
n0 Wrunurwa
13e JAARGANG NR.10 - NOVEMBER 1989

Nooitgedagt bliiÍt geboortestad
trouw
Vestiging in Sneek op laatste moment aÍgeketst
De verplaatsing van de Koninklijke Fabrieken J. Nooitgedagt & Zonen BV uit

de oude lJlster stadskern begint een beetje te lijken op het televisiepro-
gramma "Doet-ie't oÍ doet-ie't niet".
ln september beweerde direkteur w.J. Attema in de pers dat het bedrijÍ naar
sneek vertrok. wymbritseradiel bood nadien de "Koninklijke" Í. goo.óoo,oo
subsiedie en een soepele houding in de kwestie van de bodemvervuiling en
de overname van het Íabriekscomplex.
zoals de zaken er nu voor staan gaat Nooitgedagt zich niet in sneekvestigen

r-.àor in lJlsi op het industrieterrein Roodhem, dat is tussen de Geeuw en de
ZWH-weg naar Sneek. Hiermee blijÍt een Ílink stuk werkgelegenheid voor
Wymbrits' hooÍdplaats behouden.

In kreas jongfeint Ét it hege Hijum
hie no nea ris in aardich frommiske bij'm.
Hy sei: al d'oaren bin' my wol nei't sin
mar ik wol in echte, leave Hijumerin
al moat'k se ek Íine op de Hijumer boaium,

vreugde bekend gemaakt en de vlag uitge_
stoken. "

Het is de bedoeling dat in januari 1990 de
eerste paal al wordt geslagen voor de
nieuwe fabriek van Nooitgedagt.
In totaal gaat de "Firma", zoals het bedriif
nog door veel Dryltsers wordt genoemá,
ruim 5 miljoen gulden investeren in de
nieuwe vestiging.

In een extra raadsvergadering op dinsdag-
middag 21 nov. j.l. ging de gemeenteraad
akkoord mei de voorstellen van B&W, die
Nooitgedagt hebben doen besluiten haar
geboortestad toch trouw te blijven.
Alle Írakties bedankten het College voor de
inzet en het bereikte resultaat.
"Alle lof Íoar jimme" zei Klaske Dijkstra-
Semplonius (FNP).
Toen de loÍtuitingen wat waren weggeèbt
kwam de raad met vragen inzake de
provinciale bijdrage in de toegezegde 8 ton
subsidie, de ernstige bodemvervuiling, de
overname van de Íabrieksgebouwen enz.
Burgemeester Cazemier beantwoordde de
vragen maar kon, mede in verband metde
komplexe materie, niet alle raadsleden
voor 100% overtuigen. De bodemvervui-
ling baart de raad de grootste zorg.
In derde termijn zei de CDA-woordvoerder
Jouke Gerbrandy: "Wy 0nderskriuwe de

lJlst vanuit de lucht gezien.
ln het midden is het plan "de Houtkotk"
goed zichtbaar (vlh S.O. de Vries).
Rechtsonder is de Vaart met met Zeven-
pelsen (1. ) en Uilenburg (r.).
Het water rechtsboven is de Geeuw.
Linksboven is de nieuwe vestigingsptaats
van de Kon. Fabrieken J. Nooitgedagt'Zn.
op het industrieterrein "Roodhem" (gear-
ceerde gedeelte).
Het gebied wordt begrensd door de
Roodhemsterweg, de brandweergarage,
de Finne en de Pikpóllewei.
(foto: Slagboom' Peeters, Teuge)

soargen Ían 'e rie, mae wy doare it wol
oan."
Burgemeester Cazemier zei in zijn aÍron-
ding: "Wi.i gaan er niet vanuit dat dit een
risicovolle zaak is. Er is geen weg terug, dit
is een weg vooruit. Wij hebben dit alles met

Tijdens de raadsvergadering bleek dat
transportbedrijf J. van der Schouw, in
verband met ruimtegebrek, ook graag naar
het industrieterrein roodhem wil. Van der
Schouw, nu gevestigd aan de Holtropweg,
heeÍt reeds de benodigde grond in optie
genomen.

Op sa'n foet, sei de man
en dan in houtene
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# Galamagracht I, tel. 1318

-rlrnII-IEIII-
J meubelmakerij r.galama ijlst
maatwerk in meubelen, keukens, interieurbouw ' projekt-

meubilair. ullenburg 16-18, 8651 ek qlst, teleÍ. 05155-2251

alle
inlichtingen over alles wat met

ziektekosten verband
houdt

elke woensdag in lJlst
Gemeentehuis, Stadslaan 75

van 10.30 tot 11.30 uur

zielrenfuds
Ieeuwatden.$rcek

Leeuwarden HarlingeÊrekweg í3, 058-91391

Roodhemsterweg 5
8651 CV lJlst

Telefoon 051 55-1 900/1500

Servicepunt voor:
o Ïaxivervoer
o Groepsvervoer
a Schoolvervoer
a Reisvervoer
a Direktievervoer
a Ziekenvervoer
o Trouwrijden
a Krantenvervoer
o Verhuur van 8-pers. busjes
o Wasserette
o Kleine techn. storingen

UÍ|Í|RDEET PAKTU

BrJ 00tFt

TIMMER- EN AANNEMERSBEDRIJF

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

lJlst, Roodhemsterweg 4, TeleÍoon 05155-1880/1 348
Postadres: Postbus 29, 8650 AA lJlst

GEVESTIGD TE IJLST:

ís
Makelaar-Taxateur in onroerende goederen Hypotheken en assuranties

. Verrichten van taxaties
6eedrod cÍoor oe

Arron-dissementsbank te Leeuwarden Aankoop op publieke veilingen

Stadslaan 42, 8651AG lJlst, telefoon (05155) 2211

S. Schrcrle
Bemiddelíng bíj:
Koop en verkoop van
huizen, boerderijen
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Sjoelen vanaf g oktober, iedere maandaqmid-
dag in NijYlostins, aanvang 2 uur.
Zangvereniging'Euphonia' repetitie iedere
dinsdagavond 8 tot l0 uur in het Mienskipsh0s.
Muziekkorps'Concordia, repetitie iedere
maandagavond halÍ 8 tot half l0 in ,Het Miens-
kipsh0s'.
Drumband 'Concordia'iedere donderdao-
avond van half 7-8 uur leerlingen, S-10 uur druÀ-
band, kantine taxi Nieuwenhuis.
Judo lessen, iedere dinsdag 4 tot 7 uur in sport-
hal de'Utherne'.
Volksdansen 'De Yleke Dounsers,, jongeren-
groep dinsdagavond 8 tot 10 uur, 1 keer in de 14
dagen in het'Himsterh0s'te Oosthem. Ouderen
iedere dinsdagmiddag van half 2 tot 3 uur in ,Het

Mienskiosh0s'.
Schaken elke dinsdagavond in de Stadsher-
oerg
Dammen elke maandagavond in de StadsheÊ
oerg
Amnesty lnternational 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'Utherne'.
Volleybalver, StànÍries elke dÍnsdao vanaf
19.00 uur.
Tafeltennis maandag van 19.00 tot 23.00 uur,
zaterdag van 9.00 tot 13.00 uurjeugd.
Gymn. Ver. Stánfries ma. 8.45-9,45 uur, 16.30-
22.30 uur; di. .17.00-18.00 

uur; wo. 13.00-20.00
uur; donderdag 16.30-18.00 uur en vr. 16.00-
18.00 uur en zaterdag g.0O-.11.00 uur in de
Utherne
Dartclub iedere donderdagavond in het Wapen
van lJlst.
FNV inÍo-team bel 051S5-i970 Louise Hee-
ringa voor inÍormatie op het gebied van So-
ciale Voorzieningen, Studiefinanciering, in-
vullen belastingbiljetten, individuele huur-
subsidie e.d.
Bouw- en Houtbond F.N.V. WW. inschrijven
elke maandagavond van 19.00-20.00 uur.
Douwe Heeringa, Westergoleane 45, lJlst,
te|.05155-1970.

een uitgave van:
Drukkerij Visser,
Galamagracht g, lJlst,
tel. 05155-1318
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2 december
6 december
8 december

13 december

13 december
14 december
15 december
Í6 december
20 december
23 december
30 december

Kerstdiensten
20 december
24 december
24 december
26 december
26 december

Sinterklaasfeest buurtveren iging'Tromp' en' Der Tusken yn', M ienskipsh0s.
Bridgeclub, Mienskipsh0s.
Buurtvereniging'De Tromp' bingo-avond, Mienskipsh0s
Bond van Plattelandsvrouwen in Friesland, kerstavond, papier knipkunst met mevrouw
Mantel, Mienskiosh0s.
Informatie-avond lcto in de Schaaoskooi.
Gez. kerstavond, Chr. Vrouwenverenigingen, Mienskipsh0s.
Klaverjassen, Mienskipsh0s.
Stichting Jeugd en Jongerenwerk'Wild Power', Mienskipsh0s.
Bridgeclub, Mienskipsh0s.
Slotbal, dansles Mienskipsh0s.
Stichting Jeugd en Jongerenwerk oliebollenaktie.

Adventsavond DoopsgezÍnde kerk.
Kerstnachtdienst,22 uur, hervormde kerk, ds. P.v.d. Waal, m.m.v. ,Forte, uit Makkum.
Kerstwake, 21 uur, R.K. Martini Parochie, Sneek, 22.30 uur Nachtmis.
R.K. Gezinsdienst, 10.30 uur met medewerking van de'Korenaartjes', Martini parochie.
Gez. Dienst, gereformeerde kerk, m.m.v. 'Euphonia'.

Mevrouw W. Kempenaar-Verhoog, Jonker Ris-
pensstraat 9, telefoon 1747.

