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IJlster bevolking niet voor
plan Ruiterpolder
Eén ding is tijdens de hoorzitting op woensdag 27 maart zeker duidetijk ge-
worden: De lJlster bevolking is niet voor het plan Ruiterpolder.
Er werd door de talrijke sprekers geen enkel positief punt over de zoge-
naamde'Structuurvisie-lJlst' naar voren gebracht.
Anneke Blom verzuchtte: 'U moet geen historische fout begaan.'
Wethouder De Jong (PvdA) stelde aan het eind van de avond nuchtervast: 'Er
zijn weinig medestanders voor dit plan!

Het centrum van lJlst met de overkluizing, de fabriek van Nooitgedagt en daarachter de Ruiterpotder.
'ordt de overkluizing in de toekomst een verkeersplein?

sieerd over het verschil tussen de agrarische be-
drijven in de Ruiterpolder en die in de strook tus-
sen de Geeuw en de Sudergowei.

Háshimmelje

In áld faam 0t it Grinzer Ten Boer
róp tsjin har dóve ynwenjende broer:
'Wy moatte háshimmelje, 't spul moat yn 'e
sinne.
Do moast foar my sjouwe, skrobje en bjin-
ne!'
Mar hy sei: 'Om my slaan wy't dit jier mar
oer...

B.Y.

Na een kop koffie werden er opnieuw veel vragen
op de heren De Jong en Van der Wiel afgevuurd.
Jan van der Woude: 'lk wenie no 45 jier yn Drylts.
Der is in limyt oan 'e industriële 0ntwikkeling yn
Drylts. ls der ek in limyt Íoar de huzebou? En
wêrom moat Drylts rOn wurde, it hat altyd in lintbe-
bouwing hàn. ls der al ris contact west mei Monu-
menten2org yn Zeist?'
Piet Hoogeveen: 'De westzijde van lJlst is al bijna
800 jaar zo. Daar moet je zuinig op zijn. Het wonen
op Uilenburg en Eegracht heeft veel beperkrngen.
Interessant voor ons is juist het contact met het
buitengebeuren, de Ruiterpolder.'
Meinie Wardenier: 'Oud lJlst wordt weer mooi,
maar deze klap komt er achteraan.'
Genit Mosk vroeg wanneer het gemeentebestuur
bereid is dit plan in te trekken: a. de bevolking is
tegen, b. de kosten zijn te hoog en c. ander loka-
ties zijn beter.
Verschillende sprekers wezen erop dat de in de
Structuurschets genoemde lokatie A beter is dan
de nu gekozen variant (B). A is het gebied omslo-
ten door de Kerksloot, de Rijpervaart en de len-
drachtswei, met uitloopmogelijkheden naar de
Geeuw. Mogelijkheid A geeft geen verkeerspro-
blemen, wegens de goede aansluiting op de cen-
traal gelegen Sudergowei. Deze weg heeft boven-
dien nog het voordeel dat er aan weerszijden een
fietspad ligt.

Verder merkte men op dat als straks de Wester-

Er waren deze avond ruim honderd vijftig mensen
aanwezig in de raadszaal waaronder uiteraard
veel leden van de 'Vereniging behoud Ruterpol-
der'. Gerben de Jong, wethouder van ruimtelijke
ordening en volkshuisvesting heette iedereen
welkom en gaf planoloogVan derWiel hetwoord.
Deze lichtte het nieuwe olan toe en zei dat Ulst tot
het jaar 2000 ongeveer 8 hectare bouwgrond no-
dig heeft voor 1 60 tot 1 90 woningen.
Van der Wiel gaf toe dat het plan Ruiterpolder in-
vloed heeft op de woningen op Uilenburg en de
Eegracht.
Hierna kregen de opposanten gelegenheid hun
zegje te doen voor de interruptiemicrofoon.
De heer Koudenburg schatte de kavelprijs op
f 20O,- per m2. Met een huis op zo'n dure kavel
komt dat samen oo ruim drie ton!
Vraag: Komt het bedrag voor het opruimen van de
grondvervuiling in het terrein van Nooitgedagt ook
terug in de kavelprijs? Hij wees ook nog even fijn-
tjes op het Brekkenplan in Sneek, waar de make-
laar zich suÍ adverteert om zijn dure bungalows
kwijt te raken.
De Jong zei hierop dat de vervuilde grond van
Nooitgedagt niet in de kavelprijs wordt berekend.
Hij bestreed verder de door de spreker genoemde
hoge prijzen. Er werd ook nog even gediscus-

Mijn visie
Ons aller mooi uitzicht zouden ze niet blokkeren.
Dít waren destijds de woorden van 'hoge' heren.
We hebben er allemaal op vertrouwd:
hier achter ons zal nooit worden gebouwd.
+ 1 8 jaar geleden is het door de gemeente geprobeerd,
een weg in de polder, terecht door G.S. gekeerd.
Beschermd gebied voor vogels om rustig te broeden.
Een mooi stukje natuur, aantasting hiervan wilden ze verhoeden.
Vele panden zijn hier mooi gerenoveerd of gerestaureerd,
zeer strenge regels worden ook voor het aanzien van de achterkant gehanteerd.
De herkenbaarheid van het stadssilhouet kan echter behouden blijven,
dit is wat de mannen nu van achter hun grote buro's schrijven.
Het ook op afstand zg mooie stadssilhouet is dan wel geheel verkracht
als dit plan ten uitvoer zou worden gebracht.
Natuurschoon, beschermd stadsgezicht, begrippen die we allemaal weten.
AIs't er op aankomt zijn het vaak alleen maar een stel loze kreten.
Want o wee als men groei, rekreatie en bovenal het dollafteken ziet, dan verdwiinen atle andere ideaten
in het niet.

R.A. Johnson-v.d. Mei
bewoonster van LJ i lenburg
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tÊ VISSER.IJLST
BOEK-ENFOTOHANDEL-
SPEELGOEO

Galamagracht 9, Tel. 1318

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

Voor nieuwbouw, uitbreiding of
onderhoud van uw:

. verwarming
(C.V. en lokale verwarming)

. SanitaiÍ en walerleiding

. Zinkwerk

. Dakbedekking

T| Installatie-en toodgieteÍsbêdÍiif

uFJ A. SIPERDA
Ê'' JtaosraaÍr za. Lereruu.ucrrr-rzzq

ilffi
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R-IKRMEffi
ïT KÏTNT HIER TERECÍIT VOOfi,:

. Feparatles * Grote & Klelne Beurten
* APK-Autokeuring * Autospulten

* Onderdelen * Verkoop van Nieuwe &
Gebrulkte auto's

Roodhemsterweg 14
IJlst

0s156-1498
(privé 18Í18)

VISSER IJLST
Boek-, kanloorboek- en totohandel
Merkspeelgoed

Galamagracht 9, lJlst, tel. 05155-1318

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.

DZUWWTJ

Alles onder één
Boeken
Speelgoed
Kantoor- en schrijf-
benodigdheden
Fotoartikelen
Stempels
Advertenties

VI55ERt
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Sjoelen vanaÍ 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 8 tot halÍ 10 in 'Het Miens-
kiosh0s'.
Drumband 'Concordia'iedere donderdag-
avond van halÍ 7-8 uur leerlingen, 8-10 uurdrum-
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 halÍ 2 tot 3 uur in 'Het
Mienskiosh0s'.
Schaken elke dinsdagavond in de Stadsher-
berg
Dammen elke maandagavond in de Stadsher-
berg
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. Stánfries elke dinsdag vanaf
.19.00 

uur.
TaÍeltennis maandag van 19.00 tot 23.00 uur,
zaterdag van 9.00 tot 13.00 uur jeugd.
Gymn. Ver. StànÍries 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
DaÉclub iedere dinsdagavond vanaÍ 20.00 uur
Bondswedstrijd en iedere donderdagavond in
hetWapen van lJlst.
FNVinfo-team bel 05155-1970 Louise Heeringa
voor informatie op het gebied van Sociale Voor-
zieningen, Studiefinanciering, invullen belas-
tingbiljetten, individuele huursubsidie e.d.
Bouw- en Houtbond EN.V. W.W. inschrijven elke
maandagavond van 19.00-20.00 uur. Douwe
Heeringa, Westergoleane 45, lJlst, tel. 05155-
1970.

