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Is de politie nog wel in lJlst?

Al wat er gebeurd is met'ons'
politiebureau
Aan tafel zit ik met de cheÍ eenheid criminaliteitsbeheersing, Jan Wagenaar.
Hij is tevens rechercheleider van wat in politietermen aÍdeling 'de Meren'
reet. Tijd om in de verhoorkamer eens een echte 'stille' aan een verhoor te

vonderwerpen, omdat er in lJlst en omgeving vragen zat liggen over het
huidige bureau en het functioneren daarvan.

Wanneer je het huidige bureau betreedt heerst er
een ontspannen (werk)sfeer. Geen mannen of
vrouwen in uniform, maar mensen in hun dage-
lijkse kloffie aan de koffie. Toch zit ik nu in een zo-
genaamde 'basiseenheid'. Bij de reorganisatie en
centralisatie (moeilijke woorden trouwens) was
men van mening dat niet op elk bureau recher-
cheurs aanwezig hoefden te zijn, maar dat er ef-
fectiever gewerkt kon worden vanuit één vaste
plek in de Zuidwesthoek. Zo zijn er in Friesland
een viertal recherche-eenheden ontstaan, zoals
we deze nu in lJlst kennen. Ook kwalitatief kan
daardoor een betere service aan de ingezetenen
van de Zuidwesthoek geleverd worden; de regio
'de Meren'strekt zich zelfs uit tot aan Koudum en
Lemmer.
Natuurlijk ademt een dergelijk bureau ook een
sfeer van geheimzinnigheid en verwacht je bijna
op iedere stoel een soort van 'Sherlock Holmes'.
Toch gaan daar de gewone dagelijkse zaken door;
het bureau wordt gebruikt als uitvalsbasis voor al-
lerlei criminaliteitsbestrijdende acties. Het scala
van activiteiten is erg groot: visstroperij (ook een
misdaad!), diefstal, verkrachting, aanranding,
drugshandel etc. Ook beschikt men over een spe-

ciaal getrainde jeugd- en zedenafdeling. En ver-
der zit er de herkenningsdienst en zijn hier de be-
standen opgeslagen van criminelen. Tenslotte is
het bureau meldpunt voor de C.l.D. (Criminele In-
lichtingendienst).
Naast dit alles wordt er gewerkt aan preventie. Zo
wil men bijvoorbeeld proberen de inwoners be-
wust te maken, op welke manier er iets gedaan
kan worden tegen inbraak. Daarvoor kan iedereen
dan ook een beroep doen op JanWagenaar en zijn
team; van buurtvereniging tot vrouwenvereniging.
ledereen is welkom om een kijkje in de (criminali-
teits-) keuken te komen nemen, mits er natuurlijk
van tevoren een afspraak gemaakt wordt. De be-
zoekers worden dan ingelicht over serviceverle-
ning, het bieden van veiligheid, zekerheid voor de
burger en andere zaken.
Maar hoe zat het nu precies met 'ons' politiebu-
reau? De geiiniformeerde agent is nog steeds
aanwezig en soms dichterbij dan menrgeen denkt!
Wanneer er buiten kantooruren contact wordt oo-
genomen met de politie in lJlst wordt men direct
doorgeschakeld naar de centrale, van waaruit ie-
dere beschikbare politie-auto onmiddellijk inzet-
baar is. Ook het 06-1.1 nummer geeft binnen een

mum van tijd contact met de politie. Voor alle re-
cherchewerkzaamheden is het bureau in lJLSTop
kantooruren bereikbaar onder nummer 31666.
Voor alle andere zaken dient men contact op te ne-
men met het districtsbureau Sneek 05150- 13000.
Volgens Jan Wagenaar hoeft zich niemand zorgen
te maken over het feit 'dat het politiebureau er niet
meer is'. Er zijn keuzes gemaakt welke ervoor zor-
gen dat de djenstverlening aan de burger alleen
maar verbeterd is. Het oude telefoonnummer in
lJlst bestaat nog steeds, dezelfde mensen werken
nog steeds bij de politie, de serviceverlening en in-
zetbaarheid is nog steeds hetzelfde... alleen we
zien ze (geriniformeerd) wat minder in het lJlster
oureau.
Uw verslaggever hoopt hièrmee voldoende re-
cherchewerk verricht te hebben en deze "zaak"
definitief te hebben opgelost. ledereen is volgens
Jan Wagenaar en zijn teamleden van harte wel-
kom als bezoeker en kan na een aÍspraak rustig
even komen. Over de mensen die zonder afsoraak
aan het bureau kwamen is er maar een ding te zeg-
gen: zij hadden ècht een reden daar te zijn!

Sint Maarten
Donderdag 11 november is er weer de traditionele
Sint Maarten-ootocht.
Verzamelen op het parkeerterrein achter de Golff
Supermarkt. Alle kinderen van lJlst zijn van harte
welkom.
We vertrekken om 18.30 uur met voorop een draai-
orgel.
De route wordt dan nader beoaald. Voor iedere
deelnemer een gratis verrassing!
Organisaiie: De Koepel.

Door ziekte van één van onze mede-
werkers verschijnt dit nummer te
laat, waarvoor onze excuses.

De uitgever.

Stichting Jeugd- en
Jongerenwerk lJlst
In samenwerking met beide rijschoolhouders uit
lJlst, organiseert Stichting Jeugd- en Jongeren-
werk een'Theoriecursus'.
Wij bieden een totaalpakket dat bestaat uit: B les-
sen + theorieboeken + examengeld. De kosten
van dit pakket zijn + 7 190,- inclusief BTW, in zijn
geheel te voldoen bij inschrijving.
De lessen worden gedurende B weken in 'het
Honk' (op het sportveld bij de Utherne) gegeven
op een nog nader te bepalen avond (dinsdag- of
woensdagavond).
Bij voldoende inschrijving starten wij in januari
.1994 met de eerste cursus.
GeeÍ je tijdig op. Je kunt bellen voor inlichtingen
en langskomen voor inschrijving bij Angela Reen,
Uilenburg 53, tel. 312569. Inschrijfdatum sluit op
'10 december. Dus vóór die datum opgeven!.
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Zwarteweg 4, Sneek
tel.: 05150-16825
P. Hiemstra
tel.:05155-32164

Voor alle bestratingen
ook sierbestrating

voor particulier en bedrijÍ

ffil
Bestratingsbed rijf

Nota en Zwaagman bv

Hettingawei 16 Bernhardstraat 3

8622 XX Hommerts 8651 AM lJlst
05154-43566 05155-32503

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

R.IKRtrDEE
ïT KUNT HIER TERECITT VOOR:

* Reparatles ' Grote & Klelne Beurten
, APK-Autokeurlng * Autospulten

. Onderdelen ' Verkoop van Nleuwe &
Gebrulktc auto's

Roodhemsterweg 14

IJlst
05 155-3 1436

(privé 31858)

Autorijschool L, dg BOef
Belangrijker dan een goedkoop

lesuur is de elndrekening
na het rilexamenl
Ga daarom naar

Autorijschool L. de Boer
Popmawal 12

IJlst
TeleÍoon 05155-31553

VOLLEDIG
GEDIPLOMEERD

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

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

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

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

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

X< Bode J. Plantinga, dag en nacht bereikbaar 05141-i372.

Inlichtingen: A.A. Seinen, De Kling 1 1, tel. 05155 - 32558

TIMMER- EN AANNEMERSBEDRIJF

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

lJlst, Roodhemsterweg +, TeleÍoon 051 55-31 880/31 348
Postadres: Postbus 29, 8650 AA lJlst

(r.Y
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Mevrouw W. Kempenaar-Verhoog, J. Rispens-
straat 9, telefoon 31747.

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

Bridgecursus in het
Mienskipsh0s

Dinsdag '16 november a.s. wordt de eerste bridge-
les gegeven in het MienskipshOs door de heer Ste-
ven Ferwerda.
De kosten voor min. 12 lessen bedragen slêchts /
80,-.
Informatie en opgave bij Jippe en Wietske Holwer-
da.tel.32424 oÍ 31427.

Beter Bewegen voor
ouderen

Wij willen er graag wat nieuwe leden bij hebben,
want ons groepje wordt wat klein. Naast bewo-
ners van NijYlostins zijn ook oudere inwoners van
lJlst van harte welkom.
Beter Bewegen wordt gehouden iedere vrijdag-
middag van half 3 tot half vier.
Inlichtingen: mevr. G. Boschma-Tilstra, Nij Ylos-
tins nr. 4Z te|.31222.

Schaakclub
lJlst-Oosthem e.o.

Een oproep om nieuwe leden want het gaat niet
goed met de club.
Momenteel hebben wij B leden en dat is natuurlijk
veel te weinig. Er moet wat gebeuren!
Schakers van lJlst en Oosthem e.o. help ons om
de club in stand te houden en wordt lid.
Wij schaken op dinsdagavond om 8 uur in de bo-
venzaal van café'HetWapen van lJlst'.

Het bestuur

een uitgave van:
Drukkerij Visser
Galamagracht 9, lJlst
Te|.05155-31318

Redactie: A. Kuipers
J. Keizer

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

Opmaak: Studio Sybe Houtsma,
lJlst

Drukkerij Visser, lJlst

Kopij en/oÍ advertenties: Inleveren
vóór de eerste van de maand bij
Drukkerij Visser, lJlst.
(.) Copyright Drukkerij Visser. Niets uit deze
uatgave mag worden verveelvoudigd door mid-
del van druk, fotokopie, mikroÍilm oÍ op eniger-
lei andere wijze, zonder vooraÍgaande schriÍte-
lijke toestemming van de uitgever.

u0Eilttm+

elke wo. en za, Poppentheater De Regenboog met familievoorstelling, min. leeftijd 4 jaar.

25 oktober
27 oktober
28 oktober

'l november
2 november
5 november
6 november

10 november
1 Í november
12 november
l3november
l5november
l6november
lSnovember

18 november
l9november
20november
21 november

\-24november
25 november
26 november
29november

Aanvang 'l 4.30 uur. Toegang / 7,- per persoon.
Herfstvakantie!!!
Bridge club, Mienskipsh0s
N.C.V.B. Vrouwen in Europa, mevr. Brandsma-Ydema uit Blauwhuis, Mienskipsh0s.
Bridgeclub, Mienskipsh0s
Vergadering'Stadsbelang', Mienskipsh0s
Klaverjassen, Mienskipsh0s
Kindermarkt, 13.30 uur, Nij Ylostins.
Bridgeclub, Mienskipsh0s
Optocht Sint Maarlen, verzamelen bij parkeertenein Golff supermarkt.
Uitvoering Fryske Krite'Meiinoar len', Mienskipsh0s
Uitvoering Fryske Krite'Meiinoar len', Mienskipsh0s
Bridgeclub, Mienskipsh0s
Cursus Bridge, Mienskipsh0s (bovenzaal)
Bond van Plattelandsvrouwen, Studio 'Nanda'. De juiste kleur bij de juiste vrouw,
Mienskipsh0s
C.P.V. MevrouwJongsma uit Balk, pergamano, Mienskipsh0s
Bazar georganiseerd door Gereformeerde Kerk, Mienskipsh0s
Intocht SINTERKLAAS!!!, Winkeliersvereniging.
Open Deur dienst, Mienskipsh0s
Bridgeclub, Mienskipsh0s
N.C.V.B., dr. Bakker uit Sneek, kinderaÍts over incest, Mienskipsh0s
Klaverjassen, Mienskipsh0s
Bridgeclub, Mienskipsh0s

Sjoelen vanall 4 oktober, iedere maandagmiddag
in NijYlostins, aanvang 14.00 uur.
Zangvereniging'Euphonia' repetitie iedere dins-
dagavond 20.00-22.00 uur in het Mienskiosh0s.
Judo lessen, iedere dinsdag 16.00-19.00 uur in
sporthal De Utherne.
Volksdansen De Yleke Dounsers, jongerengroep
dinsdagavond 2O.OO-22.00 uur, 1 keer in Oe t4 Oa-
gen in het Himsterh0s te Oosthem. Ouderen ie-
dere dinsdagmiddag van 13.30-15.00 uur in het
Mienskipsh0s.
Schaken elke dinsdagavond in Het Wapen van
lJlst.
Dammen elke maandagavond in HetWapen van
lJlst.
Amnesty International elke 2e donderdag van de
.naand, 19.00-21.00 uur in de bibliotheek.

! latsen elke woensdagavond in De Utherne.
Tafeltennis maandag van 19.00-23.00 uut, zater-
dag van 9.00-13.00 uurjeugd.
Gymnastiekvereniging Stánfries maandag
8.45-9.45 uur, 16.00-22.30 uur; woensdag 13.00-
20.00 uur; donderdag 17.00-18.00 uur, jazz19.3O-
21.30 uur; vrijdagjazz 16.30- 17.30 uur en zaterdag
9.00-13.00 uur in De Utherne.
Beter Bewegen voor ouderen elke vrijdag, half 3
in NiiYlostins.

Taxicentrale ZUID-WEST F Rl ESLAND

Taxi Gaasterfand 05147 - 1377
Taxi Speerstra 05155 - 43400

Postbus 459, 8600 AL SNEEK

Alg.Tel.nr.: 0 5 1 50 - 3 0 3 0 0

JPUMTSOEWWJS'I
Bij ons vertrek uit lJlst groeten wij alle vrien-
den en bekenden en bedanken tevens voor
alle lidmaatschappên en donaties.

Fam. Van der Wal,
v/h H. Huizengastraat I

Badmintonvereniging Flash elke donderdag van
18.00- 22.30 uur in De Utherne.
Volleybalvereniging Stánfries elke dinsdag
vanaf 17.00 uur.
Sportvereniging V.O.P, trainingsuren, vrijdag-
avond 18.00-19.00 uur rekreatie-voetbal heren;
19.00-20.00 uur rekreatie-volleybal voor dames
en neren.
Dartclub iedere dinsdagavond vanaÍ 20.00 uur
Bondswedstrijd en iedere donderdagavond in Het
Wapen van lJlst.
FNVinfo-team: bel 05155-31970. Louise Hee-
ringa voor informatie op het gebied van Sociale
Voorzieningen, Studiefinanciering, invullen belas-
tingbiljetten, individuele huursubsidie e.d.
Bouw- en Houtbond FNVWW inschrijven elke
maandagavond van 19.00-20.00 uur, Douwe Hee-
ringa, Westergoleane 45, lJlst, tel. 0S155-31970.
Gemeente van Jezus Ghristus Kinderbijbelclub:
woenscÍags eens per '14 dagen, even weken,
1 3.30-14.30 uur 4 ï/ m 7 jaar; 1 4.30- 15.30 uur 8 Vm
12 iaar in het Mienskipsh0s. InÍo: 05150-14359.
Toffe-Tienerclub: vrijdags eens per 14 dagen, one-
ven weken, 19.30-21.00 uur, 12 t/m 15 jaar in het
Mienskipsh0s. lnfo: 051 04-1627.

MlJl{ HoBBY, UIU GEMAK,,.!
Het vertrouwde adres voor al uw slijp-

werk zoals: scharen, messen, tuin-
en hobbygereedschap.

Bel gerust wanneer ik even langs

moet komen, maar oeef noott tets

mee aan een onbekende

aan de deur

Uw slijper: Henk de Vries

Bockamastraat 27,
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Bijvoorbeeld onze Dat betekent dus: meer

rendementrekening. U rente en meer vrijheid.
spaart Ie-
gen een

hoge rente,

terwijl u

toch iedere

De Rabo-

bank Sneek-

Heeg-Joure

zet deskun-

dig alle
maand direct en contant voordelen van de Rabo
geld kunt opnemen. Spamekeningen voor u

Zonder kosten. op een rijtje.
Zonder opzegtermijn. lórld El

SNEEK Mekb@t 8,0515G8E{00;Dèkadaan ló. -89233; kmeseg43. -89235

HEOG 05 154-4254r . JOURE 05 138-89000 . LANGWEER 051 38-99124

sT, NrcoLMsGA 0s134-31643 . SCHÁRNEGOUIUM 05150-18285

WIEUWERD 05 l 04- I 205 . ULST 05 l ss-3 1426 . HOMMERTS 05 l 54-42290

Stickerruilburo
ERWIN ZIJLSTRA

Rode Klaver43
8607 EJ SNEEK
tef.05150-27135

Snackbar
'DE WITTE KAT'

IJLST

DAGELIJKS GEOPEND
van 1 1 .30-13.30/16.30-24.00

Maandags gesloten

Zaterdags tot 02.00 uur

ln de maand november

Vrijdags 4 kroketten halen,

3 betalen

Woensdags 17.00-18.30

1 bakje patat vooÍ 1 gulden

Drvlts...
it aldé stedsje

foto- en verhalenboek over lJlst
1 76 pag. met meer dan 260 f oto's, form . A 4
gebonden met stevig omslag, prijs f 37,50

' verkrijgbaar bij:

BOEKHANDE L VISSER
Galamagracht 9, 8651 EB IJLST

Telefoon 05155'31318

,'EKIKF.N

De Galamagracht in 1971

Deze foto is in oktober 1971 gemaakt. Kort hierna is de grote reconstructie
van oud-lJlst van start gegaan en kregen de Galama- en Eegracht een nieuwe
walbeschoeiing.

Het brede pand links is de vroegere Doopsge-
zinde pastorie waarvan de eèrste steen werd ge-
legd op 31 maart 1871 door Nicolaas Johan Cupe-
rus, zoon van de Menniste dominee B. Cuperus.
In het witte huis met de grote kajuit woonde des-
tijds mevrouw Fetje Brekeveld-de Jong. In de
twee oanden daarnaast was de A&O-winkel van

kruidenier Freerk de Leeuw. Nu is in deze drie pan-

den de Golff-supermarkt van Jelle Schreur geves-
tigd.
De zogenaamde Kielebrug is in 1973 vervangen
door een keurig 'heechhout'. De verkeersbord,-
hebben inmiddels ook een facelift ondergaan. \;

Actie nZon in de
schoorsteen'

De Zonnebloem roept mensen op een Sin-
terklaassurprise te maken voor een zieke, gehan-

dicapte of hulpbehoevende oudere. Dit in het ka-
der van de actie 'Zon in de schoorsteen'. De ver-
eniging wil langdurig zieken, lichamelijk gehandi-
capten en hulpbehoevende ouderen die dreigen
te vereenzamen, met Sint Nicolaas verrassen.
Aan zeer velen gaat het Sinterklaasfeest ieder jaar

ongemerkt voorbij. Bedoeling van 'Zon in de
schoorsteen' is die mensen te laten merken dat ze
er ook bij horen, dat ze niet vergeten worden.
Het hoeven geen dure cadeaus te zijn, want dat is
beslist niet de bedoeling. Het gaat om het gebaar,
om een aardige, nuttige attentie, liefst wat feeste-
lijk verpakt en zo mogelijk vergezeld van een
rilmpje, brieÍje of tekening van de jeugd..

De Zonnebloem hoopt dat ook dit jaar weer vêel
mensen een Sinterklaaspakie willen maken. leder-
een kan aan de actie deelnemen.

Als u ook iemand met een pakje wilt verrassen,
wilt u zich dan vóór 10 november a.s. opgeven bij
onderstaand adres:
Mw M. Brink, Zevenpelsen Ba, te|.05155-31393.

IIIII
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ANNA SCHRAA.VAN POPTA

GED IPLOM EERD
PEDICU RE

Geeuwkade 11 - TeleÍoon 31930

Ned. Chn Vrouwenbond

Mevrouw Nauta heette allen welkom deze eerste
avond van het nieuwe seizoen.
Na het gebruikelijke gedeelte was onze gast de
heer P. Postma, maatschappelijk werker van het
medisch kindertehuis in Rijs aan het woord.
Het tehuis was voorheen bestemd als vakantieko-
lonie, later een observatie- en behandelingstehuis
voor kinderen met gedragsmoeilijkheden.
Welke kinderen kunnen opgenomen worden?
Als er thuis moeilijkheden zijn, bijvoorbeeld bij de
relatie tussen de ouders en bij gedragsmoeilijkhe-
den; bij M.B.D. kinderen (hersenbeschadiging), bij
de geboorte reeds aanwezig of later door een on-
qeval veroorzaakt. Dan is er een groep die thuis

,.esteliik of lichameliik wordt mishandeld.
\en taÁ dit verschillênd benaderen. Thuis oÍ oo

het spreekuur, dagbehandeling of plaatsing in het
medisch kindertehuis in Rijs.
Er is vaak al heel wat aan voorafgegaan. Bij de
plaatsing van hun kind hebben ouders vaak last
van vooroordelen uit de naaste omgeving en mis-
sen de steun die ze dan hard nodig hebben. Ou-
ders krijgen dan vaak de schuld. Een opname
duurt gemiddeld 6 maanden (kan korter of langer
zijn). Daarna wordt een pleeg- of gastgezin ge-
zocht. De ouders moeten dan wel gelegenheid
hebben geregeld contact te houden met hun kind.
De ouders worden altijd zeer serieus genomen. Bij
opname wordt ook altijd de voorgeschiedenis van
de ouders, zoals opvoeding e.d. nagegaan.
Al met al is het een zeer ingrijpende gebeurtenis in
zo'n gezin, waarmee ook vele officiële instanties
zich bezighouden. Een goede begeleiding is hier-
bij dan ook zeer belangrijk. Na de pauze was er ge-
legenheid tot het stellen van vragen.
De heer Postma werd bedankt voor mevrouw
Nauta voor zijn inbreng deze avond. Ze wenste
hem verder in de toekomst veel sterkte toe bij dit
moeilijke maar mooie werk.
De presidente besloot de avond met een gedicht/
verhaal en wenste ons wel thuis.
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J. Posthuma-v.d. Boomgaard

Sinterklaas-intocht I ggg

op zaterdag 20 november 1993 komt sinterklaas met zijn pieten in lJlst aan.
Lammert Koster heeft namens de lJlsterwinkeliersvereniging weer het
komplete gebeuren geregeld en ook deze keer is er weer wat nieuws te
beleven.

Het programma ziet er als volgt uit:
Í3.30-14'00uur Boerenkapel 'DeSambrero's'uitExmorraverzorgtopdestoomboot'Joop'het

muzikale voorprogramma op het water.
Aankomst sinterklaas met de Pieten op de stoomboot 'Johanna Jacoba, bii de kade
Speerstra's Voordeel markt.

Na het welkomstwoord volgt de rondrit door lJlst met muziekvereniging Ardito' uit Oppenhuizen (ons ei-
gen muziekkorps'Concordia' is deze dag op concours in Drachten).
De route is als volgt: Zevenpelsen, Overkluizing, Eegracht, bij NH kerk naar Galamagracht, Overkluizing,
stadslaan, Jurjen Hoomansstraat, J. Rispensstraat, ylostinslaan, stadslaan, Mienskipsh0s.
In het Mienskipsh0s een optreden van 'De sambrero's'en vervolgens het volgende programma:

í 4,45-1 5.1 5 uu r O t/ m 7 jaar met Si nterklaasverhaal door de Hoofdoiet
15.15-16'30uur EenwervelendeshowmetTOPSY-TURVYvoordeleeftijd0rJml2laar.Circusvarieté

van grote klasse. Dit programma mag eigenlijk niemand missen!

14.00 uur

20.00 uur Grote familie-bingo in het Mienskipsh0s voor de leeftijd 1 2 t/m 1 00 jaar. 1 5 ronden
bingo met schitterende prijzen. Bij besteding van minimaal / 25,- bij de winkeliers-
vereniging lJlst ontvang u een bon voor 1 bingokaart. om 1 5 ronden te spelen moet u
minimaal 3 bingokaarten hebben.
Als voorbeeld even het volgende: Bij besteding van / 75,- ontvangt u 3 kaarten.
Hoe meer kaarten hoe meer kans.
Meer dan 45 prijzen en muzikare omrijsting. Kaarten aan de zaar à f s,-(3kaarlen).
Deze aktie loopt van 1 3 Vm 20 november 1 9g3.
Vergeet vooral niet een pen mee te nemen!

ffïïr::;?:'

Nieuwe straatnaam

In de raadsvergadering van 31 augustus 1993 ging
de raad akkoord met een nieuwe straatnaam:
Rogmolewei. Dit is de straat die ligt tussen de
ZWH-weg (schoonmaakbedrijf Bastiaannet) en
de Geeuw De naam is gebaseerd op het Íeit dat
hiervóór 1849 aan de Geeuw een roqmolen stond.

Nadien was er een 'pikstokerij'. In 1886 kocht
Joh's Nauta (grondlegger van het latere bedrijf C.
& A. Nauta) de Rogmolepólle voor y' .1800,-. 

De
straat tussen de Rogmolewei en de Finne (onder-
houdsbedrijÍ Huisman) heet nu Pikpóllewei. De re-
den hiervan is dat de oude Pikpóllewei samen met
een stuk bedrijÍstenein is verkocht aan Troelstra &
deVries b.v



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

ProeÍde U al:

Ons vers gemalen

heerliik gekruid
gehakt

en onze echte

Friese droge worst?

Dinsdags- en vrijd agsavonds
bezorgen wii Uw bestelling!

SLAGERIJ

H. & D. Zijlstra
Eegracht 65 - lJlst - Telefoon 31309

Galamagracht 44 - lJlst
Te|.05155-31996
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Vaaromlropen...
afs a Yoordelig
hantharen?

De doe-het-zelver huurt bij
ons o.a..' . Ladders a Rol-
steigers a Speciemolens
a Cirkelzagen o Decoupeer-
zagen a Boormachines
o Schuurmachin'es o Parket-
schuurmachines o Qpn6-
of Tuinfrezen . Kettina-
zagen enz. enz.

M.SIIPERDA
Sudergoweg 54, lJlst

tr
tr
tr
tr

GROND- EN VERZETWERK
WALBESCHOEIING
HEIWERK tr RIOLERING
AG RARISCH E WERKZAAMHEDEN

.&anercrnÍ* gsbedrËlf WeE- *n ï{íaterbouw

Stienstra &van derWal
Galamagracht 107 8651 EE lJlst 05155-31491

155-31

TIMMER. EN AANNEMERSBEDRIJF

FA.G.SPIJKSMA& ZN.

r Nieuwbouw r Verbouw o Renovatie
o Onderhoud
a Ramen, deuren en kozijnen maken wil

voor u op maal

Uilenburg 35 - lJlst - Tel. 05155-31228

' 
_' 
Gediplomeerde Autorij scho ol"

ook voor vrachtauto en autobus
Sudergoweg 36 - 8651 CN IJlst - Telefoon 05155-32009

r Lestijden 60 minuten

o Opfriscursus voor de niet regelmatige rijders
o Voortgezette opleiding op groot materieel

o Het leren en durven rijden in Amsterdam

r Theoriecursus... ook voor 17% jarigen

r Hoog slagi

voor meer informatie.

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

Speciale drogisterij en kosmetica-aÍdeling

Let op onze wekelijkse folder

SPEERSTRA'S
VOORDEELMARKT
Stadslaan 2 - Telefoon 31206
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Ned. Chr. Vrouwenbond

Op 8 september 1993 hielden we onze jaarlijkse

koffiemorgen. De opkomst was vrij goed. Onder
het genot van een kopje koffie werden we welkom
geheten door mevrouw Nauta, onze presidente.
Hierna kregen de leden hun nieuwe programma-
boekje en werd dit even besproken. Vervolgens
kwam onze sDreekster mevrouw Kovacsek aan de
beurt. Haar onderwerp was'Vluchtelingenwerk in
Wymbritseradiel'.

In het afgelopen jaar vroegen 35.000 personen
politiek asiel aan.
Bij aankomst op Schiphol wordt de aanvraag
eerst beoordeeld door de marechaussee. Daarna
worden in een opvangcentrum de achtergronden
en kansen van de asielzoeker bekeken.
Een kansrijke asielzoeker gaat dan naar een asiel-
zoekerscentrum in Nederland. Dan volgt huisves-
ting een één van de Nederlandse gemeenten.
Men wordt gehuisvest in zogenaamde 'ROA-hui-
zen (d. i. Rijksregeling Opvang Asielzoekers).
In Wymbritseradiel kunnen 30 personen worden
gehuisvest. De Stichting Vluchtelingenwerk krijgt
hulo in lJlst van de Raad van Kerken.

\,"rijgt een asielzoeker uiteindelijk een verblijfsver-
gunning, dan kan men integreren in Nederland en
werk zoeken (zolang men asielzoeker is, is dit ver-
boden).

De wachttijd is vaak moeilijk: taalproblemen, an-
dere eetgewoonten en een ander leefpatroon, we-
kelijks melden bij politie, verveling en onzeker-
heid. De ambtelijke molen draaien langzaam.
De aarzeling of men er wel goed aan heeft gedaan
om weg te gaan uit eigen land. Praten met deze
mensen is dan ook erg belangrijk!
De inkomsten van de asielzoekers zijn gelijk aan
die van de bijstand. Een deel ervan wordt gebruikt
voor het betalen van de advokaat etc. Ook hebben
ze gelegenheid om te sporten. Er worden enkele
feestavonden georganiseerd (bijv. bowlen) en
soms uitstapjes gemaakt.

Na het beantwoorden van enkele vragen uit de
zaal wordt mevrouw Kovacsek bedankt voor haar
heldere uitleg en ze krijgt een bloemetje als blijk
van waardering. Na nog wat gepraat en een kopje
koffie sluiten we deze koffiemoroen af en wensen

iereen wel thuis.

J. Posthuma-v.d. Boomgaard

PERGAMANO CLUB IN IJLST?

Nu de groep liefhebbers van pergamano,
mede door de cursussen, al aardig groot is
geworden, rees de vraag bij enkele enthou-
siaste pergamno-hobbyisten of er mogelijk
een club kan worden opgericht.
Het doel is: elkaars werkstukken bewon-
deren en leren van elkaar e.d., samen bezig
zijn met dezelfde hobby.
Wie voelt hier iets voor?

U kunt zich opgeven bij :

mevr. Kootje, Bockamastraat 16, tel.32003,
en/of Hinke Visser, p/a Boekhandel Visser,
Galamagracht 9, tel. 31318.

ftutk

Keuze uit:
. terugtraprem met Shimano
remnaaf 729,-
. terugtraprem met originele
Torpedo Pentasport remnaaf en 5

versnellingen 899,-
. trommelremmen met
kabels/Sturmey Archer 3-versnel-
Iingsnaaf en voornaaf Gazelle

Kleuren: grij s/antraciet, smaragd
groen/zilverwit combi,
donkerrood/coolgrey combi en

royal blue/wolkengrils combi.

TYPE WIEL O FRAHE
HOOGTE

trc 2E"

26' 54'

Á^ 28" ,1t57 /Sr
26' 52'

étu 28" 57'

' Niet in alle kleuren en remsystemen.

lnÍormatie bij uw Gazelle vakman.

Jurjen Hoomansstraat 2, lJlst
Telefoon 05í55 - 3tOO4

899,-

NIJENHU'S
TWEEWIETEBS

Met ingang van 20 september
ziin de openingstijden

van de SNS bank als volgt:
9.00 - 12.30 uur en van 13.30 - 17.00 uur
9.00 - 12.30 uur en van 13.30 - 17.00 uur
9.00 - 12.30 uur en van 13.30 - 17.00 uur
9.00 - 12.30 uur en van 13.30 - 18.00 uur
9.00 - 12.30 uur en van 13.30 - 17.00 uur

SlUSoWwwW É

Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag
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,l.ll
studiolybe houtsmo
voor grotische'vormgeving en produktie

ontwerp en uitvoering van huisstijlen,

beeldmerken, advertenties, Íolders, brochures,

katalogie, kalendeÍs, verpakkingen, periodieken

enz.

galamagracht 34, 8651 ec ijlst

telefoon 05155-32407131820, fax 05155-32407

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

OOK UW ZAKELIJK
DRUKWERK
IS BIJ ONS /N
GOEDE HANDEN.

Galamagracht 9, lJlst, 051 55-31 31 I

Makelaardij
Schrale

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

Hypotheken en verzekeringen

Taxaties van alle onroerende goederen
binnen 48 uur geregeld

Vraagt vrijblijvend inÍormatie.

Stadslaan 42,8651 AG lJlst, tel. 05155-32211
ljlsterkade 114, 8608 AC Sneek

Telefoon 05150-14000
TeleÍax 0s150-23850

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

Voor ovenverse bakkersprodukten naar

Dtr tbotiln'eEnnurl(r Dil J
.EEUWKADE 1 - s6s1 AA ,JLST 

-

TELEFOON 05155-31557

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

GOLFF SUPERMARKT
DE MEEST COMPLETE SUPERMANKT IN DE BI'UNT

. Drogisterij o Aardappelen, groente en-
Bloemen o Zuivel (elke dag verse aanvoer)
Slagerij (met eigen turfgerookte worst)

de dag) . Ook voor uw faxberichten
. PTT-kantoor (onder beheer van pTT-Sneek)

geopend van 9.OO-7 2.OO (s maandags v.a. 10.00 u.)

en 74.OO-77.OO uur

Eoffrffi

o Slijterij
truit o

o

Openingstijden: maandag 10.00-12,15 en 13.15-í8.00 uur;
dinsdag tlm vrijdag 8.30-12.15 en í3.15-18.00 uur;
vrijdag koopavond van 13.15-21.00 uur;
zaterdag de gehele dag open van 8.30-16.00 uur. GALAMAGRACHT 34 . IJLST - 05155.31570
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Bond van
Plattelandsvrouwen in
Friesland, afd. lJlst

De eerste bijeenkomst van het nieuwe seizoen
werd gehouden op 15 september in het Miens-
kipsh0s. Natuurlijk zijn er zo'n eerste avond altijd
veel mededelingen. De presidente kon bovendien
verschillende excursies en cursussen aankondi-
gen.
Hierna gaf zij het woord aan Feikje Sybrandy, die
deze avond twee pijlen op haar boog had. Voor de
pauze vertelde ze ovet de theorie en de praktijk
van het fotograferen. Voor het programma na de
pauze liet ze het aan de vergadering over om te
kiezen of ze verder over fotografie zou vertellen of
over haar werk in de gemeenteraad. Een meerder-
heid van de aanwezige vrouwen koos voor het
laatste.
Voor de beginnende of niet al te geroutineerde Ío-
tograaf had mevrouw Sybrandy een aantal nuttige
raadgevingen. Bijvoorbeeld wat je moet doen om
de camera stil te houden, waar je op moet letten
bij het aanschaffen van een fototoestel; begin met

\n eenvoudig toestel en laat het werk dat je han-
\én kunnen doen (doorspoelen bijv.) niet door een

motortje doen, dat spaart batterijen. Als je niet al
te zeker van je zaak bent, laat dan de film eerst al-
leen ontwikkelen en laat alleen die foto's afdruk-
ken die er op het negatief goed uitzien.
'Het werk in de gemeenteraad is voor een een-
vrouwsfractie niet altijd even gemakkelijk,' zei me-
vrouw Sybrandy na de pauze. Je kunt het werk in
de commissies niet over een aantal fractieleden
verdelen zoals dat bij grotere fracties gebeurt en
als je toch van alles op de hoogte wilt blijven, kost
dit veel tijd. Het feit dat je ook van alles waarover
in de gemeenteraad wordt gepraat op de hoogte
bent, is aan de andere kant ook heel boeiend. Een
groot deel van de besluiten die in de gemeente-
raad genomen worden heeft weinig met partijpoli-
tiek te maken, maar meer met het algemeen be-
lang.Ze is van mening dat het vooral vrouwen zijn
die oog hebben voor dat algemeen belang en ze
hoopt dan ook dat bii de komende gemeente-
raadsverkiezingên weer vrouwen in de gemeente-
raden zullen worden gekozen. Met deze wens, te-
vens een raadgeving aan de aanwezigen om op

. .r vrouw te stemmen. besloot mevrouw Sv-
Vandy haar verhaal.
De presidente bedankte de spreekster hartelijk
voor haar inleidingen en wees nog even op de mo-
gelijkheid om op de vergadering van de Vrouwen-
raad van 29 september de dames Sybrandy en
Heerschap te horen praten over het gemeente-
raadswerk.

JKOW.KTF.Sf
Col lecte Straatki nderen

De gehouden collecte t.b.v. Straatki nderenprojec-
ten Wereldwiid heeft in lJlst / 1227,20 opgebrachl.
De Dorkas werkgroep uit Nijland die deze collecte
organiseerde, wil dan ook alle collectantes en ge-
vers hartelijk bedanken voor hun inzet en gaven.
Mocht u meer over het Dorkas-werk willen weten
dan kunt u voor inlichtingen terecht bij de familie
Bonnema, Botniastraat 20, Nijland, tel. 05156-
9271.
Ook voor het brengen van kleding, schoeisel,
speelgoed e.d. ten bate van vele projecten voor
Dorkas Hulp kunt u daar terecht.

Dorkas Werkgroep Nijland

Galamagracht I 8651 EB lJlst Tel. 05155-3

MAAKTTNlTTNSruRÏ
ïIIN IIIII ITWSTT TOTO

VISSER-IJLST
BOEK-EN FOTOHANDEL
Galamagracht g

Telefoon 0515b-31318

UW SPECIALIST IN:
ONDERGOED o T-SHIRTS o SPIJKERBROEKEN o OVERHEMDEN
o PYAMA'S . HUISHOUDTEXTIEL . BADKLEDTNG r KLETNVAK

O KADO. & LUXE ARTIKELEN T BABY ARÏIKELEN
. VRIJETIJDS KLEDING

. Elke week 'frisse'voorraad
r Kwaliteitsartikelen voor 'snelle' prijzen

Maak kennis met onze opvatting van een modern pakket textiel en kado's
en profiteer van onze lage prijzen.

's maandagsmorgens gesloten

t
1229
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Voordat u straks wegzakt in een saare, gnjze
winterslaap, kunt u beter eerst ons, de Wintef-
schilder. bellen.
Wij geven uw interieur een onverwacht frisse
en kleurijke aanblik. Bovendien profiteert u als
parriculier van een aantrekkelijke premie van
í 50,- per man per dag als het om minimaal 3
mandagen gaat. Voor bedrijven geldt een pre-
mie van f 35,- per man per dag. Waarom belt
u ons niet voor een afspraak of nadere
informatie?

Uw winterschílder:

J.G. DE VnIES - IJLST
schlf deÍ- en beh o,;rgers,b e * ttt
Galamagracht 13,8651 EB lJlst
Tel. 05155 - 31387

Renorutie &Nieuwbouw

VAN VLOER TOT DAKPAN
ONDERHOUDSBEDRIJF HUISMANI

DE FTNNE 6,8651 CW IJLST,05155-32023

Occasions en
N ieuw-verkoop
Goede service

Holtropweg 5

Reparatie
Plaatwerk - Spuiten

Aovns
BronorruorH
Bouwsecelenil{o
TrrrnweRr

TEL. 05155-31592

postbus 7, 8650 AA,IJLST.

Íeikie sybrandy . nakfotografe
geeuwkade 4,8651 aa iilst, telefoon 05155 .32222
privé: moleÍinne 57,8621 dd heeg, telefoon 05154 .428,|9
Voortaan kunt u ook bij ons teÍecht voor films,
Íotocamera's, Ílitsmateriaal en lijslen. Tevens
zijn wij er voor het ontwikkelen van UW films
en Íoto's. Ons advies is.gratis.

VVV en De Kykkast zijn geopend van:
maandag Vm vrijdag 9.00-12.00 / t4.00-18.00 u. Zaterdag 9.00-12.00 u.

VOOR WONING.
EN

UTILITEITSBOUW
installatiebedrijf

BROUWER

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

Nevenvestiging lJlst,
te|.05155-32642

tel. Sj. Wiebenga 05155-31529
Eegracht 105

Projektontwikkeling en Bouwbemiddeling

houdt zich bezig, met het ontwikkelen van
gebouwen en koopwoningen.
Daarnaast bemiddelen wij in verkoop van
cieel onroerend goed.

Kantoor: Galamagracht 18, 8651 EB lJlst,

kantoren, bedrijfs-

woningen en commer-

telefoon 05155-32155
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Opening cultureel seizoen

Op vrijdagavond I oktober jl. werd het culturele seizoen van Wymbritseradiel
in hetMienskipsh0s geopend dooreen optreden van hetzeemanskoor'Giin C
te heech'uitOudega-Gaasterland en de dixielandband'Heren van de Haven'.
Deze groep verving de Holvriekakapel uit Sneek die wegens een groot aantal
zieke leden niet kon optreden.

De heer Rinze Zeilstra, voorzitter van de Kulturele
Ried, opende de avond en merkte op dat de ge-
meente Wymbritse deze instelling nog steeds fi-
nancieel ruimte geeft en stelde het op prijs dat ook
wethouderW Wempe hier aanwezig was. Als eer-
ste trad de dixielandband 'Heren van de Haven'
op. Deze band bestaat uit vier personen die de in-
strumenten banjo, sousafoon, klari n eUsaxofoo n
en trompet bespelen. Hierbij is ook de bekende
havenmeester Jan Loopik uit Heeg met zijn sousa-
foon. Met veel overgave bracht dit kwartet o.a. AII
of me, You are my sunshine, het pittige Sweet
George Brown en met zang van het publiek Oh
when the Saints ten gehore. De 'Saínts' hebben

. \etwi\en tompettist Hans Boschma horen
lfeten.
Het Shantykoor 'Gjin C te heech' zong uit volle
borst een aantal bekende zeemansliederen zoals:
Rolling home, AI die willen te kap'ren varen, Op de
woelige baren, Der beste Koch en het oude zeil-
schipThe Ebenezer

Tot besluit zong het koor een potpourri van Neder-
landse en Friese liedjes waaronder Het ruisen der
golven, Strand stil en verlaten en Moai s1nder
wjergea binne de wálden. Voorzitter Zeilstra zei in
zijn slotwoordje dat zijns inziens zingen een hele
goede manier is om stress kwijt te raken.

Hët was een mooie avond met prima muziek op de
buhne. De band en het koor hadden beide goed
contact met het publiek dat met veel liedjes kon
meezingen.
Jammer dat er maar zo'n 30 mensen in het Miens-
kipsh0s aanwezig waren. Er was genoeg publici-
teit aan deze openingsavond gegeven, die uitein-
delijk bedoeld was voor de gehele gemeente!
De toegangsprijs van Í 250 voor een avond live-
muziek van B tot 11 uur kan toch geen bezwaar zijn
(of juist wel)?

Frits Boschma

aan de elzebomen om het zaad uit de elzepropjes
te prikken. De zaden van iep en beuk worden ook
gegeten, evenals de zaadjes van de paardebloem.
Ook wordt er wel bladluis genuttigd. Voor de win-
tervoeding houden ze van pinda's en kooivogel-
zaad, waar genoeg variatie in zit. De putters heb-
ben maar een klein territorium nodig. Bij de hofma-
kerij spreiden beide partners hun vleugels en
staarten om het prachtige gekleurde verenpak te
laten zien. Het vrouwtje bouwt een komvormig
nest van mos en wortels, vaak aan het uiteinde
van een tak. Het is een toonbeeld van bouwkunst.
Het wordt keurig afgewerkt; aan de binnenkant
gebeurt dat met witte zaadpluimen van bijvoor-
beeld de populier, maar ook wel van schapewol.
De buitenkant wordt bekleed met blad en korst-
mos, dat een camouflerende functie heeft. In het
mooie nest worden vier tot zes rood gestippelde
witte eieren gelegd. Ze worden door het vrouwtje
in twaalf tot veertien dagen uitgebroed. In die
broedperiode wordt ze regelmatig door het man-
netje van eten voorzien. De jongen blijven een
kleine twee weken in het nest en dan zijn ze vlieg-
vlug. Dan wordt het nest weer gerestaureerd,
want het is een grote mesthoop, daar de uitwerp-
selen niet worden afgevoerd. Het mooie van het
nest is helemaal weg. Er wordt twee keer gebroed
en soms nog een derde keer. De jongen zijn eerst
niet zo kleurrijk als de ouders; de kop is lichtbruin
met grijsbruine vlekken en ook van onderen zijn ze
gevlekt. De putter broedt vrijwel in geheel Europa,
behalve in het noorden van Scandinavië, Finland
en Rusland. Zelfs in lran en India komt de putter
voor, evenals in Noord-Afrika. In Engeland is een
duidelijke toename, maar ook in Nederland en ge-
lukkig in Friesland. Zelfs in lJlst en omstreken zit
de putter weer in de lift. De laatste twee jaar woÊ
den er steeds meer putters gezien in kleine en gro-
tere groepen. Zelfs ouders met jongen worden ge-
meld. Er zijn ook broedgevallen in lJlst en omstre-
ken. De begroeiïng in lJlst van tuinen en straten is
dus voor de putters goed. Laten we hopen dat er
nog meer van die prachtige gekleurde acrobaten
bii komen in lJlst en omstreken.
Vogelmeldingen gaarne bij Sj. Landman, de
Kearnstien 16, tel. 05155-32046.

Vogelwacht lJlst-Oosthem e.o.

F0gelnijs

Vogelwacht
lJlsVOosthem e.o.

stens zo plezier rs het om een putter in de vrije na-
tuur bezig te zien, als hij op een distelplant, als een
ware acrobaat de zaadjes uit de bloemhoofdjes
prikt. Als hem dat beter uitkomt dan doet hij dat
met de kop naar beneden of in welke andere onQe-
wone houding ook, met het grootste gemak. Bij
het voedsel zoeken gaat zijn voorkeur uit naar
zaad van distels, kaardebollen en klissen. Daarom
wordt de putter ook vaak distelvink genoemd en
plaatselijk is ook de naam elzenputter in gebruik.
Dat wiist erop dat hij ook vaa[ een bezoek brengt

] Rutter

Dit is een kleine kleurige zaadeler. Wie nog nooit
een putter in levende lijve heeÍt gezien, maar deze
kleurige klant wel uit een vogelboekje kent, die zal
hem onmiddellijk en zonder te twijÍelen in de vrije
natuur herkennen.
Er zijn maár weinig kleine vogeltjes die zo mooi ge-
tekend zijn als dit opvallende vinkje met zijn rode
kopje, zijn felgele strepen op de zwarte vleugels,
zijn witte stuit en die prachtige kop. Behalve dat
opvallende rood ook nog met veel wit en iets min-
der zwart getekend; een opvallende vogel dus de
outter.
Dat heeft ook weer zijn gevaarlijke kanten. Vroeger
was het een veel gevraagde kooivogel om zijn exo-
tisch aandoend uiterlijk en de levendige bewegin-
gen. Zijn roep is een gelijkmatig 'diet-diet'. Zijn
liedje is een levendig gekwetter, vermengd met
'sezz-roepjes', waar heel duidelijk een helder
'pink-pink-pink in valt te beluisteren. In ons land is
de putter gelukkig allang wettelijk beschermd. Er
zijn landen waar hij nog als kooivogel wordt ge-
houden.
Zijn Nederlandse naam dankt hij aan zijn gevan-
genschap; daar leerden ze hem een aan één
draadje hangend emmertje naar zich toe trekken
of een voerbakje aan een draad, dat dan aange-
trokken werd. Een grappig gezicht, maar min-

VOORSTECHTS F 12,D

TEUKSTE FOTO!

van negaticf f 12,95 /van dia f 13,95

fonnaat puzzcl ca. 20x2t cm., I I 7 stukies

VISSER IJLST

EEN PUT.ZETVAN
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