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Zuidwesthoekweg 30 iaar oud
Op donderdag 20 oktober 1966 werd de Zuidwesthoekweg tussen lJlst en
Sneek Íeestelijk geopend door drie burgemeesters. Dit betekende een
grote verbetering voor het verkeer tussen de beide steden.
Voorheen was men namelijk aangewezen op de 'álde Himdyk' met zijn
33 bochten.
De nieuwe weg was ook van belang voor inwoners van Oosthem, Nijesyl,
Heeg enz.

De 'álde Himdyk', nu overigens Skerdyk ge-
noemd, met zijn 33 bochten gezien vanaf de be-
tonnen brug die Tiltsje' wordt genoemd. Op de
boerderíj rechts woonde destijds de Íamilie
Romke Steensma.

bijeenkomst waar verschillende sprekers aan
bod kwamen. De heer De Boer, directeur ge-
meentewerken Sneek, vertelde enkele bijzon-
derheden over de nieuwe weg. De lengte is pre-
cies 2.8 kilometer en het I meter brede tunet is
volgespoten met zand uit de Geeuw. Op het
zandbed is weer een 18 cm. dikke grind-zand-
asphaltbetonlaag aangebracht.
Adjudant De Vries van de Rijkspolitie waar-
schuwde voor te hoge snelheden, ook al omdat
deze weg parallel loopt met de spoorlijn!
Burgemeester Cazemier memoreerde o.a.:'lJlst
is nu uit haar isolement verlost en het gemeen-
tebestuur hoopt dat de nieuwe verbinding mag
bijdragen tot verdere groei van de stad'.
Sneeks eerste burger, de heer Rasterhof, zag in
de Zuidwesthoekweg het begin van een weg die
langs de spoorlijn naar Koudum zou lopen (dit
plan is nooit uitgevoerd).

Wijmbritseradeels burgervader Van Hout was
blij voor de inwoners van zijn gemeente die van
de Zuidwesthoekweg gebruik kunnen maken.
'De oude Hemdijk drukte ons zwaar op de
schouders en heeÍt ons al heel wat geld en zor-
gen gekost'.
Namens het provinciaal bestuuÍ sprak Gedepu-
teerde mr. P.E. van Krevelen en mr. Jan Oppe-
dijk, oud-burgemeester van lJlst merkte op dat
lJlst door deze nieuwe weo ook weer nieuwe
kansen kreeg-
De heer Willem Grondsma sorak namens
Dorpsbelang Oosthem. Hij was ook heel blij met
de nieuwe verbinding maar had ook een tikkeltje
weemoed over het niet meer berijden van de
Hemdijk. Hij had uitgerekend dat hij deze kron-
kelweg in de afgelopen 27 jaa( 22.940 keer had
bereden!

ln 1985, toen ook het N9-station in lJlst is ge-
bouwd, is het gedeelte van de Zuidwesthoek-
weg van lJlst naar Nijesyl gereconstrueerd.
Toen verdween ook de klinkerbestrating in deze
weg waaraan men tot dan toe goed kon zien
waar het oude Ns-statíon IJIst stond.

Reeds in 1951 had wethoudeÍ Jan de Jong van
. r Vrije Kiezers (kaashandelaar aan de Geeuw-
Yade) zich in de lJlster gemeenteÍaad sterk ge-

maakt voor de Zuidwesthoekweg.
Maar ambtelijke molens malen langzaam en
daarom zou het nog 15 jaaÍ duren eer de weg er
kwam. De weg liep tijdens de opening door drie
gemeenten, te weten: Sneek, Wijmbritseradeel
en lJlst. Bij de gemeentelijke herindeling per 1-
1-1994 gingen lJlst en Wijmbritseradeel op in de
gemeente Wymbritseradiel.
Het was op die donderdagavond 20 oktober
1966 een drukte van belang op de nieuwe weg.
Er was uit elk van de drie gemeenten een mu-
ziekkorps aanwezig, nl. Excelsior uit Scharneg-
outum, Advendo uit Sneek en Concordia uit
lJlst. Schoolkinderen droegen lampions mee en
leden van de schaatstrainingsclub 'De Pream-
keskouwers'droegen Íakkels en Bengaals vuur
aan.
De eigenlijke opening werd verricht door de bur-
gemeesters RasterhoÍ van Sneek, Van Hout van
Wijmbrits en Cazemier van lJlsl. Met een nieu-
we schop met daarin het wapen van de eigen
gemeente groeven de burgemeesters een groot
stoobord uit en daarmee was de Zuidwesthoek-
weg geopeno.

Sprekers
Daarna was er in het Mienskipsh0s te lJlst een

Delen in drievoud:

Oecumenische zondag in lJlst
op 29 september 1996

Op zondag 29 september wordt het winterwerk
van de gezamenlijke kerk in lJlst geopend met
een oecumenische zondag
Trefwoord voor de startzondag (en voor het ko-
mende winterwerk) is DÊLEN. Daarbij kan ge-
dacht worden aan het delen van inzichten en
meningen van mensen buiten de kerk en binnen
de kerk: hoe is de beeldvorming ten aanzien van
de kerk, hoe kijken mensen tegen de kerk aan?
Maar er kan ook gedacht worden aan het delen
in de oecumene: door gezamenlijk vieren en
door gezamenlijk leren kunnen we rilker worden
van elkaars traditie. Tot slot zal met name het
diaconale delen belicht worden: hoe kunnen we
als gemeenten en parochies onze gaven met el-
kaar en met anderen delen?
Het is de bedoeling dat op de startzondag be-

gonnen wordt met een oecumenische viering
(met vertegenwoordigers van de deelnemende
kerken). Die begint om halÍ tien in de hervormde
kerk in lJlst. Na de dienst is er een informatie-
markt, waarop kerkelijke verenigingen zich kun-
nen presenteren en u een indruk kan krijgen van
het winterwerk van de kerken (gespreksgroe-
pen, kringen, catechisaties etc.).
De dag wordt aÍgesloten met een broodmaaltijd.
Om in de sfeer van de dag te blijven vragen we
aan een ieder die hieraan deelneemt om zijn zelÍ
meegenomen brood(jes) bij aanvang van de
kerkdienst in gereedstaande manden te depo-
neren. Later op de dag wordt het brood dat al-
dus is verzameld uit-'gedeeld'. Soep en koÍÍie
krijgt u van ons' 

pervorg op pag. s)
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NIJTAND.IJIST
27 sept. 17.00 - 28 sept. 23.00 uur
C.H. de Koning
Ylostinslaan 3. lJlst
Te|.0515-531263