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

Redaktie: A. Kuipers
Fr. Boschma

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

Opmaak: Studio Sybe Houtsma,
lJlst

Druk: Drukkerij Visser, lJlst

Kopij en/of adveftenties: Inle-
veren vóór de eerste van de
maand bij DrukkerijVisser, lJlst.

@Copyright Drukkerij Visser. Niets uit deze
uitgave mag worden verveelvoudigd door
middel van druk, lotokopie, mikÍoÍilm oÍ op
enigerlei andere wijze, zonder vooraÍgaande
toestemming van de uitgever.

'6iniltl0[

27 april Gymnastiekvereníging'Stànf ries', uitvoering in de' Utherne'.
30 april Koninginnedag, Oranjebal, 'De Koepel', Mienskipsh0s.

I mei Gezamenlijke gemeente- avond hervormd-gereformeerd, Mienskipsh0s.
2 mei Ledenvergadering Vereniging Christelijk Onderwijs, Mienskipsh0s.
4 mei Dodenherdenking.
5 mei Bevrijdingsdag.

12 mei Moederdag!!!
12-18 mêi Kollekte NederlandsAstmafonds.
27 mei Buurtvereniging' De Tromp', Mienskipsh0s.

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

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

goleane wordt doorgetrokken en het verkeer uit

. 'e Ruiterpolder ook over De Kluis moet, dit plein
Y,el eens een druk kruisount kon worden. Er werd

ook gevraagd naar de procedure bij bezwaar-
schriÍten. Omdat deze kwestie sterk bij de bevol-
king leeft kon men na afloop zijn of haar naam en
adres opgeven om zodoende een verslag van
deze avond in bezit te krijgen. Deze gang van za-
ken werd eerst op uitdrukkelijk verzoek door wet-
houder De Jong toegezegd.

De gemeenteraad zal na het zomerreces haar me-
ning uitspreken over het plan Ruiterpolder. Mis-
schien hebben de raadsleden in die rustperiode
nog even tijd om de folders doorte lezen die zij uit-
gaven ten behoevevan de Gemeenteraadsverkie-
zingen op 21-3-1990. Hierin komen kreten voor
zoals :' I andschapsin richting, ru ímtelij ke ordeni ng,
beleving van de woonomgeving en kwaliteit en
leefbaarheid'.
lJlst wacht ín spanning af ...

ANNA SCHRAA.VAN POPTA

GEDIPLOMEERD
PED I CU RE

Geeuwkade 11 - Telefoon 1930

Open huis
Na .l25 jaar is een groot gedeelte van onze aktivi-
teiten verplaatsi vanuit het centrum van lJlst naar
onze nieuwe fabriek aan de Roodhemsterweg.
Velen van u zullen de bouw mogelilk van dichtbij
oÍ meer op aÍstand hebben gevolgd.
Mocht u daarvoor interesse hebben, dan stellen
wij u graag als inwoners van lJlst in de gelegen-
heid het nieuwe komplex te komen bezichtigen.
Daadoe houden wij
OPEN HUIS op vrijdagmiddag 26 april a.s. tus-
sen 13,00 en 16.00 uur.
Onze nieuwe fabriek zal die middag volop in be-
drijf zijn.
Graag tot ziens!

Koninklijke Fabrieken
J. Nooitgedagt &Zonen B.V.

W.J. Attema.

Gevonden
Na de ledenvergadering van het Groene Kruis is
een fietstas met leren handschoenen in Nij Ylos-
tins achtergebleven.
Eigenaar hiervan kan contact opnemen met tele-
Íoonnummer 1472.

JP/UMTffi' .
Tijdens mijn verblijf in het M.C.L. Leeuwarden en
bij mijn thuiskomst, wil ik iedereen heel hartelijk
bedanken voor het bezoek, bloemen, post en an-
dere attenties.
lk was er blij mee! Hartelijke gÍoeten,

Klaske Hijlkema-Boschma
J. Risoensstraat 5

Medeleven is het beste mediciln.
Vrienden en kennissen op bezoek.
Eerst in het ziekenhuis en later thuis.
De presentjes, bloemen en kaaden.
Al die belangstelling, het doet je goed.
Bedankt hiervoor allemaal.
Het was in één woord kolossaal!

Vriendelijke groeten,
mevr. G.A. van Riemsdijk,

Galamagracht 88, lJlst.

"Mijn Hobby Uw Gemak"
Het vertrouwde adres voor al uw sliipwerk!!
Voor het slijpen van uw scharen, messen
tuin- en hobbygereedschap.
Het is nu tijd om uw tuingeÍeedschap te la-

ten slijpen, zoals heg- en snoeischaren,
grasscharen en grasmaaiers.
Ook weer te koop uitstekend 2e-handsgras-
maaiers geslepen en nagekeken vanaÍ f
30.00.
WAARSCHUWING: GeeÍ nooit iets mee aan
een onbekende aan de deur!!
Uw Íijnslijper: P.H. de Vries
Bockamastraat 27, tel. 1782.

Vrijwill ig(st)er gevraagd ! ! !
Peuterspeelzaai 'Lyts Yleke'zoekt voor zo spoe-
dig mogelijk een vrijwillig(st)er voor de maandag-
middag om de aanwezige leiding te assisteren.
Heb je belangstelling dan kun je je aanmelden bij
Geeske Soenveld, tel. 05.1 55-2464.

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

ProeÍde U al:

Ons vers gemalen

heerlijk gekruid
gehakt

en onze ecnle

Friese droge worst?

Dlnsdags- e n v rí id ag savon d s
bezorgen wij Uw bestelling!

SLAGERIJ

W. Ziilstra & Zn.
Eeoracht 65 - lJlst - Telefoon 1309

Galamagracht 44 - lJlst
Te|.05155-1996

Waaromhopen...
afs a Yoordelig
hantharen?

De doe-het-zelver huurt bij
ons o.a.: a Ladders a Rol_
sÍelgers o Speciemolens
o Cirkelzagen a Decoupeer-
zagen a Boormachines
o Schuurmachines I Parket-
schuurmachines o Grond-
of Tuinf rezen . Kettina-
zagen enz. enz.

G.STIPERDA
Geeuwkade 7, lJlst
05150-25327 / 051 55-1260

" Gediplomeerde Autorij school "
ook vrachtauto en autobus

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

Gespecialiseerd in:
Voortgezette opleiding 0p goot materiaal.

Opfriscursus voor de niet regelrnatige rijder.
Leren riiden in Amsterdam enzoyoort.

Theoriecursussen... Ook voor 17

a Verbouw o Renovalie

o Ramen, deuren en kozijnen maken wij
voor u op maat

Uilenburg 35 - lJlst - Tel. 05155-1228

TIMMER. EN AANNEMERSBEDRTf

FA.G.SPIJKSMA& ZN.

E
fI
I
tr

GROND- EN VERZETWERK
WALBESCHOEIING
HEIWERK tr RIOLERING
AGRARISCHE WERKZAAMHEDEN

A* rtrtem irtgshedrfrjf W*S - *n ï{aterbsuw-

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

KWALITEITSFIETSEN VOOR IEDEREEN!!

