 kol-
ganzen en een sneeuwgans; deze liep mooi tus-
sen de kleine rietganzen. Sneeuwganzen zijn
zeer opvallend, want op de punten van de Vleu-
gels na zijn ze helemaal wit. Deze punten zijn
zwart, dus ook opvallend. Dit werd allemaal ge-
zien op 31-10-1995.
Houtsnippen weer op trek, dan vallen er meestal
slachtofÍers. Op 1-11-1995 vloog er een hout-
snip tegen het Íaam bij de familie Mous op de
Kearnstien. Na een nachtje in de volière kon hij
zijn reis weer voortzetten. Maar bij de familie
Walsma, Folsgare vloog een houtsnip zich dood
tegen het raam op 8- l 1 -1 995.
Drie ransuilen in een boom, gezien door me-
vrouw D. Bakker, de Dassenboarch op 6-11-
1995 te lJlst.
Vogelnieuws gaarne melden bij Sj. Landman, de
Kearnstien 16. tel. 532046. lJlst.

Vogelwacht lJlsfOosthem e.o.

Bent u al lid,oÍ misschien
toch een zwartrijder?
De ijsclub'De lJlster Schaats' heeft inmiddels de
ijsbaan weer onder water staan en als u dit leest
heeft u misschien al een paaÍ streken oezet.

Waarom nu dit stukje in lt Kypmantsje?
Welnu: het bestuur van de ijsclub zit met het vol-
gende probleem. Willen we als ijsclub een wa-
terdichte controle op de toegang van de ijsbaan
dan zal er een hekwerk om de baan moeten ko-
men. Dit kost echter veel te veel geld en dus is
het voor ons ondoenlijk om een goede controle
op het lidmaatschap uit te voeren.
Wij willen hierbij dan ook een beroep doen op al-
le schaatsers uit lJlst (en omstreken) om lid te
worden van 'De lJlster Schaats', zodat men dan
ook met recht gebruik kan maken van onze
prachtige ijsbaan. Het lidmaatschap voor een
gezin kost slechts I B,-- en een individueel lid-
maatschap kost / 5,--.
Als nieuw lid kunt u zich aanmelden bij de stads-
herbergier de heer J. Schreur.
Dan nog iets anders voor de lieÍhebbers:
Als bestuur zouden wil graag zien dal er weer
een 'Koek en sopie'{ent op de ijsbaan komt.
Mensen die interesse hiervoor hebben om tii-
dens de winterdagen met een eigen 'koek en so-
pie'{ent op de ijsbaan te staan, nodigen wij
graag uit om contact op te nemen met de heer J.
Schreur van de stadsherberg. Wij hopen hier-
door wat meer gezelligheid op de baan te kÍij-
gen.

lJsclub 'De lJlster Schaats'

Stickerruilburo
ERWIN ZIJLSTRA

Waterkers 13
8607ES SNEEK
tef .0515-422339

NIEUW: nu ook FLIPPO'S verkrijgbaar!

Jeugdschaatswedstrijden op
lJlster ijsbaan op 9 december
Met tientallen was de jeugd komen opdagen om deel te nemen aan de kor-
tebaanwedstrijden op de lJlster ijsbaan. Tijdens de wedstrijden was er aÍ
en toe de overbekende lach en dito traan over winst en verlies.
In een aantal wedstrijden leek de winnaar of winnares al op vaorhand be-
kend: valpartiien beslechtten het eindresultaat.

Dapper waren de deelnemers in elk geval alle- deur langs en de eenden zitten vertwijfeld te
maal, want ze vochten voor wat ze waard wa- zoeken naar een spat (niet bevroren) water. Als
ren. In sommige ritten was het verschil minimaal u dit leest kunnen we al best een Elfstedentocht
en waren de verliezers soms winnaars. of op het ijs of met de surfplank meegemaakt
Het initiatieÍ van de lJlster ilsclub is prijzens- hebben.
waardig: er loopt in lJlst, Oosthem, Nilezijl etc. De uitslagen: groep 6-7 jarigen: 1. Anne Bakker,
voldoende talent rond om waardig opvolger of 2. Anneke Schraa, 3. Symen v.d. Kooy,
opvolgster te worden van nationaal bekende groep 8-9 jarigen: 1. SteÍan Postma, 2. Folkert
schaatsers en schaatsters. Knol. 3. Frans v.d. WerÍ.
Aansluitend aan deze ieugdwedstrijd gebeurde
iets heel speciaals: ook de oudere jongeren en
iongere ouderen wensten de krachten te meten
op de ijsbaan. Binnen de kortste keren had een
twintigtal 'groteren'zich opgegeven voor een on-
derlinge krachtmeting. Over spontaniteit gespro-
ken! Natuurlijk moeten volwassenen niet alleen
kijken naar de prestaties van hun kroost maar
ook actieÍ laten zien wat ze zelÍ in huis hebben.
Eigenlijk hoop je op dit soort dagen, dat het een
hele lange winter woÍdt. OÍ het zo is valt aÍ te
wachten; de eeÍste rijders komen nu al voor mijn

10-11 jarigen: 1. Guido Snoek, 2. Marril Jan-
sma, 3. Reinder Steenbeek.
12-13 jarigen: 1. AldertJansma,2. Lianne PÍeiÍ-
er, 3. Jeltje Hoomans,
14-16 jarigen: 1. Klaas Homans, 2. Renske
Snoek.
OfÍicieus kampioen van lJlst werd in het spon-
taan ontstane
seniorentournooi Nolke Jan Berostra.
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Hiemstra
odminisirotiekontoor

* administraties
* belastingzaken
* begeleiding
* advies
* voor bedrijven

en particulieren

Plein l6-l 8, 8754 ER Makkum
tel.0515-231523

De Pream 2,8651GA lJlst
tel.0515-531860

vrrat dacht u
van een

-nleurrv
logo...?