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

Wasdroger
links en rechts or""illorrr,_

A. SIIPERDA
Stadslaan 2a, teleÍoon 05155-1224

veiliger te maken voor de jeugd. Nog diezelfde
nacht (nadat het geplaatst was) werd het al ver-
nield, want nu kon men er niet meer langs met
hond of fiets! Niet helemaal getreurd en weer met
frisse tegenzin het hek gemaakt.
Omstreeks eind of halÍ september blijkt ineens
een heel stuk gaas te zijn ontvreemd. Door wie of
door wat? Voor ons onbegriipelijk, daar wij toch
de veiligheid van onze jeugd op het oog hebben.
Weer 300 gulden in de sloot gedumpt.
Wij willen het graag opknappen en netjes en heel
houden, maar als er steeds mensen ziin die ons
dwarsbomen zijn wij genoodzaakt andêre maat-
regelen te nemen. ls het te veel om om te lopen als
men op het fietspad wil komen? Doe ons een ole-
zier en blijf van onze eigendommen af, of moet er
eerst iemand verdrinken oÍ andere ongelukken
gebeuren?
Misschien dat de dade(s) zo sportief is (zijn) om
zich te melden bijeen van het bestuuroÍ de politie,
die dit in onderzoek heeft.

a[wrgfuEuruJg'l
Bejaarden in lJlst
U kunt gratis boeken lenen in de Bejaardenbiblio-
theek van Nij Ylostins. Dinsdags van 1S.30-16.30
uur. Vragen naaÍ mevrouw E. Roelvink, ylostins-
laan 1rd8, tel.2243.

"Mijn Hobby, Uw Gemak"
Het vertrouwde adres voor al uw slijpwerk!
Laat nu Uw schaatsen slijpen, Noren zowel
als houtjes, de winter komt er aan.
Uw fijnslijper, P.H. de Vries,
Rockamastra at 27 . Iel. 1782.

Kollekte Geestelijk
Gehandicapten
Dit jaar heeft de kollekte Geestelijk Gehandicap-
ten het mooie bedrag van / 1.063,35 opgebracht.
Als steeds weer heel veel dank aan onze trouwe
kollektanten voor hun spontane inzet om deze
kollekte weer tot een succes te maken.
Ook de burgers uit lJlst hartelijk dank voor hun bij-
drage ondanks de vele kollektes die deze maan-
den gehouden zijn.
Rayonleidsters A. Steenbeek, T. Roorda-Feenstra

Vernielingen van
andermans eigendom
De buudvereniging Ylostinslaan/Bockamastraat
heeft al jaren een speelgelegenheid voor de jeugd
achter in de Ylostinslaan, die zij ook elk jaar op-
knappen en verzorgen. Ook dit jaar.
Maar het lijkt nu wel of we ons geld in de sloot
gooien!
In juni van dit jaar is er een nieuw hekwerk aan de
achterzijde (richting fietspad) geplaatst om het

Het bestuur

á ^I OPENBARE

^z:l BtBLtoTHEEK
Y lí, tJLsr
U zoekt een origineel kado voor
de feestdagen?
Geef eens een

Geschenka bonnement
van de bibliotheek...
een heel jaar gratis lezen in éen
van de vele Nederlandse biblio-
thekenl
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De enige zelfslachtende slager in
ons sÍedeke, sniidt voor U het vlees
zo van het stuk.

ProeÍde U al:

Ons vers gemalen

heerlijk gekruid
gehakt

en onze ecnle

Friese droge worst?

Dinsdags- en vriid agsavonds
bezorgen wij Uw bestelling!

SLAGERIJ

W. Zailstra & Zn.
Eegracht 65 - lJlst - TeleÍoon 1309

Waaromillopen...
als a voordelig
Iruntharen?

De doe-het-zelver huurt bii
ons o.a.: o Ladders o Rol-
steigers o Speciemolens
. Cirkelzagen . Decoupeer-
zagen a BoormachineS
c Schuurmachines o Parket-
sch uu rm ac h i nes o G rond -
of Tuinfrezen . Kettina-
zagen enz. enz.

G.SIIPERDA
Geeuwkade 7, lJlst
051 50-25327 / 051 55-1260

Galamagracht 44 - lJlst
Te|.05155-1996

I

KWALITEITSFIETSEN VOOR IEDEREEN!!

OAZeII0 . ToURFIETSEN
Batevus 3 ?ËPnFrlEïtJ.trt*Sperta : 9Ëó8Ei'iifEERFrErsEN

ook voor: advies. service en reparaties.

iilst Jurien Hoomansstraat 2 teteÍoon 0515s-1664

drach ts tgrc0mpagnie Failaetswei22 terefoon 05122-26s4

rij wielbedrlif

D
!
tr
I

GROND- EN VERZETWERK
WALBESCHOEIING
HEIWERK tr RIOLERING
AG RAR ISCHE WERKZAAMHEDEN

&*nrnen:ingshednË$f W*g- *n Waterhouw

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

GARAGE

R. KROES
voor al uw reparaties, zoals: * GRorE BEURTEN * UITLATEN

* KLEINE BEURTEN * BANDEN
* BALANCEREN EN UITLIJNEN
* UITDEUKËN * SPUITEN

APK - autokeuringsbedriif
Íevens AUTO-VERKOOP tel. 05155-1436 bgg 1858

TIMMER. EN AANNEMERSBEDRIJF

FA.G.SPIJKSMA& ZN.

o Nieuwbouw o Verbouw o Renovalie
o Onderhoud
o Ramen, deuren en kozijnen maken wii

voor u op maat

Uilenburg 35 - lJlst - Tel. 05155-1228
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- inspringen op aktualiteiten.
Duidelijk willen we stellen dat Stadsbelangen
geen vervangend gemeentebestuur is en evenmin
een feestcommissie.
Enkele vermeldenswaardige zaken van de afgelo-
pen tijd zijn:
a. op ons verzoek is een wandelpad van lJlst naar
Oosthem opgenomen in het ruilverkavelingsplan.
b. het inventariseren van diverse wensen in het
kader van het Kleine Kernen Be{eidspta+. Allpe-
wel alleen kernen tot 1500 inwoners hiervooril
aanmerking komen, heeft onze gemeente lJlst
ook de gelegenheid gegeven mee te doen. Wij
hebben de volgende prioriteitsstelling opgege-
ven, en deze is ook door de gemeente overgeno-
men: 1. bewegwijzering wandel-, fiets- en kano-
routes, de zogenaamde kleine rekreatie; 2. meer
Íunkties geven aan het ijsbaanterrein, zoals mini-
camping, trekkershutten e.d.; 3. aanleg zwem-
plaats bij lJlst of Oosthem.
c. zowel aan ons gemeentebestuur als aan dat
van Sneek is gevraagd het schelpenpad in Sneek
een betere aansluiting te geven, b.v. langs de
volkstuinen in Sneek. Op antwoord wordt nog ge-
wacht.
d. alle speelplaatsen in lJlst zijn geinventariseerd
en de gemeente zal verzocht worden hierin verbe-
tering aan te brengen.
e. in januari zal de gebruikelijke kerstboomver-
branding weer worden georganiseerd.
Mocht u ideeën of suggesties hebben laat het ons
dan weten. Op dit moment is nog niet de helft van
lJlst lid van onze vereniging. De kontributie kan
geen drempel zijn. Nieuwe leden zijn welkom en
kunnen zich aanmelden bij C. v.d. Kooy, tel. 1980
of H. Osinga, tel. 2186.

É F0selnijs

@
f'ï

Vervolg op de waarnemingen die de vorige maand
vermeld zijn.
Op 1 5 april 1 989 zag K. Schraa een bonte vliegen-
vanger bij de Harinxmaweg. Twee visdiefjes bo-
ven de westelijke dijgracht gezien door R. Schraa
op 20 april 1989. Op 20 april 19Bg zag M. ten
Woude bij de kerksloot een wielewaal. Dit is een
schuwe vogel, die in de bossen thuis hoort. In
1987 deed hij lJlst dok aan, want toen is hij gezien
en gehoord door mevrouw Schuurmans aan het
Zouw.
23 April .1989 een braamsluiper in de struiken
langs het pad bij de Kearnstien, gezien door Sj.
Landman.
Aalschovers (lelgoes) ziet men in het voorjaar en
de zomer over lJlst vliegen. Ze mogen ook graag
even in de Geeuw en de Kerksloot vissen en dan
gaan ze verder naar de Witte- oÍ de Zwarle Brek-
ken oÍ andersom naar Heeg of Oudega. Het zi.jn
beste duikers en ze kunnen heel wat vis op. Als ze
genoeg vis op hebben, dan gaan ze zich heerlijk
drogen, met de vleugels en de staart uitgespreid
in de zon en de wind. Het zijn kolonie broeders, -
die in de bomen nestelen. Er blijft nietveel van de
bomen over, want ze poepen ze helemaal kaal en
dood. In de herfst verblijven ze het meest bij het
lJsselmeer.
Op 13 mei 1989 waren er hele mooie waarnemin-
gen, namelijk de tapuit, gele kwikstaart, twee oe-
verlopers (wipsturtgril) en in een half droge sloot

Thema-avonden
Groene Kruis
Kom je ook naar de thema-avonden over straffen
en belonen van je kind?
Deze avonden zijn bedoeld voor ouders van jonge
kinderen.
Kinderen leren veel door het gevolg wat hun ge-
drag geeft. Als ze iets doen wat een prettig gevolg
heeft, zullen ze het gedrag herhalen. Geeft het een
vervelende ervaring, dan is de kans groot dat ze
met het gedrag ophouden.
Als ouder kun je je kind helpen bij het leren welk
gedrag gewenst is.
In de praktijk blijkt dit veel vragen'op te roepen bij
ouders. Ze ziin er op veel momenten van de dag
mee bezig en vooral straf is een onderwerp wáar
twijÍels en vragen over zijn. Sommigen willen lie-
ver geên straf gebruiken en zoeken naaÍ andere
oplossingen om ongewenst gedrag te voorko-
men.
Anderen vinden een straf op zijn tijd geen bezwaar
maar gaan twijfelen als ze zien dat het maar weinig
uithaalt.
Ook belonen roept soms vragen op. Ouders vin-
den het omkoperij of zijn bang om hun kinderen te

-lrwennen als ze een komplimentje of een ka-
Yootje geven.

De avonden worden geleid door Inge Bakker, op-
voedingsvoorlichtster bij de kruisvereniging en
worden o.a. gegeven op donderdag 30 november
om 20.00 uur in Nii Ylostins te lJlst.
Er wordt ingegaan op de gevolgen van straÍ en be-
lonen voor het kind en de ouders. Bovendien wor-
den de deelnemers in de gelegenheid gesteld om
eigen ervaringen uit te wisselen.
Je kunt je opgeven bij de wijkverpleegkundigen
Bettine Kuipers en Peter van der Horst, lelefoon
05155-1484 of bij Bep van Dijk, teleÍoon 05146-
441 . Opgave tussen 1 3.00 en 1 4.00 uur.
N.B. Sinds 1 juli j.l. wordt er tussen de wijkver-
pleegkundigen in dit werkgebied meer samenge-
werkt. Daarom zullen er in de toekomst gezamen-
lijke bijeenkomsten gehouden worden om zo-
doende meerdere mensen tegelijk de gelegen-
heid te geven om o.a. een thema als dit te bijwo-
nen,

ANNA SCHRAA-VAN POPTA

GEDIPLOMEERD
PED ICU RE

Geeuwkade 11 - Telefoon 1930

Naaicursus
Wilt u de fijne kneepjes weten van het zelf mode
maken om nog meer plezier van uw geldbespa-
rende hobby te hebben?
Volg dan eens de naaicursus.
Maar ook als u nog nooit een kledingstuk zelf hebt
gemaakt bent u van hade welkom, want het geeft
immers zoveel voldoening een kledingstuk te ma-
ken en dragen wat naar uw eigen wensen en met
uw eigen handen is gemaakt.
Half januari gaat de wintercursus van stad en bij
voldoende belangstelling zullen er weer twee
groepen staÍ4en en wel op maandag- en woens-
dagavond.
Per avond zullen er maximaal 6 kursisten zijn,
waardoor een ieder voldoende aandacht kan krij-
gen.
De kosten voor 1 2 lessen à 1 ,5 uur zijn / 1 15,- en
deze lessen worden gegeven in het zijde-atelier
'Hawar' op Uilenburg. lnlichtingen en opgave bij
Betty Oppewal, de Fj0rslach 3,iei'2253.

Amnesty International
Al vanaf 1961 is Amnesty International een grote
menseniechtenorganisatie, die zich inzet voor ge-
welensgevangenen.
Van wezenlijk belang voor de gelooÍwaardigheid
en effektiviteit van Amnesty International is een
onpartijdige opstelling. Die onpartijdigheid houdt
in dat Amnesty lnternational haar doelen nastreeft
ongeacht de politieke kleur van regeringen die
mensenrechten schenden en van de slachtoffers.
Deze onpartijdigheid komt onder meertot uiting in
de rubriek Schrijven voor Gevangenen in het
maandblad Wordt Vervolgd, waarin steeds twee
of drie gevangenen uit politiek /geografisch uit-
eenlopende landen worden opgenoment
Afgelopen maand oktober werd geschreven voor
een 41-jarige Turkse vrouw. zij moet een straf uit-
zitien van 4 jaar en 4 maanden en 15 dagen. Zij zit
gevangèn in de provinciale gevangenis in Yorgat
en is daar de enjge vrouwelijke gevangene. Zij
was schuldig bevonilen aan het lidmaatschap van
een verboden padij.
Amnesty lnternational vraagt om vrijlating van
deze politieke gevangene.
ln oktober is ook geschreven voor een 4z-iarige
arbeider uit Dalian in Noord-oost China. Hij is ver-
oordeeld tot 10 jaar gevangenisstraf nadat hij in
juni j.l. gearresteerd werd tijdens een toespraak
voor een Amerikaanse ABC Televisieploeg. Voor
deze t.v.-ploeg had hij gezegd dat er 4 juni 20.000
mensen in Beijing gedood waren en dat sommi-
gen door tanks verpletterd werden.
Amnesty International vraagt ook om vrijlating
voor oeze man.
Elke 2e donderdagavond van de maand is er een
schrijÍavond in de Openbare Bibliotheek te lJlst.
Voorbeeld-brieven met enveloppe (/ 1,-) kunt u
daar ook komen halen, om de brief thuis te scrhij-
ven.
Namens Werkgroep Sneek e.o. en Werkgroep

tJlst.

Verenging
'Stadsbelang lJlst'
Het is enigetijd stil geweest rond onze vereniging,
wat informatie in lt Kypmantsje betreft.
Hier zijn enkele redenen voor, zoals het zich in-
werken van de nieuwe sekretaresse, de zomerpe-
riode en de bespreking van zaken, waaromtrent
weinig te vermelden was.
Inmiddels heeft elk lid zijn of haar accept-giro-
kaan voor betaling van het lidmaatschapsgeld ten
bedrage van f 2,50 (voor alleenstaanden of
/ 3,50 voor gezinnen weer ontvangen.
Wij roepen iedereen, die de kontributie nog niet
heeft overgemaakt op, dit op korte termijn te
doen. daar er anders weer aanmaningen verzon-
den moeten worden, teruuijl dit voor zo'n klein be-
drag toch niet nodig hoeft te zijn.
Het is wellicht nuttig u nog eens te wijzen op de
doelstelling van onze vereniging, t.w.:
- het behartigen van de belangen van lJlst in het
algemeen;
- het fungeren als tolk tussen inwoners van lJlst
en het gemeentebestuur;

OPENBARE
BIBLIOTHEEK
IJLST

U kent uw eigen bibliotheek nog
niet?
Kom eens kennismaken.
Als u in december lid wordt kunt u
een maand GRATIS lezen!
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langs de Sudergowei een zwarte ruiter. (Séwyt,
dat is zijn roep ook als hij wegvliegt).
In mei zag Jeltje Hemstra-Boschma een bergeend
met 10 kuikens in de Cingel te Oosthem. En in het
Piekemeer zag mevrouw ï. Visser- Feenstra 3
bergeenden hun jonge kuikens verdedigen tegen
de aanvallen van een blauwe reiger. Het liep goed
met hen aÍ, maar de blauwe reiger is geduldig en

er zijn dan ook al veel kuikens door de gulzige rei-
ger opgeslgkl B_ehalve kikkers eten ze ook graag
mollen, muizen en rdterÍJe-Ziet ze ook vaak op
het land staan en 's avonds staàhzeook nog wel
bij de straatverlichting in de O. Dijgracht te vissen.
ln de week van 25 mei werd familie Nauta aan de
Zuidwesthoekweg iedere morgen gewekt door
een luidruchtige grutto (skries). Hij zat hoog in de
bomen op een tak te roepen. Wat hij daar precies
deed was niet bekend. Sliep hij daar of lette hij op
zijn jongen die over het erf liepen? We weten het
niet, maar lastig was het wel.
28 mei 1989 zag D. Osinga een Rode Wouw bij de
Geref. Kerk aan de Stadslaan.
Juni: Scheepswerf Feenstra hèêft een nestkast
voor een torenvalk aan de achterkant van de
loods hangen, en met sukses broedde daarweer
een paaftje torenvalken (wikel). Zij brachten 5 jon-
gen groot.
24 iuni zag Joh. de Jong bij de spoorbaan 6
Kneuen en een snor.
1 I juli 1989 zat in de spoorputten een biizondere
meerkoet. Gewoonweg heeft een meerkoet een
witte bles en is hij verder zwart, maar deze was
gevlekt, wiVzwar.t, dus een buitenbeentie.
18 juli 1989 de witte kwikstaart broedde 2 keer in
de klimop bijÍamilie Nauta aan de Skerdyk.
Juli: de oeverloper (wipsturtgril) is deze zomer in
de omgeving van lJlst vrij veel aanwezig geweest,
meestal 1 à 2 stuks, maar ook een groepje van 5.
De ooaaak kan zijn dat ter weerszijden van de Ju-
triipêrvaart de polderdijken werden opgehoogd
en daar waren ze vaak te ziên.
3 augustus 1989 putters met iongen gezien bij de
Harinxmaweg door K. Schraa.
17 augustus '1989 raambotsing. Een ijsvogeltje
vloog bij S. de Witte in Oosthem tegen het raam en
nadat hij wat bijgekomen was kon hij zijn reis ver-
der vervolgen.
7 augustus 1989 5 wilsters of goudplevieren langs
de Jutriipervaart gezien. De eerste herfstbode in
deze mooie zomer, Sj. Landman.
Uilen meldingen kwamen uit de Julianastraat door
O. Schilstra, Ylostinslaan door D. de Heer, 'tZouw
door L. Kerstma en Íamilie Schuurmans. Het be-
trof hier vrijwel zeker de ransuil.
24 september 1 989 waterhoentje broedde 3 keer
dit jaar aan de Sudergowei aldus J. Lageveen.
Verder broedden ze langs het schelpenpad, twee
paanjes bij familie De Bruin en in de buurt van het
baken.
Dankzij de twee zachte winters die we gehad heb-
ben, is de stand van de waterhoentjes vrij goed. In

het nazorggebied van de Vogelwacht werden dit
jaar 30 broedgevallen geteld. Voor de 'reidhints-
jes' valt te hopen dat de komende winter niet erg
streng zal worden.
Meer gegevens komen in een volgende editie van
dit blad.
Waarnemingen graag melden bij Sj. Landdman,
tel. 2046, De Kearnstien 16, lJlst.

Een aardig inan in Opende
verloor zijn pruik, wat een ellende,
Het ergste was niet de kou
want dat wende al gauw.
Maar dat zijn vrouw hem niet meer herkende,

^-rTrÍff'q -*dï5i'g
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Thema-avond
georganiseerd door de
E.H.B.O. afd. lJlst en de
Patiëntenraad lJlst e.o.
Verslag van de thema-avond van 24 oldober,
georganiseerd door de E.H.B.O. afd. lJlst en de
Patiëntenraad Ulst e.o.
Inleidster: mevrouw Dijkstra, konsulente van de
Ned. Brandwondq! Stióhting.
Doelstellingen van de Nederlandse Brandwonden
Stichting zijn:
- bevorderen van een optimale behandeling van
patiënten met ernstige brandwonden;
- preventievan brandwonden;
- het in stand houden van een goed funktione-
rende huidbank.
Er zijn drie brandwondencentra in Nederland, te
weten Groningen, Bevenivijk en Rotterdam.
De meeste brandwondongevallen gebeuren in en
om het huis, namelijk 80%, 15% in de industrie en
5% in het verkeer.
Wat zijn brandwonden?
Brandwonden kunnen worden onderscheiden in
1 e, 2e en 3e graads verbranding.
Kenmerken van de wonden:
- bij 1e gr. verbranding is de huid nog heel, wel
rood verkleurd en pijnlijk;
- bij 2e gr. verbranding is de huid rood, met bla-
ren en pijnlijk;
- brj 3e gr. verbranding is de huid aangetast en
niet pijnlijk.
Verbranding begint bij een hitte boven 44 graden
C. Belangrijk is de eerste hulp bij brandwonden.
- Doven van het vuur, door-bijvoorbeeld te rollen
over de grond als de kleren branden. Nooit gaan
hollen met brandende kleren. Doven van het vuur
met water;
- begin direkt daarna met koelen. Dit gedurende
ongeveer 5-10 minuten, met een zachte straal. Tij-
dens het koelen eventueel vooaichtig vastzit-
tende kleding veruvijderen;
- smeer nooit iets op de wond. Hierdoor kan juist
inÍektie ontstaan. Door de verbranding is de huid
al steriel geworden;
- als de huid er aangetast uitziet en er blarên ont-
staan, een ans waarschuwen:
- patiënt niet laten eten en drinken, in verband
met braken:

rTFr-T

Patiëntenraad lJlst e.o.

t-

ll_rll_

- indien het slachtoffer vervoerd moet worden,
moet dit altijd zittend gebeuren.
De eÍnst van de wond kan worden vastgesteld
door een prik in de huid; dan kun je namelijk vast-
stellen of er zenuwbanen zijn aangetast. Of door
druk op de huid: als je op de huid drukt en daaron-
der verkleurt het wit, dan zijn de bloedvaten niet
beschadigd.
Bij patiënien met ernstige brandwonden wordt
aangetaste huid verwijderd en gezonde huid of
donorhuid getransplanteerd. Donorhuid moet
worden gezien als een biologisch verband. Als de
donorhuid is aangebracht vermindert al snel de
pijn. Doordat de patiënt geen'pijn meer voelt, is de
kans op een snellere genezing groter. De aange-
taste huid geneest onder de donorhuid - dit dq
ongeveer 14 dagen - en dan wordt de donorhrlït/
als een korstje afgestoten.
Mevrouw Dijkstra legt nog eens extra de nadruk
op het belang van donorhuid. Door middel van het
donorcodicil kunnen mensen aangeven datzij na
hun overlijden huid beschikbaarwillen stellen. Zo-
doende wordt de huidbank in stand gehouden.
Ook houdt de Ned. Brandwonden Stichting zich
bezig met het opzetten van Projekten voor basis-
scholen, peuters en kleuters en bejaarden. Pro-
gramma's betreffende deze projekten kunnen
worden aangevraagd bij de Ned. Brandwonden
Stichting.
Namens de E.H.B.O. aÍd. lJlst en de Patiënten-
raad lJlst e.o. wordt mêvrouw Dijkstra bedankt
voor deze inleiding door middel van een bloe-
metje en een Íinanciële bijdrage voor de Ned.
Brandwonden Stichting.

Geke Philips

Wist u dat...
- sinds kort het werkgebied van de Patiënte.
raad is uitgebreid met de plaatsen Jutrijp/Hoàí
mefts, Niiland en Heeg..
- zich vanuit die plaatsen 4 nieuwe leden hebben
aangemeld.
- wij in verband met het vertrek van 3 leden van
de Patiëntenraad uit lJlst naar nieuwe enthousiast
leden zoeken.
Hebt u belangstelling dan kunt u zich richten tot
Conny Zondervan, Sudergoweg 6, lJlst, tel.
051 55-2345.

WI NTERVAKANTI E's 89/90
Naar sneeuw of zon...
boek Uw vakantie bij:

Galamagracht 1

lJ lst
Te1.05155-1426

Openlngouren: 9.00-12.30 uur/13.00-16.00 uur
vrijdagavond 1 9.00-20.00 uur
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Geeuwkade 9:
S c h e e p s w e rt/ B o e r d e r i j / R e d e r i j lt&-fifftR AIERLEI I
Dit 'stukje' lJlst heéft een merkwaardige geschiedenis. In de 17e en tot halver-
wege de 18e eeuw is hier een scheepswerf van de familie Groles gevestigd.
In 1856 worden de huizing en scheepstimmerschuur verkocht en aÍgebroken.
Gosse Kla2es Bosma, boerenknecht te Oosthem, laat er de nu nog bestaande
boerderij bouwen. Verschillende veehoudefs oefenen hun bedrijÍ hier uit.
Geale van der Kooy is de laatste boer op deze'pleats'.
In 1968 verkoopt hij dit pand aan drs. A.P. Bakker, die zich hier vestigt onder
de naam 'Zeilschool Vooruit'. Omstreeks 1973 wordt de naam veranderd in
'Rederij Vooruit'. Het is'in Nederlànd het oudste bedrijf dat zich heeft toege-
legd op de verhuur van traditionele schepen zoals klippers, schoeners en tjal-
ken,

21-7-1984. Boerderij Geeuwkade g. Achter de
schuurdeuren rechts op deze foto is nu het kan-
toor van Redeilj 'Vooruit' gevestigd. Voor de
Tweede Wereldoorlog had de veerboot Johanna
Jacoba van Pieter Sybesma hier zijn vaste lig-
DIaats.

volgende 'vastigheden'. 'Eene huizing met eene
daarnaast staande onlangs nieuw gebouwde
scheepstimmerschuur bij Anne Jelles Crolis als
medeëigenaar in gebruik. De koper moet de hel-
ling die op het voorerÍ is op taxatie bij de aanvaar-
ding in contanten voldoen.'
Murk Willems Hoekstra, ontvanger te lJlst, wordt
koper voor Í 2254,-. De familie Croles verplaatst
later haar werkzaamheden naar het einde van Ze-
venpelsen, in de volksmond 'de iizeren helling'
genoemd. De loods van Technisch BedriiÍ Bakker
herinned hier nog aan.

Boerderij
Ontvanger Murk Willems Hoekstra handelde voor
en namens Gosse Klazes Bosma (1830-1896)
boerenknecht en Grietje Johannes' Fortuin, echt-
lieden te Oosthem.
Zij laten het huis, de scheepstimmerschuur en de
hellling afbreken en bouwen op deze plek een
boerderij.
Het is het nu nog bestaande pand Geeuwkade 9.
In de voorgevel is tussen de ramen een gedenk-
steen ingemetseld met de tekst: De eerste steen
gelegd aan dit gebouw door Klaas Gosse Bosma
den 1e Augustus 1856. Zeer waarschijnlijk was
Klaas de oudste zoon van bovengenoemd echt-
paar. Het is niet precies bekend hoelang Gosse
Bosma hier'geboerd' heeft. Grietje Foduin over-
lijdt in 1864 op de jeugdige leeftijd van 39 jaar.
Omstreeks 1880 woont Waling Gerkes Waling
(1 845-1 907) hier, daarna Bontje Looyenga (1 869-
1 937), A.R.-wethouder, en daarna ongeveer3 jaar
Folkert Bruinsma.

In november 1922 koopt Johannes van der Kooy
(1879-1965) van Wommels deze boerderij.
In 

.1 946 neemt zoon Geale van der Koov het bedriif
over. Het land van deze 'pleats' lag aan de Oos-
themmer meer, de oude Hemdijk en de Wijmerts.
Eerst werd het hooi per praam naar huis vervoerd,
later ging dat met paard en wagen. In de boerderij
konden 's winters 16 koeien op stal staan. Er was
eertijds ook een echte'molkenkelder'. Dat is een
kelder, bij voorkeur op het noorden, waar vroeger
de melk werd gezet om af te romen.
In de schoorsteenmantel zat inderlijd een zoge-
naamde achterglasschildering, voorstellende Je-

ScheepswerÍ
- r naam Croles, ook wel geschreven als Carolus,

.-,olis of Kroles, komt reeds in 1668 in het lJlster
Stadsarchief voor. Verschillende leden van deze
familie maken deel uit van de lJlster Vroedschap
(= stadsbestuur).
Jelle Pieters Crolis (1753-1830), de eerste
scheepsbouwer uit dit geslacht, wordt in de ar-
chiefstukken gewoonlijk'Meester' Scheepstim-
merman genoemd. Voor zover nu bekend"is
bouwde hij zijn schepen op de wed die stond óp
de lokatie Geeuwkade 9.
ln 1778 levert hij zijn eeÍste 'coffeschip' af. In de
jaren 1778-1790 worden er negen koffen ge-
bouwd; zij hebben doorgaans een lengte van 15
meler.
Verder worden er (hek)schuiten en tjalkschepen
gebouwd met een lengte van 21 meter.
Na het overlijden in 1830 van Jelle Pieters Crolis
neemt zijn oudste zoon Anne Jelles Crolis (1777-
1857) de werÍ over.Zijn produktiviteit is niet groot
geweest want er zijn bijna geen akten over zijn
werkzaamheden gevonden.
Dit in tegenstelling tot zijn jongere broer Jelle Jel-
les Crolis (l792-verdronken in 1'85.1), die een be-
kende en aktieve scheepsbouwer was. Op 1 9 fe-
bruari 1856 vindt de finale verkoop plaats van de

Foto juti 1987. Geale van der Kooy en zijn vrouw
Sipkje Mollema. Zij 'buorken' van 1946-1968 op
de boerderij Geeuwkade 9.
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4 jaargetijden dekbed voor a
ZOMER - WINTER - HERFST - LENTE

Onderdekens voor waterbedden
Tijk 1000/0 katoen

XAE@
chemisch reinigen

Vulling zuiver scheerwol,

Het geheim van Texel
Het eiland Texel in de Noordhollandse Waddenzee..
Dit prachtige ongerepte natuurgebied, gekoesterd
door de zon en bespeeld door de wind, is de
bakermat van'n uitzonderlijk ras stamboekschapen,
wereldwijd bekend door zijn onovertroffen wol-
kwaliteit.
Eeuwen geleden al ontdekten de Texelse boeren de
bijzondere eigenschappen van de Texelseschapen-
wol. Wie last had van reuma-, spier- of gewrichts-
pijnen legde zich te rusten tussen de ruwe schaaps-
vachten. Na h weldadige slaap waren de pijnen
verdwenen....
De helende en verkwikkende kracht vindt u in de

É'E DEKBEDDEN EN oNDERDEKENS.
Een dekbed of onderdeken van dezelfde hoogwaar-
dige kwaliteit als de Texelse schapenwol.

Lekker warm in de winter
Ventilerend in de zomer. . . . . .

500 gr/ mz

850 grl m2

500 gr/ mz
850 gr/m:
ook in alle maten verkrijgbaar

Afmetingen

153 x2t4 Í 342,-
t53x2l4 f 367,-
l83x2l4 t398,-
l83x2l4 f428,-

Onderdeken:

+ 850 grlm2

90 x 200
140 x 200
ló0 x 200

Í t82,-
f 262,-
ï 293,-

Dekbed:

+ 650 grl m2

140x200 f242,-
200x200 f34,-
240 x2C0 Í 393,-

Nekkussen: 35x60

Kussen 50x60
60x70

59,50
ó9,50

r
r

4 jaargetijden
dekbedden

140 x 200
200 x 200
240 x200

Alle maten zijn ook in de lengte van220 cm
verkrijgbaar.

r 329.-
J 10Y.-

"f 5S8 -

:::tl0-lilfli"lliilfl P0

DEKBEDDEN EN ONDERDEKENS
Een natuurluke remedie te$en slapeloosheid,

reuma-, spier- en gewrichtspijnen !

Étalcr dekbed en onderdeken.
Een authentiek natuurprodukt.
Texelse dekbedden en onderdekens worden met de
hand vervaardigd volgens een speciaal procêdé. Alle
natuurlijke bestanddelen, zoals vet en merg, blijven
in de wol, zodat deze z'n natuuÍlijke eigenschappen
behoudt. Door de eerste klas wolkwaliteit bent u
binnen enkele ogenblikken heerlijk warm op uw
dikke onderdeken, dekbed of beide. Warmte die zich
aanpast - geen transpiratie - dankzij de ventilerende
werking van wol en het katoenen tijk. Soepel en
comfortabel omdat niet alle lanoline wordt uitgewas-
sen. De wol verschuift niet en hoeft niet bijgevuld te
worden.

NIEUW: Het vier jaargetijden dekbed.

Dit bestaat uit twee delen. Eên dekbed met een vul-
gewicht van 400 grlmz te gebruiken in voor- en
naJaar.

Het andere dekbed met een vulgewicht van 250
gr/m2 voor de zomer. Of op elkaar vastgemaakt
door middel van twee ritsen, voor de koude winter,
totaal 650 grlm2.

MET EEN TEXELER KOMT U AAN HET
SCHAAPJES TELLEN NIET TOE.

WOLMERK

írr,'ff;i;ltjtwD E KB ED D E N. ON DE RD E KEN S
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Op sa'n foet, sei de man
en dan in houtene

'dy iel beweegde net iens -'
'- en it wetter s0ze der oer-'
'- se makken der samar kókjend wetter fan.'
'No, ik moat earst de plysje mar belje.'
'Ja, dat freegje we heit no de hiele tiid al.'
'Nee, we moatte der earst hinne te sjen. We kinne
samar ek net mar wat sizze.'
'No dat dogge wy ek net.'
'Hy leaut És net Kees.'
'Nee, no hy moat earst sels mar sjen dat de iel
fuort is.'
'No net leauwe, net leauwe, mar ja ik kin't my hast
sels net foarstelle.'
'No lêsten wie der ek ien yn Ruslàn.'
'Ja dat wit ik, dat ha'k lêzen.'
'Heit moat de fotograaf op belje fan 't Kypmantsje,
dan kin dy dêr foto's Ían nimme.'
'Fan dy lege amer tink? No se sille harren blau
laitsje.'
'No oer dizze feaft en dan is it dêre.'
'Sjoch hjir lizze Pieter syn klompen.'
'Jady ha'k Étskopt, oars koe'k net sa hurd drave.'
'Sjoch hjir leit Kees syn angel -'
'- ja want ik rekke Íertize yn 't snoer. Hy is hielen-
dal oan stront.'
'Hjir sieten jim?'
'Nee, sjoch hjir. Sjoch hjir stiet Ís blikje mei
wjirms.'
'Moast sjen de wjirms binne der ek Ít!'
'lt bllkje is gleon! Moat heit fielel'
'Fer- , dit is al apart. Heden!'
'Moat heit dy amer ris sjen. Hielendal ferskrompe-
lel'
'ïroch 't gleone wetter!'
'Minsken-noch-en-ta. Wat stiet És te wachtsien.
En se diene jimme neat?!'
'Nee, se laken mar wat.'
'Mei hoeÍolle wienen se?'
'Mei harren trijen.'
'No en wer binne de Íoetorinten dan?'
'Dy binne der net. Se wiene wol hiel grut mar se
wiene hiel licht.'
'Hoe witst dat sa?'
'Dat koene we wol sjen oan harren rinnen en hoe
oft se Ét dy klep weikamen.'
'Der hiene se gjin wurk Ían.'
'Ferhip, wat is dit?'
'Hjir hat dat oranje ding st0n. Sloch dit is fan ien
poat.'
'Minsken noch-en-ta. En se frieten dy iel op... we
meie de plysjes yn Makkum en Starum wo war-
skógje.'
'Hoe sa dat heit?'
'No dat binne fan dy fiskersplakken. En Lemmer.
Miskien ha se de smaak wol te pakken.'
'No hjir kin dy fotograaf Ían lt Kypmantsje dochs
wol in foto fan meitsje?
'Ja men soe sizze fan wol.'
'En de plysjes heitl?'
'Ja, dy moatte dit ek marris hifkje.'
'En ik moat in nije angel Ét'e fersekering ha.'
'Jonge, jonge, wurdst wráldferneamd. Yn ien
klap. Jimme komme yn alle kranten.'
'Hiene we der mar in foto fan nimme kinnen.'
'Ja, mar Pieter, dêr rekkenst net op.'
'De deale, dit is my wat. In UFO. De kranten
steane der soms fol Ían.'
'Komme wy dan ek yn'e krante heit?'
"k Wit net. We moatte manis sjen.'
'As se És mar leauwe wolle.'

'Dêre, dêre yn 't làn. Dêr ha we se sjoen.'
'Ja, earlik wier, heit, se wiene hiel grut.'
'Êh jonges doch net sa oeremus. Wat wie dêr
dan?'
'No se kamen der samar oan -'
'- we hearden se net iens. Heit moai de plysje bel-
je!'
'No kalm, kalm, kalm. No net sa oerstjoer raze en
skreauwe.'
'Ja al. Heit leaut Ís net. Heit moat komme!'
'We kinne dêr noch wol sjen, wêr't dat ding st0n.'
'Hokker ding?'
'No, dat grutte ding, dêr't se Étkamen!'
'Wa kamen der dan Ét. lk kin der sa gjin touw oan
Íêst knooe.'
'No dy mannen. Se wiene hiel grut.'
'Ja, ja wiene dat mannen dy't jimme nêt koene,

Vamen se Ét in oar làn of sa en hokker soarte auto
hiene se dan?'
'lt wie gjin auto -'
'-se kamen samar Ét de loft!'
'Ut'e loft?!'
'Ja, Ít 'e loft. lt wie hiel grut oranje en we hearden
se hast net.'
'lt waaide allinne mar in lyts bytsje.'
'Hiel grut oranje? ln fleanmasine of sa?'
'Nee, it wie gewoan rfln. Oranje, mei fjouwer
grutte poaten der0nder.'
'No, ik begryp der neat fan. Wêr wie dat dan?'
'No yn de achte fan De Boer. Dêr wiene wy oan't
Íiskjen.'
'Ja en ynienen wienen se dêr.'
'Jimme sieten te fiskjen.'
'Ja-a, dat ha we no al tsien kear sein.'
'Heit moat de plysje belje.'
'Binne se dêr dan no noch?'
'...uhh, nee se bin'werfuort gongen.'
'No dan! En ha se meijimme praten?'
'Nee. Pieter sei earst noch: Wa binne jim?'
'- ja doe kamen se mei de holle Ét in klep. Se hiene

hiele lytse holle.'
\-a mei trije eagen, en se hiene gjin earen -'

'- nee allinne twa pinnen op 'e holle -'
'- en se wiene hielendal grien -'
'- en doe kamen se der É t, se wiene wol fjouwer
meter-'
'- ja hiel grut wiene se en hielendal grien -'
'- en se hiene neat oan. mar se wiene ek net nea-
ken -'
'- nee se wiene gewoan Ét ien stik.'
'En dy hawwe jimme echt sjoen?' '

'Ja-a, echt wier. Se seine neat, se laken mar wat.'
'No dan moat ik fuortendaliks de plysje belje.'
'Ja-a, dat siz2e we no de hiele tiid al.'
'Dat binne UFO'S west. Dat kin net misse. Wêrwie
it?'
'No heit moat meikomme. We kinne it dêr noch
wol sjen.'
'En se diene jimme neat?'
'Nee, doe't se der ritkamen r0nen wy in eintsje

' werom it làn yn. Mei Ís angel yn 'e hàn.'
'Ja, want Kees sei: lk feech der op los.'
'Ja, mar se seagen gewoan eefkes yn't amerke -'
'- en hellen dêr de iel Ét -'
'- en lieten se sa yn de m0le gliedzje.'
'Snosken se dy iel op?'
'Ja-a, se hiene in hiele grutte giele tonge -'
'- dêr slikken se har mei om de m0le.'
'En koene se dy glêde iel samar pakke?!'
'Jahaa, dy fingers wiene hiel frjemd:'

'Ja, ja, dat is faak it probleem mei dy UFO's. Men
kin soms ek moai foar gek setten wurde.'
'No heit moat earst de plysje marris belje.,
'Ja, ja,'k wit net,'k wit net...'
'Hoe no heit? Wat is der dan?'
'lt is miskien wol better dat we Ís stilhàlde.,
'Marre... dat...'
'Ja jonges, háld it mar stil. Wat stiller wat better.'
'Hoe sa. wêrom dan?'
'No as jimme skylk grut binne, sille jimme it wol
better begripe, mar soms is swijen folle better as
prate.'
'Oh heit, hiene we no mar in Íoto nommen!,

Krrur ril uu /trrrttur Èr
:t]t wltrtlPlEttt?

aÍltrK ot Dtt ? lo,. prtftt tEl max tEl Dlo
De premie geldt voor binnenwerk in de periode

von20-ll t/m 22-12 1989 en von 8-l t/m ló-3 1990.

Voor niet-porticulieren is de winterpremie op

binnenwerk í 35,

P.F,

BII. DI l|lJI]IITERSCI|ITDEH
Dt Wrxrttt€HtrDtt tolo? voot Krturttrt yltrttt

J.G.DEVRIES - TJT.ST
schilder. en behange rsbeclrgÍ

doe.Ipt-zelÍ.zaalc
Galamagracht 13 - Tel. 05155-1387

ltl

SVOE NCUIST-NO
studio voor gro{ische vormgeving
en oroduktte

ontwerp en uitvoering van huis-
stijlen, beeldmerken. advertenties,
Íolders, brochures, katalogie,
kalenders, verpakkingen, perio-
0reKen enz.

galamagracht 34, 8651 ec ijlst
teleÍoon 051 55-2407/ 1 820

UWWI|\lTIRSC11IIOIR

ffi
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Voor nieuwbouw, uitbreiding ot
onderhoud van uw:

. verwarming
(C.V. en lokale verwarming)

. Sanitair en waterleiding

. Zinkwerk

. Dakbedekklng

Installalie- en loodgieteÍsbèdriiÍ

A. SIIPERDA
Stadslaan 2a, teleÍoon 05155-1224

HOOGSTE TIJD...
Iaat nu voorzetramen plaatsen!

- vrilwel geen beslagen ruiten meer- geen koude tocht meer bij het
raam- goedkoop in aanschaÍ- uitstekende isolatie. geen hak en breekwerk. bij uitstek geschikt voor: erkers -
schuiÍramen - draairamen - deuren- levertijd 1 week!
(ijs en weder dienende)* zwaar aluminium prof iel

J.G.DEVRTES -IJLST
sdrilders- en behongwsbdr gÍ

doe.het-zelÍ-zrrcrl<
Galamagracht 13 - Tel. 05155-1387

Stickerruilburo

Erwin Zijlstra
Galamagracht 21, 8651 EB lJlst

HeeÍt u nog enkel glas,
dan is het NU tiid
ons te bellen...

Tel. 051

o bloemen
. planten
. bloemsierkunst
. tuincentrum
o tuinarchitectuur
Dit alles in uw 'êigen stad'

VOOR UW HARTIGE HAP

SNACKBAR 'DE WITTE KAT'
lJ LST. TEL. 05155-1388

Open van dinsdag tot zondag.
MAANDAGS GESLOTEN

Openingstijden: van 1 7.00-24.00 uur
vrijdags tot 01 .00 uur, zaterdags van 14.00-02.00 uur

Geachte klanten,
Om de geruchten de wereld uit te helpen...
Het "lJlster Warenhuis" bfirt| maar gaat verder in pand nr.8.
De decembermaand 30o/o korting op alle japonnen, b/ouses,
vesten, truien en rokken. Verder op al onze broeken, behalve
"Caroche" en "Lee".
Alle sportschoenen en sportkleding 1- regenkleding 30o/o korting.

"lJlster Warenhuis"
M. v.d. Veen

Galamagracht 5 * 8 te|.05155-1229

Ruime sortering KERSTARTI KE LEN

Kaarsen (o.a. ook adventskaarsen)
Kerstglas
Div. soorten versiering, boomslingers e.d.
Papieren tafellakens en servetten

De grootste sortering KERSTKAARTEN

Nij !!!
Kryst- en Nijjierskaart fan
in winterske mole "DE RAT,,

Veel materiaal om zelf kaarten te maken
o.a. kant en klare kaarten + envelop

vele soorten gekleurd karton
filigraan stroken ^onook.de
origami papier vtiiu"!ff!íivrs't'

VISSER-IJLST
BOEK- EN FOTOHAN DEL - SPEELGOED
Galamagracht, teleÍoon 1 3'l 8
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zus in Gethsemane. Dit kunstwerk is later teloor
gegaan.

Stroom
ln het begin van deze eeuw werd in Friesland ge-
start met de elektriciteitsvoorziening. In lJlst
wordt in 1912 begonnen met de aanleg van het
'elektrisch'.
De leidingen waren toen nog bovengronds en hin-
gen aan hoge houten palen. Er werd hier een coó-
peratieve vereniging met de naam'Electra' opge-
richt. Het doel hiervan was de aansluitingen naar
de diverse panden te bevorderen. Deze vereni-
ging is in 1931 weer opgeheven. Omstreeks 1929
werden de eleKrische leidingen in de grond ge:
bracht. Douwe Visser, boekhouder bij houthandel
Oppedijk, was voorzitter van de vereniging Elec-
tra. Hij woonde naast Van der Kooy in het huis
waar nu Fré Post woont.
Visser wilde de stroomkabel niet door zijn tuin
hebben. Daarom werd in de vooruval een sleuf ge-
graven om daar de kabel in te leggen. Johannes
van der Kooy, vader van Geale, aanschouwde
deze gang van zaken en zei: 'Dan kin die kabel by
my ek wol yn 'e wál làns. lk haw die graverij yn 'e
tÉn leaver ek net!'

. 'Far het door hem voorgestelde plan was vol-
\éns de vereniging Electra (lees voorzitter D. Vis-

ser) niet uitvoerbaar! Van der Kooy hield voet bii

stuk: De kabel bij Visser niet door de tuin, dan bij
hem ook niet.
Het meningsverschil liep zo hoog op dat Van der
Kooy werd uitgesloten van stroomleverantie.
Na dit voorval beplantte Johannes van der Kooy
de gehele wal langs de wijk, die tussen hem en de
woning van Visser lag, met wilgen. Toen 'buur-
man' Visser vroeg waarom hij dat deed was het
antwoord: 'lk gjin stroom, do gjin ljocht.' Deze wil-
gen, waarvan er nu nog enkele staan, namen later
veel licht weg van het huis en erf van Douwe Vis-
ser.

Zeilschool/Rederij
In 1968 verkoopt Geale van der Kooy zijn boerde-
rij aan drs. A.P. Bakker. Van der Kooy en zijn
vrouw verhuizen naar Popmawal 7, nu wonen zij in

Maatschappijvlag van de Rederij

het wooncentrum Nij Ylostins. Na een fikse ver-
bouwing van twee maanden oefent Adri Bakker
hier een bedrijf uit onder de naam 'Zeilschool
Vooruit'. In deze zeilschool kunnen maximaal 40
gasten overnachten.
Het woongedeelte wordt ook ingrijpend veran-
derd en aangepast aan de eisen van de familie
Bakker.
ln de jaren 1972t73 gaat Bakker zich specialise-
ren op de verhuur van traditionele schepen zoals
sk0tsjes, schoener, klippers en zeetjalken. De
naam wordt veranderd in 'Rederij Vooruit'. De re-
derij is een zelfstandige Maatschap waar momen-
teel 28 schippers bij zijn aangesloten. De thuisha-
ven van de vloot is Harlingen, hier is ook de hoofd-
vestiging van het bedrijf. De schepen van Rederij
Vooruit zijn herkenbaar aan de blauwe vlag met de
witte'V'. De 2 omgebouwde sk0tsjes van Bakker,
een groene en een bruine, hebben lJlst als thuis-
haven. Als ze klaargemaakt worden voor een trip
liggen deze schepen vaak aÍgemeerd aan de wal
van het hier uitvoerig beschreven pand Geeuw-
kade 9.

Met enige fantasie zoLt men kunnen stellen dat
deze historische plek, waar eerst een scheeps-
wert was en van 1 856 tot 1 968 een boerenbedrijf.
nu weer is teruggekeerd in de maritieme sfeer.

Fr.B.

Kaatsklub'Nije moed'
Zaterdag 7 oktober werd in de sportzaal De
Utherne de eerste ledenpartij seizoen '89-'90 ge-
houden. Er waren 5 partuÍen zodat er in één poule
gekaatst kon worden. Het partuur dat de meeste
eersten bijelkaar kaatste werd dus winnaar.
Er werd zoals Altijd fel gekaatst. Partuur P. Tuin-
man, Y. de Boer en D. Hoekstra waren in de eerste
padij niet in vorm, maar kwamen goed terug en
hadden op het eind van de kaatsmiddag 19 eer-
sten bij elkaar gekaatst.
Het partuur C. de Jong, C. de Groot en G. de Jong
ging goed uit de startblokken. Met een wat min-
dere partij er bij kregen ze toch nog 22 eersten.
Partuur nummer 3 W. Boonstra, H. Douma en H.
1 Vries kregen in de eerste partij tegen paftuur
\.'mmer 4 H. Dijkstra, W. Reen en P. Bijlsma geen
poot aan de grond, maar later kwamen ze steeds
beter in hun soel.
H. Dijkstra, W. Reen en P. Bijlsma begonnen dus
zeer sterk maar zakten wat in en tenslotte kwa-
men ze op 18 eersten.
Partuur nummer 5 J. Postma, J. v.d. Wal en B. v.d.
Wal kaatsten goed en in de laatste partij tegen
Boonstra, Douma en De Vries hing er veel vanaÍ.
Werd deze gewonnen door pariuur Postma, wa-
ren ze winnaar van de middag. Maar op stand 5-5
en 6-4 ging het laatste bordje naar partuur Boon-
stra, Douma, De Vries.
De uitslag was dan ook Boonstra, De Vries,
Douma nummer 1 met 24 eersten en oartuur C. de
Jong, G. de Jong en C. de Groot nummer2mel22
eerslen.
Wat is het toch een mooie spod het kaatsen. Er is
zelfs een aparte kaatsers-taal en die gaat de hele
wereld over.
In Paterson in New Yersey U.S.A. werd zelfs ge-
kaatst.
Zo goed zelfs dat het Amerikaanse woordenboek
een nieuw woord op moest nemen. Het woord
'cairmblixam'. Dat is amerikaans voor kaatsen!
Die mannen daar in Paterson zijn als goede Frie-
zen op het kaatsveld een en al vuur, zodoende
hoorde men ze vaak roepen 'kear him bliksem!'.
En zo is dat het woord geworden voor kaatsen.

Topplay cairmblixam, dat kan niet iedereen, daar
moet je een Fries voor zijn.
Er was eens een kaatser, die de bal zo raakte, dat
zijn maat zei: hij slaat ze naar Amerika! Maar toen
raakte die maat zelf een bal en ... vloog de wereld
uit!
Misschien is men daarom wel opgehouden met
die medailles voor de verste bovenslag. Het was
niet meer na te meten.

J.W.

G.V. Stànfries Nieuws
Zaterdag 28 oktoberj.l. werden de groepsspring-
wedstrijden van rayon Sneek gehouden in de
'Sneker Soorthal'.
Ook onze vereniging was hier vertegenwoordigd
en wel door5 ploegen, t.w.:2 x jeugdturnstersVm
12 jaar, lx jeugdturners t/m 12 jaar, 1 x turnsters,
1x mixploeg bestaande uit 6 heren en 1 dame.
Dit jaar werd voor het eerst het systeem gehan-
teerd dat een bepaald aantal punten recht gaf op
een prijs. De prijzenverdeling was als volgt: 3e
prijs '12.00-12.45 p.;2e prijs 12.50-13.45 p.; 1e
prijs 13.50 p. en hoger. De hoogstgeplaatste
kreeg de titel: Rayonkampioen. Dit betekende
voor onze vereniging:
meisjes l: lange mat 1 2.1 0 p, 3e prijs; mintr. valmat
13.80 p, 1e prijs; kast 12.30 p, 3e prijs.
meisjes ll: lange mat 14.60 p, 1e prijs; minitr. val-
mat 15.10 p, 1e prijs; kast 15.50 p, 1e prijs.

.jongens: lange mat 15.20 p,.1 e prijs; kast 1 7.30 p,
.1e prijs + rayonkampioen (tevens hoogste score
van de dag!).
mixgroep: lange mat .15.40 p, 1 e prijs; paard .1 

6.50
p, 1 e prijs + rayonkampioen; minitr. valmat 14.30
p, 1e prijs + rayonkampioen.
turnsters: kast 15.40 p, 1e prijs + rayonkampioen;
minitr. valmat 14.70 p,1e prijs + rayonkampioen;
lange mat 1 4.1 0 p, 1e prijs + rayonkampioen.
Een bijzonder geslaagde dag hetgeen heeft geleid
tot deelname aan de Friese springwedstrijden
welke gehouden worden op g december a.s. in
Leeuwarden. Hier zullen 2 ploegen aan deelne-
men: een jongens- en een damesploeg.
Van deze resultaten zullen wij te zijner tijd melding
maKen.

Fries kampioenschap voor de jongesn van
StánÍries uit lJlst.
Damwoude. In sporthal de'Boppeslach'te Dam-
woude vonden zaterdag 5 november de friese D
kampioenschappen plaats. Elke vereniging kon 1

oÍ 2 ploegen afvaardigen. Een vijftal ploegen had-
den zich hiervoor ingeschreven. Van de gymnas-
tiekvereniging Stánfries uit lJlst onder leiding van
Lieuwe Bergstra nam een jongensploeg tot 12
jaar en als tweede een jongens/herenploeg deel.
Laatstgenoemde Stànfriesploeg bestond uit
Nolke Jan Bergstra, Douwe Dijkstra, Christiaan en
Cyrus Kruis. Deze ploeg behaalde een prima
derde plaats. De strijd ging tot grote verrassing,
tussen de jongensploeg van Stànfries en V en K
uit Harlingen. Na vijf van de zes onderdelen had-
den de Harlingers nog een voorsprong. Op het
laatste onderdeel springen behaalden de lJlster
turners een dusdanige score, met als hoogste
Gerben Dirk Bergstra 8.55, dat de V en K turners
werden verslagen. De beste turnervan deze D ka-
tegorie was Tjerk Bakker. De kampioensploeg
werd verder nog gekompleteerd door Rudy Bos-
ma, tweede individueel, en Frank Calis.
Uitslag: 1 . Stánfries 1 129.60; 2. V en K 128.90; 3.
Stánfries 2118.70.

Dartclub 'Het Wapen van
lJlst'
Op 'l oktober j.l. is er in lJlst een dartvereniging
opgericht in 'Het Wapen van lJlst'.
Het dad-spel is in Friesland een vrij jonge tak van
spoÍ't. De meeste mensen die weinig weet hebben
van deze spod hebben het dikwÍjls over 'pylkje
gooien'. De regels lijken in eerste instantie vrij in-
gewikkeld. Niets is minder waar!
Het spel kan praktisch door iedereen gespeeld
worden, en u hoeft zeker niet over speciale kennis
te beschikken. Door af en toe te oefenen kunt u al
ver komen!
Op donderdagavond vanaf acht uur zijn we met
een aantal spelers in staat u de regels binnen vijÍ
minuten uit te leggen.
In Íeite bent u dus in staat onmiddelliik aan het
spel deel te nemen. Het lidmaatschap is/ 35.- per
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Occasions en
N ieuw-verkoop
Goede seruice

Te|.1249
Holtropweg 5

Reparatie
Plaatwerk - Spuiten

Bondsspaarbank
van 1818 Sneek-lJlst

Dagelijks geopend
van 9.00-12.30 uur

a5
Stadslaan 51
051 55-1 245
o.9.9.
05 1 50-1 2796

....voor Uw sala risrekening

....voor Uw spaarrekeningen

....voor Uw verzekeringen

....voor Uw reizen

Ons kantoor in Sneek is iedere
werkdag open van 9.00-16.00 u
Don de rd ag avo nd v an 1 7.00 -

19.00 uur.

Doe meer met de bank
die meer doet
BON DSSPAARBAN K

ls uw deur kapot?
Een raam of vloet verrot?
ls het dak of 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...

Klei n -Onderhoudsbed rijf
VV. Huisman

Eegracht 37 8651 EG lJIst 05155-1735

Í"'

Uw vertrouwde partner voor
maatwerk in:
VERZEKER I NG EN

HYPOTHEKEN
PENSIOEN EN

SNEEKER
ASSURANTIEKANTOOR
DE BOER B.V
ZWARTEWEG 4,8603 AA SNEEK, TELEFOON 05150-16825-
VERZEKERINGEN, PENSIOENEN. FINANCIERINGEN, HYPOTHEKEN

(t) BegraÍenisvereniging,,Laatste Eer" lJlst

Stijlvolle verzorging van begraÍenissen en crematies, voor
leden en niet-leden.
Opbaring in eigen aula in lJlst met onbeperkt bezoek-
gelegenheid voor nabestaanden.
Indien gewenst opbaring thuis met koeling
Dienstverlening zonder winstbejag met voor leden bovendien
Íi nanciële tegemoetkomi ng
Bode J. Plantinga dag en nacht bereikbaar 05141-1372.

Inlichtingen: J. Nijdam, Eegracht 104, 0S155-1783.