Oazelle . rouRFrErsEN
Bsteyus 3 ?EP^,FrïEïtJ.t*t*

Sparta : 3Ëó8Ei'I1FÉERFTETsEN

ook voor: advies. servrce en íeparatres.

iilst Jurjen Hoomansstraat 2 teleÍoon 05155-1664

dfaCh tS tgÍC0mpegn ie Fanaetswei 22 tereroon 0s122-26s4

rijrielbedrlif
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fKfuttEKrESf
Kollekte Nederlandse Lever
Darm Stichting
Van 29 aoril tot en met 4 mei aanstaande houdt de
Nederlandse Lever Darm Stichting haar jaarlilkse
kollekte. Zij doet dit tên behoeve van patiënten die
lijden aan ziekten van maag, darm, lever oÍ galwe-
gen. Er zijn nog altijd onvoldoende Íinanciële mo-
gelijkheden om de publieksvoorlichting te opti-
maliseren en het wetenschappelijk onderzoek
naar deze ziektên te stimuleren.
Het gaat om bijna 2 miljoen mensen in Nederland
die problemen hebben met het spijsverterings-
stelsel. Zolang we zelÍ niets mankeren, staan we
bij dit gegeven nauwelijks stil. Maar wie ooit het
slachtoffer is geweest van een Íorse vakantie-
diarrhee oÍ een aanval van buikkramp, weet onge-
veer waar het over gaal.Zeer veel mensen lijden
echter chronisch en soms zelfs continu aan ziek-
ten van maag, lever of darmen, wat diep ingrijpt in
hun dagelijks functioneren.
Om wie gaat het in de praktijk? Een beperkte op-
somming is misschien verhelderend:

'- mensen die rondlooen met een chronisch ont-
\/ stoken darm, het kenmerk van de ziekte van

Crohn of Colitis Ulcerosa:

- mensen die continu dodelijk vermoeid zijn om-
dat ze een leverziekte hebben en in onzeker-
heid leven oÍ dat ooit weer goed komt. Hepatitis
B, leverontsteking, auto-immuunziekten, het
zijn geen kleinigheden;

- kinderen die geboren worden zonder de na-
tuurlijke mogelijkheid zich te ontlasten en de
ziekte van Hirschsprung oÍ anus atresie heb-
oen;

- kinderen die geboren worden met Cystic Fibro-
sis, een zeer ernstige Taaislijmziekte.

De Nederlandse Lever Darm Stichting zet zich in
voor de bestrijding van al deze ziekten. Want
2 MILJOEN IS ONVERTEERBAAR. Voor u ook?
Steun de Stichting dan hetzij door een royale gift
in de kollektebus, hetzij dooreen storting op reke-
ning 70.70.70.53B ten name van de Nederlandse
Lever Darm Stichting te Breukelen.

Gollecte Ned. Astma Fonds
ln de week van 'l2 tot 1 B mei is het weer de beurl

r-.ran het Ned. Astma Fonds om haar jaarlijkse inza-
meling te houden.
Deze collecte is zeer belangrijk voor het voortzet-
ten van het werk van het Astmafonds.
Daarom hoop ik dat u allemaal weer mee wilt doen
en de zakjes, die van te voren worden rondge-
bracht, met uw gave wilt klaarleggen voor de col-
lectant.
Wil een ieder die mee wil helpen met collecteren
dit bij mij melden?
Bij voorbaat dank vooralle medewerkinql

W. Kempenaar-Verhoog,
J. Rispensstraat 9,

teletoon 1747.

Opbrengst kollekte
Reumafonds
De aktie voor het Nationaal Reumafonds in het ka-
der van de landelijke inzameling in de week van 1 0
tot 16 maart jongstleden heeft in lJlst een bedrag
opgebracht van f 1 .37 4,25 (vorig jaar / 1 .3 1 5,80).
Het bestuur richt zijn welgemeende dank tot leden
van het plaatselijk comité, tot de kollektanten en
tot ieder die door een financiële ondersteuning tot
het welslagen van de kollekte heeft bijgedragen.
Mocht u door omstandigheden de kollektant ge-
mist hebben, dan kunt u alsnog uw bijdrage stor-

Zaterdag, 4 mei 1991 Dodenherdenking in lJlst
Herdenken en vieren liggen dichtbij elkaar, maar zijn emotioneel twee geheel ver-
schillende zaken.
De boodschap uit het verleden van '40-'45 is telkens weer opnieuw "we mogen niet
vergeten".
Maar waarom mogen we niet vergeten, wordt dan niet vanzelÍ de geschiedenis verle-
den tijd?
Wat is de essentie van wat we geleerd hebben uit die periode, ligt daarin nog een
boodschap voor de toekomst? En zo ja, hoe is die boodschap dan concreet te maken
in onze huidige en toekomstige samenleving?
Met het thema 'grondrechten' kunnen we aan de viering van de bevrijding invulling
geven waarbij iedereen in de samneleving betrokken kan worden.
Grondrechten zijn blijvend actueel, iedereen heeft er telkens opnieuw mee te maken.
Het artikel uit de Grondwet dat nationaal en internationaal op dit moment sterk in de
belangstelling staat, is artikel 6, lid 1 van de Grondwet:

"Een ieder heeft het recht zijn godsdienst oÍ levensovertuiging, indivi-
dueel oÍ in gemeenschap met anderen, vrij te belijden, behoudens ie-
ders verantwoordelijkheid volgens de wet".

Dit grondrecht ademt de geest van verdraagzaamheid in een pluriíorme maatschap-
pij. Een recht dat dus niet door dictators, waarvan Hitler er één was, mel voeten mag
worden getreden! Mensen die tegen zo'n dictator opstonden en slachtoffer zijn ge-
worden van hun Verzet voor onze Vrijheid mogen wij niet vergeten!
Daarom nodig ik de inwoners van lJlst uii aan de Dodenherdenking op zaterdag,
4 mei 1991 deel te nemen.
1. VanaÍ 18.00 uur tot zonsondergang wordt er vanaf de openbare gebouwen

halÍstok gevlagd. Ook de kerken, scholen en de bevolking van lJlst wordt
verzocht halfstok te vlaggen;

2. om 19.30 uur aanvang "stille tocht"; vertrek bij het gemeentehuis naar de alge-
mene begraaÍplaats. Op de oorlogsgraven zullen namens het gemeentebestuur
van Wymbritseradiel kransen worden gelegd. Ook deelnenrers aan de "stille
tocht" kunnen bloemen leggen bij de oorlogsgraven; de muziekvereniging "Con-
cordia" verzorgt de muzikale omlijsting bij deze plechtigheid, terwijl leden van
de Nationale Reserve een erehaag vormen;

3. vanaÍ 19.45 uur tot 30 seconden vóór 20.00 uur worden de lJlster klokken ge-
luid;

4. vanaf 20.00 uur wordt een ieder verzocht 2 minuten stilte in acht te nemen:
5. de plaatselijke horeca wordt verzocht tussen 19.00 en 21 .OO uur op gepaste

wijze met deze herdenking rekening te houden.

lJlst, april 1991 .

De burgemeester van Wymbritseradiel,
B.W. Cazemier.

ten op postgiro 324 of banknummer 70 70 848 ten
name van Het Nationaal Reumafonds te 's Gra-
venhage.

Namens Reuma-comité:
A.P. Lobbezoo en T. Lieuwes-van der Molen

Opbrengst SIMAVI kollekte
Tijdens de SIMAVI kollekte, die gehouden is van
17 maart Vm 23 maaft jongstleden, werd in lJlst
met behulp van 18 kollektanten / 1 .135,20 bijeen-
gebracht.

De landelijke inzamelingsaktie stond in het teken
van de verbetering van het medisch transport in
de derde wereld. Met de opbrengst kunnen medi-
sche projekten in 35 ontwikkelingslanden worden
gesteund.
Alle kollektemedewerkers/sters bedankt!
SIMAVI HMRLEM - GIRO 3OO1OO.

Kollekte comité
dames Boer en Nijdam

RABOBANK GROEISPAARBILJETTEN
maken van uw kapitaal een vermogen

De Rabobank Groeispaarbilietten zijn een ideale
spaarvorm, waarmee u snel méér maakt van uw
geld. Een direct ingaande rente, die bovendien
elk jaar hoger wordt.

