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IJsbaan weer in trek!
Deze Íoto is genomen op zaterdag 2februarij.l. De kanalen en meren waren
op die dag nog zeer onbetrouwbaar. Daarom gingen velen, zoweljong als oud,
naar de ijsbaan om samen wat rondjes te schaatsen.

Het was die zaterdag en de zondag daarop weer
eens ouderwets gezellig op de IJIster íjsbaan aan
de Kerksloot.
In de week hierna was de baan 's avonds verlicht
en er was muziek. Vanwege de extreme koude
was de belangstelling hiervoor matig.

/)e woningen op de achtergrond staan in het ptan
, )ostercamp. De straat waaraan deze huizen
\íaan kreeg de naam De Koffe (foto: Jan van
Brug).

Dagverblijf Dassenburg h
Langs deze weg wil ik u graag informeren over het
nieuwe dagverblijf dat zich in lJlst gaat vestigen.
Op ons afgelopen kêrstfeestviering in het Miens-
kipsh0s is de naam van het dagverblijf bekend ge-
maakt: Dassenburgh.
Deze naam zal u niet vreemd in de oren klinken.
We hebben enerzijds een link gelegd naar de
straat De Dassenboarch, wat te maken heeft met
een stukje oud geschiedenis van lJlst. Anderzijds
is de link gelegd naar Cronenburgh, omdat het
nieuwe dagverblijÍ daaruit ontstaat.
Wat is nu eigenlijk een dagverblijf voor geestelijk
gehandicapten?
Heel in het kort even een uitleg:
De dagverblijfbezoekers komen vanaÍ de
Z.M.L.K.-scholen (zeer moeilijk lerende kinderen),
kinderdagverblijf of elders. We starten met 25 be-
zoekers vanuit Cronenburg, verdeeld over een
aantal groepen, namelijk een houVtuingroep, een
servicegroep en een algemene groep. De hout/
tuingroep houdt zich bezig met de tuinaktiviteiten
en het maken van gebruiksvoorwerpen van hout-

materiaal en dergelijke. De servicegroep doet al-
lerlei klussen op onder andere huishoudelijk ge-
bied, bloemschikken, koken/bakken, naaien en
textiele werkvorming en het beheren van de biblio-
theek. De algemene groep werkt met een ver-
scheidenheid aan aktiviteiten, gezien naar de mo-
gelijkheden van de bezoekers. Zij gaan zichï.eziy
nertild bezighouden met een klein dierenverblilf bij
het dagverblijf. Verder zijn er nog de keukenaktivi-
teiten zoals boodschappen doen, tafels dekken,
huishoudelijke karweitjes en dergelijke.
Daarnaast zijn er bewegingsaktiviteiten onder an-
dere volksdansen, fietsen, wandelen, bewegings-
onderwijs, badminton, zwemmen en paardrijden.
Dan blijft er nog tijd over voor spelletjes, muziek,
handenarbeid en eens een dagje uit.
Er zijn een aantal bezoekers die één ochtend in de
week naar een gezin, peuterchrèche, winkel oÍ
boerderij gaan om daarte'werken'. Deze aktiviteit
heeft te maken met bevordering van een stukje in-
tegratie. De bezoekers doen dit met veel plezier;
ook in lJlst hebben we een paar gezinnen en we
houden ons aanbevolen voor uitbreidinq van
aoressen.

PERSONEEL GEVRAAGD Dagverblijf Dassen-
burgh vraagt twee schoonmakers (m/v) voor elk
10 uren per week. De werkzaamheden bestaan uit
het schoonmaken van een aantal ruimtes binnen
het gebouw Dit in samenwerking met de huishou-
delijk medewerksters van het dagverblijÍ.
Mocht u belangstelling hebben, dan kunt u kon-
takt opnemen met Annie Kooiker, adjunkt hoofd
dagverblijf Cronenburgh, tel. 05150-1 7236.

Redens

ln 0nbedreaune rider ótVenray
die oan 'e Alvestêdetocht mei.
Hy stie op syn hege Noaren sa wankel
dat hy sakke hieltyd troch 't ankel,
mar no fljocht er op 'houtsjes' oer 'tWiiddraai!

B.Y

Stickerruilburo

Erwin Zijlstra
Galarnagracht 21, 8651 EB lJlsl

Tel. 05155-1683

Zo heeft u een klein beetje een idee gekregen van
wat er zoal op het dagverblijf gaande is.
Wij willen tezijnertijd een open dag houden, zodat
u ook kuni zien wat de resultaten zijn van al deze
aktiviteiten. Soms is de drempel nog te hoog om
binnen te stappen, maar u bent altijd van harte
welkom om bijvoorbeeld een kopje koffie met ons
te drinken.
Wij als leiding en bezoekers hebben erg veel zin
om naar lJlst te komen. Wij hopen dat wij samen
met de lJlster gemeenschap een goede tijd tege-
moet gaan.
Namens de bezoekers en medewerkers van dag-
verblijf Dassenburgh groet ik u en hopenlijk gauw
tot ziens!

Annie Kooiker

Projekt'De Ee'
Zoals u waarschijnlijk wel weet zijn we vorig jaar
gestopt met projekt 'De Ee', de alternatieve dag-
opvang voor verstandelijk gehandicapten. De re-
den hiervan was dat er extra plaatsen bij kwamen
op de reguliere dagverblijven. Inmiddels zitten de
dagverblijven al weer vol en de wachtlijst groeit.
Dat betekent dat we weer gaan starten met het
projekt. om zo de thuisblijvers op te vangen.
Het projekt zalzich niet meer in lJlst vestigen maar
in Sneek, aan het Kaatslano.
Nu zult u denken, er komt toch een nieuw dagver-
blijÍ in lJlst, waarom worden deze mensen daar
niet opgevangen. Dan heeÍt u gelijk, er is in het ge-
bouw ruimte voor meer plaatsen. Maar helaas krij-
gen de dagverblijven de komende twee jaar geen
extra plaatsen toegezegd door het ministerie van
W.V.C. Dit soort zaken wordt opgelegd van hoger-
hand, ook wij zien het liever anders.
De tijd dat proiekt 'De Ee' in lJlst gevestigd was,
was toch een gezelligetijd. En dat hebben we voor
een groot gedeelte te danken aan uw belangstel-
ling en betrokkenheid. De bezoekers, vrijwilligers
en bestuur hebben dit als erg plezierig ervaren.
Wij willen u bedanken voor uw harteliikheid en
gastvrijheid.
Met vriendelijke groet,

Het bestuur'De Ee'
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liEíffif'Ïirrf
Roodhemsterweg 5

8651 CV lJlst
TeleÍoon 05155-1 900/1500

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

Voor al uw

* onderhouds- en
* timmerwerk
kunt u terecht bii

HUISMAN
Eegracht 37 - lJlst
05155-1735
05154-3565

VAN VLOER TOT DAKPAN
ONDERHOUDSBEDRIJF HUISMAN!

Príaé en Zakeliik
de juiste

* verzekering
x hypotheek
t pensioen

SNEDT(EN
ASSUn'ANTIEIÍ,AMOÓN

Zwarteweg 4, Sneek
tel,:05150-16825
P. Hiemstra
tel.: 05155-2164

IDE BODNBY

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

Speciale drogislerij en kosmetica-aÍdeling

Let op onze wekeliikse folder

SPEERSTRA'S
VOORDEELMARKT
Stadslaan 2 - TeleÍoon 1206

VMVAR
ZIJDEATELIER
Open: dinsdag 14.00-18.00 uur
donderdag 14.00-21.00 uur
en op afspraak.
(de schoolvakanties gesloten)

Uilenburg 36 - tel. 05155-126:

Kom gerust eens langs!

TIMMER- EN AANNEMERSBEDRIJF

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

lJlst, Roodhemsterweg 4, TeleÍoon 0S1SS-1 g90/1 948
Postadres: Postbus 29, 8650 AA lJlst

In Dryltser
Slokje...
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Slijterij J. Schreur
Galamagracht 34, lJlst

Tel. 05155-1570

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-í553

VOLLEDIG
GEDIPLOMEERD
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Sjoelen vanaf 9 oktober, iedere maandagmid-
dag in NijYlostins, aanvang 2 uur.
Zangvereniging'Euphonia' repetitie iedere
dinsdagavond B tot 10 uur in het Mienskipsh0s.
Muziekkorps'Concordia' repetitie iedere
maandagavond half I tot half 10 in 'Het Miens-
kiosh0s'.
Drumband 'Concordia'iedere donderdag-
avond van halÍ 7-8 uur leerlingen, B-10 uur drurn-
band, kantine taxi Nieuwenhuis.
Judo lessen, iedere dinsdag 4 tot 7 uur in sport-
hal de'Utherne'.
Volksdansen 'De Yleke Dounsers', jongeren-
groep dinsdagavond I tot 10 uur, 

.l 
keer in de 14

dagen in het'Himsterh0s'te Oosthem. Ouderen
iedere dinsdagmiddag van halÍ 2 tot 3 uur in 'Het
Mienskiosh0s'.
Schaken elke dinsdagavond in de Stadsher-
oerg
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'Utherne'.
Volleybalver, StánÍries 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.
Gymn. Ver. Stànfries ma. 8.45-9.45 uur, 16.00-
22.30 uur; wo. 13.00-20.00 uur; donderdag
17.00-18.00 uur en vr. 16.00-18.00 uur en zater-
dag 9.00-12.00 uur in de Utherne
Dartclub iedere dinsdagavond vanaf 20.00 uur
Bondswedstrijd en iedere donderdagavond in
hetWapen van lJlst.
FNV info-team bel 05155-1970 Louise Heeringa
voor informatie op het gebied van Sociale Voor-
zieningen, Studiefinanctering, invullen belas-
tingbiljetten, individuele huursubsrdie e.d.
Bouw- en Houtbond EN.V. WW. inschrijven elke
maandagavond van 19.00-20.00 uur. Douwe
Heeringa, Westergoleane 45, IJlst, tel. 05155-
1970.
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27 tebruari Bridgeclub, Mienskipsh0s.
28 februari N.C.V.B., gezondheidszorg in Bangladesh, mevrouw Krikke uit Harlingen, Mienskipsh0s.