Autorijschoot 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

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

Speciale drogisterij en kosmetica-aÍdeling

Let op onze wekelijkse folder

SPEERSTRA'S
VOORDEELMARKT
Stadslaan 2 - TeleÍoon 1206



jaar en u hoeft niet meteen zelf darts te kopen, wij
hebben om te oefenen een setje klaarliggen.
Het Wapen van lJlst beschikt momenteel al over
een team dat deelneemt aan de Friese Dart Bond
competitie, en we zijn van plan het aantal teams
per 1 januari 1990 uit te breiden.
Een team bestaat uit 5 à 6 oersonen. Elke 2 we-
ken speelt het wedstrijdteam op dinsdagavond
een thuiswedstrijd. Leuk om een keer te zien en
om inÍormatie in te winnen bij Harm of Anita.
ledereen is van hane welkom en we willen u graag
verder op weg helpen in 'Dartend Friesland'.
Tot ziens in het'Waoen van lJlst'.

Daftver. 'Het Wapen van lJlst'

bij ons 7T
verkriigbaar íaI I ll t--- ---lutl ll 

--rt \Jv

\// Stadslaan 2a, teleÍoon 05155-1224

Energiezuinige lampen

Nette kearen

De wyn gllt
om h1s en hear
blêden litte los
beammen bAge
foar't rít
tusken planten
in mem mei in
blom fan in bern
op earm
hantsies graaie
neiferwyldere
brune bledsjes

net te kearen

heine d'eagen
elkoars bliere blau

< beide binne bliid
en ferw0ndere
de wyn glimket
0nsichtber
en gqlt
fierder.

A. SUPERDA

Ket'Nikas
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Met dê gedachte in het achterhooÍd 'nooit ge-
schoten altijd mis', startte de redactie aan het be-
gin van dit jaar de rubriek 'Hoe kin 't sa màl'. Er
kwamen enkele leuke reacties binnen maar het
aantal viêl wat tegen.
Toch willen we proberen om deze rubriek in gewij-
zigde vorm voort te zetten. Om het mogelijk te
maken dat er onderwerpen van allerlei aard kun-
nen worden opgenomen is de naam veranderd in
'Yn 'e kiker'. Dat betekent in de gaten, in het oog
of opvallend. Wij vragen hierbij de medewerking
van de lezers.
Heeft u bijvoorbeeld een interessanie Íoto of af-
beelding, een mooi gedicht(ie), een leuk kranten-
knipsel of kent u een sterk verhaal, een vreemd
voorval of een bijzondere situatie, laat het ons dan
weten. Onze voorkeur gaat uit naar onderuverpen
dle betrekking hebben op lJlst, Oosthem, Nijesyl
en omstreken, maar beslist noodzakelijk is dit
niet.
Als u denkt dat u iets hebt voor deze rubriek lever
dan uw bijdrage in bij de uitgever van dit blad,
drukkerij Visser lJlst. U kunt ook even kontakt op-
nemen met een van onderstaande redaktieleden.
Anneke Kuipers, lJlst, tel. 05155-'1866 - Frits
Boschma, lJlst, tel.05155-1717 - Fêdde Bloem-
hof, Oosthem, tel. 051 55-2544

Hier volgen als voorbeeld enkele berichten uit het
Mededelingenblad van de Nederlands Her-
vormde Kek, Ring lJlst d.d. l0 november 1945.
Dit kerkblad is beschikbaar gesteld door
mevrouw G. van der Velde-de Jong (Tsjeppe-
Nantsje) u it N ij Ylosti ns.

Oosthem, Abbega en Folsgare
De gemeenteavond in Oosthem werd slecht be-
zocht, teÍwijl toch in dit dorp de meeste lidmaten
wonen.
Oosthemmers een volgend maal beter opgepast
en alle mannen de vrouwen meegebracht!
Op 12 november spreekt ds. M.G. Rosbergen
over het onderwerp: 'Verliest de jeugd in de Ned.

Herv. Kerk haar zelfstandigheid?' in het Gebouw
voor Ghr. belangen, Westersingel Sneek.
Huwelijksinzegening is op 22 Nov. aangevraagd
door Dirk van der Oort en Aukje Canrinus.
Huisbezoek: donderdagmorgen '15 Nov. bij W.
Plantinga, G. Landman en D. Hiemstra.
's Middags bij Wed. S. Hiemstra, D. Hokwerda en
U. Hofstra. Vrijdag 23 Nov. 's morgens bijTh. pos-
thuma, J. de Vries en M. Veninga.
Wie weet er raad.
Op mijn verzuchting: 'wie weet er raad', de fiets-
banden betreffende, kwamen eenige reacties. Al-
lereerst mijn hartelijke dank voor de fiets in
bruikleen voor deze maand. Veel dank ook aan
het oud-gemeentelid, waarvan ik een nog goed
bruikbare buiten- en binnenband mocht ontvan-
gen. Vervolgens bij voorbaat dank aan degene die
mij straks weer eens een fiets in bruikleen geven
wil.
Werkelijk zulk meeleven doet ons goed en het
werk kan weer geregeld doorgaan zoals het be-
hoort.

ds. W.G. van der Ree.

lJlst
Attestatie is aangevraagd naar Bloemendaal door
Ytje Bakker en naar Naarden door Emmerentia J.
Jansen.
Op 3'l Oct. werd geboren Sipke, zoon van S.O. de
Vries en F. Feenstra. Uit ons midden is heenge-
gaan in den leeftijd van74 jaar op 1 November
Gerben Zuidstra. Nu plotseling zijn levensdraad is
afgesneden blijven zijn weduwe en inwonende
dochter alleen achter.
Woensdag 21 Nov. a.s. zal de kerkelijke inzege-
ning plaats vinden van het huwelijk van Geiske
Wildschut en Sjoerd Stallinga.
Op woensdag 24 October kwamen een 25-tal
jonge lidmaten bijeen met wie ongedwongen be-
sprekingen gehouden werden ovêr samenkom-
sten dezen winter en over aan te vatten werk.

Ds. Jansen.
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Bouwtekening
Lantinga-boeier
Op 25 juli 1989 hebben Lolke, Geertje en Rink
Lantinga - kinderen van Feike Lantinga - de
gemeente Wymbritseradiel een bouwtekening
van een boeier aangeboden. Het gaat hier om
een zogenaamde blauwdruk, dat is een aÍdruk
van een bouwtekening in witte lijnen op blauw
papier,
Een Íoto van deze aÍdruk is opgenomên in het
jaarboek í981 van het Fries Scheepvaart Mu-
seum te Sneek. De scheepswerf Lantinga is in
dit jaarboek uitvoerig beschreven.
Deze werf was van 1848 tot 1959 gevestigd op
Uilenburg, nu is hier mêubelmakerij Rein Gala-
ma.
ln de raadsvergadering van 21 augustus i.l. is
besloten dit geschenk in dank te aanvaarden.
De ingelijste tekening zal op een geschikte
plaats in het gemeêntehuis worden opgehan-
gen,

Lolke Ottes Lantinga (1844-1923), de grootvader
van de schenkers, heeft dit schip in 1907 ge-
bouwd voor de heren Brandjen, Dalmeier en Ro-
gierte Rotterdam.
Opvallend is de grootte van deze boeieren de luxe
uitvoering. Op de tekening is een salon of roef ge-
projecteerd, een w.c., een vooronder met een

stookplaats + schoorsteenmantel en een bank.
De deuren zijn alle met identieke panelen betim-
merd en op het helmhout is een roerleeuwtje ge-
olaatst.
In één van de bewaard gebleven kladwerfboeken
is het bestek van dit fraaie vaartuig opgenomen.
Dat bêgint aldus: 'De nieuwe Boeijer voor de Hee-
ren Brandjes, Dalmeier en'Rogier te Rotterdam is
lang over de stèvens 14 metér of circa 49 voet (De
'voet' die deze scheepsbouwer gebruikt is onge-
veer 28,5 cm.). ls wijd over de neergangen g voet
van af de binnen kant der stevens. De vóórsteven
is hoog regt op gemeten van aÍ de onderkant de
scheeg '10 voet en 5,5 duim, de agtersteven I voet
en 1 duim.'
Verder worden nog van allerlei onderdelen van het
schip de maten genoemd, bijvoorbeeld: De roef is
lang bovenop gemeten 11 voet, het schijnlicht is
lang buitenwerks 2 voet en 3,5 duim, de zwaarden
zijn lang 11 en breed ruim 5 voet.
Het is onwaarschilnlijk dat de boeier nu nog be-
staat. Het Maritiem Museum Prins Hendrikte Rot-
terdam kon over dit schip ook geen nadere infor-
matie verstrekken. Het onderzoek naar de historie
van deze rondbodem wordt voortgezet.

Een gedeelte van de bouwtekening uit 1907 (Foto-
collectie Fries Scheepvaart Museum, Sneek).

Voor de vele vriie dagen:

Ruime keus in:
* Boeken

(elk gewenst boek te bestellen)
* Strips
* Tijdschriften
* Puzzleboekjes
* Bouwpakketten, enz.. enz.

BOEKHANDEL VISSER
Galamagracht 9, tel. 05155-1318

Vrijwilligersprojekt
24-uurszorg I Jlst- N ijezij l-
Oosthem en Abbega
Er zijn 14 vrijwilligers voor u beschikbaar, voor
eventueel noodzakelijke thuiszorg.
De huisartsen en de wijkverpleegkundige in dit
gebied mogen op elk moment een beroep doen
op deze vrijwilligers.
Alle vrijwilligers zijn dag en nacht bereikbaar!
Voor informatie kunt u altijd kontakt opnemer
met mevrouw Post- de Heij, Geeuwkade 10,-
lJlst, tel. 1223 (bestuurslid van 'Het Groene
Kruis'lJlst).

Geboortekaartjes, Trouw- gn Gelegenheidskaarten
worden bij ons
Boeken ter inzage!

OOK UW ZAKELIJK
DRUKWERK
IS BIJ ONS
IN GOEDE HANDEN.

vakkundig gedrukt.

Galamagracht 9, lJ lst, 051 55-131 8