28 sept. 23.00 - 30 sept. 8.00 uur
E.H. Mulder
Tramstraat 8, Nijland
Tel.0515-569232

4 ok. 17.00 - 5 okt. 23.00 uur
H. Huismans
De Syl 't0, Heeg
Te|.0515-442292

5 okt.23.00 - 7 okt. 8.00 uur
E.H.J.M. Drenth
S. Sjaerdemalaan 72, lJlst
Te|.0515-531263

11 okt. 17.00 - 12 okt. 23.00 uur
E.H. Mulder
Tramstraat 8, Nijland
Tel. 05'15-569232

12 okt.23.00 - 14 okt. 8.00 uur
H. Huismans
De Syl 10, Heeg
TeL0515-442292

18 okt. 17.00 - 21 okt.8.00 uur
G.J. Schadenberg & J.P. Verdenius
De Skatting 40, Heeg
Tel.0515-442300

25 okt. 17.00 - 26 okt. 23.00 uur
E.H.J.M. Drenth
S. Sjaerdemalaan 72, lJlst
Tel.0515-531263

26 okt. 23.00 - 28 okt. 8.00 uur
C.H. de Koning
Ylostinslaan 3, lJlst
Tel.0515-531263

1 nov. 17.00 - 2 nov. 23.00 uur
C.H. de Koning
Ylostinslaan 3, lJlst
Te|.0515-531263

2 nov. 23.00 - 4 nov. 8.00 uur
E.H. Mulder
Tramstraat 8, Nijland
Te|.0515-569232

-A@EilIIOA
2 oktober
7 oktober
7 oktober
7 oktober
9 oktober
I oktober

.11 oktober
1 3 oktober
14 oktober
16 oktober
19 oktober
20 oktober
21 oktober
21 oktobeÍ
21 oktober

23 oktober

24 oktober

1-,8 oktober

28 oktober
29 oktober

30 oktober

2 november

28 september Stadsherberg, 21 .00, Piter Wilkens.
29 september , Gezamenlijke Startzondag Raad van Kerken Open Deur.
1 oktober Bijbelkring 'Micha-Jakobus, 20.00 uur in de Schaapskooi, ds. J. AÍiesen en ds. M.N.

Ariesen-Holwerda.
Bridgeclub, Mienskipsh0s.
Doorpraatkring, 20.00 uur, Eehof, ds. M.N. Ariesen-Holwerda.
Bridgeclub, Mienskipsh0s.
Pergamano, (bovenzaal) Mienskipsh0s.
Kindervoorstelling, Kulturele Ried Wymbritseradiel, Mienskipsh0s.
Bijbelkring 'gelijkenissen', 9.30 uur Eehof, ds. J. Ariesen.
Klaverjassen, Mienskipsh0s.
Koffieconcert'Concordia', 1 6.00 uur, Mienskipsh0s.
Begin herfsvakantie.
Bridgeclub, Mienskipsh0s.
'Dead Line', de Koepel, Mienskipsh0s.
Open Deur Dienst, Mienskipsh0s.
Amnesty International, 19.00-20.30 uur, schrijfavond in de bibliotheek.
Bridgeclub, Mienskipsh0s.
Gesprekskring, ouders, jongeren en geloof, 20.00 uur, Eehof, ds. M.N. Ariesen-
Holwerda.
Bond van Plattelandsvrouwen in Friesland, Ada Stel ontwerpster in keramiek met
een eigen galerie, vertelt over haar werk, Mienskipsh0s.
N.C.V.B., ds. J. Ariesen, 'Vrouwen in de bijbel', Mienskipsh0s.
Gesprekskring, ouders, jongeren en gelooÍ, 20.00 uur, EehoÍ, ds. M.N. Ariesen-
Holwerda.
Pergamano, Mienskipsh0s.
Bijbelkring 'Micha-Jakobus', Schaapskooi, 22.00 uur, ds. J. Ariesen en ds. M.N.
Ariesen-Holwerda.
Bridgeclub, Mienskipsh0s.

Play Back Show, Mienskipsh0s.

Sjoefen vanaÍ 4 oktober, iedere maandagmid-
dag in Nil Ylostins, aanvang 14.00 uur.
Zangvereniging'Euphonia' repetitie iedere
dinsdagavond 20.00-22.00 uur in het Mien-
skiosh0s.
Muziekkorps 'Concordia' repetitie iedere
maandagavond van 1.9.30-21.30 uur in het
Mienskipsh0s.

een uitgave van:

Drukkerij Visser

Galamagracht 9, lJlst
Tel.0515-531318

Redactie: A. Kuipers

Johan Keizer

Zetwerk G. Groeneveld-Kroese
Migg bv, Sneek

Opmaak Sybe Houtsma

Druk Drukkeri! Visser, lJlst

Kopij en/oÍ advertenties: Inleveren vóór
de 15e van de voorafgaande maand bij

Drukkerij Visser, lJlst.

@ CopyÍight Drukkerij Visser. Niets uit deze ultgave
mag worden verveelvoudigd door middel van druk,
Íotokopie, mikrofilm of op enigerlei andere wijze,
zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de
urlgever.
De uitgever behoudt zichzelÍ het recht voor ingeleverde
kopijte wijzigen, in te kortên of te weigeren.