1 maart Wereldgebedsdag, 19.30 uur, Doopsgezinde Kerk.
1 maart Klaverjassen, Mienskipsh0s.
4 maart Bridgeclub (middag), Mienskipsh0s.
4 maart Jaarvergadering, Buurtvereniging'ïrije Span', Mienskipsh0s (boven).

4 maart Jaarvergadering, Concordia, Mienskipsh0s.
6 maaÉ Raad van Kerken en Open Deur commissie, thema-avond, 'Hoe behandelen we onze doden'.

Over deelnemen en deelnemen, de heer De Boer uit Sneek, begrafenisondernemer, 20.00
uu( Eehof.

6 Ledenvergadering 'Stadsbelang', onderwerp 'Gronenburgh' dependance, Mienskipsh0s.
7 maart Vogelwacht, Mienskipsh0s.
I maart Teake van der Meer, Mienskipsh0s.

10 maart Evangelisatiedienst, Gemeente van Jezus Christus,20.00 uur, Mienskipsh0s.
12 maart Ledenvergadering 'Groene Kruis' vereniging, 20.00 uur, NijYlostins.
13 maart Bridgeclub, Mienskipsh0s.
13 maart Bidstond voor gewas en arbeid, .19.30 

uur, Hervormde Kerk, ds Pv.d. Waal

14 maart Bond van Plattelandsvrouwen in Friesland, Eéndagsbestuur, Mienskipsh0s.
15 maart Uitvoering 'Fryske Krite, Meiinoar len', Mienskipsh0s.
16 maart Uitvoering 'Fryske Krite, Meiinoar len', Mienskipsh0s.

'6 maad Rayon D.E.-wedstrijd, meisjes/dames, Lemmer, Gymnastiekvereniging'Stànfries'.

1-.' maart Open Deur dienst, Mienskipsh0s.
18 maart Bridgeclub, Mienskipsh0s.
20 maart Jeugdtheater'Finnisj' (middag), Mienskipsh0s.
21 maarl C.P.V. Kaas maken op de boerderij, mevrouwïwijnstra uit Offingawier, MienskipshOs.
21 maart Bingo en ledenvergadering, buurtvereniging 'DerTusken Yn', Mienskipsh0s (boven).
22 maaft Tuinbouwvereniging, Mienskipsh0s (boven).

22 maarl Slotavond, Toneelfederatie Wymbritseradiel, Mienskipsh0s.
23 maart Gymnastiekvereniging'Stànfries', finale D.E.-wedstrijd jongens/heren, Dronrijp.
25 maad Bridgeclub, Mienskipsh0s.
27 maati Bridgeclub, Mienskipsh0s.
3Í maart Eerste Paasdag, begin Zomertijd!!!

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

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

stichting Jeugd en
Vbngerenwerk
Zaterdag 2 februari heeft de Stichting Jeugd en
Jongerenwerk eenbazar gehouden in het Miens-
kipsh0s. Het was de hele middag gezellig druk.
Aan de spelletjes die stonden opgesteld, werd
volop meegedaan. De naam van de pop die moest
worden geraden, was wel een erg friese naam, na-
mehlk Pjirkje. Hij werd dan ook niet geraden. Na
verloting ging de pop naar Rianne Hoekstra. Het
aantal erwten dat moest worden geraden was
533. Patrick Adema zat daarmet 500 het dichtst
bij. De hooÍdprijs, een fraaie schemerlamp, ging
naar Sjoerd deVries en Jolanda Speerstra. Deze
prijs werd gewonnen op het lotnummer van de
nieuwsbrieÍ. Nadai de boel van de bazarwas op-
geruimd konden we de zaal gereed maken voor
de playbackshow en disco.
Jammer voor de playbackshow dat er niet veel
aanmeldingen waren. Maar hoe verder de play-
backshow vorderde kwamen er steeds meer
spontane aanmeldingen uit het publiek om ook
nog even wat te doen. Zelfs de voorzitter pikte nog
even een blonde dame uit het publiek om het ver-
sje van Vader Abraham 'Zou het erg zijn lieve opa'
ten tonele te brengen. De winnaars waren ten-
slotte op nummer 3 de Havenzangers, op nummer
2 lron Maiden en de eerste prijs ging naar Emiel
van de Bosch met een imitatie van André van

Duin. De publieksprijs ging naar Jan Boezeroen
en maat. Dat het gezellig was, bleek wel uit het feit
dat veel jonge kinderen njet naar huis waren te
branden, vandaar dat we ook zeker doorgaan met
de kinderdisco!
Tot slot nog even een paar datums die u zeker niet
moet vergeten: 8 maartTeake van der Meer (solo),
na afloop dansen met Duo Twice; 30 maart Paas-
eieren zoeken voor de jeugd; i 3 april jubileumcon-
cert Wild Power.

ANNA SCHRAA-VAN POPTA

GEDIPLOMEERD
PEDICURE

Geeuwkade 11- leletoon 1930

Bond van
Plattelandsvrouwen
Friesland, afdeling lJlst
Het nieuwe jaar is weer van start gegaan. De eer-
ste bijeenkomst hebben we gehad op 16 januari
jongstleden met de jaarvergadering. We zi.ln dit
iaar gestart met 4 leden meer dan vorig jaar en
hebben er nu 54. Op 16 januari waren er 34 dames
aanwezig. Een goede opkomst dus.
Na het officële gedeelte vertelde mevrouw Kloos-
terman aan de hand van kleding, speelgoed en
gebruiksvoorwerpen uit de tijd van voor de oorlog,
ons verhalen uit de'bólekoer'. Het was een gezel-
lige avond.
De aktiviteiten voor de rest van het seizoen zien er
als volgt uit:
op 14 Íebruari houdt dokter Knoppes een lezing
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Aovres
Bronornorru
Bouwgrcelennc
Trrrnwrnr

TEL. 05155-1592

postbus 7, 8ó50 AA, IJLST.

Bondsspaarbank
a5

van 1818 Sneek-lJlst

Dagelijks geopend
van 9.00-1 2.30 uur

Stadslaan 51
051 55-1 245
o.g.g.
05150-1 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.
D on de rd ag avo nd van 17.00-
19.00 uur.

Doe meer met de bank
die meer doet
BON DSSPAARBANK

Occasions en
N ieuw-verkoop
Goede seruice

Ie|.1249
Holtropweg 5

Reparatie
Plaatwerk - Spuiten

UÍ|Í|RDEEL PAKTU
BIJ 00rtF

qry

Eolff ffi B:[,,T1r"""ïJii:\", 051 s5.1 s7o

BOUWBEDRIJ F

VISSER ROODHEMSTERWEG 12
8651 CV IJLST
TEL. 051 55-1214
FAX 05155-2600IJLST

VOOR AL UW ONDERHOUD, VERBOUW, NIEUWBOUW,
KUNSTSTOF RAMEN EN DAKKAPELLEN

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

Hypotheken en verzekeringen

Taxaties van alle onroerende goederen
binnen 48 uur geregeld

Makelaardij Vraagt vrijblijvend informatie.
Schrale Stadslaan 42,8651 AG lJtst, tet.051SS-2211
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Autorijschool Van der Lei

Ruim een jaar geleden is onze stadgenoot Dirk van der Lei gestart met een ei-
gen autorijschool. Van der Lei, die van beroep internationaaltouringcarchauf-
Íeur is, heeft zelf jarenlange ervaring met het rijden ín personenauto's, bussen
en vrachtwagens.

behoefte. In mei wordt gestart met een cursus
(achteruit)rijden met auto en caravan, dit in ver-
band met de komende vakanties.
Bij de theorielessen worden onder andere dia's
getoond en er wordt gebruik gemaakt van de
comouter.
'Mijn klanten komen uit lJlst en wijde omgeving,'
zegt Van der Lei. 'De groer van mijn bedrrjf voldoet
tot nu toe aan de verwachting. Als het zo doorgaat
hoop ik te zijner tijd fulltime rij-instructeur te wor-
den.'

hebbers met grote telelenzen (gemeld door Joh.
de Jong en Sj. Landman). Ook 2 sneeuwganzen
waargenomen tussen de kol- en rietganzen door
K. Schraa. 1 Ooievaar waargenomen door C. de
Groot, Oosthem in de omgeving van Oosthem op
B-1 -91.

