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Heropening
woninginrichting Post
Op zaterdagmiddag 25 januari ging na 3 weken verbouwen bij F, Post de winkeldeur weer
open. VanaÍ vijÍ uur konden belangstellenden de vernieuwde zaak bezichtigen. Deze heeft nu
een vloeroppervlakte van 130 m2.

Het geheel ziet er keurig uit, links zijn op over-
zichtelijke wijze de stalen vloerbedekking uiÈ
gesteld en rechts de gordijnen. Verder kan
men bij Post terecht voor vitrages, meubel-
stofÍen. zonwering, bedden enz.
Foppe Post zil zell al 35 jaar in het vak en
'-nkzij deze jarenlange ervaring kan hij ziln

\-dnten van deskundig advies voorzien.
Het is eigenlijk een familiebedrijf zegt Post:
'Mijn vrouw doet de winkel en mijn schoon-
zus de boekhouding. Onze zoon Fons draait
ook al weer twee jaar mee. Hij heeÍt al bijna
alle vakdiploma's die er zijn te behalen. Als
een bepaalde 'put' werk voor Fons en mij wat
te groot is heb ik nog een aantal goede part-
time krachten achter de hand.'
Aan deze spoedverbouwing werkten de vol-
gende lJlster bedriiven mee: Aannemersbe-
drijf Wiersma, installatiebedrijf O.F. van der
Woude, fa. Diepeveen winkelstellingen en uit
Sneek J. Sikma, sanitair.
De belangstelling voor deze heropening was
zeer goed. Velen hebben de familie Post ge-
lukgewenst met hun nieuwe winkel.
De vele prachtige bloemstukken gaven nog
een extra Íeestelijk tintje aan dit gebeuren.

ln het betreffende winkelpano *"r"n ilo*
een Sparwinkel (Johannes Ruiter) en een sla-
gerij (Halbe Doele en Johan de Jong) geves-
tigd. De lJlster peuterspeelplaats 'Lyts Yleke'
had hier ook enige tijd haar onderkomen.

Fr.B.
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Febrewaris

de sinne kriget
wer mear macht. iis splinteret

en wurdt wer wetter.

De kommissie 'AId Drylts'
Eind september is door burgemeester Caze-
mier de kommissie 'Ald Drylts'geïnstalleerd.
Wat doet deze kommissie en wat kan zij voor
u doen?
De kommissie adviseert het kollege van B en
W over zaken die te maken hebben met mo-
numenten binnen ons beschermd stadsge-
zicht.
Dit kan te maken hebben !'net het plaatsen van
een huis/pand op de lijst van monumenten oÍ
het aÍvoeren van een pand van die lijst.
Veel meer voor de hand ligt het adviseren
over verbouw of nieuwbouw binnen het be-
schermd stadsgezicht. Dit laatste komt dan
ook meer voor dan het eerste. Zo zijn in de
afgelopen maanden al diverse verbouwplan-
nen in onze kommissie ter sprake geweest.
Ook het organiseren van een hoorzitting kan
tot de taken van deze kommissie gerekend
worden. In het vorige Kypmantsje heeft u een
verslag kunnen lezen van een hoorzitting die
werd georganiseerd in verband met de par-
keerproblemen op Uilenburg.
De kommissie bestaat uit de volgende perso-
nen:
- Tj. Nooitgedagt, Stadslaan 42(voorz.)
- L. Schotanus, Galamagracht2S
- S. Walsweer, Eegracht 73
- J. Wierstra, Galamagracht 68 (secr.)
- De kommissie laat zich tijdens de vergade-
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abuis is in het januari-nummerde
advertentie van de Bondsspaarbank
lJlst verkeerd geplaatst (openingstij-
oenl.

tlaikit

P.F.

Zakennieuw:

Assurantieburo lJpma-Postma
Vorig jaar heeft lJst er een assurantieburo
bijgekregen. l/levrouw Annie lJpma-Postma,
volledig gediplomeerd op dit gebied, oeÍent
nu zelfstandig het beroep van verzekeraar uit,
met de vakkenn is van haar vroegere baan.
Zij was namelijk 12 jaar werkzaam op het ac-
countantskantoor van haar vader in Sneek en
'deed' daar de afdeling verzekeringen.
In eerste instantie handelt mevrouw lJoma
haar zaken thuis af. 'Als alles goed gaat, wil ik
in lJlst graag een kantooÍruimte huren,'zegt
ze.
Een onlangs in lt Dryltser Kypmantsje ge-
plaatste advertentie leverde veel reacties op.
Ll kunt bij mevrouw lJpma-Postma ook te-
recht voor Íinancieringen en bemiddeling in
verkoop van woningen.
Haar adres is Uilenburg 55, tel. 2039.

Fr.B

Doopsgezinde gemeente
heeft nieuwe voorganger
Per 1 februari 1986 is beroepen als predikant
in de Doopsgezinde gemeente Sneek-lJlst
ds. W.J. Maas.
Op 2 februari deed ds. Maas 's morgens zijn
intrede in Sneek en 's middags in lJlst.
Ds. Willem-Jan Maas is gehuwd en heeft
1 dochter en 2 zoons. Zij hebben zich te
Sneek gevestigd op het adres Mr. p.J. Oud-
straat 1.
De familie Maas nam op 26 januari j.t. aÍ-
scheid van de Doopsgezinde gemeenten Hol-
lum, Ballum en Nes op Ameland.
Daarbij waren ook een aantal gemeenteleden
uit Sneek en lJlst aanwezio.

ringen altijd deskundig adviseren door de
heer C. Lanting van gemeentewerken.
Wanneer inwoners van lJlst om één oÍ andere
reden willen reageren op plannen van de ge-
meente betreÍfende monumenten oÍ be-
schermd stadsgezicht, of wanneer ze zelf be-
paalde ideeèn hebben omtrent deze onder-
werpen, of vragen op dit terrein, kunnen ze
zich te allen tilde tot één van de kommissie-
leden wenden.
De kommissie 'Ald Drylts' hoopt dat ze in het
belang van lJlst en haar inwoners nuttig werk
kan doen.

It Dryltser
Kypmantsje

Sjoch side 1'l

Gong is alleg sei de stak,
en skóp de klompen (tt
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Hliggped
en

g9edkq:

Golff aan de Galamagracht in flfst is een
vriendelijke discountl Een supermarkt
waar alles verkrijgbaar is.

* vense groente en fruit
* ver€ vlees
* velis van de melkman
* kompleet assortiment levensmiddelen
* vels brood
* verse kaas en vleeswaren
* kompleet drogisterijpakket
* naast de Golff een Kenborch slijterij
* bloemen

v
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Ode aan Sietske
De tijd is aangebroken dat Sietske Hoogtand
stopt met het bezorgen van de Leeuwarder
Krant
Metveel zorg heeft ze dit gedaan,
zelfs de brievenbus bleef niet open staan.
Ze deed haar werk met veel plezier,
daarom deze ode hier.
Ga je metvakantie naar Limburg oteen ande-
re kant,
Bel mijop tiid, dan krijg je ook daar de krant.
En ja hoor, je was er s/echts een dag
en je wist niet wat je zag:
daar lag de Leeuwarder krant uit het F',ese
land.
Je hebt een vriendelijk woord voor je mede-
mensen
Wij lJlsters willen jou dan ook wensen
Gezondheid en veel olezier
en nog jaren bijons allen hier.

Namens de famílie H. v.d. Meer

rtereniging Stadsbelang lJlst
\reeft meer leden nodig

Op dinsdag 4 Íebruari om acht uur's avonds
heettevoorzitter P. van Slooten de ruim dertig
aanwezigen van harte welkom bij haar jaar-
lijkse vergadering.
Het ledenaantal van de vereniging is gelukkig
gestegen naar de 450, maar dit is nog niet
voldoende meende de voorzitter, 'de hoogte
van de kontributie kan niet een drempel zijn,
eigenlijk zou elk gezin lid moeten zijn.'
Een belangrijke aktiviteitvan het bestuurwas
het maken van een programma voor de ope-
ning van het nieuwe gemeentehuis geweest.
Helaas is dit op een gezamenlijkevergadering
met de verenigingen van dorpsbelangen in
onze gemeente niet zo positieÍ ontvangen.
Alle instanties waren bij dit opgezette pro-
gramma betrokken, maar men vond het nodig
dat er alsnog eerst een overkoepelende com-
missie ingesteld werd. Deze heeft van het
door ons opgezette plan helaas nietveel heel
gelaten. Het plan van de federatie van dorps-

' r stadsbelangen in onze gemeente om van
\"rdere inwoner een gulden te vragen voor een

cadeau voor de opening van het gemeente-
huis is in lJlst nog niet helemaal uit de verf
gekomen. Hier wordt nog aan gewerkt.
Binnenkort zal de eerste vergadering plaats-
vinden over de totstandkoming van de fiets-
crossbaan over de spoorbomen, bij de volks-
tuintjes tussen lJlst en Oosthem.
Verder werd er door de sêcretaresse in haar
jaarverslag nog een groot aantal aktiviteiten
opgesomd die het bestuur het afgelopen jaar
had ontplooid, dit naar tevredenheid van de
aanwezrgen.
Na de oauze werden tot nieuwe bestuursle-
den mevrouw A. Blom en de heer C. v.d. Kooi
geKozen.
Tijdens de rondvraag kwam nog een aantal
zaken aan de orde. Een aÍgevaardigde van de
plaatselijke Krite vroeg het bestuur om hulp
bij het zoeken naar een oeÍenruimte. In hun
onderhandelingen met het college van B en
W waren zij nog geen stap verder gekomen.
De suggestie uit de zaal kwam om de Skoen-
der in stand te houden. zodat daar de Krite en
een jeugdhonk in ondergebracht zouden
kunnen worden.
Hier zouden dan tevens de V.V.V. en de ooen-
bare toiletten gehuisvest kunnen worden.
Het bestuur verklaarde dat de V.V.V. inmid-

dels was opgericht en dat na overleg met het
gemeentebestuur inmiddels bekeken wordt
oÍ deze samen met een klein bedrijf en de
openbare toiletten in het lege pand op de
Geeuwkade ondergebracht kunnen worden.
Het te snel rijden langs de grachten kwam
weer aan de orde, men vroeg zich af oÍ er
eerst een aktie moet komen, voor hier een
oplossing voor komt. Belangstellenden voor
het bouwen van een eigen woning kunnen
zich opgeven bil de heer Schotanus van het
bestuur, zodat er een li,st kan worden samen-
gesteld voor het realiseren van ruimte in het
olan'Roodhem'.
Hoogtepunt van deze bijeenkomst was het
'ootreden' van de heer A.B. Dull tot Backen-
hagen met het onderwerp: De geschiedenis
van lJlst. Tijdens de inleiding van de voorzit-
ter was hij het bestuur al te hulp geschoten bij
het achterhalen van de scheldnaam 'Kyp-
mantsje'.
Dit blijkt te komen van 'lytse kjipmantsjes'die
langs de bevolking trokken en bij hun ver-
koop een koÍÍer op hun rug droegen en deze
dan afkieoten. Later werden er in lJlst kleine
koekjes gebakken onder de naam de lytse
kypmantsjes. Hiermee was deze scheldnaam
bevestigd. Bij deze zeer interessante lezing
van de heer Dull over lJlst was eigenlijk tijd
tekort. Diegene die dit niet heeÍt meegemaakt
heeÍt wel iets gemist.
Bijna elf uur sloot de voorzitter de vergade-
nno.

Gespreksgroep
peuters en kleuters
De kruisvereniging gaat weer starten met een
gespreksgroep voor ouders van peuters en
kleuters op 20 Íebruari om 20.00 uur in het
kruisgebouw te lJlst.
De avonden (6x) worden geleid door Emmy
Wielens (kind- en opvoedingsdeskundige).
Onderwerpen kunnen zijn:
- zindelijkheid
- koppigheidsfase
- straÍfen en/oÍ belonen
- slechte eters
. kind en ziekenhuis etc.
Voor leden van de kruisvereniging zijn er be-
halve f 1,- per kopje koffie geen kosten aan
verbonden.
Wilt u meedoen dan kunt u zich opgeven bij
Ceciel Landman, wijkverpleegkundige, tel.
05150-13081 van 12.00-13.00 uur.

