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Huisarts in lJlst, en de mens erachter
Dokter Drenth en Siets ma aan het woord

De aÍspraak was om 9.30 uur. Assistente Aukje steenbeek vraagt vriendelijk
nog even geduld te hebben, want beide artsen zijn nog druk bezig in de
praktiik. Het is nog een komen en gaan van mensen en iedereen krijgt de
aandacht waar om gevraagd wordt; je gaat je langzaam realiseren dat het
voor beiden ondoenlijk is een absoluut kloppend tijdschema aan te houden.
Even geduld is dus zeer terecht op z'n plaats.

Onder het genot van een door dokter Sietsma per-
soonlijk geserveerd 'bakje' zitïen we met collega

. okter Drenth in de vergaderruimte van de praktijk

-van beide artsen. De sinds februari 1977 aktieve
arts dr. Drenth neemt het voortouw en praat over
de filosoÍie welke in deze artsenpraktijk toegepast
wordt. Als arts vindt hij dat er niet altijd direct een
diagnose te stellen valt. Hijzegt dat er meestalvan
een zogenaamde'hypothese' uitgegaan wordt. In
gewone taal betekent dat, dat er vanuit een veron-
derstelling geredeneerd wordt. Een volledige
diagnose is volgens beiden nooit altijd te stellen;
een beenbreuk is meestal gemakkelijker zichtbaar
dan inwendig letsel. Er wordt gekeken vanuit een
bepaald (ziekte)beeld, en van daaruit wordt er ver-
der gewerkt. Daarbij wordt uitgegaan van het zo-
genaamde 'twee sporen beleid' waarbij door het
verzamelen van nieuwe gegevens door bijvoor-
beeld bloedonderzoek, per geval de zaak kan wor-
den bijgesteld.
Beide artsen voelen zich geen 'probleemoplos-
sers'; ze vinden eerder dat in samensoraak met de
patiënt een diagnose gesteld kan worden en van
daaruit naar herstel gewerkt kan worden. Op de
vraag wat voor de al sinds oktober 1965 aktieve
huisarts Sietsma 'het arts zijn' betekent, ant-

. roordt hij dat er verschillende aspekten zijn: het
begint bij respekt voor een ander, je hebt een zor-
gende en dienende funktie, je hebt je ogen open
voor bepaalde zaken, je begeleidt de mensen en
hebt daarnaast een opvoedende taak (waarbij
dokter Sietsma uw verslaggever indringend aan-
kijkt!). Aanvullend zegt dokter Drenth (wiens vader
ook arts was; hij is er dus in feite mee opgegroeid):
'het is ook een heel breed vak met veel sociale as-
pekten; je komt in kontakt met alle aspekten van
het leven, waarbijookgeboorte en sterven hoort.'

Wederzijds respekt spreekt ook uit beider benade-
ring als medicus. Verschillen in benadering zijn er
wel, maar beiden vinden dat dat juist de eigenheid
is van alletwee. Ook de persoonlijkheden verschil-
len; toch klikt het tussen beiden, ondanks het feit
dat ze bij elkaar de deur niet plat lopen. 'Cohabita-
tie' noemt dokter Sietsma het; het samen leven
zonder elkaar 'te leven'. Beide artsen vinden dat
ze elkaar op prima wijze aanvullen. Misschien zo-
als in een karakterschets collega Sietsma dokter
Drenth 'precieser en punktueler' noemt, terwijl hij
van zichzelÍ vindt 'eerder knopen door te hakken,.
Duidelijk is dat de persoonlijkheden verschillend
zijn, maar dat de houding ten opzichte van hun
beider vak hetzelfde is; mensen die met mensen
omgaan ên als mens en medicus proberen daar
waar nodig is en gevraagd wordt te helpen. Toch is

het statement van dokter Drenth dat 'je je ziel en
zaligheid niet alleen bij de ander moet leggen, om-
dat je zelf ook verantwoordelijk bent' tekenend
voor een man, die vindt dat patiënten ook hun ei-
gen verantwoordelijkheden moeten kennen.
Het door dokter Sietsma benoemde 'Kwak-den-
ken' is een thema waarover hij graag nog 'even'
wat kwijt wil. Hij heeft er moeite mee dat veel ziek-
ten worden herleid naar datgene wat er 'tussen de
oren zit'. Natuurlijk zijn er volgens hem psychische
en sociale faktoren, maar men moet er qua ziekte-
beeld niet alles aan ophangen. Het tijdperk van de
'Ted Troosten' mag wat hem betreft wel over zijn,
want het riekt bijna naar kwakzaiverij. Kollege
Drenth knikt beamend en lijkt eenzelÍde mening
toegedaan.

De denkwijze stond centraal; twee artsen met een
boodschap en met een visie. Hun vak staat samen
met hun patiënten voorop; twee tot in hun tenen
betrokken mensen die hart hebben voor'hun
zaak'. In hun dagritme waarbij om acht uur's och-
tends al een spreekuur, daarna de ronde, vervol-
gens teleÍonisch spreekuur, dan vanaf twee uuÍ
weer spreekuur en de ronde, met daarnaast de
kontakten met specialisten etc. is hun dag wel ge-
vuld. Daarnaast wordt 's ochtens alle inkomende
post doorgenomen en worden met de assistentes
alle lopende zaken besproken. Eén ding is gemak-

kelijk g worden in de praktijk: In de computer is
een middel ontdekt waardoor in de toekomst oo
nog effektievere wijze kan worden gewerkt in hun
hulpverlening. Men zit nog midden in de ontwikke-
ling, maar over enige tijd zijn er meer gegevens
voorhanden die ook juist daardoorop snelle en ef-
ficiënte wijze te vinden zijn en te gebruiken zijn in
het belang van de patiënt.

De meeste mensen in lJlst zullen dokter
Sietsma en Drenth nog wel tegenkomen,
alhoewel ik meestal afscheid neem na een
bezoek en dan zeg hen het liefst voorlopig niet
weer te zien. Gezondheid is een groot goed.
Mocht het minder gaan; ik ben blij dat deze
twee er zijn!

J.K,

Intocht Sinterklaas 1992
Op 21 november 1992 hoopt Sinterklaas met
zijn Pieten lJlst te bezoeken. Jullie kunnen
eerst op de TV de aankomst in Nederland vol-
gen en dan vlug naar de kade bij de brug, want
daar gaat het verder gebeuren. Lammert Koster
heeft namens de Winkeliersvereniging lJlst
weer een leuke middag bedacht en Sinterklaas
verheugt zich er nu al op, want ook voor hem
geldt natuurlijk'vol verwachting klopt mijn hart'.
De bedoeling is het volgende:
13.30 uurmuziek op de kade bij de brug;
13.45 uurSinteÍklaasversjes door muziekvere-

niging Concordia;
'14.00 uuraankomst Sinterklas met welkomsf

woord door Lammert Koser namens
de Winkeliersvereniging lJlst;

14. 10 uurrondgang Sinterklaas te paard met
zijn Pieten en voorop Concordia.
Route: Overkluizing, terug via Zeven-
pelsen, W.M. Oppedijkstraat, J. Hoo-
mansstraat, J. NooitgedagtstÍaat,
Ylostinslaan, Stadslaan, Mien-
skipsh0s.

Programma Mienskipsh0s:
14.30-15.00 uur
kinderen 0 llm 7 jaar, verhaal door de Hoofd-
piet. Voor de ouders is er (gratis) een kopje
koffie;
15.15-16.15 uur
kinderen I tlm 12 jaar (uitsluitend t/m basis-
school), (ook groep 0 t/m 7 jaar mag blijven).
Sinterklaas met de Pieten doen bingo met jullie.
Schitterende prijzen waaronder 5 gezinskaar-
ten voor Ponypark Slagharen (waarde f 76,-
per stuk).
VeÍgeet vooral niet een pen mee te nemen!!!
Verder een speciaal optreden van

THE STAR SISTERS
Uniek voor lJlst en dit mag niemand missen.
Bij de uitgang voor ieder een traktatie.
Dus zaterdag 21 november a.s. heel lJlst om
13.30 uur bij de brug.
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Bondsspaarbank
as

van 1818 Sneek-lJlst

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

Dagelijks geopend
van 9.00-12.30 uur

....voor Uw salarisrekening

....voor Uw spaarrekeningen

....voor Uw verzekeringen

....voor Uw reizen

Ons kantoor in Sneek is iedere
werkdag oryn van 9.00-16.00 u.
Doàderdagavond van 17.00-
19.00 uur.