De Himmen 24 l8618 NR Oosthem
TeleÍoon/ïelefax 051 5-S324S í

DYNAMICA
ontwerpbuto
Pieter Koot

Vaaromhopen...
afs n uoorf,cl?g
hantharen?

De doe-het-zelver huurt bij
ons o.a... . Ladderc a Ro!_
slsigers . Speclemo/ens
a Cirkelzagen a Decoupeer_
zagen a BOOrmachineS
tD Schuurmachines o parket-
schuurmachines o e7gn6_
of Tuinlrezen . Ketting-
zagen enz. enz.

M.SIIPERDA

u
u
tr
tr

GROND. EN VERZETWERK
WALBESCHOEIING
HEIWERK tr RIOLERING
AGRARISCHE WERKZAAMHEDEN

ïËitiiïïlïï,iiËifrËi
Galamagracht 107 8651 EE tJtst 0515-531491

@ HEEG / IJLST E"
.f'r
7à

Aannemersbedrijf Vel linga -Spij ksma

Voor al uw
* Nieuwbouw
* Verbouw
* Onderhoudswerk

Vraag om vrijblijvende
prijsopgave van uw bouwplannen

Tef eÍoon 051 5-42278 / 051 5-531 228
Telefax 0515-443659

" G edip lo meerde Aut o rij scho o l "
sudergoweg 36 - 8651 cN rJl* - retefooïoÍ51ïï;iffiï*'o 

en auÍobus

r Lestijden 60 minuten
r Opfriscursus voor de niet regelmatige rijders
. Voortgezette opleiding op groot materieel
r Het leren en durven rijden in Amsterdam
r Theoriecursus... ook voor llt/z jarigen
r Hoog slagi

Bel of kom langs voor meer informatie.

Voor al uw:
o Kruideniercwaren o Groênlen 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

SPEERSTRA'S
VOORDEELMARKT
Stadslaan 2 - Telefoon S31 206
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Kerkbalans 1996
'Oké, ik doe mee'.
Dit is het motto van de actie Kerkbalans 1996.
Deze slogan wordt in het ondersteunend materi-
aal (Íolders, posters e.d.) uitgebeeld als twee In_
één geslagen handen tegen de achtergrond van
een glas-in-lood raam.
De actie kerkbalans wordt gehouden om het
werk van de plaatseliike kerkgemeenschappen
mogelijk te kunnen maken. Naast de Hervormde
en Gereformeerde kerk doet ook de Rooms-Ka-
tholieke kerk in lJlst aan deze actie mee. Het tiql
in de veruachting, dat deze actie, die in lJlst va*n
7-29 januari 1996 gehouden zal worden en oe-
heel len goede komt aan deze plaatselijke kir-
l(en, zoveel mogelilk zal worden onder$teund.
Kerkbalans vraagt om de handen ineen te slaan
en verantwoordelijkheid te dragen, zodat het
kerkewerk door kan gaan. De kerk is het waard.

Namens de deelnemende kerken,
S. Schraa.

JKOA.EKTESf
DIABETES FONDS NEDERLAND
De collecte 'GeeÍ 's voor diabetes' die van 12
Vm 18 november in UlsvNijesyl is gehouden,
heeft / 1 656,55 opgebracht. Het campagne{he-
ma was diabetes en hart- en vaatziekten. Dit is
een mogelijk bijkomende complicatie van het
hebben van diabetes. Met de opbrengst Íinan-
ciert het Diabetes Fonds Nederland weten-
schappelijk onderzoek rond diabetes mellitus
(ook wel bekend als suikerziekte) en complica-
ties.
Het Diabetes Fonds Nederland Íinanciert g5%
van het wetenschappelijk onderzoek naar diabe-
tes in Nederland dankzij giften en donaties.
HeeÍt u de collectant gemist, dan kunt u uw bij-
drage ook overmaken op giro 5766 of op bank-
nummer 70.70.70.805 t.n.v. Diabetes Fonds Ne-
derland in AmersÍoo11.
Op dit moment hebben 450.000 Nederlanders
diabetes, dat is 1 op de 36 Nederlanders. Diabe-
tes is een aandoening die iedereen kan treÍfen,
jong en oud. Met tabletten oÍ door het spuiten
van insuline is de ziekte beheersbaar, maar dit
zorgt niet voor genezing. De ziekte gaat ook
vaak gepaard met complicaties als hart- en
vaaktziekten, nieraandoeningen, oogaandoenin-
gen en zenuwaandoeningen.

