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Huisartsen op de bres.

Huisartsenapotheek bliiÍt ! ! !

Samen vinden de huisartsen, dat de huisartsenapotheek onaangetast
moet blijven wat betreft de hulpverlening naar'hun eigen patiënten'.
Dokter Drenth en (beoogd opvolger) dokter De Koning nemen stelling. Dat
de patiënt voorop staat, staat als een paal boven water in een gesprek met
deze twee mensen.

Natuurlijk kunnen beide huisartsen zich 'druk
maken'wanneer we spreken over het al dan niet
in stand houden van de huidige huisartsenapo-
theek. Natuurlijk heeft lJlst en omstreken recht
op een goede en juiste medicijnverstrekking.

t-latuurlijk moet de dienstverlening op peil ge-
houden worden. Natuurlijk moeten we niet voor
onze medicijnen naar Sneek. Na al deze 'na-
tuurliikheden' een gesprek met de betrokken art-
sen.
Dat de geneesmiddelenvoorziening in lJlst on-
der druk staat mag duidelijk zijn. Dat de huisart-
sen in lJlst hiertegen stelling nemen is niet
meer dan terecht. Dat de mijns inziens 'stadse
Íratsen' vanuit Sneek geen gehoor krijgen is te-
recht. Dat de de Sneeker apotheekhouders de
geldbuidel ziet rinkelen door hier een uitdeelpost
te vestigen is mijns inziens duidelijk. Dat de lJl-
ster bevolking in opstand komt is logisch. Dat er
een handtekeningenactie koml om te strijden
voor het behoud van 'onze'apotheek getuigt van
betrokkenheid van de lJlster patiënten met 'hun'
medicijnvoorziening.
We praten hier alleen maar over (on)zekerhe-
den. Zeker is in elk geval dat de huisartsenapo-
theek onaantastbaar moet blijven. Dat de lJlster
bevolking het daarmee eens is, mag blijken uit
de massale steunbetuiging aan de lJlster huis-

tsen via een spontaan opgezette handtekenin-
\enactie. Tiidens het gesprek klinkt er een ge-

luid op, waaruit van onverwachte hoek ook
steun te verwachten valt. Het liikt erop dat de
ziekenverzekeraars (zeg maar het ziekenfonds)
partii kiest voor de lJlster huisartsen. Ook zij
hebben er belang bij het kostenplaatje zo laag
mogelijk gehouden wordt.
Zeker is in elk geval dat de lJlster huisartsen er-
voor sÍijden de medicijnverstrekking voor lJlst
en zeker ook niet te vergeten de buitengebieden
(Oosthem, Abbega(sterketting), Jutrilp etc.) op

Drylts...
it aldé stedsje

foto- en verhalenboek over lJlst
176 pag. met meer dan 260 foto's, form. A 4
gebonden met stevig omslag. prijs f 42,50

verkrijgbaar bij:
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Galamagracht 9, 8651 EB IJLST

Telefoon 05155-31318

peil te houden. Welke 'deal' er ook gesloten
wordt; mijn gevoel is dat deze adsen proberen
voor ons het best mogelijke akkoord te sluiten.
Hoe ziet het plan er nu eigenlijk uit, wanneer er
met de Sneeker apothekers overeenstemming
bereikt wordt? Volgens dokter Drenth moet:
- de uitdeelpost in de huisartsenpraktijk,
- in waarneemsituaties (wanneer de huisartsen
bijvoorbeeld weekenddienst hebben) een
kofÍer met medicijnen, die in dringende geval-
len clirekt uitgedeeld kunnen worden.
AÍwachten is de zekere onzekerheid waarin de
patiënten van dokter Drenth, Sietsma en eventu-
eel De Koning moeten leven en waarin zij ook
leven! Hen horende is het zeker dat de oatinten
in elk geval niet de dupe worden. Een dergelijk
geluid is in elk geval voor mij een grote gerust-
stelling. Zekerheden zijn niet te koop, maaÍ met
deze adsen kunnen we in elk geval verder, men-
sen die klaar staan voor hun patinten.

Gezien de bereidwilligheid van de lJlster bevol-
king om hun handtekening te zetten onder de
petitie waarin gepleit wordt voor behoud van de
huisartsenapotheek, mag blijken dat 'onze' art-
sen deze steun dooFen door verdiend hebben.
Natuurlijk, ik ben 'partijdig', maar patiënten ko-
rnen op voor datgene waar ze recht op hebben.
lk ben er één van hen, die denkt iets waardevols
in stand te kunnen (en moeten) houden en houd
u verder op de hoogte; dat hebben de huisart-
sen mii ook beloofd.

J.K.

De organisatie van de handtekenin-
genactie wil alle mensen dankzeggen,
die het mede mogelijk gemaakt heb-
ben, dat deze actie zoveel sympathie-
betuigingen mocht opbrengen.

