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Playbackshow groot succes
Bomvof was de zaal van het lJlster Mienskipsh0s te noemen. Overal zag ie
nerveus heen en weer dribbelende'artiesten' die nog even naar pa oÍ ma
moesten omdat de outÍit niet helemaal naar de zin was. Opa's en oma,s wa-
ren er om te kijken naar de prestaties van hun kleinkinderen, Íamilie, vrien-
den en bekenden van de optredenden kwamen om te zien hoe de deelne-
mers het er van af brachten

Zestien acts hadden zich aangemeld voor de
'Playbackshow 1996' georganiseerd door de
Stichting Jeugd- en Jongerenwerk lJlst. In de
zaal was te horen dat dit grote aantal deelne-
mers zelÍs met gemak overtrofÍen had kunnen
.ryorden, waaruit duidelijk mag blijken dat het or-

\-ganiseren van dit sootl activiteiten in een be-
hoefte voorziet bij de lJlster jeugd. In twee se-
ries van acht optredens met in de oauze een
verloting ten baie van de Stichting Jeugd- en
Jongerenwerk lJlst kregen de aanwezigen de
meest uiteenlopende optredens le zien. Zo wa-
ren Charlie Lownoise en Mental Theo twee keer
te bewonderen. Nederlandstalige muziek was
ook vertegenwoordigd met dê nummers 'Wel

eens verlieÍd geweest', 'De eerste keer' en Dan-
ny'ik voel me zo verdomd alleen'de Munk. Ver-
der gaven Rob Gee, The Spice Girls, Total
Touch, Rod Stewari & Tina Turner, Captain
Jack (2x), Critical Mass, Carpenters, M&F
Brown, Laura Pausini en Explosure acte de
presénce. Duidelijk te zien was dat de meeste
deelnemers last hadden van de zenuwen. Ook
viel het op dat er veel aandacht aan de ootre-
dens besteed was. Zoals bij diverse groepen te
merken was waren er heel wat uurtjes geïnves-
teerd in het oeÍenen van de pasjes, de zang etc.
Eigenlijk waren er deze avond geen verliezers.
Er heerste een soort van Olympische gedachte,
waarbij het deelnemen in feite belangrijker is

dan het winnen. Dat er uiteindelijk winnaars uit
de bus kwamen is logisch: een eerste tweede of
derde plaats is natuurlijk mooi meegenomen en
doet het thuis, bij de Íamilie, op het schoolplein
en in de vereniging altijd leuk. Op de derde
plaats eindigden Jeltsje Kragt, Sylvia Postma en
Jasmin en Lianne Tromp met hun vertolking van
het nummer'Soldier, soldier' van'Captain Jack'.
Op de tweede plaats eindigde Sietske Sterk met
het nummer'Strani Amori' door Laura Pausini.
Als de beste kwam Hanny Visser uit de bus. Ze
voelde zich op het podium'zo verdomd alleen'
(Danny de Munk) dat deze prima uitvoering van
dit nummer haar een eerste plaats opleverde.
Organisatoren, deelnemers en toeschouwers
kunnen in elk geval op een gezellige, geslaagde
avond terug zien. Duidelijk moge zijn dat dit
soort avonden voorzien in een behoefte in de
lJlster gemeenschap. Wanklanken waren er de-
ze.avond praktisch niet te horen, afgezien van
een hardnekkig boe-roepend groepje, dat zich
na elk nummer liet horen. Aan hen leek deze
avond niet besteed.

J.K.

Oliebollenactie
Ook dit jaar wordt er weer een oliebollenactie
georganiseerd door Stichting Jeugd- en Jonge-
renwerK.
Men kan al bijna spreken van een traditie, de
zelfgebakken oliebollen zijn een begrip bij veel
lJlsters.
Ook dit jaar zal er op 31 december op de Over-
kluizing weer een oliebollenverkoop zijn. Voor
de bewoners van Nij Yloslins zal er opnieuw
weer de mogelijkheid bestaan van tevoren een
bestelling door te geven. De oliebollen worden
dan op 31 december bij u thuis bezorgd.
ln het decembernummer van lt DryltseÍ Kyp-
mantsje kunt u lezen vanaf hoe laat de oliebol-
len klaar liggen voor verkoop; tevens wordt
daarin de prijs bekend gemaakt, maar ook de
prijs is als vanouds.

"@erIa/sma
- Terrasbestrating
- Tuinonderhoud
- Voor alles op

tuingebied

Bel voor vrijblijvende oÍÍerte
tel. 0515-53 26 86
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IJTAND.IJIST
30 nov.23.00 - 2 dec. 8.00 uur
H. Huismans
De Syl 10, Heeg
Te|.0515-442292

6 dec. 17.00 - 7 dec. 23.00 uur
C.H. de Koning
Ylostinslaan 3, lJlst
Te|.0515-521263

7 dec.23.00 - 9 dec. 8.00 uur
E.H. Mulder
Tramstraat 8, Nijland
Te|.0515-569232

13 dec. 17.00 - 14 dec. 23.00 uur
G.J. Schadenberg & J.P. Verdenius
De Skatting 40, Heeg
Tel.0515-442300

'14 dec.23.00 - 16 dec. 8.00 uur
E.H.J.M. Drenth
S. Sjaerdemalaan 72, lJlst
Te|.0515-521263

20 dec. '17.00 - 21 dec. 23.00 uur
E.H. Mulder
Tramstraat 8, Nijland
Tel.0515-569232

21 dec.23.00 - 23 dec. 8.00 uur
C.H. de Koning
Ylostinslaan 3, lJlst
Tel.0515-521263

24 dec.17.00 - 27 dec.8.00 uur
E.H. Mulder
Tramstraat 8, Nijland
Te|.0515-569232

27 dec.l7.00 - 30 dec. 8.00 uur
H. Huismans
De Syl 10, Heeg
TeL0515-442292

31 dec. 16.00 - 2 jan. 8.00 uur
C.H. de Koning
Ylostinslaan 3, lJlst
Tel.0515-521263

3 jan. 17.00 - 4ian.23.00 uur
H. Huismans
De Syl 10, Heeg
Tel.0515-442292

u@EflitruA
30 november

2 december
5 december
9 december
9 december
11 december
11 december
11 december

13 december
16 december
í6 december
16 december
17 december

18 december
18 decêmber
19 december

20 december
23 december

'Friends', Mienskipsh0s, organisatie'De Koepel'.