Utjouwer, redaksje en tierdere meiwur-
kers fan lt Dryltser Kypmantsje winskje
de lêzers in hiele goede Kryst en in Lok-
kich Nijjier.

Uitgever, redaktíe en andere medewer-
kers van lt Dryltser Kypmantsje wensen
de lezers Pretlige Kerstdagen en een Ge-
lukkig NÍeuwjaar,

Reuzebeer 'te plak'
Al weken lang waren zijn voetsporen in Speer-
stra's Voordeelmarkt zichtbaar.'Lobbes' werd
.{e naam van de enorme bigÍoot-beer die bij

Vreerstra op zijn uiteindelijke bestemming zat te
wachten.
Mevrouw Feenstra, Mientlán, was de gelukkige,
die deze enorme beer uit handen van Siep
Speerstra in ontvangst mocht nemen. Gezien de
grooïe van deze beer een exemplaar met een
enorm' knuffelgehalte'.
Mevrouw Feenstra wordt er in elk geval veel ple-
zier mee gewenst!

Nadat de berenactie bij Speerstra was aÍgeslo-
len waren eÍ natuurlijk nog heel wat klanten met
een halÍ volgeplakte spaarkaart. Die kun je dan
bij het oud papier gooien, maar mevrouw Kem-
penaar wist er een betere bestemming voor.
Zii zamell al jaren in lJlst kleding, dekens, enz.
in voor het Emmaus depot in Koudum. Op 15
december zou er weer een vrachtwagen met
goederen naar Roemenié vertÍekken en wat zou
het mooi ziln als daar ook een aantal beren voor
het kindertehuis bijgevoegd kon worden. In
oveÍleg met Siep Speerstra werd in de winkel
een doos geplaatst waar iedereen zijn halfvolle

\sêvrouw Kempenaar met de 30 door haar inge-
zamelde beren voor het kindertehuis in Roe-
menié.
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spaarl(aarten in kon gooien. Met elkaar kwamen
er genoeg zegeltjes binnen voor een flink aantal
beren, maar voor elke beer moest een bedrag
van f 6,75 worden bijbetaald. Hiertoe werd eeÀ
beroep gedaan op alle vrouwenorganisaties in
lJlst en het resultaat was dat op .l5 december 30
beren met de vrachtauto zijn meegegaan voor
de kinderen in het Roemeense tehuis. Een
prachtig resultaat, dankzij het initiatieÍ van me_
vrouw Kempenaar en de medewerking van de
vÍouwen van lJlst.

NS.PLAATSBEWIJZEN
Jongeren-, Rail Aktief- en

60+ seniorenkaarten

verkrijgbaar bij:

BOEKHANDEL VISSER
Galamagracht 9, tel. 531 318

Brillenactie Kornic Polen
Tweeduizend drie en twintig brillen mocht ik met
uw hulp inzamelen voor onze Poolse vrienden.
Ook honderden kilo's textiel, schoenen, hoorap-
paraten, kantoorbenodigdheden en keukenap-
oaratuur.
Het afgelopen jaar ontving ik ook veel kinder- en
kleuterkleding; gelukkig maar, want daar is veel
behoeÍte aan.
Eén artikel heb ik altijd gemist! Handschoenen,
wanten! Misschien...? ja, ik bedel wel.
Maar ook voor de Íibrosis-patiënten ontving ik
weer duizenden postzegels en kaarten.
Ja beste mensen, met zijn allen kunnen wij ge-
lukkig nog veel betekenen voor anderen!
Ook het volgend iaar 1996 reken ik weer op uw
steun en daarom besluit ik dit bericht met de
beste wensen voor het nieulve jaar en... de wil
om er iets goed van te maken!

Heel veel gÍoeten van
John M. Mostaert

Inleveradres in lJlst:
Kantoorboekhandel Visser.
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Rabobank

Het Rabobank Overbruggingsplan
Een vaste bodem onder uw hypotheek

'Wat gebeurt er met uw hypotheek als u

ziek wordr of arbeidsongeschikr? Of als u uw

baan verliest? Liever niet aan denken! Toch

worden iaarliiks duizenden huiseigenaren

geconfronteerd met zulke problemen. Ineens

heeft u minder re besteden, terwijl de maande-

lijkse lasten gewoon doorlopen.

Met een hypotheek van de Rabobank

hoeft dat niet metee n rampzalig te zijn.

'Want bii de Rabobank kunt u nu voor een

gering bedrag het Interpolis Overbruggingsplan

afsluiten.

Bij wat tegenslag betaalr her Overbrug-

gingsplan u een of rwee jaar lang het afgespro-

ken maandbedrag uir. Zodat uw hyporheek

niet in gevaar komt. Dat betekenr een zorg min-

der in situaties die al ellende genoeg met zich

meebrengen. Veilig idee.

Galomogrocht 1,865 I EB flst
telefoon PS I 5) 53 | 42ó, telefax (05 I 5) 53 1250

Met de Rabobank sta je er niet alleen voor.


