
ft Dryttserrypmant$e
V.V.V. in pand Geeuwkade 4
In de raadsvergadering van dinsdag 20 oktober 1987 besloot de raad van Wym-
britseradiel om een krediet beschikbaar te stellenvan t 246.247,-- voor de restau-
ratie en verbouw van het pand Geeuwkade 4.
Dit gehele bedrag behoeft overigens niet op taÍel te worden gelegd, want de ge-
meente kan rekenen op een subsidie van bijna Í í00.000,--
De lJlster Vereniging Voor Vreemdelingenverkeêr gaat dit gebouw huren voor /
600,-- per maand.
Begin april is aannemersbedrijf G. Spijksma met de werkzaamheden begonnen.
Men hoopt dit projekt eind juli, vóór de bouwvakvakantie; te kunnen afronden.

Het hier bedoelde pand werd tot plm. 1925 be-
woond door de houtwarenfabrikant Uiltje
Woudstra, daarna werd er een bedrijfsruimte

. ,n gemaakt.
De heer Jisk Meiier die in 1929 bii Woudstra
kwam, kan zich herinneren dat de woning toen
nog grotendeels in takt was.
Laier had Woudstra hier een etalage voor zijn
houtwaren en Bestevaerkruisers.
De voorgevel blijft bestaan en wordt met grit ge-
straald en daarna opnieuw ingevoegd. De bui-
tenmuren worden weer opgetrokken van oude
steên, te weten'lytse Fryske gieltsles'.
Achter het V.V.V.-kantoor komt (eindelijk!) de
door de toeristen zo zeer begeerde toiletvoor-
ziening.
Volgens aannemer Gerrit Spijksma worden de
w.c.'s met bijbehoren zo gebouwd dat ze (bijna)
niet vernield kunnen worden; in vaktaal heet dat
'braakvrij bouwen'.
Boven het kantoor komt een woning. De toe-
komstige bewoonster hiervan zal de toiletten
gaan beheren.
Als voorlopige afsluiting van het geheel komt
achter de toiletten een grasveldje, met in het
midden een lindeboom en daaromheen een.' -nk.

r.--c steeg tussen het V.V.V.-kantoor en de wo-
ning Geeuwkade 3 wordt een min of meer open-
baar voetoad tussen het plan Mientlán en de
Geeuwkade.
'V.V.V.-voorzitter Louw Schotanus, wegens zijn
aktiviteiten bij de Nationale Reserve onlangs be-
noemd tot Ridder in de Orde van Oranje Na-
ssau, liet ons weten dat er al twee vrijwilligsters
gevonden zijn die het V.V.V.-kantoor gaan run-
nen.
Feikje Sijbrandij-Meijer zal zich met haar foto-
zaak'De Kijkkast'ook in dit gebouw gaan vesti-
gen.
'Op it efterhiem is noch wol wat romte frij', zegt
Schotanus. 'lt soe wol aardich wêze as deryn 'e
takomst noch ris in Íoarsjenning kaam dy't sa-

Kwatryn:

Werom op 't álde grintsjepaad
leit myn omkantyn't swafte skaad
myn ferlíne bleat op kleurde stientsjes;
ilzze fizen tinzen iepenspraat.

P.F.
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wol tsjinstber is foar de toeristen as Íoar de
Dryltser befolking. Jo soene bygelyks tinke
kinne oan sokssawat as ineksposysjeromte.
Der soe dan ek wat te sjen wêze moatte oer de
histoarje fan de stêd Drylts.'

De uitvoering van dit plan is een echte lJlster
aangelegenheid geworden.
Hoofdaannemer is de Firma G. Spijksma & Zn.,
A. Sijperda doet de technische installaties en
J.G. de Vdes verzorgt de schilderwerken.

Het restauratieplan is gemaakt door Architec-
tenburo C.A. Greydanus uit Bolsward.

Fr.B.

Jaarboek F.S.M. Sneek
Het keurig op tijd verschenen jaarboek 1 987 van
het Fries Scheepvaart Museum te Sneek is gro-
tendeels gevuld met een artikel van de heer Jan
Pluis.
Het ondenruerp is 'Tegelvaart-Friese Schepen-
tableaus'.
Pluis behandelt achtereenvolgens de Harlinger,
Makkumer en Bolswarder tegelfabrieken met,
voor zover bekend hun productie en tegelschil-
oers.
Op de grote jubileumtentoonstelling, ter gele-
genheid van het S0-jarig bestaan van het mu-
seum, zijn maar lieÍst 70 in Friesland vervaar-
digde tegeltableaus met scheepsafbeeldingen
te bezichtigen.

#
De tentoonstelling die op .14 mei is geopend
duurt tot 9 september 1 988.
Van de Bolswarder tegelbakkêrij zijn nog niet
alle gegevens bekend.
Na eên uitvoerig archiefonderzoek zal hierover
nog een speciale publicatie verschijnen.
Dit is ook interessant voor lJlst, want in het pand
Galamagracht 76 zit ook een Bolswarder tegel-
tableau. In dit huis woonde eerèt lange tijd de fa-
milie Douwe Kunst en later Schelte Westerdijk jr.
Op dit tegeltableau is een driemast-zeilschip af-
gebeeld. Met achter op de spiegel de naam 'De
Jonge Jacob'.
Als deze eerder genoemde publicatie verschijnt

Dit is een zogenaamde'plaat' met oorlogssche-
pen van de bekende Harlínger tegelschilder
Pals Karsten.
Een plaat is een stuk sieraardewerk dat aan de
wand gehangen kan worden. De vorm is
meestal ovaal, maar kan ook vierkant zijn.
Deze plaat is eigendom van het Fries Aardewerk
Museum De Waag te Makkum.

hopen wij u wat meer bijzonderheden te kunnen
mededelen over het enige tegelstuk dat nog in
lJlst aanwezig is.

Galamagracht 9 - lJlst - 05155- 1318

It Dryltser
Kypmantsie

Sjoch side 7

Us helt troude mel ós mem, (ts pake mel íts
beppe en myn suater mel myn swage\ sel de
men, ên dan sll lk mel ln írlemd?

Fr.B.
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Occasions en
N ieuw-verkoop
Goede seruice

Te1.1249
Holtropweg 5

Reparatie
Plaatwerk - Spuiten

Galamagracht 44 - lJlst
Tel. 05155-1996

@wmnatiaatplípt

Zevenpelsen 8, 8651 BT lJlst
Privé: Sikko Sjaerdemalaan 31 , lJlst
Telefoon 05155-1322
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dekkend oÍ transparant
. strijkt gemakkelijk en dekt zeer goed

o kan over alle andere verven en beitsen
worden geschilderd

o PERKOLEUM is een milieuvriendelijke
verÍbeits

VerÍbeits die de schilder gebruikt

J.G.DEVRTES -IJI.S.T
sdrl&Íers- en behangusbe<lrfr

doe-heLzelt-zgtok

Galamagracht 13 - Tel. 05155-1387 I'l\./
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I nternationale Camplnggids 1988
Nu voorradlglll
Kom enkele weken voor uw vakantie uw
reisgids bestellen, dan hebt u hem tijdig in
huis.
Voor al uw vakantielektuur...
hebt u speciale wensen: Bestel tijdig!

Zonnebrillen: grote keus
voor groot en klein

VISSER.IJLST
BOEK. EN FOTOHAN DEL. SPEELGOED
Galamagracht 9, lJlst, tel. 1318

betaalbare prii
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,,AGENDA"
M EI-JU N I

1 juni Vergadering Toneelfedêratie Wymbritseradiel, Mienskipsh0s.
1 juni N.G.V.B. kofíiemorgen, Mienskipsh0s.
3 juni Fries aÉiesten gala, Mienskipsh0s.
5 juni lntrede en bevestiging ds. P. v.d. Waal,halÍ 2, Hewormde kerk.
9 juni Schriifavond Amnesty Intemational in de bibliotheek.

10 juni Uitvoering'Kogge', halÍ 8, Mienskipsh0s.
22 juni ToneeluiWoering, jeugdvoorstelling Culturele Raad, MienskipshOs,
23 juni Poppentheater, half 2, kleuters, Mienskipsh0s,

3 juli Koffieconcert 'Concordia.
14 juli SchrijÍavond Amnesty International in de bibliotheek.

Vaste avonden/middagen :

Zangvereniging'Euphonia' repetitie iedere
dinsdagavond 8 tot 10 uur in de Doopsgezinde
kerk.
Muziekkorps'Goncordia' repetitie iedere
maandagavond half 8 tot half 10 in 'Het Miens-
kipsh0s'.
Drumband'Goncordia'iedere dinsdagavond
van 7 tot 8 uur, Galamagracht 28.
Judo lessen, iedere dinsdag 4 tot 8 uur in 'Het
Mienskipsh0s'.
Volksdansen 'De Yleke Dounsers', jongeren-
groep dinsdagavond I tot 1 0 uur, 1 keer in de 1 4
dagen in het'Himsterh0s'te Oosthem. Ouderen
iedere dinsdagmiddag van halÍ 2 tot 3 uur in 'Het
Mienskipsh0s'.
Schaken elke maandagavond in de Stadsher-
Derg
Dammen elke maandagavond in de Stadsher-
berg
Amnesty International elke 2e donderdag van
7-9 uur in de bibliotheek.
Kaatsen elke woensdagavond in de 'Utherne'.
Badmintonver. 'Flash' elke donderdag van
18.00-22.30 uur in de iutherne'.
Volleybalver. Stánfries elke dinsdag vanaf
19.00 uur.
TaÍeltennis maandag van 19.00 tot 23.00 uur,
zaterdag van 9.00 tot 1 3.00 uur jeugd.
't Nifelh0ske iedere maandagavond 18.30-
'19.45 uur, iedere woensdagmiddag 13.30-
14.30 uur.
Gymn. Ver. StánÍries ma. 17 -21 uur; di. 1 7-1 9
uur; wo. 13- 19.45 uur en vr. 17-18 uur in de
Utherne
FNV inÍo-team Sneek Wymbritseradiel
Houth. Heeringa, Westergoleane 45, lJlst of tel.
05155-1970; tevens elke maand.middag van
15.00-17.00 uur, Oude Koemarkt (Wereldwin-
kel), coórdinator 051 50-1 5429.
Bouw- en Houtbond FNV: W.W. inschrii-
ven elke maandagavond van 19.00-20.0b
uur. Douwe Heeringa, Westergoleane 45,
lJlst, tel. 05155-1970.

'lt Dryltser Kypmantsje'

een uitgave van:
Drukkerij Visser,
Galamagracht 9, lJlst,
te|.05155-1318
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Fr. Boschma

Raadsverslagen: F. Nauta
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lJlst
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Kopij en/of advertenties: Inle-
veren vóór de eerste van de
maand bij DrukkerijVisser, lJlst.

AgendabuÍêêulMevrouw w. Kempe-
naar- Verhoog, Jonker Rispensstraat 9, teleÍoon
1747.

Datums voor de agenda vóór de eerste van de
maand opgeven aan bovenstaand adres.

Vereniging Stadsbelang lJlst
Affiches en mededelingen voor de informatie-
kast bij de brug kunnen worden ingeleverd bij
^csse de Jong, Galamagracht 69.

\-arhaalde oproêp aan alle verenigingen en in-
stellingen van lJlst om zo spoedig mogelijk wij-
zigingen betreffende bestuurssamenstellingen
door te geven aan Mieke Bergstra, Westergo-
leane 29.
Dit om door middel van een inlegvel de informa-
tiegids up to date te houden.