Jeugdkorps 'Tusken de noaten'elke dinsdag
van 17.00-17 .45 uur in de Schaaoskooi.
Judo lessen, iedere dinsdag 17.00-19.00 uur in
soorthal 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
lJlst.
Dammen elke maandagavond in Het Wapen
van lJlst.
Bejaardengymnastiek in Nij Ylostins, elke vrij-
dag vanaf 14.30 uur.
Badmintonvereniging Flash elke donderdag
van 18.00-22.30 uur in De Utherne.
Volleybalvereniging StánÍries elke maandag
van 18.30-19.45 uur en elke dinsdag 16.00-
23.00 uur
Dartclub iedere dinsdagavond vanaf 20.00 uur
Bondswedstrijd in Het Wapen van lJlst en in lt
Dryltser Kypmantsje.
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 StánÍries: maandag
sporthal 8.45-9.45 uur, 16.30-22.30 uur; dins-
dag, in het Mienskipsh0s, jazz 16.00-19.00 uur;
woensdag sporthal 13.00-19.30 uur; donderdag
17.00-18.00 uur; vrijdag 16.30-18.00 uur; zater-
dag 9.00-12.00 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. 05'15-531970.
Gemeente van Jezus Christus: Kinderclub 4
tlm 7 jaar; woensdag 13.30-14.30 uur; I Vm 11
jaar 14.30-15.30 uur. allebei in de even weken.
Info: Lippy Walinga, tel. 0515-532662. TofÍe ïie-
nerclub: vrijdags 19.30-21 .00 uur; in de even
weken. Info: Johan Brinksma, te|.05104-1627.
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. bloemen en planten

. bruids- en graÍwerk

. kado-artikelen

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

Stickerruilburo
ERWIN ZIJLSTRA

Waterkers 13
8607ES SNEEK
te1.0515-422339

VOOR FLIPPO'S EN TOPSHOTS

Voor verf en behang
doe-het-zell-,

iizer- en visarti kelen,
kfompen en laarzen,

bliift het adres

J,@. oE VRIf,S
Galamagracht 13, lJlst

tel.0515-531387

De slager aan de gracht,

die heeft vlees dat is heel zacht.

Lekker gekruid gehakt

voor u een gemak.

Vele soorten worst
en u eet als een vorst.
Naar vele andere soorten kunt u vragen

u moet maar eens een gokje wagen.

ln de winkelontmoeten wij u graag

en leggen wij het vlees voor u op de waag.

Slager)iZailstra
Eegracht 65, 8651 EH lJlst
Te|.0515-531309

R"IKREIEE
g KUNT HIER TERECITT VOOR:

'Reparatles ' Grote & Klelne Eeurten
, APK-Autokeurlng , Autospulten

' Onderdelen 'Verkoop van Nleuwe &
Gebrulktc auto's

Roodhemsterweg 14

IJlst
05 1 5-53 1436

(privé 31858)

Autorijschool L. de BOef
Belangrijker dan een goedkoop

lesuur is de eindrekening
na het rilexamenl
Ga daarom naar

Autorijschool L. de Boer
Popmawal 12, lJlst
Tel.0515 - 531553

b.g.g. (autotel.) 06 - 52975662

VOLLEDIG
GEDIPLOMEERD

Uitvaartvereniging "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
I Indien gewenst opbaring thuis met koeling
* Dienstverlening zonder winstbejag met voor leden bovendien

f inanciële tegemoetkoming
* Door samenwerking met UBO-verzekeringen is totale dekking

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

* BodeJ. Plantinga, dag en nacht bereikbaar0Sl4-591372.

Inlichtingen: A.A. Seinen, De Kling 1 1, tel. 0515-532558

TI MMER- EN AANNEMERSBEDRIJF

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

lJlst, Roodhemsterwg 4, Telefoon 051 5-531 880/531 348
Postadres: Postbus 29, 8650 AA lJlst

(rè
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GEYRAAGD:

BAS.BLAZERS
Yoor c.m.y. Concordia

Heeft u belangstelling?
Bel dan met:

Henk Douna, 05 | 5-53240ó
of

l4arry Dijkstra, 0515-53 | 24ó

bruiken ook materiaal uit de tuin of uit de omge-
ving. Na elke les neem je een bloemstuk mee
naar huis.
Deze basiscursus bestaat uitS lessen van 9.15-
11.15 uur. De data zijn: dinsdag 1 en 22 okto-
ber; 12 en 26 november en 10 december. Het
cursusgeld is / 55,-, exclusief bloemen, inclusief
oasis, draad en koffie.
InÍormatie en opgave bij: R. Wijnja-Falkena, de
Himmen 29, Oosthem. tel. 532607.

Beste mensen,
Het totaal aantal brillen is gekomen op 2993!
Voor de actie 'Zending zonder Grenzen' kon ik
tot op heden 798 brillen aÍgeven! (Roemenië).
Ook de postzegels en kaarten voor de Íibrose-
patiënten blijven met grote hoeveelheden toe-
slromen.
Voor het kindertehuis 'Benin' in onze zusterge-
meenie in Polen mocht lk van mevrouw A. HoÍ-
stede te Gaastmeer een tas vol met prachtige
(eigengemaakte) knutÍeldieren/beesten ontvan-
gen. Heel veel dank.
Wat het kindertehuiè betreÍt kom ik in een vol-
gend bericht bij u terug voor een éénmalige ac-
tie.
Ontvang een hartelijke groet uit Gaastmeer.

John M. Mostaert

Een cursus Fries,
iets voor U?
Via uw buren, kennissenkring of werk zult u re-
gelmatig in aanraking komen met de Friese taal.
Wilt u zelf Fries leren verstaan, lezen oÍ spre-
ken? In een groep oÍ door zelfstudie? Dan bent
u bij de AFUK aan het juiste adres. leder jaar
volgen zo'n 1000 cursisten een van de cursus-
sen van de AFUK. Ook bij u in de buurt.

Fries verstaan en lezen
Op deze cursus leert u Fries verstaan en lezen
en enigszins spreken. De cursus is zeer ge-
schikt als u nog maar kort in Friesland woont of
er zult gaan wonen. Het belangrijkste onderdeel
van de cursus zijn de luisterteksten (over dage-
lijkse onderwerpen). De andere onderdelen zijn:
lezen, uitspraak, uitbreiding van woordenschat
eh kennis van werkwoorden en grammatica.
Tijd: van oktober tot april wekelijks 2 uren.
Cursusgeld: I 155,-
Basispakket leermiddelen: / 70,-.

Fries spreken
Als u al langer in Friesland woonl of de cursus

(vervolg van pag. 1)

Evenals vorig jaar zal de jeugd na de dienst een
eigen programma volgen, met daarin aantrekke-
lijke activiteiten, zowel voor de kinderen, als
voor de oudere jeugd.
We hopen - na het fiine startweekend van vorig
jaar - opnieuw op veel belangstelling. Want om
op zo'n manier, met elkaar, het winterseizoen te
beginnen is volgens ons zinvol en waardevol.