Galamagracht .l

lJ lst
Te1.05155-1426

Openlngruren: 9.00-12.30 uurl13.00-16.00 uur
vrijdagavond 1 9.00-20.00 uur
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gevallen voor het vaderland op 14-5-1940

In het begin van de Tweede Wereldoorlog is Jan Nooitgedagt, zoon van Ype
Nooitgedagt en Klaske Dijkstra, op negentienjarige leeftijd gevallen voor het
vaderland.
Hij was stoker 3e klasse op de kanonneerboot Hare Majesteit Johan Maurits
van Nassau. Het schip was al op weg naar Engeland toen het ongeveer 10 mijl
uit de kust - ter hoogte van Callantsoog - door Duitse vliegtuigen werd be-
schoten.
De Johan Maurits kreeg enige voltreffers en zonk naar de diepte. Voor zover
bekend zijn hierbij 18 mensen om het leven gekomen.
Hieronder volgt in hoofdtrekken het verhaalvan het korte leven van Jan Nooit-
gedagt. Er is gebruik gemaakt van beschriivingen door deskundigen en de
hulp van broer Roelof Nooitgedagt (66) uit Makkum.

Marine-vrijwilliger
De familie Nooitgedagt woonde in het huis Ee-
gracht 63. Dat is het achterste gedeelte van de
woning rechts van slagerij W. Zijlstra (destijds
Anske Hiemstra). Vader Ype (1882-1962) was
grondwerker en heibaas, moeder Klaske leefde
van 1 B9.l -.1 942. Zij hadden zes kinderen, teweten
Trijntje, Thijmen, Jeltje, Jan .14-4-1940, Jelle
RoeloÍ en Roelof (geb. 1925), onze informant.
Na de openbare lagere school in lJlst kreeg Jan
op de ambachtsschool in Sneek een opleiding in

het metaalvak. Daarna was hij werkzaam bij de
aanleg van de'nieuwe'weg Sneek-Joure- Hee-
renveen.
In 1938 waren er financiële moeilijkheden bij dit
werk. Een deel van het personeel werd ontslagen,
waaronder onze stadgenoot. Omdat er in de cri-
sisjaren moeilijk ander werk te vinden was,
meldde Jan zich aan als vrijwilliger bij de marine in

Den Helder.
Eerst kwam hij op het opleidingsschip'De BuÍfel'
en daarna op de 'Van Speyk'. Na het afronden van
de opleiding kwam hij als stoker 3e klasse op de
kanonneerboot Hr. Ms. Johan Maurits van Na-
ssau. Deze stomer had Vlissingen als thuishaven.
Jan schreef geregeld brieven en ansichtkaaden
naar huis. Een deel hiervan is bij de familie be-
waard gebleven. De volgende passage is uit een
brief gedateerd: Vlissingen 22 maart 1940.
'lk wou dat ik maar weer thuis kon komen. Dan
kon ik mooi elke dag eierzoeken. Het duurt wel
lang hè voor 't eerste kievitsei wordt gevonden.
De laatste 14 dagen waren we in Den Helder.
En een storm..., we konden de haven niet eens
binnenkomen. Woensdag ziin we weer in Vlissin-
gen aangekomen en werden we weerwachtboot.
De schuit waar Tjeerd Wijnia op gezeten heeft ligt
op 't ogenblik vlak bij ons.

Met groeten, Jan.'

Af en toe kwam Jan ook wel eens thuis in zijn ma-
trozenpak. Als dit in de eierzoekperiode was ver-
kkleedde hij zich altijd zo vlug mogelijk om vervol-
gens de Ruiterpolder in te trekken.
Roelof: 'Us Jan wie in ferwoeden aaisiker. lt wie ris
yn 'e ferbeane tiid dat er thÉskaam. Hy ferklaaide
him en ik sette him mei Ís boat oer nei de Ruter-
polder. Mar och heden, dêr kaam plysje Harmen
van Dalfsen oan. Jan smearde him rjochting Ui-
lenburg, Van DalÍsen der efteroan. Hy loste mei
syn pistoal sels in warskógingsskot! Myn broer
ferburch him by de famylje Wynia (Ytzen-Jel) dy't
yn in stege op Uilenburg wennen. Doe't de kust
wer Íeilich wie sl0pte er wer nei És hOs en die syn

l[&-SfERAIMRlrfJt

Jan Ypes Nooitgedagt

Foto: zomer 1939.
Matroos Jan Nooitgedagt (1 920-1 940) gefotogra-
feerd voor een hek in de Ruiterpolder. Op de ach-
tergrond de toren van de Hervormde Kerk.

matroazepakje wer oan. Op 'e grutte brêge kaam
erVan Dalfsen tjin. Dy sei: 'Soa Jan, bist ek wer ef-
kes thÍs?'

Oorlog
Toen op 10 mei 1940 de Tweede Wereldoorlog
uitbrak werkte vader Ype Nooitgedagt in Jisp
(Noord Holland). Hij voer met een vissersboot
mee van Enkhuizen naar Lemmer en reisde van-
daar door naar lJlst. De sÍeer in het gezin was zor-
gelijk en angstig. De beklemmende vraag was
steeds: 'Hoe soe it mei Ís Jan gean?'
Het thuisÍront werd uiteraard niet op de hoogte
gebracht van de manoeuvres van de Johan Mau-
rits. Naderhand is de volgende gang van zaken
bekend geworden en te boek gesteld:

Op 10 mei 1940 was de Johan Maurits van Na-
ssau in Vlissingen. Het bevel werd gevoerd door
kapitein-luitenant ter zee Kronenberg. Vroeg in de
morgen op 10 mei kwam er order om naar Hoek
van Holland te varen en de Nieuwe Waterweg op
te stomen. Daarna werd het vliegveld Waalhaven
bij Rotterdam onder vuur genomen. Op de terug-
weg kreeg het schip de ketting van een lichtboei in
de linkerschroef . Dit euvel kon echter worden ver-
holpen. Intussen was het zondag 12 mei gewor-
den. In de namiddag werd order ontvangen om
met sooed naar Den Helderte komen. De kanon-
neerboot bereikt deze plaats op maandagoch-
tend 13 mei.
Tijdens deze tocht werd de Johan Maurits be-
schoten door Duitse vliegtuigen maar de schade
was gering. De Duitsers begonnen vanaf de Friese
lJsselmeerkust de kazematten bij Kornwerdera-
zand te beschieten. Daartegen moest de Johan
Maurits met zijn drie kanonnen van 15 centimeter
optreden. Het schip stoomde de Waddenzee op
en meerde af bij de zogenaamde Doove Balg. Dat
is ongeveer 18 kilometer van de Friese kust. Ra-
diografisch kwam het bericht om twee salvo's af
te vuren op de Duitse siellingen aan de voet van
de Afsluitdijk.
Bij het dagworden op 14 mei kwam de opdracht
de Duitsers oo de Friese kust weer onder vuur te
nemen. De 15 cm granaten brachten de Duitse ar-
tillerie, die Kornwerderzand beschoot, tot zwii-
gen. Er zijn ruim honderd schoten op de'Moffen'
aÍgevuurd. Daarna kwam het sein: stop vuur en ga
terug naar de rede Nieuwe Diep bij Den Helder. 's
Middags drie uur kwam de radio-order om direct
over te steken naar Engeland. Dat ging samen met
de drie mijnenleggers'Jan van Brakel', 'Nautilus'
en 'DouweAukes'en de kleinetoroedoboot G-13.