ATTENTIE!
van 1 iuni tot I september

zaterdagmiddags
GESLOTEN

Ver. voor Ghr.
Ondenuijs te lJlst

Aanmelding nieuwe leerlingen
cursusjaar 88/89

Op maandag 30 mei a.s. van
19.30-20.30 uur is er gelegen-
heid uw kind(eren) op te geven
voor de Ylostins- oÍ Mauritius-
school.
Plaats: Ylosti nsschool
Wilhelminastraat 3
lJ lst

Belangrijk:
Deze opgave geldt voor alle
kinderen die in de loop van het
cursusiaar 4 iaar worden!!!

Open Dag Rijkspolitie
Jymbritseradiel

Op vrijdag 1 8 december 1987 werd het nieuwe
onderkomen van de Rijkspolitie Wymbritsera-
diel, door de Burgemeester van de gemeente,
officiëel geopend. Dit onderkomen is het voor-
malig stadhuis van lJlst aan de Galamagracht.
De Rijkspolitie wil belangstellenden in de gele-
genheid stellen, het bureau eens te bekijken.Zij
wil graag laten zien hoe ze werkt en waarmee.
Een Open Dag organiseren in de maand decem-
ber had geen zin, gezien het feit dat er bij een
Open Dag altijd een buitengebeuren is. Der-
halve zal de Rijkspolitie Wymbritseradiel de
Open Dag houden op: zaterdag 28 mei 1988 in
en rondom het oolitiebureau te lJlst.

Wat staat er die dag te gebeuren?
- Verschillende exposities, waar politiemensen
uitleg en demonstraties zullen geven, o.a. is er
eên stand van de Veld- en Milieupolitie, Techni-
sche Recherche (inclusief telexapparatuur),
Rijkspolitiemuseum, een infobus van Voorko-
ming Misdrijven, Vuurwapens, alsmede auto-
matiseringsprojecten binnen het Korps Rijkspo-
litie, Verkeersgroep Rijkspolitie Friesland, Rijks-
politie te Water, Bereden groep der Rijkspolitie
Hoogeveeen.
- Demonstraties door de diensthonden van de
gemeentepolitie Sneek en Emmeloord.

- Demonstratie door een tiental motorrijders
van de verkeersgroep Friesland.
- Door een vieftal muziekkorpsen uit de ge-
meênte Wymbritseradiel zal de dag muzikaal
worden opgefleurd.
- In ons dagelijks politiewerk hebben wijte ma-
ken met instanties die raakvlakken hebben met
het politiewerk. Ook zij zullen die dag hun mede-
werking verlenen: Veilig Verkeer Nederland
met een ogentester, een reactietester, een info-
stand, alsmede de botssimulator, waarbij u met
een vaartje van circa 8 km/h zelf kunt waarne-
men hoe belangrijk het gebruik van een auto-
gordel is; ANWB met een infostand, alsmede
een rijtest met een auto met een aangekoppelde
caravan, onder deskundige leiding van de
ANWB; Fryske Gea met een inÍostand; De
Brand- en Hulpverleningsdienst Zuidwest
Friesland, alsmede de Brandweer van Wym-
britseradiel met diverse voeduigen en mate-
riaal en verzorgen enkele demonstraties.
- Het Rode Kruis en de EHBO vereniging, af-
deling Sneek-lJlst zijn ook aanwezig in een
tent van het Rode Kruis. Zij zullen uitleg geven
van hun aktiviteiten.
- Een landelijke primeurzalzijn de REDDINGS-
SIMULATOR. Deze simulator is kort geleden
gepresenteerd in het W-programma'De hoog-
ste versnelling' van Ruud ter Weijde en dient
voor de nabootsing van een verkeersongeval,
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waarbij een voertuig onderste boven komt te lig-
gen en waarbij de inzittenden zich niet uit de au-
togordel kunnen bevrijden. De bevrijdingstech-
niek zal onder deskundige leiding van leden van
de verkeersschool der Rijkspolitie Apeldoorn
worden gedemonstreerd. Als bijzonderheid
wordt nog opgemerkt, dat burgemeester Caze-
mier gezeten in deze reddingssimulator om-
streeks 1 0.00 uur deze Open Dag voor geopend
zal verklaren.
- Tevens zullen diverse dorpsverenigingen hun
medewerking verlenen. Dit zal gepaard gaan
met een prijsvraag. De bedoeling is dat elke
dorpsvereniging een voorwerp tentoonstelt,
waarbij de bezoekers door middel van een vra-
genformulier het voonverp kunnen plaatsen bij
een ooro.
- Voor groep 1 en 2 van het basisonderwijs is er
een kleurwedstriid met als onderwerp de polilie.
De mooiste werkstukken komen in het oolitie-
bureau te hangen. Voor de winnaars van deze
kleurenwedstrijd is er een surprise.

Het programma voor 28 mei ziet er in grote
lijnen als volgt uit:
09.45: Het muziekkorps uit lJlst, begeleid door
de bereden groep uit Hoogeveen, verzorgt een
optocht door de stad lJlst. Route: Roodhem-
sterweg, Stadslaan, Overkluizing, Eegracht, Su-
dergowei, De Kling, Westergoleane, De Das-
senboarch, Sudergowei, Politiebureau.
10.00: De Open Dag wordt geopend door bur-
gemeester. Cazemier, gezeten in de reddingssi-
mulator, op de parkeerplaats van het politiebu-
reau.
11.00: Optocht van het muziekkorps uit Gaast-
meer. Route van Politiebureau naar oarkeer-
plaats aan De Dassenboarch.
11.15: Demonstratie van de BHD Zuidwest
Friesland en Brandweer Wymbritseradiel in sa-
menwerking met het Rode Kruis, de EHBO en
de politie op het parkeerterrein De Dassen-
boarch, nabij sportcomplex De Utherne.
12.00: Demonstratie van de surveillance dienst-
honden van Gemeenteoolitie Sneek en Em-
meloord op het grasveldje tussen De Kearnstien
en de Sudergowei. Het verzoek is om huisdieren
aan te lijnen.
.13.30: Optocht muziekkorps uit Hommerts.
Route van Politiebureau naar parkeerplaats De
Dassenboarch.
14.00: Wederom demonstratie van de dienst-
nonoen.
15.30: Optocht muziekkorps uit Heeg. Route
van Politiebureau naar parkeerplaats De Das-
senooarcn.
15.45: Optreden van het demonstratieteam van
de motorsurveillancegroep van de Rijkspolitie
Friesland.
Buiten de genoemde tijdstippen zijn er op de di-
verse lokaties vele bezienswaardigheden.
U bent bij deze van harte uitgenodigd en wijzien
u graag op zaterdag 28 mei 1988 te lJlst.

De Rijkspolitie Wymbritseradiel

EtAFrtrrÀp1$12.
TAPIOT
b\.Aur.r+QnQs 4:

OPENBARE BASISSCHOOL
.DE KOGGE'

De Dassenboarch 32, lJlst, tel. 051SS-1606

AANMELDING van nieuwe teertingen is dagetijks mogetijk,
evenals een oriënterend gesprek over de aanpak op onze school.

KLEUTERS xunnen worden geptaatst de dag nadat ze 4 jaar
geworden zijn.

De schoolleiding van 'De Kogge'

Vereniging voor Openbaar
Onderwijs afd. lJlst
De jaarvergadering van de Vereniging voor
Openbaar Onderwijs afdeling Ulst stond dit jaar
in het teken van de veranderingen binnen het
'kleuterondenvijs'.
Woensdagavond 20 aprilj.l. kon onze voorzitter,
de heer Rinke Schilstra, een Ílink aantal leden
welkom heten op de jaarvergadering in'De Kog-
gê'.
ln het 'zakelijk gedeelte' werd met aandacht ge-
luisterd naar de notulen en het jaarverslag van
de sekretaresse, en werd het financiëel verslag
van de penningmeesteresse zonder problemen
goedgekeurd. Uiteraard werd nog even stilge-
staan bij de enquête naar Verlangd Onderwijs in
Scharnegoutum/Tirns en het 'vervolg' dat
hierop te zijner tijd komt: een direkie meting
naar verlangd basisonderuvijs in de hele ge-
meente Wymbritseradiel op initiatief van Provin-
ciale Staten. De vraag of ervoldoende openbaar
ondenr'uijs in de gemeente Wymbrits is blijft dus
aktueel en we hopen dan ook dat het scholen-
plan dat jaarlijks door het gemeentebêstuur bij
de provincie wordt ingediend, heaien moet
worden!
Tijdens de bestuursverkiezing werd afscheid
genomen van Mary Veenstra, die de afgelopen
bestuursperiode de financiën onder haar be-
heer had, en van Joke Hartman, de sekretaresse
van de afdeling. Trynke de Boer en Bouke Wil-
kens zijn bereid gevonden in het bestuur plaats
te nemen.

Na de koffieoauze kwam mevrouw R.G. Alders-
hof-Timmer uit Drachien aan het woord. Haar
onderwerp 'Spelen is Leren' gaf genoeg stof tot
gesprek: door de bezuinigingen van de laatste
jaren en sinds de invoering van de basisschool
zijn er ten aanzien van het onderwijs aan kleu-
ters erg veel veranderingen opgetreden, veran-
deringen die het onderwijs aan jonge kinderen
niet ten goede komen, en waar zij zich als me-
deoprichtster van de Werkgroep Kritische Kleu-
terleidsters in Friesland ook grote zorgen over
maakt.
- De Opleiding voor Kleuterleidsters bestaat
niet meer, deze is geïntegreerd in de P.a.b.o.,
waar het vak Kleutermethodiekk en -didaktiek
niet meer bestaat.
- ledereen die van de P.a.b.o. komt, moet ook
aan de groepen 1 en 2 van de basisschool les
kunnen geven. Dat deze mensen nauwelijks er-
varing hebben in het omgaan met kleuters en
dat hen de specifieke kennis over hetjonge kind
vaak ontbreekt, geeft te denken. De echte kleu-
terleidster bestaat straks niet meer, het is een
uitstervend ras, niet meer beschermd door de
wet.

- Door de 4-jarigen maatregel gaan de kinderen
minder uren naar school; er is dus voor hen veel
minder tild om in alle rust kennis te maken met
de nieuwe dingen om hen heen. Doordat de
groepen groter worden, wordt de individuele
begeleiding steeds moeilijker.
'Spelen is Leren': In het spel leert een kind or1 _

dekken - beleven - oefenen - rekening houdeit
met een ander - elkaar helpen - vechten voor
zichzelf etc.
De poppenhoek, zandtafel, waterbak, bouw-
hoek: zij moeten niet vervangen worden door de
'schoolse' letter-methodes om te leren lezen en
schrijven, zij moeten blijven, want ze horen alle-
maal in de ontdekkingswereld van het jonge
kind. Juist in het spel wordt de basis gelegd
voor de vaardigheden van later.
Laat de kinderen spelen, zet ze niet te vroeg op
een stoel achter een iafeltje om met de dingen
'in het platte vlak' bezig te zijn.
Ouders, zorg dat een kind thuis kan spelen, dat
het zijn eigen hoekje heeft om zich terug te trek-
ken, waar het zijn Íantasie kwijt kan om zich uit
te leven; geeft het kind de ruimte en schep een
sfeer waarin het kind zich veilig voelt, kies speel-
goed waar het kind iels mee kan! Laat het kind
Kind ziin.