O - f)t peuterspeelptaats

)"íA: (eos eceke
L-l V --

Aangifte Peuters:
In lJlst bestaat nog steeds de mogelijkheid
voor peuters van 2 jaar en 9 maanden om naar
de peuterspeelzaal te gaan. Het is wel belang-
rijk dat de peuters vroegtijdig opgegeven
worden, gezien de wachtlijst die er is.
Veel ouders geven hun kind al op als het on-
geveer'l jaar oud is.
Misschien kunt u dan nog niet overzien oÍ uw
kind er aan toe zal zijn; u heeÍt altijd de moge-
lijkheid om als u de oproep krijgt nee te zeg-
gen.
AangifteÍormulieren zijn te verkrijgen bij de
peuterspeelpaats aan de W.M. Oppediikstraat
(ingang aan de zijkant) op maandag-, dins-
dag-, donderdag-, en vrildagmorgen.

InÍormatie over aangifte bij Marie Louise
Postma, secretaresse van de peuterspeel-
plaats, tel. te bereiken onder nr. 2266.

Het bestuur

Bond van
Plattelandsvrouwen in
Friesland, afd. lJlst
Dinsdag 14 januari j.l. hadden wil onze jaar-
vergadering en elk jaar stel je je in op een
serieuze en zakelijke aanpak van zo'n avond,
maar elk jaar valt het mee. Zeker deze iaar-
vergaderingsavond had hoogtepunten van
een schallende lach.
Maar eerst . . . het financieel verslag lag op de
taÍels, de penningsmeesteresses hadden het
weer keurig verzorgd, de kaskommissie had
de stukken goedgekeurd.
De secretaresse had een heel goed jaarver-
slag gemaakt, alle aktiviteiten en toch be-
knopt weergegeven.
Afscheid van onze 2e penningmeesteresse,
mevrouw A. Postema en sehriÍtelijke verkie-
zing van 2 nieuwe bestuursleden, daar de
vice-voorzitster na dit seizoen gaat verhui-
zen.
Voor het volgende seizoen is de Íunktiever-
deling (na bestuursvergadering) als volgt:
Mevr. C. Meinsma, voorzitster; mevrouw
H. Bones, secretaresse: mevrouw H. Zoet-
hout, 2e secretaresse; mevrouw H. v. Brug,
penningmeesteresse; mevrouw H. Hooisma,
2 penningmeesteresse.
Daarna kreeg mevrouw Slippens-Poiesz,
ambtenaar van de burgerlijke stand in Sneek,
het woord. Humor in de trouwzaal noemt zij
haar lezing. Wij hebben van veel voorvallen
vanuit haar ambt en werk genoten, want lieÍ
en leed en vrolijkheid zijn met elkaar ver-
weven.
De avond was te kort, want de koffiepauze
schoot er bijna bij in, maar het was een Íijne
avond.
Donderdag 13 februari hebben wij een gast
die ons dia's vertoont met geluidsband van
een reis door Indonesië.
Indien u meer wilt weten van alle aktiviteiten
van onze afdeling, kunt u gerust bellen naar
onze secretaresse mevrouw H. Bones. Wes-
tergoleane 33, tel. 1982.

Het bestuur

' It Dryltser Kypmantsje'

een uitgave van:
Drukkerij Visser,
Galamagracht 9, lJIst,
tel. 05155-'1318

Redaktie: A. Kuioers
F. Bloemhof
Fr. Boschma

Raadsverslagen: F. Nauta

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

Opmaak: Studio Sybe Houtsma,
lJlst

Druk: Drukkerij Visser, lJlst
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Autorijschoot L. de Boer
Belangrilker dan een goedkoop

lesuur is de eindrekening
na het rllexamen!

Ga daarom naar
Autorijschool L. de Boer

Popmawal 12

lJlst
TeleÍoon 051sS-tS5g

VOLLEDIG
GEDIPLOMEERD

Aanzien 1985, nog ruim voorradig t 19,90
Friesland 1985, een jaar in beeld .. / 19,90

VISSER.IJLST
BOEK. EN FOTOHAN DEL. SPEELGOED
Galamagracht, teleíoon 1 31 I

ls uw deur kapot?
Een raam of vloer verrot?
ls het dak of de goot soms lek?
Aan schuur of schoorsteen een gebrek?
Misschien kunt u het zelf herstellen,
zo niet.... meteen Wietze bellen!

Klei n -O nderhoudsbed r'ljf
\^f. Huisman
Eegracht 37
8651 EG lJlst
Tel.05155-1735

Bondsspaarbank lJlst
Stadslaan 51
051 55-1 245,
b.g.g.
051 50-1 2796

Dagelijks geopend
van 9.00-12.30 uur

Meer doen met de bank met de

tn

Bank met de hoogste rente.

Bank voor het hele oezin.

a5
de bu urt.

Prek-WW,-
voor kinderen van 0-1 1 iaar

Pieletiin nelcen;ry

po#m
I oktober 1985

voor jongelui van 1 1 -16 jaar

Ibmbihkket
voor 'l 6 jaar en ouder

Rente 5.5o/o
Dagelijks opvraagbaar

De tarieven en aan te houden minimum-
saldi voor de Patentrekening ziin weergegeven
in onderstaande tabel.

Rekening
soort

Minimum*
saldo

Basis*
rente

Premie* Totaal

Patent
basis .t]3 3lq"/"

Patent I f. 2.sQ ltlc 4!2"/"

Patent 2 f.5.c ltlz 5%

Patent 3 f. 10.0re l3lt | 531q"/"

* wijzigingen in minimumsaldi eiiïntetarieven voorbehouden.
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Uw rechten als patiëntr

Recht op:

een goede gezondheidszorg
vrije keuze hulpverlener
weigering van behandeling
inÍormatie
inzage dossiers
duidelijke taal zonder vaktermen
bescherming tegen medische
experimenten
privacy
een goede klachtenbehandeling

Wist u dat:
- beide artsen (behalve donderdag: dan al-

leen Dr. Drenth) 's ochtends teleÍonisch
spreekuur hebben. Voor het teleÍonisch
middag-spreekuur (tussen half 2 en 2 uur)
is de indeling als volgt: maandag- en dins-
dagmiddag Dr. Sietsma, woensdag-, don-
derdag- en vrijdagmiddag Dr. Drenth.

- u oude en niet meer gebruikte medicijnen
terug moet brengen naar de apotheek

- onze klachtenbus in de bibliotheek hangt
- uw medicijnen tussen halÍ vilf en half zes

afgehaaald kunnen worden
- urine, ontlasting enz. en lege verpakking

van medicijnen vóór 10 uur gebracht moe-
ten worden

- de openingstijden van het Groene Kruis-
magazijn maandag-, woensdag- en vrijdag-
middag van 5 tot halÍ 6 zijn.

- er allerlei informatiefolders in het wijkge-

bouw van het Groene Kruis verkrijgbaar
zijn, waarin bepaalde aspecten van de ge-
zondheidszorg worden besproken.

- Ceciel Landman (wijkverpleegkundige) te-
lefonisch bereikbaar is oo 05150-13081 tus-
sen 7.45 en 8 uur of tussen 12.00 en 13.00
uur. Bij haar ziin ook kontaktadressen be-
kend voor vrouwen met een postnatale
depressie.

TAXI.BUSJES
I pers. metchauffeur

BEL 19OO
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Patiëntenraad lJlst e.o.
Verslag van de thema-avond van 22 ianuari
1 986.
Gerrit Mosk heet iedereen van harte welkom
oo deze eerste thema-avond in het nieuwe
jaar, vooral de sprekers van deze avond,
Dr. Blom en Dr. Peters, die ons iets zullen
vertellen over kanker.

-Qr. Blom. internist verbonden aan het Sint

Jrtonius Ziekenhuis, begint zijn verhaal met
a^/at is nu kanker en hoe ontstaat het?'
Kanker, na hart- en vaatziekÍen de twe€de
doodsoorzaak in ons land.
leder menseliik lichaam bestaat uit cellen die
elk hun eigen funktie hebben.
Cellen gaan dood en worden dan vervangen.
Die nieuwe cellen ontstaan door celdeling:
één cel splitst zich in twee nieuwe. Bij kanker
gaat juist daar iets mis. Het wezenlijke van
kanker is dat sommige cellen op hol slaan. Zij
delen zich ongeremd verder en produceren
daardoor teveel nieuwe cellen. Cellen die bo-
vendien geen Íunktie meer hebben. De nieu-
we cellen groeien uit tot een 'gezwel' of
'tumor'. Niet alle gezwellen zijn kankerge-
zwellen. Er zijn namelijk ook goedaardige
tumoren.
lnvloeden van buitenaf kunnen kanker bevor-
deren zoals:
roken (longkanker)
chemische stoÍÍen (asbest: longkanker; naÍ-
taleen: blaaskanker)

Seding (te vet: maag- en darmkanker)
!Íelijkheid (borst- en dikke darmkanker)

Ook kombinaties hiervan kunnen nadelige
gevolgen hebben (b.v. roken en slecht eten).
Onderzoek naar kanker
1. De patiënt komt eerst met klachten bij de
huisarts (b.v. langdurige diarree, knobbelties,
bloed ophoesten). Via de huisarts naar het
ziekenhuis. Hier wordt een lichaamlijk, een

róntgen- en een lab. onderzoek gedaan.

2. Bevolkingsonderzoek. Róntgenfoto's
(long- en borstkanker) en uitstrijkjes (baar-
moederhalskanker).
Bij het aantreffen van mogelijke turmoren
wordt daarna ook doorverwezen naar het zie-
kenhuis.
Het doel van het onderzoek in hetziekenhuis
is: tumor opzoeken. uitzaaiingen opsporen
(dit gebeu rt d. m.v. weefselonderzoek).
Therapie
a. tumor gezwel operatief verwijderen
b. bestraling
c. gebruik van kankerceldelingremmende
middelen
d. alternatieve behandeling.
Vroegtijdig ontdekken van kanker vergroot
de overlevingskansen.
Dr. Peters, huisarts en tevens homeopaat te
Sneek.
Gaat absoluut niet praten over alternatieve

geneeswijzen zoals homeopathie of Moer-
man dieet.
Hij wil zijn toespraak meer toeleggen op het
emotionele vlak.
Bijvoorbeeld hoe reageert iemand als er bij
hem/haar of een Íamilielid kanker is gecon-
stateerd.
- waarom ik/hij/zij
- schrik. angst
- onzekerheid
leder mens heeft kankercellen. Maar de ene
mens is er gevoeliger voor dan de andere. Elk
mens heeft een afweersysteem in zich, maar
door eventuele spanning, emoties, slress en
een verkeerde leefwijze Íunctioneert dit aÍ-
weersysteem minder goed. Waardoor kwaad-
aardige tumoren kunnen ontstaan.
Volgens Dr. Peters is niet alleen op medisch
vlak hulp nodig, maar ook op geestelijk (aan-
vul lende geneeswijze).
Hij ziet deze aanvullende geneeswijze in de
vorm van psychologische interventie waar-
door de oatiënt een ander beeld op het leven
krijgt. Een positievere levensverwachting
ontstaat dan, dit bevordert een gunstige in-
vloed op de hersenen, waardoor het natuur-
lijke aÍweersysteem weer op gang komt. Men
is sinds kort in Nederland met deze therapie
bezig.
Na de pauze werden zowel schriftelijke als
mondelinge vragen beantwoord door beide

. artsen.
Volgens ons idee een geslaagde thema-
avond met een grote opkomst. Aan beide he-
ren werd een presentje overhandigd als dank
voor hun aanwezigheid en uitleg tijdens deze
avono.
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Heropening
woninginrichting Post
Op zaterdagmiddag 25 januaÍi ging na 3 weken verbouwen bii F. Post de winkeldeur weer
open. VanaÍ vijÍ uur konden belangstellenden de vernieuwde zaak bezichtigen. Deze heêft nu
een vloeroppervlakte van 130 m2.