Rondom de kerstdagen was de ooievaar bij Heeg
gezien en op 12-1 - 91 zag ï8. van Popta uit Nij-
land een exemplaar bij Bolsward. Waarschijnlijk
gaat het om dezelfde vogel. Deze ooievaar heeÍt
weinig trek om naar het zuiden te vliegen, mis-
schien is hij wel in Friesland geboren, in Eerne-
woude of Akmarijp.
Usvogeltje gezien door mevr. Krol boven de sloot
bij de spoorovergang van lJlst naar Oosthem op
12-1 -91.
'13-1-91: een klein groepje kieviten gezien door
R.K. Abma, verder werden ze nog gezien door
S.K. Abma, Nijsyl, 2 stuks en 1 kievit bij de Sóder-
goweg door Sj. Landman. Ook C. Witteveen zag
al schaatsende nog een kievit. Eigenlijk zijn we
deze winter nog niet zonder de kievit geweest of
er moet zeer strenge vorst komen, misschien ver-
trekken ze dan alsnog.
R.K. Abma kan ook tevreden zijn over zijn kippen.
Hij heeft er 10 stuks en die legden in 2 dagen 21
eieren, een goed ras dus. R.K. Abma heeÍt ook
nog muskuseenden die ook al aan de leg zijn. Dit
l(an door een beetje bijvoeren en een zachte win-
ter, ook onder de dorpseenden zijn er al enkele
stelletjes aan het paren.
13-1 -91: Een kerkuil jaagde op een ktern groepje
spreeuwen die in een boom zaten, gezien door
J.v.d. Schuit. De grote bonte specht is gezien bij
de N.H. kerk op 1B-1-91 door Sj. Landman. Het ijs-
vogeltje werd gezien tussen het fietspad en het
gemeentehuis door H. Eiling op 19-.1 -91 en door
D. Osinga op 20- 1-91. 2 Brilduikers, jonge vogets
in de spoorputten op 22-1-91 door C. Witteveen,
Sj. Landman.

De Koepel
Ook dit jaar tildens de stadsÍeesten wil De Koepel
weer een optocht organiseren, met als onderwerp
'Sprookjes'.
Om verwarring te voorkomen zouden wij graag
van eenieder die denkt mee te doen zowel in
groepsverband als individueel de titel weten.
U kunt zich opgeven bij het secretarjaat De Das-
senboarch 1.

over homeopathie; op 14 maart is het de beurt aan
de dames Harmke van Brug, Hinke van der Kooij,
Sjoerdje van der Meulen enTineke Rrjpma als een-
dagsbestuur. Het is voor ons een verrassing wat er
die avond geboden wordt; op 24 april hebben we
de slotavond met een auto-puzzelrit in de omge-
ving van lJlst.
Ook wordt er een kursus gegeven in doosjes omk-
leden. Een dagje winkelen zal in het voorjaar ge-
houden worden.
De gymnastiek voor leden en niet-leden is weer
begonnen en wel op donderdag,'s morgens van
10 tot 11 uur in de Utherne. Er is nog genoeg plaats
om mee te doen. Wilt u meer inlichtingen over de
gymnastiek dan kunt u kontakt opnemen met Le-
nie Bones, tel. 1982. U kunt zich ook bij haaropge-
ven.
Heeft u belangstelling voor onze bond, kom dan
gerust eens vrijblijvend op onze bijeenkomst.
Vindt u het wat moeilijk om alleen de stap te wa-
gen, neem dan even kontakt op met Dinie Bakker,
tel. 2344 oÍ Hammie Zoethout, tel. 2376, dan kan
een van ons u altijd even ophalen. We kunnen nog
best wat nieuwe leden gebruiken!

Het bestuur

Gemeente pakt illegaal
betreden sportvelden aan
Binnenkort zal de afrastering rondom de sportvel-
den volledig worden hersteld om het illegaal betre-

' den van de velden tegen te gaan.
Elk jaar weer zorgen bepaalde mensen ervoor dat
grote gaten worden gemaakt in de omheining om
zo via een kortere weg op de sportvelden of op de
tennisbaan te komen. Ook gebeurt het vaak dat
de jeugd op pas ingezaaid grasveld speelt en zo
de grasmat vernielt.
Derhalve zal de gemeente voortaan harder optre-
den tegen dit soort vernielingen en tegen overtre-
ders die niet gebruik maken van de hoofdingang.
Het terrein zal worden voorzien van bordjes met
'verboden toegang voor onbevoegden' om zo op
een rechtsgeldige manier overtreders aan te kun-
nen oakken.
De jeugd die graag een balletje wil trappen, kan
gebruik maken van het oude hooÍdveld voor de
kantine, nabij het clubgebouw DeTrochsetter. Dit' ]ldt voor zolang aan de niet gebruikte delen van

\íet oude hoofdveld nog geen andere bestemming
is gegeven!

F0gelnijs

Vogelwacht
lJlsVOosthem e.o.

In de winter hebben de vogels onze hulp nodig: wij
moeten dan wel weten wat ons te doen staat. Een
eenvoudig middel daarvoor is een voedertafel of
voederhuisje in de tuin.
Voedertafels kunnen heel eenvoudig gemaakt
worden. Een simpele plank of stuk multiplex van
ongeveer 40 x 60 cm met een opstaand randje van
ongeveer 3 cm hoog, die verhinderen dat het voer
wegwaait, is al voldoende. Wel dienen maatrege-
len te worden getroffen dat er geen regenwater op
blijft staan. Bijvoorbeeld door de latjes van het op-
staande randje niet te laten aansluiten.
Men plaatst het geheel op een hoogte van onge-

Hij heeft ook alle benodigde diploma's voor rij-in-
strlrcteur gehaald, gevolgd door een uitgebreide
stageperiode in verschillende plaatsen en steden.
Men kan bij de nieuwe rijschoolhouder terecht
voor het lessen in een personenauto, een (voort-
gezette) opleiding op groot materiaal zoals bus en
vrachtwagen, een opfriscursus en het rijden in
grote steden of op de Autobahn.
Vorig jaar leidde hij voor een bedrijÍ 40 aanko-
mende touringcarchauffeurs op. Aan dit soort
chauffeurs is - landelijk gezien - momenteel veel

veer 1.75 m boven de grond, opdat er geen katten
op kunnen springen.
Voederhuisjes die men kant en klaar koopt, zijn
hoe fraai ook vaak uitgevoerd, gewoonlijk te klein.
Buiten in een grote tuin of op een boerenerf kan
men met pakken stro een windvrije voerplaats ma-
ken. De vogels verzamelen altijd nog wel wat
graanresten uit het stro. Pas ook hier weer op voor
sluipende katten!
Voer vooral 's ochtends zodra het licht wordt en
vlak voor de avondschemering.
Voor de watervogels is bij langdurige vorst het ma-
ken van een wak noodzakelijk. Om te verhinderen
dat vogels aan het ijs vastvriezen, kan men om het
wak een rand stro aanbrengen. Maar er blijven al-
tijd situaties over waar men geen oplossing voor
weet en in een dergelijk geval wil de Vogewlacht
graag haar diensten aanbieden.
Wij wensen de vogels een in alle opzichten 'goe-
de' winter toe.
Wie de vogels in het voorjaar tot broeden wil verlei-
den, kunnen bij deVogelwacht een advies oÍteke-
ning verkrijgen tot het maken van nestkastjes enz.
Maar onze raad is en blijft: wanneer je wat doet,
doe het goed!
Sukses!
P.S.: Voor de contróle van de nestkastjes zoeken
wij een aktieÍ lid, voor de komende broedperiode.
Het gaat om het onderhoud van nestkastjes
(schoonmaken enz.). Het betreÍt hier het gebied
Abbega, Nijesyl en Oosthem.
Wre zich hiervoor beschikbaar wil stellen kan kon-
takt opnemen met S.K. Abma, Nijesyl 18, Oos-
them, te|.05155-1275.

Vogelmeldingen
23-12-1990: grote bonte specht gezien door J.
Hoekstra, J. Hoomansstraat. Een bijzondere mel-
ding was dat J. Hoekstra de afgelopen zomer een
merel in zijn achtertuin had broeden. Toen er jon-
gen kwamen lag er vier dagen aaneen een jonge
merel onder het nest, maar de ouders bleven aan-
vlregen met eten naar het nest. Bij nader onder-
zoek bleek er nog een jonge vogel in te zitten, na-
melijk een jonge koekoek. Dit is wel een uitzonde-
ring zo in de bebouwde kom en bij een merel in het
nest. De meest voorkomende pleegouders van
een koekoek zijn de karakiet, rietzanger, witte
kwikstaart en graspiepers, maar er zijn natuurlilk
altijd uitzonderingen.
28-12-1990: een roodhalsgans gezien tussen de
brand-, kol- en kleine rietganzen langs de len-
drachtswei, door een groepje Zwitserse vogellief-
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# Galamagracht I, tel. 1318

ttilJr( 0t D|l t 50,. pilÍilt pIt ttil ptr DAo!