Johan Maurits gezonken
De kanonneerboot bracht het niet ver. Na de te-
genslagen bij de Afsluitdijk zonnen de Duitsers c
wraak. Toen de vloot ongeveer 20 kilometer uit àu
kust was ter hoogte van Callantsoog, kwamen de
Duitse vliegtuigen en bestookten het vlaggeschip
de Hr. Ms. Johan Mauriis van Nassau. Op dinsdag
14 mei tegen half zeven 's avonds kwam de eerste
vijandelijke bommenwerper over. Hij boekte met-
een twee voltreffers. In het voorschio werd de mu-
nitieopbergplaats getroffen, dit veroorzaakte een
hevige ontploffing. Er was een groot gat in de

s\/bê hror rtsr-no\J y N_./\-/ | r\_,/\-...1 r\,
sfudio voor groÍische vormgeving
en produktie

ontwerp en uitvoering van huis-
stijlen, beeldmerken, advertenties,
folders, brochures, katalog ie,
kalenders, verpakkingen, perio-
dieken enz.

galamagracht 34, 8651 ec ijlst
teleÍoon 05155-2407/ 1 820
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* Fitness

Oe[l]^ott en speciale avond

Ë-- , voor 50+ en jeugd

eií" * Callanetics

Ga f it op vakantie en profiteer van het

speciale zomertarief voor mei en juni:

2 maanden onbeperkt fitnessen voor fl 60,-

I nf ormatie:
Galamagracht 28, 8651 EC lJlst, tel.1462

'Wat der yn Drylts yn És gesin doe fierder bart is,
wit ik net folle fan,'zegt hij.
Twee jaar geleden werd de familie Nooitgedagt
officieel uitgenodigd om naar Den Helder te ko-
men. Het anker van de Johan Maurits was gelicht
en als monument voor het marinemuseum in Den
Helder geplaatst. De oud-opvarenden en nabe-
staanden waren getuige van de ceremoniële ont-
hulling. Er waren ook nog wel mensen aanwezig
die in mei 1940 op de Johan Maurits voeren, maar
niemand kon iets over Jan vertellen. Dat komt
waarschijnlijk omdat hij nog maar zo kort aan
boord was.
De plaats in zee waar de Johan Maurits nog
steeds ligt is tot oorlogsmonument verklaard. Hier
mag niet worden gedoken en geen werk worden
uitgevoerd.
De naam van Jan Nooitgedagt komt ook voor op
het gedenkraam in het oude stadhuis aan de Ga-
lamagracht (nu politieburo). Hierover hoop ik later
nog eens wat meer te vertellen.

In lJlst wordt vaak gezegd dat de Jan Nooitge-
dagtstraat is genoemd naar Jan Ypes Nooitge-
dagt. Drs. Jarich Nooitgedagt van de Geeuwkade
die in 1958 wethouder was, verzekerde mij dat de
straat toen is genoemd naar Jan-Baes (1840-
1 920), de oprichter van de fabriek.
'Der is gjin twifel oer mooglik; as B &W lnder oan-
fiering fan Oppedyk binne wy der doe noch hinne
west foar in sobere plechtigheid.

lk wil hierbij nog graag de heer Roelof Nooitge-
dagt bedanken voor zijn spontane medewerking
aan dit adikel en het beschikbaar stellen van de
foto's.

Frits Boschma

. De gegevens uit de hoofdstukjes 'Oorlog' en
'De Johan Maurits gezonken' zrjn ontleend aan
het boek'Zij vochten op de 7 zeeën'.

Aanmelding nieuwe leerlingen cursusjaar 1 991/1 992.
Op maandag 6 mei aanstaande, van 16.00-17.00 uur is er gelegenheid uw kinderen op te geven voor
de Ylostins- oÍ Mauritiusschool

Plaats: Ylostinsschool, Wilhelminastraat 3, lJlst.

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

Deze ansícht stuurde Jan op 1B maarl 1940 naar zijn familie in lJlst: 'Den Helder, zondag. Beste ouders
en broers. Hier even een kaart van de schuit. Gegroet van J. Nooitgedagt Joh. M. van Nassau'.

i marinemuseum in Den Helder kon nog de volgende informatie over deze oorlogsbodem verstrek-
\+en: 'Op 20-8-1932 is de Joh. tilaurits bij de scheepswert Kon. Mij. de Schelde te Vlissingen tewater ge-

laten. Lengte 78 meter, breedte 1 1 .60 meter. De standaard bemanning bestond uit 127 koppen.

scheepswand geslagen en bovendien ontstond
er brand. Het voorschip begon dadelijk te zinken
en het achterschip kwam naar boven zodat de
schroeven zichtbaar werden. De dodelijk ge-
wonde kanonneerboot bleef nog een minuut of
tien drijven eer hij voorgoed zonk. Tijdens dit
treurspel gedÍoeg de bemanning zich uitstekend,
er was nauwelijks sprake van paniek. Terwijl de
bakboord motorsloep werd gestreken werden
door een explosie de zijwanden van het schip
naar buiten gedrukt.
Het bevel werd gegeven: Redt wat er te redden
valt!
Links en rechts sprongen mensen van het zin-
kende schip. Tijdens het ronddrijven in de golven
werd er steeds geschreeuwd dat gewonde kame-
raden eerst moesten worden geholpen. Bijna ie-
dereen droeg een zwemvest. De laatste die van
'rord sprong was de scheepshond, hij werd door

\-,.r schepeling op een ronddrijvende matras ge-
zet en zodoende gered.
De eerdergenoemde 4 oorlogsschepen wilden te
hulp schieten. Dit werd belet door aanvallen van
de Duitse vliegtuigen! Geruime tijd nadien konden
deze schepen de drenkelingen, waaronder ook
veel gewonden waren, toch oppikken. De mees-
ten werden met spoed naar Den Helder gebracht.
Daarna vertrokken de vier oorlogsbodems naar
Engeland. Een achttiental opvarenden van het ge-
troffen schip, die voor een deel onder dek ln de
machinekamer tot het uiterste op hun post wa-
ren gebleven, hadden zich niet weten te redden.
Zij vonden met de Johan Maurits een graf in zee.
Hierbii was ook Jan van Yoe-Klaske uit lJlst.

Dinsdag 14 mei was overigens toch een merk-
waardige oorlogsdag. Van 13.00 tot 22.00 uur
werd Rotterdam gebombardeerd. Om .16.50 uur
gaf het Nederlandse Opperbevel opdracht de
strijd te staken. Hiermee was de capiiulatie (:
overgave) een feit geworden.

Vermist
Roelof Nooitgedagt vedelt verder over de bericht-
geving van de hier beschreven scheepsramp. De
familie Nooitgedagt hoorde via via dat 'it skip fan
Jan' gebombardeerd was.
Men hoopte dat de lJlster matroos op een ander

schip naar Engeland was vedrokken. Een opva-
rende van de Johan Maurits uit Workum was na-
melijk wel heelhuids in Engeland aangekomen.
Dat gaf weer een beetje hoop, maar er kwam nooit
enig taal of teken van Jan.
Daarom werd in 1 941 - bijna een jaar na de onder-
gang van de Johan Maurits - contact gelegd met
het Rode Kruis in Den Haag. Deze instantie ant-
woordde dat men via het Rode Kruis in Genève
zou proberen om erachter te komen of Jan Nooit-
gedagt nog leefde en waar hij zich bevond.
Mem (Klaske Nooitgedagt-Dijkstra) kon het ver-
lies en de onzekerheid omtrent haar zoon niet ver-
dragen. Zij overleed op 8 september.l 942. Gedu-
rende de hele oorlog hoorde men niets over Jan,
alleen af en toe een vaag bericht over geredde
oersonen.
Na de oorlog kwam er eind 1945 officieel bericht
van de marine: 'Degenen die als vermist zijn opge-
geven moeten als overleden worden beschouwd.
U dient de burgerlijke stand in uw gemeente hier-
van op de hoogte te stellen.'
Toch was er nog steeds een sprankje hoop dat, nu
Europa bevrijd was, Jan nog eens uit een vreemd
oord thuis zou komen. Het deÍinitieve bericht
kwam in 1950. Jan werd postuum onderscheiden
met het'Oorlogsherinneringskruis met de gespen
+ oorkonde voor wijlen stoker der 3e klasse Jan
Nooitgedagt (nr. 16540)' uit lJlst'.
Van de marine-administratie werd nog een post-
wissel ontvangen 'wegens achterstallige gage' ad

Í 42,-!
In 1946 vertrok Roelof als militair naar Nederlands
Indië.

Vereniging voor Ghristelijk Onderwijs te lJlst
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Voor al uw

* onderhouds- en
* timmerwerk
kunt u terecht bii

HUISMAN
Eegracht 37 - lJlst
05155-1735
05154-3565

VAN VLOER TOT DAKPAN
ONDERHOUDSBEDRIJF HUISMAN!

Priué en Zakeliik
de juiste

t verzekering
* hypotheek
x pensioen

SNEEIÍ.8N,
ASSUNANTIEIT,ANTOON,

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

I'E B()EN.BY

Roodhemsterweg 5
8651 CV lJlst

Telefoon 05155-1 900/1 500

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

In Dryltser
SIokje...

Slijterij J. Schreur
Galamagracht 34, lJlst

Te|.05155-1570

Autorijschoot L. de BOef
Belangrijker dan een goedkoop

lesuur is de eindrekening
na het rijexamen!
Ga d?arom naar

Autorijschool L. de Boer
Popmawal 12

lJlst
TeleÍoon 05155-1553

VOLLEDIG
GEDIPLOMEERD

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

Speciale drogisterij en kosmetica-aÍdeling

Let op onze wekeliikse folder

SPEERSTRA'S
VOORDEELMARKT
Stadslaan 2 - TeleÍoon 1206

v,t#lvaR
ZIJDEATELIER
Open: dinsdag '14.00-18.00 uur
donderdag 14.00-21.00 uur
en op afspraak.
(de schoolvakanties gesloten)

Uilenburg 36 - tel. 05155-1266

Kom gerust eens langs!

TI MMER- EN AANNEMERSBEDRIJF

b.v. Gebr. WIERSM A / lJlst
o nieuwbouw o betonbouw a onderhoud o restauratie
. kunststof koziinen

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

Erwin Zijlstra
Galamagracht 21, 8651 EB lJlst

Tel. 05'155-1683

ren. Dat klinkt ongeveer zo: roe-koeoe-koe-koe-
koe en dat wordt dan enige malen herhaald om
dan abrupt aÍ te breken in een korl: koe. Al vroeg
in het voorjaar begrnnen de doffers de vrouwtjes
het hof te maken. Daar is een mooie baltsvlucht
voor. Het mannetje gaat luidruchtig klapwiekend
de hoogte in, houdt zijn opgestoken vleugels een
tijd lang stil en glijdt vervolgens langzaam en sta-
tig in een boog omlaag. Een serie korte wieksla-
gen brengt hem weer omhoog en dit herhaalt hij
steeds totdat hij met een wijde boog weer in de
hoge boom terug komt. En dan gaan ze weer min-
nekozend op een tak zitlen. Ze broeden soms 2
tot 3 keer per jaar. De doffer sleept wat takjes aan
en het vrouwtje maakt er een vlak nestje van. Het
stelt niet veel voor, maar daar worden dan 2 witte
eieren op gelegd, die gezamenlijk worden uitge-
broed. Het eerste legsel gaat vaak verloren, door-
dat het tussen de nog kale boomtakken te veel
opvalt. Kraaien en eksters zijn veelal de rovers van
eieren of kroost. Latere legsels hebben een gro-
tere kans van slagen. Na ongeveer '16 dagen
broeden komen er een paar lelijke jongen uit de
eieren tevoorschijn. Als ze 5 weken oud zijn verla-
ten de jongen het nest. Zo houdt de hófdo zijn
aantal op peil, ondanks het feit dat hij veel tegen-
standers heeft, zoals de bouwboeren en de tuin-
ders, want hij lust graag de pas boven de grond
gekomen plantjes, granen en zaden, erwten enzo-
voort.
Maar de houtduiven lieten zich niet wegschieten,
want zo werden er in de jaren tussen 1 9S4 en 1 964
gemiddeld 142.000 houtduiven per jaar afge-
schoten. De premies logen er soms ook niet om (3
kwartjes per geschoten duif was mooi meegeno-
men). Ook werd er wel vergif gebruikt, maar dat
was ook geen oplossing, want dan werden ook
andere vogels het slachtoffer. Maar de houtdui-
ven verplaatsten zich door dat jagen, want ze gin-
gen zich wat meer vestigen in parken en moore
stadswijken, waar niet gejaagd mocht worden. Zo
blijven er nog genoeg houtduiven over, want het
aantal broedparen in Nederland wordt geschat op
500.000-800.000. In lJlst en omstreken zijn er dan
ooK nog genoeg paartjes houtduiven te horen en
te zren.
Ïot slot nog een bijzonder voorval uit onze direkte
omgeving. Enkele jaren geleden hebben houtdui-
ven een poging gedaan om in het weiland (op de
grond dus) te broeden. Dit gebeurde bij veehou-
der A. Abma te Pikesyl. Ook D. v.d. Kooy van
Draaisterhuzen vond 2 eieren van holenduiven in
zijn land. Ondanks de grootste zorg zijn beide
nesten verloren gegaan aan wezels of iets derge-
liiks.

F0gelnijs

Vogelwacht
lJlsVOosthem e.o.

De eerste melding van een grutto. Gezien bij de
Eendrachtsweg door K. Schraa en S.K. Abma op
22-2-'91 .

Hoor de grutto roepen, dat zijn de echte voor-
jaarsgeluiden.

Dit is molen De Ruiter die vroeger in de nu zoveel besproken Ruiterpolder stond. Deze op-
name is naar schatting omstreeks 1910 gemaakt, Het water rechts is het Zouw. verder
zien we de achterkant van de boerderij 'stadzigt', 't zouw 1, eertijds bewoond door Ger-
ben Brekeveld, later Jan de Jong en nu J. Rienstra. Op de achtergrond ligt lJlst.

Deze watermolen van het type'Muonts' (: monnik) moest het water uit de Ruiterpolder malen.
De heer Jan M. Jansma (1894-1 984) vertelde mij in 1 979 dat er vroeger een rijmpje in oeze moren
stond. Jansma had het rijmpje overgeschreven van de bekende lJlster Sybren Okkes van der
Wal (1856-'1949). Het luidde als volgt:

De Ruiter in het veld
is om zijn buit te halen
en ik ben hier gesteld
den polder leeg te malen.
Gelijk de Ruiter waagt voor 't vaderland syn lijf
Alzoo ben ik hier gesteld
tot boeren hun gerijf!

Frits Boschma

De houtduif
Voor de vogelliefhebber is er best veel goeds over
deze diersoort te vertellen, maar hij heeft ook zijn
slechte kanten. De friese namen zijn: hófdo, hout-
do, wàlddo. ln de Stellingwerven is het ringel-
doeve en op Skylge: kakkedoeë.
De kleuren van de houtduiÍ zijn rustig. De kop en
hals zijn grijsachtig blauw, met op de zijkant van
de hals een groene vlek, die naar beneden toe
overgaat in een brede witte vlek. De gehele bo-
venkant is zacht blauw/grijs met een witte rand
voor aan de vleugels. Op zijn borst ligt een purper/
rode glans. Tot slot een donkergrijze staàrt die
eindigt in een zwarte band. De houtduif is onge-
veer 43 cm lang, dat is van snavelpunt tot en met
de staart. Er zit maar heel weinig verschil tussen
het mannetje (doffer) en het vrouwtje. Het vrouw-
tje is maar een tikkeltje kleiner en de kleuren zijn
gelijk, maar de jongen kent u er zo uit, want die
missen die mooie metaalglans, maar nog opval-
lender is het gemis van de witte nekvlek, terwijl de
snalvel ook nog niet zo mooi glad is.
De houtduiÍ overwintert over het algemeen in de

bossen en dan het meest In grote groepen. Ze ko-
men dan vroeg in het voorjaar alweer terug in hun
broedgebied. Zo w aren ze d it jaar iets te vroeg te-
rug, want voor de strenge winter kwam werden ze
alweer gezien in lJlst, maar ze zijn toen weer snel
vedrokken. De winter was nog maar net voorbij of
ze meldden zich alweer. Als het dan 's morgens
vroeg mooi weer is en stil, dan beginnen ze te koe-
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Bondsspaarbank
van 1818 Sneek-lJlst

Dagelijks geopend
van 9.00-12.30 uur

a5
Stadslaan 51
051 55-1 245
b.s.g.
051 50-1 2796

....voor Uw salarisrekening

....voor Uw spaarrekenin gen

....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 1 7.00 -

19.00 uur.