Het geheel ziet er keurig uit, links zijn op over-
zichtelijke wijze de stalen vloerbedekking uit-
gesteld en rechts de gordijnen. Verder kan
men bij Post terecht voor vitrages, meubel-
stoÍfen, zonwering, bedden enz.
Foppe Post zit zel'Í al 35 jaar in het vak en
'.nkzij deze jarenlange ervaring kan hij zijn

\.anten van deskundig advies voorzien.
Het is eigenlijk een Íamiliebedrijf zegt Post:
'Mijn vrouw doet de winkel en mijn schoon-
zus de boekhouding. Onze zoon Fons draait
ook al weer twee jaar mee. Hij heeft al bilna
alle vakdiploma's die er zijn te behalen. Als
een bepaalde 'put'werk voor Fons en mij wat
te groot is heb ik nog een aantal goede part-
time krachten achter de hand.'
Aan deze spoedverbouwing werkten de vol-
gende lJlster bedriiven mee: Aannemersbe-
drijf Wiersma, installatiebedrijÍ O.F. van der
Woude, fa. Diepeveen winkelstellingen en uit
Sneek J. Sikma, sanitair.
De belangstelling voor deze heropening was
zeer goed. Velen hebben de familie Post ge-
lukgewenst met hun nieuwe winkel.
De vele prachtige bloemstukken gaven nog
een extra feestelijk tintje aan dit gebeuren.

S!w,

In hêt betreÍÍende winkelpand waren eerder
een Sparwinkel (Johannes Ruiter) en een sla-
gerij (Halbe Doele en Johan de Jong) geves-
tigd. De lJlster peuteÍspeelplaats'Lyts Yleke'
had hier ook enige tijd haar onderkomen.

Fr.B.

${qs\S\. sr...+,. .,-_. *\ \,\\* .- _ ..'.-

Zakennieuw:

Assurantieburo lJpma-Postma
Vorig jaar heeft lJst er een assurantieburo
bijgekregen. l/levrouw Annie lJpma-Postma,
volledig gediplomeerd op dit gebied, oefent
nu zelfstandig het beroep van verzekeraar uit,
met de vakkennis van haar vroegere baan.
Zij was namelijk 12 jaar werkzaam op het ac-
countantskantoor van haar vader in Sneek en
'deed' daar de aÍdeling verzekeringen.
In eerste instantie handelt mevrouw lJpma
haar zaken thuis af. 'Als alles goed gaat, wil ik
in lJlst graag een kantoorruimte huren,'zegt
ze.
Een onlangs in lt Dryltser Kypmantsje ge-
plaatste advertentie leverde veel reacties op.
U kunt bij mevrouw lJpma-Postma ook te-
recht voor financieringen en bemiddeling in
verkoop van woningen.
Haar adres is Uilenburg 55, tel. 2039.

Fr.B.

Doopsgezinde gemeente
heeft nieuwe voorganger
Per 1 februari 1986 Ís beroepen als predikant
in de Doopsgezinde gemeente Sneek-lJlst
ds. W.J. Maas.
Op 2 februari deed ds. Maas 's morgens zijn
intrede in Sneek en 's middags in lJlst.
Ds. Willem-Jan Maas is gehuwd en heeft
1 dochter en 2 zoons. Zij hebben zich te
Sneek gevestigd op het adres Mr. p.J. Oud-
straat l.
De familie Maas nam op 26 januari j.l. af-
scheid van de Doopsgezinde gemeenten Hol-
lum, Ballum en Nes oo Ameland.
Daarbij waren ook een aantal gemeenteleden
uit Sneek en lJlst aanwezio.

ringen altijd deskundig adviseren door de
heer C. Lanting van gemeentewerken.
Wanneer inwoners van lJlst om één oÍ andere
reden willen reageren op plannen van de ge-
meente betrefÍende monumenten of be-
schermd stadsgezicht, of wanneer ze zelf be-
paalde ideeën hebben omtrent deze onder-
werpen, oÍ vragen op dit terrein, kunnen ze
zich te allen tijde tot één van de kommissie-
leden wenden.
De kommissie 'Ald Drylts' hoopt dat ze in het
belang van lJlst en haar inwoners nuttig werk
kan doen.

It Dryltser
Kypmantsje

Sjoch side 1í

Gong is alleg sei de slak,
en skóp de klompen (tt

Per abuis is in het januari-nummer de
advertentie van de Bondsspaarbank

BEL 19OO
vooR

TAXI-NIEUWENHUIS

Febrewarís

de sinne kriget
wer mear macht, iis splinteret

en wurdt wer wetter.

De kommissie'Ald Drylts'
Eind september is door burgemeester Caze-
mier de kommissie 'Ald Drylts'geïnstalleerd.
Wat doet deze kommissie en wat kan zij voor
u doen?
De kommissie adviseert het kollege van B en
W over zaken die te maken hebben met mo-
numenten binnen ons beschermd stadsEe-
zicht.
Dit kan te maken hebben met het plaatsen van
een huis/pand op de lijst van monumenten of
het aÍvoeren van een pand van die lijst.
Veel meer voor de hand ligt het adviseren
over verbouw of nieuwbouw binnen het be-
schermd stadsgezicht. Dit laatste komt dan
ook meer voor dan het eerste" Zo zijn in de
afgelopen maanden al diverse verbouwplan-
nen in onze kommissie ter sprake geweest.
Ook het organiseren van een hoorzitting kan
tot de taken van deze kommissie gerekend
worden. In het vorige Kypmantsje heeft u een
verslag kunnen lezen van een hooÍzitting die
werd georganiseerd in verband met de par-
keerproblemen op Uilenburg.
De kommissie bestaat uit de volgende perso-
nen:
- Tj. Nooitgedagt, Stadslaan 42(voorz.)
- L. Schotanus. Galamagracht28
- S. Walsweer, Eegracht 73
- J. Wierstra, Galamagracht 68 (secr.)
- De kommissie laat zich tijdens de vergade-

flaik0

P.F.
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Hliggeed
en

gPedkoop:

in flst is een
supermarkt

\./

Golff aan de Galamagracht
vriendelijke discount, Een
waar alles verkrijgbaar is.

* vel^se troente en fruit
* vers vlees v
* vens van de melkman
* kompleet assortiment levensmiddelen
* vens brood
* vense kaas en vleeswaren
* kompleet drogisterijpakket
* naast de Golff een Kenborch slijterij
* bloemen
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Ode aan Sietske
De tijd is aangebroken dat Sietske Hoogtand
stopt met het bezorgen van de Leeuwarder
Krant
Met veel zorg heeft ze dit gedaan,
zelfs de brievenbus bleef niet open staan.
Ze d.eed haar werk met veel plezier,
daarom deze ode hier.
Ga je met vakantie naar Limburg of een ande-
re kant,
Bel mijop tijd, dan krijg je ook daar de krant.
En ja hoor, je was er slechts een dag
en je wist niet wat je zag:
daar lag de Leeuwarder krant uit het Friese
land.
,Je hebt een vriendelijk woord voor je mede-
mensen
Wij lJlsterswillen jou dan ookwensen
Gezondheid en veel plezier
en nog jaren bijons allen hier.

Namens de familie H. v.d. Meer

\tereniging Stadsbelang |Jlst
\teeft meer leden nodig

Op dinsdag 4 februari om acht uur's avonds
heette voorzitter P. van Slooten de ruim dertig
aanwezigen van harte welkom bij haar jaar-
lijkse vergadering.
Het ledenaantal van de vereniging is gelukkig
gestegen naar de 450, maar dit is nog niet
voldoende meende de voorzitter, 'de hoogte
van de kontributie kan niet een drempel zijn,
eigenlijk zou elk gezin lid moeten zijn.'
Een belangrijke aktiviteitvan het bestuurwas
het maken van een programma voor de ope-
ning van het nieuwe gemeentehuis geweest.
Helaas is dit op een gezamenlijke vergadering
met de verenigingen van dorpsbelangen in
onze gemeente niet zo positieÍ ontvangen.
Alle instanties waren bij dit opgezette pro-
gramma betrokken, maar men vond het nodig
dat er alsnog eerst een overkoepelende com-
missie ingesteld werd. Deze heeft van het
door ons opgezette plan helaas niet veel heel
gelaten. Het plan van de federatie van dorps-

' 1 stadsbelangen in onze gemeente om van
\rdere inwoner een gulden te vragen vooreen

cadeau voor de opening van het gemeente-
huis is in lJlst nog niet helemaal uit de verf
gekomen. Hier wordt nog aan gewerkt.
Binnenkort zal de eerste vergadering plaats-
vinden over de totstandkoming van de fiets-
crossbaan over de spoorbomen, bij de volks-
tuintjes tussen lJlst en Oosthem.
Verder werd er door de secretaresse in haar
jaarverslag nog een groot aantal aktiviteiten
opgesomd die het bestuur het afgelopen jaar
had ontplooid, dit naar tevredenheid van de
aanwezigen.
Na de pauze werden tot nieuwe bestuursle-
den mevrouw A. Blom en de heer C. v.d. Kooi
gekozen.
ïijdens de rondvraag kwam nog een aantal
zaken aan de orde. Een aÍgevaardigde van de
plaatselijke Krite vroeg het bestuur om hulp
bij het zoeken naar een oefenruimte. In hun
onderhandelingen met het college van B en
W waren zij nog geen stap verder gekomen.
De suggestie uit de zaal kwam om de Skoen-
der in stand te houden, zodat daar de Krite en
een jeugdhonk in ondergebracht zouden
kunnen worden.
Hier zouden dan tevens de V.V.V. en de open-
bare toiletten gehuisvest kunnen worden.
Het bestuur verklaarde dat de V.V.V. inmid-

dels was opgericht en dat na overleg met het
gemeentebestuur inmiddels bekeken wordt
oÍ deze samen met een klein bedrijf en de
openbare toiletten in het lege pand op de
Geeuwkade ondergebracht kunnen worden.
Het te snel rijden langs de grachten kwam
weer aan de orde, men vroeg zich aÍ of er
eerst een aktie moet komen, voor hier een
oplossing voor komt. Belangstellenden voor
het bouwen van een eigen woning kunnen
zich opgeven bij de heer Schotanus van het
bestuur, zodat er een lijst kan worden samen-
gesteld voor het realiseren van ruimte in het
plan'Roodhem'.
Hoogtepunt van deze bijeenkomst was het
'optreden' van de heer A.B. Dull tot Backen-
hagen met het onderwerp: De geschiedenis
van lJlst. Tijdens de inleiding van de voorzit-
ter was hij het bestuur al te hulp geschoten bij
het achterhalen van de scheldnaam 'Kyp-
mantsje'.
Dit blijkt te komen van 'lytse klipmantsjes'die
langs de bevolking trokken en bij hun ver-
koop een kofÍer op hun rug droegen en deze
dan aÍkiepten. Later werden er in lJlst kleine
koekjes gebakken onder de naam de lytse
kypmantsjes. Hiermee was deze scheldnaam
bevestigd. Bij deze zeer interessante lezing
van de heer Dull over lJlst was eigenlijk tijd
tekort. Diegene die dit niet heeft meegemaakt
heeÍt wel iets gemist.
Bijna elÍ uur sloot de voorzitter de vergade-
ring.

Gespreksgroep
peuters en kleuters
De kruisvereniging gaat weer starten met een
gespreksgroep voor ouders van peuters en
kleuters op 20 Íebruari om 20.00 uur in het
kruisgebouw te lJlst.
De avonden (6x) worden geleid door Emmy
Wielens (kind- en opvoedingsdeskundige).
Onderwerpen kunnen zijn:
- zindelijkheid
- koppigheidsÍase
- strafÍen en/oÍ belonen
- slechte eters
- kind en ziekenhuis etc.
Voor leden van de kruisvereniging zijn er be-
halve / 1,- per kopje koffie geen kosten aan
verbonden.
Wilt u meedoen dan kunt u zich opgeven bij
Ceciel Landman, wijkverpleegkundige, tel.
05150-13081 van 12.00-'13.00 uur.

^(b w peuterspeerpraats

)Á?J (eGs e4eke
Aangifte Peuters:
In lJlst bestaat nog steeds de mogelijkheid
voor peuters van2jaar en 9 maanden om naar
de peuterspeelzaal te gaan. Het is wel belang-
rijk dat de peuters vroegtijdig opgegeven
worden, gezien de wachtlijst die er is.
Veel ouders geven hun kind al op als het on-
geveerI jaar oud is.
Misschien kunt u dan nog niet overzien of uw
kind er aan toe zal zijn; u heeft altijd de moge-
lijkheid om als u de oproep krijgt nee te zeg-
gen.
AangifteÍormulieren zijn te verkrijgen bij de
peuterspeelpaats aan de W.M. Oppedijkstraat
(ingang aan de zijkant) op maandag-, dins-
dag-, donderdag-, en vrijdagmorgen.

InÍormatie over aangifte bij Marie Louise
Postma, secretaresse van de peuterspeel-
plaats, tel. te bereiken onder nr.2266.

Het bestuur

Bond van
Plattelandsvrouwen in
Friesland, aÍd. lJlst
Dinsdag 14 januari l.l. hadden wij onze jaar-
vergadering en elk jaar stel je je in op een
serieuze en zakelijke aanpak van zo'n avond,
maar elk jaar valt het mee. Zeker deze jaar-
vergaderingsavond had hoogtepunten van
een schallende lach.
Maar eerst . . . het Íinancieel verslag lag op de
taÍels, de penningsmeesteresses hadden het
weer keurig verzorgd, de kaskommissie had
de stukken goedgekeurd.
De secretaresse had een heel goed jaarver-
slag gemaakt, alle aktiviteiten en toch be-
knopt weergegeven.
AÍscheid van onze 2e penningmeesteresse,
mevrouw A. Postema en sèhriftelijke verkie-
zing van 2 nieuwe bestuursleden, daar de
vice-voorzitster na dit seizoen gaat verhui-
zen.
Voor het volgende seizoen is de funktiever-
deling (na bestuursvergadering) als volgt:
Mevr. C. Meinsma, voorzitster; mevrouw
H. Bones, secretaresse: mevrouw H. Zoet-
hout, 2e secretaresse; mevrouw H. v. Brug,
penningmeesteresse; mevrouw H. Hooisma,
2 penningmeesteresse.
Daarna kreeg mevrouw Slippens-Poiesz,
ambtenaar van de burgerlijke stand in Sneek,
het woord. Humor in de trouwzaal noemt zij
haar lezing. Wij hebben van veel voorvallen
vanuit haar ambt en werk genoten, want lief
en leed en vrolijkheid zijn met elkaar ver-
weven.
De avond was te kort, want de koÍÍiepauze
schoot er bijna bij in, maar het was een fijne
avono.
Donderdag .13 februari hebben wij een gast
die ons dia's vertoont met geluidsband van
een reis door Indonesië.
Indien u meer wilt weten van alle aktiviteiten
van onze afdeling, kunt u gerust bellen naar
onze secretaresse mevrouw H. Bones, wes-
tergoleane 33, tel. '1982.

Het bestuur

'lt Dryltser Kypmantsje'

een uitgave van:
Drukkerij Visser,
Galamagracht 9, lJlst,
tel. 05155-'1318

Redaktie: A. Kuipers
F. Bloemhof
Fr. Boschma

Raadsverslagen: F. Nauta

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

tk: Studio Sybe Houtsma,
lJlst

Drukkerij Visser, lJlst
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Autorijschool L. de Boer
Belangrilker dan een goedkoop

lesuur is de eindrekenlng
na het rllexamenl

Ga daarom naar
Autorijschool L. de Boer

popmawal 12

Ulst
Teleíoon 051S5-1559

VOLLEDIG
GEDIPLOMEERD

ls uw deur kapot?
Een raam of vloer verrot?
ls het dak of de goot soms lek?
Aan schuur of schoorsteen een gebrek?
Misschien kunt u het zelf herstellen.
zo niet.... meteen Wietze bellen!

Klei n -O nderho udsbed rijf
VV. Huisman
Eegracht 37
8651 EG lJlst
Tel.05155-1735

Aanzien 1985, nog ruim voorradig
Friesland 1985, een jaar in beeld

íf
19,90
19,90

VISSER.IJLST
BOEK. EN FOTOHANDEL - SPEELGOED
Galamagracht, teleÍoon 131 8

Bondsspaarbank lJlst
Stadslaan 51
051 55-1 245,
b.g.g.
051 50-1 2796

Dagelijks geopend
van 9.00-12.30 uur

Meer doen met de bank met de

urt.

Bank met de hoogste rente.

Bank voor het hele.gezin.

a5
de butn

Pielr- fifu Spaarrckening .\/
voor kinderen van O-1 1 jaar

Pie/r-Íiin Rel<ening

A
P,trTN-TRTreNING

I oktober 1985

voor jongelui van 1 'l -16 jaar

IíolmhiPaklcet
voor 1 6 jaar en ouder

Rente 5.57o
Dagelijks opvraagbaar

De tarieven en aan te houden minimum-
saldi voor de Patentrekening ziln weergegeven
in onderstaande tabel.

Rekening
soort

Minimumx
saldo

Basis*
rente

Premie*
rente

Totaal
rente

Patent
basis &o 3tltlo

Patent I ï.2.5Q ltlt 4tlz"/"

Patent 2 f.5.c ltlz 5"/"

Patent 3 f. 10.Offi lslq 531t"/"

wijzigingen in mininumsaldi eiïïntetarieven voorbehouden
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Uw rechten als patiënt:

Recht op:

een goede gezondheidszorg
vrije keuze hulpverlener
weigering van behandeling
inÍormatie
inzage dossiers
duideliike taal zonder vaktermen
bescherming tegen medische
experimenten
privacy
een goede klachtenbehandeling

Wist u dat:
- bêide artsen (behalve donderdag: dan al-

leen Dr. Drenth) 's ochtends telefonisch
spreekuur hebben. Voor het telefonisch
middag-spreekuur (tussen halÍ 2 en 2 uur)
is de indeling als volgt: maandag- en dins-
dagmiddag Dr. Sietsma, woensdag-, don-
derdag- en vrijdagmiddag Dr. Drenth.

- u oude en niet meer gebruikte medicijnen
terug moet brengen naar de apotheek

- onze klachtenbus in de bibliotheek hangt
- uw medicijnen tussen halÍ vijÍ en halÍ zes

afgehaaald kunnen worden
- urine, ontlasting enz. en lege verpakking

van medicijnen vóór 10 uur gebracht moe-
ten worden

- de openingstijden van het Groene Kruis-
magazijn maandag-, woensdag- en vrijdag-
middag van 5 tot half 6 zijn.

- er allerlei informatieÍolders in het wijkge-

bouw van het Groene Kruis verkrijgbaar
zijn, waarin bepaalde aspecten van de ge-
zondheidszorg worden besproken.

- Ceciel Landman (wijkverpleegkundige) te-
lefonisch bereikbaar is op 05150-13081 tus-
sen 7.45 en 8 uur oÍ tussen 12.00 en 13.00
uur. Bij haar zijn ook kontaktadressen be-
kend voor vrouwen met een oostnatale
depressie.

TAXI.BUSJES
8pers. metchauíeur

BEL 19OO
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Patiëntenraad lJlst e.o.
Verslag van de thema-avond van 22 ianuaíi
1986.
Gerrit Mosk heet iedereen van harte welkom
oo deze eerste thema-avond in het nieuwe
jaar, vooral de sprekers van deze avond.

Dr. Blom en Dr. Peters, die ons iets zullen
vertellen over kanker.
Dr. Blom, internist verbonden aan het Sint

. ttonius Ziekenhuis, begint ziin verhaal met
-fiat is nu kanker en hoe ontstaat het?'

Kanker, na hart- en vaatziekten de tweede
doodsoorzaak in ons land.
leder menselijk lichaam bestaat uit cellen die
elk hun eigen funktie hebben.
Cellen gaan dood en worden dan vervangen.
Die nieuwe cellen ontstaan door celdeling:
één cel splitst zich in twee nieuwe. Bij kanker
gaat juist daar iets mis. Het wezenlijke van

kanker is dat sommige cellen op hol slaan. Zij
delen zich ongeremd verder en produceren
daardoor teveel nieuwe cellen. Cellen die bo-
vendien geen funktie meer hebben. De nieu-
we cellen groeien uit tot een 'gezwel' of
'tumor'. Niet alle gezwellen ziin kankerge-
zwellen. Er zijn namelijk ook goedaardige
tumoren.
lnvloeden van-buitenaf kunnen kanker bevor-
deren zoals:
roken (longkanker)
chemische stoffen (asbest: longkanker; naf-
taleen: blaaskanker)
reding (te vet: maag- en darmkanker)

\*-iÍelijkheid (borst- en dikke darmkanker)
Ook kombinaties hiervan kunnen nadelige
gevolgen hebben (b.v. roken en slecht eten).
Onderzoek naar kanker
1. De patiënt komt eerst met klachten bii de

hu isarts (b.v. langdu rige diarree, knobbeltjes,
bloed ophoesten). Via de huisarts naar het

ziekenhuis. Hier wordt een lichaamlijk, een

róntgen- en een lab. onderzoek gedaan.

2. Bevolkingsonderzoek. RÓntgenfoto's
(long- en borstkanker) en uitstriikjes (baar-
moederhalskanker).
Bij het aantreÍÍen van mogelijke turmoren
wordt daarna ook doorverwezen naar het zie-
kenhuis.
Het doel van het onderzoek in het ziekenhuis
is: tumor opzoeken, uitzaaiingen opsporen
(dit gebeurt d.m.v. weeÍselonderzoek).
Therapie
a. tumor gezwel operatief verwijderen
b. bestraling
c- gebruik van kankerceldelingremmende
middelen
d. alternatieve behandeling.
Vroegtijdig ontdekken van kanker vergroot
de overlevingskansen.
Dr. Peters, huisarts en tevens homeopaat te
Sneek.
Gaat absoluut niet praten over alternatieve

geneeswijzen zoals homeopathie oÍ Moer-
man dieet.
Hij wil ziln toespraak meer toeleggen op het
emotionele vlak.
Bijvoorbeeld hoe reageert iemand als er bij
hem/haar of een Íamilielid kanker is gecon-
stateerd.
- waarom ik/hii/zii
- schrik, angst
- onzekerheid
leder mens heeft kankercellen. Maar de ene
mens is er gevoeliger voor dan de andere. Elk
mens heeft een aÍweersysteem in zich, maar
door eventuele spanning, emoties, stress en
een verkeerde leefwijze functioneert dit aÍ-
weersysteem minder goed. Waardoor kwaad-
aardige tumoren kunnen ontstaan.
Volgens Dr. Peters is niet alleen op medisch
vlak hulp nodig, maar ook op geestelijk (aan-
vul lende geneeswijze).
Hij ziet deze aanvullende geneeswijze in de
vorm van psychologische interventie waar-
door de patiënt een ander beeld op het leven
krijgt. Een positievere levensverwachting
ontstaat dan, dit bevordert een gunstige in-
vloed op de hersenen, waardoor het natuur-
lijke aÍweersysteem weer op gang komt. Men
is sinds kort in Nederland met deze therapie
bezig.
Na de pauze werden zowel schriÍtelijke als
mondelinge vragen beantwoord door beide
ansen.
Volgens ons idee een geslaagde thema-
avond met een grote opkomst. Aan beide he-
ren werd een presentje overhandigd als dank
voor hun aanwezigheid en uitleg tijdens deze
avond.
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'lJlster allerlei'

Het verschijnen van dit artikel heeÍt twee
redenen. De eerste is dat het Fries Scheep-
vaart Museum te Sneek uit de nalatenschap
van wijlen mr. J. Oppedijk een aantal versla-
gen ontving betrefÍende bovengenoemde
instelling.
Dhr. Oppedijk was van 1947-1970 commis-
sielid van de bank-
De tweede reden is dat het Íiliaal van de
Bondsspaarbank alhier (Stadslaan 51), dat
in Íeite een voortzetting is van de Spaarbank
lJlst, met ingang van dit jaar dagelijks is
geoopend.
Volgens een advertentie komt dat door de
gezonde groei van dit kantoor. De gegevens
aíkomstig van dhr. Oppedijk hebben het ons
dus mogelijk gemaakt een aantal bijzonder-
heden over deze Spaarbank bekend te ma-
ken.

Opgericht in 1877
Uit de verslagen blijkt dat als oprichtingsda-
tum van de bank wordt aangehouden 24 de-
cember 1877. Toen in december 1917 de
Spaarbank 40 jaar bestond, heeft de commis-
sie van Beheer een brochure uitgegeven.
Hierin staat vermeld hoe de oprichting tot
stand kwam en met welke moeilijkheden men
had te kamoen.
Het is aannemeliik dat het iaartal 1878 dat in

Blz. 1: o DepartementYlstder M t.N.v.'tA.
: Maatschappij tot Nutvan het Algemeen.

Het hier genoemde lokaal waar later dhr.
Jentje Nooitgedagt woonde is nu het IJI-
ster Warenhuisvan dhr. M.van derVeen.

Blz. 2 : o Het toenmalig lid Holtrop: Dit is
de bekende schrijver van o.a. 'De wylde
boerinne', Teatse Eelts je Holtrop.

i. t.:..
",ril

de kop van dit herdenkingsboekje wordt ge-
noemd het jaar is waarin de oprichtingsakte
en de statuten bij de notaris zijn vastgelegd.
Hier volgt de volledige tekst van de brochure:

Statuten
Bij de erÍlating van dhr. Oppedijk bevinden
zich ook de statuten uit 1914. In artikel 1 staat
o.a.:
Het doel van de Spaarbank is het aankweken
van spaarzaamheid door het geven van de
gelegenheid om gelden in deze inrichting te
beleggen tegen het genot van rente.
Voorts worden voorschotten verleend en
kunnen grote bedragen in bewaring worden
genomen.

Doopsgezinde kerk te lJlst omstreeks
1960.
De Spaarbank te Ulst hield tot 1964 zitting
in de konsistoriekamer van de Doopsge-
zinde Gemeente, die rechts van de kerk
staat. Duidelijk is te zien dat de konsistorie
aan de rechterzijde een uitbouw heett
(met ballustrade); daarin was destíjds de
brandkast van de bank gemetseld. Het
pand links van de kerk is de kosterswo-
ning. (Foto: Fries Scheeovaart Museum
Sneek).

Artikel 2: Inlagen minder dan f 0,25 kunnen
worden geweigerd.
Artikel 3: Eerst als er vier gulden op een

De Spaarbankte lJlst
ríf,tfiiï,i

,lt'J

ïii?,:i.ft

VEERTIC JAREN.
1E7a-19tE.

Op hef oogenblik waarop u deze beÍeikt heeft de lnrichtlng,
die sedert zoo niet de eerste dan toch een der eersle plaatser
i0 de Cemeente inoeemt, zeker haar Veertigste levensjaar be-
reikt.

De lijdsi'mslandigheden veroorlooven niel dat Íelt Íee6telijk
te herdenken, doch de Conmissie van Beheer is ovêrtulgd dal
het leit heídacht dienl te woÍden door een en ander aan inles-
geÍs door deze in herinnering te bÍengen.

Volgens de in het berit deÍ Spaaíbank ziinde notulen ver-
gaderdeop24DecembeÍ1877 het Bestuur van het Departémcnt
Ylst dcr M t. N. y.it A. in het Lokaal voor het Volk t.
Ylst (het huis thans bewoond dooÍ den heer JENTJE NOOIT-
CEDACHT) om de belangen der Spaarbank te be6preken,

In die vergadering werd door de heeren T. E. v. POPTA,
P. R. v. D. VELDE, A. TUINMAN Az., I. BAKKER, B. J. BOTIN-
OA, P. E. LUOT en W. O, RUARDI een algenreen Hulshoude-
Iijk Reglem€nt van de SpaÀrbank te Ylst vaslgesteld en ge-
teekend.

BestsuÍdeÍs van toen zullen wel niet hebben durven denken
dathetdooÍ hên opgericht klein en onaanzienlijk begin zulk een
groote vlucht zoude neden.

De Spaarbank als Nutsin.telling bedoeld €n ontworpeí,
begon zich weldra door inspanning der oprichteís te ontwlkkelen.

Tol 1886 ginq alles qoed, doch met den dood van den heeí
t. BAKKER, dtzièl der a-dmif,istÍatie, onlving de nog jonge ií-
richting e€n haade slag.

Oier het volgend-e vijÍtal jareil hangt een 6ooÍt van sluier,
zoovêl door het achterelkaar wegvallen vaí de opiichteB, dooÍ
overlijden of verlaten deí Oemeente, doch ook de moeilike eco-
nomi$he tijden van toen w€rkteí tegen.

Het ws in dezê moeiliike iaren dat de heer M. O SCHUUR-
MANS, diê in 1882 ií de Comóissie was gekodeí, met odv!í-
mo€idcn ít€Í de zuk rccht hield ÍaaÍvooÍ ben hitr d.!l rí
geltracht

2

Nog immeÍ ÍesideeÍde de Spaarbank in het Gebouw Voor
't Volk. Doch tengevolge likwidatie en verkoop van ,t pand moest
de Bank worden verplaatst. Schees eerst het vooinemeÍ eeÍ
eigen eenvoudig gebouw in te Íichien, dit plan moesl nen laten
vaíen en daaÍom werd betÍokken de Xerkekamer der Doopsqe-
zinde Cemeenle. alwaar de bank nog qevesligd is.

Cezirn den rmvang van thans -gaat de'Commissie veÍder
met het voornemen nu langzamerhand te konen tot een eigen
Spaarbankgebouwlje.

Tot 1903 liep alles gewoon door, doch toen is óp voorstel
van den secrectaris en het toennalig lid HOLTROP een vooNtel
tot ingrijpeíde verandering gedaan.

De naam werd veranderd in De SFaarbank te Ylst en de
RechtspersoonlijkheidderBankwerd veÈekerd Dé Statufen wer-
den verleden voor Notaris WIERDA te Ylsi bii akte van 11 SeD-
tember 1903.

Voor de boekjes werd tevens toen de Rijkspostspaa.bank-
vorm aangenomen.

- VanaÍ-dit oogenblik begon een gesladlge groei der Bank,
doch kod daarop veÍlóor de Bank de heeÍ H-OLÍROP als be-
stuurder, De Commissie meent hen hier voor alle werkzaamhe-
den een woord van dank niet te mogen onthouden.

Bestond voorheen een soort van Voorschotbank naast en
als filiaal-van de Spaarbank, in lg08 we.d deze opgeheven €n
nam de Sp_asrbonk deze zaak in eigen beheer ove;.-Nog lhans
biedt de Spaarbank de gelegenheid aan weinig-vermo"genden
on legen borgstelling op gedakkelijke vooÍwaaídeil voorséhoÍen
te edangen.

Een der belangrikste veÍgaderingen in den loop der jaren
vas wel die van 9 September 1912, waarin de Bank gèheel
zelfstandig werd tengewlge het verdwijnen v.'l NutsdepaítÀoent.

AIs gevolg daarvan werden de Statuten geheel herzien en
vastEesteld.

Die uitbreiding van den inleg stetde de Comm. in staat om
vooÍ een belangíijk deel deeltenemen in de leening der CoóD
Vereeniging ElectÍa te Ylst en darrdoor de Eleclnfilatie van de
Ceneente Ylst le verzek€ren.

3

Dê Commissie behoeft thans niet eÍ op te wijzen welk een
zegen deze onderneming voor de Cemeente is in deze donkere
rloen.

In ieder Bestuur oI Commissie fieerscht nu en dan veÍschil
vanmeening,2oo ook in het Bestuur deÍ Spaarbank. Tengevolge
zoodaf,ige meetringsverschillen gingen in den loop der jaren
oveÍigens zeêÍ verdienstelijke leden als de heeÍeo D. VISSER,
H, FLEDDERUS en H, J. BUSE af, terwijl de heer KLAASESZ
de Oemeente verliet.

Ondanks die verschillen stond altijd het belang der Spaa.-
bmk op den voorgrond.

Als bizónderheid mag worden vermeld dat de Comnissie
sedeÉ 1896 nimmer een lid door den dood verloor.

Een blijk van grooten gÍoei van De Spaarbank mogen de
volgende cijfers geven :

in 1900. in 1910. in 1917.

Aantal inlagen.
TeÍugbetalingen

Nieuwe boekjes

Aantal if,leggers

Totaal inlagen .

id. Terugbetaling.
Schutd aan inleggers

Reserve-fonds

M7
t24

247

f 23640

- 16580

t - 57000

- 5100

360

80

ll
I4l

/ 4ír0
- 3800

- 9100

- 2085

626

104

27

183

f 10670

- 3900

- 16960

-640

De Commi$ie van BeheeÍ hooDt dat dit koÍl overzichl van
de geschiedenis deÍ Spaarbank er toe moge bijdrag€n dat d€ze
voo. de Cemeente zoo nuttige instelling in de Cemeente en de
naaste omgeving meeÍdeÍe belangstelling wekke.
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Gebooriekoortjes, }ouw- en
GelegenheidskoorÍen
wonCen bijons rokkundrg gedrukf.
Boeken Íer irzoge!

OOK UW Z AKEI'JK DRUK WERK
IS BIJ ONS IN GOEDE HANDEN.

spaarbankboekje staat doet de inleg rente,
die is nu 31/zoÁ.

In artikel '14 staat dat bloedverwantschap oÍ
zwagerschap tot de 3e graad ingesloten niet
mag bestaan tussen de leden van de Com-
missie van Beheer. Dit artikel veroorzaakte
nog wel eens moeilijkheden bijde benoeming
van een nieuw lid (dat overigens bij voorkeur
in lJlst moest wonen!).
1 ,le volgende artikelen zijn allerlei bepalin-
ffi opgénoten over de samenstelling van
het bèstuur, de contróle op de ingelegde gel-
den, vergaderingen, stemmingen enz.
Artikel 3'l gaat over het opheffen van de bank:
'lndien daartoe aanleiding bestaat kan de
Commissie van Beheer besluiten tot oohef-
fing van de bank. Dat kan alleen als in een
speciale vergadering 5 sternmen voor ziin-'
Wij komen later nog op dit artikel terug.

Aldus zijn deze statuten vastgesteld in de ver-
gadering van 19 oktober 1914.
Ondertekend door:
H.P. Fledderus, voorzitter (burgemeester van
lJlst, Fr.B.)
W. Wierda, secr.-boekhouder (notaris)
R.S. G roenveld, penningmeester
en de leden: A.M. Schilstra, A.G. Visser,
A.J. Nauta en Klaasesz.

Frits Boschma

Galamagracht 9 - lJlÍ - 05155- l3l8
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De Comdissie van BeheÊr bestaat thans ult de leden i

A. NAUTA Jz., Vootzitter. (Í914.)
W WIERDA, Secrctails. (t898.)
R. S. OROENVELD, Peaningm. (1896)
A. C. VISSER, vicailus. .-. (l9l4.i
M. A. SCHTLSTRA. . (1e06.)

J. R. DE JONO. (1916.)
N. L. M. BOSMA. (1917.)

De ciilers achteí de namen zijn die vaf, 1 jaar van oplreden
als Cmmissielid.

Als laalste mededeeling moge dienef, dal de Commissie van
Beheer - gezien het groote belaíg dat jnleggers_krijgen - in
overweglng neetr een uomfirssre van Ioeztcht In net teven te
Íoepen bestaande uit de inleggers, althans hooÍdzakelij* daaruit
bestaande.

YLST, Dreober 1917,

De Connisie van Eeheer.

CDA-bijeenkomsten
Het CDA in de gemeente Wymbritseradeel or-
ganiseert i.v.m. de gemeenteraadsverkiezin-
gen een propaganda-avond in Heeg op 28 Íe-
bruari 1986 in het Dorpshuis. Aanvang 8 uur
's avonds.
Spreekster voor deze avond is mevrouw
A. Brandenburg-Vogelzang, CDA-fraktie-
voorzitter van Provinciale Staten.
Ook zal het woord worden gevoerd door de
heer J.S. Gerbrandij, CDA-l ijstaanvoerder, en
mevrouw M. de Witte-Harders, kandidaat-
raadslid (CDJA).
Verder zal er een forum zijn om vragen vanuit
de zaal te beantwoorden.
Op 14 maart 1986 organiseert het CDA in de
gemeente Wymbritseradiel in het dorpshuis
'Het Joo'te Oudega een propaganda-avond.
Aanvang 8 uur's avonds.
Sprekers voor deze avond zijn de heren
G.D. Ketelaar, J.J. de Vries en R. Zeilstra en
mevrouw G. Woudstra-de Vries, kandidaat--
raadsleden.
Verder zal er ook hier een forum zijn om vra-
gen vanuit de zaal te beantwoorden.
ledereen, dus ook niet-leden, van harte wel-
kom!

Open Deur/Goede Tijding
Bidden
Met hart en ziel bidden, maar ook met handen
en voeten, met woorden en daden. Verheven
bidden, laag:bij-de-gronds bidden. Wat is
dat: bidden? Voor gelovige mensen vaak de
intiemste uiting van hun geloof; voor buiten-
staanders dikwijls de meest ongerijmde va-
riant van wat geloven heet.
Over bidden, wat het gebed mensen doet,
over minder bekende vormen van gebed, gaat
het in het februarinummer van Open Deur/
Goede Tijding, het oekumenisch georiènteer-
de maandblad voor mensen binnen en buiten
de kerken.
Met kortere en langere bijdragen van Geert
Boogaard, Ronald da Costa, Karel Deurloo,
Lex Grandia, Maria de Groot, Wil Kamminga,
Loes van Lennep, Aart Mak, Willem van der
Meiden, Len Munnik, Fokkelien Oosterwijk,
Dorothee Sólle, Edward van Voolen e.a. Met
Íoto's, brieven, prênten en verhalen.
Open Deur/Goede Tijding is een eenvoudig
geschreven maandblad over geloof en leven,
over mens, kerk en maatschappij.
IKON-Ooen Deur-themadienst: zondaq 23 Íe-
bruari 17.00 uur (radio).
Met vriendelijke groet,

Ooen Deur commissie lJlst
o/a Westerqoleane 7. tel. 1820

'Snabbeltje'
22Maart is er grote uitverkoop van winterkle-
ding. Alles gaat dan weg voor t 1,-, | 2,- oÍ
Í 4,-.
Na 26 maart kunt u dan weer de zomerkleding
inleveren vanaÍ maatie 56 tot maat 188.
Ook zomerspeelgoed is dan welkom.
De uitverkoop begint 's morgens 10 uur en
duurt tot 12 uur.
Alle kleding die niet verkocht wordt gaat naar
een goed doel (Emmaus).
Voor inlichtingen kunt u kontakt opnemen
met Hotske 2057, Riet '1849 oÍ ïhea 1927.

het groene kruis ijlst

UITNODIGING

tot het bijwonen van de Algemene
Ledenvergadering van de Groene
Kruisvereniging te lJlst, die gehou-
den zal worden op: woensdag,
26 februari 1 986, 's avonds om 8 uur
in het wooncentrum ,,Nij Ylostins" te
lJlst.

AGENDA:
1. Opening
2. Notulen ledenvergadering2T fe-

bruari 1985
Jaarverslag 1985
Verslag kascommissie en vast-
stelling jaarrekening 1 985
Vaststelling begroting 1 986
Bestuursverkiezino
Pauze (met een lek"kerkopje kof-
fie)
Lezing van de heer G.J. Hellen-
doorn, fysiotherapeut te Mak-
kum over het thema: ,,Reflex-
zone-therapie aan de voet".

9. Rondvraag
10. Sluiting

ONZE VERENIGING - UW BELANG!
Van hafte welkom, ook U!

Het bestuur

4.

5.
b.
7.

ó.

Foar al Jou molkprodukten,

frisdranken, tsiis en aeijen

komt de molkboer bij Jo foar!

EK ALLES FAN
'E WAERME BAKKER

Jou molkboer,

N. Waltje
Tillefoan 1397
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Het adviseren van de
juiste ziektekostenYer-
zekering is sterk Yereen-
voudigd
* Let niet alleen op de (goedkope) premies...

maar ook de voorwaarden spelen

Speerstra's voordeelmarkt

Voor al uw:

O Kruidenierswaren
tJ Groenten en íruit
O Vers vlees en vleeswaren
O Brood en gebak
O Diepvries, enz. enz.!!

Speciale drog isterij en kosmetica-afdeling

Let op onze wekelijkse folder!!

S P E E RSTRA's Voo rdee I m arkt
Stadslaan 2 - TeleÍoon 1206

O TOURFIETSEN
O SPORTFIETSEN
O RACE/TRIMFIETSEN
O JEUGD- EN BMX.

FI ETSEN

maar... natuurlijk ook voor al uw
RËPARATIES gaat u naar de
vakman...

riiwiclbcdrii
no

o@vrO

1O JAAR
1976 Zeilvereniging
'Sterke Yerke' 1986

Beste zeilers,
Voor we het aÍgelopen seizoen gaan aÍhande-
len willen we de vergaderingsdatum even be-
kend maken.
Deze is op 20 maart om 8 uuÍ in de kantine van
het loonbedrijf Sijbranda-Jaarsma in de
Hommerts.
In deze vergadering willen we de zeildata be-
kend maken. Verder hebben we nog enkele
bijzonderheden in verband met het 1O-iarig
bestaan en nog enkele andere punten.
Maar nu nog even het afgelopen seizoen.
Op 29 november j.l. hebben we een leuke
avond gehad in De Stolp te Sneek. Eerst heb-
ben we gebowld en daarna lekker gegeten.
Mevrouw v.d. Wal won een prijs bij de dames
en Roel Schraa bij de heren.
Hierna zijn de prijzen van het afgelopen sei-
zoen uitgereikt.
Spankerklasse: 1. Gebr. Jgarsma, 2. A. Jaar-
sma,3. W, de Boer.
Gemengde klasse: 1. J. v.d. Wert,2. E. Stie' -
stra,3. S. Hoekstra. \-,
Ook kregen starter Johan Homas en Keimpe
Jaarsma die voor de consumpties zorgt, een
aardigheidje.
Zeilvrienden tot ziens op de vergadering van
20 maart a.s.!
Vriendelijke groeten,

Gebr. Jaarsma

Wereldgebedsdag
ledere eerste vrijdag in de maand maartwordt
in steden en dorpen in 170 landen door mil-
joenen mannen ên vrouwen de liturgie van de
Wereldgebedsdag gevierd.
Elk jaar komt de liturgie uit een ander land. Dit
jaar is de liturgie samengesteld doorvrouwen
uit Australië met het thema 'Kies dan het Le-
ven"
Ook in lJlst zullen wil deze oekumenische
dienst op vrijdag 7 maar!'s avonds om halÍ
acht, houden in de Doopsgezinde Kerk.
Op donderdag 6 maart tijdens de midda^-.
oauzedienst zendt de N,C.R.V. deze liturc
viering uit. -t-z
Degenen die thuis deze dienst willen mee-
maken kunnen een liturgie verkrijgen bij me-
vrouw Diepeveen, Geeuwkade 20, tel. 1479.
Ook zij, die gehaald en gebracht willen wor-
den per auto naar de Doopsgezinde kerk,
kunnen zich bij dit adres opgeven.

Amnesty lnternational
Hier even een bericht aan onze schriiÍsters/
schrijvers en ook voor iedereen in lJlst e.o.
Sinds jaren houden wij een presentielijst bil
van mensen die op onze schriifavonden
men.
Hieruit blijkt dat er van de 40 personen die op
onze lijst staan, gemiddeld 10 à 15 persoonlijk
komen schrijven. Zes mensen hebben laten
weten liever thuis te willen schrijven. Dat kan
natuurlijk ook. Maar de bedoeling van een
schrijfavond is toch, dat daar geschreven
wordt. We weten de reden niet waarom men
weg blijft.
Toegegeven, het is 1 keer per maand en ook
nog op een verspringende datum. Maar
tegenwoordig krijgt iedereen wel één of meer
maandkalenders van hun verzekerinoen oÍ
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spaarbank. Even de 2e donderdag van de
maand aankruisen is een kleine moeitê.
We hebben nu een uitstekende ruimte in de
Openbare Bibliotheek, dus kom persoonlijk
schrijven. Het is voor ons prettiger, en het
stimuleert andere mensen die om een boek in
de bibliotheek komen, ook even een brieÍ te
schrijven. Er is veel te veel onrecht in de we-
reld. Doe er iets aan om dit tegen te gaan.
Laat bepaalde regeringsleiders weten dat u

op de hoogte bent met hun geweldloze ge-
vangenen, die ten onrechte vastzitten en
soms ook nog gemarteld worden.
Eerstvolgende datums schrijÍavonden zijn:
13 Íebruari, 13 maart, 10 april, 15 mei, 12 juni.

Mevr. Spijksma-Walinga
H. Ouderkerken

Het ReumaÍonds,
een fonds met vier sterren!
Het wetenschappelijk onderzoek naar de oor-
zaak van reuma wordt nu al jarenlang wat
s'reÍmoederlijk bedeeld. De enige die zich

1-"r werkelilk sterk voor maakt is het Natio-
naal Reumafonds.
Zou dat zijn omdat reuma niet besmettelijk is
en zich dus slecht leent voor soectaculaire
krantekoppen?
Zou het zijn omdat er met reuma niet veel eer
valt in te leggen: er wordt immers nooit ie-
mand heroïsch gered van de dood?
Of zou het tóch waar zijn wat boze tongen
beweren dat dat komt omdat er meervrouwen
dan mannen reuma hebben . . .?
Hoe het ook zij, het Reumfonds is onzijdig,
alzijdig maar nooit aÍzijdig.
Het helpt zowel vrouwen als mannen met reu-
ma.
Het is een fonds met vier sterren.
Ster 1: voor vakantie, recreatie en kreativiteit.
Ster 2: voor voorlichting via brochures, boe-
ken en Íilms.
Ster3:voorÍinanciële hulp op deweg waarde
wet moet stoppen.
Ster 4: voor wetenschappelijk onderzoek
naar de oorzaak van reuma.
' te week van 1 0 tot en met 16 maart wordt er
\,1 beroep op u gedaan door de kollektant
aan uw deur, oÍ girokaart in uw brievenbus.
En ook kunt u een bijdrage leveren via post-
g i ronummer 324 of banknum mer 70 70 70 848
van het Nationaal ReumaÍonds in Den Haag.
Alleen als È geeft kan het ReumaÍonds de vier
sterren behouden.