Voorbereidingscommissie Startzondag.

Leerhuisgroep lJlst
Al weer voor de derde keer organiseert de Leer-
huisgroep lJlst (een initiatieÍ van de Samen-op-
Weg-kerken en de Raad van Kerken in lJlst) een
breed aanbod van gespreks- en studiekringen.
Het blijkt dat steeds meer mensen deze groepen
bezoeken, om al pratende te leren van elkaar.
De avonden en ochtenden zijn nadrukkelijk be-
doeld voor mensen van binnen en buiten de
kerk, die graag willen praten en nadenken over
het gelooÍ.
Hieronder treft u een kort overzicht van de activi-

. ,iten aan. In de maandelijkse agenda vindt u de

-data, tilden en plaatsen van de groepen terug.
1. Bijbelkring 'gelijkenissen' - over de persoon
van Jezus (wie was Hij?), o.l.v. ds. J. Ariesen;
2. Bijbelkring 'Micha/Jakobus' - over de brief van
Jakobus, o.l.v. ds. J. Ariesen en ds. M.N. Arie-
sen-Holwerda:
3. Leeskring 'gebed met open ogen' - over het
gelijknamige boekje van ds. W. van der Zee,
o.l.v. ds. Henk Spit;
4. Doorpraatkring - voor wie eens Ílink wil door-
praten over het gelooÍ en alles wat daarmee sa-
menhangt, o.l.v. ds. M.N. Ariesen-Holwerda en
ds. Henk Spit.;
5. Gesprekskring 'ouders, jongeren en gelooÍ'-
voor ouders van tienerkinderen, o.l.v. ds. M.N.
Ariesen-Holwerda en ds. Henk Spit;
6. Leerhuis'Geloofsopvoeding jonge kinderen',
o.l.v. ds. M.N. Ariesen-Holwerda;
7. Leerhuis 'Luther en de lutheranen', over de
derde partner in het Samen-op-Weg-proces;
B. Leerhuis 'Kerk & Vluchteling' - over de rol van
de kerk in het vluchtelingenbeleid;

Leerhuis'Omgaan met lijdenl - over het'moei-
\xe'gesprek rond lijden en verdriet;

10. Leerhuis 'Kinderen van Abraham' - dit maal
over hel christendom, o.l.v. ds. Henk Spit.
Zoals u ziet, een ruime keus aan onderwerpen.
We hopen op een grote belangstelling. Tot
ziens.

Leerhuisgroep lJlst

t
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tuingebied

Bel voor vrijblijvende offerte
tel.0515-53 26 86

Doopsgezinde Zuster-
kring 'Ricxt Heyne'
De doopsgezinde zusterkring 'Ricxt Heyne'
dankt alle inwoners van lJlst, Oosthem en wijde
omgeving, die tijdens de jaarmarktdag op 25 juli
jl. een bezoek aan onze stand in de kerk hebben
gebracht en die hebben gezorgd dat er een
mooi bedrag kan worden overgemaakt aan het
'Adoptiefonds'. Bedankt!

Bestuur'Ricxt Heyne'

KoÍfieochtend
Woensdag 9 oktober is er weer een open koffie-
ochtend in de grote bijzaal van de Zuiderkerk
aan de Rienck Bockemakade 6 te Sneek.
Coby Stoorvogel zal spreken over hel thema
'Omgaan met elkaar'. De koÍfie staat klaar om
9.00 uur en de morgen wordt om 1 1 .1 5 uur afge-
sloten. Er is kinderopvang aanwezig.
Voor meer inÍormatie kunt u bellen met nr.
417924 oÍ 41 581 3.

JKAW_KtrEyf
Opbrengst collecte
Kankerbestrijding
De jaarlijkse collecte van de Nederlandse Kan-
kerbestrijding/Koningin Wilhelmina Fonds
(KWF) heeÍt in lJlst I 3183,50 opgebracht. Het
geld wordt besteed aan projecten op het teÍrein
van wetenschappelijk kankeronderzoek, voor-
lichting en patiëntenbegeleiding. De organisato-
ren van de collecte bedanken iedereen heel har-
telijk voor zijn of haar bijdrage. Speciale dank
gaat uit naar de collectanten voor hun geheel
belangeloze inzet voor dit goede doel.
Wie meer wil weten over preventie, vroege ont-
dekking, behandeling oÍ begeleiding bij kanker,
kan gratis bellen met de Hulp- en informatieliin
van de Nederlandse Kankerbestrijding/KWF: 06-
0226622. Voor een persoonlijk gesprek met één
van de voorlichters kunt u terecht op werkdagen
van 1 0.00-1 2.30 uur en van 1 3.30-1 6.00 uur.
Voor andere aangelegenheden is de lijn de ge-
hele dag bereikbaar via een zogeheten voice re-
sponse systeem.

Hawar-nieuws
Speciale workshops van 1 dagdeel in november.
DatMijd: woensdag 6 november van 9.00-11.30
uur; donderdag 7 november van 9.00-1 1.30 uur;
dinsdag 12 november 19.30-22.00 uur; donder-
f,ag '14 november 13.30-16.00 uur; donderdag
21 november van 13.30-16.00 uur.
Thema: cadeautjes maken van zijde.
Kosten: I 15,- (exclusieÍ zijde).
Plaats: Zijdeatelier Hawar, Uilenburg 36.
Docent: Meinie Wardenier.
lnlichtingen/opgave: Hawar, tel. 531266.

Cursus bloemschikken
Êl zal deze herfst weer een bloemschikcursus
voor beginners gegeven worden in Oosthem, en
wel op 5 dinsdagochtenden.
Het is voor deze cursus niet nodig al ervaring te
hebben. Al doende leren we veel over bloemen
en hoe.je ze het beste kunt verwerken. We qe-
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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{echnische installaties
r Energiebesparende verlichtingssystemen
o Airconditioning
o Sanitair installaties
o Loodgieterswerken
o Dakbedekking
o Eigen storings-, onderhouds- en servicediensl

Nevenvestiging lJlst,
tel. 051 5-532642

tel. Sj. Wiebenga 0515-531529
Eegracht 1 05

BROUWER

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)

In het bezit van SVM-makelaandÍploma

Rogmolewei 9 lJlst Tel. 0515 - 532386

lHr
l-ï:33'ïHt'l

Voor alles wat met uw auto te maken heeft
Nu ook algemene periodieke keuringen (A,P.K)

Marco en Isabelle
gaan trouwen !