Brugbedieningstijden
opnieuw aan de orde
In de gemeenteraadsvergadering van 19 aprilj.l.
kwam het College van B & W terug op het in de
vorige vergadering aangenomen voorstel.
Deze, door het College voorgestelde regeling,
ging verder dan de provinciale regeling en dat
vond B & W te veel van het goede.
V.V.D. vertegenwoordigster Feikle Sijbrandij
was het hier duidelijk niet mee eens.
'Wij hebben een goed besluit genomen en daar-
bij een goed commercieel standpunt ingeno-
men t.a.v. het promoten van de watersport. Dit
was goed voor het bedrijfsleven.'
Namens Gemeentebelangen pleitte Abma voor
verruiming van de openingstijden van de brug in
lJlst.
Ook P.v.d.A. woordvoerster Tineke Hokwerda
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pleitte voor verruiming. 'De situatie in Dokkum is
anders dan hier in Wymbritseradiel,' aldus de
socialiste.
Het C.D.A. informeerde naar de uniformiteit in
de provincie. 'Wij zien hier niks van.'
B & W verdedigden hun standpunt met de pro-
vinciale uniformiteit als uitgangspunt. De pro-
vincie zou willen dat alle gemeenten dit voorstel
van Wymbritseradiel zouden aannemen' aldus
burgemeester Cazemier.
Het voorstel van Abma (G.8.) werd bij stemming
door de meerderheid van de raad ondersteund.

De plannen met betrekking tot de bouw van een
postkantoor met bovenwoningen aan de Gala-
magracht te lJlst zijn voorlopig van de baan.
De plannen welke het College van B & W op
korte termijn wenste te realiseren, konden niet
de goedkeuring van monumentenzorg krijgen
en lvorden ingetrokken.
Aldus wethouder De Jong in een mededeling
aan de commissie Ruimtelijke Ordening/Open-
bare Werken, woensdag 27 april j.l.
Hoewel de schoonheidscommissie positief oor-
deelde, en de commissie oud lJlst moeite met
de plannen had, gaf het oordeel van monumen-

nzorg de doorslag bil de besluitvorming door
\d& W. Kritische opmerkingen werden gemaakt

met betrekking tot de typologie en hoogtê van
het gebouw, evenals over het toekomstige
bouwwerk in relatie met de plaatselijke omge-
vrng.,

De Sportraad rondde in haarvergadering van 26
april j.l. het onderzoek naar een sporthal voor
Wymbritseradiel in lJlst voorlopig af.
Uit dit onderzoek is duidelijk de behoefte en de
noodzaak naar voren gekomen, maar ook het
exploitatietekort. Het is nu aan het College en de
raad en aan de uitslag van het sociaal cultureel
onderzoek, aldus de soortraadsleden.

Kan Mienskipsh0s nog in
voldoende mate in behoefte
aan zaalru i mte voldoen?
Een vraag die door sommigen met'nee' beant-
woord wordt. Er zou behoefte zijn aan een rui-
mere 'grote zaal', er zou behoefte zijn aan en-
kele middelgrote aktiviteiten, c.q. vergader-
ruimten, enz. enz.
Om de vraag echter konkreet te kunnen beant-
woorden is er in gezamenlijk overleg tuSsen de
stichting Mienskipsh0s, de vereniging Stadsbe-
lang lJlst en het gemeentebestuur besloten een
stuurgroep in te stellen die als taak heeft een
rapport op le stellen betreffende de vraag naar
en het aanbod van zaalruimten in lJlst. Tevens
moeten mogelijke oplossingen worden aange-
dragen indien er ten aanzien van vraag en aan-
bod knelpunten naar voren komen.
De stuurgroep is samengesteld uit de volgende
personen:
St. Mienskipsh0s lJlst: de heer A. Frankena,
Ylostinslaan 40, lJlst; mevr. A. Tichelaar, J. Ris-
pensstraat 1, lJlst; de heer W. de Jong, Geeuw-
kade 'l4, lJlst.
Ver. voor Stadsbelang lJlst: de heer P. van Sloo-
ten, J. Rispensstraat 13, lJlst; mevr. M. Berg-

ANNA SCHRAA-VAN POPTA

G ED I PLOM EERD
PEDI CU RE

Geeuwkade 11 - TeleÍoon 1930

UITNODIGING
(2e oproep)

Ledenvergadering
't NiÍelhÉske

Galamagracht 90a
24 mei 1988 - 20.00 uur
Agenda:

1. Opening
2. Financieel overzicht
3. Jaarverslag'87/88
4. OpheÍÍen van de vereniging
5. Benoemen nieuwe bestuurs-
leden
6. Rondvraag en sluiting

stra, Westergoleane 29, lJlst; mevr. G. Spoel-
stra. Ylostinslaan 59. lJlst.
Correspondentieadres: Gemeentehuis (W.

Schat), Stadslaan 75, lJlst.
De stuurgroep moet dus eerst trachten na te
gaan oÍ het juist is dat er in lJlst behoefte is aan
grotere, meer of andere zaalruimte dan er thans
is.
Hiedoe zijn o.a. gegevens opgevraagd bij de lJl-
ster verenigingen en instellingen. De meêst be-
trokken verenigingen, instellingen, enz. kunnen
binnenkort bovendien een uitnodiging verwach-
ten om de eventueel gewenste situatie in lJlst te
bespreken, tenzij het ondeaoek overduidelijk
aantoont dat er geen wiiziging van de huidige si-
tuatie noodzakelijk is.
De inmiddels terugontvangen informatie wordt
momenteel veniverkt. Binnenkod zal daarom
geconcludeerd kunnen worden:
a. of de behoefte aan zaalruimte niet groter is
dan het huidige aanbod.
b. of de behoefte aan zaalruimte niet groter is
dan het huidige aanbod, maar dat er bijvoor-
beeld wel enige kwalitatieve verbetering wense-
lijk is.

c. of de behoefte aan zaalruimte wel groter is
dan het huidige aanbod.
In het geval a. zal er geen wijziging in het huidige
aanbod nodig zijn.
ln het geval b. zal nagegaan moeten worden
welke verbetering(en) wenselijk, haalbaar en be-
taalbaar zijn.
In het geval c. zal eerst'berekend' moeten wor-
den welke zaalruimte er nodig is en hoe c.q.
waar dit gerealiseerd zou kunnen worden, bij-
voorbeeld:
1. verbouMuitbreiding van het bestaande
Mienskipsh0s.
2. nieuwbouw van (sociaal-culturele) zaalruimte
bij De Utherne (mogelijkheden voor combinatie
van beheer).
3. eventuele andere oplossing. ldeeën van de
lJlster bevolking zijn méér dan welkom!!
Voor alle duidelijkheid is het van belang op te
merken dat de situatie in Wymnbritseradiel zo is
dat niet de gemeente, maar de plaatseliike, in dit
geval de lJlster bevolking, verenigingen en in-
stelllingen grotendeels bêpalen wat er wel of
niet gebeurt. De gemeenteverleent meestal wel
financiële medewerking, maar daarnaast zal er

ook van de plaatselijke bevolking een bepaalde
bijdrage verwacht worden.
Voor meer informatie kunt u in eersïe instantie
altijd têrêcht bij (liefst) het correspondentiea-
dres of één van de leden van de stuurgroep.

G.V. StánÍries-nieuws
Gryfte Oreel Fries kampioene klasse D, En-
gelien Schraa pakt het zilver in klasse E.
Zaterdag 9 april werden in Dronrijp de Íinales
gehouden om het Fries kampioenschap in de
klasse D en E.

Zes leden van onze vereniging hadden zich hier-
voor geplaatst en behoorden dus al bij de beste
to-
In de E-klasse behaalde Sigrid Brink bij de 6-7
jarigen een 10e plaals terwijl Tine Jinny de Boer
bijzonder goed van starl ging bij de dames. Na 2
onderdelen stond zij bovenaan, maar na een
wat minder goed uitgevoerde lange mat oefe-
ning werd ze 5e.
Engelien Schraa turnde in de kategorie 1 0-1 1 ja-
rigen wederom een primawedstrijd en werd met
een achterstand van 0.25 pnt. 2e.
De spanning was te snijden bij de 12 t/m 1S jari-
gen in de D-klasse.
Hier vertegenwoordigden Grytte en Minke Oreel
en Petra Hagens de Stánfries-kleurenj Grytte
werd tenslotte 1e en dus Fries kampioene, haar
voorsprong bedroeg 0.05 pnt op nr. 2! Minke
werd 7e en Petra 1 1e.

Nolke Jan Bergstra wint de StánÍries wissel-
beker
Zaterdag 7 mei werden de jaarlijkse clubkam-
pioenschappen gehouden. .113 Leden namen
hieraan deel in verschillende kategorieën.
De uitslagen waren als volgt: Meisjes 6-8 jaar:
'1. Grietje v.d. Kooy 31 .6; 2. Nynke Hoekstra en
Sigrid Brink 31 .2; 3. Anneke Hiemstra 30.8.
Meisjes 8-í0 jaar: 1. Annette Smit 31.8; 2. Es-
ther de Jong 31 .2; 3. Rixt Nynke de Boer 30.3.
Meisjes 10-12 iaar: Paulien Oveaet 33.2; 2.
Annette Tjoelker 32.9; 3. Alice Baudet 32.5.
Meisjes 12 iaar en ouder: 1. Henny de Boer
33.2;2. Esther Posthuma 32.8; 3. Jeanet de
Boer 32.6.
Jongens 6-8 jaar: 1. Samir Elmallah 29.9:2.
Auke Jan v.d. Kooy 29.8; 3. Peter Wiersma 29.4.
Jongens 9-12 jaar: 1. Knilles Oreel 30.2; 2.
Bouwe de Boêr 32.4.
Jongens 12 jaar en ouder: 1 . Robert Heuveling
29.5.
Jeugdselektie meisjes: 1. Marijke Osinga
34.1;2. Claudia Maccis 33.9; 3. Rixt Bootsma
32.7.
Jeugdselekiie jongens: Arie Rodenburg 35.0;
2. Herman de Vries 34.2; 3. Tjerk Bakker 33.7.
Sefektie meisjes 12-15 jaan 1. Mirjam Hagens
34.2; 2. Monique Bosma .33.9; 3. Engelien
Schraa 33.1.
Jongens 12 jaar en ouder: 1. Nolke Jan Berg-
sira 37.8.
Dames: 1. Grytte Oreel 36.7; 2. Aline Johnson
35.0;3. Petra Hagens 34.8.

De wisselbeker is voor degene die het hoogste
gemiddelde haalt. Dit jaar mocht Nolke-Jan
Bergstra hem in ontvangst nemen, hij behaalde
gemiddeld 9.5 pnt.
Alle prijswinnaars en winnaressen van hane ge-
feliciteerdl

Zalerdag 25 juni binden êen groot aantal Stán-
fries leden de strijd aan met andere verenigin-
gen uit onze gemeente op het WYMBRIïSERA-
DIEL TURNTOERNOOI.
Ook deze wedslrild wordt in De Utherne gehou-
denl
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Roodhemsterweg 5
8651 CV lJlst

Telefoon 05155-1 900/ 1 500

Servicepunt voor:
a TaxivervoeÍ
o Groepsvervoer
a Schoolvervoer
a Reisvervoer
o Direlctievervoer
a Ziekenvervoer
. Trouwrijden
o Krantenvervoer
. Verhuur van B-pers. busjes
o Wasserette
a Kleine techn. storingen

alle
inlichtingen over alles wat met

ziektekosten verband
houdt

elke woensdag in lJls!
Gemeentehuis, Stadslaan 75

van 10.30 tot 1 1 .30 uur

zielrcnfonds
Ieeuwaden.srcÊk

Harlingertrekweg 53, 058-91 391

DE SPANJERSBERG KOLLEKTIE
DE GRCOTSTE KANS VAN SIAGEN

IN, . GEBOORTE AANKONDIGINGEN
. HUWELIJKS AANKONDIGINGEN
. UITNODIGINGEN
.BLANKO KAARTEN
. MENU'S ENZ.

t Galamagracht 9, tel. 1318

-rhnflrtrllr
J meubelmakerij r.galama ijlst
maatwerk In meubelen, keukens, interieurbouw, prolekt-

meubiair uilenburg 16 18, 8651 ek ijlst, teleÍ 05155-2251

t-

Uw slagvaardige partner voor
maatwerk in:

VERZEKERI NG EN
HYPOTHEKENo%".r_ PENSIoENEN

\;sh" r\
lnsp. G.F. de Boer,

Ylostinslaan 9.

P. Hiemstra,
Ylostinslaan 50.

Gazelle en Batavus ÍieÍsen
ToDkwaliteit voo r iederee n.

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

woudrcnd
jurjen hoomansstraat 2 telefoon 05155-2403 midstrjitte 61 teleÍoon 05141-1657

Autorijschool L. dg BOef
Belangrijker dan een goedkoop

lesuur is de eindrekening
na het rijexamen!
Ga daarom naar

Autorijschool L. de Boer
Popmawal 12

lJlst
TeleÍoon 05155-1553

VOLLEDIG
GEDIPLOMEERD

ril3t

riiwictbcdriif
no

Glt]vt"t0

Stadslaan 2 - Telefoon 1206

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

Speciale drogislerij en kosmetica-aÍdeling

Let op onze wekelijkse fotder

SPEERSTRA'S
VOORDEELMARKT
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Beurtschip'Stad lJlst'
ln 1922lieten de broers Gerben en Jan Meintema de motorboot Stad lJlst bouwen'
Met dat vaaÉuig werd 32 jaar een beurtdienst op Leeuwarden onderhouden. In
1954 verkocht Meintema zijn vaartuig aan êen scheepswerf te Zwolle die er een
sleepboot van maakte, Dankzij de spontane medewerking van dochter Wiepkie
Meintema en haar man Nolke Bergstra, die vele iaren bii ziin schoonvader voer,
konden wij over dit schip en de beurtdienst het nu volgende verhaal schrijven.

BeurtvaaÉ op Leeuwarden
Gerben Meintema leefde van 1 888 tot 1964 en
zijn vrouw Dirkje Reitsma van 1 888 tot 1 974. Het
echtpaar dat twee dochters kreeg, te weten
Wiepkje en Pietje, vestigde zich in 1916 te lJlst.
Dat was in het pand Eegracht 87, waar later
Keimpe Groenveld woonde (nu Bouke Bosma).
Meintema had hier een winkeltje en fouragehan-
del. Met een 'h0nekarre' met 'l hond, bracht hij
de goederen bij de klanten.
Deze nering voldeed hem echter niet en in 1 922
liet hij, met zijn broer Jan, het schip 'Stad lJlst'
bouwen.
rJit het Register van Scheepshypotheken, aan-

. ezig op het Rijksarchief te Leeuwarden, blijkt
-dat dit vaartuig op een werÍ in Stavoren is ge-

bouwd voor / 3000,-, 'met inbegrip van deszelfs
mast en verderen volledigen inventaris'.
Het vaartuig was 16.60 meter lang en mat 30
ton. De 1(l)-cylinder Deutz-Dieselmotor, die 32
jaar lang dienst heeft gedaan, had een vermo-
gen van 20 pk. In september 1922 werd het
schip aÍgeleverd en begonnen de gebroeders
een beurtdienst oo Leeuwarden.
Voordien nam Westendoro uit Workum wel
vracht mee uit Leeuwarden voor lJlst. ln 1924
verhuisde Gerben Meintema naar het pand Ze-
venpelsen 5 (naast Abe Syperda), hier woonde
hij tot zijn overlijden.
ln verband met lagere verzekeringspremies,
sluisgelden e.d. weíd het tonnage verlaagd naar
28. De 'Stad lJlst' voer 2 keer per weêk naar
Leeuwarden, namelijk op maandag ên op don-
derdag. De vaste ligplaats was aan de Wester-
kade bij het pontje, tegenover ijzerhandel Bolt
en Gorter. Hier werd ook (in het vooronder) over-
nacht en men keerde de volgende dag naar lJlst
'rug. Behalve de vaste beuden voer Meintema

-ok 
1 keer per maand met een zending houten

kaasbakken en vaten van Woudstra naar Grouw
en Leeuwarden. Broer Jan trok zich kort na het
begin uit het bedrijf terug en toen kwam Jan van
der Schouw er bij.
Na ruim 10 jaar (plm. 1932) stapte Van der
Schouw weer uit het firmantschap en begon
met een auto 'foar himsels'. Nu is dit een

bloeiend transportbedrijf. Herman Haringa is

een jaar of 8 knecht geweest op de 'Stad lJlst',
laterwerkte hij bij C &A Nauta.

Vracht
Na verloop van tijd ging de maandagse beurt op
Leeuwarden er uit. Hiervoor in de plaats ging
Meintema met vaten teervoorteer- en verffabri-
kant C & A Nauta te lJlst varen.
Dit wegenteer werd door heel Friesland ver-
voerd, bijvoorbeeld naar Oosterwolde, Appel-
scha, Berlikum en Menaldum. Er werd ook wel
eens een lading naar Steenwijk gebracht.
Voor de CAF in Sneek werd wel eens stro ge-
haald uit Emmeloord. Vanuit Leeuwarden nam
Meintema vrijdags fourage mee naar lJlst, pak-
jes voor particulieren en bedrijven, meel voor de
bakkers en kaas voor de kaashandelaar J. de
Jong te lJlst en de zuivelÍabriek De Hem en
kaashandel Grondsma, beiden te Nijesyl. ln
Bolsward had Meintema ook klanten. biivoor-

beeld Van der Meer (mineralen) en de drogerij
van De Vries (veevoeder).
Deze vracht werd reeds op woensdag opge-
haald en op donderdag meegenomen naar
Leeuwarden. De 'Stad lJlst' was speciaal inge-
richt voor kaasvervoer. In het voorste laadruim
waren stellingen aangebracht waarop de kazen
geplaatst werden. Hier waren ook 2 kooien waar
de schipper en zijn knecht overnachtten. Erwas
een laadboom met een lier waarmee de zware
teervaten geladen en gelost werden. De mast
moest elke reis gestreken worden want in de
route naar Leeuwarden via de Zwette zaten
twee vaste bruggen, de Boxumerdam en het
Weidumerhout.
Wiep Bergstra-Meintema: 'lk wit noch wol dat
ós heit, És Pietsje en ik in hiele middei dwaande
wienen mei in lading tar te fedaren fan it Spoar-
dok te Snits nei Drylts ta. Doe 't wy einlings wer
thÍs kamen sei heit: No haw ik Íiif goune fertsjin-
ne, mar dêr moat de dieseloalie en it brêgejild
noch óf! Nee, it wie gjin fetpot yn 'e tritiger jier-
ren.'

Tweede Wereldoorlog
In 1940 kwam Nolke Bergstra als knecht bij
Meintema. Hij trouwde in 1943 met dochter
Wiep Meintema, toen .kon hij tegen zijn baas
'skoanheit' zeggen.
Bergstra vertelt dat het in de oorlog steeds
moeilijker werd om aan dieselolie te komen voor
de motor. Er waren nog wel kolen en daarom
sleeote de stoomboot van De Vries en Westra
uit Sloten ons vaak naar Leeuwarden. Koornstra
uit Sneek nam ons, en de boot uit Oppenhuizen,
ook wel eens mee op sleeptouw.
Wij hadden ook wel eens een 'zwad' vrachtje,
want in de oorlog was alles krap. Uit de bouw-
hoek haalden we bijvoorbeeld aardappelen en
granen, die verkochten we dan weer in lJlst en
omgeving.

De motorboot'Stad Ulst'op zijn vaste ligplaats
tegenover de woning van Meíntema, Zevenpel-
sen nr. 5 (eerste huis van rechts).
De lijnen van ditfraaievaaftuig zijn op dezefoto
uit 1954 goed zichtbaar.

De politie heeft ons vaak gecontroleerd maar wij
hadden die spullen altijd goed verstopt, we zijn
nooit gesnapt.
In het laatst van de oorlog hield de beudvaad
op, er was bijna geen vracht meer. De motor-
boot 'Stad lJlst' werd uit veiligheidsoverwegin-
gen naar de kolk van houthandel S.O. de Vries
gebracht. Omdat burgemeester Langman toe-
stemming had gegeven de bomen in lJlst te
kappen (voor brandstof) zochten de Duitsers
hem om hiervoor verantwoording af te leggen.
De heer Langman en zijn vrouw doken onder en
hun huisraad werd uit voorzorg door de 'Onder-
grondse' in de boot van Meintema verstopt.
Begin april 1945, dus vlak voor de bevrijding,
kwam op een avond een ploeg Duitse militairen
per auto naar lJlst. Zii ontdekten de 'Stad lJlst'
in de kolk en stalen er een aantal kostbaarheden
uit. Daarna staken ze het schip in brand. Wij za-
gen het gebeuren, want wij woonden toen in de
W.M. Oppedijkstraat nr. 5, en de Duitse auto
stond voor ons huis!
Bergstra gaai er nog eens even recht voor zit-
ten, denkt na en vedelt dan verder.
Samen metJappie Muizelaar, dietoen achterde
kolk woonde, heb ik de'Stad lJlst'zo gedraaid
dat er minder brandgevaar was voor de loodsen
van S.O. de Vries.
Frou Bergstra: 'Doe't dit him ófspiele siet boar-
gemaster Langman by És 0nder it bed(!) en mef-
rou Langman siet earne yn it winkeltsje Ían
Tryntsje Krytenburg.
De famylje Langman wenne doe oan 'e Zeven-
pelsen (no plysje Sibbele Postma) en Ís hiemen
grinzen oanelkoar.'

Verkoop
Na de Tweede Wereldoorlog is de 'Stad lJlst' op
de wed van Boomsma te Sneek weer opge-
knapt en de beuddienst werd hervat.
Donderdags naar Leeuwarden, overnachten in
de boot, en vrijdags weer terug. Wij konden het
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Gerben Meintema (1888-1964) had 32 jaar lang
een beurldienst oD Leeuwarden.

als collega-beudvaarders goed metelkaar vin-
den zegt Bergstra. Als er ijs in de sloten kwam
en de doorvaart moeilijk werd voeren we in kon-
vooi met boten uit Heeg, Sloten, Woudsend,
Balk, Oppenhuizen en Sneek naar Leeuwarden.
Als we vanwege het ijs niet meer konden varen
werd onze vracht per auto vervoeird.
Gerben Meintema was een goed schaatser, hij
was ook vele jaren bestuurslid van de ijsclub'De
lJlster Schaats'.
Bergstra: 'lk gyng wol mei skoanheit op redens
nei Ljouwert as it sterk iis wie. Wy hiene dan elk
in slide, derop ferfierden wy Ís fracht, meastal
wat licht spul. lt swiere guod stjoerden wy mei
de frachtauto nei Drylts.'
Op mijn vraag of er ook sanitaire voorzieningen
op dit schip waren antwoordt Bergstra lachend:
'Der wie net in w.c. oan board, yn 'e masjinekea-
mer stie in amer, dat wie Ís hÉske! De ynhàld
waard yn 'e sleat lege, sa gyng dat yn dy tiid...'
In .1954 verkoopt Meintema de 'Stad lJlst' aan
een wed in Zwolle en gaat met pensioen. Zo
kwam er een einde aan 32 jaaí beurtvaart op

Leeuwarden. In Zwolle werd deze motorboot
verkort en omgebouwd tot sleepboot. Er werd
een motor van 125 pk in geplaatst.
Reyenga uit Heeg nam deze beuft overen Mein-
tema ging in het begin nog wel eens mee om de
nieuwe vrachtvaarder bij zijn klanten bekend te
maken. Nolke Bergstra kreeg ook een nieuwe
baan, hij werd melkvaarder, met eên motor-
schouw.
Het echtpaar Bergstra heeft de'Stad lJlst'na-
dien nooit weer gezien. Frou Bergstra: 'lt kin És
ek net saÍolle skele, de boat is tige ferboud. lt is
de àlde net mear, nee, dit ferhaal is foarby, sa
giet it yn it libben...'