De prenre geldl voor binnenschr/der- en
behongwerk in de periode vqn 19-ll t/nt 2l -1? 1990

en von 7-l f/n 15 3 1991 dot nrinsÍens drie
mondogen in bes/og neemt. Voor niel,porticulieren

is de winferprentie op binnenwerk Í 35,-.

BIt DE TI'II{TERSCIIIIDTR

J.G. DEVRIES -IJT.ST
schlldeÍs- en b€'harryer sbeclrllt

doe-het-relÍ.zgrg,lc
Galamagracht 13 - TÊL. 0S155-Í387

Voor nieuwbouw, uitbreiding of
onderhoud van uw:

a Verwarming
(C.V. en lokale verwarming)

. Sanilalr en waierleiding

. ZinkweÍk

. Oakbedekking

Installatiê- en loodgietersbêdriií

A. SUPENDA
Stadslaan 2a. teleÍoon 05155-l224

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

Boeken
Speelgoed
Kantoor- en schrijÍ-
benodigdheden
Fotoartikelen
Stempels
Advertenties

Alles onder één dak:
Geboortekaartjes
Trouwkaarten
en Gelegen heidskaarten
worden bij ons vakkun-
dig gedrukt. Boeken ter
inzage!

Ook uw zakelijk druk-
werk is bij ons in goede
handen.

lín
l7 /n ,rA^'LLI I VISSER IJLSTItrtl- -.1- J 8oêk-, kantooÍboêk- en totohandel

- 
Mencpeergoeo

Galamagracht 9, lJlst, tel. 05155-1318
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Stad lJlst, vermeld ten kadaster onder de num-
mers 157 (woning) en 158 (pastorietuin).
Bestaande in: eene royale voorkamer met twee
ramen aan de voorstraat, schoorsteen en twee
hoekkasjes. Eene middenkamer met twee ramen
uitziende in de tuin, twee bedsteden en een kast.
Daarnaast in de gang eene beste ruime kelder en
opgang naar de zolder. Verders eene woonkamer
met twee ramen uitziende in de tuin, schoorsteen,
een bedstede, twee kasten en twee hoekkasten.
Daarnaast eene ruime keuken met stookplaats,
een raamt, twee bedsteden en een zoogenaamd
aanregr.
Voorls eene regt doorlopende gang met regen-
watersbak en een binnenprivée (: *,".,. Eindelijk
een tuinkamedje of zoogenaamde gaanderij (:
galerij) met vier ramen, uitzigt hebbende aan het
kerhoÍ en in detuin, een bedstede en een kasje, en
boven dit kamertje eene zolder. Boven eene ruime
en net betimmerde voor- bovenkamer met stook-
oplaats voor eene kagchel, drie ramen aan de
voorstraat en vier kasten. Achter een studeerver-
trek met schoorsteen en twee ramen. Voorts eene
ruime zolder met best beschoten dak en daarbo-
ven weder een mangel-kamedje (om de was te
drogen en te strijken) met een raamt en trap naar
dit kamertje. Achter deze Huizing eene plaats met
regenwatersbak en pomp, secreet (w.c.) en asch-
bak, moestuin en vijf oude vruchtbomen.

Bepalingen
Deze Huizing is belast met 2 huissteden onder-
houd aan de Zuidendsterbrug. De kast op de zol-
der aan het studeervertrek rs niet bij de koop inbe-
grepen. De twee losse staande ijzers (hangende in
de schoorsteen) in de voorkamer en in het stu-
deervertrek moeten door de koooer oo taxatie
worden overgenomen en bij aanvaarding in klin-

amoveren (: slopen). In dat geval is hij verplicht

JPUNITSEEUWJJTI
"Mijn Hobby Uw Gemak"
Het vertrouwde adres voor al uw slijpwerklll
Voor het slijpen van al uw scharen,
mêssen, tuin- en hobbygereedschap.
Stompe scharen en messen? Niet
mopperen maar laat ze slijpenl Winter uit
het land? Laat op tijd uw tuingereedschap
slijpen, zoals heg- en snoeischaren,
grasscharen en grasmaaiers, enz.
Waarschuwing: GeeÍ nooit iets mee aan de
deu r.

Uw Íijnslijper: P.H. de Vries
Bockamastraat 27. ïel. 1782.

Gevelstenen
storieën slaan meestal dicht bij de kerk. ln lJlst

rras dat vroeger niet anders. De aan de heilige
Mauritius gewijde kerk stond weleer op het hui-
dige kerkhof. Omstreeks 1829 werd dit gebouw
afgebroken en in 1 830 werd aan de Eegracht een
nieuwe Hervormde kerk gebouwd. Toch heeft het
nog tot 1 850 geduuíd eer er een niêuwe pastorie
kwam (Eegracht 43). De oude pastorie op het
Zuidend, die vroeger tot aan het kerkhof reikte, is
blijkens twee gevelstenen van 1779. In de jaarre-
keningen van de Hervormde kerkvoogdij is maar
weinig terug te vinden over de bouw. Wel vond ik
het volgende: 'Den 20e November 1779 betaalt
aan Jan Minnes de somma van Seven en vijftig
gulden wegens geleverd steenwerk op de pasto-

rye gevel met de kosten van de mallen. Blijkt uit
Quytantie no.16: FL. 57.-.'
Mogelijk zijn dit de kosten voor bovengenoemde
gevelstenen. In het bouwjaar 1779 is ds Wibran-
dus Verwey hier predikant. Hij vertrekt in 1785
naar Franeker.

Dit is één van de twee hoekstukken die vorig jaar
op de achtergevel zijn herplaatst. Het jaartal 1 779
is omgeven door acanthusbladen, onderaan is
ee n gebeel d h ouwd kopje aangeb racht.

W&.$TER

De oude pastorie van de Hervormde Gemeente
Op het Zuidend van lJlst staat, even voorbij de Kerkhofsteeg, een groot huis
met een witgeverfde voorgevel. Het is het pand Galamagracht 93 en 93a. On-
danks alle moderniseringen heeft het nog steeds een zekere allure. Deze wo-
ning is in 1779 gebouwd als Hervormde pastorie en heeft tot 1850 verschil-
lende dominees met hun gezinnen gehuisvest.
In dat jaar werd namelijk een nieuwe predikantswoning aan de Eegracht num-
mer 43 gebouwd, die op zich in 1956 weer is aÍgebroken. De Hervormde kerk-
voogdij besluit in 1850 de oude pastorie te verkopen. De nieuwe eigenaar ver-
bouwt het pand tot drie burgerwoningen. Een kamerbetimmering (bedschot)
met Íraai houtsnijwerk van de christelijke symbolen geloof, hoop en liefde is
rond 1955 vanuit de achterste woning overgebracht naar het Fries Scheep-
vaafi Museum in Sneek. Vorig iaar zijn twee mooie gevelstenen met de tekst
'Anno - 1779'weer geplaatst op de achtergevel van dit huis. In dit artikel wor-
den een aantalfeiten over de historie van dit bijzondere gebouw nader belicht.

Foto omstreeks 1 970.
Galamagracht 93,'de álde pastorij'. De gevel was
toen nog niet wit geverld. ln het huisje rechts
woonde Japke van Tuinen. (fotocollectie Fries
Scheepvaarl Museum, Kleinzand 14, Sneek).

Verkoop
Eind 1850 verliest de oude pastorie haar functie
als predikantswoning. Daarom besluit de kerk-
voogdi.j dit gebouw af te stoten door middel van
verkoop. De provicionele (- voorlopige) verkoop
vindt plaats op 16 december .1850 ten huize van
Willem Zult, kastelein te lJlst. Koper is Sytse Jans
Wrenia arbeider en wonende alhier voor / 906,- +
het strijkgeld.
In de koopacte die ten overstaan van notaris
Abraham Waslander Nauta te lJlst is opgemaakt
staat onder andere: 'De Heeren Jan Lolles
Steensma, genees-, heel- en vroedmeester en
Jan Walles Oppedijk, houtkooper, beide woon-
achtig te lJlst, in kwaliteit van Kerkvoogden der
Hervormde Gemeente dier Stad.hebben verzocht
tot verkoop van: Eene Heeren Huizing, zilnde de
zoogenaamde Oude Pastorie der Hervormde Ge-
meente te lJlst.
Staande en gelegen aan het Zuidend binnen de
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Waaromhopen...
afs n voordelig
Isant haren?

De doe-het-zelver huurt bij
ons o.a.: a Ladders a Rol-
stelgers o Speciemolens
a Cirkelzagen o Decoupeer-
zagen a Boormachines
o Schuurmachlnes o Parket-
schuurmachines o Grond-
of Tuinfrezen a Ketting-
zagen enz. enz.