Zii kiezen ecrr origirrele
cn cxclusieve huweliikskaart

uit dc rricuwc I trtclcard-collectie.

áffi
,íJl \,_-sDJ^

(A-,,IVL(Z
meubels
kleding
speelgoed
keukengerei
boekenenz.

kringloopwinkel
sticbting de draei_

open maandag t/m arijdag 8.3O tot I 6.(M uur

bruikbare goederen die bij u ouerbodig zijn,
kunt u bij ons inleueren euentueel kunnen wij
het bij u ophalen

Bezoekadres: De Draei 16-f (in het bedrijvencentrum)
E621 CZ HEEG, telefoon 0515-U2442

L
E
ê

?t7€
=asLq)

E
=e

Rcnorqtie & Nicuwbouw

VAN VLOER TOT DAKPAN
ONDERHOUDSBEDfi IJF HUISMANT

DE F|NNE 6, 8651 CW |JLST,0515-532023

NIET ALLEEN
VRIENDELIJK .....

MAAR OOK
DEKSELS
VOORDELIG !

MEER PLEZIER VAN JE GULDEN EOTtr ffi
GAIAMAGRACHT g IJLST
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verstaan en lezen al hebt gevolgd kunt u de cur-
sus Fries spreken volgen. In deze cursus staan
spreekoefeningen centraal. Daarnaast komt uit-
gebreide kennis van werkwoorden en grammati-
ca aan de orde als hulpmiddel bij het vlot leren
soreken. Aan hêt eind van de cursus kunt u een
gesprek in het Fries voeren.
Tijd: van oktobeÍ tot april wekelijks 2 uren.
Cursusgeld: f 155,-
Basispakket leermiddelen: + f 45,-.

Verder zijn er nog:
- intensieve cursus (verstaan, lezen en spreken)
- spoedcursus (op Terschelling!) 2 x 1 week
- conversatiecursus
-'opfryskkursus' (opÍriscursus Friese conversa-

tie)
Voor aanmeldingen en inlichlingen kunt u bellen
met: A.F.U.K. Leeuwarden. 058-2138045.

len Ían 'e 1000?
Sa'n 1000 minsken, ferdield oer in lytse 90 kur-
sussen folgje alle jierren in Fryske kursus Ían de
A.F.U.K. Se dogge al of net eksamen (hoecht
net), mar leare yn alle geÍallen in hiel soad. Dog-

, le jo mei?
\-Í.,loch even de mooglikheden op in rychje:

Leargong A
Op dizze kursus leare .jo hoe't jo ienfàldige tek-
sten, lykas Étnoegings, advedinsjes, brieÍkes en
ferslaggen skriuwe kinne. Fierder krije de krekte
stavering, de wurdskat, taalregels, min/geeÍ
Frysk, oersetten en lêzen omtinken. Foar amt-
ners binne der spesjale opdrachten, oanpast
oan de deistige beropspraktyk. Jo kinne de kur-
sus ófslute mei it eksamen foar it Fryslàn-diplo-
ma A.
Tiid: Ían oktober oant april 2 oeren wyks mei
thÍsopdrachten.
Kursusjild: f '155,-.

Basispakket learmiddels: r / 60,00.

Wolle jo mear witte fan de Fryske skiednis en
literatuer? Jou jo dan op Íoar:
Leargong B
As jo de stavering al aardich yn 'e macht hawwe
en meaÍ witte wolle Ían taal, skiednis en litera-
*'rer, kinne jo fierder gean mei leargong B. Wat

\-J taal oangiet komme de folgjende 0nderdielen
oan 'e oarder: it skriuwen fan ferskillende tek-
sten (0.o. ferslaggen, brieven en ferhalen), sta-
vering, taalregels, taaleigen, oersetten, tiidwur-
den en ynterÍerinsjes.
By literatuer giet it om it tiidrek 1945 oant hioed
de dei, by skiednis om ynsjoch yn de 0ntwikke-
ling Ían Fryslàn oant 1581 .

Tiid: Ían oktober oant april 2 oeren wyks mei
thÉsoDdrachten.
Kursusjild: f 175,-.
Basispakket learmiddels: + / 1 15,00 (as jo lear-
gong A al Íolge hawwe.f 80,-).

Foar opjefte en mear ynÍormaasje, ek oer: lear-
gong C, koarte kursus stavering, literatuer of
skiednis, kinne jo kontakt opnimme mei:
A.F.U.K. Ljouwert, 058-21 38045

ANNASCHRAA-VAN POPTA

GEDIPLOMEERD
PEDICURE

Geeuwkade 1 1 - Telefoon 531930

En hii trakteert royaal! Want hil geeft kleuradviezen die precies bil u en uw huis

Dassen. De vakman weet alles van moderne materiaten en de nieuwste technieken.
En hij werkt snel en met zorg voor uw huis. Kortom, de schitder geeft uw huis een

nieuw gezicht. Bel hem nu. En laat uw huis nog deze winter helemaal opfleuren. 
Êr r

8a srhilder. fië beste vríend.vft{t g* kwís.ff
' Den prenie geldt voor pdrtiulieÍen hii een oqdruht vat miÍimaal drie mrndsgen conform voowurden.

F0gelnijs

Vogelwacht
lJlsUOosthem e.o.