Bridgeclub, Mienskipsh0s.
Sinterklaasfeest!
Pergomano, Mienskipsh0s.
Doorpraatkring, 20.00 uur EehoÍ, ds. M.N. Ariesen-Holwerda.
Stichting Jeugd- en Jongerenwerk, bovenzaal Mienskipsh0s.
Bridgeclub, Mienskipsh0s.
Bond van Plattelandsvrouwen, kerstbuÍfet in de Hofnar te Sneek, waarbij Ytje
Hettinga voordraagt uit eigen werk.
Klaverjassen, Mienskipsh0s.
Amnesty Inteínational, 19.00-20.30 uur schrijÍavond in de bibliotheek.
Bridgeclub, Mienskipsh0s.
Bond van Plattelandsvrouwen, keÍslstukjes maken.
Bijbelkring Micha-Jakobus, 20.00 uur Schaapskooi, ds. J. Ariesen -

ds. M.N. Ariesen-Holwerda.
Bijbelkring Gelijkenissen 9.30 uur, J. Ariesen, Eehof.
Bridge, kerstdrive, Mienskipsh0s.
Gezamenlijke Advent-Kerstviering, leiding Doopsgezinde Zusterkring,
Mienskipsh0s.
Feestavond, duo Nooitgedagt, Mienskipsh0s.
Begin Kerstvakantiel

Sjoelen vanat 4 oktober, iedere maandagmid-
dag in Nij 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 19.30-21.30 uur in het
Mienskiosh0s.
Jeugdkorps'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.
Ouderen iedere dinsdagmiddag van 13.30-
15.00 uur in het Mienskiosh0s.

een uitgave van:

DrukkerijVisser
Galamagracht 9, lJlst
ïe|.0515-531318

Redactie: A. Kuipers

Johan Keizer

Zetwerk G. Groeneveld-Kroese
Migg bv, Sneek

Opmaak Sybe Houtsma

Druk Drukkerij Visser, lJlst

Kopij en/oÍ advertenties: Inleveren vóór
de 15e van de vooraÍgaande maand bi.i

Drukkerij Visser, lJlst.

@ Copyright DrukkeÍij Visser. Niets uit deze urtgave
mag worden verveelvoudigd door middel van druk,
Íotokopie, mikroÍilm of op enigerlei andere wijze,
zondeÍ voorafgaande schriftelijke toestemming van de
uitgever.
De uitgever behoudt zichzelÍ het recht voor ingeleverde
kopij te wijzigen, in te korten of te weigeren.

Schaken elke dinsdagavond in Het Wapen van
Ulst.
Dammen elke maandagavond in Het Wapen
van lJlst.
Beiaardengymnastiek in Nii Ylostins, elke vrij-
dag vanaf 14.30 uur.
Badmintonvereniging Flash elke donderdag
van 18.00-22.30 uur in De Utherne.
Volleybalvereniging Stánfries 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 lnternational elke 3e maandag van
de maand, 19.00-20.30 uur in de bibliotheek.
Kaatsen elke woensdagavond in De UtheÍne.
TaÍeltennis maandag van ,19.00-23.00 uur,
zaterdag van 9.00-1 3.00 uur jeugd.
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.
Sportvereniging V.O.P.: woensdagavond van
19.30-20.30 uur dames en heren recreatie-vol-
leybal, vrijdagàvond van 18.00-19.00 uur zaal-
voetbal voor de heren.
Bouw- en Houtbond F.N.V. Inschrijven W.W.,
elke maandag van 10.00-10.30 uur. Verdere af-
soraken alléén telefonisch. tel. 0515-531970.
Gemeente van Jezus Christus: Kinderclub 4
llmT jaar; woensdag 13.30-14.30 uur; 8 Vm 11
jaar 14.30-15.30 uur. allebêi 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.

ANNASCHRAA.VAN POPTA

GEDIPLOMEERD
PEDICURE

Geeuwkade 'l 1 - Telefoon 531930
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./lomskikkursussen

.4reidsboeketten, korsages en oar

/Rlomwurk

Richtsle Wr1n1a, De Himmen 29

Easthim. til 05 l5-532607

NS.PLAATSBEWIJZEN
Jongeren-, Bail Aktief- en

60* seniorenkaarten

verkrijgbaar bij :

BOEKHANDEL VISSER
Galamagracht 9, tel. 531 318

wat dacht u
van een
nieuw
fogo ...?

De Himmen 24 l8618 NR Oosthem
Telefoon/ïeleÍax 05 1 5-53245 1

DYNAMICA
ontwerpburo
Pieter Koot

Vaaromhopen..-
als a Yoordelig
Iruntharen?

De doe-het-zelver huurt bij
ons o.a.: . Ladders a Rol-
stelgers . Speciemolens
. Cirkelzagen a Decoupeer-
zagen a Boormachines
o Schuurmachines o parket-
schuurmachines o Qpn6-
ol Tuinfrezen . Ketting-
zagen enz. enz.

M.SITPERDA

Sudergoweg 54, lJlst

u
tr
!
tr

GROND- EN VERZETWERK
WALBESCHOEIING
HEIWERK D RIOLERING
AG RARISCH E WERKZAAMHEDEN

ïffiii?ïiïï,.itËiiiï
Galamagracht 107 8651 EE lJlst 0515-531491

@
Voor al uw
* Nieuwbouw
* Verbouw
* Onderhoudswerk

uuoB
l0uwEE0Rlt

D. von

Aannemersbedrijf Vel I inga-Spij ksma
HEEG / IJLST

Vraag om vrijblijvende
prijsopgave van uw bouwplannen

t hnQlow&srile, Affio$íchool t
Tef eÍoon 0515-M2278 / 0515-531 228
Telefax 0515-443659

. Lestijden 60 minuten

. Opfriscursus voor de niet regelmatige rijders

. Theoriecursus

. Hoog slagingspercentage

lei -

Sudergoweg 36, 8ó51 CN lJlsl, lel. 051 5-532009

0515-426020/051 5-531

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

Speciale drogisterij en kosmetica-aÍdeling

Let op onze wekeliikse f older

SPEERSTRÁ'S
VOORDEELMARKT
Stadslaan 2 - Telefoon 531206
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Bloemschikken voor
Kerst
Op woensdag 11 december gaan we in "t Blom-
mehoekje' in Oosthem Kerstbloemwerk maken.
U bent's ochtends welkom van 9.15-11.15 of 's
avonds van 20-22 uur.
Er kunnen maar I personen tegelijk meedoen.
De kosten zijn f 10,-- per persoon exclusieÍ ma-
teriaal.
Inlichtingen en opgave bij: Richtsje Wijnja, de
Himmen 29, Oosthem, tel. (0515)-532607.