Frits Boschma

SKOALFOTO EASTHIM
ót t1930/3't
ynstjoerd troch lds Hibma, Pytsje Pólle,
Easthim.

1. Meester Reitsma, 2. Akke Damstra, 3.
Ypie Abma, 4. Sieb Buma,4. Tine Dijkstra,
6. Gaaiske Damstra, 7. Aaltsje Bergstra, 8.
Aukje Canrinus,9. GelÍke Atsma, 10. JuÍfr.
Grondsma, 11. JufÍr. Potma, 12. Durk W.
Dijkstra, 13. Willem Hiemstra, 14. Klaas
Abma, 15. Pieter Hiemstra, 16. Douwe
Hibma, 17. Hessel Valkema, 18. Meester

JAARMARKT IJLST
11 augustus a.s. is er weer de jaarlijkse
jaarmarkt.
Belangstellenden die hun handel of
hobby op deze markt willen verkopen,
kunnen schriÍtelijk standruimte aanvra-
gen bij de Commissie Jaarmarkt lJlst,
Postbus 16, 8650 AA lJlst.
U dient in deze aanvraag te vermelden
waar u mee op de Jaarmarkt wilt staan,
hoeveel standruimte u wilt huren en of 1

hoeveel standruimte u wilt huren en oÍ u
één oÍ meerdere huurkramen nodig
heeÍt. Sluitingsdatum voor inschrijving
is 15 juni a.s.

De kosten bedragen f. 30,* per 5 meter
standruimte en een huurkraam van 3
meter kost t.25,-.

Aan de hand van de inschrijvingen zal
de kommissie beoordelen aan wie
ruimte zal worden toebedeeld. Deze
toewijzing zal geschieden in de laatste
week van juni, waarna het bedrag voor
staangeld en kraamhuur moet worden
voldaan voor 15 juli 1988.

De Organisatie

Walda, 19. Durk H. Dijkstra,20. Johannes
Buma, 21. Johannes Valkema, 22. Gosse
Bootsma, 23. Jolly Buma,24. lke S. Hiem-
stra, 25. Murkje Bootsma, 26. Wiepkje
Damstra, 27. Wietske Abma, 28. Hike
Buma, 29. Richtsje Abma, 30. lds Hibma,
31 . Jan Hibma.

J.L fil
P -.í)

I \nl!
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Werkplan 1988-1989
Voorzitten Wil Kempenaar, J. Rispensstraat 9,
fel.1747.
Secretaris: Fokke de Haan, Mientlàn 33, tel.
2116.
Penningmeester: Geke Philips, Galamagracht
74,rel.2364.

Overige leden: Nel Blaauw, Zevenpelsen 18,
lel. 2402; Maria Brink, Zevenpelsen 8a, tel.
1393; Klaske Hoeksma, Dassenboarch 24, tel.
2488; Tini Hollander, Ylostinslaan 2, lel. 2498;
Meta Mulder, Kling 1, tel. 1634; Roelie Raads-
veld, Galamagracht 73, tel. 2067; Korry Wester-
hof, Dassenboarch 8; Margrietv.d. Werf, Zeven-
pelsen 6, lel. 2035; ConnyZondervan, Sudergo-
weg 6, te|.2345.

Xtiuit"it"n uoor seizoen '88-'89
- verzorgen van driethema-avonden
- verzorgen publikaties Kypmantsje
- 3-maandelijks kontakt Sint Antonius Zieken-
huis Sneek
- Gezamenlilk overleg Patiëntenraad Sneek
- mevrouw Kempenaar is voor het seizoen 'BB-
'89 de nieuwe voorzitter; zoeken naar een voor-
zitter voor '89-'90
- zoeken naaraktieve leden
- huisar-tsen overleg
- financieel jaarverslag en begroting in decem-
ber'88
- kascommissie: Meta Mulder en Fokke de
Haan
- vergaderingen bijwonen van het P.P.C.P.
(Prov. Patiënien consumenten Platform)
- vergaderingen bijwonen van het innovatie-
projekt S.A.Z.
- jaarmarkt'89

Jaarverslag 1987-1988
n'+ seizoen bestond het bestuur uit: voorzitter:

1-;ria Brink; secretaris: Fokke de Haan; pen-
ningmeester: Dirry Bakker.
De verdere taken waren als volgt verdeeld:
- verzorging Kypmantsje: Dirry Bakker en Mar-
griet v.d. Werf
- innovatieprojekt S.A.Z.: Wil Kempenaar
- 3-maandelijks overleg S.A.Z.: Maria Brink en
Wil Kempenaar
- P.P.C.P. vergaderingen: Meta Mulderen Mar-
griet v.d. Wed
Er werden 3 thema-avonden gehouden met de
volgende onderwerpen: 1. Moeders voor Moe-
ders, spreker: mevr. Van Veen; 2. Erfelijkheid nu,
spreker: dhr. Visser;3. Stress en vage klachten,
spreker: Lies Meyer.
Oo 27 oktober 1 987 is er een cursus Ziekenver-
zorging Thuis van siad gegaan. Deze cursus
werd georganiseerd door het Groene Kruis in
samenwerking mei de Patiëntenraad. 13 Men-
sen hebben deze cursus gevolgd.
Erzijn 3 nieuwe leden bij de P.R. gekomen.
We zijn lid geworden van het P.P.C.P. en zullen
drie maal per jaar de vergaderingen bijwonen.
ln augustus 1987 hebben we op de jaaímarkt
gestaan en er was vrij veel belangstellling voor
de stand van de P.R.
Mevrouw Zijlstra van de P.R. Sneek heeft 10
maart onze vergadering bijgewoond en verslag
gedaan over het funktioneren van de W.A.C.
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Patiëntenraad lJlst e.o.
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(Wettelijke Adviescommissie huisartsen) van de
Zuidwesthoek. Ze hadden te maken gehad met
de sollicitaiie van één huisarts; oÍ het advies van
de W.A.C. opgevolgd is was die avond nog niet
bekend. De P.R. lJlst zal in de toekomst alle
stukken ook ontvangen zodatzii ook weet waar
de W.A.C. mee bezig is.
Donderdag 1 4 april had de P.R. de heren Drenth
en Sietsma uitgenodigd voor een gesprek.
Hierin kwam o.a. naar voren dat er een nieuwe
dokters- en een nieuwe apothekersassistente in

de praktiik komen werken en dat de computer
ook in de huisartsenpraldiik zijn intrede doet; dit
zal men o.a. merken aan de etiketten oo de me-
dicijnen. Verder benadrukte dr. Sietsma dat het
telefonisch spreekuur er alleen is voor korte ge-
sprekjes zoals bijvoorbeeld vragen naar uitsla-
gen van bloedonderzoek.

Verslag thema-avond
Woensdag 27 april organiseerde de P.R. haar
laatste thema-avond van dit seizoen met als on-
derwerp'Stress en vage klachten'.
Voor een flink gevulde zaal hield Lies Meyer, fy-
siotherapeute in lJlst een inleiding over dit on-
derwero.
Het woord 'stress' betekent letterlijk spanning.
Ze legde uit, dat voor een bepaalde prestatie ie-
der mens een hoeveelheid positieve spanning
moet opbrengen, zichzelt ergens voor moet in-
zetten om een prestatie te leveren. Deze posi-
tieve spanning kan verstoord worden door be-
paalde factoren, waardoor de positieve span-
ning overgaat in negatieve spanning. Men raakt
gespannen, wordt prikkelbaar, er ontstaan be-
paalde klachten en wanneer men niet tijdig in-
grijpt kan men overspannen raken.
Dit alles heeft te maken mêt draagkracht en
draaglast. De draagkracht is datgene wat je zelf
aankunt. De ene mens kan meer aan de ander.
De draaglast: dit zijn de omstandigheden die je
moet kunnen hanteren. Deze kunnen aanleiding
zijn tot overprikkeling van organismen, wat weer
tot klachten kan leiden. De volgende punten
kunnen van invloed zijn op de draaglast: 1 . Rela-
tieproblemen (menselijke contacten thuis of op
het werk, in de familie); 2. onaanvaardbare ge-
haastheid (meer willen dan je aankunt); 3. te wei-
nig slaap; 4. verandering in levensstijl/gewoon-
ten (bijv. ingrijpende verandering in je leven).
Deze spanningen hebben invloed op je lichaam,
er worden signalen naar bepaalde organen uit-
gezonden (vaak je zwakke plek), je weerstand
gaat achteruit en dit kan leiden tot klachten en
ziekte.
Wat kun je er aan doen?
Bij grote spanningsklachten kun je: 1. sympto-
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matisch de ziekteverschijnselen bestrijden (b.v.
medicijnen of pijnbestrijders); 2. proberen de
oorzaken aan te pakken, door a. de draagkracht
te vergroten door aan jezelf te werken, b.v. door
ontspanningsoefeningen, b. de draaglast te ver-
lagen, doorje ómstandigheden aan te pakken,
b.v. door in een overvolle agenda te schrappen;
3. een combinatie van 1 en 2.
Leer te voorkomen dat ie in een stress-situatie
terecht komt. Leer jezelf te ontspannen in kri-
tieke situaties, zorg voor voldoende slaap en
goede voeding, zoek ontspanning in bijvoor-
beeld een hobby, zorg dat je je prettig voeli.
Tenslotte noemde zij nog enige mogelijkheden
om een spanningssituatie in het dagelijks leven
te beinvloeden.
1. zeg op tijd 'stop'tegen jezelf.
2. rustig laag doorademen, probeer te ontspan-
nen tildens het uitademen..
3. meerdere lichaamsdelen aanspannen,
daarna ontsoannen.
4. rek- en strekoefeningen doen met gapen.
5. rustiger praten (stem lager maken).
6. suggestieÍ denken (b.v. net doen of je op het
strand ligt).
7. omstandigheden veranderen (b.v. door een
andere stoel te pakken).
Rond de klok van '10 uur kon de heer F. de Haan
de avond afsluiten.
Lies Meyer werd hartelijk bedankt voor de dui-
delijke uiteenzetting, ze kreeg een bloemetje en
een bon als dank aangeboden.
De avond werd voorbereid door N. Blaauw, R.
Raadsveld, G. Philips, T. Hollander, D. Bakker
en F. de Haan.

Namens de Patiëntenraad
M. Brink

Samar àlde maitiid

Op samar in bank yn samar in park
yn in sinne dy't samar skynt
sit hja samar te gnysklen
om samar in stikmannich
bern dy't samar boartsje
mei samarwat
pinksterblommen
en oan
siocht hja
samar ynienen
nei de grutte groeden
yn har samar brÍn wurdende
hannen dy't fan nul oan't samar
tachtich, samar de tiid byelkoarknipe;
samar
in tel fêsthálde
om dêrnei samar te stlerren.
En samar binne der minsken by
dy't sizze, samar in hertynfarkt,
stive hannen, mar der sit noch libben yn
en hja tinkt samar ynienen oan pearze-giele
pinksterstrielen en tinkt, och lit it samar.

Ket'Nikas
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Us heit troude mei us mem,
us pake mei us beppe
en myn susfer mei myn swager, sei de man,
en dan sil ik mei in frjemd?

It wie noch mar in stipke, sa lyts, mar it miste my
net; it moast Swalkema wêze. Allinne. En dat
wie it meast ferw0nderlik. lk gong ris efkes noÍlik
oer de hikke lynjen; dêre yn de iêre strielên, bos-
kele Swalkema om, stokjes yn de hannen, 0nder
ferskate Í0gell0den, sykjend om de nestkes.
Mar, allinne. Op syn swietst sein: frjemd.
Ommers, oars wie altyd Hosse Murk's by him.
Dy twa wiene al jierren yn 't fjild 0nskiedber fer-
b0n. En Hosse wie, by myn witten, noch tige
goed by sOp en stót.
Tekoafie konklusje - want wat hast der mei ne-
dich -; der moast wat tusken harren wêze. Ha-
war, de dei wie mines, de mijsgjirrigens lOk en
omdat ik meastal Hosse hearde - want dy hie de
m0le altiten yn twa hannen - woe'k dizze kear
Swalkema syn relaas wolris oanhearre.
Dizze trêde 0nderwilens al moai myn kant op,
faaks hie er my al yn 'e rekken, hjir en dêr in
nestke markearjend. lt stokje kaam dersa'n oar-
del meter fanóf en mei leaÍde en earbiedigens
waard - wat him oangie - ófskie nommen fan de
aaikes.
'Rêst,' wie syn stopwurd. 'F0gels moatte rêst
ha.' Lykwols knap. Swalkema rOn grif al tsjin de
tachtich en dan noch eltse maitiid sa warber.
Dêr koene de measte aaisikers, mei harren
grutte m0le foar 12 april en goede Íoarnimmens,
mar in foarbyld oannimme. Wie it net acht pre-
sint Ían de aaisikers dy't oan neisoarch die? Grif
moast men no net alles oer ien kaam skeare: der
wiene ek wol guon dy keazen harren eigen stikje
Ét en soargen derfoar dat de aaien net stikken
eide, meand, swile oÍ wat dan ek mar, waarden.
Mar safolle as Swalkema markearde-wis hie hy
it ek oan tiid - wie merakels, boppedat wie hy ek
in bet0fde aaisiker; tsjirks- en ljurkaaien waar-
den likegoed Í0n as ljip-, skries- en strànljipaai-

'Moarn,' róp er my ta. 'De kuierlatten ek al wer
0nder leau'k.'
'Guoi, wis, moarns let de hiele dei let,'wie myn
beskie, mei fuort der achteroan, 'in knoarre aai-
en?'
'No dat kinst wol sizze ia,'k bin hast troch myn
prikken hinne en ik hie seker in tweintich by my.
En dat allinne yn de njoggene Ían De Boer, de
seize en d'àld finne fan Jongstra. En 't meast
skriezen, dat hast hin op dizze lege stikken.'
'No dat liket derop. En ha se de twadde lêch
hast Ít?'
'Allegear noch net. 'k Fyn sels noch wolris in

ientsie en in pear twakes. Mar der bin ek wol
broedsjes by hear. Yn de lêste wike oer de kop
sjoen moatst mar rekkenje, dat, dat duorret net
lang mear.'
Syn ferware gesicht, opsierd mei djippe groe-
den en in pear Íreonlike eagen kearde him wer
nei 't iepen fjild. Fierkjend skóge er de ekers.
'Kinst noch wol eefkes in loopke mei,' sei er
ynienen en tagelyk tocht ik der wer oan, dat hy

oars altiten mei Hosse Murk's socht. Miskien
miste er dochs wat.
'Bêst.' We setten om de hikke en gongen in

heech stik op, Íerline jier oer de kop helle en op-
nij ynsiedde. Hjir soe in nijboer aanstens syn
slach slaan: fiif. seis kear koe sa'n stik meand
wurde, as't wat mei wiere. No noch in iepen
seadde, koest noch krekt sjen dlat it gers op ri-

gêltsjês st0n. Al ridlik gau kaam der in hijke om-
heech en êar't ik it sijke omheech kommen
seach, rOn Swalkema al mei wisse t?eden nei it
nêst. Om samarie sizzen, hy rOn der rjocht op ta
en noch mar inkle tellen letter hie er it broedsje al
Í0n. Hoeden waard it stokje de grÊn yndrukt. Wi-
lens gliden syn eagen al wer oer it fjild. 'Stil hiir-
re,' grommele er, 'miskien noch strànljipsaaien.'
We setten skeef oer nei d'oare hoeke.
Twa strànljippen skeaten dêre, deun njonken el-
koar, as twa Íereale faasjeduvels, leech oer it
hege lán. Dan wer omheech klimmend om der-
nei as in swart-wite streep troch de giele sinne-
strielen te snijen. 'B0nte-liuwen' neame de Frie-
zen yn 't noarden de strànljippen: in treflike
namme.
Mar it like as seach Swalkema de f0gels net.
Wer rOn er rjocht op in punt ta. Hy bleau stean,
seach ris om him hinne en sei mear tsjin himsels
as tsjin my: 'As se der bine, lizze se hjir net fie-
róf.' Mei konsintraazje beg0n er te sykjen. Syn
eagen wiene lytse spialteachjes wurden dy't
skerp de gr0n beg0keren. ln Fryske Charles
Bronson op'en skerpsten.
Fuotsje Íoar fuotsje de tiid ferslitend, de nije
gerskes tergjend. En as er no mis wie? lt kaam
kleadernóch no net iêns by him boppe; oersta-
dich skeuvele ertroch.
En krekt foardat ik Íreegje soe, 'soene se hjir wol
aaien ha'- lokkich klibbe de's' oan myn tonge
fêst en waard achter de tosken wei yn in sêft li-
speljend fluitsje - sei er: 'Ha, hebbes.' lt grutte
aai lei iensum, hast 0nsichtber yn in net by
namme de neamen nêst. lt siokje waard mei
foldwaning de gr0n yn dreaun.
'Hast ek goede eagen!,' sei er op myn fluitsje
weromkommend.
'Mmoaa,' sei'k er wist dat dat likefole wie as dy
net bedoelde skamoer.
By de hikke kommen, in grins tusken àld en nij-
hjir achter lei in heech polderstik, sa'n stripe làn
dy't eartiids as beskermjend stik om de lege
stikken lei - slach er foar om earst mar eefkes
'pypskoft'te hàlden.
Tegearren sochten we in gaadlik plakje op de
brede damlegger. Yn 'e Íierte baaiden in pear
tsjirken en in snip yn it 0ndjippe wetter om nei in
smaaklike hao.
'lk miende oars dat jimme al jierren tegearre oan
de neisoarch diene, jo en Hosse Murk's,'beg0n
ik. 'ls er siik of sa oÍ kom ik no mei klompen yn 't
spul wer't ik op bleate fuotten net iens wat te
meitsjen haw?'
Hy glimke. 'Nee, Hosse is sa sOn as in fisk en der
is ek neat hear, nola dat is te sizzen, noja ik ha
eins ek gjin Íerlet en bring it nei b0ten mar goed,
do kinst swije?'
'lk hold my stil, better antwurd wie der net op
sa'n Íraach.
'No sjuch, it sit eins sa, ju, Hosse wurdt àlder en
dan bist mei him yn 't fjild en dan seit er wol tsien
kear it selde. Dêr komt by, hy begjint sa te ea-
meljen, ja ik wit wol, it bin mar snypsnaren, mar
alles byelkoar, waard it my iefolle, dat ik sei tsjin
him, ik wol ekris in pear kear allinne it Íjild yn
want ik wol ek werris in Í0gel heane. Noja, doe
wie 't eins wat mis, oftewol, hy wie rekke.'
lk knikte heal en skodde tagelyk en die krekt as
lei dy lange rjochte, amper wiete poldersleat

foar myyn ien grutfraachteken,lykas Swalkema
syn ótlis.
'Hosse is oars wol in tolve, tretjin iier jonger as jo
en hoesa eamelje? Hy kin in bulte minsken!'
Hy seach my ris oan, kniep syn eagen ris op syn
sjineest en like my op't stuit minder taksearje te
kinnen as dy lêste, sl0chslimme stránljip. 'No
goed, smycht, ik sil dy wolris wat hearre litte.
Tink om myn sizzen; we pesjantelje in fjirtjin
p0nsmiet yn en fernimme net folle. Der kin ris in
pear wêze mar drok is 't net. Dan moatst soms
wolris eefkes sykje. Sjoch, Ían 'e moarn hiest do
mazzel. We r0nen der sa op ta. Mar it is ek wolris
oars. Wat klomsk waar, in kàlde wyn, dan sitte
se al ridlik gau yn in greppel en dogge net saÍol-
le. Goed, wy sykje en no foarop sein, Hosse is i^
bêste fint, mar in bytsje 0ngeduldich. Want di _
begjint er. 'Sis Sije, ha'k dy al ferteld fan És Jan
syn auto. Dy hie it dochs bryk! Trije wike ferlyn' -
'ja hast al sein'-'ong, no ja hast no Kees fan
Willem, dy kinst do grif ek wol, witst wol, Willem
is troud mei Gelfke Ían Wátte en Gfi. Dy wen-
nen dan foarhinne op dat spultsje Ían..., Ían...,
ferrek hoe hjitte hy no ek alwer, syn broer wie
dan wer in sweager fan Atse, dêr't ik mei op 't Íe-
bryk wurke haw. No ja, docht er ek net ta, mar
witst do noch wa't dat wie op dat spultsje, hy hie
ommers altiten sa'n kring fan in hOn en dy hat
letter - ja hoe hat er it oprêden - dy lytse Bijke
fan Zantema noch snipt en dêr kamen wol sokke
aldergrimmitichste rotkringen Ít, post Jongstra
ha se wol mei syn seizen yn 'e boske hongen, en
hoe siet dat hast ek alwer, is der letter noch net
ien by Willem bedarre? Willem..., hie'k it net oer
Willem, hoe kaam ik no nystkes op Willem, Sije'
-'ja dêr hiest it in hoarl lyn al oer'-'no docht der
ek net ta yn alle gefallen - ja wat soe 'k dy no
hast ek al wer sizze - ju wer bin 'k mei begon-
gen?' 'Moatst foar dy sjen' (trouwens yn de
measte gefallen ron ik letter syn eker gewoí-
wer oer en dat murk er dan net iens en faaks h*,2
ik dan ek noch in nêst). 'Ja,'twa tellen letter, 'No
És Jan syn auto is ek wer klear,' 'wit ik.' 'No ja, it
wie in bealch Íol wurk, mar it moast klear no.
Sjoch, hy moast trouride by Tjerk en Hinke. Tjerk
fan Ynte's Ymkje. Dy trout mei ien Ían Klaas
Prom. Hast Klaas Prom wol kennen? Klaas
Prom sei altyd: 'Om jild en de prom, dêrdraait it
oml' En Klaas syn broer Jetse hie it altyd oer 't
waar. Jetse is letter troud mei Boukje fan Melle
en Mintsje.'
'Wit ik.' 'Ong. Frek ja ommers dat is werfemylje
fan dy. No ik kaam Fonger tsjin, dy opsl0pte
knaap fan Wage en Styn, sjoch, Styn hat skoften
yn 'e stêd wurke, 'n goed betelle baan en lizzend
wurk, en dy frege my hoe is't mei Jan syn auto.
Want Jan hie it dochs wol sa bryk!'
'Ja, wit ik al Hosse.' 'Ong. No jong, ik sei Fongêr
jong, kin bêst sa wêze, mar hast no Kees fan
Willem, Íerrek dêr hie 'k it sa nystkes oer, dat soe
'k dy fertelle dy is...'
'Ja dy is mei syn Mersedes yn de mar flein.'
'Jaa... hoe wist do dat no sa gau?! Oh, Íansels
Ían Minne fan omke Keimpe, dy komt wolris by
jim. Hoe sit dat no krekt, hat Minne net troud
wêst mei Saakje. Dat ha'k nea krekt witten. lk ha
wolris tocht, hoe't dat west hat, dêr wol 'k Sije
nochris nei freegjel'
'Haste der net in stoer mear of minder om Hos-
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se, as't soks witst' - en dan hie er it noch net yn
'e rekken dat ik der wol fan koarje koe en doe -
we wiene sawat op d'ein Ían d'eker - sei'k tsjin
him (en dêr hie der alhiel net op rekkene) 'saakje
wie wer in nicht fan dy hOn fan Zantema en dy
syn broer wie de mem fan Trees en dy is letter
pake wurden fan lytse Wieger fan Teunis en
Tetsje dy't elkoar noch nea sjoen hawwe, lit
stean oanrekke; dus de sweager fan syn muoike
wie de pake fan syn suster wat wer in healbroer
fan him wie!' Sa sawat! En dan sil ik it dy sizze,
noch hie er it net yn 'e rekken. En sa as altyd as
er drok oan't prakkesearjen wie, seach er nei de
loft en alstamerjend 'Trees, Trees, healbroerÍan
Bijke, Sije wolste dat noch in kear...'boksele er
sa de 0nderwàl yn en batste foaroeryn de sleat.
Woest wie er. We kinne noch bêst, mar dernei
ha wy net mear tegearre oan de neisoarch dien.
No ja, dat is te sizzen, elk oan syn eigen nei-
soarch, begrypste, smycht?!'
We laken beide. Mei in bulte kabaal achter him
stuts in ielreager by És yn de poldersleat.
Fuodendaliks skeat syn kop yn 't wetter.
'Sa 0ngefear,'sei 'k.
'Ja,' nokkerde Swalkema, 'grif in suster fan
Hosse dy't muoike sizze moat tsjin syn omke!'
\e pake fan Bijke.'

\Íl folle achterneef fan Hosse.'
'Nei 't er dutsen wie.'
Troch syn suster.'

Watersportvereniging lJlst
Programma aktiviteiten zomerseizoen 1 988.
Het bestuur van de W.S.|J. is voor de water-
-.orters uit lJlst en omgeving tot de volgende

\r,Let gekomen.
15 mei - surfwedstrijden op de Geeuw;
29 mei - surfwedstrijden op de Geeuw of op het
lJsselmeer

4 juni - surf/zeilwedstrijden op de Geeuw of op
het lJsselmeer

P.F.
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19 juni - surfwedstrijden op de Geeuw of op het
lJsselmeer
3 juli - TRIATLON! op de Brekken (bestaande

uit de volgende onderdelen: zeilen, suden en
kanovaren) individuele opgave, let op de nadere
aankondiging.
9 juli - teamwedstrijd op de Brekken tegen de
w.s. 'Sterke Yerke' uit Hommerts
1 0 juli - surtwedstrijden op de Brekken.
1 6 juli - zeilwedstrijden voor kleine bootjes op de
Wijnsloot.
3 sept. - zeilwedstrijden voor kleine bootjes op
de Wijnsloot.
10 sept. - zeilwedstrijden op de Geeuw.
1.1 sept. - surfwedstrijden op de Geeuw of op
het lJsselmeer.
25 sept. - surfwedstrijden op de Geeuw of op
het lJsselmeer.
Opmerking: alleen bij harde wind (windkracht 4
of meer) wordt er gesurÍd op het lJsselmeer.
Opgave voor deelname aan zeil- of surfwedstrij-
den voor aanvang wedstrijd.
Inschrijfgeld: / 2,-- voor leden (zowelvoorsr. als
voor jr.-leden). Voor niet-leden bedraagt dit / 5,-
- voor sr. en / 3,-- voorjr.
Wij wensen u een sportief en plezierig water-
sportseizoen toe.

Het bestuur
Sekr. Lydia v.d. Meulen,
De Kearnstien. 1 0 tel. 1846.

Kon. Ned. Ver. E.H.B.O.
afd. lJlst-Oosthem
36 Leerlingen van de groepen 8 van de drie ba-
sisscholen zijn geslaagd voor het getuigschrift
jeugd A.
Vrijdag 15 april j.l. werd door de heer Drenth en
de heerJ.A. Venema uit Lemmer het examen af-
genomen voor het getuigschrift jeugd E.H.B.O.
A,
Het betrof de leerlingen van de groepen g van de
basisscholen 'De Kogge', de Mauritiusschool
en de Ylostinsschool. Alle leerlingen zijn ge-
slaagd!

Donderdag 21 april vond de uitreiking van de
getuigschriften plaats op De Kogge, terwijl dit

Vrijwilligersprojekt
24-uurszorg lJlst,
Nijezijl, Oosthem en Abbega
Sinds 1 december 1983 neemt een groep vrij-
willigers deel aan dit projekt. Ze zijn beschikbaar
voor cÍe eventueel noodzakelijke thuiszorg.
De huisartsen in dit gebied en de dienstdoende
wijkverpleegkundige mogen op deze vrijwilli-
gers, die dag en nacht bereikbaar zijn, een be-
roep doen. Zij alleen kunnen een vrijwilliger op-
roepen!
Voor inÍormatie kunt u altijd kontakt opnemen
met Taapke Post, Geeuwkade '1 0, tel. j229, be-
stuurslid van Het Groene Kruis te lJlst.

gebeuren voor de leerlingen van Mauritius-
school ên de Ylostinsschol plaatsvond op dins-
dag 26 april op de Ylostinsschool.
In het bijzijn van de ouders van de geslaagden
reikte de heer Drenth de getuigschriften uit.
Hieraan voorafgaand sprak hij een woord van
dank aan diegenen die deze jeugd E.H.B.O. A-
cursussen mogelijk maakten, en benadrukte hij
het grote belang van E.H.B.O.-cursussen op de
basisscholen.
De heer J.A. Venema vertelde tijdens het verto-
nen van een diaserie wat jeugd E.H.B.O. inhield
en wat de geslaagden tijdens de cursus op
school hadden geleerd.
De geslaagden zijn:
De Kogge: Jan Heeringa, Rein Mous, Jeroen
van Schaik, Ferdau Terpstra, Aent Zijlstra,
Nynke Lobstein, Josine Hofmeester, Hester
Wissels, Henny de Boer, Emiel Hollander, Ale-
xander Verschoor, Matthijs Niermeyer, Nolke
Bergstra.
Mauritiusschool: Jan Sjoerd de Vries, Elizabeth
Vlietstra, Madelein ten Broek, Cornelis de Jong,
Cornelis de Haan.
Ylostinsschool: Ybele de Vries, petra de Boer,
Hugo deVries, Rinske Harsta, Genvin Boersma,
Arnold Boersma, Jan Dijkstra, Monique Bijster-
bosch, Geert Geerligs, Gijsbert Schraa, Feite
Visser, Rene Eiling, Johanna Zaagmans, Harry
Johnson, Mia Johanzoon, Remko Muizer, Ayzo
Huisman, Fokke Fokkema.

Met veel dank aan de dames: mevr. H. Ziilstra-
ten Woude, mevr. F. de Jager- Bootsma, mevr.
A. Boschma, mevr. J. Vink-Kooistra en mej. J.
Nagelhout. Dankzij hun inzet en tijd werd dit mo-
gelijk gemaakt!

H. Nagelhout
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BegraÍenisvereniging
"Laatste Eer" lJlst

* Stijlvolle verzorging van
begrafenissen en crematies,
voor leden en niet-leden.

* Opbaring in eigen aula in lJlst
met onbeperkt bezoekgele-
genheid voor nabestaanden.

* Indien gewenst, opbaring
thuis met koeling.

* Dienstverlening zonder winst-
bejag met vèor leden boven-
dien f inanciéle tegemoetko-
ming.

* Bode J. Plantinga dag en
nacht bereikbaar 051 41 -137 2.

lnlichtingen: J. Nijdam,
Eegracht 104, 05155-1783

a\ /l'^\ê f-rnr rtcr-nn\-, y l.=/V I l\--l\-,1 l\.rl I Iv
studicvccrgrofische
vo'nqev19 en prcdukte

ontwerp en uitvoering van
huisstijlen, beeldmerken,
advertenties, Íolders,
brochures, katalogie,
kalenders, verpakki ngen,
periodieken enz.

eventueel ook Íree-lance
inzetbaar.

galamagracht 34, 8651 ec ijlst
teleÍoon 051 55-240711820

I. SCTITEPSSCHNOIYEII
. reporotie . spoedvêíslellen
. bolonce€n . schroefosinslolloties
op moot

2. SCI|EEPSmOIOREil
o levering en inbouw a ombouw
r onderhoud o hooÍddeoler von

3. SCHËEPSBE]IODIGDIIEDETI
. Scotro schroeíoskoooelingen ,l- /L _.!,"ËisêFonË,, ,r_fr@fr[_
lij"',.,'liïl!lo-'*".. .". ..;! .-rrut

f. Yoon DE DoE HEt ZELYERU'--
. helling iot l5 lon . hogedíukreinigingsspuit
o deskundig odvies.

''ThornycroÍt" motoren . keerkoppelinaon en rePorotie

IN UW KOSTBARE VAKANTIETIJD PROBEREN WIJ
ZO SNEI. MOGETIJK UW STORINGEN

o Schoonheidssalon
o Zonnebank

Dr. Milller

DlYerce behandellngen
alleen op alspnak.

Depót: Dr. Babor, Dr. Eckstein en Biodermal.
ANEOS aangesloten en Stivas gediplomeerd.

9n/onE/anttw'
#ttltEwnrunw

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

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

Galamagracht 9, lJlst, 051 55-1 31 I

GROND- EN VERZETWERK
WALBESCHOEIING
HEIWERK tr RIOLERING
AGRARISCHE WERKZAAMHEDEN

&ssïB'ï*rx*yïgsh*drfrjf Weg- e*t b#atsrh*uw

Stienstra &van derWal
Galamagracht 107 8651 EE lJlst 05155-1491

TIMMER- EN AANNEMERSBEDRIJF

FA.G.SPIJKSMA& ZN.

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

voor u op maat

Uilenburg 35 - lJlst - Tel. 05155-1228

!
!
tr
!

Íeikje sybrandy . vakf otografe
gafamagracht 28 - 8651 ec ijlst - teletoon05155-2222
privé: moleÍinne 57 - 8621 dd heeg- teletoon 05154-2819

Voortaan kunt u ook bij ons terecht voor Íilms,
totocamèra's, Ílitsmateriaal en I ijsten. Tevens
zijn wij êÍ voor het ontwikkelen van UW Íilms
en Íoto's. Ons advies is gÍatis.