Doe meer met de bank
die meer doet
BON DSSPAARBAN K

Occasions en
N ieuw-verkoop
Goede seruice

Tel. 1249
Holtropweg 5

Reparatie
P laatwerk - Spu iten

Aovms
BrcRortHorru
BouwgEorLeDtl.ro

Terrruwenr

TEL. 05155-1592

postbus 7, 8ó50 AA, IJLST.

Makelaardii
Schrale

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

Hypotheken en verzekeringen

Taxaties van alle onroerende goederen
binnen 48 uur geregeld

Vraagt vrijblijvend informatie.

Stadslaan 42,8651 AG lJlst, tel.051SS-2211

UÍ|Í|RDEET PAKTU
BIJ $Í|IFF

qqy

@ffÍm B:[,,"Tfi""ïJii:,,", 0515s-1570

BOUWBEDRIJ F

VISSER
IJLST

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

VOOR AL UW ONDERHOUD, VERBOUW, NIEUWBOUW,
KUNSTSTOF RAMEN EN DAKKAPELLEN
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2 Sneeuwganzen op 23-2-'91 bij de Abbegeaster
Ríge, gezien door de heren B. Schuurmans, E.

Hibma en S. Mast.
8 Scholeksters werden op de spodvelden van
lJ.V.C. gezien door J. Rijpma op 24-2-'91 .

Ook de zang van de merel (swarte klyster, fr.) werd
weer gehoord door R. Schraa op 24-2:91. De
zang van de zanglijster was echter al eerder te ho-
ren.
Nog een paar meldingen van grutto's door S.K.
Abma en R. Schraa oo 24-2t91.
6 Tafeleenden (karein, Ír.) in het reservaat aan het
Snekerpad op 24-2:91 gezien door S. Houtsma.
Geen vroege vogel maar een vÍoege vlinder. Een
dagpauwoog (skuonmakker, fr.) werd gezien door
mevrouw Beintema bij de kolk van fa. Oppedijk op
25-2:91.
Een zingende leeuwerik langs de Eendrachtsweg,
een koerende houtduif op de Eegracht gehoord
door R. Schraa op25-2-'91 .

Een groepje van 1 5 putters op de volkstuintjes van
lJlst, gezien door G. Lageveen op 28-2:91 .

Langs de Eendrachtsweg was weer een kok-
meeuw in zomerkleed, dus met zwarte kop. 's
Winters hebben ze een zwarte stip achter de
ogen. Gezien op 3-3-'91 door Sj. Landman.

\og een paar meldingen van de grote bonte

-roecht 
bij de Harinxmaweg, Oppedijkstraat, Ee-

gracht en vlakbij het politieburo.
Een buitengewone gast was de pijlstaad, langs de
Geeuw gezien. Een eendesoort die je hier niet alle
dagen ziet, maar hij is 10 en 17 maart gezien door
Joh. de Jong.
Bij mevrouw Leenstra, Geeuwkade werden op
10-3-'91 2 eende-eieren in de korf gelegd, en een
dag later lagen er 4 stuks in. Dus 2 eenden aan de
leg, als dat maar geen ruzie wordt.
Op 10-3-'91 een citroenvlinder op de Kearnstien,
gezien door Sj. Landman.
De witte kwikstaart (bouwmantsje, fr.) laat zich
ook weer zien bij Hiemstra, Skerdyk, op 15-3-'91
gezien door Sj. Landman.
En bij Pikesyl werd op 16-3-'91 een witte kwik-
staafi gezien door Joh. de Jong. Ook hoorde Joh.
de Jong daar de tjif-tjaf zingen, ook een vroege
vogel hoor!
Meldingen bijSj. Landman, telefoon 05155-2046.

De Vogelwacht lJlst-Oosthem e.o.

ted. Chr. Vrouwenbond
Yld de NCVB op stap.

Tongersdei-temiddei 7 maart wie it safier. In
groep tan ÍiiÍentweintich NCVB leden stiene om
kertier foar twaën klear op 'e Oerkluzing. Ree om
óf te reizgjen nei Luttelgeast. lt doel.wie de orchi-
deeënkwekerij te besykjen. We hiene net earlik
auto's genóch, mar trije mannen fan leden wiene
ree tiid en auto beskikber te stellen. Dat wie in
moai gebaar fan de mannen en ... in died fan
moed, want it is net neat om mei syn trijen de hiele
middei tusken al dy froulju te ferkearen, mar se
hawwe it oprêden.
It waar wie moai en we genoaten al fan it autorits-
je. Doe't wy de auto's by de kassen parkeard
hiene seagen wy wol dat wy net de iennichsten
wiene dy't dizze middei dêr r0nsjen woene. Der
stiene trije grutte bussen. Mei in begelieder setten
wy de kassen yn. De gids wie tersake kundich en
fedelde Ísfan alles en noch wat oer de keninginne
0nder de blommen: de orchidee. Nei dizze ekspli-
kaasje moasten wy it allinne rêde. Net nei te Íedel-
len watfoar moais dêr allegearre te sjen wie.
Blommen, dy't wy noch nea earder sjoen hiene, yn

sokke prachtige eksposysjes en sa skitterend
groepearre.
We seagen in groi mei prachtige kaktussen. Hjir
en dêr wie gelegenheid om te sitten yn in eksoa-
tyske plantewràld. We kamen eagen tekoart om

alles goed yn És opnimme te kinnen. Yn de winkel
koene we planten en diggelguod keapje. Eltse-
nien naam wat mei nei h0s.
Yn it restaurant rêstten we wat ót 0nder it genot
fan in bakje kofle oÍ in gleske fris. Moai op tiid gie
it wer oo h0s oan en foar seizen wie elts wer te
plak. In wurd fan tank oan de ekskurzjekommisje
en eltsenien dy't oan dizze middei meiwurke hat.

J. Fijlstra-Stapersma

Zwangerschapsmarkt in
Sneek
Voor iedereen die zwanger is, dit wil worden, een
baby heeft en voor*andere belangstellenden
wordt binnenkod een zwangerschapsmarkt geor-
ganiseerd. De bedoeling van de zwangerschaps-
markt is om informatie over alles wat met zwan-
gerschap, bevalling en kraamtijd te maken heeft
zo breed mogelijk aan te bieden. Het is een initia-

tief van de Regionale Kruisvereniging Zuid-West
Friesland afdeling Gezondheidsvoorlichting.
De markt wordt voorbereid en uitgevoerd door:
wijkverpleegkundigen van de kruisvereniging
Sneek en Wymbritseradiel, de Verloskundigen,
leidsters van het Kraamcentrum, de diëtist, fysio-
therapeuten die zwangerschapsgymnastiek ge-
ven, moedergroepleidster van de vereniging
'Borstvoeding natuurlijk' en een huisarts. Ook zijn
er kraampjes bemand door haptonomie, psycho-
profylaxe, yoga, zwangerschapszwemmen, kin-
derdagverblijf, de kraamaÍdeling van het zieken-
huis en de openbare bibliotheek.
Naast algemene informatie over zwangerschap,
bevalling en kraamtijd wordt er ook aandacht ge-
schonken aan het thema'buitenshuis werkende
ouders'. Alle deelnemers aan de markt zijn aan-
wezig om informatie te geven op hun eigen terrein
en om uw vragen te beantwoorden. Bovendien zal
er een diaserie, videofilm en film gedraaid worden
over de verschillende manieren van bevallen. Er
zullen veel folders liggen en boeken om in te zien.