^nooNHrtPt%a^

Mooi voor de Kerst?
Uitgebreide
gezichtsbehandeling

f 65,-
Duobehandeling
(2 pers. tegelijk)

f 6o'-p'p.
Crolesbuartin 77,8651 HC IJkt

tel./fax: 0515 - 53315i
Auíotel. 06 - 53209183

Grote Praise- en Samen-
zangavond
Omdat de Praise- en Samenzangavonden van
de afgelopen jaren een brede belangstelling ge-
noten, zullen D.V. in het voorjaar van 1997 op-
nieuw dergelijke zangavonden worden georga-
niseerd.
We zijn ons er van echter bewust dat God ons
moet helpen bil het samen realiseren van derge-
lijke avonden. De inbreng van uw en onze kant
kan slechts zijn een oprecht verlangen om sa-
men te zingen tot eer en prijs van God.
Veel uitnodigingen werden verzonden naar hen
die verleden jaar in het koor hebben meegezon-

ln. Toch kan het zijn dat u, die dit leest en

\een uitnodiging kreeg, ook graag wilt meezin-
gen in het koor. Dat kan; geeÍ u dan op bij een
van onderslaande adressen!
Voor de samenstelling van het koor gaat het om
dames in de leeítijd van 13/14 tot 85 jaar en om
heren van 1 5/1 6 tot 85 jaar.

Een mooi klinkende stem is niet belangrijk, maar
enthousiasme om tol eer van de opgestane en
levende Heer te zingen.
Wel is van belang, voor uw plaats in het koor,
dat wij weten welke stem u hebt: sopraan als
vrouw met hoge stem; alt als vrouw met lage
stem; tenoÍ als man met hoge stem; bas als
man met lage stem.
De koorpartijen dienen thuis te worden ingestu-
deerd aan de hand van nog te verstrekken blad-
muziek en muziek-cassette.
De kosten om mee te zingen bedragen í 12,50
p.p.

Voor uw aanmelding en/oÍ vragen kunt u zich
wenden tot onderstaanden:
Foppe Wiersma, De Hoppen 61 , 8604 CN
Sneek, tel. 0515-416158; Sjoerd Wiersma, Le-
gedyk 24, 8629 RN Scharnegoutum, te|. 0515-
417992: Haitze Wiersma, Alddyk 19, 8629 PA
Scharnegoutum , tel. 0515-421207.
Graag ontvangen wii uw opgave voor 1 de-
cember a.s.

BOOTJES OP GROND
EIGENDOM VAN DE
GEMEENTE
WYMBRITSERADIEL
WORDEN NA
15 DECEMBER 1996
VERWIJDERD
De gemeente Wymbritseradiel karakteriseert
zich door het vele water dat door de gemeente
heen voert. Bijna elk dorp is bereikbaar via het
water. Zomers met een bootje oÍ kano, en in de
winter oo de schaats.
Nu is het zomer seisoen weer voorbij. De mees-
te bootjes zijn niet bestand tegen het ijs en ver-
dwijnen uit het landschap van Wymbritseradiel.
De oevers worden geruimo.
Er komen klachten binnen bij de gemeente
Wymbritseradiel over het opslaan van met name
kleine bootjes op de wal van gemeentegrond.
Dat is niet een goede plaats voor winter-opslag,
zoals u wel begriipt.
De gemeente wil alle betretÍende eigenaren er
op attenderen dat de bootje op gemeentelijke
grond na 15 december worden verwijderd. De
eigenaar kan de boot tegen gemaakte kosten af
halen bij de gemeentewerkplaats in Heeg.
Bootjes die na verloop van tijd nog niet opge-
haald zijn worden te koop aangeboden.

Gh ristel ij ke Plattelands-
vrouwen lJlst
Donderdag 17 oktober 1996 Íeestavond ter ge-
legenheid van het 3O-jarige bestaan van de
Christelijke Plattelandsvrouwen lJlst.
Deze avond werden wij verwacht om 18.30 uur
in de Stadsherberg 'Het Wapen van Ulst'. Wij
werden verwelkomd door het bestuur en de heer
J. Schreur.
Wij hebben eerst even ge3ellig zitten kletsen
met een drankje. Om 19.00 uur werd ons de
broodmaaltijd aangeboden in de zaal.
De presidente opende de avond door ons voor

te gaan in gebed. Zij wenste ons smakelijk eien
toe.
Wij hadden deze avond ook nog zeven dames
als jubilarissen in ons midden, namelijk mw. G.
Hoekstra, mw. B. Bijlsma, mw. A. de Haan, mw.
M. Koster, mw. T. Hottinga, mw. Y. Leenstra en
mw. S. v.d. Velde.
Zij waren 25 iaar lid van de Christelijke Platte-
landsvrouwen lJlst. Er was een leuk gedicht ge-
maakt, dat werd voorgelezen en daarin werd
ook alles even aangehaald over de 30 jaar
C.P,V,
De dames van 25 jaar lidmaatschap kregen een
wijnglas met hun naam en het vignet van C.P.V.
erin gegraveerd aangeboden. Er was ook nog
een bos bloemen bij.
Dit alles werd natuurlijk in dank aangenomen.
Er werd lekker gegeten van de broodmaaltijd
door de dames. Als le met elkaaÍ aan zo'n taÍel
zit wordt er meeÍ gegeten dan anders.
Het was ook allemaal goed verzorgd en gere-
geld door de heer Schreur, werd er gezegd.
De presidente bedankte de heer Schreur en de
bediening voor deze avond.
Er werd een gedicht voorgelezen teÍ aÍsluiting.
Verder wensten wij elkaar allemaal wel thuis.

T. Wind-Wiersma

Naaicursus
Wilt u de fijne kneepjes leren van het zelf mode
maken, om nog meer plezier van uw creatieve
en geldbesparende hobby te hebben? Volg dan
eens een naalcursus.
Maar ook als u nog nooit een kledingstuk zelÍ
hebt gemaakt bent u van harte welkom, want het
geeft immers zoveel voldoening een kledingstuk
te maken en te dragen wat naar uw eigen wen-
sen en met uw eigen handen is gemaakt.
De volgende cursus begint in januari en bestaat
weer uil 1 2 f essen van 1 'l /2 uur.
We werken in kleine groepjes zodat u volop indi-
viduele aandacht krijgt. Bovendien bepaalt u zelÍ
wat u wilt maken en in welk tempo.
De kosten voot 12lessen zijn f 14O,-.
De lesavonden worden in overleg bepaald.
Inlichtingen en opgave bii Betty Oppewal, De
Fit]rslach 3. tel. 532253.
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Bestratingsbed rijf

Zwaagman B.lf.