De Kykkast is geopend op: maandagmiddag, woensdagmiddag,
donderdagmorgen, vrildagmorgen en zaterdagmorgen.
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Bondsspaarbank
a5

van 1818 Sneek-lJlst

Dagelijks geopend
van 9.00-12.30 uur

Stadslaan 51
051 55-1 245
o.g.g.
051 50-1 2796

....voor Uw salarisrekening

....voor Uw spaarrekeningen

....voor Uw verzekeringen

....voor Uw reizen

*'
Ons kantoor in Sneek is iedere
werkdag open van 9.00-16.00 u
Donderd agavond van 17.00-
19.00 uur.

Doe meer met de bank
die meer doet
BONDSSPAARBANK

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

Nu ook voor houten en kunststoÍ
kozijnen en dakkapellen...

C.SIIPERDA
Geeuwkade 7, lJlst
051 50-25327 / 05155-1260

Klei n-Onderhoudsbedrijf

r\ í. Huisman
Eegracht 37 8651 EG lJlst 05155-1735

Waaromhopen...
afs a voordelig
hanthnrcn?

De doe-het-zelver huurt bij
ons o.a..' . Ladders . Rol-
sÍelgers o Speciemolens
o Cirkelzagen o Decoupeer-
zagen a Boormachines
a Schuurmachines o Parket-
sch u u rmac h ines o G rond -
of Tuinfrezen a Ketting-
zagen enz. enz.

A
() -, \ /n peuterspeetptaats

rr) U././ (

)n\?-\ (905 gheke
I I \lC_JrT\J \./

Lyts Yleke - nieuwe stijl
De peuterspeelzaal 'Lyts Yleke' in ulst, w.M. oppedijkstraat, bestaat nu uit 2 groepen (maandag-
en donderdagochtend en op dinsdag- en vrijdagochtend) van 16 kinderen. De peuters kunnen
vanaf 2 jaar en I maanden er naar toe, mits er plaats is. (Vandaar dat we altijd de nadruk leggen op
vroêg opgeven, met ongeveer 1,5 jaar).
Het jonge kind krijgt in de peuterspeelzaal volop de gelegenheid met anderen kinderen om re gaan
en te spelen met voor hen geschikt spelmateriaal in een vertrouwde omgeving onder deskundige
leiding.

Peuterspeelzaal nieuwe stijl - wat houdt dat in?
Er komen meer mogelijkheden met betrekking tot het aantal dagen dat de peuter onze speelzaal
kan bezoeken.
ai 1 x per week: op de woensdagochtend. Voor peuters vanaf 2,5 jaar. Op deze ochtend zijn beide
vaste leidsters aanwezig.
b: 2 x per week: op maandag- en donderdagochtend of op dinsdag- en vrijdagochtend. Voor peu-
ters vanaf 2 jaar en 9 maanden. Elke groep staat onder leiding van steeds dezelÍde leidster met een
vaste vrijwilligster.
c: 3 x per week: op maand-, woensdag- en donderdagochtend of op dinsdag-, woensdag- en vrij-
dagochtend. Voor peuters vanal2 jaar en 9 maanden. Zo heeft uw peuter altljd met dezelÍde leid-
ster te maken, doordat op de woensdag beide leidsters aanwezig zijn.
Voor peuters die met 2,5 jaar 1 keer naar de peuterspeelzaal gaan bestaat de mogelijkheid om dit
later uit te breiden naar 2x of 3x (wel met inachtneming van de wachflijst.

Wat gaat het kosten?
a; 1 ochtend per week I 1 6,- per maand
b: 2 ochtenden per week / 32,- per maand
c: 3 ochtenden per week / 48,- per maand

Hoe meldt u uw kind aan?
Op de peuterspeelzaal liggen aanmeldingsformulieren. U kunt ze daar op de ochtenden dat er een
groep aanwezig is ophalen. U kunt dan meteen even de sfeer proeven. De ingevulde Íormulieren
levert u in bij: Loes dê Ree, Westergoleane 43, lJlst.

Informatie oÍ belangstêlling voor de woensdaggroep
Hebt u naar aanleiding van bovenstaand verhaal nog vragen, dan kunt u hiervoor kontakt opnemen
met Loes de Ree, tel. 1920.
Om in september met een woensdaggroep te kunnen starten, moeten we weten of er genoeg be-
langstellilng voor is en blijft om de groep draaiende te kunnen houden. Heeft u die belangstelling
wilt u dan onderstaande antwoordstrook invullen en voorS juni opsturen naar: Loes de Ree, Wes-
tergoleane 43, 8651 CA lJlst.
U krijgt te zijner tijd nader informatie.

Peuterspeelzaal Lyts Yleke,
W.M. Oppedijkstraat,
lJlst, lel. 1347.

Antwoordstrook:

Achternaam:

Voornaam kind:

Woonplaats:

Geb. datum:

Tel.: .

Heeft belangstelling voor de woensdaggroep:
0 voor'l ochtend in de week
0 voor3 ochtenden in de week
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Aan alle inwoners van lJlst
van 65 jaar en ouder
Hierbij hebben wij het genoegen u uit te nodigen
voor ons jaarlijks uitstapje op maandag 13 juni
dat wederom per luxe boot, de'Mozart'van re-
derij Harder uit Sneek zal geschieden.
We vertrekken 's morgens om kwart vóór ne-
gen vanaÍ de wal bij Speerstra, Zevenpelsen en
hopen 's middags om plm. zes uur dêrtig weer
thuis te zijn.
Voor deelname komen alle personen van 65 jaar
en ouder in aanmerking, terwijl het voor een
echtpaar voldoende is als één van beiden reeds
65 jaar is.
Route-omschrijving: Vanaf lJlst varen wij via
Sneek en het Sneekermeer via Oude Schouw
naar Grouw om daarna door het mooie natuur-
gebied het Princenhof te varen langs Eerne-
woude en zo terug langs Grouw weer richting
lJlst.
Maar voor het zover is heeft u tussen lJlst en
Sneek al genoten van een heerlijke kop koffie
met gebak en voor wij in Grouw aanleggen heeft
u ook al een traktatie gehad in de vorm van een
Írisdrankje oÍ een borrel met daarbij een hartig
hapje.
In Grouw gaan wij bij restaurant'DeVrijheid'ge-
nieten van een heerlijke warme maaltijd.
Dit restaurant is een verbouwde boerderij, heel
gezellig ingericht en gelegen aan hel Pikmeer
met uitzicht op Grouw.
Tijdens de.terugvaart wordt u weer getrakteerd
en krijgt u nog een kopje thee en dit alles kunnen
wij u aanbieden voor de prijs van Í 40,- per per-
soon.
Wil hebben met de kok van genoemd restaurant
afgesproken dat er zoutarm gekookt zal wor-
oen.
Voor hen die echt zoutloos zijn, kan het strookje
worden ingevuld van de circulaire die in lJlst
verspreid wordt.
Zij die beslist niet kunnen lopen kunnen worden
gehaald, maar wij vragen wel uw medewerking
dit zoveel mogelijk te beperken!
Wij hopen dit jaar op eeen grote deelname, zo-
dat wij weer eens met minstens 100 personen
ziln, dit ook om de tocht rendabelte maken.
Kent u mensen die twijfelen, probeer ze ook
mee te krijgen.
Ook voor nieuwe inwoners is dit een mooie gele-
genheid om eens kennis te maken met de an-
dere stadsbewoners.

De commissie

Graag gedaan
Dit is een vrijwillige hulpdienst, voor het bij el-
kaar brengen (via ons kontaktadres) van hulp-
verleners en mensen die hulp nodig hebben.

O'OO"O' PUNTSGEWIJS

.MIJN HOBBY, UWGEMAK'
Het vertrouwde adres voor al uw slijpwerk!
Kent u het gemak van scherp tuingereed-
schap? Het zou iammer zijn als dit niet zo was
met een specialist op dit gebied in uw eigen
stad!
Nog diverse tweedehands handgrasmaaiers,
geslepen en nagekeken, in ruilen van uw oude
machine mogelijk.
Uw Íijnslijper, P.H. de Vries, Bockamastraat 27,
tel.1782.

Bij mijn vertrek uit lJlst naar ltTeatskeh0s, aÍd. A
kamer 312, Blauwhuis wil ik langs deze weg be-
danken voor alle donateur- en lidmaatschao-
pen.

C. Hiemstra-Castelein,
NijYlostins 40

Welke soort hulpverlening komt hiervoor in aan-
merking?
't. Autovervoer: Voor licht gehandicapten of
ouderê mensen die behalve vervoer ook verdere
begeleiding of hulp nodig hebben naar bijvoor-
beeld ziekenhuis, kleding kopen e.d.
2. Inspringen in tijdelijke noodsituaties: Bij-
voorbeeld een moeder moet plotseling naar het
ziekenhuis en er is opvang voor de kinderen no-
dig of een alleenwonende komt thuis uit het zie-
kenhuis en kan zich nog niet alleen redden. De
hulp die in dergelijke gevallen geboden wordt, is
van overbruggênde, tijdelijke aard, totdat de ge-
holpenê na een paar dagen het zelf weer aan
kan oÍ een beroepskracht (b.v, gezinshulp of be-
jaardenhulp) het overneemt.
3. Eenvoudige karweitjes: Voor mensen die
daar door ziekte, handicap of ouderdom niet
zelÍ toe in staat zijn, bijvoorbeeld boodschap-
pen doen, medicijnen ophalen, elastieken kou-
sen aantrekken e.d.
Dit zijn een paar voorbeelden van de meest
voorkomende hulpverleningen. Hebt u één van
deze of een dergelijke hulp nodig, beldan gerust
naar onderstaand kontaktadres. Dit geldt ook
voor eventuele nieuwe hulpverleners.
De geboden hulp is in principe gratis, alleen
voor auto-vervoer worden de benzinekosten
vergoed.
Het Graag Gedaan komitee bestaat uit vijf da-
mês: mevrouw Sietsma, Ylostinslaan 3, tel.
1263; mevrouw V.d. Velde, Sneekerpad 6, tel.
1351 ; mevrouw Hoekstra, S. Sjaerdemalaan 13,
tel. 1602; mevrouw Nijdam, Eegracht 104, tel.
1 783.
Kontaktadres: mevrouw R. Johnson, Uilenburo
14, tel. 1568.

SPAREN

Voor sparen en beleggen heeÍt u keus
uit diverse mogelijkheden.

Er is altijd een spaar- of beleggingsvorm
die precies bij u past.

Galamagracht'l
lJ lst
Tel. 05155-1426

Openingsuren: dagelijks 8.30 - 16.00 uur
vrijdagavond 19.00 - 20.00 uur

Voor nieuwbouw, uitbreiding oí
onderhoud van uw:

o VeÍwarming
(C.V. en lokale verwarming)

. Sanitair en waterleiding

. ZinkweÍk

. Dakbedekklng

Inslallatiê- en loodgietersbedrijÍ

A. SIIPERDÀ
Stadslaan 2a, telefoon 05155-1224

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

Pro'efde U al:

Ons vers gemalen

heerlijk gekruid
gehakt

en onze echte

Friese droge wors

Dinsdags- en vrijd ag savonds
bezorgen wii Uw bestelling!

SLAGERIJ

W. Zailstra & 7n.
Eegracht 65 - lJlst - TeleÍoon 1309

) bloemen
. planten
. bloemsierkunst
o tuincentrum
. tuinarchitectuur
Dit-alles in uw 'eigên stad'

Skateboards: 3 soorten,
diverse prijzen
Vliegers: plastic
bestuurbaar
stofÍen uitvoering
SjoÍÍels: het nieuwe
watervermaak voor jong
en oud

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