Doe meer met de bank
die meer doet
BONDSSPAARBANK

Occasions en
Nieuw-verkoop
Goede service

Tel.1249
Holtropweg 5

Reparatie
Plaatwerk - Spuiten

Aovrs
BecnortHorH
BouwgecnrntNo
TrrrHwrnr

TEL. 0s155-1592

postbus 7, 8ó50 AA, IJLST,

VOOR WONING.
EN

UTILITEITSBOUW
installatiebedrijf

UW ADRES VOOR:
o Centrale verwarmingsinstallaties
o Energiebesparende verwarmingssystemen
o Renovatie van bestaande verwarmingsinstallaties
o Elektro-technische installaties
o Energiebesparende verlichtingssystemen
o Airconditioning
o Sanitair installaties
. Loodgieterswerken
o Dakbedekking
o Eigen storings-, onderhouds- en servicedienst

Nevenvestiging lJlst,
tel. 05155-2642

tel. sj. wiebenga 05155-1529
Eegracht 105

BROUWER

KWALITEITSFIETSEN VOOR IEDEREENII

@rzells a ToURFIETSEN

Brrevus 3 iËi-Ê'i!+=.'=ï-
Sprrle a sPARTAMET

O JEUGD/KINDERFIETSEN. BROMFIETSE- 
NUENHUIS

:ilï-H*#:ff:":" TWEEWIELERS

iilst Jurien Hoomansstraat 2 teleÍoon 05155'1664

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

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

BOUWBEDRIJ F

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

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

20 november a.s. bij
Zalencentrum Van der Wal

aÍscheidsreceptie
om 20.00 uur van

P. Yntefll? lpostoode tJtst)

JPUNITS'OEUWJS'I
GEZOCHT
Jacqueline Hofstede en Dirk-Wymenga zoeken
woonruimte te huur oÍ te koop in lJlst vanaf plm. 1 -
2-1993 of eerder. Telefoon 050-777059 oÍ 05'150-
13054.

GEZOCHT!
Leden voor een nieuwe dartclub op de donder-
dagavond. Voorop staat gezelligheid!
De bedoeling is een onderlinge competitie.
Plaats: Het Wapen van lJlst. Aanvang 20.00 uur.
De eerste avond is gepland op 5 november a.s.
Opgave kan geschieden bij Piet de Boer, tel. 1778
of Sjoerd Nooitgedagt, tel. '1954.

Tot ziens oo 5 november!

.MIJN HOBBY UWGEMAK'
Het vertrouwde adres voor al uw slijpwerk:
Scharen, messgn, tuin- en hobbygereedschap.
Zet uw grasmaaier niet zo maar in de winterrust,
maar laat hem eerst slijpen en nakijken, dit geldt
ook voor het maaimes van uw elektro- oÍ motor-
maaier.

Ook weer het adres voor het slijpen van uw
schaatsen!!!
Uw fijnslijper, PH. deVries, Bockamastraat 27. tel.
1782.

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

Redaktie: A. Kuipers
J. Keizer

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

Opmaak: Studio Sybe Houtsma,
lJlst

Druk: Drukkerij Visser, lJlst

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

OCopyrlght Drukkoíii Vissor. Niet3 uit dozs
Ultgavo mrg wordon verueelvoudigd door
mlddol van díuk, fotokopi€, mikroÍilm oí op
cnlgaílsi andoÍo wilzo, zonder voorafgaandê
loaltemmlng van ds uitgewí.

4november
5november
6november
6november
Snovember

9november
lSnovember
l4november
lSnovember
19november
l9november

20november
23 november
25 november
26november
27 november
28 november

Sjoelen vanaf 9 oktober, iedere maandagmiddag
in Nij Ylostins, aanvang 'l4.00 uur.
Zangvereniging'Euphonia' repetitie iedere
dinsdagavond 20.00 tot 22.00 uur in het Miens-
kipsh0s.
Muziekkorps'Concordia' repetitie iedere maan-
dagavond 19.30-21 .30 in het Mienskipsh0s.
Judo lessen, iedere dinsdag 16.00-'19.00 uur in
sporthal De Utherne.
Volksdansen De Yleke Dounsers, jongerengroep
dinsdagavond 20.00-22.00 uur, 1 keer in de 14
dagen in het Himsterh0steOosthem. Ouderen ie-
dere dinsdagmiddag van 13.30-15.00 uur in het
Mienskipsh0s.
Schaken elke dinsdagavond in Het Wapen van
Ulst.
Dammen elke maandavond in Het Waoen van
lJlst.
Amnesty International elke 2e donderdag van
de maand, 19.00-21 .00 uur in de bibliotheek.
Kaatsen elke woensdagavond in De Utherne.

. _ rdmintonverenging Flash elke dónderdag van
18.00-22.30 uur in De Utherne.
Volleybalvereniging StànÍries elke dinsdag
vanaÍ 1 7.00 uur.

Dankdienst voorGewas en Arbeid, ds. P. v.d. Waal, Gereformeerde Kerk, 19.30 uur.
Buurtvereniging 'DerTusken Yn' Kinderbingo en ledenvergadering, Mienskipsh0s.
Buurtvereniging 'De Rat' en 'Ald Drylts' Open Klaverjasavond in Het Wapen van lJlst.
Klaverjassen, Buurtverenigi.ng'Ylostinslaan', Mienskipsh0s.
Open Deur Dienst en Raad van Kerken, Zr. José van Dongen uit Sneek, m.m.v. Zang-
groep 'Riis op' uit Franeker, Mienskipsh0s.
Bridgeclub, Mienskipsh0s.
Uitvoering Fryske Krite'Meiinoarien', Mienskipsh0s.
Uitvoering Fryske Krite'Meiinoar ien', Mienskipsh0s.
Bridgeclub, Mienskipsh0s.
Bond van Plattelandsvrouwen in Friesland, magnetron- demonstratie, Mienskipsh0s,
C.P.V. Mevrouw Doosje uit Leeuwarden, werkzaam bij kinder- en zedenpolitie,
Mienskipsh0s
Klaverjassen, Mienskipsh0s
Bridgeclub, Mienskipsh0s.
Bridgeclub, Mienskipsh0s.
N.C.V.B. De heer Notermans uit Workum, Haptonomie, Mienskipsh0s.
Bazar GereÍormeerde Kerk, Mienskipsh0s.
Stichting Jeugd en Jongerenwerk, Wild Power, Mienskipsh0s.

Tafeltennis maandag van 19.00 tot 23.00 uur, za-
terdag van 9.00-1 3.00 uur leugd,
Gymnastiekvereniging Stiinfries maandag
8.45-9.45 uur, 16.00-22.30 uur; woensdag 13.00-
20.00 uur; donderdag 17.00-18.00 uur, vrijdag
1 6.00-1 8.00 uur en zaterdag 9.00-1 2.00 uur in De
Utherne.
Dartclub iedere dinsdagavond vanaf 20.00 uur
Bondswedstrijd en iedere donderdagavond in Het
Wapen van lJlst.
FNV inÍo-team bel 05155-1970, Louise Heeringa
voor informatie op het gebied van Sociale Voor-
zieningen, Studiefinanciering, invullen belasting-
biljetten, individuele huursubsidie en dergelijke.
Bouw- en Houtbond FNV W.W. inschrijven elke
maandagavond van 19.00-20.00 uur, Douwe
Heeringa, Westergoleane 45, lJlst, tel. 05155-
1 970.
Gemeente van Jezus Christus Kinderbijbelclub:
woensdags eens per 14 dagen, oneven weken,
13.00-14.00 uur 4 Vm 7 jaar, 14.00-1 5.00 uur I V
m 1 1 jaar in het Mienskipsh0s. Info: 05150-14353.
Toffe-Tiener-Bijbelclub: vrijdags eens per 14 da-
gên, de even weken, 19.30-2't .00 uur 12 Vm 15
jaar in het Mienskipsh0s. InÍo: 05104-1627.