Afke Wahle

Gemeentelijk vredesbeleid :

Vredesbeleid is niet iets dat alleen op interna-
tionaal oÍ nationaal niveau speelt (bijv. de ge-
sprekken in Genève en de plaatsing van kruis-
raketten in Nederland). Ook op privnciaal en
gemeentel i jk niveau speelt vredespol itiek wel
degelijk een rol.
Sedert 1977 is het uitgangspunt van de IKV-
campagne het democÍatiseren van het vei-
ligheidsbeleid. Dat betekent: het vergroten
van de betrokkenheid van de burgers bij
kwesties betreffende vrede en veiligheid.
Juist op gemeentelijk niveau (de basis) ligt
een actieÍ vredes- en veiligheidsbeleid voor
de hand.
Mocht u zich afvragen oÍ een gemeente wel
aan vredespolitiek mag doen, dan geeft een

tweetal artikelen in de Grondwet en de Ge-
meentewet hierop een bevestigend ant-
woord. Artikel 124 van de Grondwet luidt: '1.

Voor provincies en gemeenten wordt de be-
voegdheid tot regeling en bestuur inzake hun
huishouding aan hun besturen overgelaten.'
En artikel 128 van de Gemeentewet: 'De ge-
meentebesturen kunnen de belangen hunner
gemeenten en van hare ingezetenen bij Ons,
bij de Staten der Provincie waartoe zij beho-
ren, voorstaan.' Daarnaast bevestigde minis-
ter Rietkerk in een lezing voor de Atlantische
Commissie op I september 1983 dat gemeen-
ten het recht hebben zich uit te soreken over
internationaal en nationaal beleid.
De gemeente kan een belangrijke bijdrage
leveren aan de democratisering van het vre-
des- en veiligheidsbeleid. De volgende moge-
lijkheden kunnen worden genoemd:
1. Het veÍstrekken van íaciliteiten: Te den-
ken valt aan materiële ondersteuning van vre-
desactiviteiten. Diverse gemeenten doen dit.
De provincie Friesland voerde in 1983

/ 10.000,- op de begroting op voor eigen vre-
desactiviteiten en 'min of meer' duurzame
vredesprojekten in Friesland. Zoals bekend
heeÍt de gemeente lJlst een dergelijke onder-
steuning van vredesactiviteiten van de IKV-
kern lJlst in het verleden aÍgewezen.
2. Vredesonderwijs: De gemeente kan het
onderwijs ondersteuning bieden om vredes-
opvoeding en -onderwijs te stimuleren. Het
gemeentebestuur is het bestuur van de open-
bare scholen en is als zodanig in staat om in
een 'raamwerkplan', waarin zij het algemeen
onderwijsbeleid uiteenzet, ruimte te schep-
pen voor vredesopvoeding. Het gemeentebe-
stuur van Utrecht heeÍt dit gedaan.
3. Poiitieke uitspraken: De gemeente kan
zich uitspreken over vrede en veiligheid in het
algemeen of over specifieke zaken in het bij-
zonder. Hellevoetsluis, Woensdrecht en De-
venter hebben dit in het verleden gedaan. De
gemeente Deventer nam enige schulden van
belastingweigeraars bij het energiebedrijÍ
over en verklaarde zich in een brieÍ aan het
Ministerie van DeÍensie solidair met hun ac-
tie.
4. Internationale contacten: De gemeente
kan contacten tot stand brengen met ge-
meenten elders. Veel gemeenten hebben in
het verleden contacten gelegd met gemeen-
ten in West-Eurooa, Oost-Eurooa oÍ de Derde
Wereld. Deze contacten kunnen op tal van
gebieden bestaan zoals cultuur, onderwijs,
toerisme, handel, sport en kerken.
5. VooÍlichting: De gemeente kan ook inhou-
delijke voorlichting geven over vraagstukken
van vrede en veiligheid. Verschillende ge-
meenten doen dit reeds.
6. Civiele verdediging: Hier gaat het om de
beantwoording van vragen als: welke opstel-
ling kiest de gemeente op het gebied van de
civiele verdediging, hoe staat het met een
rampenplan, werkt de gemeente mee aan zo-
genaamde combinatieprojecten, schuilgele-
genheid bij grootschalige nieuwbouw?
Met de gemeenteraadsverkiezingen in het
vooruitzicht is het interessant om na te gaan
wat de politieke partijen in hun pr:ogramma
hebben staan op het gebied van vrede en vei-
ligheid, maar nog belangrijker is het om met
de betrokken partijen omtrent dit onderwerp
in gesprek te komen. Met het oog hierop vindt
er op 25 Íebruari een openbare bijeenkomst
plaats in het Wapen van lJlst (aanvang 20.00
uur).
Vertegenwoordigers van een aantal politieke
partijen zullen daar aanwezig zijn. Wij roepen

iedereen op om deze bijeenkomst bij te wo-
nen, want vrede en veiligheid gaan ons alle-
maal aan!

IKV-kern lJlst

Onrust
Onrust in de wereld, voor en tijdens de jaar-
wisseling en daarna. Bij velen omdat er kern-
wapens zijn en bij anderen uit vrees voor het
communisme. Volgens mij allebei terecht.
Deze keer wil ik het niet hebben over het wel
oÍ niet plaatsen van kernwapens, maar over :

volgens mij : het grootste gevaar, het com-
munisme. Zeer onlangs was er bij mij een
Albanees gelogeerd. Hij vertelde, Albanië is
een zeer communistisch land, hoewel het de
betrekkingen met het Russische zowel als
met het Chinese communisme heeft verbro-
ken. De afgelopen 25 iaar zijn in dat land alle
kerken gesloten.
Godsdienst is contrabande, dat houdt niet in
dat er geen geloof meer gevonden wordt,
maar het mag niet in het openbaar worden
beleden. Dat hijzelf niet godsdienstig was op-
gevoed en dan toch zoiets vertelt geeÍt wel te
denken.
Een ander chapiter, de onrust in Zuid-Afrika.
De zwarten worden misbruikt en opgestookt
door het communisme. De onrust is niet om
de zwarten die op dat deel van de aardbodem
wonen, maar om de bodemschatten die daar
in de aardbodem zitten. Welke percentages
van de wereldvoorraden daar liggen behoeÍ ik
hier niet te vermelden en dat nog aÍgezien van
de hoeveelheid platina, goud en diamanten.
Dat iswatde communisten voorzichzelf wen-
sen, daarmee kunnen ze alle aardse machten
op de knieën krijgen. Hun doelstelling is niet
emancipatie van de zwarten. De USSR heeft
immers eigenhandig de Tartaren vernietigd
en de Polen en de Tsjechen en Hongaren ge-
knecht. Ze onderdrukken de Joden en moor-
den de Afghanen uit. Communisten hebben
in Cambodja de halve bevolking uitgeroeid.
Wat soort bevrijding zou men van hen kunnen
verwachten?
Als de wettige overheid in Zuid-AÍrika een-
maal omver geworpen is, zullen het niet de
zwarten zijn die aan het bewind komen, maar
de rooien en o wee dan de zwarten. Er is veel
leed in de wereld en in Zuid-Af rika en er moet
een oplossing worden gevonden.
Vooralsnog is er geen oplossing op korte ter-
mijn, maar alleen in een geleidelijke ontvvik-
keling. Daarom moeten we niet alleen bidden
voor de zwarten maar ook voor de blanken,
ook die in de regering zitten, in Zuid-AÍrika.

O. Tichelaar

I

PeínGolama
Gespeciallseerd in het maken
van eigentijdse meubelen
e n i nter i eu r- bet i m mer i ng en
naar uw persoonlijke wensen;

Uilenburg 16 - 8651 EK lJlst - Telefoon 05155-2251
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De laatste opruimingskoopjes:

Prisma pockets, nu uitzoeken ..................... í 2,5Op. stuk
Kinder- en jeugdboeken, diverse titels ... .... ... halve prijs
Vele spellen ......................... halve prijs
Streekromans halve prijs
Hobbycolour, uitzoeren, nu .................. Í 1,00 per potje
Kom gerust even sneupen! Er zit vast iets voor u bij!

De belastingalmanak 1986 van Elsevier nu op voorraad.

Steeds de nieuwste modetijdschriften voorradig!

Tijdschriften
Wenskaarten
Ansichtkaarten

Kinderboeken
Jeugdboeken
Romans
Friese boeken
Tuinboeken
enz. enz.

de grootste keus!!

Ruime voorraad!
Vrijwel iedere titelte bestellen

VISSER.IJLST
BOEK- EN FOTOHANDEL - SPEELGOED
Galamagracht, teleÍoon 1318

sybe houÏsrno
studio voor grofische vornngeving
en prcduktie

TIJDELUK IS ONZE SÏUDIO GEHUISVEST IN HET
PAND GAIAMAGRACHT 34 (GOLFI IJISÏ) telefoon 05155-2407

-

{Ét-tH
[]

L_l

Vereniging voor
wijkverpleging Sneek, IJlst
en Wymbritseradeel
Wat biedt de kruisvereniging voor de ouder
wordende mens.
De wijkziekenverzorgsters die werkzaam zijn
in Wymbritseradeel willen graag wat bekend-
heid geven aan wat zij te bieden hebben voor-
al t.a.v. de ouder wordende mens.
Wij werken samen met de wijkverpleegkun-
dige.
De wijkverpleegkundigen richten zich meer
op de Jeugdgezondheidszorg en de wijkzie-
kenverzorgsters zetten zich meer in voor de
groep ouderen van de bevolking.
Wat kunt u van ons verwachten:
Bij alles wat we doen, proberen we u zoveel
mogelijk zelÍstandig te latèn, oÍ weer te ma-
ken.
De zieke en de gehandicapte bejaarde: \-/- verplegen we;
- helpen bij hetwassen;
- geven zonodig injekties;
- verbinden wonden enz.
We geven thuis de hulp, waarvoor u mis-
schien anders naar een ziekenhuis oÍ andere
instelling zou moeten.
We zijn bereid om bij u thuis te praten over
b.v.:
- wat voor moeilijkheden uw ziekte of handi-
cap thuis geeft;
- over een sterfgeval in de familie en het ver-
werken hiervan.
We kunnen ons voorstellen dat er onder de
groep gezonde ouderen ook vragen leven
over D.v.:
- voeding
- diëet (b.v. zoutarm, suikervrij, vetarm);
- omgaan met medicijnen;
- hulpmiddelen, b.v. krukken, toiletverhoger,
enz.i
- huisaanpassingen, b.v. handgrepen in toi-
let;
- incontinentie (is het niet kunnen ophouè'/
van urine oÍ ontlasting);
- stoelgang enz.
Als wij u niet kunnen helpen, dan proberen wij
u in kontakt te brengen met mensen oÍ instel-
lingen, die dat wel kunnen.
Als u ons iets wilt vragen kunt u ons bellen.
Wij zijn te bereiken van 12.00-13.00 uur op
werkdagen.
Ina Hoekstra, tel. 05150-1928'1, werkt in lJlst,
Oosthefi, Gaastmeer, Oudega en Heeg. Sa-
men met Ceciel Landman en Susan v.d. Bank.
Durkje Bouma, tel. 05155-1758, werkt in
Woudsend, Hommerts, Jutrilp, Scharnegou-
tum, Oppenhuizen, Uitwellingerga, Oftinga-
wier, Goénga en Gauw. Samen met Stans Vis-
ser en Peter van der Horst.
In het werkgebied van Bep van Dijk (wijkver-
pleegkund ige) is geen wijkziekenverzorgster
werkzaam, dus kunt u haar bellen, tel.05'156-
441.
Zij werkt in Blauwhuis, Nijland, lJsbrechtum,
Tirns, Wolsum, Folsgare en Greonterp.
Langs deze weg hopen wij u in de toekomst
regelmatig iets te vertellen over het werk van
de Kruisvereniging t.a.v. het ouder worden.