G.SIIPERDA

De enige zelfslachtende slager in
ons stedeke, snijdt voor U het vlees
zo van het stuk.

Proefde U al:

Ons vers gemalen

heerlijk gekruid
gehakt

en onze echte

Friese droge worst?

Dinsdags- en vrijdagsavonds
bezorgen wij Uw bestelling!

SLAGERIJ

W. Zijlstra & Zn.
Eegracht 65 - lJlst - Telefoon 1309

Geeuwkade 7, lJlst
051 50-25327 / 051 55-1 260

Galamagracht 44 - lJlst
Tel.05155-1996

tr
I
tr
tr

GROND- EN VERZETWERK
WALBESCHOEIING
HEIWERK tr RIOLERING
AGRARISCHE WERKZAAMHEDEN

&esrËïeffiringsbedrfrjf W*g- ert WaÈerh*e*w

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

KWALITEITSFIETSEN VOOR IEDEREEN!!

0azelle . TouRFTETSEN
Batevus : ?HPnfrlEFJEsNtt

Sparte : SEó8Ei'I1FËERFTET'EN

ook voor: advjes, service en repaÍaties.

iilst Jurjen Hoomansstraat 2 teteÍoon 0515s-1664

dfaCh tS tgÍC0mpagn ie Faraetswei 22 tereÍoon 0s122-2634

' _' Gediplomeerde Aut orij scho ol "
ook vrachtauto en autobus

De Dassenboarch 12 - 8651 BW IJlst - Telefoon 05155-2009

Gespecialiseerd in:
Voortgezette opleiding op groot materiaal,

Opfriscursus voor de niet regelmatige rijder.
Leren riiden in Amsterdam enzovoort.

TIMMER. EN AANNEMERSBEDRIJF

FA.G.SPIJKSMA& ZN.

o Nieuwbouw o Verbouw o Renovatie
o Onderhoud
o Ramen, deuren en kozijnen maken wij

voor u op maat

Uilenburg 35 - lJlst - Te|.05155-'1228

rijrielbedd jÍ
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ter zelfde plaats en breedte een behoorlijk vol-
doend en bewoonbaar huis te stichten. Hijzalzich
dan moeten gedragen naar de binnen deze Ge-
meente geldende Reglementen en bepalingen,
zoals rooylijn en anderzints.
Indien de kooper mogt verkiezen het stek aan het
kerkhof weg te nemen en eene sloot tot scheiding
te gíaven, dan zal hij dien aan de binnenkant der
aldaar staande ypen boomen moeten daarstellen.
Bij afbraak van het achterend van dit gebouw
moet een stek tot scheiding geplaatst worden
vanaÍ de gaanderij (galerij) aan het kerkhof tot aan
het naastgelegen zoogenoemde oude School-
huis.
De kooper heeft geen uitgang vanaf de plaats of
tuin tot naar en van het kerkhof'.
Tot zover deze koopakte van de voorlopige ver-
kooo.
De finale verkoop vindt plaats op 27 december ten
huize van Ulbe Klazes Noordenbos kastelein te
lJlst. Koper is Jacob Gerbens Jongsma, timmer-
man alhier voor/ 1500,-. Na de verkoop in 1850 is
een deel van het achterhuis afgebroken. De totale
lengte werd teruggebracht van 32.50 tot 18.50
meter. Het pand werd geschikt gemaakt voor drie
woningen. In de rechts gelegen pastorietuin werd
'sn blokje van drie huizen gebouwd.

..-.'de Voorlopige Lijst Der Nederlandsche Monu-
menten uit 1930, deel lX Provincie Friesland wordt
dit huis alsvolgt omschreven:
'De voormalige pastorie der Ned. Hervormde ge-
meente heeft in den achtergeveloverblijfselen van
een vroegeren halsgevel (1779). Inwendig: balken
met sleutelstukken. In de gang een muurkast met
gesneden omlijsting. In de tusschenkamer een
gesneden schoorsteenmantel. In de achterkamer
een bedschotbetimmering, boven de deuren ge-
sneden baldakijns met voorstellingen van Geloof,
Hoop en LieÍde en een gesneden schoorsteen-
mantel'.
In het interieur is nagenoeg niets meer terug te
vinden van alles wat hierboven beschreven is.
Er is weleens gezegd dat deze oude pastorie
vroeger door middel van een onderaardse gang
verbonden was met de Mauritiuskerk. Maar bij af-
braak van het achterste deel van het huis en bij
opgravingen is hier tot nu toe niets van gebleken.

Stapels BOEKEN

voor de

HALVE PRIJS ! !

BOEKHANDEL VISSER

Galamagracht 9 tel. 1318

Deze foto van de oude pastorie is omstreeks 1 960
genomen. De gevelstenen zijn hier goed zicht-
baar. In 1962 is een deel van het achterhuis afge-
broken en de achtergevel geheel vernieuwd.

schreeÍ vader Harmen Wierda naar de gemeente
lJlst dat hij graag voor hem en zijn dochter een an-
dere woning wilde hebben. Burgemeester Oppe-
dijk kwam hoogstpersoonlijk poolshoogte nemen.
Omdat hij zo'n lange man was stootte hij meteen
zijn hoofd in het portaaltje. 'Ferdomme, dit is my
hjir wol wat...'zei hij. Hij bekeek het hele huis en
ging ook even via de smalle trap naar boven, hij
deed dat bijna kruipende omdat hij z'n hoofd ntet
weer wilde stoten. Met een knipoog zei hij: 'Dit is
net in hOs foar in grutte hÍshálding (2 personent!),
jimme krije in oare wenning.' Die andere woning
stond op de vroegere Gorritspóle. De door Wierda
verlaten woning, het achterEte deel van de oude
pastorie, werd onbewoonbaar verklaard. Stalen-
meubelfabriek DeValk (gebrs. Planting) heeft deze
ruimte nog een t|d als opslagplaats gebruikt. 'ln
het kleine huisje naast ons,' vertelt Eelkje tot slot,
'woonden destijds Wiebe-Klaske (van Tuinen) en
haar dochter Jaoke.'
Aukje van der Kooy-Wester (Yde-Auk) die nu op
het Mientlán nummer 8 woont, vertelt dat zij met
haar familie op B mei 1946 in het middelste hurs
kwam wonen. Achter hen woonde toen Harmen
Wierda en voor Douwe-Minke, na 1962 was dat
Eile Walstra. De woning werd gehuurd van de
houtwarenfabriek fa. Woudstra te lJlst. In 1961

kochten Yde en Auk hun huis voor / 1000,-. Het
achterste gedeelte werd van de gemeente ge-

kocht voor het symbolische bedragvan t' 1,-. Om-
streeks 1962 is een deel van het achterste huis af-
gebroken. Waar vroeger het bedschot stond, met-
selde Jan Feenstra (Jan-e-Ruurdtsje) een nieuwe
muur die in totaal 1B meter hoog was.
Op de haar-eigen-wijze, ondersteund door hand-
gebaren, vertelt Írou Van der Kooy hoe het met de
twee gevelstenen is gegaan:
'Der wie bij de keap net oer praten, mar dy twa
moaie stiennen moasten mei alle geweld nei de
gemeente Drylts ta. Letter hawwe se jierren op 'e
souder Ían lt NifelhÍske lein. Doe't dat ferkocht
waard kamen se teláne yn it gemeenteh0s oan 'e
Galamagracht. Mar dêr kaam de plysje yn en doe
brochten se de stiennen wer by És, wy hawwe se
doe mar op 'e souder dellein. Nou vraag ik jou . . .'
Vorig jaar kwam de heer Jagersma van gemeente-
werken er toevallig achter dat deze stenen nutte-
loos in een bergruimte lagen. Op kosten van de
gemeente zijn ze toen herplaatst en nu sieren zij
de achtergevel weer.

Zodoende is nu weer zichtbaar geworden dat dit
huis al 212 jaar oud is. Misschien is er nog eens
een potje te vinden (Stad en Dorpsvernieuwing?)
waaruit het nog wat meer in oude staat terugbren-
gen van dit huis kan worden betaald.