Voor partículier en bedriif
V raag v rij b I ij vend p ri iso pga ve

Fam. Leverstraat22
8603 EC Sneek

Tel. 05'15-430454

Occasions en
N ieuw-verkoop
Goede service

-F Te,.531249
Holtropweg 5

Reparatie
Plaatwerk - Spuiten

kiaé en Zakeliik
de juiste

* verzekering
* hypotheek
* pensioen

SNEEI[EN
ffTSUNANTIEIT,ANfiX'N

Zwadeweg 4, Sneek
tel.: 051 5-41 6825

IDE B(DENBY

Cafr - Bilj artcentrum - Zalenuerltuur

STADSHERBERG
HETWAPENVAN lJLST

' - .//- eig. Fam, J, Scltreur

Galamagracht 2-4, 5651 EB IIst, tel. 0515-531315

. Sfeeruol Cafr . Petit Restaurant . 2 Wrgadzrzalen . Zonnig terras
. 2 Jeu de Boule-banen . Biljartcentrum met:

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

Voor ovenverse bakkersprodukten naar

Dtr tbotr rn'eSrnnrl(fir Dil J
GEEUWKADE1-8651AA|JLST-TELEFooN0515-531557

POET}VONINGINRICITÏING

EB IJIst, Tel. 05155-32372/31450

Altijd kwaliteit over de vloer.
Galamagracht 20, 8651

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

OOK UW ZAKELIJK
DRUKWERK
/s 8/J ONS 

'NGOEDE HANDEN.

Galamagracht 9, UIst, ISt S-SS| g1 I

Makelaardij
Schrale

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

Hypotheken en verzekeringen

Taxaties van alle onroerende goederen
binnen 48 uur geregeld

Vraagt vrijblijvend inÍormatie.

Stadslaan 42,8651AG lJlst, tel. 0515-53221 1
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De feestdagen staan voor de deuÍ
daarom, aarzel niet...
Zodat ook jij jezelÍ eens in de spie-
gel van KAPSALON GONDA ziet.
Want voor hem en haar staat zii klaar
met kam en schaar.
Graag tot ziens!

Openingstijden:
dinsdag Vm vrijdag 8.30-12.00uur

13.30-18.00 uur

Nederlandse Christen
Vrouwenbond
De leiding van de bijeenkomst van 24 oktober jl.
was in handen van mevrouw M. Joustra.
Na het gebruikelijke gedeelte van deze avond is
het wooÍd aan onze spreker ds. Ariesen uit lJlst.
Hij zal het hebben over'Vrouwen in de bijbel'. ls
de bijbel negatieÍ ten opzichte van vrouwen?
Vrouw en emancipatie is een beweging die er
toe heeft geleid dat het Íollenpatroon langzaam
maar zeker begint te veranderen. De bijbel is
positief over de vrouw. Ze vervult in de bijbel
een sleutelrol in Gods heilsplan. De positie van
de vrouwen in kerken is een belangrijk aspect
geworden. De relatie man-vrouw is van grote in-
vloed vanuit de bijbel. Bijvoorbeeld bij het huwe-
lijk: twee bijzondere teksten zijn Genesis 1 en
EÍezièrs 5, vanaf verc 22. Het geslachtsregister
in Matterls 1 is een lange ketting van namen
waarin een stuk geschiedenis van lsraël ligt op-
gesloten.
Al deze schakels staan in het teken van Gods
heilsplan voor de wereld. Er zijn een aantal
zwakke schakels in deze ketting. Vier ervan wor-
1en ingenomen door vrouwen, namelijk Ruth,

\..dachel, Tama en Bathseba. Als je de geschie-
denis leest over deze vrouwen (in onze ogen
niet al te onberispelijk misschien), val je van de
ene verbazing in de andere. God maakt gebruik
van deze zwakheid bij die vrouwen om Zijn plan
te voltrekken.
Drie andere vrouwen, Sara, Rebecca en Rachel
(allen onvruchtbaar), hebben eveneens een be-
langrijke rol gespeeld in de bijbelse geschiede-
nts.
In de bijbel gaat het om mannen en vrouwen sa-
men. Samen zijn ze pas mens, elkaar aanvul-
lend en bestemd voor elkaar, geschapen naar
Gods beeld.
Na de pauze worden nog enkele vragen beant-
woord. ln zijn aÍsluitend woord merkt ds. Ariesen
nog op dat Jezus vrouwvriendelijk is. Als voor-
beeld noemt hij het verhaal van Martha en Ma-
ria. De voorzitter bedankt de spreker en wenst
iedereen wel thuis en tot 28 november. Dan
komt namelijk Johan Veenstra uit Nijeholtpade,
die zal voordragen uil eigen werk.

. Posthuma van den boomgaard,vsecr. 
N.C.V.B.

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

Ada stel bij de platte-
landsvrouwen
Op de bijeenkomst van 23 oktober jl. kwam de
keramiste Ada Stel vertellen over haar werk.
Waarom ze zich keramist noemt en geen potten-
bakster werd ons al snel duidelijk. Een potten-
bakster gebruikt een draaischijÍ en gaat uit van
de op die manier verkregen vorm. Ada Stel
maakt klei van kleipoeder, volgens een eigen re-
cept, en maakt daarvan dunne platen klei, die ze
op allerlei manieren kan verwerken. Meestal ge-
bruikt ze bij het vormgeven een holle ronde
vorm, van waaruit ze dan haar vazen, schalen
en potten omhoog werkt.

vooR Dnues & HeneN

Mientlán 43, 8651 DA lJlst
Tel. 0515 - 53 29 50

Ada is in het bezit van de akte M.O. handvaar-
digheid en gaÍ 10 jaar les in dit vak. ïoen ze in
lJlst kwam wonen richtte ze in de garage van
haar huis een atelier in, maar ze kreeg al gauw
met ruimtegebrek te kampen. Sinds 12 jaar
woont ze nu in Tjerkwerd, waar ze in een oude
boerderij haar atelier heeft en ook een galerie.
Behalve haar eigen werk wordt hier ook werk
van andere kunstenaars tentoongesteld. Ten
behoeve van cursisten zijn er ook nog apparte-
menten voor I à 10 oersonen"
Het glazuren van haar voorwerpen is een hooÍd-
stuk apart. Ze werkt niet mei gekleurde glazuur,
maar werkt haar stukken aÍ met een dun laagje
gekleurde klei, waar dan weer een dunne laag
transparante glazuur overheen komt. Ze past
verschillende technieken toe, w.o. raku, zaagsel
stoken, en pitÍire, allemaal technieken waarbij
het aardewerk niet in de traditionele pottenbak-
kersoven wordt gebakken of geglazuurd, maar
buiten in een heet gestookt vat, oÍ in een oven in
de grond, gevuld met hout. Het aantrekkelijke
van deze technieken is dat je nooit precies weet
wat het resultaat zal zijn. Natuurlijk kan ze wel
de vorm en ook ten dele de kleur van tevoren
bepalen, maar het uiteindelijke Íesultaat blijÍt
ook voor haarzelf altijd een verrassing.
Een geheel nieuwe bron van inspiratie was een
reis naar Nieuw Zeeland, waar ze verrast werd
door de sterke kleuren en duidelijke patronen in
het landschap, die ze nu ook in haar werk tot ui-
ting tracht te brengen.
Naast dit alles is Ada nu ook begonnen met het
maken van bronzen beelden. Het is erg moeilijk
om beelden van keramiek te maken. omdat dit
materiaal zo kwetsbaar is en daardoor niet ge-
schikt voor de fragiple (vrouwen)Íiguurtjes die
haar voor ogen stonden. Ze maakt nu de beel-
den in was en laat die bij een professionele gie-
terij in brons gieten.
Ada Stel deed haar verhaal vergezeld gaan van
een groot aantal dia's, die op duidelijke wijze de
ontwikkeling van haar manier van werken en
van haar veranderende opvattingen over haar
werk illustreerden. Na afloop zal fnenigeen zich
voorgenomen hebben eens een bezoek te bren-
gen aan haar galerie 'Artisjok' in Tjerkwerd.

