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Gaat huisartsenapotheek lJlst verdwijnen?

Dokter Drenth maakt zich
zorgen
sinds het moment dat dr. E. sietsma zijn afscheid bekend maakte om in
Utrecht een organisatorische functie voor de Landelijke
Huisartsenvereniging (L.H.V.) te gaan bekleden, trekken zich donkere
wolken samen boven de hoofden van de patiënten van dr. E. Drenth en
zijn (beoogde) opvolgde dr. G. de Koning.
De Sneker apothekers proberen de huisartsen-apotheek als het ware over
te nemen, met alle gevolgen van dien. Voor opheldering was uw

,_.rerslaggever bij dr. Drenth, voor het verhaal achter het gebeuren.

Tegenover me zit een medicus, die zorgelijk
voor zich uit kijkt wanneer hij spreekt (bijna do-
ceert) over wat er allemaal in de toekomst staat
te gebeuren.
Deze toekomst heeÍt veel te maken met de
komst (28 jaar geleden) van dr. E. Sietsma.
ïoen dr. Sietsma zich in lJlst vestigde kreeg hij
vergunning'apotheekhoudend huisarts' in lJlst
te zijn. Dat betekende dat de patiènten na het
consult op het spreekuur de medicijnen, wan-
neer deze werden voorgeschreven, bij de huis-
arts konden aÍhalen of direct konden meenemen
(bijvoorbeeld mensen uit de'buitengebieden').
Ongeveer 17 jaar geleden verschijnt zijn 'vak-
broeder' E. Drenth aan het lJlster firmament. Oo
basis van evenredigheid voeren deze twee art-
sen de praktijk verder, waarbij dr. Drenth een
zogenaamde'associatievergunning' krijgt. Dit
houdt feitelijk in dat dr. Sietsma het 'apotheek-
recht' heeÍt, maar dat ook dr. Drenth via deze
vergunning recepten uitschrijÍt. Tijdens de aÍge-

. ,pen 17 jaar van (hechte) samenwerking tus-vsen beide partners is er geen vuiltje aan de
lucht. Tot op het moment dat dokter Sietsma zijn
aÍscheid bekend maakt en zijn deel van de prak-
tijk wil beëindigen.
De Sneker apothekers vinden dat, nu dr. Siets-
ma gaat stoppen, er voor hen alle reden is de
medicijnverstrekking in lJlst te kunnen oveÍne-
men, omdat alleen dr. Sietsma het recht heeft
'apotheekhoudend huisarts'te zijn en dr. Drenth
deze vergunning nu niet meer heeÍt.
De lange weg die dr. Drenth (van harte ge-
steund en waar mogelijk ondeÍsteund door dr.
Sietsma) moet gaan, zal misschien wel tot aan
de Raad van State leiden, alhoewel dr. Drenth
meteen kenbaar maakt deze procedure liever
niet te volgen.
Naar het schijnt voltrekt zich hier een strijd om
het zogenaamde 'primaat', ofwel de vraag wie
de eerste rechten heeÍt. De apothekers kennen
zichzelÍ dit 'orimaat' toe: vooral in deze lJlster si-
tuatie. De meeste apothekers vestigen zich der-
halve in dichtbevolkte gebieden. .Nu er volgens
hen een apotheek 'verdwijnt' moet dr. Drenth
proberen alsnog de benodigde vergunning te
krijgen om de apotheek in lJlst in stand te kun-
nen houden.
Laten we eerst eens kiiken naar 'onze' apo-
theek. zoals deze Íunctioneert in lJlst:

Dr. Drenth en de scheidende dr. Sietsma
voor de huisartsenpraktijk en de (bedreig-

de ) h u i sartsenapothee k.

- Patiënt X komt met een huiduitslag bij de dok-
ter. Na onderzoek blijkt dat een zalÍje oplossing
biedt om de klachten te verhelpen. Tot zover
geen vuiltje aan de luchtl
- Patiènt Y komt met wat vage klachten (buik-
piin, dianee) bij de arts. In samenwerking met
de patiënt komt de arts tot een diagnose. Na on-
derzoek worden er medicijnen voorgeschreven.
Tot zover geen vuiltje aan de lucht!
- Patiént Z heeÍt last van een zeer nare hoest;
na onderzoek blijkt dat een drankje oÍ een kuur
voor genezing kan zorgen. Tot zover niets aan
de hand!
WANÏ IMMERS; DAAR WAAR NODIG NEMEN
WE ONZE MEDICIJNEN ONMIDDELLIJK MEE,
OF HALEN DEZE'S AVONDS ÏUSSEN HALF
5 EN 5 UUR IN IJLST OP!!!
lndien de (snode) plannen van de Sneker apo-
thekers doorgaan, komt het verhaal er héél an-
ders uit te zien.

Een aantal voorbeelden:
1. U bent autobezitter.
U gaat naar de huisarts in uw automobiel en be-
zoekt het spreekuur. Indien nodig schrijft de
huisarts een recept uit. Vervolgens gaat u naar
de apotheek in Sneek om uw receptbriefie in te
leveren. U rijdt terug naar lJlst, om later die dag
op de afgesproken tijd het medicijn, piiletie,
drankje, verbandmiddelen etc. aÍ te halen.
2. U bent geen autobezitter. Natuurlijk begeeÍt
ook u zich naar de huisarts met uw klachten.
Evenals in het vorige voorbeeld zal de huisarts
besluiten u al dan niet medicijnen voor te schrij-
ven. Het recept wordt uitgeschreven en u mag
zich als niet-autobezitter naar Sneek begeven
om daar uw receptbrieÍje in te leveren. Vervol-
gens keert u weer huiswaarts (zonder medicij-
nen), gebruikmakend van bromÍiets, fiets, oÍ te
voet. Ook kan men via de 'uiterst snelle' belbus,
oÍ de Nederlandse Spoorwegen (station 'cen-
traal' gelegen aan de rand van ons 'stedeke')
lJlst weer bereiken. Vervolgens gaat u later de-
zelfde dag deze weg naar Sneek terug om uw
medicijnen op te halen.
3. U bent slecht ter been (lets wat - vooral - ou-
deren, maar ook jongeren kan overkomen). Dit
hele verhaal kan in Íeite iedereen bespaard wor-
den, omdat het nog méér van hetzelÍde is; ei-
genlijk nog stukken erger.
Even weer terug naar de apotheek in lJlst.
De artsen beschikken over een 'patiëntenbewa-
kingssysteem', bijvoorbeeld met betrekking tot
het medicijngebruik. Volgens dr. Drenth lopen
de lijnen van arts naar patiënt(e) daardoor een
stuk korter. Het medicijnbewakingssysteem in
de computer zorgt ervoor dat er geen verkeerde
combinatie van medicijnen aÍgegeven kan wor-
oen.
In de huisartsenapotheek zijn bi.lna alle genees-
middelen voorradig. De artsen vinden het be-
langrijk dat de patiênt(e) de medicijnen herkent.
Dit houdt in dat de meeste cliénten mediciinen.
gemaakt door één Íabriek, voorgeschreven kril-
gen. Verder werkt de apotheek van een apo-
theekhoudend huisarts goedkoper voor een pa-
tièntenverzekeraar dan een 'gewone' apotheek
doet, volgens dr. Drenth. Ook is er in de huisart-
senapotheek duidelijk zicht op het medicijnge-
bruik door de individuele patiënt. Gebruikt hij oÍ
zij te veel oÍ te weinig, oÍ zijn bepaalde medicij-
nen met elkaar niet te combineren. dan sional-

Drvlts...
it aldé stedsje
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Voor al uw TEXTIEL enloÍ LUXE KADOOTJES natuurliik naar:

Textiel & Kadoshop
ZONNESTUDI

Galamagracht 8 8651 EB IJLST Tel. 05155-31229

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

Sridergoweg 36 - 8651 CN lJlst - Telefoon 05155-32009

r Lestijden 60 minuten

o Opfriscursus voor de niet regelmatige rijders

r Voortgezette opleiding op groot materieel

o Het leren en durven rijden in Amsterdam

r Theoriecursus... ook voor 17% jarigen

Bel of kom voor meer informatie.
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Voor al uw:
o Kruidenierswaren . Groenten en Íruit
o Vers vlees en vleeswaren o Brood en
gebak o Diepvries enz. enz.

Speciale drogisterij en kosmetica-aÍdeling

Let op onze wekeliikse folder

SPEERSTRA'S
VOORDEELMARKT
Stadslaan 2 - TeleÍoon 31206
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hierbij in te roepen, zodat zoveel mogelijk ver-
schillende soorten dagvlinders kunnen worden
opgespoord. Dit zou mij enerzijds veel gegevens
kunnen opleveren en anderziids veel werk be-
sparen.
Daarom wil ik u dan ook graag de volgende
vraag voorleggen'. Zou u bereid zijn dagvlinder-
waarnemingen, ook van bijzondere soorten, in
en vlak rond lJlst aan mlj door te geven?
Mocht u hier interesse voor hebben, heel graag.
Om het een en ander in goede banen te leiden,
moet veel aandacht worden geschonken aan
het goed op náam te brengen van de vllnder-
soort. Hiervoor enkele tips: Soms is het niet mo-
gelijk waargenomen dagvlinders direct op naam
te brengen. Het beste is dan aantekeningen te
maken, zoals de
kleuren, de grootte, vliegbeeld, het voorkomen
en een beschrijving van bepaalde opvallende
kenmerken. Ook kan een vlinderveldgids vaak
uitsluitsel geven.
Deze manier van doorgeven geeft mii meer mo-
geli.ikheden dit werk ten gunste van een natuur
met vlinders te kunnen doen.
VeÍder ontvang ik graag ook meldingen van bij-
zondere geziene rupsen en overdag actieve
nachtvlinders.
Heeft u iets belangrijks gezien, dan verneem ik
dit graag van u; in bijzondere gevallen ben ik al-
tijd bereid om even langs te komen om het een
en ander vast te stellen.
Op werkdagen ben ik in de regel na 17.00 uur te
bereiken, tel. 32049 te lJlst. Verder kunt u mij ui-
teraard ook in het weekend bellen.
Met dit werk en met elkaar kunnen wij voor een
Natuur met Vlinders veel bereiken! laat wat ho-
ren over uw ontmoetingen met vlinders.
Alvast mijn harteliike dank,

J. de Jong, J. Rispensstraat 25,
Ulst, tel. 32049

Mevrouw W Kempenaar-Verhoog, J. Rispens-
straat 9, telefoon 3'1747.

Datums voor de agenda vóór de eerste van de
maand opgeven aan bovenstaand adres.
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eert de computer dat. De arts echter, bepaalt als
laatste oÍ alles naar behoren verloopt, want vol-
gens dr. Drenth blijft het 'een zaak van wikken
en wegen' en 'mensenwerk' bij ieder individuele
oatiënt.
Dokter Drenth heeft nog een lange weg te gaan.
Diverse commissies moeten nog gepasseerd
worden. Zoals reeds eerder vermeld kan het
zelÍs zo ver lopen dat deze zaak uiteindelijk bij
de Raad van State komt.
De doktoren Drenth en De Koning proberen iets
te behouden voor de lJlster samenleving, waar
de mensen uit lJlst en omstreken recht op heb-
ben. Mocht namelijk de huisartsenapotheek in
lJlst komen te vervallen, dan heeft dit ook gevol-
gen voor de patiënten uit de omgeving van Heeg
en Nijland.
Daar waar het samenwerkingsverband met de
artsen uit genoemde plaatsen een signalerende
Íunctie heeÍt (b.v. weekenddiensten) zou bij het
verdwijnen van de lJlster apotheek deze samen-
werking op de tocht komen te staan. Dit zou dus
betekenen dat er zeer moeilijk kan worden waar-
genomen in de weekeinden en dit zou een one-
venwichti ge medicijnvoorziening opleveren.
De rechtsgeleerden zullen zich de komende

, laanden buigen over iets dat van wezenlijk be-
Yang is uoor iJl.t en omstreken. Een stuk zorg

naar de inwoners, dat nu verloren dreigt te gaan,
wanneer de Sneker apothekers hun claim op de
lJlster huisartsenapotheek niet laten vallen.
Feitelijk zou lJlst e.o. teruggeworpen worden op
een systeem van medicijnverstrekking van tien-
tallen jarên geleden. Recente onderzoeken heb-
ben uitgewezen dat de verstrekker van genees-
middelen (de huisarts) zo dicht mogelijk bij de
afnemer (de patiènt) betrokken moet zijn.
De onzalige gedachte dat iedereen voor het
grootste euvel tot aan het kleinste wissewasje
'veroordeéld' woÍdt een apotheek in Sneek te
bezoeken, lijk mij een slechte.
Liever de directe koppeling tussen arts en pa-
tiënt, zoals in de huidige situatie, dan de afstand
naar het o zo dichtbij, maar o zo 'aÍstandelijke'
Sneek.

J.K.

ANNA SCHRAA.VAN POPTA
VAKANTIE 25 juli t/m 4 september

GEDIPLOMEERD
PEDICURE

Geeuwkade 11 - Telefoon 31930

Stadswandeling door
lJlst
Op 14 mei (landelijke Íiets- en
molendag) heeft burgemeester M.
Koopmans de stadswandeling door
lJlst officieel in gebruik genomen.
De vlag van lJlst werd voor het '

eerst uitgehangen als teken dat de
wandeling door lJlst aan de gang
is.

De vlag hangt op alle woensdagen in juni, juli en
augustus aan de muur bij de VVV aan de
Geeuwkade. Op deze woensdagen van 'Rondje
Wymbrits' starten de wandelingen onder leiding
van een WV-gids om 10.30 uur, 14.00 uur en
15.30 uur bij de VVV. Voor groepen is het moge-

lijk op andere tilden deze wandeling aÍ te leg-
gen. Hiervoor kunt u bellen met de VVV in lJlst
of met Sybe Houtsma (tel. 31820).
Dê cultuur-historische wandeling onder leiding
van een WV-gids voert langs Zevenpelsen, Ui-
lenbUrg, de Galamagracht en de Eegracht. Bij
de Flapbrêge start een boottocht over de dii-
gracht naar houtzaagmolen 'de Rat'. Na een
rondleiding door de molen wordt de wandeling
besloten met een kop koÍÍie bij de stadsherberg.
De stadswandêling probeert de gasten mee te-
rug te nemen in de tijd. lJlsters van nu vertellen
over het lJlst van toen.
Voor deze route is een boekwerkje samenge-
steld, wat verkrijgbaar is bij de WV in lJlst. Voor
dit boekwerk is gebruik gemaakt van matêriaal
van het boek: 'Drylts, it álde stedsje', uitgegeven
door en verkrijgbaar bij Boekhandel Visser. De
routebeschrijving is voor f 2,50 te koop bij de
WV in Ulst. De stadswandeling onder leiding
van de VW-gids (inclusieÍ koÍfie en molenbe-
zoek) kost f 7,50 pet persoon.
Voor verdere inlichtingen kunt u contact opne-
men met:
WV Wymbrits, afd. lJlst, Geeuwkade 4, 865l
AA lJlst, tel. 05155-31 81 8.

Vlinderwerkgroep
Friesland
De Vlinderwerkgroep Friesland en
De Vlinderstichting zijn in 1993
samen aan een intensief onderzoek
naar de dagvlinderstand in
Friesland begonnen. Doelvan het
onderzoek is om binnen vier jaar te
komen tot een 'Atlas van de
dagvlinders in Friesland'.

De dagvlinderstand is de laatste jaren sterk ach-
teruit gegaan. Landelijk zijn er van de 75 soorten
inmiddels 15 uitgestorven. 26 Soorten zijn be-
dreigd of kwetsbaar. In Friesland lijkt die achter-
uitgang in soorten iets minder sterk te zijn. Vóór
1980 zijn 54 soorten waargenomen. Na 1980
waren nog 48 dagvlindersoorten aanwezig. Wel
is ook in Friesland een forse achteruitgang op-
getreden in het aantal plaatsen waar bedreiode
en kwetsbare vlinders nog voorkomen
Vlinders zijn graadmeters voor de toestand van
natuur en landschap. Het feit dat bepaalde
kwetsbare soorten achteruit gaan, betekent een
achteruitgang van de hele natuur op die plaats.
Door aanpassingen in inrichting en beheer van
natuur en landschap en ook van stedeliik
groen kunnen we zeer veel voor de vlinders be-
reiken. Van de maatregelen die we voor vlinders
nemen, zullen ook veel andere diersoorten en
planten proÍiteren. Om maatregelen te kunnen
nemen voor behoud en herstel van de vlinder-
stand is recente en gedetailleerde inÍormatie no-
dig over het vóórkomen van vlinders in Fries-
land.
Het gaat er bij dit project om, dat dagvlinders
van onze provincie worden geïnventariseerd op
basis van het zogenaamde km-hok systeem.
Als vrijwillig medewerker van de Vlinderwerk-
groep Friesland heb ik een compleet uurhok
rondom lJlst (uurhok 10-47) voor miln rekening
genomen. Dit uurhok bestaat uit 25 km-hokken
en zal in het tijdsbestek van drie jaar worden be-
keken. Vervolgens wordt dan overgegaan
tot het schriiven van een atlas van de dagvlin-
ders in Friesland.
Dit schrijven is bedoeld om, enigszins uw hulp
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Hiemstra
odministrotiekontoor

* administraties
* belastingzaken
* begeleiding
x advies
* voor bedrijven

en particulieren

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

De Pream 2,865I GAIJlst
tel. 05155-31860

Occasions en
N ieuw-verkoop
Goede service

Tel.31249
Holtropweg 5

Reparatie
Plaatwerk - Spuiten

Autorijschoot L. de BOef
Belangrijker dan een goedkoop

lesuur is de elndrekening
na het rilexamen!
Ga daarom naar

Autorijschool L. de Boer
Popmawal 12, lJlst
Tet.0St55 - 3t5b3

b.g.g. (autotel.) 06 - S2gt566Z
VOLLEDIG

GEDIPLOMEERD

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

voor leden en niet-leden
{< Opbaring in eigen aula in Ulst met onbeperkt bezoek-

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

f inanciële 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 O5141-1372.

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

TIMMER- EN AANNEMERSBEDRIJF

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

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

(rè
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o bloemen
o planten
. bloemsierkunst
o tuincentrum
. tuinarchitectuur
Dil alles in uw 'eigen stad'

Taxicentrale ZUID-WEST F R I ESLAND

Taxi Gaasterland 05147 - 1377
Taxi Speerstra 05155 - 43400

Postbus 459, 8600 AL SNEEK

Alg.Tel.nr.: 05 1 5 0 - 3 03 00

ry
BESTRATTNGSBEDRUF /l
ZWAAGMAN. B.v. /a/---
VOOR PARTICULIER :

EN BEDRUF
VRAAG VRUELIJI/E}ID
PRIJSOPGAVE

BERNHARDSTRAAT 3
855í AM ULST
TEL:0615532503.
M.l.V. í5 MRT TEL:0515030454

Priaé en Zakelijk
de juiste

* verzekering
* hypotheek
* pensioen

SNEEIT,EN
ASSUN,ANTIEIT,ANTOON

Zwarteweg 4, Sneek
tel.:05150-16825
P. Hiemstra
tel.:05155-32164

IDE BOENBY

Fax in de bibliotheek
Sinds kort beschikken bijna alle bibliotheken in
de provincie Friesland over een Íax-apparaat. In
veel gevallen is deze Íax ook voor het publiek
beschikbaar.
Dat is met name het geval bij bibliotheken die
zijn voorzien van een deurposter waarop duide-
lijk wordt aangegeven dat de klant van de fax
gebruik kan maken.
Ook de openbare bibliotheek Ulst biedt haar
klanten deze dienstverlening aan. Het maakt
eens te meer duidelijk dat de bibliotheek meer is
dan slechts een uitleenpost voor boeken. De bi-
bliotheek biedt een totaal pakket aan diensten
op het gebied van informatievoorziening, het
wegwijs maken van gebruikers, het ontvangen
van groepen, het organiseren van leesbevorde-
ringsactiviteiten, het organiseren van tentoon-
stellingen en nog vele andere zaken.

\ rast het raadplegen van de geautomatiseerde
\íatalogus en kopiëren kan er in de bibliotheek

lJlst nu dus ook 'gefaxt' worden. De kosten zijn
f 2,50 per faxbericht.
De bibliotheek hoopt op deze manier steeds
meer tegemoet te komen aan de wensen van
haar klanten.
De openingstijden van de bibliotheek in lJlst zijn:
maandag: 14.30-18.00 en 18.30-20.30 uur
woensdag: 1 4.30-1 8.00 uur
vrijdag: 14.30-18.00 uur

Berichten uit de
milieuraad
Wymbritseradiel
'Een beter milieu begint bij iezelt'. Deze slagzin,
die door de overheid wordt gebruikt om ons mi-
lieubewust te laten zijn, is inmiddels al behoorlijk
ingeburgerd. Dit keer willen we het êens hebben
over het minder oroduceren van afual.
Wist u...
. er jaarlijks 2500 milioen plastic draagtassen
Èí zakken worden weggegooid en dat dat ge-
noeg kunststoÍ is om bijna de helft van alle huis-
houdens in Nederland van een huisvuilcontainer
te voorzien?
Wist u...
dat er jaarlijks 1000 miljoen wegwerp-bekers in
de vuilnisbak verdwijnen en dat dit genoeg
kunststoÍ is om 21.000 nieuwbouw-woningen te
isoleren?
Wist u...
dat er jaarliiks zo'n 1065 miljoen conservenblik-
ken en drankblikjes weggegooid worden en dat
daar genoeg aluminium in zit om 300 Fokker-
100 vliegtuigen van te bouwen en genoeg staal
om 100.000 auto's van te maken?
Wist u...
dat er jaarlijks 2547 miljoen kilo aan groente- en
tuinafval verdwijnt en dat dit genoeg is om een
halÍ voetbalstadion mee te vullen?
Wist u...
dat er jaarlijks 100 miljoen batterijen wegge-
gooid worden en dat hier genoeg metaal in zit
om 85 kilometer dakgoten van te Íabriceren?
Dit zijn toch getallen om stil van te worden. Na-
tuurlilk kunnen we afval niet altijd voorkomen,
maar we kunnen er met z'n allen wel voor zor-
gen dat er minder afval in de vuilnisbak terecht
komt. Dat aÍval komt in de meeste gevallen via

de voordeur het huis in en verdwijnt vervolgens
via de container weer in de vullniswagen. Want
je staat er niet altijd bij stil; tegelijk met de leuke
dingen die je koopt, komt er vaak ook een hoop
afval in huis. Denk wat dit betreft aan de vaak
overdadige verpakkingen. Of we kopen weg-
werp-produkten in plaats van artikelen die lan-
ger mee kunnen.
Toch is er de laatste tiid wel een kentering te be-
speuren. Neem bijvoorbeeld de verpakking van
zeepprodukten, die nu vaak veel kleiner is, door-
dat de inhoud geconcentreerd is. Of bij de kassa
van de winkel of warenhuis. Vroeger kreeg je bij
ieder wissewasje een plastic tas, nu wordt vaak
eerst gevraagd oÍ de klant er wel op gesteld is,
oÍ er wordt een papieren tas aangeboden. Ook
is de gescheiden inzameling van groente-, Íruit-
en tuinafval en het overige huisvuil behoorliik
goed aangeslagen. En ook de gang naar glas-
bollen en kledingcontainers en de oud papier in-
zameling loont de moeite in verband met herge-
bruik van de grondstoÍfen.
Natuurlijk mag dit best wel positief genoemd
worden. Toch blijÍt, gezien ook alles wat nog wél
weggegooid wordt, de slogan van kracht: 'Min-
der aÍval heb lezelf in de hand'.

Namens de milieuraad Wymbritseradiel
E. Kuiper-Groeneveld

F0gelnijs

Vogelwacht
lJlsUOosthem e.o.

Paapjes, 10 stuks, gezien op 11-3-1994 in de
tuin bij Íamilie Jillings, Tsaerdyk, Folsgare.
Twee ooievaars gezien bij de Scherdyk en later
nog gezien tussen de blauwe reigers bij Epe-
mastate te lJsbrechtum op 13-3-1994 door Tj.
Deinum, Folsgare.
TjiftjaÍ op 16-3-1994 in de Wilhelminastraat ge-
zien door Sj. Landman.
Een paartje manderijneenden op 18-3-1994 in
de Wymerts gezien door J. en A. Groenveld,
lJlst.
Twee zwarte zwanen, gezien op 18-3-1994 bo-
ven de Geeuw, door O. Adema, lJlst. Ook wer-
den ze nog gezien doorJ. en A. Groenveld.
Een waterral gezien in het reservaat langs het
Schelpepad op 20-3-1994 door S. Houtsma.
Vier goudhaantjes in de J. Rispensstraat op 21-
3-1994 gezien door J. v.d. Sluis.
Twee zwarte roodstaarten gezien op 22-3-1994
in plan Cloosterkamp door H. Postma. Op 31-3-
1994 werd er een gezien bij Troelstra & de Vries
door J. v.d. Sluis.
Ei van een houtduiÍ gevonden bij de kant van de
sloot achter de Julianastraat door Fekke v.d.
Sluis oo 24-3-1994.
Drie lepelaars bij Blauwhuis op 28-3-1994 ge-
zien door Tj. Deinum, Folsgare en op 2-4-1994
werd er een gezien bij Folsgare door R. Schraa.
Op 4-4-1994 werd de lepelaar gezien bij de
Zwarte Brekken door J. v.d. Sluis; ook werden er
nog 3 stuks gezien bij Folsgare door H. de Boer
uit Folsgare, op 15-4-1994. Bil de kijkhut Jutrijp
twee fepelaars op 25-4-1994 gezien door J.v.d.
Sluis.
Een citroenvlinder op 30-3-1994 gezien door S.
Houtsma bij hem achter in de tuin, Westergole-
ane.
Boerenzwaluw bij De Brekken gezien op 4-4-



IT DRYLTSER KYPMANÏSJE 6

Lippenwalde 2, 8622 DD Hommerts

Voor taxaties en bemiddeling bij
verkoop/aankoop van:
- woningen
- recreatiewoningen
- landerijen etc.

Tef. 05154 - 43567
(Ook 's avonds en zaterdags)

In het bezit van SVM-makelaarcdiploma

Nri alles goed regelen . .

Straks een onbezorgde
vakantie.

Europas
(geldig tot jan. 95)
Rabocard
(geldig tot okt. '94)
Buitenlands geld
Reisverzekering
Reischeques

Galamagracht 1,

TEKOOP
ONROEREND GOED

Nieuwbouw:
3 halfvrijstaande woning-
en Heeg
I halfvrijstaande woning
Woudsend

Bestaand:
Abbegeasterketting 3

Informatie:

RADON
I<antooradres:
Galbmagracht l8
8651 EB lJlst.

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
o Loodgieterswerken
o Dakbedekking
o Eigen storings-, onderhouds- en servicedienst

Nevenvestiging lJlst,
te|.05155-32642

tel. Sj. Wiebenga 05155-31529
Eegracht 105

BROUWER

Galamagracht 20, 8651 EB IJIst, Tel. 05155-32372/31450

Altijd kwaliteit over de vloer,

iitilriliiHIifi

ffiffi

Wd*

MUTG}E}EEDRIJF

R.IKREDEE
ÏI KUNT HIEN TERECITT VOOB,:

'Reparatles . Grote & Klelne Beurten

' APK-Autokeurlng' Autospulten
' Ondsrdelen ' Verkoop van Nleuwe &

Gebrulkte auto's

Roodhemsterwee 14
IJlst

05155-3 1436
(privé 31858)

'W,

ffi

Íeikie sybrandy - vakfotograÍe
geeuwkade 4,8651 aa ijlst, telefoon 05155 - 32222
privé: molefinne 57,8621 dd heeg, telefoon 05154 - 42819

Voortaan kunt u ook bij ons terecht voor Íilms,
Íotocamera's, flitsmateriaal en lijsten. Tevens
zijn wij er voor het ontwikkelèn van UW Íilms
en Íoto's. Ons advies is gratis.

VVV en De Kykkast zijn geopend van:
maandag Vm vrijdag 9.00-12.00 / 14.00-18.00 u. Zaterdag 9.00-12.00 u.
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AUTOBEDRTIT

I.OSINGA
Voor alles wat met uw auto te maken heeft

Nu ook algemene periodieke keuringen (AP.K)

Nijesyl 50, lJlst Tel.05l55-32386

MlJlt HoB8Y, uïl GEMAK...!
Het vertrouwde adres voor al uw slijp.
werk, zoals: scharen, messen, tuin.
en hobbygercedschap.
Laat nu uw tuingereedschap
slijpen. Tevens verkoop scherpe

SCHILDER. BEHANGERSBEDRIJF
DOE.HET.ZELF ARTIKELEN

Nu ook VISARTIKELEN
o.a. hengels, molens, haken,

wormen, maden enz.

&W
J,G. DE VRIES - IJI-ST
sclrflders- en Dehar€reÍsbeclÍfÍ

doe.het_relí-zrrrllk
Galamagracht 13 - Tel. 05tSS-31387

L-tl
o)&0E
=asLq)€
=o

Renorutic & Nieuwbouw

VAN VLOER TOT DAKPAN
ONDERHOUDSBEDRIJF HUISMANT

DE FINNE 6, 8651 CW IJLST, 05155-32023

2de hands handgrasmaaierc.
Waarschuwing: geeÍ nooit iets

mee aan een onbekende
aan de deur.
Uw slijper: Henk de Vries
Bockamastraat 27

1994 door J.v.d. Sluis en op 21-4-1994 werden
ze gezien door Aagle Schuurmans te Hom-
mens.
Vier grutto-eieren in een nest; ze waren aan het
broeden. Gevonden op 6-4-1994 door S.K. Ab-
ma, Nijezill.
Fitis bij De Brekken op 9-4-1994 gezien door
J.v.d. Sluis.
Zeven paartjes bergeenden in het Íeservaat bii
het Schelpepad op 12-4-1994 gezien door S.
Houtsma.
Vleermuis heen en weer vliegend boven
Westergoleane op 15-4-1994 gezien door
Houtsma.
Twee visdieÍjes vliegend boven de Geeuw op
22-4-1994 gezien door J.v.d. Sluis en op 28-4-
1994 door R. Schraa boven lJlst.
Braamsluiper op 24-4-1994 in de J. Rispens-
straat gezien door J.v.d. Sluis.
Koekoek werd gehoord rond lJlst op 27-4-1994.
Gierzwaluw boven de Kearnstien og 27-4-1994
gezien door Sj. Landman en op 29-4-1994 door
R. Schraa en J.v.d. Sluis.
Zeven jonge eendjes bij Nij Ylostins op 27-4-
1994 door Robin Schuurmans en A. Schuur-
mans-Landman.

. liszwaluw in de R. Anemastraat op 30-4-1994

\Ézien door Tlitske de Boer.
Martin de Boer en Fekke v.d. Sluis zagen een
ransuil bij de spoorputten op 4-5-1994.
Foppe en Tine Post zagen bij de spoorputten

longe meerkoeten op 3-5-1994.
Tuinfluiter gezien door R.Schraa, Eegracht op 4-
5-1 994.
Ooievaar gezien boven de Zwade Brekken door
Íamiliê Dê Heer, Ylostinslaan op 12-5-1994.
Oranjetipje (vlinder) gezien op 11-5-1994 door
Johanna Landman in de Hoep te Hommerts. In

lJlst werden ze gezien door Martin en Joh. de
Jong in de J. Rispensstraat op 13 en 14-5-1994.
Buizerds hebben een oud kraaienest in beslag
genomen bij Mensen bij de Pikemar. Wel een
bijzonderheid, want de buizerd broedt het liefst
in de buurt van bossen met stukken open veld,
maar deze twee kozen voor ruim zicht. Deze
melding kwam eerst door als zou het een bruine
kiekendieÍ zijn, maar dat is niet mogelijk, want
deze broedt op de grond, het liefst in het riet.
Een ruzie om een mooi plaatsje voor een nest
' 'or een fuut en een meerkoet. De meerkoet

\zh het, de fuut kon zijn nest niet klaar krijgen,
want zodra hij een begin had gemaakt, haalde
de meerkoet het er weg en deed het bij zijn ei-
gen nest op. Zo ging het maar door, totdat de
meerkoet vast zat te broeden. De Íuten namen
hun kans waar en bouwden hun nest anderhal-
ve meter van de meerkoet af, waarna ze ook be-
gonnen te broeden.
Dit gebeurde achter de oude fabriek van Nooit-
gedagt. Gemeld doorJ. Lageveen en H. Posthu-
ma.
Vogelmeldingen gaarne bij Sj. Landman.

Vogelwacht lJlst-Oosthem e.o.
te1.05155-32046

-Kruaf-KrftgJ
Collecteweek Dorkas
Hulp
ln de week van 27 juni tot 2 juli hopen collectan-
ten bij u langs te komen om een giÍt te vragen
voor de noodlijdende bevolking van Armenië.
Armeniè en Azerbeidzjan zijn al 5 jaar lang in
een gewapend conÍlict verwikkeld over de in het

J.

lslamitische Azerbeidzjan gelegen christelijke
enclave Nagomo-Karabach.
De oorlog heeft 15.000 levens geèist en inmid-
dels zijn er ongeveer een miljoen mensen op de
vlucht geslagen.
Armeniè is omsloten door Georgië en de lslami-
tische staten Azerbeidzjan, Turkije en lran. Deze
laatste landen houden ieder transport tegen dat
Armenië in zou willen gaan. De spooruegen en
gewone wegen zijn geblokkeerd, hierdoor moet
het voedsel e.d. per vliegtuig het land in ge-
bracht worden. Wegens de enorme kosten ge-
beurt dit onvoldoende, De aanvoer van voedsel,
brandstof en alle importprodukten ligt volledig
stil. Hierdoor is 50 procent van de mensen werk-
loos en ligt 70 procent van de industrie stil.
Armenië verarmt met de dag. Afgelopen winter
was het er 5 maanden in plaats van de gebrui-
kelijke 3 maanden ijskoud. Het vroor 20 tot 30
graden. ZelÍs binnen in de huizen kwam de tem-
peratuur niet boven het vriespunt. Per dag krij-
gen de mensen 2 uur energie en water.
De grote ziekenhuizen herbergen vaak maar en-
kele patiënten omdat de artsen niet beschikken
over de juiste middelen. Medicijnen zijn niet
voorradig en verdovingsmiddelen ontbreken.
Ook door het tekort aan voedsel is de weerstand
van de mensen laag. Dorkas wil graag voedsel
en medicamenten naar Armenié brengen. Dat
kan alleen met uw hulpl Daarom organiseert
Dorkas werkgroep Nijland hiervoor een collecte
in Wymbritseradiel. Dorkas Hulp Internationaal
is een Christelijke Interkerkelijke Hulpverle-
ningsorganisatie en zetelt in Andijk.
Mogen we op uw begrip en giÍt rekenen?

Namens de Dorkas werkgroep Nijland:
R. Bonnema-de Jong

Botniastraat 20, Niiland

Opbrengst collecte
Astmafonds
De collecte voor het Nederlands AstmaÍonds,
die gehouden werd van 15 tot 22 mei, heeft het
mooie bedrag van / 2000,1 0 opgebracht.
Alle gevers haftelijk bedankt en ook de collec-
tanten voor hun tijd en spontane inzet.

Namens het Ned. AstmaÍonds,
W. Kempenaar-Verhoogr

JPUNITÏffiOEUWJfi'I
Bern, bernsbern, Íamylle,
Tank Íoar al jim goede winsken, kadoos, sinten
en blommen.
6 Maaie, in dei fol Íeest en sinne.

Rink en Tryn Zilsling-Feenstrar
SudeÍgowei 42.

20 Mei. Een geweldig Íeest is het voor ons ge-
WEESt,

Hadelijk dank aan alle mensen die op wat voor
manier dan ook aan ons gedacht hebben.
Het was voor ons een zeer bijzondere dag.

Rinze-Jilles en Neeltie Nauta-Grondsma

GEVONDEN
Omgeving Sudergoweg/de Pream: 1 bos sleu-
tels + pen. AÍ te halen bij K. Nooitgedagt,
Geeuwkade 3.

TE HIER
Twa garaazjes, tillefoan 31425.
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Aovres
BronorrHcrru
Bouwgecnnnmc
Terenwrnr

TE1.05155-31592

postbus 7, 8ó50 AA, IJLST.

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

OOK UW ZAKELIJK
DRUKWERK
/S B/J ONS /N
GOEDE HANDEN.

Galamagracht 9, lJlst, 051 55-31 31 I

Makelaardij
Schrale

Bemiddeling bij:
Aan- en verkoop van woningen, bedrijb-
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 05150-23850

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

Voor ovenverse bakkersprodukten naar

DntbotilD00tb tffit(|ilDilJ
GEEUWKADE 1 - 8651 AA IJLST

COLFF SUPENMANKT
DE MEEST COMPLETE SUPERMANKT IN DE BUUNT

o Slijterij o Drogisterij . Aardappelen, groente en
fruit o Bloemen o Zuivel (elke dag verse aanvoer)

o Slagerij (met eigen turtgerookte worst)
o Vleeswaren en Kaas (vers van het mes)

o Elke dag vers Brood . Verse broodjes en
stokbrood in onze 'bake-off afd.' (op elk moment van

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

geopend van 9.OO-1 2.OO (s maandass v.a. 10.00 u.)

en 74.OO-17.OO uur

Openingstijden: maandag 10.00-12.í5 en 13.15-18.00 uur;
dinsdag t/m vrijdag 8.30-12.15 en 13.15-18.00 uur;
vrijdag koopavond van 13.í5-21.00 uur;
zaterdag de gehele dag open van 8.30-í6.00 uur.

EotrÍffi
GALAMAGRACHT 34 - IJLST . 051 55.31 570