Frits Boschma

Bewoners
Om nog wat meer aan de weet te komen over deze
karakteristieke woning, heb ik contact gezocht
met 2 oud- bewoners.
Eelkje van derWal-Wierda, geboren in 1939,,heeft
in het achterste deel van dit huis gewoond van
'1940 tot 1953/54. Vader huurde het oand van ie-
mand buiten lJlst. Eerst woonde S. Vellinga (Sipke
barich) naast hen en later Yde en Aukje van der
Kooy. Voor woonde eerst een zekereZwaantje en
later Douwe en Minke Plantinga-Wierda. De in-
gang was achterom door het hok. In hun kamer
was het eerder genoemde l8de eeuwse bed-
schot, dat nu in de ontvangsruimte van het Fries
Scheepvaart Museum in Sneek is opgesteld.
Omdat er niet veel aan onderhoud werd oedaan

Geld lenen, snel en goedkoop:
Doorlopend Krediet of Persoonlijke Lening

fil _ TL _ f-L _ _ n_ 
-T 

Galamagracht 1

LdALllOLnlflmLH lH fti'ou, 5s.1426

Openlngruren: 9.00-1 2.30 uur/11')0-16.00 uur
vrijdagavond 1 9.00-20.00 uur
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Drylts yn 1920.
'De linebeammen, de formoanje en de slanke skoarstien fan Nooitgedagt',

Drylts
Stoep 1) ik alear ris troch de griene greiden,
Den seach 'k mei nocht de Ílakke fjilden oer;
Wylst 't poarpren sintsje sÉntsjes leger sakke,
En alles song Ían fréd'yn de nat0r.

Den seach ik dêr fan Ét de fierte lizzen,
Yn 't jounrea as in kostlik skilderij:
Myn berteplak, mei h0s--en beamme--rigen
En loft en lán yn swiete harmonij.

'k Bleau dan hwat stean om rêstich te genieten
Fan all dat moais, dat my tomjitte blonk:
En tiden lang fortoeve dan myn tinzen
By 't 0nforiitlik byld fan 't hillich honk.

Op eltse ein de brede boerepleatsen,
De finnen der tsjinoan mei 't b0nte fé,
Yn it formidden as in trouwe skeper 2),

De tsjerketoer weitsjend oer wol en wé.

Ticht by de tsjerke en de pastorije,
It Riedsh0stoerke hwer't in klokje yn hong.
Hwat koe dat Sneins de pearkes fleurich roppe
As't br0nzen hert in brilloftsankje song.

Hwat mear nei lofts byláns de linebeammen,
Yn 't twink'ljend ljocht fan jountiids kleurenpracht
Stie de Formoanje 3) fredich stilto dreamen
By 't reedfebriek fan álde Nooitgedagt.

Ho rjucht en steil stie dêr dy slanke skoarstien;
Men seach him maklik 0ren Íier yn 't roun.
It like krekt as wier't in Étropteiken,
By't prachtich skouspil op'e eftergroun.

Dêr stien' de beide hege houtseag' mounlen,
Dy sterke stoere striders oan dp Geau,
Dy't oan't gehiel sa'n fleurich oansjen joegen,
In masterwirk fen kinst Ít foar'ge ieuw.

'k Seach by de leane it kreaze koepeltoerke,
Hwerop it hoantsje pronk'yn gouden glàns
Ên sÍntsjes sweefjend as op wjukken droegen
Dreau 'k sa by al dy wolbikinden láns.

En alles reaunte 4) fan syn eigen skiednis.
--Hwat in gedachten wikslen elkoar óf--
As'i each noch rêstte by de rpren beammen,
Mei krunen breed en hoedz'jend oer't hof.

Hja lÍsteren--fan blinken en forsinken
Fan striid en rest fan tsjusterens en ljocht--
En wonken my, dy't mei in tankber herte
De reis nei h0s, sa woltomoed folbrocht.

"Myn berteplak"--noch faek seach ik it lizzen,
Mar nea sa fleurich net as yn dy stoun; 5)
Hwat s0nt dy tiid, binn' mei de dreechste stammen,
Us warb're mounlens hjir forgoed fordwounl

1) stapte 2) skiepehoeder 3) Doopsgesinde tsjerke 4) flóstere 5) 0re JelleT Nooitgedagt

De maker van dit gedicht is JelleTijmens Nooitgedagt. Hij leefde van 1885 tot 1946 en was gehuwd met
Wiepkje Sybrandy. Zij hadden drie kinderen, te weten Rooske, Tijmen Jelle (vroeger scheepsbouwer in
lJlst, nu wonend in Amerika) en Jeltje die in Makkum woont.
Jelle was 'reedmakker' bij de schaatsenfabriek Nooitgedagt. De dichter beschrijft lJlst zoals het er hier
rond 1920 uitzag. Hij noemt de kerken, het torentje van het oude gemeentehuis en de fabriek van Nooit-
gedagt met zijn slanke schoorsteen. Speciale aandacht krijgen de 2 houtzaagmolens aan de Geeuw, de
Rat en deTromp (afgebroken in 1922).
Tot slot verzucht Jelle ïijmens: Onze arbeidzame molens zijn hier voorgoed verdwenen.

Partuur Marten Overwijk
pakt le prijs kaatsen
Utherne
Het is zaterdag 2 februari - hartje winter. BuÍten
vriest het dat het kraakt en de eerste geluiden over
een Elfmerentocht gaan al door lJlst.
Geen normaal denkend mens denkt dan aan kaat-
sen, maar in de Utherne warmen 18 fanatieke
kaatsers zich op voor hun wedstrijden. Getooid in
een korte broek en een leren handschoen waar
menig schaatsenrijder met verkleumde handen ja-
loers op zou worden. Op papier staan 6 zeer
sterke parturen en de lotingscommissie heeft
goed werk gedaan.
De eerste wedstrijden zijn voor de poule-indeling
en telt dus eigenlijk niet mee. De winnaars komen
in een poule en de verliezers in de andere. Over dit
systeem was enige commotie, maar in de poules
werd de strijd om de eerste plaats nu wel heviger.
Na de plaatsing was de poule-indeling als volgt:
Winnaarspoule: Jelle Postma cs, Piet Tuinman cs
en Wieger Boonstra cs.
Verliezerspoule: Arend Zijlstra cs, Marten Over-
wijk cs en Cor de Jong cs.
De strijd in de winnaarspoule was zeer spannend.
Geen van de parturen wist 2 wedstrijden te u'
nen zodat aan het eind het aantal behaalde eèÉ
sten voor en tegen de doorslag moest brengen.
Wieger Boonstra cs wist zich te plaatsen voor de
finale en Piet Tuinman cs moesten zich tevreden
stellen met de kleine finale.
In de andere poule moest de laatste wedstrijd de
beslissing brengen. Al gauw namen Marten Over-
wijk c.s. een voorsprong met 4-1. Toen op 6-4 in
het 6e eerst een opslag van Willem deVries zo vre-
selijk hard in was dat de scheidsrechter niet kon
zien dat de punten aan Willem de Vries toekwa-
men was de boot aan. Met enige harde woorden
over en weer werd toch besloten om de bal over te
spelen maar de jeugdige Willem de Vries was zo
aangeslagen dat hij direkt twee opslagen verprut-
ste en het 5-1 werd. Toch kon het partuur van Cor
de Jong nog inlopen tot 5-4 maar verloren zij op 6-
6 de partij.
Derhalve de Íinale tussen Wieger Boonstra cs en
Martên Overwijk cs.
In deze finale konden de mannen van Wieger
Boonstra geen vuist maken en gingen zij roemloos
ten onder. Of dit kwam door het feit dat zij eers+in
de zwaardere poule kaatsten zal altijd een vrv
blijven.
Met 5-2 en 6-6 werden Maden Overwijk, Dirk
Hoekstra en Harry Dijkstra kampioen. In de kleine
finale was het getergde partuur van Cor de Jong te
sterk voor Piet Tuinman cs. In een matige wed-
strijd bleek dat Piet Tuinman cs al teveel hadden
gegeven en konden zij geen beslag leggen op de
derde prijs.
Na afloop kon voorzitter Arend Zijlstra de over-
heerlijke vleesprijzen aan de trotse winnaars uitrei-
ken.
Het moraal van dit verhaal is: Al verlies je de eerste
slag, doorzetten maakt je kampioen aan het eind
van de dag!

De Pripper

Homeopath ische praktij k
in lJlst
Eind vorig jaar startte dokter Rink Nauta een prak-
tijk in lJlst.Veel mensen kennen hem waarschijnlijk
van de jarenlange wekelijkse radiopraatjes of van
de boeken die hij heeft geschreven. Anderen ken-
nen hem als lJlster die weer'terug' is.
Dokter Nauta is homeopatisch arts en zijn praktijk
is ondergebracht in een gerenoveerd karakteris-
tiek pand aan de Galamagracht (naast het Wapen
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van lJlst). Vánuit zijn spreekkamer kijkt hij rechts
uit op de Uilenburg en links op de Eegracht. Een
prachtig plekje vindt hij zelf.
Met lJlst heeft dokter Nauta altijd een bijzondere
band gehad. Hij is er geboren, heeft er zijn jeugd
doorgebracht en is, na jaren actief lid te zijn ge-
weest, als fan steeds verbonden geweest met de
voetbalclub lJ.V.C.
Na zijn periode in Drente, waar hij in Elp en Assen
een praktijk had, heeft dokter Nauta zich bezigge-
houden met het schrijven van boeken en zich ver-
diept in nieuwe oniwikkelingen op het terrein van
de homeopathie. Patiënten kunnen bij hem te-
recht voor homeopatische adviezen en genees-
middelen.
Naast homeopatische consulten kunnen patiën-
ten in de praktiik van dokter Nauta ook terecht
voor acupunctuuÍ en voetzone- reflextherapie.
Een arts-acupuncturist en een voetzone- reflex-
therapeuie zijn een aantal uur per week in de prak-
tijk aanwezig.
Acupunctuur is zo langzamerhand als geneesme-
thode vrij bekend in de Nederlandse samenleving.
Zoals velen weten werkt de acuouncturist met
energiebanen die zich vlak onder het lichaamsop-
pervlak bevinden, de zogenaamde meridianen.