Rool

SPECIALE AANBIEDING

9-detig TUTNSET
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Op de markt wordt voor kinderopvang gezorgd.
Er loopt een grote beer rond, er is levende muziek
en er kunnen knuffelbeertjes gewonnen worden.
Korlom, er wordt zoveel geboden dat een bezoek
aan de zwangerschapsmarkt meer dan de moeite
waard zal ziin.
De markt wordt gehouden op donderdag 16 mei
1 991 van 15.00-21 .00 uur. Plaats: 'Het Bolwerk' in

Sneek, Kerkgracht B (tegenover achterkant zie-
kenhuis).

VERENIGING VAN
STADSBELANGEN IJLST

Hier volgen een aantal punten die wij graag

even onder uw aandacht willen brengen.

1. Wij kregen een schrijven van B&W waar-
in gevraagd wordt of de wens bestaat tot
het realiseren van een kunstwerk in onze
stad. De Kulturele Ried Wymbritseradiel
heeft in haar BEELDENDE KUNSTNOTA
aangegeven dat er een fonds dient te ko-
men voor de bekostíging van beeldende
kunst in de gemeente Wymbritseradiel.
Dit omdat zij van mening zijn dat er bíj
diverse Verenigingen van dorpsbelangen
de wens leeft om het dorpsgezicht te ver-
fraaien met een kunstwerk.
Dit kunstwerk kan een uiting geven van de
specif ieke cultuur die met een dorps-/stads-
gezicht verbonden is.

Aangezien de gemeente ditvoorstel van har-
te ondersteund, heeft de gemeenteraad vo-
rig jaar besloten jaarlijks fl. 15.000 beschik-
baar te stellen voor dit fonds.
Ook zal er op particuliere fondsen een be-
roep worden gedaan als een project is op-
gestart.
Graag zouden wij van de inwoners van lJlst
willen vernemen of eerdergenoemde wens
ook in onze stad leeft.
Mocht dit het geval zijn, dan verzoeken wij
u deze wens schriftelijk bij ons kenbaar te
maken.
2. G lascontainers.
Het gebeurt nogal eens dat er vlak glas(rui-
ten), glasscherven en lege dozen bij de glas-

container blijven staan. Dit is erg gevaarlijk
voor spelende kinderen, het vlakke glas kan
naar de gemeente-werkplaats in Heeg wor-
den gebracht. Wat betreft de dozen , die
dient men zelf op te ruimen.
3. Hondepoep,
Dit bekende verschijnsel komt steeds weer
terug en vooral op de speelveldjes en op de
stoep.
Daarom een dringend verzoek aan de hon-
denbezitters om deze dieren op de daar-
voor bestemde plaatsen uit te laten.

NS-plaatsbewijzen verkrijgbaar bij
boekhandel Visser

voor een betaalbare prijs

dekkend oÍ transparant - milieuvriendelijk

strijkt gemakkelijk en dekt zeer goed
kan over alle andere verven en beitsen woÍd€n
geschilderd
bevat 18-2O% lijnolic, dus oerdegelijk
leverbaar in moderne en antieke kleuren
is een vette verf, die na jaren de regen als
druppels op uw houtwerk doet neerslaan

O
a
o
o
o

Oerdegelijke
Verkrijgbaar bij

verÍbeits die de schilder gebruikt.

J.G.DEVRTES -TJLST
sclrflcler. en bhangersbecfiliÍ

doe-Irct-re[Í-zcak

Galamagracht 13 - Tel. 05155-1387

Uw reakties betreffende de BEELDENDE
KUNSTNOTA zien we met belangstelling
voor 15 mei a.s. tegemoet.t

Namens het bestuur van Stadsbelangen,;
secr. de Fj0rslach 16.i

Opening nieuwe manege
ponyclub en riivereniging 'Lyts
begjin'
Na jarenlang (ongeveer 'l 0 jaar) in het centrum van
Heeg onze lessen en wedstrijden gehouden te
hebben, moesten wij plaats maken voor wonin-
gen. Het heeft enige strijd gekost, maar nu heb-
ben we dan een nieuw plekje op het industrieter-
rein gekregen. Het geheel is nog kaal en moet
'aangekleed' worden, dit gebeurt voor het over-
grote deel door de leden zelf.
Op 18 mei is de Íeestelijke opening, die gepaard
zal gaan met verschillende demonstraties.
'Lyts begjin' is een levendige vereniging. Buiten
de wekelijkse lessen zijn er aktiviteiten als theorie-
en toiletteercursus, springcursus, wedstrijden,
strand- of bosritten en dergelijke. Ook niet-leden
kunnen vaak deelnemen aan deze aktiviteiten.
De leden van onze vereniging kunnen elke week
minstens 1 uur les volgen gedurende het hele jaar,

wij kennen géén vakantiestop!
De lessen worden gegeven door onze gediplo-
meerde en vooral enthousiaste instruktrice, die de
problemen van paard of pony en ruiter goed weet
aan te pakken.
Van begin april tot november rijden we in onze ei-
gen manege te Heeg, en van begin november tot
april gaan we naar de overdekte manege in Tjer-
kwerd. In de winter is gezamenlijk vervoer per
veewagen mogelijk.
De contributie proberen we zo laag mogelilk te
houden. Behalve volledige jaarleden hebben we
ook zomer- en winterleden. Ook kennen wij niet-
rijdende leden, deze volgen geen lessen bij ons,
maar mogen wel meedoen aan onze aktiviteiten
en zij kunnen via onze vereniging lid worden van
de Koninklijke Nederlandse Federatie van Lande-
lijke Rijverenigingen en Ponyclubs.
Tenslotte willen we een oproep doen aan de HE-
REN. Van de40 leden dieweop dit momenttellen,
zijn er slechts 6 van het 'sterke geslacht'!! Dus

JONGENS en MANNEN grijp je kans, iullie wor-
den warm ontvangen!!!
Informatie bii mevrouw J. Plomp, tel. 05150-
1 6288 of Francis Vronik, tel. 05154-9697.

De Loopplank

Sociaal Raadslieden
Vraag: lk heb drie jaar samengewoond met een
man van wie ik een kind van een jaar heb. We zijn
uitelkaar gegaan, kan ik alimentatie vragen voor
mijn kind?
Antwoord: Als u uit elkaar gaat, blijft degene die
het kind niet verzorgt, verplicht om te betalen voor
het onderhoud van het kind, ook als hierover niets
is aÍgesproken in een contract. Als een man ziin
kind niet erkend heeft, weigert te betalen voor I

ouderhoud, kan de moeder de zogenaamde v-F
derschapsaktie instellen. De vrouw moet dan zien
aan te tonen dat de man de vader van het kind is.
Een geboortekaartje waarop de man als vader
staat vermeld kan voldoende zijn. Andere bewijs-
middelen zijn bijvoorbeeld bloed-, oÍ DNA-testen
van man en kind. Als eenmaal beoaald is dat de
man de vader is, kan hij gedwongen worden tot
het betalen van een maandelijks bedrag aan kin-
deralimentatie. Deze'vaderschaosaktie' moet
wel binnen vijf jaar na de geboofte van hei kind
worden ingesteld.

Vraag: lk heb een volledige baan en sinds kort
een baby. Kan ik nu met mijn baas ook iets rege-
len, zodat ik tijdelijk minder ga werken?
Antwoord: De Eerste Kamer is op 20 november
1990 akkoord gegaan met de Wet op het ouder-
schapsverloÍ. De Wet Ouderschapsverlof is er om
vrouwen én mannen meer mogelijkheden te bie-
den om hun baan te kombineren met ouder-
schapstaken. Deze nieuwe wet regelt het recht op
onbetaald deeltijdverlof. Zonder dat de band met
het werk verbroken wordt, kunnen beide ouders
of verzorgers maximaal een halÍ jaar lang minder
uren per week gaan werken. Natuurlijk staat het
ieder vrij om al oÍ niet van deze wettelijke moge-
lijkheden gebruik te maken.