JPUMTSVF-WWUfiI
Graag wil ik langs deze weg iedereen bedanken
voor alles wat ik tijdens mijn verblijf in het zie-
kenhuis, Bloemkamp en bij mijn thuiskomst aan
genegenheid heb ontvangen, aan bezoek, kaar-
ten, bloemen en andere attenties.
Bedankt!
Klaske Hvlkema

Zwemschool Splash
Op deze manier willen wij ons als nieuwkomers
voorstellen aan alle inwoners van de gemeente
Sneek en Wymbritseradiel.
Wij zijn Helma, Anneke en Trijnilda van zwem-
school Solash.
In november openen wij een zwemschool aan
de Pinksterbloem 41 in Sneek (naast EuÍopa-
tuin).
ln deze zwemschool zullen verschillende activi-
teiten worden georganiseerd voor allerlei doel-
groepen, te weten:
zwangerschapsgym, babyzwemmen (0-2 jr.),
teddybeerdiploma (2-4 jr.), A + B diploma v.a. 4
jaar, survival zwemmen na het A + B diploma,
aquarobic voor meiden tussen 15-20 jaar, aqua-
Íobic v.a. 20 1aar, trimzwemmen, reumazwem-
men, meer bewegen voor ouderen, vrij zwem-
men.
Wij hopen door dit stukje iedereen te inÍormeren
over het Íeit dat er een zwemschool komt in

Sneek.
ledereen die deel wil nemen aan een oÍ meer
van bovengenoemde activiteiten, kan zich opge-
ven bij Helma, tel. 0513-633580.
Tot ziens in zwemschool Solash!

S. Wiersma
pianostemmer

S. Sjaerdemalaan 53 Reparatie
8ó51 BA lJlst Verkoop
Te1.0515-533127

E.H.B.O.
aÍd. lJlsVOosthem
Graag willen wij als E.H.B.O. aÍd. lJlsVOosthem
weer wat van ons laten horen.
De E.H.B.O. bestaat uit een groep van + 50 vrij-
willigers.
Verenigingen organiseren regelmatig activiteilen
waarbij een verhoogd risico van blessures aan-
wezig is.

Maar ook thuis kan er van alles misgaan; als u

dan snel en op de juiste manier hulp kunt bieden
kan verder leed voorkomen worden.
Bij voldoende deelname kan er weer een nieu-
we cursus voor het eenheidsdiploma starten en
eventueel een reanimatie-cursus.
Wilt u zich hiervooÍ opgeven dan kan dat bij me-
vrouw S. Lubberts.0515-532010 oÍ mevrouw B.
van Berkum. 0515-532425.
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. bloemen en planten

. bruids- en graÍwerk

. kado-artikelen

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

Stickerruilburo
ERWIN ZIJLSTRA

Waterkers 13
8607 ES SNEEK
tef .0515-422339

VOOR FLIPPO'S EN TOPSHOTS

Voor verf en behang
doe-het-zeat-,

iizer- en visarti kelen,
klompen en laarzen,

bliiÍt het adres

,d,@.,n[ VruUS
Galamagracht 13, lJlst

te|.0515-531387

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 sooften kunt u vragen

u moet maar eens een gokje wagen.

ln de winkel ontmoeten wij u graag

en leggen wij het vlees voar u op de waag.

SlagerlliZiilstra
Eegracht 65, 8651 EH lJlst
Tel. 05'15-531309

FilUT(tr]E}EEDRÍJF

R,IKRtrDEE
ÏI KUNT TITER TEB,ECIÍT VOOR:

' Reparatles ' Grote & Klelne Besrten
. APK-Autokeurhg * Autospulten

' Onderdelen ' Vetkoop van Nlcuwc &
Gebrufl<tc auto's

Roodhemsterweg 14

IJlst
05 15-53 1436

(privé 31858)

kringloopwinkel
sticbting de draei

open maandag t/ru arijd.ag 8. 3O tot 1 6.(M uur

Bezoekadres: De Draei 16-f (in het bedrijvencentrum)
E621 CZ ÍIEEG, telefoon 0515 -442442

meubels bruikbare goederen d.ie bij u oaerbodig zijn,trledlng kuntubijonsinl.euereneuentueelkunnenwi.j
lï.:l*:::_, betbij u opbar.en
KeuKengefel
boeken enz.

(tY Uitvaartverenigi

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

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

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

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

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

* Bode J. Plantinga, dag en nacht bereikbaar 0514-591372.

Inlichtingen: A.A. Seinen, De Kling 11 , tel. 0515-532558

TI MMER- EN AANNEMERSBEDRIJF
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MIJN HOBBY UW GEMAK...!
Het veilrouwde adres voor al uw slijpwe* zoals:

scharen, messen, tuin- en hobbygereedschap.
ZOMER VOORB|J!!! Berg uw tuingereedschap

niet onverzorgd op. Laat het sliipen en ondel-
houden. Alle soorten gazonmaaiers: sliipen en
balanceren messen + onderhoud. Ook slijpery

elektr. heggescharen. Sliipen oÍ kadelen
van uw beslekmessen, als nieuw.

Natuurlijk ook slijpen van alle

soorten schaalsen.
Uw slijper: Henk de Vries
Bockamastraat 27

Tel. 531 782

derdeel sprong leverde onze turneÍs een score
van maar lieÍst 28.55 p. op tegenover 22.95 p.

van de Watsers; de leiding werd weer overgeno-
men door de lJlsters en ze hielden deze daarna
ook slevig in handen.
Uitslag j/h D niveau:
1. en Fries kampioen De Stánfries lJlst 152.15
p; 2. WATS Echten 144.15 p; 3. MAAS Buiten-
post 141 .95 p; 4. UDI Warga 125.35 p.

Ook op E niveau werd goed gepresteerd. Moest
er vorig jaar nog genoegen worden genomen
met een vierde plaats, deze keer werd de ploeg
zeer verdiend tweede. Mede door de nieuwe
aanwinst, de zeer sterk turnende Hilbert Jan
Kroon, wist de groep, verder bestaande uit Flo-
ris Dolkens, lvo v.d. Leeuw, Age Bakker en San-
der Nota de g.v. Frisia uit Beetsterzwaag net
voor te blijven.
De eerste plaats was voor het zeer sterk turnen-
de Longa uit Wijnjewoude.
Uitslag j/h E niveau:
1. en Fries kampioen Longa Wijnjewoude
148.80 p; 2. De Stànfries lJlst 134.90 p; 3. Frisia
Beetsterzwaag 133.80 p; 4. UDI Warga 131.75
o.
's Middags werd er bij de meisjes/dames D ni-
veau gestreden om de hoogste eer. 17 Groepen
hadden ingeschreven en er werd in twee rondes
geturnd. Na de eerste wedstrijd was Longa Wijn-
jewoude lijstaanvoerder met een totaal van
102.95 p. Aan de turnsters van onze vereniging
onder leiding van Alex Kaspers de zware taak
om een hogere score neer te zetten. Deze groep
bestaande uit de turnsters Claudia Maccis, Wya
Feenstra, Ytsje Ankersmit, Rebekka Houwer, In-
ge Rypma en Jafna de Paauw ging voortvarend
van start. Na twee rondes aan koo. na drie ron-

Hoort,
zegt het voorl

Zo, zo, daI is al weer een lange tijd geleden dat
er in lt Dryltser Kypmantsje een stuk van uw
stadsomroeoer stond.
lk hêb het nagezocht, de laatste keer was in no-
vember 1994, alweer 2 jaar geleden dus.
Dit alles heeft natuurlijk een oorzaak. Als eerste:
je moet iedere keer wel iets hebben om over te
schrijven en ten tweede: in 1995 ben ik geduren-
de de zomer (het omroepseizoen) niet in lJlst
geweest, maar voor mijn werk naar ltaliè.
Aan het begin van de zomer was ik weer eens
bij Simon Jellema op de molen en toen hebben
.ve het gehad over een stukje in het Kypmantsje;

\-at het een goede zaak was om op die manier
zo nu en dan eens iets van je te laten 'horen'.
Als ik de afgelopen tijd (2 jaar dus) in mijn boe-
ken nakijk, dan valt het me op dat ik van de 25
keer omroepen er slechts 8 in lJlst heb gedaan.
Het omroepen ergens anders dan in lJlst moet u

zien als iemand die z'n 50e verjaardag vierl,
voor de VW, op een beurs oÍ de concoursen
van de Eerste Vereniging Stads- en Dorpsom-
roeoers Nederland.
Als speciaal geval wil ik in dit rijtje noemen de
Íoep die ik in ltalië - en wel in Bardolino aan hel
Gardameer - heb gedaan. lk heb daar op een
middag de bevolking en de toeristen opgeroe-
pen om 's avonds naar een uitvoering van de
Kapel der Koninklijke Luchtmacht te komen lui-
steren. Deze roep heb ik in vijÍ talen gedaan (lta-
liaans, Engels, Duits, Nederlands en natuurlijk in
het Fries) en dat was toch wel een heel speciale
ervaring.
Ook ben ik de aÍgelopen zomer door de ge-
meente Wymbritseradiel gevraagd om in Op-
penhuizen en Uitwellingerga en later in Gauw

. '(end te maken dat er een onthulling van een
Vnstwerk zou olaatsvinden.

In het aÍgelopen jaar heb ik ook mijn honderdste
roep gedaan, hier in lJlst gelukkig en degene
waar ik de roep voor moest doen heeft dit niet
onopgemerki voorbij laten gaan. Er was een
tekst voor mij gemaakt die ik moest roepen en
toen werd me een fles Dryltser Beerenburg ca-
deau gedaan.
Op de concoursen (vier keer) die dit jaar gehou-
den zijn, ben ik tweemaal met een 4e prijs thuis-
gekomen, nl. in Steenwijk - het Overijssels kam-
pioenschap - en het Friese kampioenschap in
Nieuwehorne.
Een ander opmerkelijk feit wat zich heeft voor-
gedaan was dat ik door een berenmaakster
werd gebeld met de vraag oÍ ze een beer mocht
maken van mij als omroeper. Deze mevrouw
(Wietske Venema-uit Veenwouden) doet met
haar beren mee aan diverse kampioenschap-
pen. Voor deze keer stond 'het nieuws' als the-
ma genoemd. Ze dacht, een omroeper brengt
ook altijd nieuws, dus maar eens vragen waar
nog zo'n man is. Via het Friese VVV in Leeuwar-
den was ze aan mijn adres gekomen. Na een
kort gesprek heb ik haar gegevens over mijn
kostuum gegeven en heeft ze een beer gemaakt
als omroeoer van lJlst.
Hier wilde ik het eerst maar weer bii laten wat

het schrijven betreft: roepende hoop ik u allen
binnenkort weer op de hoogte te brengen van de
activiteiten hier in onze stao.
Mocht u in het afgelopen jaar gedacht hebben:
waarom gaat er hier een geluidswagen door de
stad in plaats van onzè omroeper, dan kan ik mij
in die gedachte verplaatsen
Het is dan echter zo, dat men mij niet gevraagd
heeft om die boodschap rond te roepen en men
er denk ik even niet bij stil gestaan heeÍt dat er
een omroeper is in dit stedeke. lk laat het hier bij
en sluit met de vaste kreet; 'Hoort en zeot het
voort!'

Uw omroeper Harmen de Vries

.$:PORruEF]
Drie keer goud en één
keer zilver voor g.v.
'De Stánfries'

De eerste wedstriiden van het nieu-
we turnseizoen zain zoals gewoon-
Iijk de Friese verenigingskampioen-
schappen toestelturnen voor ion-
gens/heren D en E niveau en meis-
jes/damesDenEniveau.

De wedstrijd voor j/h D en E en m/d D niveau
werden op zaterdag 26 oktober in lJlst gehou-
den. Op hel pÍogramma stond dii gebeuren in
Harlingen gepland maar de sporthal daar werd
niet toegewezen en mei vereende krachten en
medewerking van de kaatsvereniging kon deze
zeer belangrijke wedslrijd nu plaatsvinden in de
'Utherne' en werd het voor onze turners en turn-

::ï.r "". 
belangrijke thuiswedstriid. En met suc-

De jongens- en herengroepen beten de spits aÍ
met het wedstrijdgebeuren. Onze ploegen staan
sinds jaar en dag onder leiding van Lieuwe
Bergstra-
De j/h ploeg bestaande uit Ludo Brink, Wiemer
Steenbeek, Willem Jan Spreeuwers, Cyrus
Kruis, Nolke Jan Bergstra en Rimmer Abma zijn
sinds enkele jaren favoriet en ook heersend
kampioen. Dit jaar kwam de tegenstand van de
j/h ploeg van Alex Kaspers van de g.v. WATS uit
Echten.
Na drie rondes stond deze ploeg op de eerste
plaats met een voorsprong van 0.55 p. Het on-

Sehilders- en trIlusbedrijf

ÏIaitzg Osíng a re' 0515 53226e
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des een tweede plaats achter WIK FïC uit Heer-
enveen. De vierde ronde moest de beslissing
brengen. De turnsters van De StánÍries behaal-
den op hun laatste onderdeel sprong een fan-
tastische score van maar liefst 28.25 p. terwijl
WIK FTC in zijn laatste ronde worstelde op de
balk en een score noteerde van 22.90 o. Het
eerste Friese kampioenschap van de m/d D-
ploeg was een feil.
De tweede groep van De StànÍries met als turn-
sters Sigrid Brink, Dirkje Visser, Marrit Jansma
en Tjitske Bakker waren door ziekte en blessure
nogal verzwakl, maar ze deden hun uiterste
best en behaalde een twaalÍde plaats.
Uitslag m/d D niveau:
1. en Fries kampioen De Stánfries I Ulst 105.70
p; 2. Longa Wijnjewoude 102.95 p; 3. WIK FTC
Heerenveen 102.65 p; 4.Evenwichtsbalk Balk
101 .70 p; 12. De Stánfries ll lJlst 89.00 p.
Een week lateÍ, op 2 november, reisde de meis-
jes/dames E ploeg uiterst gemotiveerd aÍ naar
Gonedijk. Niet alleen waren zij geïnspireerd
door de Íantaslische successen van de andere
ploegen maaÍ ze moesten ook nog een titel ver-
dedigen. De groep, onder leiding van Mieke
Bergstra en 's maandags getraind door Jacintha
Klapwijk, werd geformeerd door de volgende
turnsters: Sandra v.d. Meulen, Sanne Feenstra,
Ruth Stel, Jellie Osinga, Anna Koopstra en Pau-
lien Overzet.
Ook zij kwamen uit in de 2e wedstrijd, terwijl hier
het totale deelnemersveld bestond uit 24 oloe-
gen van 27 verenigingen.
Na de 1e wedstrijdronde was WIK SPARTA uit
Surhuisterveen liislaanvoerder met een totaal

;l;lgsï
BEË"J;;Ht3t*
k-,i{FN'-fiil[

ï.tf,'j{[-ffit'

,3f,l'jJu';N

%
ondergoed aktie

DAMES & HEREN

HALEN 3

offiqtn
uíoí!, -frtru[ - ka/,

6aln rrag,rndt a Yltt nl. 
^sls-sgr2eg

(zolang de voorraad strekt)

van 100.10 p. Ook voor onze E lijn turnsters een
pittige opdracht, maar niet onoverkomelijk.
Ze gingen er dan ook vanaf het begin sterk te-
genaan en hun titel is niet in gevaar geweest.
De meest opvallende score was op het onder-
deel balk. Zij behaalden hier 26.75 p. Alle 4
deelnqemsters op dit onderdeel presteeÍden op-
timaal en wisten hun oefening le voltooien zon-
der het toestel tussentijds te moeten verlaten.
Met een totaal van 104.10 eisten ook zij de 1e
plaats op en het 3e Friese kampioenschap voor
onze vereniging was een feit.

Uitslag m/d E niveau:
'1 . en Fries kampioen De Stánfries lJlst 104.10
p; 2. WIK Sparta Surhuisterveen 100.10 p; 3.
Evenwichtsbalk Balk 98.65 p; 4. WIK FTC Heer-
enveen 97.45.
De overige wedstrijdactiviteiten tot en met de-
cember 1996 zijn:
- 9 november Rayonspringwedstrijden te Lem-
mer. Een gigantische happening waar meer dan
50 leden van onze vereniging aan meedoen.
- 21 december Friese Kampioenschappen
Springen te Damwoude. Jeugdturners, turners
en een mix-ploeg van dames en heren verte-
genwoordigen hier onze vereniging.
We houden u op de hoogte.

'T VUILNISVAT
M.i.v. 1 januari 1997 komt er een wijziging in het
ophalen van grofvuil. Tot nu toe was het zo dat
in een bepaalde week grofuuil werd opgehaald.
Je kon dan al het grof vuil aanbieden. Zowel de
gebundelde bossen takken als de kapotte en
versleten wasmachine oÍ de oakketten vloerbe-
dekking. Voortaan is het zo dat alleen uw groÍ
vuil wordt opgehaald na teleÍonische melding bij
gemeentewerken in Heeg.
Het groÍvuil wordt wordt vanaf 1 januari 1997 ge-
scheiden opgehaald: of het grijze grofvuil oÍ het
groene grotuuil, dus nooit beide tegelijk. Wat is
nu grijs en groen grof vuil?



Het grofvuil wordt wisselend opgehaald, drie
keer per jaar grijs grofvuil en drie keer per jaar
groen grofvuil. Zoals gezegd het groene en het
grijze grofvuil worden nooit tegelijk opgehaald.
ALLEEN HET MATERIAAL DAT TELEFO-
NISCH IS OPGEGEVEN BIJ GEMEENÏEWER-
KEN WORDT MEEGENOMEN. SPREEK OOK
AF, WAAR U HET MATERIAAL NEERZEÏ. BEL
H I E RVOOR TEL. 051 5- 442640.
BIJ DE OPGAVE VAN GROF VUIL. WORDÏ U
DE DATUM VERMELD WANNEER U UW
SPULLEN KUNT KLAAR ZETTEN.

Het ophalen start 's ochtends om 7.00 uur oo
dezelfde dag waarop ook de containers geleegd
worden.

Grofvuil en klein chemisch afval, afkomstiq van
particulieren, kan ook naar'de gemeenteirerk-
plaats aan De Draai 17 te Heeg worden ge-
bracht, op werkdagen van 13.00 - 15.00 uur en
op de maandagavond tussen 19.00 - 20.00 uur.

Op het terrein van gemeentewerken staan diver-
se afvalcontainers opgesteld voor o.a.:

- _,;rof huishoudelijk afvat (ook hechthout, spaan-YplaaVboard 
ed.)

- koelkasten en diepvriezers
- radio's en televisies
- kleding
- glas
- metaal
- takken
- hout (geen hechthout, spaanplaaVboard ed.

deze vallen onder groÍ huishoudelijk afval
- ouin
- bouyv- en sloopmateriaal (geen asbest)
- asbesvasbesthoudende stoÍf en
- autobanden
- Klein Chemisch Afvat (KCA)
-. Papier

Het brengen van het bovenstaande afval, dat
niet in de grijze container kan worden meegege-
ven, is kosteloos. Uiizondering hierin is hout,
bouw- en sloopafval, puin, asbest en autoban_
den, daarvoor wordt een vergoeding gevraagd.

Galomagrocht ,,865l EB tltst
telefoon (05Í5) 53 1426,tetefox (05t5) 53 ,2SO

Huren of
kopen?

Onze hypotheek-
adviseur maakt een

Yergeliiking.
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VOOR AL DE BOVENGENOEMDE SOORTEN
AFVAL GELDÏ, DAT ZE GESCHEIDEN DIE-
NEN TE WORDEN AANGEBODEN.

Lees voor meer informatie de huisvuilkalender
die binnenkort bij u in de bus komt.
Maar u kunt ook bellen met de gemeentelijke mi-
lieu-ambtenaar G. Jonker, tel 0515 - 53447.

koelkasten, diepvriezers asbesVasbesthoudende stoÍfen (melden bii
gemeentewerken)

KCA (in chemo-box of brengen naar gemeen-
tewerken).

kapotte stoelen, taÍels, ed. die niet qeschikt
zijn voor hergebruik glas (hoort in glasbol)

oude fietsen en ander ijzermateriaal papier (wordt opgehaald oÍ brengen naar ge-
meentewerken)

hechthout, spaanplaat, board e.d. klein groen afval (in compostvat oÍ in groene
container).

kleding en schoenen (in verzamelbak van Le-
ger des Heils)

dikke takken gebundeld met touw bouw- en sloopaÍval, zoals betonpuin, hout,
sanitair, aanrechtbladen, kastjes, gipsplaten,
tegels etc. (tegen contante betaling storten bij
gemeentewerken in Heeg).

dozen en plastic zakken met huishoudelijk vuil
(in grijze container).

nog goed te gebruiken spullen zoals taÍels,
kasten, huishoudelijke artikelen, lampen. boe-
ken etc. (brengen naar kringloopwinkel t.o.
gemeentewerken in Heeg oÍ bellen 0515_
442442\.

Op in moaie simmerjln wie ik lnderweis nei it
hIs fan freonen. Omdat sy mei fakánsje wienen,
en ík tasein hie om in each yn it seil te hátden.
r1n ik. by it hàs oankommen. datiks troch nei de
kokendoar (in favoryt objekt foar ynbrekkers).
ln helsk leven hearde ik ut de koken wei. Foar_
sichtich gluorke ik troch de lytse rlten fan de ko-
kendoar en wat ik doe seach ha ik nimmen íer-
telle doarst.
De hiele sitewaasje die my tinken oan karnaval:
op it teeblêd op de kokentafel hie in grut orkest
plaknommen.
It lusjefersdoaske rommele in samba mei de
rasp. tn protte teeleppeltsje en in ierpelskilers_
meske soargen foar it ritme op in tromke. De óí
wasboarstel sloech de mjitte. De trachter toetere
der fleurich op los. De ófdroechdoek tsiinne as
findel.
De trekpot hie it teetjemske op syn kop setten
en woe in dlnske begjinne mei de koarketrek_
ker. It gehiel wie ferljochte troch in waxinel_
jochtsje En doe seach ik de grutte optocht oan-
kommen; jnder de kokenstoel troch, bv it oanr_
jocht làns, lnderweis nei de kuotkast.
Foarop r1n de skjirre mei de slachrjemmespuit,
dêrefter kamen it mes en de foarke, in ienlik
teep1dsje seach ta, hja doarst net mei te dwaan,
lykas de gatsjespanne dy,t yn selskip wie fan in
glês en in aailokje. Sy mochten wol meidwaan
mar koene net. Sy wiene gjin karnavallers, tink.

-f* bein,sinnioh/eesí
Om 'e hoeke fan in taffelspoat kamen it teebus_
ke mei it molkkantsje en de tsiisskaaf.
"Wy wolle ek meidwaan", seine hja tsjin de ter_
moskanne dy't seremoanjemaster wie. Oan de
ein fan de optocht kaam in kopke mei blomkes
en tn pantsJe mei streekjes (it rakkertsreauke).
dy't dèrom altyd spul hienen. tink. De potke fàn it
mar niks en gie werom nei it kokenkastke. Troch
de opwining foel in board fan 't oanrjocht en in
teekopke wie skui trochdat hja opbotste tsjin de
stoelpoat. Hja hiene in soad wille!
lk wie oer en tefolle en ik bin suntsies fuorloien.

J. Mostaert

Drvlts...
it aldé stedsje

foto- en verhalenboek over lJlst
1 76 pag. met meer dan 260 f oto,s, form. A 4
gebonden met stevig omslag, prijs f 42,50

verkriigbaar bii:

BOEKHANDEL VISSER
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VOOR WONING-
EN

UTILITEITSBOUW
installatiebedrijf

UW ADRES VOOR:
o Centrale verwarmingsinstallaties
o Energiebesparende verwarmingssystemen
r Renovatie van bestaande verwarmingsinstallaties
o Elektro{echnische installaties
o Energiebesparende verlichtingssyslemen
. 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

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-makelaandiploma

Rogmoleweig lJlst. Tel. 05tS - bg2g86

Rcnorutic &Nicuwbouw

VAN VLOER TOT DAKPAN
ONDERHOUDSBEDRTJF HUISMANT

DE FTNNE 6, 8651 CW |JLST, 051 5-532023
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Voor alles wat met uw auto te maken heeft
Nu ook algemene periodieke keuringen (AP.K)
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En hil trakteert royaal! Want hij geeft kleuradviezen die precies bii u en uw huis
passen. De vakman weet alles van moderne materialen en de nieuwste technieken.
En hij werkt snet en met zorg voor uw huis. Kortom, de schilder geeft uw huis een

nieuw gezicht. Bel hem nu. En laat uw huis nog deze winter helemaal opfleuren. 
6,

fre srhildnr" ile bestavriendvnil l{ hwis"fl'
' Deze premie geldt voor particuliercn bií een opdracht vaa miaimdtl drie mdidsgen conÍorm voomaard.en.

Fo(ke>t

NIET ALLEEN
VRIENDELIJK .....

MAAR OOK
DEKSELS
VOORDELIG !

MEER PLEZIER VAN JE GULDEN

GAUMAGRACHT U IJLST