\ Flaatsen waar de acupuncturist zijn naald zet

\./h de acupunctuurpunten die op de meridianen
liggen. Deze acupunctuurpunten worden gebruiki
voor zowel het vaslstellen van een diagnose als
voor behandeling/genezing van zieke lichaams-
delen.

V. L n. r.: Conny G ie I i ng h, secretaresse,
G e rd a M u I le r, voetzo ne- ref Ie xt he rape u te,
Rink Nauta en Hu Lim, acupuncturist.

Acupunctuur is met succes toe te passen bij sla-
peloosheid, nervositeit, angst (fobieën), hoofdpijn
en migraine, buikpijn, pijnlijke menstruatie, klach-
ten vóór de menstruatie, tenniselleboog, ge-
wrichtsontstekingen etc.
Voetzone-ref lextherapie is misschien wat minder
bekend, toch in veel gevallen uiterst doeltreffend.
Voor ieder orgaan oÍ lichaamsdeel in het lichaam
is op beide voeten een 'projectieveld' aanwezig.
Dat wil zeggen dat ieder plekje op de voet over-
eenkomt met delen van het lichaam. Bij ziekte of
pijn in het lichaam is het overeenkomstige projec-
tiepunt pijnlijk bij aanraking of druk. Met voet-
zone-reflextherapie is een diagnose heel duidelijk
te stellen en via de voet kan door massage van de
pijnlijke gebieden het zreke lichaamsdeel behan-
deld worden. Voetzone-reflextherapie is uitste-
kend toe te passen bij bijvoorbeeld maagdarm-
stoornissen, gewrichtsonstekingen, obstipatie,
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scheerwol

'Dat had ik eerder moeten weten...."
"Onovertroffen.." "Grandioos" "Miin hele familie
slaapt er nu onder.." "Geen last meer van spierpiin.."
"Uitstekend bij reuma.."

De reakties van gebruikers van onze dek-
bedden en onderdekens liegen er niet om!
Da's logisch, want met een Texeler koopt
u kwaliteit. Een vulling van de superieure
wol van het Texelse stamboekschaap
en een tijk van 100o/o katoen bewijzen
dat. Echt handwerk in een eigen
atelier garandeert dat. U ziet het aan
de afwerking. U voelt het aan het
slaaokomfort.
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zenuwaandoeingen, aambeien, spataders en
blaasontsteking.
Voor informatie, advies oÍ een consult kunt u kon-
takt opnemen met dokter Rink Nauta, Galama-
gracht 4, telefoon 05155-1432.

Christelij ke Plattelands
Vrouwen lJlst
De Christelijke Plattelands Vrouwen uit lJlst hiel-
den hun jaarvergadering op .17 januari 1991,
's avonds B uur in het Mienskipsh0s te lJlst.
Na het welkomstwoord, gebed en meditatie door
de presidente mevrouw Jacobi-Engelsma, las de
notuliste J. Osinga-Bijstra de notulen en het jaar-
verslag voor. De penningmeesteresse
E Broersma-Visser gaÍ op het bord een utteenzet-
ting van het financiële gedeelte, haar werd dé-
charge verleend. De dames Wassenaar en Wind
hebben de kas nagezien, dit was dik in orde, aldus
de beide dames.
We gaan nu over tot de bestuursverkiezing, aftre-

dend en niet herkiesbaar zijn de dames
F. Broersma-Visser en J. Osinga- Bijstra en J. Pie-
tersen-v.d. Wal wegens vertrek. Na stemming
kwamen de volgende dames uit de bus: F de
Vries-Westerdijk; S. Weiland-Buma en ï Wind-
Wiersma. Ze namen alle drie hun benoeming aan,
wat een aplausje opleverde en alle leden werden
getrakteerd op koffie met oranlekoek. De dames
Broersma en Osinga kregen als dank elk een mooi
bloemstuk aangeboden voor hetgeen zij de afge-
lopen drieJaarvoor de vereniging hebben gedaan.
Na het officièle gedeelte ging de modeshow van
ergengemaakte kleding van start. Mevrouw De
Vries-Westerdijk Íungeerde als ladyspeaker en de
dames Van der Heide-Pot, Jacobi-Engelsma,
Broersma-Visser. Hiemstra-Postma en Renske
Hiemstra showden hun eigengemaakte kleding.
Ook waren er verschillende truien en kralenkettin-
gen tentoongesteld, dit alles was gemaakt door
mevrouw Nijland-van Pijkeren.
Het was in één woord geweldig, Íijn dat we zulke
kreatieve leden hebben! Ga zo door dan kunnen
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we vast wel weer eens een modeshow houden.
Als dank werd de dames een roos aangeboden.
Hierna hebben we nog een paar spelleties bingo
gedaan. Het was inmiddels elf uur voordat de pre-

sidente deze geslaagde avond beëindigde met
het lezen van een gedicht van Nel Benschop.
De volgende vergadering is op 21 februari 1991,

deze wordt verzorgd door lt Fryske Gea. Nieuwe
leden hartelijk welkom!
Namens het bestuur:

J. Osinga-Bijstra

Ned. Ghr. Vrouwenbond
Op 24 januari hield de NCVB haar jaarvergadering

ditmaal met een speciaal tintje, namelijk een
broodmaaltijd. De zaal zag er feestelijk uit met
keurig gedekte taÍels.
Mevrouw Nauta kon meer dan zestig leden wel-
kom heten op deze avond. ln haar meditatie stond
zij - naar aanleiding van Psalm 90 - stil bij de wis-
seling der tijden. Wat gaat het nieuwe jaar ons
brengen? Wij mogen, ook al maken de spannin-
gen op wereldniveau ons onzeker, leven vanuit de
belijdenis: Gij zijt mijn God, mijn tijden, mijn dagen
zijn in Uw Hand.
Tijdens de maaltijd, waar een gezellige en ont-
spannen sfeer heerste, werden de diverse jaarver-

slagen naar voren gebracht. De penningmeeste-
resse kon een optimistisch geluid laten horen. De

secretaresse haar jaarverslag memoreerde ver-
schillende zaken en aktiviteiten over het aÍgelo-
pen jaar. Het ledental is stilgende. De dames van
de commissie 'Lief en Leed' hadden bezoekjes
gebracht bij leden in blijde en droeve dagen.
De adoptie-commissie zet zich nog steeds in voor
onze verre naaste. Briefjes van enkele kinderen
werden voorgelezen, waarin zij hun dank uitspra-
ken en ons hun beste wensen deden toekomen.
Terwijl een twaalftal dames zich klaarmaakten
voor het'12 maanden spel'werd in dezaal uitvolle
borst het'Dryltser Folksliet' gezongen.
De dames stelden een maand van het jaar voor en
aan de leden in de zaal de taak om te raden welke
maand, Uiteindelijk gingen dÍie dames met een
prijsje naar huis.
Mevrouw Fokkema bracht aan het eind van de
avond de dank van de leden over aan het bestuur
voor het organiseren van deze avond en voor de
inzet van het aÍgelopen jaar.

Met het zingen van het lied 'De dag door Uwe
gunst ontvangen', werd dit gezellige samenzijn
besloten.
Onze dank gaat uit naar het beheerdersechtpaar
Holwerda van het Mienskipsh0s, voor de voortref-
Íelijke verzorging van de broodmaaltijd.
Eerstvolgende vergadering op 28 februari met het
bondsonderwerp:'Vroedvrouwen in Bangla-
desh'. Deze avond is er een verloting ten bate van

het werk van de vroedvrouwen. Gasten hartelijk
welkom.
Namens het bestuur:

A. Frankena-Hoomans (secr.)

Thema-avond
Patiëntenraad lJlst e.o.
Deze avond, gehouden op 24 januari j.|., sprak dr.

W. Evers, longarts te Sneek over het thema aller-
gie. In zijn inleiding vertelde hij dat allergie een ui-
ting is van overgevoeligheid voor stoffen van zeer
uiteenlopende aard. De overgevoeligheid ont-
staat, omdat het afweermechanisme van het li-
chaam in de war is. Aan de hand van dia's liet dr.