Ina Hoekstra,
Durkje Bouma



It Dryltser Kypmantsje 11

SeÍsisrryÍze:

Gong is alleq, sei de slak
en skóp de klompen ut

We skriuwe 767 n.Kr. (it Íaaie Íerline).
De wyn waait wreed en wrantelich oer it
wiete woaste Fryske lán. Wolkens Íleane
yn alle Íoarmen troch it loftrom en brekke
brimstich iepen boppe it noch net oan-
makke klaaiïge làn.
'ln reinige rite,' bromt àlde Roarik tsjin syn
soan Liudger, dy't 0nder it reiten tek wat
sit te prutsen. Liudger pielt moai troch.
Deagemoedereard sei't er, dat er it wol
moai fynt, no hat er teminsten tiid om wat
nijs Ét te finen.
Roarik hellet mei folle Íaasje syn grutte

-noas op, mei al wat der yn en oan sit en

lrrjocht wyld nei syn soan.
'Wat deale?!,' koarret er de wurden der Ét,
'der moat jage wurde. 'Brood op de plank'.
Do mei dyn ÉtÍynsels.'
It wylde Wytsinge bloed br0st him troch de
blauwe ieren. Liudger sjocht syn heit ris
oan. 'Niet bij brood alleen', hat er lesten ris
heard, mar hy háld him yn. 'lk meitsje wat
dêr kin heit miskien noch wolris in protte
wille oan belibje,' seit er. 'Wê sitte yn in tiid
dat alles flugger moat, gong moat der
komme, gong moat der makke wurde en
dêr bin ik mei dwaande.' Roarik dikeret
syn soan ris oan. Wat'n Íerdividaasje, tinkt
er. As hy op syn planke sit mei twa Ían syn
bêste oksen derfoar, giet it him al mál ge-
nóch.
Lykwols, moat er by him sels tajaan, doe't
Liudger de fjouwer hoeken fan de tsjillen
óÍslipe hie, gong it better.
It hobbele minder, dat wie dus dochs net
sa'n gek idee. Mar moast it no noch flug-
ger? Yn de doarpsharpoteek neamden se
syn soan al Liudger 'leck en ekker', lang

\znet lekker dus en no soe er dan wer wat
Étfine om bisten op in distánsje dea te
krijen. As't ware 'aÍstandsbediening' (dis-
tánsjebetsjinning, mar de AÍuk hie yn diz-
ze sompige kontreien noch gjin Íoet oan 'e
gr0n, gjin poat om op te stean).
Oan't no ta, dreaunen hja mei man en
macht in bist yn't nau en sloegen it dan
dea. Liudger soe dat Íeroarje. No ja, toe
mar. Roarik syn wiif Moulineks kaam om 'e
hoeke.
'lte mannen, ik moat avesearje.' Hja moast
aanst wer nei de reade wivekroech en woe
dêr net te let komme.
No kamen de belhynsten hjir làns, dus dat
skeeldeinslokop in borrel, mardochs. . .!

Doe't hja mei syn santjinnen in swierskiep
mei ham en gram berêden hiene, teach
Liudger fuortendaliks wer nei syn 'work-
mate' en slipe, skjirre, sloech en spikere
fierder.
Syn broers Philips en Grundig laken om
him. Hja sieten en seagen mear yn it lytse-
re guod. Ek syn suske Zanussi hie him net
sa heech. Se sei altyd mar dat er achter de
froulju oan moast dy't dei en nacht yn de
harpoteek omhongen, en alle hitsingels Ét
'e holle koenen.
(N0mer ien st0n op stuit Elton Jan dy't

song oer in slavinne Ét in fier làn mei skea-
ne eagjes, hy neamde har Makitta).
Mar hy luts him der neat fan oan. Pielde
troch. In wike as seis letter ried er in grut
gefaarte nei boten. lt wie moai sinneskyn
waar. De measte manlju wiene it fjild yn op
inkle aaooweers en weeweers nei.
Dy seagen ferheard. Der wie hjoeddedei
fansels neat mear 0nmooglik, mar dit hie-
ne hja noch nea earder sjoen.
In grut houten gefaarte stOn dêr te pronk-
jen yn de earste sinnestrielen. Mei grutte
houtene tsjillen der0nder. FerwOndere
seagen hja nei Liudger.
Foar't dy in wurd sei, romme er earst syn
ark, haspels, lasapperatuer en snijbrander
op.
'Alles yn oarder en gjin ding op syn plak,'
dêr koe er net oer. Wilens kamen de man-
nen werom Ét it Íjild mei wat bokkeguod
en eineboel oer de skouders. Hja hiene de
moarns Hans de Jong noch heard en der
wie stoarm op til, sadwaande kreas op 'e
tiid werom yn 't doarp. Ferstuivere bleau-
nen de rOchsten stean en der twinkelden
ferskate fraachtekens yn harren eagen.
Liudger lykwols bleau deakalm en sei dat
er oer in Íoech kertier in parsekonferinsje

Jaan soe.
Hy toarke earst noch efkes slydslakjend
nei de 'Bikbar Obeliks' en behimmele in
broadsje geitebu rger speesiaal.
In kertier letter wie it Íansels allegear snor-
ren en burden en ek de froulju lieten har
slen.
Hja wiene no al wend oan it gefaarte, mar
neffens'ynsiders' siet it geheim binnenyn.
Dêr stuts Liudger Ían wà|. Wiidweidich be-
skreau er it geÍaarte. Einlings mocht dan
de klep del. lt wiene allegear houtene tsjil-
len. De lytsten boppe, dêrOnder wat grut-
tere en dêrOnder de grutsten.
Mei in Ílymskerp mes hie er der allegear
kartels op makke (mei de hàn ÍtÍreest,
neamde hy it) en dus de kartels fan de
lytste tsjillen r0nen oer of pasten yn dy fan
de middelste laach tsjillen.
Op harren beurt pasten dy in dy Ían de
grutsten, dy't kontakt mei de grrln hiene.
Mannich m0le hong. Eagen groeiden, mar
ek de ronÍels yn de foarhollen waarden
dÍdliker.
Liudger ferhaalde fierder: 'Dan komme
der 20 man yn de karre mei spesiaal 0nt-
wikkelde soldalen oan de fuotten en dy
begjinne te rinnen. Wat bart? De jacht-
mesine komt op gong. Fjouwer man, twa
oan eltse kant, hingje oan de touwen om
de wein te bestjoeren. Oan eltse kant Íiif
man mei pylk en bóge, klear om te sjitten.
Sjogge jimme no wyld en dat set de sok-
ken deryn, dan begjinne ek de 20 man, it
soldalenfolkje, te draven, mei as geÍolch
dat jimme it flechtsjende bist mei gemak
byhálde, want, tink derom hjirsit gong yn!'
Sa njonkenlytsen waard dÍdlik wat Liud-
ger Ítdoktere hie. NefÍens him wie de ak-

seleraas.je mei s0ne jongkeardels aldeme-
rakelst en koe men sawat oeral komme. lt
waard m0sstil. Doe ynienen wie it allegear
gekeakel. Guon wiene optimistysk, oaren
skytskoarren der noch wat tsjinoan, fral
Ambner en syn maat Klerk hiene proble-
men. Lykwols oer't algemien wie it posityÍ.
Roarik en Moulineks seagen ferbjustere,
tagelyk grutsk nei harren soan.
'Gong is alles,' hie er sein en no hie er in
karre ÍtÍ0n, dat as jo him hearden, wie er
der hast ek al.
'Se kinne dy skytk noch woliis yn 'e toft
tsjinkomme,' brulde er,' of faaks Íljochst
nochris nei de moannell'
Liudger krige der in kleur fan, in kaam Ían
komsa. De omstanners laken en huften
him op 't skouder. lt die him goed.
'Hoe neame wy sa'n houten gefal,'woe ien
witte. Liudger sprong op 'e karre, helle in
flesse sjampanje Ít syn golftas'en kletste
him sa f0l tsjin de wein oan, dat de diggets
spatten wit-hoe-Íier. Fernaam en wichtich
róp er: 'Wy neame dizze wein 'Rolls Fort'.
Om't it in fort is dat ride wol!'
(Letter is dizze namme Étinoar helle en
op-en-nij br0kt, om't Liudgerder, troch de
alteraasje gjin oktroai op oanÍrege hie).

P.F.

ANNA SCHRAA.VAN POPTA

GEDIPLOMEERD
PED ICURE

Geeuwkade 11 - Telefoon 1930

Oertinking

It is 31 jannewaris
en ik wit dat it raar is
mar ik bin bliid dat it foarbv is.

der wiene wer safolle minsken
mei noch folle mearwinsken
dan ik wol minsken ken,

mei t0zend goede loarnimmens en sa
en Ían sa en sa wol ik it ha
dat ik tocht, komt it elts mar ta.

Mar no is it dan ein jannewaris
en ik hear mar ien, dat it raar is
dat is gewoan hjoed de jubelaris.

Mar al dy winsken sein op d'earste
mis ik op sa'n dei it measte
dêrom Íoar my: febrewaris avesearste?

Lokkicht:
Nei jan newaris ornaris Íebrewarrs.

P.F
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Geeuwkode 5 o lJlst o 05.| 55-1447
di,nsdog t/m zotardog 9OOJ6.OOuur vri'ldogs koopovond

voor woonidacë n op 2n moo'tst

o bloemen

o planten

o bloemsierkunst

o tuincentrum

o tuinarchitectuur

Dit alles in uw'eigen stad'bij:

DEHAAS
BLOEMEN

Voor nieuwbouw, uitbreiding of
onderhoud van uw:

O Verwarming
(C.v. ên lokale venvarming)

O Sanitair en waterleiding
O Zinkwerk
O Dakbedekking

Inslallatle- en loodgleterubedrïí

A. SUPERDA
Stadslaan 2a, teleÍoon 0S155-1224

oooooooo PUNTSGEWTJS O

o 'MIJN HOBBY, UwGEMAK'

Het vertrouwde adres voor al uw slijpwerk!!
ls uw grasmaaier scherp en in konditie voor
de aankomende zomer?
Uw Íijnslijper, P.H. de Vries, Bockamastraat
27,tel.05155-1782.

o TEKOOPGEVRAAGD:
Woonhuis in lJlst, minimaal 4 slaapkamers.
te!.2266.

o Vermist:
Zwarte ex-kater, witte bef en buik, wit puntje
op staart, witte pootjes en wit snoetje, draagt
een vlooienband. Fam. De Vries. tel.2524.

o Tige tank
foar alle kaerten en blommen dy't ik krigen
haw yn 't sikenh0s en thÉs' 

Nor. wa,.'.
Galamagrà:-z

TAXI.NIEUWENHUIS
BEL 19OO

Buurtvereniging'De Kolk'
De uitslag van de bowlingavond is als volgt:
1. H. Bergstra 213 p., 2. F. de Vries 209 p.;
3. H. Oppedijk.l38 p.
Poedelprijs H. de Jong 86 p.

Te koop:

OUDE KOEMEST
wordt thuisbezorgd.

Fa. Stienstra en
Van der Wal

tel. 1491

W
VISSER.IJLST
BOEK. EN FOTOHANDEL-SPEELGOED
Ga amágra.hr terêtóón l3lB

De enige zelíslachtende stager in
ons stedeke, snijdt voor U het vlees
zo van het stuk.

ProeÍde U al:
Ons vers gemalen,

heerlijk gekruid
gehakt

en onze echte

Friese droge worst
D i nsd ag s - en vri jdagsavo nds
bezorgen wii Uw bestelling!

SLAGERIJ

W.Z,ilstra & zn.
Eegracht 65 - Ulst - TeteÍoon 1309

@wn notinatplipt

Zevenpelsen 8, 8651 BT lJlst
Privé: Sikko Sjaerdemalaan 31, lJlst
Telefoon 05155-'1322

@.prU*A n un*a uutu,p,iltpn

De RABOBANK regelt Uw
vakantie met zorg.

Haal nu de
R ab o b an k-V akan ti e k ran t.

Galamagracht 1

lJlst
Tel 05155-1426

Geopend: maandag t/m vrijdag 8.30-16.00 uur
Vrlldagavond 19.00-20.00 uur