Open Deur/Raad van Kerken
'Geloven zonder grenzen' is ook deze winter ons
thema. De eerste thema-avond is op woensdag
18 november in de Schaapskooi om 20.00 uur. Ds.
Bilderbeek uit Sneek zal een lezing houden over

de lslam. Open Deur/Raad van Kerken

'Snabbeltje'
VanaÍ 7 oktober hangt het bijons weervol met win-
terkleding. Alle maten zijn voorradig van ba-
bykleertjes, luiers e.d. tot en met maat 182. De
openingtijden zijn: woensdag 9-11.30, 13.30-
'15.30; vrijdag 13.30-15.30 uur. Ook sportkleding
en speelgoed willen we graag verkopen. Dus ook
als u iets wilt verkopen kan dat via ons winkeltje.
Van het verkoopbedrag is 2/3 voor u en 1/3 voor
ons.
Wilt u nog meer weten over ons tweedehands kle-
dingwinkeltje dan kunt u altijd bellen met Dirry
Bakker, tel. 2344 of Hotske deVries. tel. 2057. Tot
ziens bij'Snabbeltje' tegenover parkeerterrein po-
litiebureau.

Workshop'Beesten maken'
In november gaan we met elkaar beesten maken.
We doen dit op een zaterdag of twee avonden. U

kunt daarbij kiezen uit verschillende patronen, on-
der andere gans, eend, poes, beer e.d. Misschien
wordt het wel een leuk sinterklaas- of kerstka-
dootje. De datum wordt in overleg bepaald. Kos-
ten voor de workshop ziin f 15,- (inclusieÍ koffie/
thee, exclusief materiaal). Hebt u interesse, bel
me voor inlichten en opgave: Betty Oppewal, De
Fj0rslach 3, te|.2253.

Gollecte gezamenlijke
Militaire Tehuizen
De collecte gehouden van 7 Vm 12 september in
lJlst, heeft een bedrag opgebracht van / 668,25.
Alle gevers en medewerkers worden hartelijk be-
dankt voor hun bijdrage.

De gezamenlijke thuisÍronten
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Priaé en Zakelijh
de juiste

* verzekering
* hypotheek
* pensioen

SNEEI5,EN
A$IUN,ANTIETT,AN:IOON

Zwarteweg 4, Sneek
tel.:05150-16825
P. Hiemstra
tel.: 05155-2'164

IDE BOENBY

Voor alle bestratingen
ook sierbestrating

voor particulier en bedrijf

Bestratingsbed rijÍ

Fa. Nota en Zwaagman
Hettingawei 16 Bernhardstraat 3

8622XX Hommerts 8651 AM lJlst
05154-3566 05155-2503

. bloemen
o planten
. bloemsierkunst
o tuincentrum
. tuinarchitectuur
Dlt allê. In uw 'elgen rtad'

Autorijschoot L. de BOef
Belangrlfker dan een goedkoop

lesuur is de elndrekenlng
na hel rlleramenl
Ga daarom naar

Autorijschool L. de Boer
Popmawal 12

lJlrt
Teleíoon 05155-1553

VOLLEDIG
GEDIPLOMEERD

K /y Uitvaartvereniging "Laatste Eer" lJlst
* Stijlvolle verzorging van begraÍenissen en crematies,

voor leden en niet-leden
* Opbaring in eigen aula in lJlst met onbeperk bezoek-

gelegenheid voor nabestaanden
*c lndien gewenst opbaring thuis met koeling
* Dienstverlening zonder winstbejag met voor leden bovendien

Íinanciële tegemoetkoming
* Door samenwerking met UBO-verzekeringen is totale dekking

van de kosten van de uitvaart - uiteraard volgens uw
wensen - mogelijk

* Bode J. Plantinga, dag en nacht bereikbaat OS14l-1972.

Inlichtingen: J. Nijdam, Eegracht 104, tet. OS1S5-1283.

TIMMER- EN AANNEMERSBEDRIJF

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

lJlst, Roodhemsterweg 4, Telefoon 051SS-1890/1949
Postadres: Postbus 29, 8650 AA lJlst
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Iti

ljlsterkade 114, 8608 AC Sneek
TeleÍoon 05150-14000
ïelefax 05150-29850

. Taxivervoer
o Groepsvervoer
o Schoolvervoer
r Reisvervoer
o Direktievervoer
o Ziekenvervoer
o Trouwrijden
o Rolstoelvervoer
o V|P-bussen (8 personen)

De winterschilder komt er weer aan

van 23 november'92llm 19 maart'93.
Maak nu alvast uw aÍspraak

#
ëiï-St'iillt'Ëif 'ffië.-flïË 

m i e
van f 50,-
per man per dag*
x De premie geldt bil minimaal 3 mandagen

werk en is voor niet-paniculieren í 35,. per
man per dat.

J.G.DEVRIES -IJLST
sclrllders. en lc,her1gcls&rrtflf

ctoc,-heLzeiÍ.ácI<
Galamagracht 13 - TEL. 05i55-1387

Voor al uw

* onderhouds- en
* timmerwerk
kunt u terecht bij

HUISMAN
Eegracht 37 - Ulst
05155 - 1735
05155-2023

VAN VLOER TOT DAKPAN
ONDERHOUDSBEDRIJF HUISi'ANt

Galamagracht 9, tel. 1318

Voor ovenverse bakkersprodukten naar

DrD(Drrn'e8rnnftunDilJ
GEEUWKADEl-8651AArJLSr 

-

ïELEFOON 05155-15s7

I{ERZIENE EDITIE
FRYSK WURDBOEK

Geheel herziene en vernieuwde editie van het Frysk wurdboek.
verkrijgbaar in twee delen, Frysk-Nederlánsk en Nederrànsk-Frysk.

Een naslagwerk van formaat, met een totale omvang van lieÍst \/
2100 pagina's, met meer dan 55.000 treÍwworden, dat in uw boekenkast

eigenlijk niet mag ontbreken.

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

Makelaardij
Schrale

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

Hypotheken en verzekeri ngen

Taxaties van alle onroerende goederen
blnnen 48 uur geregeld

Vraagt vrijblijvend informatie.

Stadslaan 42, 8651 AG lJlst. tet.05155-221
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De Galamagracht omstreeks 1904

Een stukje oud lJlst in het begin van deze eeuw en weleen deelvan de
Galamagracht. Omdat alle gevels in de loop deriaren ziin veranderd volgt er
eerst een opsomming van de huidige situatie. Het water op de voorgrond is de
Ee die in 195O is overkluisd. Toen verdwenen ook de voortuinties met de mooie
hekjes. Op de foto ziin ook nog twee spoelplaatsen (Fries: biinstap of stolt)
zichtbaar waar de vrouwen hun was in de Ee uitspoelden. De lindebomen die
hier'linebeammen' werden genoemd, ziin in de Tweede Wereldoorlog met
toestemming van burgemeester H.J. Langman gekaptwaarna ze als
brandstof werden gebruikt. Het snoeien van deze bomen geschiedde destijds
met een speciale rijdende stellage. Van links naar rechts anno 1992:

Galamagracht 9, BoekhandelVisser; Galamagracht 10, Éakhuis van
Nooitgedagt; Galamag racht 11 I 12 idem ; Galamag racht 1 3, Schildersbedriif
J.G. deVries en nummer 14, het laatste pand, is in 1973 afgebroken.

Galamagracht9: In 1936 is dit pand aangekocht '

door Hylke van Tuinen. Hil liet dit burgerhuis ver-

bouwen tot winkel met een etalage en een portiek.
Samen met zijn vrouw Anna Kampstra had hii hier

een zaak in maniÍacturen en woninginrichting. In

1963 verkocht vanTuinen dewinkel aan M. van der
Veen die het bedrijÍ in dezelÍde branche voortzet-
te. Van der Veen verhuisde in 1969 naar een groter
pand, namelijk Galamagracht5, nu Chinees res-
taurant. VanaÍ 1969 is boek- en fotohandel Lam-
mertVisser hier gevestigd. In 1983 kreeg de gevel
zijn huidige vorm. Sinterklaas opende toen op za-
terdag 19 november de geheel vernieuwde winkel.

Galamagracht9: In 1936 is dit pand aangekocht
door Hylke van Tuinen. Hij liet dit burgerhuis ver-
bouwen tot winkel met een etalage en een portiek.