Evers ons zien, wat voor soorten allergie kunnen
ootreden en wat er aan te doen is. Ruim 107o van
de Nederlandse bevolking heeft allergie aan de

luchtwegen, neus of ogen. Dit kan zijn: hooi-
koorts-, (huis)dieren-, huisstof-, of voedingsaller-
gie. Plaatselijke reakties zijn: zwelling, roodheid,
eczeem, niesbuien, benauwdheid, jeuk over het
hele lichaam en loopneus. Algemene verschijnse-
len: vermoeidheid, hoofdpijn, lusteloosheid of
lichte verhoging.
ls allergie erfelijk?
Het komt vaak in de familie voor en is over-erfelijk.
Als een van de ouders het heeft, heeft 20% van de
kindêren het ook; wanneer beide ouders aller-
gisch zijn, dan is ongeveer 807o van de kinderen
op een of andere manier allergisch. De reakties
zijn verschillend: direkte reaktie is binnen 20 minu-
ten en de klachten verdwijnen na enkele uren na

het verbreken van het kontakt, maar ook een late
raktie is mogelijk: deze komt na 6 tol 12 uur en de
klacht duurt langer en is heftiger, men heeft dan
nachtelijke benauwdheidsverschijnselen.
Alvorens de kwaal te behandelen, moet er eerst
grondig vooronderzoek naar de zogenaamde al-

lergenen worden gedaan. Dit wordt gedaan door
middel van een huidtest. Hierbij worden allergi-
sche stoffen in een kleine hoeveelheid in de huid
gespoten. Na 15 minuten komt er reaktie in de
vorm van een bult, die wordt gemeten. ïhuis kan
allergie worden bestreden door het vermijden van
kontakten (hond, tapijt, bloemen), huis droog hou-
den in voor- en najaar, voorkomen van huidschil-
fers op kleding.
Tegenwoordig zijn er medicijnen om allergie te
voorkomen. Geven deze geen afdoende resultaat,
dan kan men de huid ongevoelig maken vooraller-
gie, maar de huidinjecties zijn veelvuldig en lang-
durig en niet zonder risico. Na deze leerzame uit-
eenzetting was er gelegenheid tot het stellen van
vragen, waar veel gebruik van werd gemaakt. Aan
het eind van de avond werd dr. Evers bedankt en
werd hem een bos bloemen en een kadobon over-
handigd.

Mattie de Leeuw

Bekroon een Auprng
meteenAuprng

Kies dé droofiêombinatie:
een Auping-matras op een Auping-spiraal.

Met dit Auping Slaapsysteem bent u verzekerd van een gezonde
nachtrust. De Auping-spiraalbodem ondersteunt de matras

stevig genoeg. Gelijkmatige veerkracht zorgt voor een
voortreffelijk ligcomfort. Spiraal en matras vullen elkaar aan,

zodalze samen een perfecte eenheid vormen.
Een droomcombinatie die u het beste ligt.

PAST IN ELKBED
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Het eerste gebied heeft a1s nadelen, dat de ontsluitlng naar
het stadscentrum erg omslachtig is (via lendrachtswei/Sudergg-
weg) terwijl die nauwelijks verbeterd kan worden. Bovendien is
de-omvang van dit gebied niet voldoende om de voorziene groei
op te kunnen vangen. voordelen van de locatie zijn dat
aángesloten wordt op de bestaande nieurlrbouwwijken en dat IJlst
in zuidoostelijke richting afgerond wordt.

Het tweede gebied is planologisch
gezien veel beter. De omvang is
voldoende, de ontsluiting naar het
stadshart is (a1s de fabriek van
Nooitgedagt afgebroken wordt) erg
goedr êD de ruintelijke opbouw van
IJlst is veel compacter. Bovendien
kan een goede courbinatie gemaakt
worden met een recreatieve ontwikke-
ling en een verbetering van de infra
structuur. We1 moet zorg:vuldig het'
oude stadsgebied worden ontzien. Na-
deel van deze locatie is, dat de re-
latie oud-ïJ1st- ornringende open
landschap wordt aangetast. De her-
kenbaarheid van het stadssilhouet
kan echter behouden blijven. Voor
beide locaties ge1dt, dat de gronden
nog aangekocht moeten worden en ook,
dat bewoners hun uitzicht kwijtraken.

Het zal duidefijk zí)n, dat in de ontwerp-structuurvisie de
gemeente de keuze maakt voor het tweede gebied:de Ruterpolder.

Verkeersstructuur:
Een knelpunt in IJlst is het vele verkeer dat over de Galama-
gracht/Eêgracht rijdt vanuit de nieuwlouwwijken De Rat en
Cl-oostercamp en vairaf de Sudergoweg ficfrti.ng stadscentrum en
omgekeerd. Éet bedrijf Nooitgedagt bouwt thans nieuw op het
beárijventerrein Roodhem. De oude bedrijfslocatie is door de
gemeente aangekocht. Het plan is nu de oude gebouwen te slo-
peDr een groot deel van de overkluizing te verwijderen, en
het gebied te gebruiken voor:
* doórtrekken van de l{estergoleane naar de overkluizing
* ontsluiting van nieuwbouwbuurt Ruterpolder
* woningen/wÍnkeIs/dienstverlenende bedrijvigheid/parkeerge-

legenheid en wetlicht meer aanleggelegenheid in het centrum'
Kortorn: een nieuw stadshart, dat ook als ontmoetingsplaats kan
gaan dienen.

Werkgelegenheid:
Àansluitend op het huidige
bedrijventerrein Roodhem
wordt nog een geringe uit-
breiding voorzien. Dat kan
deels met kantoren, fabrie
ken e.d., maar ook (in de
strook langs de Geeuw) net
recreatieve bedrijven. oP



de grens met het agrarische gebied wordt dan een beplanti-ngs-
strook aang'ebracht. Een verdere uitbreiding richtj-ng sneek
wordt ongelrenst geacht.

Recreatie:
rn combinatie met de aanleg van de nieuwe woonwijk ontstaan er
nogelijkheden om i-n de punt Wijddraai/Idí)de Wijmerts een
waterplas aan te leggen. Daardoor kunnen meer aanlegplaatsen
qecreèerd worden en qrorden ook de recreatie-mogelijkheden bij
IJlst verg:root. IJIst wordt dan, zeker als ook het centrum
toegankelijker en aantrekkelijker wordt, voor de toerist
attractiever. Dat kornt de rniddenstand weer ten goede.
Bovendien kan de nieuwe woonwijk ook zo aangelegd worden, dat
daarin het water een belangrijke rol kan gaan spelen: kortom
een hrervend woonrnilieu kan ontstaan.

Hoe nu verder? Inspraakmogelijkheden/reacties:

Het gerneentebestuur wil u allen in de gelegenheid stellen op
deze beleidsvoornemens te reageren. De ontwerp-structuurvisj-e
ligt op het gemeentehuis (afd.Ro) ter inzage : rs morgens van
9-L2 uur en dinsdagsmiddags van l-.30-5.30 uur. Ook is in de'
leeszaal van de Openbare Bibliotheek een exemplaar ter inzage
gelegd. Binnenkort zal de gemeente bovendien een hoorzitting
over de structuurvisie houden, op een nader -in het Sneeker
Nieuwsblad- bekend te maken tijd en plaats. Daarop zaL de
structuurvisie breder uitgelegd worden en is ook gelegenheid
tot het reagieren op de plannen. Ook kunnen schriftelijk
reacties aan B&I{ worden gezonden

Sluitingsdatum inzending reacties: l- mei 1,991-

q.
t



fnspraak over
toekonstige ontwikkeling l,yLSt

fnleiding:
Met het oog op de inspraakmogelijkheden geven we onderstaand
een samenvatting van de structuurvisie voor ïJ1st. rn deze
visie worden de te verwachten ruirntelijke ontwikkelingen in dejaren negentig op een rijtje gezet.
Op grond daarvan wordt antwoord gegeven op vragen als:* waar en hoe moet rJlst woningbouw mogelijk naken* v/aar is groei van de werkgelegenheid rnogelijk* hoe spelen we in op de recreatie-ontwikkelingen* welke verkeersstructuur moet worden nagestreefd* welke knelpunten bestaan er in de ruirntelijke structuur

van UIst, en:
* hoe houden we IJIst. mooi

Randvoorwaarden:
Uitgangspunt bij de planontwikkeling is, dat de ruimteli.jke en
cultuurhistorische waardevolle stedebouwkundige structurèn en
bebouwingsbeelden van het stadshart (dat op basis van de
Momumentenwet als Beschermd stadsgezicht, is aangewezen) onaan-getast dienen te blijven.

Woningbouw:
De gemeente vindt, dat er in Ulst gebouwd moet kunnen worden.
Ook in het provinciale beleid is aan rJlst groei toegedacht.
Er zal op basis van vastgesteld beleid dan ook voor de periode
l-990-2OOO ruimte geboden moeten worden voor zotn l,60-190
woningen. Ook daarna (tot 2O2O) zal- naar verwachting nog
gebouwd moeten worden. De gemeente gaat ervan uit dat aan de
óverzijde van het spoor niát gebouwá moet worden, omdat de
verbinding in ruimtelijke en functionele zin met uLst dan
ontbreekt. Er resteren dan 2 nogelijke locaties:
a. het gebied ten zuiden van het plan cloostercamp, ingesroten

door Kerksloot, Jutrijpervaart en de fendrachtswei
b. het gebied ten westen van Oud-IJIst in de Ruterpolder.

,t:


