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N ieuwe walbeschoeiïng aan
Geeuwkade

De weergoden hadden beslist dat het eindelijk kon gebeuren: de wal aan de
Geeuwkade verkeerde al tijden in deplorabele staat en dankzij het aanwezige
ijs kon het karwei in een van de laatste weken van Íebruari uitgevoerd worden.
De mannen van gemeentewerken Wymbritseradiel, P. Veltman, T. Bootsma,
Y. Hoekstra, T. v.d. Velde en P. de Haas zetten dan ook (alhoewel niet op
schaatsen) door (de échte'trochsetters').

In zeer korte tijd werd datgene wat nog restte van

\ ; oude beschoeiïng verwijderd en werd een

-nieuwe verankering op de oude plaatsen gelast,
waarna een tweede ploeg het niêuwe_hout eraan
kon slaan. Het nieuwe hout is zelfs van dermate
kwaliteit en gewicht dat het volgens de werkers
niet eens blijft drijven wanneer het in het water valt
(over kwaliteit gesproken!).
Dit alles ging natuurlijk met het nodige (slag)ge-
weld gepaard met zware mokers, dan wel voorha-
mers en was in Oud lJlst duidelijk hoorbaar.
Volgens werker en zegsman Piet Veltman was het
ook de hoogste tijd dat dit eindelijk gebeurde,
waarmee uw verslaggever alleen maar kan in-
stemmen. Het zag er écht niet meer uit en menig
schip raakt bij het afmeren beschadigd door het
uitstekende ijzer aan de wal. De schepen kunnen
komende zomer (waar we met al dit ijs nog niet
over denken) weer prima afmeren aan de lJlsier
kaden. De ijsgoden waren de gemeenteploeg in
elk geval gunstig gezind en het karwei waarmee
men op 18 februari begonnen was, was al op 24
februari voltooid, waardoor in het komende voor-
jaar de (wankele) vlet op het dan weer vloeibare
' '1ter niet gebruikt hoeft te worden.
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'Slank' betekent'lekker
eten'

Voor veel mensen betekent slank zijn 4 dagen hon-
geren, het daarna niet meer kunnen volhouden,
dan 3 dagen veel eten en snoepen en 's maandags
weer zichzelf beginnen uit te hongeren.
Ook voor mevrouw Van Amelsvoort van 'Slank-
Klup' is dit jaren zo gegaan. Waar ze achter is ge-
komen, is dat haar lichamelijke en geestelijke ge-
steldheid steeds meer een deuk kregen en ze me-
delijden met haarzelf kreeg en tot troost maar
weer ging eten, waar ze ook niet tevreden mee
WAS.

Ze heeft nu een programma ontwikkeld waar de
mensen gewoon bij kunnen blijven eten, en af en
toe ook nog kunnen snoepen. Feestdagen, brui-
loften en verjaardagen hoeven ook geen probleem
te zijn. Lang knorrende magen en teren op alleen
groenvoer is ook niet ideaal.
Deze methode heeft zoveel succes dat overal in
het land onze 'Slank-Klups' zijn ontstaan. De
clubs worden geleid door goede assistentes die
zelf ook door het programma bewuster zijn gaan
eten en drinken, ze weten dus waar ze over pra-
ten.
Wilt u ook lid worden van 'Slank-Klup', kom dan
op woensdag naar 't Heechh0s van 19.00 tot
20.00 uur.
Bel voor inlichtingen met de assistente mevrouw
Marian van Baar, Heeg, ïel.05154-42789 of het
hooÍdkantoor, tel. 05498-44674.

Nieuws van Concordia

Oud papier
Het oud papierophalen begint al op maandag met
het uitdelen van de huis-aan-huis briefjes, welke
op dinsdag bij u door de brievenbus glijden. Dan is
het woensdagmiddag halÍ zes verzamelen bij Nij
Ylostins maar voor die tijd hebben al enkele leden
het oud papier opgehaald uit de'buitengebieden'
van lJlst.
Wanneer iedereen aanwezig is kan de drie uur du-
rende'afval'-race beginnen. Halverwege hebben
we een pitstop bij enkele trouwe supporters van
Concordia waar koffie wordt gedronken, waarna
we weer met volle kracht verder gaan, terwi.ll er
soms ook supporters met snoep langs de route
staan.
Na aÍloop wordt ons werk beloond met een kop
soep om weer op krachten te komen voor de vol-
gende keer oud papierl
Deze data zijn in 1994: 23/3, 20/ 4, 18/ 5, 15/6, 13/7,
7 /9,5/10,9/11.7 /12 en 28/12.
Attentie! Het scheelt ons een hoop werk en be-
spaart anderen veel overlast van los papier, wan-
neer u uw oud papier goed gebundeld met
stevig touw of in stevige dozen verpakt!!!
Het papier waait dan niet weg en de dozen vallen
dan niet uit elkaar. Verder wijzen wij er nogmaals
op dat wij géén houten kratten en géén plastic
zaKKen mogen meenemen.
Alvast hartelitk dank.

Vaardigheidsproef
E.H.B.O. lJlst

Maandag 28 februari 1994 zijn leden van de
E.H.B.O.-vereniging naar Witmarsum geweest.
Daar werden voor dit jaar de vaardigheidswedstrij-
den gehouden in de'Gekroonde Roskam'.

Er deden 3 ploegen mee: Parrega, Bolsward en
lJlst. Het thema van de avond was: een bezoekje
aan een oud buurman.
Maar met liefst 14 man sterk togen we daarheen
om onze ploeg, bestaande uit de dames Jellie de
Boer, Ans de Vries en Anja Frieswijk bij te staan.
Wij als E.H.B.O. waren van mening dat er aan zo'n
vaardigheidsproef nret extra avonden moesten
worden besteed, want voor een ongeval/ramp
kun je ook niet oefenen.
Dus ging onze ploeg ongeoefend en niet wetend
wat hun te wachten stond ervoor (het was een
hele nieuwe ploeg, dus ze wisten van toeten noch
blazen).

ANNA SCHRAA.VAN POPTA

G ED I PLOM EERD
PEDICU RE

Geeuwkade 11 - TeleÍoon 31930

De ploeg van lJlst moest als derde opkomen, dus
het eerste uurwas het wachten geblazen in het ca-
fé. lJlst deed het prima wat de hulpverlening be-
treft, want ze eindigden op een eerste plaats met
een puntenaantal van maar lieÍst 233. Dat bete-
kent dat zij op 23 april 1994 naar de districtswed-
strijden gaan die in Bergum worden gehouden,
samen met Bolsward, die een tweede plaats
kreeg met 204 punten. Parrega eindigde als derde
met 203 ounten.
Al met al een geslaagde avond!

Bestuur E.H.B.O. Muziekvereniging'Concordia' lJlst
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De anlge zelfslachtende slager in
ons stedeke, snijdt voor U het vlees
zo van het stuk.

Proefde U al:

Ons vers gemalen

heerlijk gekruid
gehakt

en onze echte

Friese droge worst?

Dinsdags- en vriidagsavonds
bezorgen wii Uw bestelling!

D. Zijlstra
- lJlst - TeleÍoon 31309

SLAGERIJ

H.&
Eegracht 65

Galamagracht 44 - Ulst
Te|.05155-31996

Waaromlropen...
afs a YooruilcIA
IrunJharen?

De doe-het-zelver huurt bii
ons o.a.i o Ladders o Rol-
steigers o Speciemolens
. Cirkelzagen c Decoupeer-
zagen a BOOrmachineS
o Schuurmachines o Parket-
schuu rmach ines o Grond-
of Tuinfrezen . Ketting-
zagen enz. enz.

M.SIIPERDA
Gereedsshapverhuur

o6s1 50-26020/051 55-31 260
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GROND- EN VERZETWERK
WALBESCHOEIING
HEIWERK tr RIOLERING
AGRAR ISCH E WERKZAAMHEDEN

AannenningsbedriiÍ ïtÍeg- en ïffaterbouw

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

Voor al uw TEXTIEL er/oÍ LUXE KADOOïJES natuurliik naar:

Textiel & Kadoshop

Galamagracht 8 8651 EB IJLST Tel. 05155-31229

" Gediplomeerde Aut orij scho ol "
ook voor vrachtauto en autobus

r Lestijden 60 minuten

o Opfriscursus voor de niet regelmatige rijders

o Voortgezette opleiding op groot materieel

r Het leren en durven rijden in Amsterdam

r Theoriecursus... ook voor l7% jarigen

o Hoog slagingspercentage!

Bel of kom langs voor meer informatie.

Suclergoweg 36 - 8651 CN lJlst - Telefoon 05155-32009

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

Speciale drogisterij en kosmetica-afdeling

Let op onze wekeliikse folder

SPEERSTRA'S
VOORDEELMARKT
Stadslaan 2 - TeleÍoon 31206
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Bond van Plattelands-
vrouwen in Friesland,
afd. lJlst

Op 17 februari 1994 had de afdeling bezoek van
de dames Paula Slaterus en Ninie Krol van de
prov. werkgroep mondiaal werk.
Zij brachten het programma 'De Macht van de
Boodschappentas'. Aan de hand van een tas met
boodschappen en een diaserie lieten de dames
zien wat er voor voor- en nadelen verbonden zijn
aan de artikelen die we kooen. Soms kiezen we
bijvoorbeeld voor een vlugklaar maaltijd, omdat
we weinig tijd hebben, terwijl we er ons tegelijker-
tijd van bewust zijn dat we hiermee het milieu geen
dienst bewijzen. De dia's toonden produktie en
consumptie hier en in de derde wereld en het ver-
band daartussen.

Na de pauze kregen de aanwezigen in groepjes
een tas met boodschappen uitgereikt, waar men
over kon discussièren. ls een blikje tonijn nu wel of
niet goed voor het milieu, kun je beter bietsuiker
kopen - in ons eigen land gemaakt - oÍ rietsuiker

- waarmee je de producenten in ontwikkelingslan-
den helpt, wat is er aan de hand met een pakje ca-
cao waarop land van herkomst en wijze van pro-
duceren niet staan vermeld?
Deze en andere vragen kwamen ook aan de orde
in de algemene discussie. Het blijkt dat derde we-
reldproducten waaraan de mensen daar een eer-
liike boterham verdienen vaak wat duurder zijn van
de massaprodukten die we veelal in de super-
markten vinden. Of je wel dan niet een hogere prijs
wilt betalen, of je de binnenlandse producent of
de derde wereldlanden wilt steunen, dat moet ie-
dereen voor zichzelÍ uitmaken. De bedoeling van
de dames was om ons te wijzen op de verschil-
lende mogelijkheden, zodat het gemakkelijker
wordt een keus te maken. Aan het slot van de
avond voerden twee vrouwen een komische sa-
menspraak op met een bittere ondertoon. Een
vrouw uit lJlst vertelde wat er sinds 1910 tot nu al-
lemaal aan verbeteringen voor de mensen hier tot
stand was gekomen. Stofzuiger, wasmachine,
aardgas, vrieskast enz. De andere vrouw, afkom-
stig uit Afrika, at in 1910 tóh (gerstepap) met saus
en at in 1994 nog steeds tóh met saus. De vooruit-
gang was aan haar en haar soortgenoten voorbij-
gegaan. De beide dames oogstten veel succes
met dit optreden.

Een avond die ons weer voor een poosje stof tot
nadenken heeft gegeven. Op 21 april a.s. wordt er
een gezellige slotavond gehouden en intussen is
het afdelingsbestuur al weer druk bezig met de
plannen voor het komende seizoen.
Hebt u belangstelling? Wilt u iets meer weten over
onze bond? Tel. 31285 o;31866.
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Renorutie & Nieuwbouw

VAN VLOER TOT DAKPAN
ONDERHOUDSBEDRIJF HUISMANI

DE FTNNE 6,8651 CW tJLST,0515s.32023

OEilIIOA

elke woe. en za, Poppentheater De Regenboog, Looxmagracht 1 1 , Sneek, Aanvang 1 4.30 uur.

Toêgang / 7,- p.p. Vanaf 4 jaar. Voor inlichtingen en plaatsbespreken: 051 50-21 441 .

8 april
8 april
11 april
13 april

l3april
16 april
18 april
20april
21 april

Klaveriassen, Mienskipsh0s.
Buurtvereniging'Der tusken yn', Mienskipsh0s.
Bridgeclub, Mienskipsh0s.
Ledenvergadering Uitvaartvereniging 'Laatste EeÍ, in de aula aan de Stadslaan,

20.00 uur.
Bridgeclub, Mienskipsh0s.
Stichting Jeugd en Jongerenwerk, rommelmarkt, terrein Nooitgedagt.
Bridgeclub, Mienskipsh0s.
Bridgeclub, Mienskipsh0s.
Slotavond N.C.V.B. en C.P.V., de heerH.J. VeenstrauitÏietjeÍk, lmkerii 'De Bij"
Mienskipsh0s.

Sjoelen vanaÍ 4 oktober, iedere maandagmiddag
in NijYlostins, aanvang 14.00 uur.

Zangvereniging'Euphonia' repetitie iedere dins-
dagavond 20.00-22.00 uur in het Mienskipsh0s.
Muziekkorps'Concordia' repetitie iedere maan-
dagavond van 19.30-21.30 uur in het Mienskips-
h0s.
Judo lêssen, iedere dinsdag 17.00-19.00 uur in
sDorthal De Utherne.
Volksdansen De Yleke Dounsers, jongerengroep
dinsdagavond 20.00-22.00 uur, 1 keer in de 14 da-
gen in het Himsterh0s te Oosthem. Ouderen ie-
dere dinsdagmiddag van 13.30-15.00 uur in het
Mienskipsh0s.
Schaken elke dinsdagavond in HetWapen van
lJlst.
Dammen elke maandagavond in HetWapen van

'st.
\<mnesty International elke 2e donderdag van de

maand, 19.00-21.00 uur in de bibliotheek.
Kaatsen elke woensdagavond in De Utherne.
TaÍeltennis maandag van 19.00-23.00 uur, zater-
dag van 9.00-13.00 uurjeugd.
Gymnastiekvereniging Stànf ries maandag
8.45-9.45 uur, 16.00-22.30 uur; woensdag 13.00-
20.00 uur; donderdag 17.00-18.00 uur, jazz 19.30-
21.30 uur; vriidag jazzgymnastiek 16.30-17.30 uur,

16.30-18.00 uur extra training turnen en zaterdag
9.00-12.00 uur in De Utherne.
Bejaardengymnastiek in Nij Ylostins, elke
vrijdag vanaf '14.30 uur.
Badmintonvereniging Flash elke donderdag van
18.00-22.30 uur in De Utherne.
VolleybalveÍêniging Stànfries 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 vanaf 20.00 uur
Bondswedstrijd en iedere donderdagavond in Het
Wapen van lJlst.
13.30-14.30 uur 4 Vm 7 jaar;14.30-15.30 uur 8 Vm
12 iaar in het Mienskipsh0s. Info: 05150-14353.
Toffe-Tienerclub: vrijdags eens per 14 dagen, one-
ven weken, 19.30-21.00 uur, 12 Ilm 15 jaar in het
Mienskiosh0s. Info: 05104-1627.

FNVinÍo-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, Ulst, tel. 05155-31970.
Gemeente van Jezus Christus Kinderbijbelclub:
woensdags eens per 14 dagen, even weken,

Mevrouw W. Kempenaar-Verhoog, J. Rispens-
straat I, telefoon 31747.

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

een uitgave van:
Drukkerij Visser
Galamagracht 9, lJlst
Te|.05155-31318
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Komt u ook naar de

RABOBANK
INFODAG WONEN

Zaterdag 16 april a.s.

BabobanH trl
SNttx.Htac.JounE

Kantoor Sneek
Marktstraat 8

Hiemstra
od ministrotieko ntoor

* administraties
* belastíngzaken
* begeleiding
* advies
* voor bedrijven

en particulieren

Plein 16-18, 8754 ER Makkum
tel. 05158-31523

De Pream 2,8651GAIJlst
tel. 05155-31860

Stickerruilburo
ERWIN ZIJLSTRA

Rode Klaver 43
8607 EJ SNEEK
tel.0515O-27135

Drvlts...
it aldé stedsje

foto- en verhalenboek over lJlst
176 pag. met meer dan 260 foto's, form. A4
gebonden met stevig omslag, prijs f 37,50

verkrijgbaar bij:

BOEKHANDE L VISSER
Galamagracht 9, 8651 EB IJLST

Telefoon 05155-31318

Ned. Chr. Vrouwenbond

Onder leiding van mevrouw Postma vergaderde
de N.C.V.B. 24lebruari 1994.
Na het gebruikelijke gedeelte was het woord aan
mevrouw EKrikke-Brouwer uit Franeker. Ze zal
ons nader inlichten over ons Íinancieel proiect van
de N.C.V.B.'Procal in Costa Rica'.

Men wil een tehuis bouwen voor de opvang van
zwangere tieners, dit zal onder andere door onze
financiële steun mogelijk worden. Costa Rica ligt
in Midden-Amerika en is anderhalÍ keer zo groot
als Nederland. Ongeveer 9070 van de bevolking is

Rooms Katholiek.
Het onderwijs staat er op een hoog peil en er is
een leerplicht van 3 jaar. 80% van de bevolking
kan lezen en schrilven. De gezondheidszorg is

goed en de kindersterfte laag.

De verhouding man-vrouw: Er wordt veel druk uit-
geoefend om een zoon te baren, dat is zelÍs plicht!
Een dochter baren is geen vreugde! De mannen
zijn belangrijker, worden hoger gewaardeerd en
krijgen makkelijker een baan. De vrouw is passief

en moet zich schikken naaÍ de man.
De man heeft meerdere sexuele relaties, dit wordt
van vrouwen niet geaccepteerd.

In Costa Rica is 81 7o van de meisies tienermoeder
en 25o/o van de meisjes tussen 15-18 iaar hebben
een kind. Van de honderd tieners hebben er acht
en dertig een abortus gehad. Er is veel sexueel
misbruik door vader, stieÍvader etc. De gemid-
delde leeftijd van de meisjes in het tehuis is 13,5
jaar.Zeworden een halÍ jaar begeleid en zo moge-
lijk aan een baan geholpen en tevens een goede
opvang bij familie oÍ vrienden.
Piocal doet veel aan voorlichting in armere wijken.
Ze organiseren praatgroepen voor jongens en
meisjes.

In vrouwengroepen wordt vooral aandacht be-
steed aan de rechten die de vrouw heeft. Zo werkt
Procal op verschillende manieren aan een beter
leven voor vrouwen in Costa Rica.

Wij zien hierna nog een dia-ilankbeeldserie. Na
de pauze is er gelegenheid tot het stellen van vra-
gen. Mevrouw Krikke leest als afsluiting nog een
gedicht voor.
Na de rondvraag zingen we het lied van vrouwen
en met een wel thuis wordt deze avond afqeslo-

J. Posthuma-v.d. Boomgaard

JPUNIW@EWruJfiI
Voor de blijken van medeleven tijdens mijn verblijf
in het Academisch Ziekenhuis in Groningen en na
die tijd thuis wil ik iedereen bedanken. Ook voor
de vele kaarten, bloemen en fruit die ik gekregen
heb.

W. Hottinga

Langs deze weg willen wij iedereen bedank-
en voor alle steun, hulp en medeleven, kaart-
ten en tekeningen, bloemen en cadeau's
tijdens en na ons verblijf in het ziekenhuis.
Wat heeft ons dit goed gedaan. Heel harte-
lijk bedankt!

Wybo, Maaike, René en Jeroen Beetsma.

Woning verkopen ?

Bel voor een deshtndige

verkoopbegeleiding

05155 - 3215s.

wij bemiddelen ook ín:
v e rko o p b e drijfsp ande n
nieuwbouw
recreatie woningen
winkelcentra

TEKOOP
Bestaand onroerend goed

IJlst:
Sudetgoweg 18
Koffe 10

Nieuwbouw

Woudsend:
J.S. Hoekstrastrjitte 19

Occasions en
N ieuw-verkoop
Goede seruice

Te|.31249
Holtropweg 5

Reparatie
Plaatwerk - Spuiten
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Taxicentrale ZU I D-WEST F R I ESLAND

Taxi Gaasterland 05147 - 1377
Taxi Speerstra 05155 - 43400

Postbus 459, 8600 AL SNEEK

Alg.Tel.nr.: 05 1 50 - 3 03 00

BESTRATTNGSBEDRUF //J
atrneGMAN. B.v. /n

i:t::t:: ::"':'1"'

VOOR PARTICULIER
Eil BEDruF

\NAAG VRUELI$'EHD
PRUSOPGAVE

BERNHARDSTRA,AT 3
865í AM ULST
TEL:0515532503.
M.l.V. 15 MRT TEL:0515030454

. bloemen

. planten

. bloemsierkunst

. tuincentrum
o tuinarchitectuur
Dlt alles in uw 'êigen stad'

ïiii,:ï*ï::ï:.;iïi:iÍI Oczw "-.1. -^-^*" hutu€\ijkskacÍten

Deze en se\e andere"ïlJ.ï.rÀ-ntnn "'
i'"ï,ïÏÏ.ïlï'i'ïI"ï;u.n'u'n'"

-t' Ci

tiilÍ€rï):rtr|l
@
Nu verkijgbaar bij:

#w
Galamagracht g IJLST

31318

,,EKIKERí

Bejaardentocht in 1930

Op 20 augustus 1930 maakten de lJlster bejaarden een uitstapje naar
Oranjewoud. Daarbij was het destijds gebruikelijk dat men in de
theeschen kerij van hotel Tjaa rda iets nutti gde.

De eigenaren van dit hotel exploiteerden ook een speeltuin en een doolhoÍ met als eindpunt de bekende
lachspiegels. Er was ook een houten uitzichttoren die de belvedère werd genoemd. Deze is laterwegens

. ouwvalligheid afgebroken en vervangen door een exemplaar van beton.
Ye kleding van de lJlster oudjes was (uiteraard) geheel in de stijl van die tijd. De mannen droegen een

zwart pak met pet of hoed. De dames waren ook in het zwart en velen droegen toen nog een gouden oor-
ijzer met Íloddermuts en hoedje.

Achter van links naar rechts: Brouwer (woonde in het 'swarte hok' aan deWymerts), Ate Rienstra, Douwe
Minkema, Auke de Boe4 Andries Krijtenburg, DurkWeyma, PieterWildschut, Jan Bokma, Anne de Haas,
Anne Rykels Groenveld, Simon Snijder en ome Pup uit het 'earmh1s'.
Tweede rij: (met pet) Wiebe van Tuinen, Wiebe-Klaske van Tuinen, Hans-e-Geertje Zijsling, frou Ynskje
Sniider, Arjen-Sijke de Boer, Klara Nijdam, frou Afke Minkema, frou Miene Vierstra, Hein-Anne ten Kate,
Bet Hoomans, Jantje de Haas (Anne-Jantje), Ate Klaske Rienstra, Geartsje uit het'earmhAs'.
Derde rij: Tiemen Nooitgedagt, (met hoed),Willem Renzema postkantoorhouder Jan H. van der Goot
(winkelier), Jacobus Wassenaar (bakker), Siemen Buma, Theunis Weyma (schitder), IJilke van der Wal
(postbesteller), Frans Bakker (windmotorenfabrikant), M. de Schiffart, Lytse Jehannes, Moeder uit het
'earmh1s' aan de Eegracht.
Vierde rii: Frou T Huitema, Hylkje de Boer, frou Twijnstra, Sjoerdtje Bokma, ? huishoudster van Meinte
Groenveld, weduwe GatskeWiinia, Anneke S. Groenveld (Anneke naaister), Fogeltsje..., Sipkje deVtugt-
Hettinga (Homme-Sip), ?, Jantje Sneek, Richtje Haagsma, Lieuwe-Klaske planting, ?.
Víifde rii: zuster Elbrich van het Armhuis in de Kazerne, frou Geerligs, Lammert Geertigs, Walte Oppedijk
(houthandelaar), Eppe Buma, S. Buma, Okke deVries (houthandelaar), Willem Grondsma (kaashande-
Iaar te Nijesyl), Sibbele Bakker (windmatorenfabrikant), Willem Jan Dokkum (onderwijzer hervormde la-
gere school), achter het bord Jan Buma.
Voor: Bauke Geerts Westerdijk, Gorrit Visser (timmerman), ?. ïelefoon 05155
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Bestemmingsplan De Rat

Op donderdag 23 januari 1969, precies 25 iaar geleden, werd voor het eerst in
de lJlster raad het bestemmingsplan De Rat besproken.
De heer H. Vijn, stedebouwkundige van de gemeente lJlst, gaf aan de hand
van een aantal tekeningen uitleg over het plan. Het ontwerpbestemmingsplan
was gemaakt doorAdviesburo in J.J.M.Vegter en H.Viin uit Leeuwarden.

ln het Sneeker Nieuwsblad van maandag 27 ja-
nuari 1969 stond een uítgebreid verslag van deze
vergadering. Dit verslag laten we hieronder vol-
gen. Burgemeester B.W. Cazemier maakte in zijn
Nieuwjaarsrede nog melding van woningnood in
lJlst.
Burgerneester H.W.F. Mumsen sloeg in februari
1975 de eerste paal voor 44 woningwetwoningen.
Hij opende ook de modelwoning op 27 mei 1977
Deze woning deed tevens dienst als informatie-
punt voor 48 te bouwen koopwoningen.

' Bestemmingsplan' De Rat' :
190 woningen in 10 à 15 jaar?
'De situatie ist.a.u het aantalwoningzoekenden in
twee jaar aanzienlijk verslechterd ondanks het feit
dat in deze periode een groot aantalwoningen zijn
klaar gekomen. Bovendien doet zich thans veel
meer dan in 1967 de omstandigheid gelden, dat
het aantal woningzoekenden van inwoners van
lJlst en economisch aan lJlst gebondenen erg
groot is, nl. 42. Bovendien hebben enkele plaatse-
lljke industrieën t.b.v. werknemers binnenkort
woonruimte nodig en worden elke maand weer de
nodige woningzoekenden ingeschreven. AIs we
dan bezien het aantal in aanbouw zijnde wonin-
gen, nl. 8 woningwetwoningen, 16 premiewonin-
gen en 6 bejaardenwoningen en het aantal toege-
wezen woningen voor 1969, nl. 4, dan kan ik niet
zien, dat ook lJlst over enkele jaren uit de woning-
nood komt'.
Aldus burgemeester Cazemier van lJlst donder-
dagavond in zijn nieuwjaarsrede in de raadsverga-
dering. De burgemeester deelde nog mee dat het
aantal woningzoekenden per 1 januari j.1.91 be-
droeg;30 meerdan op 1 januari 1967
De burgemeester begon zijn rede met een terug-
blik over 1968. Een goed jaar voor de gemeente.
Het 700-jarig bestaan mocht op grootse wijze ge-
vierd worden. De gemeenschapszin heeft bij dit
feest zich van de beste zijde getoond. Iedereen
werkte praktisch mee aan het welslaaen.

AIs belangrijke zaken noemde de burgemeester
het tot stand komen van de verbinding met de
Lemmerweg, waaraan bij de definitieve opleve-
ring in het voorjaar straks de nodige aandacht zal
worden geschonken. De veel besproken verbre-
ding van Uileqburg werd een feit, de restauratíe
van de molen 'De Rat' is voltooid, de raadzaal
kreeg een nieuw aanzien, met nieuw meubilaif het
pand Galamagracht 76/76a werd opgeknapt en
aan het einde van '68 passeerde de akte voor de
Stichting Bejaardenhuisvesting lJlst en omge-
ving.
Binnenkort zal hopelijk begonnen worden met res-
tauratie van de panden Eegracht 59/60. Aan de
plannen voor doortrekking van de weg Sneek-
lJlst wordt gewerkt. Minder mooi is het ontstaan
van de vacature bij de rijkspolitie in lJlst, waardoor
de bezetting tot de helft is teruggebracht. Als daar
niet in wordt voorzien, komt het preventieve poli-
tietoezicht onvoldoende tot zijn recht. Het ge-
meentepersoneel kreeg 'n pluimpje van de burge-
meester voor 't werk dat gedaan wordt. ln deze
dankwoorden werd ook het persaneel van de vrij-
willige brandweer betrokken, dat driemaal moest
uitrukken in 1968.

Servet en tafellaken
Op welke wijze ên in welke vorm moeten de ge-
meentelijke taken nu en in de toekomst vervuld
worden? 'Moeten we dan gaan zeggen, dat lJlst
te groot is voor een servet en te klein voor een ta-
fellaken?' vroeg de burgemeester zich af. Hij
achtte de samenwerking met andere gemeenten
van groot belang. Maar eveneens een adequaat
apparaat voor de eigen gemeente. In de huidige
vorm en samenstelling vond hij dat zowel het tech-
nisch als't administratieve apparaat voor lJlst on-
voldoende mogelijkheden biedt.
Het aantal privaattonnen daalde in de aÍgelopen
vijf jaar van ca. 180 tot 65. Het collêge overweegt
de tonnen-ophaaldienst volledig stop te zetten,
met het oog op de kosten. Een uitzondering zou

gemaakt kunnen worden voor die gevallen waar
het absoluut onmogelijk is een wc. aan te bren-
gen. De hoge kosten van de reinigingsdienst ba-
ren b. en w. eínstige zorgen.
Op 1 januari i.l. waren er 309 leerlingen op de lJl-
ster scholen, waarvan 80 op de kleuterschool. De
kleuterschool moet nodig uitgebreid worden. Ge-
lukkig lijkt het er op dat spoedig met de bouw kan

worden gestart. De Chr. schol moet eveneens
worden uitgebreid. Er is een urgentieverklaring
ontvangen. Ook de gereÍormeerde school zal een

uitbreiding ondergaan.
Het aantal overnachtingen nam sterktoe: In 1968

7730 tegen 5379 in 1967. Ook het aantal schepen
dat de brug passeerde steeg, nl. van 6217 tot
7994.
Op 1 fanuari was77,3o/o van de percelen op aard-
gas aangesloten. Over het bevolkingsverloop (zie

onze krant van 2 januari) was de burgemeester te-
vreden. Hij achtte het niet onmogeliik dat dit iaar
een totaal van 2000 bereikt zal worden. De toe-
komst van lJlst kan dan ook met vertrouwen tege-
moet gezien worden.

v
Aannemersbedrijf Grebe uit Sneek startte eind
1973 met het opspuiten van de grond voor plan De
Rat. Op de achtergrond de bedrijfsgebouwen van
Skipper Club Charter (links) en houtzaagmolen De
Rat. Foto 15-1-1974.

De agenda
Ingekomen stukken en mededelingen in ons blad
van maandag 20 januari beschreven, werden zon-
der bespreking door de raad geaccepteerd. De
voorzitter laste nog een extra mededeling in, nl.
een voorstel van b. en w. om aan Gedeputeerde
Staten voor te stellen het presentiegeld der raads-
leden, dat sedert 1964 10 gulden bedraagt, te ver-
hogen tot 20 gulden. De raad ging met dit voorstel
akkoord.
De verbouw van de gemeentesecretarie - waar-
mee inmiddels begonnen - voor een totaal be-
drag van Í 950,- kreeg ook aller instemmin^
evenals de bouw van een fietsenstallino achter\
stadhuis, waarmee een bedrag u"n 7 sts,- àí
moeid is. Tevens werd de raad meegedeeld dat
het torentie van het gemeentehuis ook enig her-
stel zal moeten ondergaan.

Bestemmingsplan'De Rat'
De heerVijn uit Leeuwarden, stedebouwkundige
van lJlst, gaf daarna een beschouwing over het in
voorbereiding zijnde bestemmingsplan'De Rat'.
Dit bestemmingsplan zal, nu het plan 'Nijezijl'snel
vordert, in de komende jaren 10 tot 15 jaar in de
bouwcaoaciteit van lJlst moeten voorzien. Het is

de eerste fase in het structuurplan.
Er zijn wijken geprojecteerd om de kom van lJlst
heen, om deze kom levendig te houden. Er zijn
plm. 190 woningen gepland, 51 autoboxen, par-
keerstroken en -havens voor 130 auto's. Enige be-
jaardenwoningen zijn dicht bij de kern gedacht.
Op het noordelijk deel van het plan als geheel is
een parkeerterrein voor plm. 100 auto's geprojec-
teerd voor bezoekers van 't recreatieterrein.
In de oostelijke hoek is een garagebedrijÍ gepland.
Verder staan op de tekening een kleuterschool en
een sporthal aangegeven; twee sportterreinen,
een oefenveld en een ijsbaan, benevens een aan-
tal schiohuizen.
De heer Jan Zijsling miste de zwemgelegenheid.
De voorzitter zei dat dit een te dure zaak zal wor-
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derdom niet zelf toe in staat zijn, b.v. boodschap-
pen doen, medicilnen ophalen en dergelijke.
Dit zijn een paar voorbeelden van de meest voor-
komende hulpverleningen.
Hebt u één van deze oÍ een dergelijke hulp nodig,
bel dan gerust naar onderstaand kontaktadres.
Dit geldt ook voor eventuele nieuwe hulpverle-
ners.
De geboden hulp is in principe gratis, alleen voor
autovervoer worden de benzinekosten vergoed.
Het Graag Gedaan comité bestaat uit vijf dames:
mevr. Sietsma, Ylostinslaan 3, tel. 31263;
mevr. Vd. Velde, Sneekerpad 6, tel. 313S1 ;
mevr. Hoekstra, S. Sjaerdemalaan 13, te|.31602;
mevr. Nijdam, Ëegracht 104, tet.31783.
Kontaktadres: mevr. R. Johnson, Uilenburg 14, tel.
31568.

Top Tien aancEBODEN

Zondag 10 april is er een jeugddienst welke
in het teken van de Tien Woorden, de Tien
Geboden staat. Een top tien "aller tijden"
zou je deze woorden kunnen noemen.
Door een zestal jeugdleden zal aan deze
woorden op bijzondere wijze vorm worden
gegeven.
Voor de muzikale aanvulling en omlijsting
zorgt de band SIMPLE TRUHT uit Wolve-
ga.Deze band speelt Engelse blues, rock en
country rock. ls de muziek in de dienst
aangepast, na de dienst zal de band op ge-
heel eigen wijze van zich laten horen!
Een dienst met muziek, zang, toneel, geen
dominee en koffie na!
Kom je ook? we beginnen om g.30 uur in
de Ned. Hervormde kerk te lJlst.
Tot ziens!

AUTOBEDRIIT
I.OSINGA

Voor alles wat met uw auto te maken heeft
Nu ook algemene periodieke keuringen (AP.K)

Níjesyl 50, lJlst Tel,05155-32386

MlJil HoBBY, UW GEllAK...!
Het vertrouwde adres voor al uw sliip.
werk, zoals: schaten, messen, tuin.
en hobbygereedschap.
Laat nu uw tuingereedschap
slijpen. Tevens verkoop scherpe
2de hands handgrasmaaiets.
Waarschuwing: geef nooit iets
mee aan een onbekende
aan de deur.
Uw slijper: Henk de Vries
Bockamastraat 27,

den. Wethouder Claas Frankena meende dat voor
de zwemgelegenheid geldt: nu of nooit.
De heer Vijn verschafte vele inlichten en beant-
woordde veel vragen. Het was een gezellig 'pe-
tear', waaraan ook door de bezoekers van de ver-
gadering werd deelgenomen. Binnenkort zal een
verdere bespreking over het plan plaatsvinden
met verschillende instanties die er in ruilverkave-
lingsverband mede in gemoeid zijn.'

Tot zoveÍ het verslag in het Sneeker Nieuwsblad.

Straatnamen
De straatnamen in plan De Rat zijn opgesteld
door de heerAnton B. Dull tot Backenhagen,
destijds ambtenaar ter secretarie in Ulst, Dê
heer Dull is nu gepensioneerd en woont in
Leeuwarden.
Over deze straatnamen staat in het Dryltser
Kypmantsje van juni 1976 een aardig verslagje
van de hand van de heer Dull.

Foto 11 -2-1992. De tennisbaan van de lJlster ten-
tlisclub L.TC. met clubgebouwtje bij het sportvel-

t- ,lencomplex in plan De Rat.

lJlst en van het Fries Museum. De bevolking die dit
achter liet is voor de jaartelling al verdwenen. Ge-
vlucht? En de dieren, zoals de grote vosachtige
dassen, met hen mee gevlucht? Waarschijnlilk
wel.
Want het lagere bos rondom hen werd vochtig en
er ontstonden rondom hen grote venen met ge-
vaar voor verdrinking van mens en dier. Veel later
werd dit alles opgeslokt door dê geweldige zee-
vloeden, waaruit Zuiderzee en Middelzee ontston-
den.
Het gemeentebestuur heeft deze wetenschap
aangegrepen, om deze oer-oude grond in herin-
nering te houden in de straatnamen. Reeds liep
hier langs de Sudergoweg, genoemd naar het
oude graafschap Suydergouw als onderdeel van
de Westergouw. Men benoemde dit terrein langs
haar noordkant dan ook tot Westergolaan. Alle na-
men voor dit gebied tussen Sudergoweg en Wes-
tergoleane zijn door de Raad van lJlst al be-
noemd, en later in ons Fries vertaald. De eerste
straten worden al bewoond, De Dassenboarch
(dassenburcht) en De Kearnstien (kernsteen).
Er werd de laatste tijd nogal eens op het stadhuis
gevraagd naar de betekenis van de nieuwe buurt-
namen. Ziehier een uitleg van de eerste paar stra-
ten'. Frits Boschma

'Toen enkele jaren geleden de graaÍmachines de
weilanden introkken, waar nu de eerste bewoners
in hun nieuwe huizen zijn neergestreken, ver-
moedde men niet, dat dit gebied de alleroudste
historie van lJlst in haar bodem herbergde.
Het begon met het opgraven van een totaal gave
woud-boom. De firma Stienstra &Van derWal was
zo attent het stadhuis te waarschuwen, en vanuit
de secretarie werd de archeologische dienst van
ons Fries Museum ingelicht.
De heerG. Elzingaen zijn staf deden terplaatse de
ontdekking van deze eeuw buiten de stadsgr:ach-
ten van lJlst. Het bleek dat hier in de prehistorie,
dus ver voor onze jaartelling, een menselijke ne-
derzetting was geweest. Het stenen tijdperk had,
hier ook al een bevolking.
Midden tussen de uitgestrekte wouden van
Drente tot aan Vlieland was hier een zandrug
waarop een volkje leefde van de jacht. Kernste-
nen, vuurslagen, vuistbijlen, pijlpunten en speer-
puten, alles van een soort vuursteen, kwamen te
voorschijn. Zo ook de in de grondsoort af te lezen
gangen - en zelfs prenten van poten - van een
dassênhol of dassenburcht. De 'gevonden voor-
werpen' kwamen in het bezit van de gemeente

Graag Gedaan

Dit is een vrijwillige hulpdienst, het bij elkaar
brengen (via ons kontaktadres) van hulpverleners
en mensen die hulp nodig hebben.
Welke soort hulpverlening komt hiervoor in aan-
merking?
1. Autovervoer:
Voor licht gehandicapten of oudere mensen die
behalve vervoer ook verdere begeleiding of hulp
nodig hebben naar bijvoorbeeld ziekenhuis, kle-
ding kopen e.d.
2. Inspringen in tijdelijke noodsituaties:
Bijvoorbeeld een moeder moet plotseling naar het
ziekenhuis en er is opvang voor de kinderen nodig
of een alleenwonende komt thuis uit het zieken-
huis en kan zich nog niet alleen redden. De hulp
die in dergelijke gevallen geboden wordt, is van
overbruggende, tijdelijke aard, totdat de gehol-
pene na een paar dagen het zelf weer aan kan of
een beroepskracht (bijvoorbeeld gezinshulp of
bejaardenhulp) het overneemt.
3, Eenvoudige karweitjes:
Voor mensen die daar door ziekte, handicap of ou-
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VOOR WONING.
EN

UTILITEITSBOUW
installatiebedrijf

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

Nevenvestiging lJlst,
te|.05155-32642

tel. Sj. Wiebenga 05155-31529
Eegracht 105

BROUWER

10% korting
(geldig tot

een week na verschijning

van dit blad) op:

Tenco tuinbeits
of carboleum
J.G.DEVRIES -IJLST
sshllder. en b ehong ersbedr gt
Galamagracht 13,8651 EB lJlst
Te|.05155 - 31387

kioé en Zakelijh
de juiste

* verzekering
* hypotheek
* pensioen

SNEEKEN
A$TUN.ANTIEIT,ANTOON

Zwarteweg 4, Sneek
tel.: 051 50-1 6825
P. Hiemstra
tel.: 05155-32164

TDE EOSNBI{
\l
.\
ó

R.IKRBEE
ÏI KUNT ÍIIER TERECITT VOOR;

" Reparatles * Grote & Klelne Beurten

' ÀPK-Autokeurlng * AutosPulten

' Onderd€len ' Verkoop van Nleuwe &
Gebru[<tc auto's

Roodhemsterweg 14

IJlst
05 155-3 1436

(privé 31858)

F0gelnijs

Vogelwacht
lJlsVOosthem e.o,

De roek

De roek lijkt veel op de zwarte kraai en dat heeft in
de loop der jaren duizenden roeken de kraag ge-
kost, totdat in 1917 officieel de roek als be-
schermde soort werd aangewezen.
Eén van de redenen voor deze vervolgingsakties
was dat de roek van eieren roven werd beschul-
digd. De roek verschilt duidelijk van de zwarte
kraai, het meest door de grijs-witte snavel die je bij
geen enkele andere zwarte vogel aantreft. Dat
kale gezicht komt van het witachtige wratje waar-
mee de snavelbasis bedekt is. De roek heeft ver-
der een slordig aanzien. Dat komt door de losse
flankveren en zijn bevederde poten. Hij heeft bo-
vendien een paarse glans over zijn verenpak en
ook dat heeft de zwarte kraai niet.
Beide soorten, de roek en de zwarte kraai, hore\-.,
bij de zangvogels. Hun roep lijkt overigens meer
op krassen en lelijk schreeuwen dan op zang. Het
kaw-kaw-kaw is niet van de lucht als ze gezamen-
lijk in de bomen zitten en heen en weervliegen. De
roek is een kolonievogel, hun voedsel zoeken ze
ook meestal gezamenlijk. Dat voedsel bestaat
meestal uit dierlijk voedsel: insekten en hun lar-
ven, kleine knaagdieren, hagedissen en vooral rit-
naalden. Engerlingen consumeren ze massaal,
daar zijn ze bedreven in. Op het bouwland wordt
de roek niet zo gewaardeerd, want daar wordt het

ionge poot- en zaaigoed verorberd. Daar is de
boer niet zo blij mee, want dan blijft er niet zo veel
over van zijn jonge aanplant.
Het broeden gebeurt ook in kolonieverband, maar
de zwarte kraai zoekt meer de rust op. Ze zijn altijd
met z'n tweeën en zoeken ook meer de ruimte.
Broedplaatsen van de roek zijn bij lJsbrechtum,
Rauwerd, Lemmer en Joure en zo zijn er nog wel
mêer in Friesland. Het nêst wordt het liefst in hoge
bomen gemaakt of eventueel wordt het oude nest
weer opgeknapt. Het broedseizoen begint
meestal in maart, maar ook wel eens in Íebrui
Het vrouwtje maakt het nest of ze maakt het ouàt/
nest weer in orde en de man zorgt voor het nest-
materiaal. Er blijft altrld één bij het nest, want er zijn
altijd wel kapers op de kust. Er worden drie tot vijf
eieren gelegd. De kleur van de eieren is licht
blauwgroen met bruine vlekken. Het broeden ge-
beurt door het wijfje en duurt 17 tot 18 dagen. Ze
wordt trouw door de man van voedsel voorzien.
De eerste 1 0 dagen draagt hij ook het voedsel voor
de jongen aan, daarna doen ze dat samen. De

kleintjes worden gevoerd uit het krop van de oude
vogels. De jongen zijn na drie iaar pas volwassen;
dan zijn ze ook pas op kleur en hebben dan ook
die grijze snavel. In het Fries is'roek'ook de meest
gebruikte naam, maar menigeen scheldt de
zwarte kraai en soms zelÍs een kauw ook uit voor
roek. Hii wordt ook wel wytbekte roek en swarte
roek en zelfs swaÍte ka genoemd.
De witachtige snavelbasis komt ook uit in tal van
streeknamen zoals schurftkraai, schurftkop en
schimmelbek, terwijl de namen zaadkraai en ko-
renkraai mêer van de bouwhoek komen en de
voorliefde aangeven voor een hapje graan.
Dit was dan de roek, een typische kolonievogel.

Vogelnieuws
VilÍ buizerds (m0zefalk, Fries) dreven op termiek bij

't Anewiel Hommerts, richting Zuidwest op 16-1-

1994 gezien door Martin en Johan de Jong'
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Drie brilduikers (rinkelein, Fries) in de Hommertse
Kerksloot op 16-1-1994 gezien door Martin en Jo-
han de Jong.
Twee grote zaagbekken (grutte b0nte d0kein,
Fries) in de spoorputten op 16-1-'1994 gezien door
Martin en Johan de Jong. Ook werden op 23-1-
1994 nog eens '10 grote zaagbekken in de spoor-
putten gezien door S. Wassenaa[ lJlst en op 1-2-
1994 werden er weer 8 grote zaagbekken bij
Sneek gezien door P van Dijk, Ulst.
Een sperwer in de Ylostinslaan bij B. deVries op
23-1 -1994 gezien door Joh. de Jong.
Vier buizerds, een brilduiker en drie nonnetjes
(fytse d0kein, Fries) op 23-1-1994 bij de Brekken
en Anewiel door Joh. en Martin de Jong.
Vier sijzen op 29-1-1994 gezien door Martin de
Jong in de achteduin in de J. Rispensstraat.
Acht staartmezen gezien door mevrouw Bonne-
ma, Stadslaan op 20-1-1994. Ook werden 10
stuks gezien door mevrouwWiebenga in deYlos-
tinslaan. Mevrouw Hoekstra op de Galamagracht
zag de staartmezen op de voerplank.
Kieviten werden er ook weer gezien: 16 stuks bij
Pikesyl door H. Osinga, Pikesyl op 22-1-1994, S.
Wassenaar zag 25 kieviten bij de vogelkijkhut te
Jutrijp op 23-1-1994 en een tiental kieviten werd

I rzien op 1-2-1994 in het reservaat langs het
\chelpenpad door P van Diik, Ulst.

Verder werd een groep van 20 kievitgn boven de
spoorbaan gezien op 1-2-1994 door S. Houtsma,
lJlst.
Een velduil gezien langs de lendrachtswei door E.
Schuurmans, Hommerts op 31 -1 -1994.
Drie houtduiven gezien op 2-2-1994 in de W.M.
Oppedijkstraat doorW Stienstra, lJlst.
Een grote bonte specht gezien op 3-2-1994 door
mevrouw Regeling in de Kearnstien. Zo zwerft de
grote bonte specht weer door lJlst, want mevrouw
Bonnema zag hem bij haar woning aan de Stads-
laan op 4-2-1994. Verder werd hij nog gezien in de
Hendrik Huizingastraat op 5-2-1994 door G. de
Jong.
Twaalf putters op de grond en in de elzeboom ge-

' zien door mevrouw Bonnema, Stadslaan og 4-2-
1994. Ook zag mevrouwT. Landman twee putters
op de Galamagracht op 15-2-1994.
30 Goudplevieren (wilsters, Fries) op 6-2-1994
langs de lewei gezien door Sj. Landman.
Twee bergeenden langs het schelpenpad op 8-2-
'994 gezien door S. Houtsma.

\,/perwiek (readwjok, Fries) in detuin bijdefamilie
Van Slooten in de J. Rispensstraat op 14-2-1994.
Hij bezoekt de voederplank al een paar dagen en
krijgt het nog moeilijk nu de winter doorzet.
Groot aantal kuiÍeenden (tófeinen, Fries) in de
Geeuw bij de surfplaats en bij het reservaat; + 30
en + 50 stuks gezien door S. Houtsma op '16-2-

1994.
Twee koperwieken op grasveld tussen Westergo-
leane en de Dassenboarch op 17-2-1994 gezien
door S. Houtsma.
Zes groenlingen in een struik bij de jachthaven op
17 -2-1994 gezien door S. Houtsma.
Ongeveer 30 putters bij de Mauritiusschool op 19-
2-1994 gezien door M. Fijlstra.
Meldingen bij Sj. Landman, te|.05155-32046.

Excursie
De excursie voor leden gaat dit jaar naar de Linde-
vallei bij Wolvega. Een prachtig natuurgebied. De
wandeling duurt ongeveert 2 uur. Er start een
groep om 8.00 uur en een om 10.30 uur's mor-
gens.
Ook dit jaar kan er maar een beperkt aantal men-
sen mee!
Opgeven bijA Schuurmans-Landman, tel. 05'154-
43049.

Sj.Landman
Vogelwacht lJlst-Oosthem e.o.

HARTELIJK DANK
voor al uw bloemen, planten,

tekeningen, enz.
na de brand en heropening

van onze supermarkt.
Het was GEWELDIG!

Familie Speerstra
Stadslaan 2

COPIEREN tot A3
vergroten of verkleinen?

DUPLICEREN?
Snel en goedkoop

dan naar:

BoekhandeUDrukkerij V ISSE R

Galamagracht 9, Tel. 31318

wonDr uw KAiltooR A1
YERWEND TET OFFTCIËilÍ?

Jawel, u leest het goed, met Officiënt is uw kantoor
veel beter af. Want Officiënt is een uiterst betrouw-
baar assortiment kantoorartikelen van uitstekende
kwaliteit. Kopieerpapier, enveloppen, faxrollen,
schrijfbloks en kettingfomulieren. Alles even
bedrijfszeker en gegarandeerd verkriigbaar.

Kantoorboekhandel VISSER
Galamagracht 9, Tel. 31318

IJLST
VOOR AL UW ONDERHOUD,

KUNSTSTOF RAMEN

ROODHEMSTERWEG 12
8651 CV IJLST
TEL. 05155-31214
FAX 05155-32600

VERBOUW, NIEUWBOUW,
EN DAKKAPELLEN

BOUWBEDRIJF

VISSER

PROGRAMMA FESTIVITEITEN IJ.V.C. IJLST í994
29.30 APRIL

Sportveldencomplex De Uitherne te lJlst

Vrijdag 29 april
'10.00 uur- 16.00 uur Grote Vlooienmarkt in en buiten de tent

21.00 uur Gezellige avond met stemmingsorkest
.THE MILLIONAIRES'
Entree f 12.50
Voorverkoop f 10.00

Zaterdag 30 april Koninginnedag

10.00 uur Oranjeconcert Concordia

11.00 uur Trekking Grote Verloting

11.30 uur Bekendmaking van de Voetballer van het
seizoen 1993-1994 bijde senioren,
junioren en pupillen.
Verkiezing lJlster van het jaar 1993-í994

14.00 uur Kinderprogramma met Ritsko van Vliet
Entree voor groot en klein f 2,50

21.00 uur AÍsluiting met de Volendamse formatie 'JEN ROG'
Entree f 15.00 - Voorverkoop f 12.50

VOORVERKOOP:

27 APRIL 1994IN DE KANTINE VAN DE UITHERNE VAN 19.OG2O.OO UUR
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Aovms
BecnornorH
Bouwgegnenil.ro
TrrrHwrRr

TE1.05155-31592

posibus 7, 8ó50AA,IJLST. _l

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

OOK UW ZAKELIJK
DRUKWERK
/s 8/J ONS /N
GOEDE HANDEN.

Galamagracht 9, lJlst, 051 55-31 31 I

AM

ljlsterkade 114, 8608 AC Sneek
Telefoon 05150-14000
TeleÍax 05150-23850

o Taxivervoer
o Groepsvervoer
o Schoolvervoer
r Reisvervoer
o Direktievervoer
o Ziekenvervoer
o Trouwrijden
r Rolstoelvervoer
r VIP-bussen (8 personen)

Makelaardij
Schrale

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

Hypotheken en verzekeringen

Taxaties van alle onroerende goederen
binnen 48 uur geregeld

Vraagt vrijblijvend informatie.

Stadslaan 42.8651 AG lJlst. tel. 05155-32211

Voor ovenverse bakkersprod ukten naar

Df tbotr rn'e8nnilrur Dil J
.EEUWKADE 1 - 86s1 AA rJlsr 

-

TELEFOON 05155-31557

truit o
o

Openingstijden: maandag 10.00-12.15 en 13.15-18.00 uur;
dinsdag t/m 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.

GOLFF SUPERMARKT
DE MEEST COMPLETE SUPENMABKT IN DE BUUNT

o Slijterij o Drogisterij o Aardappelen, groente en
Bloemen o Zuivel (elke dag verse aanvoer)
Slagerij (met eigen turtgerookte worst)

. Vleeswaren en Kaas (vers van het mes)
. Elke dag vers Brood o Verse broodjes en

stokbrood in onze 'bake-oft afd.' (op elk moment van
de dag) . Ook voor uw faxberichten

. PTT-kantoor (onder beheer van pTT-Sneek)
geopend van 9.OO-1 2.OO ( s maantags v.a. ra.aa u.1

en 74.OO-77.OO uur

Eofff,ffi
GALAMAGRACHT 34 . IJLST - 05155-3í570
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INGEZONDEN

VERDWIJNT DE MAURI.
TIUSSCHOOL?? ???????
Het bestuur van de Vereniging voor Protestants
Christelijk Onderwijs, waaronder de Ylostins-
school en de Mauritiusschool vallen, heeft de
intentie uitgesproken om een fusie te laten
plaatsvinden tussen de beide basisscholen.

Het bestuur geeft aan dat de scholen relatieÍ
klein zijn en uitbreiding is op langere termijn niet
mogelijk. Voorts geeft het bestuur aan, dat ont-
wikkelingen op het gebied van de regelgeving
en de te verwachten daling van het leerlingen-
aantal nopen tot een fusiemogelijkheid tussen
de beide scholen. Door deze fusie zal de
Mauritiusschool verdwijnen. De leden van de
Vereniging voor Protestants Christelijk
Onderwijs zijn middels een brieÍ hiervan in ken-
nis gesteld.

Een aantal verontruste ouders (leden) zijn hier-
op bijelkaar gekomen om deze fusie te bespre-

t1. Zii waren van mening, dat een dergelijke
\Ëie níet olaats moet vind-en. lmmers de doel-

stelling van de vereniging geeft aan, dat zij zich
ten doel stelt werkzaam te zijn tot opichting en
instandhouding van één oÍ meer christelilke
scholen voor basisonderwiis.

Voorts waren zij van mening, dat een Íusie
alleen moet gebeuren als daarmee de dreigen-
de ophefÍing van één of beide scholen kan wor-
den voorkomen.
'Overleving' is dus eigenlijk het enige doel van
een Íusie, alle andere doelen, zoals marktposi-
tie, kwaliteitsverbetering en efficiency (meer
doen met de beschikbare mensen en middelen)
kunnen ook via een samenwerkingsverband
worden gerealiseerd.

Beide scholen verkeren in een financieel goede
positie, zodat dit geen noodzaak in zich heeft
om te fuseren. De prognose met betrekking tot
het leerlingenaantal geven pas rond het jaar
2015 een 'lichte' daling weer. Voorts heeft men
in deze prognose de uitbreidingsplannen in
lJlst, zoals de lendrachtspolder, niet meegere-
kend. ïevens komen beide scholen ook niet in
. merking voor de opheÍÍingsnorm die voor de
lemeente Wymbritseradiel bepaald is op 42.
Thans zijn op de Ylostinsschool en de
Mauritiusschool 146 en 80.

Vanuit deze groep ouders zal een delegatie een
gesprek aangaan met het bestuur van de ver-
eniging, met als doel om van gedachten te wis-
selen over de voorgenomen fusie.
U als medeleden van de vereniging, ouders
en/of overige belangstellenden zullen op de
hoogte worden gehouden. Heeft U vragen, op-
merkingen, standpunten, mening oÍ ideeën, dan
kunt u zich wenden tot één van de navoloende
personen:

- S. de Boer : tel. nr.32137
- B. Bruinsma : tel. nr. 32645
- J. Riemersma: tel. nr. 32230
- J. Visser : tel. nr. 32548

NS-plaatsbewijzen verkrijgbaar bij
boekhandel Visser

Autorijschoot L. de BOef
Belangrljker dan een goedkoop

lesuur ls de eindrekenlng
na hel rilexamenl
Ga daarom naar

Autorijschool L. de Boer
Popmawal 12

tJtst
TeleÍoon 05155-31553

VOLLEDIG
GEDIPLOMEERD

K ,y Uitvaartvereniging "Laatste Eer" lJlst
/'\ 

*< Stijlvolle verzorging van begraÍenissen en crematies.
voor leden en niet_leden

:lc Opbaring in eigen aula in lJlst met onbeperkt bezoek-
gelegenheid voor nabestaanden

* lndien gewenst opbaring thuis met koeling
* Dienstverrening zonder winstbejag met voor reden 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 bereikbaar 05141-.tg72.

Inlichtingen: A.A. Seinen, De Kling 1 
.1, tel. OS15b - 32bbg

TIMMER- EN AANNEMERSBEDRIJF

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

lJlst, Roodhemsterweg +, TeleÍoon 051 5S-31 gg0/31 34g
Postadres: Postbus 29, 8650 AA lJlst
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