De lepelaar
Lepelaars, leppelbekken, zo worden ze heel
beeldend genoemd in het Fries. Elders worden
ze ook wel lepelgans genoemd.
De leppelbek is enige centimeters kleiner dan
de blauwe reiger. Van de snavelpunt - voor zo-
ver we van een punt kunnen spreken - tot het
einde van de staart meet hij ongeveer 90 centi-
meteÍ. De lepelaar is een bijna tropisch aan-
doende vogel met een vrijwel smetteloos wit ver-
enkleed. Aan de kop is een bleekgele kuiÍ van
sierveren, die bil de mannetjes aanzienlijk lan-
ger is dan bij de vrouwtjes. Voor de borst ter
hoogte van de hals bevindt zich een roestgele
vlek, een sood band, die echter bij lang niet alle
vogels zichtbaar is. De ogen zijn rood en de lan-
ge polen ziin zwarl. De snavel is wel bekend,
daar heeÍt hij zijn naam aan te danken. Deze le-
pel is bij volwassen dieren glimmend zwart met
een aantal gele dwarsbandjes en een gele vlek
op het uiteinde van de snavel. De onvolwassen
en nog niet geslachtsrijpe lepelaars hebben kor-
tere sierveren en een vleeskleurige snavel en
vrij veel zwart aan de vleugeltoppen. Deze schit-
terende vogel heeft ook een aparte manier van
voedselzoeken, met zijn lepelvormige snavel
beweegt hij heen en weeÍ in het ondiepe water.
Zo spoort hij kreeÍtles, visjes, wormen en week-
diertjes op. Hij heeft een zeer gevoelige snavel,

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

scharen, messen, tuin- en hobbygereedschap.
Slijpen van alle soorten grasmaaiers. Ook de mes-

sen van uw motor- oÍ elektromaaier moeten

geregeld geslepen +.gebalanceerd worden,

Te koop: scherpe + nagekeken 2e hands

grasmaaiers.

Ook slijpen van elektr. heggescharen,

Uw tuin heeft recht op scherp gereedschap.

Uw slijper: Henk de Vries

Bockamastraat 27

Tel.531782

ÉN#JL:g
Kunstnagels... hars of gell.
ldeaal voor nagelbijters,

je droom kan waar worden.
In 2 uurtjes lange nagels of
je eigen nagels verharden.

Het kan allemaalbij
GRIETJE ZIJLSTRA
NAGELSTYLISTE

051 5-531 987
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7*%h*houkë
.4lomskikkursussen

;4reidsboeketten, korsages en oar

//Jlomwurk

Richtsje Wijnla, De Himmen 29

Easthim, til 05 I 5-532607

NS-PLAATSBEWIJZEN
Jongeren-, Rail Aktief- en

60* seniorenkaarten

verkrijgbaar bij :

BOEKHANDEL VISSER
Galamagracht 9, tel. 531318

wat dacht u
van een
nieuw
logo...?

De Himmen 24 /8618 NFI Oosthem
ïeleÍoon/TeleÍax 051 5-5324S1

DYNAMICA
ontwerpburo
Pieter Koot

Waaromhopcn..-
afs a uoordelig
hantharen?

De doe-het-zelver huurt bij
ons o.a.. a Ladders a Rol-
steigers . speciemolens
o Cirkelzagen a Decoupeer-
zagen a Boormachines
o Schuurmachines o parket-
sch uu r mac h i nes o G rond -
ol Tuinfrezen . Kettino-
zagen enz. enz.

M.SIIPERDA
Gereedsshapverhuur

051 5- 426020/05 1 5-53 1 260

tr
tr
tr
tr

GROND. EN VERZETWERK
WALBESCHOEIING
HEIWERK tr RIOLERING
AGRARISCHE WERKZAAMHEDEN

ËïËiïinïï,iffiii,tïËi
Galamagracht 107 8651 EE lJlst 0515-531491

A Aannemersbedrijf Vellinga-Spij ksma

\Ë/HEEc/rJLsr f: #
Voor al uw
* Nieuwbouw
* Verbouw
" Onderhoudswerk

Iv0g
sOUWBTORIF

l5-
Sudergoweg 3ó, 8ó51 CN lJlsl, tel. 0515-532009

t frcdíTlowoeÍd,e Auto$íchool t

Vraag om vrijblijvende
prijsopgave van uw bouwplannen

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

. Lestijden 60 minuten

. Opfriscursus voor de niet regelmatige rijders

. Theoriecursus

. Hoog slagingspercentage

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

Speciale drogisterij en kosmetica-aÍdeling

Let op onze wekelijkse folder

SPEERSTRA'S
VOORDEELMARKT
Stadslaan 2 - Telefoon 531 206



waardoor hij de geringste bewegingen waar-
neemt. Ziin voedsel zoeken gebeurt dan ook
meer op de tast dan op het oog. De lepelaars
komen in maart weer uit hun overwinteringsge-
bied, dit is in Zuid-Europa en Noord-AÍrika. Ze
vliegen doorgaans in rechte lijn achter elkaar.
De vleugels worden langzaam op en neer bewo-
gen, zoals bij de blauwe reiger, maar dan ge-
strekt. De poten wijzen recht achteruit. Ze lijken
wel wat op een ooievaar, maar het verschil is de
snavel. Als de leppelbekken eenmaal in de kolo-
nie zijn worden ze steeds actiever. Er worden
trappeldansen uitgevoerd, waarna de vogels
plotseling stil staan met een gestrekte hals en
een wapperende kuif. De huwelijksdans. ls er
een partner gevonden, dan wordt er een nest
gebouwd. Het lieÍst in oud riet. Een onderlaag
van takken en twijgen, verder wat bladriet en
biezen. Er worden doorgaans drie eieren ge-
legd. De kleur van de ovale, ruw schalige eieren
is doÍwit met een aantal lichte en donkerbruine
vlekken die het dichtst bij de stompe punt zitten.
Het broeden duurt ongeveer tweeèntwintig da-
gen, zowel door het mannetje als door het
vrouwtje, de aflossing gaat gepaard met een ei-
genaardige ceremonie. De jonge vogels blijven

, rij lang in de buurt van het nest. Ook al kunnen\Íe vliegen, ze blijven in de buurt van het nest.
De hele familiê slaapt er's nachts ook. Eind au-
gustus, begin september krijgt de trekdrang
weer de overhand en vertrekken ze weer naar
het zuiden.

Een enkeling vertÍekt niet, maar die blijft hier.
Deze komen vaak om van de kou. De broed-
plaatsen in Nederland zijn nu de Waddeneilan-
den, want volgens een schrijven in de Leeuwar-
der Courant is de lepelaarkolonie uit de Oost-
vaarderplassen uitgeweken naar de Wadden-
eilanden, omdat veel plassen zijn uitgedroogd.
Dan missen ze hun natuurlijke bescherming.
Ze zijn dan erg kwestbaar voor vossen en
hermelijnen.
Op Vlieland broedden er dit jaar 150 paren, ter-
wijl dat er vorig jaar 93 waren. Terschelling ging
van 74 naar 115 paren. En Schiermonnikoog
beleeft een invasie van lepelaars, ruim 100

Huren of
kopen?

Onze hypotheek-
adviseur maakt een
gratis woonlasten-

vergeliiking.

Galamagrocht , ,865 t EB Ulst
telefoon (0515) 53 l426,telefox (0515) 53 ,2 50

íChte
'.'.'.: :'.'.:'.'. ". "..'. ".. 

: ".' ::. 
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broedparen tegen 40 paren vorig jaar. Ameland
sluit de rij met voor het eerst 11 broedparen.
Voor de leppelbekken een veilig gevoel, geen
vossen of hermelijnen en voedsel genoeg.
In 1995 werden er 23 lepelaars gezien in deze
omgeving en in 1996 waren dat er al 17 stuks.
De lepelaars worden in de voorjaarstrek gemeld,
en een enkel zwervend exemplaar. De najaars-
trek is in september en oktober. Daarvan zijn
geen meldingen bij mij binnen gekomen. Mis-
schien komen die nog eens.
Voor meldingen gaarne naar Sj. Landman, de
Kearnstien 16, lJlst, tel. 0515-532046.

Vogelwacht lJlst-Oosthem, e.o.

't Vuilnisvat
Hêrbestemming van Goederen 'die dan leeft
die dan zorgt'.
In de meeste dorpen van Wymbritseradiel staat
een verzamelbox voor kleding. Daarin kan kle-
ding, gordijnen, lappen, kortom alles wat met
textiel te maken heeft. Ook schoenen, per paar
bij elkaar gehouden in bijvoorbeeld een plastic
zak, mogen in de containers.
ïot nu toe had SKI (stichting kleding inzameling)
de rechten voor de inzameling.
Om een andere organisatie een kans ie geven,
heeft de gemeente het contract met SKI verbro-
ken en een vergunning verleend aan het Leger
des Heils.
De kleding wordt door de afdeling 'Herbestem-
ming van Goederen' ingezameld en in depots,
o.a. in Sneek, gesorteerd. Een deel van de kle-
ding gaat naar de tweede-hands kledingwinkels,
een ander deel van de kleding wordt verzonden
naar oniwikkelingslanden en van dat deel dat
niet meer kan worden gebruikt, worden poe!
slappen gemaakt.
Kleding, gordijnen en schoenen per paar dus
niet in de grijze container maar in de kledingbak.
Uw aÍgedankte spullen kunnen een ander weer
tot dienst zijn.
Zijn de kleding-containers vol, bel dan naar:
Gemeentewerken Heeg, tel. 051 5-442640.

Taxicentrale ZUID-WEST FRI ESLAND

Taxi Gaasterland 051 4 - 57 1 37 7
Taxi Speerstra 051 5-543400
Postbus 459, 8600 AL SNEEK

Alg. Tel.nr.: 051 5-430300

E
Friesland College
Centrum voor Algemene
Educatie
"Veel rekenkennis is gewoon weggezakt,'
Jeltsje H. vond het pijnlijk om te ervaren dat ze
haar eigen kinderen niet kon helpen met reken-
problemen waar zij op de lagere school tegen-
aan lopen. Na de cursus rekenen bij de Basis-
educatie van het Friesland College, stuurt ze
haar kinderen niet meer door naar haar man.
"Het is vervelend om te merken dat ze meer
snappen dan jii. Veel kennis is bij mij gewoon
weggezakt. In de cursus heb ik ook geleerd hoe
ik beter met mijn huishoudgeld om kan gaan.
Jan de K. volgde de rekenlessen, omdat hij bij
zijn werk als heftruckchauÍfeur merkte dat zijn
rekenvaardigheid onder de maat was. "Tijdens
een bijscholing binnen mijn bedrijf merkte ik dat
ik het gewicht van mijn vracht niet eens kon be-
rekenen".
Komend seizoen weer bij de Basiseducatie van
het Friesland College: cursussen rekenen. Daar-
naast zijn er onder andere cursussen Neder-
lands, lezen van verhalen, Engels en kennisma-
ken met de computer. Zo mogelijk bij u in de
buurt! Voor meer informatie: bel met het Fries-
land College in Sneek, tel. (0515) 420646.
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Bestratingsbed rijÍ

Zwaagman B.U.

Voor particulíer en bedríif
Vraa g vr íj b I íj ven d príjso pgave

Fam. Leverstraat22
8603 EC Sneek

Te|.0515-430454

Occasions en
N ieuw-verkoop
Goede service

Tel.531249
Holtropweg 5

Reparatie
Plaatwerk - Spuiten

Priaé en Zakeliik
de juiste

* verzekering
* hypotheek
* pensioen

SNEEIÍ,EN
ASSUNANTIDIT,ANfiXN,

DE BOENBY

Zwarteweg 4, Sneek
iel.: 051 5-41 6825

Cafr - Bi lj artcennum - Zalenuerltuur

STADSHERBERG
L-,r. HETWAPENVAN lJLST

-, eig. Fam. J. Scltreur

Gakmagracht 2-4, 565 I EB IJkt, tel. 05 15-53 13 15

. Sfeeruol Cafr . Petit Restaurant . 2 Wrgaderzalen . Zonnig terras
. 2 Jeu de Boule-banen . Biljartcentrarn met:

.2Carambole-tafek .I Snoohertafel .I Cafebiljart .I Poolbiljart

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 5-531 31 I

Makelaardij
Schrale

Bemiddeling bij:
Aan- en verkoóp van woningen, bedrijb-
panden, boerderijen enz.

Hypotheken en verzekeringen

Taxaties van alle onroerende goederen
binnen 48 uur geregeld

Vraagt vrijbl ijvend inÍormatie.

Stadslaan 42,8651AG lJlst, tel. 0515-5322'1 '1

Voor ovenverse bakkersprodukten naar

Dr tbotr rn'n8rnNt(ilr Dr J
GEEUWKADE1-8651AA|JLST-TELEFooN0515-531557

: r(uH:TIFTFTP I U ll ll ltryradíw
Galamagracht 20,8651 EB IJkt, nl. 0515-532372/531450

Ve elzij dig e v e nstermo de.
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Ook Janny de B. heeft veel geleerd. "We heb-
ben veel geoeÍend met spreken en luisteren op
de Engelse les. lk bel nu regelmatig met mijn
schoonzus in Canada, want ik kan nu een ge-
sprekje met haar voeren. Als ze hier komen de-
ze zomet, kan ik eindelijk ook eens meedoen
aan een gesprek en hoeÍ ik er niet meer zo on-
nozel bii te zitten".