Samen met zijn vrouwAnna lGmpstra had hij hier

een zaak in manifacturen en woninginrichting. ln

1963 verkocht van Tuinen de winkel aan M' van der
Veen die het bedrijf in dezelÍde branche vooftzet-
te. Van derVeen verhuisde in 1969 naar een groter
pand, namelijk Galamagracht5, nu Chinees res-
taurant. VanaÍ'1969 is boek- en fotohandel Lam-
mertVisser hier gevestigd. In 1983 kreeg de gevel

zijn huidige vorm. Sinterklaas opende toen op za-
terdag 19 november de geheel vernieuwde winkel.
Galamagracht 10: In 1856 werd dit pand als'huis
en bakkerij' samen met het erf verkocht voor

Í 12000,-. Verkopers waren Meinte Rinks Groen-
veld en zijn vrouw Martzen Jans Buitenhoff. De ko-
pers waren Jan Meintes Groenveld en zijn vrouw
RinkjenWybenga. In 1872 werd dit huis nogmaals

als bakkerii verkocht.
Op de foto heeft dit pand een zonwering voor het

rechter raam. Dit duidt er op dat het toên ook nog

als bakkerij in gebruik was. Van 1943 tot ongeveer
1963 hadden Jitze Visser en ziin vrouw Johanna
van der Horst hier een boekwinkel en bibliotheek.
Achter woonde toen de visser Gerben Dam (1886-

1966). In 1964 is dit huis aÍgebroken en liet Nooit-
gedagt op deze plaats een pakhuis bouwen. In de
voorgevel werd een steen ingemêtseld met de
tekst: De eerste steen gelegd door J.A.N' op 15-

12-1964, (Jan Aldertsz. Nooitgedagt, bijgenaamd
Jan A.).

Gaf amagracht 11 l'12: Dil Íraaie herenhuis werd in

1900 aangekocht door Jan-Baas, de oprichter
van de Koninklijke Fabrieken J. Nooitgedagt & Zn.
Hij woonde ertot zijn dood in 1920.

Frou Visser-van de Horst (Jitze-Hanne) herinnert
zich nog de volgende biizonderheden: 'lk sjoch
àlde Jan-Baas noch Íoar dat hOs op'e stoepe sit-
ten. Us heit, Teade van der Horst ffeade-Oeke),
hat 60 jier by Nooitgedagt wurke. Hy hat mei noch

in pear oare mannen wol op ien fan 'e souders fan
dit hOs sitten te reedhoutsjen.'
Dit huis werd later in drieën bewoond en is in fe-
bruari 1960 uitgebrand.Toen woonde hier defami-
lie Sibbele ten Kate voori Hendrik Groenveld ach-
ter en HendrikVisser boven. De bewoners konden
zich ternauwernood in veiligheid stellen. Daarna is
de uitgebrande woning verbouwd tot pakhuis

voor Nooitgedagt. De achtergevel is overigens
nog geheel in de oude staat.
Galamagracht 13: Het huis op de Íoto moet om-
streeks 1908 zijn afgebroken. Het huidige pand is

in 1909 gebouwd in opdracht van de 'ferver'Jan
Ybeles de Vries (1871-1920). Later woonden Ger-
ben de Vries en zijn vrouw Dieuwke van der Werf
hier. Nu heeft Jan Gerbensz. de Vries er een schil-
dersbedrijÍ met winkel.
Galamagracht 141 In dit pand was lange tijd het
notariaat gevestigd van notaris Abraham Waslan-
der Nauta. Nauta leefde van 1805 tot 1890 en was
van 1830 tot 1878 notaris. Hij is de stamvader van
de later zo uitgebreide Nauta familie in lJlst. Later
werd dit huis vele jaren in tweeën bewoond.
Menno Postma wist nog te venellen dat de familie
Hendrik Postma het voorste deel bewoonde van
1943 tot 1971. ln 1949 is de woning een meter

ANNA SCHRAA-VAN POPTA

GEDIPLOMEERD
PED ICU RE

Geeuwkade '1 1 - Telefoon 1930

smaller gemaakt om zodoende de toegang naar
het opslagterrein van Nooitgedagt te verbeteren.
De houtauto's zouden dan kunnen doorriiden naar
de achtergelegen houtstekken. Het werd echter
geen succes want de eerste de beste auto zakte
weg in de weke grond.

Deze mooie foto is afkomstig uit het fotoarchief
van het Fries Scheepvaart Museum, Kleinzand 14

te Sneek.

Dê zolderruimte aan de achterzijde (met eigen toe-
gangsdeur) heeft nog een tijd dienst gedaan als
schaftlokaal van Nooitgedagt. In het achterste
deel van dit huis hebben onder andere Haring en
Boukje de Jong en Bouke de Boer gewoond. De
laatste bewoners waren Aant en TineVisser-Feen-
stra die nu op de Pytsjepólle te Oosthem wonen.
Eind 1973 is dit karakteristieke pand afgebroken.

Weet u dat!!!
Buurtvereniging'De Rat'en Ald Drylts'eens in de
maand een open Klaverjasavond organiseren in
HetWapen van lJlst.
Als u zin heeft kunt u gerust eens langs komen om
mee te doen.
We spelen om vleesprijzen en beginnen's avonds
om 20.00 uur.
De data ziin: 6 november, '18 december, 15 januari,
'12 februari,5 maart en 9 april.
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Automatisering
bibliotheek lJlst
Wellicht heeft u het al op de een of andere wijze
gemerkt of gehoord: De lJlster bibliotheek gaat
automatiseren!Wat betekent dat concreet voor u?
VanaÍ 16 november a.s. wordt de uitleen- en
ledenadministratie uitgevoerd via de computer.
Elke gebruiker ontvangt momenteel tegen
'olevering van ziln oÍ haar lidmaatschapskaart een

\-denpas. De ledenpas heeft een streepjescode.
Door deze te 'scannen' tezamen met de
streepjescode van de te lenen boeken, ontstaat er
een koppeling. Bij het inleveren van de boeken
vervalt deze koppeling weer. Daarnaast wordt ook
de katalogus geautomatiseerd. De oude
kaartenbakken gaan de deur uit. Daarvoor in de
plaats krijgt u via een tweetal terminals een beeld
van het bezit van de bibliotheek. Tevens is het
mogelijk via een apart beeldscherm een kijkie te
nemen in de achtergrondcollectie van de Centrale
Bibliotheekdienst te Leeuwarden. Uiteraard valt er
over het automatiseringsprojekt nog meer te
vertellen, maar dat kunt u lezen in een
achtergrondartikel in het novembernummer van lt
Dryltser Kypmantsje.

F0gelnijs

Vogelwacht
lJlsVOosthem e.o.

Aalscholver
De aalscholver is een grote zwarte watervogel en
een echte visser. Hij doet zijn naam eer aan, vooral
de Friese namen behoren bij het vissen: ielgoes,
ielgàns, soms rotgàns, ielskolfer en skolfer en in
Gaasterland: kurgàns, kurregàns.
De Nederlandse namen zijn: waterraaf, scholle-
vaar, rotgans, botkol en bakenbreker. Enkele ken-
merkende houdingen van de ielgoes vallen snel
op. Zo zwemmen ze altijd met de snavel schuin
naar boven gericht en ook kan het vaak gebeuren
dat ze grotendeels onderwaterzwemmen, met al-
leen kop en hals nog boven water. Heel opvallend
is het wapperen met de vleugels. Velen denken dat
het bedoeld is voor het dragen van hun vleugels.
Het blijkt dus dat zijn verenpak niet zo waterdicht
is als dat van eenden en andere watervogels. Over
het doel van dat wapperen met de vleugels zijn de
kenners het echter nog niet helemaal eens, maar
een opvallend gezicht is het zeker. Ze hebben er
wel moeite mee om vlug uit het water te komen,
vooral als ze schrikken of als er nog een grote vis
opgeslokt moet worden. Aalscholvers zijn uitste-
kende zwemmers en duikers, ze kunnen 20 tot 30

t6

meter onder wateÍ zwemmen en tot een diepte
van negen meterduiken, waarbij ze met hun grote
ooten roeien.
Met dat zwemmen en duiken moeten ze de kost
verdienen; daarom wordt de ielgoes ook als een
konkurrent van de vissers beschouwd. Hun in-
vloed op de visstand is waarschijnlijk gering, maar
op bepaalde plaatsen, zoals visvijvers, waar vis-
sen worden gekweekt kan de schade aanzienlijk
groter zijn.
De aalscholver jaagt het liefst op platvis en aal,
maar dan meestal alleen. Maar op het lJsselmeer
bijvoorbeeld; als er een grote school voorns of
baars zwemt, wordt er massaal gejaagd. De
school wordt het liefst naar de ondiepte toe gedre-
ven, dan is de vangst het grootst. De vangst over
de gehele dag wordt geschat op één kilo tot an-
derhalve kilo per diel maar hebben ze jongen dan
moeten die ook nog een kilo vis per dag hebben.
Er zijn bijna over de hele wereld aalscholvers. In
China en Japan worden ze door de vissers ge-
bruikt als visser. Ze worden getraind in het vangen
van vis voor de mensen. Om te voorkomen dat ze
hun vangst doorslikken, hebben ze vaak een
touwtje of iets dergelijks om de hals. Maar soms
ziet men kans de vogels zo te trainen dat ze zon-
der dit hulpmiddel de gevangen vis braaÍ bij de vis-
ser afleveren.
Als het voorjaar weer komt (Íebruari, maart) is de
ielgoes weer in zijn prachtkleed, een glimmend
zwart, vaak met een groenachtige metaalglans
oveftrokken pakje, met zijn gele snavel en zijn
witte keel en wangen. Als hij de vleugels wat op en
neer doet, zodat de witte dijvlekken zichtbaarwor-
den is dat een knipoogje naar zijn liefje en als dat
goed overkomt, wordt er al snel een nest ge-
bouwd. Zo nestelen het liefst in hoge bomen,
maar ook wel in lagere struiken als er anders geen
plaats meer is. Er zijn ook al weer tegenstanders
van die kolonies. De boswachters of parkwach-
ters zijn er niet zo blij mee, want het nest wordt ge-
bouwd met takken en die worden zo van de bo-
men en struiken qÍgebroken, dus dat ziet er dan
niet zo mooi uit. Als het nest klaar is, worden er
drie à vier eieren in gelegd. Ze zijn eerst blauwig,
maar al vrij snel zijn ze met een kalklaagje uit de
vogelmest bedekt.
Het broeden door beide parfners duurt ongeveer
een maand en na zeven weken gaan de jongen
zelÍ oo de wieken. De aalscholver is oas na drie

iaar geslachtsrijp. Tijdens het broeden en verzor-
gen van de jongen in de kolonie hoor je allerhande
variaties van gegrom en gefluit. Maar buiten die
periode is de aalscholver een zwijgzame vogel.
Ook een minpunt van deze kolonies is, dat alle bo-
men en struiken langzaam doodgaan en ook
stinkt het naar rotte vis die op de grond ligt in zo'n
kolonie. ln Engeland, lerland en Noorwegen broe-
den de aalscholvers op de rotsen langs de kust,
maar ook wel in de bomen zoals hier, maar dan zijn
ze weer verder landinwaarts.
Het aantal broedparen in Nederland was volgens
tellingen in '1977 ongeveer 300 waarvan circa

2660 paren in het Naardermeer. Een goede ont-
wikkeling vond plaats in de Zuidelijke Flevopolder,
daar waren in 1978 nog 100 paren; in 1979 waren
dat er aanmerkelijk meer. Het aantal broedparen
liep nog meer omhoog en zo waren er in 1985
10.300 paren. Ooaaak was de grote toename in
de Oostvaardersplassen. Door deze toename
werd in Nederland het aantal ielguozen in de
maanden augustus en september op 45.000 tot
50.000 geschat.
Zo kunt u in Gaasterland naar het lJsselmeer gaan
en dan ziet u soms groepen van enkele duizenden
aalscholvers. Bij de Witte en Zwarte Brekken ko-
men al groepen voor van dertig tot veertig stuks.
I n I J lst worden ze v aak w aar genomen, regelmatig
zit er een bij familieW v.d.Veldevan'De Uitkilk'en
in de Oostelilke Dijgracht br1 Joh. Buma. Ook werd
hij gezien bij de Uilenburg en Zevenpelsen doorfa-
milie Bakker en familie Kovacsek. Uit Oosthem
meldde R.J.H. de Jong een gewonde aalscholver.
Die werd doorA. Visser gevangen en goed beke-
ken en behandeld, maar gelukkig viel de verwon-
ding mee en kon hij weer losgelaten worden in de
Bolswardervaart.
Zo ziet u maar dat de ielgoes sJeeds dichter bij de
mensen komt. Het is ook een teken dat het water
schoner wordt en dat er genoeg vis in de vaarten
zll.
Dit was dan iets over die grote zwarte vogel.
Vogelmeldingen bii Si. Landman, De Kearnstien
16, tel. 05155-2046.

Vogelwacht lJlst-Oosthem e.o.

studip,sybe houtsmo
voor grotische'vormgeving en produktie

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

ook Íree-lance inzetbaar voor
het omzetten van schetsen en
ontwerpen in puntgave
werktekeni ngen.

galamagracht 34, 8651 ec ijlst
teleÍoon 051 55-2407/1820

Rabobank Rendement Rekening :

aantrekkelijke rente en toch probleemloos
contant geld opnemen

BabobanH trl w:r';urisr
Geopend: 9.00-12.30 / 13.00-16.00 uur + vrijdagavond 19.00-20.00 uur

woensdagmiddag gesloten.
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timent S.O.S.-wereldhandelprodukten verkrijg-
baar is.
De verkoop van deze produKen zoals koffie. thee.
honing, filterzakjes, noten enzovoorts loopt goed.
Wij vinden het dan ook fijn dat ons ruimte in de
beide winkels wordt gegeven.
Tevens willen wij u erop attent maken dat in Sneek
een nieuw pand is geopend van de stichting
M.O.S. (Milieu en Ontwikkelingswerk Sneek). In
dit pand aan de Kruizebroederstraat 4 is onder an-
dere de nieuwe, moderne wereldwinkel onderge-
bracht. U zult verrast zijn over het vele moois wat
er te koop is. Bovendien kunt u er tijdens het win-
kelen gezellig even neerstrijken om ietste drinken.
De openingstijden zijn: maandag Vm vrijdag van
10.00-18.00 uuren zaterdag van 10.00-j7.00 uur.
Ondanks het feit dat u dichtbij ailerlei S.O.S.-pro-
dukten kunt kopen, willen wij toch proberen weer
een 'sutelaksje' te organiseren. Het is de bedoe-
ling om zaterdagochtend 7 november a.s. bij u
langs te komen met onze koopwaar. Als we de
voorbereiding rond krijgen, zult u hier en daar affi-
ches van ons tegenkomen.
Voor inlichtingen kunt u bellen met Tineke Visser,
1e1.2257 of Wietske Overzet. tel. 2565.

Aktiviteiten Stichtin g
Jeugd en Jongerenwerk
In de maand september zijn we gestart met de ak-
tiviteiten voor de kinderen van de basisscholen.
Alle kinderen krijgen via school weer een briefje
mee met daarop de aktiviteiten voor de gehele
maand. Elke woensdagmiddag is er iets te doen
voor de jeugd. Dus mensen prik het op uw prik-
bord, want als er geen kinderen komen, dan is er
in januari 1993 geen Jeugd en Jongerenwerk
meer. Houd dus goed de brieÍjes en posters in de
winkels in de gaten. Ook wordt er elke vrijdag-
avond disco gehouden in het jeugdhonk. Deze
kinderdisco begint om half zeven en duurt tot on-
geveer negen uur. De videomiddag die gehouden
werd is door 55 kinderen bezocht. De vliegerwed-
strijd slechts door een handjevol kinderen. We
houden moed en hopen dat velen de weg naar het
jeugdhonk zullen vinden.
Verder doen we bij deze nogmaals een beroep op
mensen die ons bestuur willen komen versterken
en vrijwilligers voor de komende aktiviteiten. Voor
inlichtingen kunt u terecht op tel. 1856.

St. Jeugd en Jongerenwerk lJlst

Yleke dounsers lJIst
Nieuwe leden gezocht!!!
De lJlster volksdansgroep de Yleke-dounsers
zoêkt voor onmiddellijk een aantal nieuwe leden
voor haar 50+ groep. Het aantal leden is de laat-
ste tijd door verhuizingen e.d. nogal gezakt, onge-
veer tot een minimum nivo van 16 en daarom is het
zeer wenselijk dat er weer een aantal dames van
ongeveer 50 jaar en ouder zich aanmelden als lid
van onze groep. Graag zouden we weer met mini-
maal 20 leden volksdansen. Wij doen dit iedere
dinsdagmiddag van 13.30-1b.00 uur in het Mien-
skipsh0s onder deskundige leiding van onze lera-
res mevrouw L. Keulen.
Heeft u interesse voor deze gezellige en leerzame
hobby, meldt u dan aan bij een der bestuursleden:
mevrouw J. Fijlstra-Procee, ylostinslaan 6, tel.
2107 of mevrouw C. Ravesteyn-van Vliet, De Fean-
ràne 26, lel. 1727. Natuurlijk kunt u ook recht-
streeks onze oefenmiddagen bezoeken op dins-
dag. U bent van harle welkom om eerst eens langs
te komen en kijken hoe het om en toe gaat! Tot
ziens bij onze oefenmiddag' 

De yreke-dounsers

Ned. Chr. Vrouwenbond
Op 2 september j.l. hleld de N.C.V.B. aan het begin
van het nieuwe vergaderseizoen haar jaarlijkse
koffiemorgen.
Een groot aantal leden en gasten waren aanwezig.
En met een lekker bakje koffie met iets erbij, werd
er heel wat afgepraat. Het was meteen een mooie
gelegenheid om het opgeknapte Mienskipsh0s le
bekijken, dat was het aanzien wel waard. Een hele
verbeteringl
Na een welkom van onze presidente mevrouw
Nauta, werd het nieuwe programmaboekje uitge-
reikt en besproken. Hierna kwam onze gaste An-
nie Kooiker van de 'Dassenburgh' om ons van al-
les te vertellen over het dagverblijf te lJlst.
De 'Dassenburgh' is een dependance van ,Cro-

nenburgh' te Sneek. Er zijn momenteel 2g bezoe-
kers. Op 18 à 20-jarige leeftijd komen ze van de
Z.M.L.K.- (zeer moeilijk lerende kinderen) oÍ
M.L.K.- (moeilijk lerende kinderen) scholen. De
oudere bezoekers komen soms van de sociale
werkplaats. Ze worden getraind in zelfredzaam-
heid, zelÍstandig boodschappen doen, met geld
omgaan, klok kijken enz
Er zijn verschillende groepen :
' tout- tuingroep: figuurzagen e.d. en 's zomers in

\/ètuin.
Voor elke bezoeker is een begeleidingsplan, dit
hangt af van het niveau. Dit wordt bekeken door
de orthopedagoge en de groepsleiding. De servi-
cegroep zorgt voor allerlei karweitjes, zoals de
was, koken en bakken, enz. Ook kan ercake ofap-
peltaart worden besteld als u thuis iets heeft te
vieren.
Keukengroep: omdat ergezamenlijk wordt gege-
ten en koffie gedronken, zorgenz4 hiervoor. leder
heeft zijn eigen taak. Bij alles is structuur en regel-
maat nodig.
Algemene groep: dit zijn de bezoekers die vanaÍ
de kinderdagverblijven nu op het d.v.o. (dagverblijf
voor ouderen) komen. Ze spelen met lego, kunffel-
materiaal en dergelijke. Verder wordt er elke week
gezwommen en is er gelegenheid voor paardrij-
den. Ook zijn er 2 aktiviteitenleidsters die kreativi-
teitscursussen geven, onder andere zijde beschil-
deren en met klei werken. Ook wordt gebruik ge-
maakt van de school-t.v.
Bewegingsaktiviteit wordt gegeven om de moto-
riek te stimuleren.

, 's deskundigen zijn aan het dagverblijf een ortho-
\edagoog, een psycholoog en een maatschappe-

lijk werkster verbonden. Als teamarts is dr. Drenth
beschikbaar.
De bezoekers komen om negen uur per fiets, bus
oÍ taxi en gaan om vier uur weer naar huis of het
gezinsvervangend tehuis.
Met een dankwoord aan Annie Kooiker wenst de
presidente ons wel thuis en hoopt ons op de vol-
gende vergadering (24 september) weer te zien.

Op 23 september j.l. startte de N.C.VB. haar win-
terseizoen "l99211993.

Onze presidente mevrouw K. postma-Broersma
heet ons allen welkom. Onze spreker deze avond
is de heer Elzinga uit Goutum. Hij houdt een lezing
over oude munten en pennlngen. Met behulp van
dia's vertelt hij ons hierover. Hij gaat met name in
op de funktie en de vindplaatsen. Sinds de ro-
meinse tijd, 2000 jaar geleden, waren er al mun-
ten. De Nederlandse munten werden geslagen in
Utrecht. Vroeger had iedere provincie zijn eigen
muntsoort. ln 1827 ontstaat het Frysk genoot-
schap, dat een inventarisatie maakt van wat er in
Friesland nog aan oudheden aanwezig is.
Mr. Jacobs Dirks was 50 jaar lid van het Frysk Ge-
nootschap. Hij deed dit met veel inzet en kennis.
Er werd een boek geschreven over romeinse pen-
ningen. Dit boek werd bekroond met de gouden
munt. Er waren in die tijd munten met afbeeldin-

gen van keizers erop, van goud, zilver en brons. Bii
gebrek aan brandkasten stopte men deze kost-
baarheden in de grond. Ook waren er munten met
ruiters te paard, dit waren dan militaire keizers. Na
de neergang van het Romeinse rijk komen ertijde-
lijk minder munten in omloop. De eerste echte
Friese stedenmunten worden geslagen in de 15de
eeuw. Waarvan Franeker de enige goudmunt met
Christusfiguur bezat.
De presidente bedankt de heer Elzinga voor de in-
teressante en leerzame avond. Na de rondvraao
eindigt de presidente de avond met een gedichi
van Nel Benschop'Pluk de dag' Carpe Diem. Leer
mij de kleine vreugden zien van elke dag...
Hierna wenst ze ons allen wel thuis en tot de vol-
gende vergadeting op 22 oktober a.s.

J. Posthuma-v.d. Boomgaard (secr.)

Stickerruilburo
ERWIN ZIJLSTRA

Rode Klaver43
8607 EJ SNEEK
te|.05150-27i35

Bond van Plattelands-
vrouwen in Friesland
De afdeling lJlst van de Bond van plattelandsvrou-
wen in Friesland is al weer gestart ên wel op 23
september j.l.
Er zijn toen 15 dames naar de sauna in Jutrijp ge-
weest. Ze werden er ontvangen met koffie en ca-
ke. Daarna kregen ze êên rondleiding door het ge-
hele instituut. Ook zijn er enkele dames onder ,be-
handeling' geweest (o.a. opmaken, epileren, ver-
ven van wenkbrauwen en harsen). Ze hebben
deze avond erg genotenen zoiets is zeker voor
herhaling vatbaar.
Ons seizoenprogramma voor '1992-19g3 ziet er
verder als volgt uit:
Donderdag 15 oktober: Dr. poelman komt ons
iets vertellen over onze hormónen.
Donderdag 19 november: Magnetron demon-
stratie.
Kerstshow naar de Orchideeënkwekerij te Luttel_
geest.
Woensdag 16 december: In de Hofnar te Sneek
gourmetten.
Nieuwjaarsrevue in Sneek: Sneek Ahov.
Donderdag 21 januari: Jaarvergadering en
daarna de Waterleiding.
Donderdag 18 februari: Vrouw en Recht.
Donderdag 18 maart: Eêndagsbostuur.
Koffiemorgen: Recepten uitwisselen.
Woensdag 21 april: Slotavond (dit wordt een ver-
rassing).
We houden elke avond in het Mienskipsh0s en be-
ginnen 's avonds om 20.00 uur. Mocht u een keer
belangstelling hebben voor het bijwonen van één
van onze bijeenkomsten, dan bent u van harte
welkom.
Ook is de gymnastiek weer van start gegaan. Dit is
altijd op donderdagmorgen in De Utherne. Ze kun-
nen er daar nog wel een paar dames bij hebben.
Hierover kunt u altijd bellen met mevrouw L. Bon-
es, Westergoleane 53, tel. 1982.

Het bestuur

Werel dwi n ke lwerkg roep
lJlst
Velen van u hebben inmiddels al ontdekt dat er in 

l

onze beide lJlster supermarkten een kleine assor- |
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bij de GGD Zuidwest Friesland, Stationsstraat
5 in Sneek. Ook kan men hiervoor behandeling
doorverwezen worden. Aan dit gesprek oÍ de
eventuele behandeling zijn geen kosten
verbonden, De spreekurcn zijn op de 1e en 3e
dinsdag van elke maand tussen í3.30 en 16.30
uur. Mensen kunnen hiervoor een aÍspraak
laten maken met sociaal- verpleegkundige
mevrouw Ine van Atteveld (tel. GGD Zuidwest
Friesland: 05150-89555).
Men kan met vermoedens en/oÍ vragen over SOA
en AIDS natuurlijk terecht bij de huisarts. Dat is bij
de meeste gezondheidsvragen de eerst aangewe-
zene. Toch zijn er mensen die niet voor deze stap
willen (oÍ durven) kiezen. Voor hen wordt dit
spreekuur gehouden. Hier kan men gratis en ano-
niem informatie en advies krijgen of eventueel
voor behandeling doorverwezen worden. Dit
nieuwe afspraken-spreekuur in Zuidwest Fries-
land staat open voor iedereen.

Sexueel overdraagbare aandoeningen komen
nogal eens voor en er bestaan veel misverstanden
over. Eén op de zes jongeren loopt een SOA op
voordat hil/zii 25 jaar is geworden. Er zijn op dit
moment aanwijzingen dat dit cijÍer in de komende
jaren nog zal groeien. Mede daarom is door de
GGD'en in Friesland een Infobandje gemaakt
waar men inÍormatie en advies krijgt over SOAen
AIDS. Per jaar bellen meer dan 1000 mensen in
Friesland de'Geslachtsziektenlijn' (058-133013).
Deze telefonische inÍormatie blijkt dus duidelijk in
een behoefte te voozien.
Voor een aantal mensen is deze inÍormatie aanlei-
ding om de huisarts of de GGD te raadplegen. De
meeste SOAz4n met medicijnen namelijk goed te
verhelpen. Ook voor anderen is dit belangrijk want
'een SOA heb je nooit alleen'.

Brant Miedema Koning
nachtkaatsen lJlst
Er was sÍeer genoeg, alleen het publiek liet het een
beetje afweten; de belangstelling viel een beetje
tegen. De emoties liepen bij tijd en wiile redelijk
hoog op, maar het hoort natuurlijk ook voor een
deel bij de sport. Zeker is dat dit spektakel her-
haald mag worden, want over deelname was niet
te klagen. Hier volgt een verslag van de kaatspar-
trj:
De nachtkaatspartii op de overkluizing in lJlst
werd gewonnen door Brant Miedema uit Oos-
them. Clara Jacobsen uit lJlst en Patricia Huitema
uit Folsgare. Dit partuurwon het in een spannende
finale van PietTuinman uit lJlst. Chris de Groot uit
Oosthem en Raymond Rijpma uit lJlst. De finale
was een waar hoogtepunt van de partil. In de daar-
voor gehouden wedstrijden waren de gemoede-
ren soms aardig verhit geraakt wat erg van invloed
was op het kaatsen van de deelnemers. De finale
echter was er een om in te lijsten.
De paduren hielden elkaar erg in evenwicht. Op 3-
2 en 6-6 voor het partuur Miedema kwamen Tuin-
man cs toch langszij door overlopen van Brant
Miedema. Hierdoor gesterkt liepen Piet Tuinman
cs door naar 5-3 en kregen zelÍs op 6-6 hun eerste
kans om de partijte winnen. Door echter de bal op
de boven verkeerd te raken door Chris de Groot
werd de voorsprong verkleind naar 5- 4. Toch
kreeg het partuur Tuinman een nieuwe kans toen
men in het tiende eerst weer op 6-6 kwam. De
kaats bleek echter te klein en kon worden voorbij
geslagen door Brant Miedema.
Met 5-5 kwam dan uiteindelilk het beslissende
eerst. Met de stand 4-2 en Patricia Huitema aan
de opslag dacht Chris de Groot: die is binnen. In

-SPfuRrftEFf

1268 -725 iaar Stad lJlst - 1993

De reliniecommissie is nog steeds enthousiast bezig met het organiseren van
de retinie op I mei 1993.
Bij lt Kypmantsje van de vorige maand was een folder bijgesloten met daarin
een programma en een opgavestrookje. Door middelvan dit strookie kunt u
zich opgeven (telefonisch mag ook) bii onderstaande adressen:
Jan Schilstra, Galamagracht 87,8651 EE lJlst, tel. 05155-1425; Joh. Nijdam, Ee-
gracht 104, 8651 EJ lJlst, tel. 05155-178íl; AÍke Frankena- Hoomans, Ylostins-
laan 40, 8651 AV lJlst, tel. 05155-1323.

Wij wijzen er, misschien ten overvloede, nog eens
op dat de lJlsters zich ook dienen op te geven, an-
ders weet de commissie niet op hoeveel deelne-
mers zij kan rekenen.
We mochten reeds opgaven ontvangen uitAmeri-
ka, Canada, Duitsland en vele delen van ons eigen
land.

U doet toch ook mee aan dit feestelijk gebeuren?
Uw opgave(n) zien wii met belangstelling tege-
moet.

De retiniecommissie

.."--. .+,.+l--:í;:?o!5€ -!. 
...

Hie ik in beam west -*'=> . 
-.- -_- I

Dan hie ik stean wollen ii!.:-.": \
Oan ien fan dy lytse tsjerkhóven .-
Omheind efter mánske liguster.
Dêr komme hja dan sneintemiddeis
Om nei de sarken te s.jen,
Wat wylde gerzen wei te roppen
Of moas fan in namme te skrabjen.
lk woe ha[en wat tanónderje
S0nder dat se it fernamen,
En ien dy't langst bleau
lenlik. 0nferweechlik op har bank.
Dimmen beskaadzje.

,ór.3ïí

Nije aksie fan 'Operaesje
Fers': Poëzykaarten!
Sa t jo Íaaks al wisten is 'Operaasje Fers' de earste
poëzytillefoan fan de wràld, dy't al s0nt '16 Íebre-
waris 1968 warber is: yn 1989 dus al 21 jier lang!
Jo draaie 058-131313 en jo hearre in gedicht lêzen
troch de dichterêsse sels. Ek kinne jo wolris in
songen Íers hearre oÍ drage skoallebern fersen
foar.
Sa wurdt de sfear fan poëzy-yn-it-boekje troch-
brutsen. Poëzytagonkelik foar elkenien op elk mo-
mint: nacht en dei beskikber. Alle tiisdeis en freeds
wurdt it program wiksele en is der in nij ferste be-
harkjen.
I t nijste inisjatyf Ían de ideeële stifting 'Operaesje
Fers'om poêzy by de minsken te bringen is poëzy-
kaarten. Dizze kaarten wurde Étj0n yn searjes fan
fjouwer en de earste twa searjes binne no Ét. Op
elke dobele korrespondinsjekaart stiet in gedicht
mei derby in yllustraasje fan in byldzjend keunst-
ner Ít Fryslán. Mei sin binne de gedichten sa Ét-

'Wille'

De mosk yn 'e moudige reedsjes
ls gjin dei fan syn fretten wis

Mar net ien fan dy skiere proleetsjes
Dy't by God fergetten is.

Ferjou my, myn freonen en sibben
Mei iim soarch en alwittend fe6tán
Dat ik yn dit f0gelfaai libben
My fermeitsje as in mosk yn it sán.

socht, dat se ferstjoerd wurde kinne by allerhanne
gelegenheden.
De kaarten binne tige moai wurden, men kriget su-
ver in kadootsje oer de post en dêrom neamt
'Operaesje Fers' dizze poëzykaarten ek wol 'kado-
kaarten'.
De komplete searjes poëzykaarten mei byhear-
rende sluven binne te keap by 0nder mear: boek-
hannel Visse6 Galamagrêft 9, Drylts; boekhannel
Baarda, Galigastrjitte 1-3, Snits; 3. boekhannel
Van derVelde, Grootzand 43, Snits.

GGD start met spreekuur
geslachtsziekten
De GGD Zuidwest Friesland is op 6 oktober j.l.
begonnen met een spreekuur voor
geslachtsziekten oftewel sexueel
overdraagbare aandoeningen (SOA). Mensen
die vermoeden dat ze een vorm van SOA
hebben, kunnen voor advies hierover terecht
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De enlge zeltslachtende slager in
ons sfedeke, snijdt voor U het vlees
zo van het stuk.

ProeÍde U al:

Ons vers gemalen

heerlijk gekruid
gehakt

en onze ecnle

Friese droge worst?

Dinsdags- en vrijdagsavonds
bezorgen wij Uw bestelling!

SLAGERIJ

W. Ziilstra & Zn.
Eegracht 65 - lJlst - TeleÍoon '1309

Waaromhopen...
afs a Yoordelig
hantharcn?

De doe-het-zelver huurt bij
ons O.a.: a Ladders a ROI-
slelgers o Speciemolens
a Cirkelzagen a Decoupeer-
zagen a BOOrmachineS
o Schuurmachin'es o parket-
sch uurmac h ines o Q 7gn6 -
ol Tuinfrezen . Ketting-
zagen enz. enz.

M.SIIPERDA
Sudergoweg 54, Ulst

Galamagracht 44 - lJlst
Te|.05155-1996

tr
fI
n
tr

GROND. EN VERZETWERK
WALBESCHOEIING
HEIWERK tr RIOLERING
AG RAR ISCHE WERKZAAMH EDEN

ïffiii?iiïi,.rffiifiïtr
Galamagracht 107 8651 EE lJlst 05155-1491

TIMMER. EN AANNEMERSBEDRIJF

FA.G.SPIJKSMA& ZN.

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

voor u op maat

Uilenburg 35 - lJlst - Tel. 05155-1228

" Gediplomeerde Aut orij scho ol "
De Dassenboarch 12 - 8651 BW lJlst - Telefoon *,rrlï[ïot 

autobus

o Lestijden 60 minuten

o Opfriscursus voor de niet regelmatige rijders
. Voortgezette opleiding op groot materieel
r Het leren en durven rijden in Amsterdam
o Theoriecursus... ook voor 17% jarigen

r Hoog slagingspercentage!

Bel of kom langs voor meer informatie.

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

Speciale drogisterij en kosmetica-aÍdeling

Let op onze wekeliikse fotder

SPEERSTRA'S
VOORDEELMARKT
Stadslaan 2 - TeleÍoon 1206



11 IT DRYLTSER KYPMANTSJE
de vorige eersten had hij namelijk bijna alle ballen
van haar boven geslagen en indien dit weer lukte
was het 6-4 en konden ze de kaats verdedigen.
Helaas was dit niet het geval omdat Patricia Hui-
tema een hele hoge bal gaf en Chris de Groot
daarop de bal zo'n 20 cm aan de verkeerde kant
van de boven sloeg 6-2. Hierna pakten Piet Tuin-
man cs nog wel de kaats en werd het 6-4 voor Mie-
dema, maar deze sloeg de opslag vanTuinman via
de grond en lantaarnpaal boven en pakte hiermee
de winst voor zijn partuur.
De derde prijs was voor Jelle Postma uit lJlst, Ja-
kob Mollema uit Bakhuizen en Klaske Ekhard.
Koning van de artij werd Brant Miedema die uit
handen van de voozitter van Nije Moed, de heer
A. Zijlstra, een schitterend zilveren kettinkjê met
daaraan een kaatswant met kaatsbal in ontvangst
mocht nemen.

Snackhal
'DE WITTE KAT'

IJLST
, OPENINGSTIJDEN:

Dinsdags 1 1.30-1 3.30/1 6.30-24.30

Woensdags 11.30-24.30

Donderdags 1 1 .30-1 3-30/1 6.30-24.30

Vrijdags 1 1,30- l 3.30/1 6.30-24.30

Zaterdags 10.30-02.00

Zondags 11.30-24.30

Woensdags 17.00-18.30

1 bakje patat vooÍ 1 gulden

TELEFooN 05155-1388

It alde liet

Hwatyn de bernejierren
Forblidet. boeit it hert-
't Bliuvrt ivich by 0s hingjen,
Forjitte kinn' wy 't net.

As ik'n ienfáldich sankje
Ut bernetiid wer hear;
Dan tink 'k oan Memme leafde
En 'k hear har stimme wer

'k Hearwer dy stimme sjongen
- Ho leaflik dat 'r klonk!-
As 't sintsje yn it nêst gyng
En 't moantsje freonlik blonk.

As wer de stjerren skynden
Yn 'e skimering fan 'e joun
En alles om ás hinne
De swiete rêstwerfoun,

Hoe treastlik klonk dan 't sankje
Troch de jounloft frisk en koet,
As de sucht fan 't stjerrend wyntsje
Yn 't reid fan de àlde poel.

As 't klokje yn de fierte,
Fordri uwend it fortriet.
Sà brocht it treast yn 't herte,
Dat àlde, fromme liet.

Syn sêfte en stille toanen
Makken my sa faek oerstjhr
En brochten my myn bernetiid
To binnen, leaf en dj1r

O, áld ientoanich wyske,
Hwat hàld 'k in bult fan dy!
lk kin dy nea íorjitte,
Dou bliuwst my ivich by!

Rinse Meinesz (1866-1945)

,EKIKF-N

Weer en wind hielden mii niet tegen,

toch wil ik bl1 miin broertie wezen.

Met een gewicht von ó pond, klein en gezond,

kiik ik ols een wereldburger in het rond.
Kímberly

...-{------..-:--

,),

,4

#

Ditis sfechts één voorbeeld

ïll,Íg nieuwe geboorre-
koflehie ,"ir'ïË""ra.

Galamagracht 9, lJlst, tel. 051S5-1318
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Textiel & Kadoshop
vanHouten

Galamagracht I - IJLST - tel. O5155-31229
Wij helpen u warm en comÍortabel de winter door!
Als specialist in onderkleding presenteren wij u:

limosnrhenmoÍir

U gaat de kou daadwerkelijk te l[Í!
Funktioneel ondergoed is de basis van verantwoorde kleding. Dat geldt
natuurlijk voor jong en oud, Met ThermoÍit bent u beschermd. Want
Thermofit is warmte-isolerend.
ldeaal voor rheumapatiënten. En plezierig voor 'buitensporters'. Dit
ondergoed is têvens uitermate elastisch.
Een'must' voor sportêrs.

ThermoÍit is er voor dames en heren.
Wij hebben voor u:Camisoles

Onderblouses met korte of lange mouw
T-shirts
Lange pantalons
Shorty's en Singlets

ThermoÍit ontleent zijn unieke beschermende karakter aan de manier
waarop het weefsel is gebreid en behandeld. Een soepel kwalileitspro-
dukt is daarvan het resultaat.
Door de samenstelling (500/o wol en 500/o Thermovyl) wordt warmte op-
gewekt en tegelijkertijd vocht opgenomen en afgesto'ten. Daarom voelt
Thermofit ondergoed 's winters zo heerlijk warm en 's zomers zo lekker
koel.

Deze maand extra aandacht voor:
JUilPSUITS voor dames en meisjes.

de allernieuwste collecties zijn binnen. Kom eens "shoppen", de prijs is zeer "aantrekkelijk".

Denk eens aan "wat moet hier nou weer onder".
Wij hebben voor U:

1000/o katoenen T-shirts in strak en oversized model - korte mouw, lange mouw of zonder mouw - lekker zittend en lekker geprijsc.

Onze winkel is ten allentijde een bezoekje waard, dus koop in lJlst = een lange reis bespaard!

COLFF SUPENMARKT
DE MEEST COMPLETE SUPENMANKT IN DE BUUBT

. Slijterij o Drogisterij . Aardappelen, groente enfruit o Bloemen o Zuivel (elke dag verse aanvoer) u. Slagerij (met eigen turfgerookte worst)o Vleeswaren en Kaas (vers van het mes)
o Elke dag vers Brood o Verse broodjes en

stokbrood in onze 'bake-off afd.' (op elk moment van
de dag) o Ook voor .tw faxberichten

o PTT-kantoor (onder beheer van PTT-Sneek)
geopend van 9.OO-7 2.OO (s maandags v.a. 10.00 u.)

en 7 4.OO-7 7.OO uur

Openingstijden: maandag 10.00-12.15 en 13.15-l.8.00 uur;
dinsdag t/m vrijdag 8.30-12.15 en 13,15-18.00 uur;
vrijdag koopavond van 13.15-21.00 uur;
zaterdag de gehele dag open van 8.30-16.00 uur.

SUPEPMARKf

GALAMAGRACHT 34 . IJLST . 05155-1570