Komend seizoen weer bii de Basiseducatie van
het Friesland College: jaarcursussen Engels,
voor beginners en enigszins gevorderden.
Cursus Informatiekunde (kennismaken met de
compuler; 15 weken). Daarnaast zijn er onder
andere verschillende cursussen Nederlands en
rekenen. Zo mogelijk bij u in de buurt! Voor meeÍ
inÍormatie: bel met het Friesland Colleqe in
Sneek, tel. (0515) 420646.

Drvlts...
it aldé stedsje

foto- en verhalenboek over lJlst
I 76 pag. met meer dan 260 f oto's. form. A 4
gebonden met stevig omslag, prijs f 42,50

verkrijgbaar bij:

BOEKHANDEL VISSER

Schaakclub
lJlst-Oosthem
Op dinsdag 17 september 1996 wordl het
schaakseizoen geopend met een ledenvergade-
ring in de bovenzaal van café 'Het Wapen van
lJlst'om 20.00 uur.
De club bestaat nog, maar we hebben te weinig
leden. Zijn er schakers, kom eens kennismaken,
we zijn er elke dinsdagavond.

Het bestuuÍ

S. Wiersma
pianostemmer

S.Sjaerdemalaan53 Reparatie
86518A Ulst Verkoop
Tel.0515-533127

rs dit iets voor U?
\;oor de treinen-
liefhebbers
In Loppersom (Gr.) vindt U een grote zolder vol
met allerlei voorwerpen diê met treinen en trams
tê maken hebben: railprofielen (o.a. Amsterdam:
Haarlem 1839), opzichtborden, petten, seinlam-
pen, uniformen enzovoort. U krijgt een persoon-
lijke rondleiding en voorllchting maar wel even
bellen voor een aÍspraak, tel. 0596-572543.
Na een rondleiding van 1,5 uur is het goed toe-
ven in hotel restaurant 'Spoorzichl'. Heerlijke
kotfie met appelgebak in een nostalgische ruim-
te. Mooi hotel en vriendelijke bediening.

Het Regionaal Onderzoek- en InÍormatiecen-
trum Kollumerwaard is een 133 ha. groot bedrijf
waar praktijkonderzoek wordt gedaan aan ak-
kerbouwgewassen. Zeer de moeite waard!
De rondleiding is alleen op dinsdag van 13.00-
16.30 uur. Voor een aÍspraak bellen met me-
vrouw Remijn, tel. 0594-688615, Hooge Zuidwal
J q853 TJ te Munnikezijl (Fryslán).

1-)bezoek aan bovengenoemd bedrijf kunt u
eventueel combineren met een bezoek aan het
agrarisch museum 'De Brink' in Veenklooster.
Openingstijden van 1 april - 1 oktober, ma.-za.
10.00-12.00 en van 13.00-17.00 uur.

John M. Mostaert

Rond Oud- en Nieuwjaar waren Anne en ik op
familiebezoek te Winterswijk. Vandaar uit be-
zochten wij het zeer oude stadje Bredevoort. Al
in 188 wordt het kasteel van Bredevoort vermeld
op een goederenlijst van de aartsbisschop van
Keulen.
De hoofdzaak van ohs bezoek aan Bredevoort
was het bezoeken van de 22 antiouariaten en
tweedehands boekwinkels.
Voor de enige kroeg aldaar ontbrak ons de tijd
en ook waren wij wel een beetie moe geworden
van het sneupen in de letter- en platenrijkdom.
In ieder geval gingen we naar huis met een Karl
May-boek, een Bos-atlas uit 1951 en een Lehr-
buch der Harmonie.
En nu maar wachten op een volgende uitnodi-
ging om naar Winterswiik te komen, want Brede-
voort-Winterswiik is maar zeven kilometer.
Wie belangstelling heeft voor boeken, atlassen,
plaatwerken oÍ ansichtkaarten, geven wij gaarne
informatie en een folder.
U kunt ook bellen oÍ schrijven naar: "lnÍormatie-
centrum Bredevoort boekenstad" - "Boek op't
Zand", 'l Zand 25, 7126 BG Bredevoort, tel.
0543-452380, f ax 0543-452368.

ledere derde
oeurs.

zaterdag van de maand boeken-

John Mostaert, Gaastmeer

Friesland College
Gentrum voor Algemene
Educatie
Computer uit de kast na cursus
Henk V. uit Joure vedelt: "Thuis had ik wel een
computer staan, maar ik wist niet hoe ik in het
programma moest komen. Daarom had ik dat
ding maar achterin een kast gezet", aldus Henk.
ïijdens de computerbasiscursus, die Henk afge-
lopen seizoen bij de Basiseducatie van het
Friesland College in Sneek volgde, heeft hij de
computer weer te voorschijn gehaald.
"Nu weet ik welke mogelijkheden er voor mij zijn.
Volgend seizoen ga ik op zoek naar een cursus
WP.s.1. 't ls wel een hele goeie computer hoor,
hij kostte eerst drieduizend gulden. lk hem 'em
voor zeven bankjes overgenomen. Nou zeg nou
zelÍ, da's toch niks voor zo'n ding?"

Onderweg met Engels op zak
Aly D. uit Bolsward heeft in de vakantie veel ple-
zier gehad van hetgeen ze bil de Basiseducatie
van het Friesland College heeÍt opgestoken:
"We gingen op vakantie naar Denemarken en
met het Engels dat ik dit seizoen had geleerd,
was het helemaal niel moeilijk om de camping te
vinden en te begrijpen waar we de caravan neer
konden zetten. lk voelde me hartstikke trots!"
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Niet langer een keuze maken tussen een lage prijs,

iets leuks of een goede kwaliteit!
Ten Cate for Kids is betaalbaar, actueel en

vanzelfsprekend van goede kwaliteit (het is
tenslotte ten Cate!). Alles is gemaakt van elastische

katoen, zit lekker en groeit met de kids mee.
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