Wijziging
verschiiningsdatum
It Dryltser Kypmantsie
Het is de bedoeling om dit blad met ingang van
het nieuwe seizoen te laten verschijnen omst-
reeks de 15e van iedere maand.
Dit houdt wel in dat uw kopij iets eerder ingele-
verd moet worden.
De kopij voor het septembernummer moet nu
voor 25 augustus
worden ingeleverd bij Boekhandel Visser en die
voor de volgende nummers steeds voor de 25e
van de vooraÍgaande maand.

Informatie verzocht!
Het schip op bovenstaande Íoto is in 1918
gebouwd en vermoedelijk bij de Firma
Gebr. Zwolsman die in die periode een
scheepsbouwbedrijf in lJlst had.
De romp is van metaal en de opbouw is
van teak.
Graag wil de eigenaar informatie van (oud-)
lJlsters die bij de bouw betrokken zijn ge-

weest oÍ van mensen die hier iets meer
van weten te vertellen.
U kunt uw informatie doorgeven aan de
redaktie of uitgever van dit blad.

ANNA SCHRAA-VAN POPTA
VAKANTIE 25 juli Vm 4 september

GEDIPLOMEERD
PEDI CU RE

Geeuwkade 11 - TeleÍoon 31930

De bibliotheek bliift open
in de vakantie - alleen
een beetje minder
Sinds jaren sluit de bibliotheek in de vakantie
3 weken haar deuren.
Bil wijze van experiment is er vorig jaar gestart
met een beperkte opênstelling. Gedurende
4 weken was de bibliotheek 1 middag en avond
geopeno.
De reacties van het oubliek waren enthousiast.
Men maakte goed gebruik van de bibiiotheek.
Vandaar dat de bibliotheek deze zomer opnieuw
beperkt open is. Van 25 juli lot en met 19 augus-
tus kunt u in de bibliotheek terecht oo maan-
dagmiddag en -avond (14.30-18.00; 18.30-
20.30 uu0.
Tevens mag iedereen 1 extra boek en is de uit-
leentermijn 6 weken.
Het bestuur en personeel wenst u een prettige
vakantie... en wellicht tot ziens in de bibliotheek!
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IN UW XOSTSARE VAKANÏIETIJO PROEERTN'WIJ
ZO SNEI. MOGEIIJK UW STORINGEN

Tel.05155-31253

fliemstra
odministrotiekontoor

8 administraties
x belastingzaken
* begeleiding
* advies
* voor bedrijven

en particulieren

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

De Pream 2,8651. GAIJlst
tel. 05155-31860

Occasions en
N ieuw-verkoop
Goede service

Holtropweg 5

Reparatie
Plaatwerk - Spuiten

Autorijschool L. de BOef
Belangrilker dan een goedkoop

lesuur is de eindrekening
na het rilexamen!
Ga daarom naar

Autorijschool L. de Boer
Popmawal 12, lJlst
Tet.0Et55 - 31583

b.g.g. (autotel.) 06 - 52975662

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

financiële 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 05141-1372.

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

TIMMER- EN AANNEMERSBEDRIJF

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

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

(tD
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thekers horen de geldbuidel weer rinkelen en
zullen zich ook op die kanten storten.
Welk belang wordt er nu gediend, als je met de
auto wat heen en weer moet rijden tussen lJlst
en Sneek met je recept en je medicijnen?
Als dit doorgaat, is dit een groot schandaal;
slecht voor de inwoners van lJlst e.o., slecht
voor het milieu, slecht voor de huisartsen, alleen
goed voor de Sneker apothekers.
Mensen, sta op en laat uw stem horen. Dit mag
niet oebeuren.

R.lnia
De Tsjalk 12

8651 CZ Ulst
te1.05155-32656

JPuMlrS',fuF-tilttlJyl
VERMIST
Groen kinder-legerjack. Graag terug te bezor-
gen bij Erik-Jan Boersma, Kearnstien 9, lJlst.

Agenda
Wilt u dat de vaste activiteiten van uw vereni-
ging ook het komend seizoen weer worden op-
genomen in de agenda van dit blad?
Stuur uw programma dan zo spoedig mogelijk
naar het agendabureau, mevrouw W. Kempe-
naar-Verhoog, J. Rispensstraat I, tel. 31747.
Acitiviteiten voor de agenda van het septem-
bernummer moeten voor 25 augustus worden
ingeleverd bij mevrouw Kempenaar.

HARTELIJK GEFELICITEERD

In augustus zijn onze ouders,
schoonoudeÍs, pake en beppe

HENDRIK en WIM KOOISTRA-
SPIJKSMA

50 iaar getrouwd.

Hartelijk gefeliciteerd van :

Helmut, Pietje, Karsten, Alexan-
dra en Lars.

een urrgave van:
Drukkerij Visser
Galamagracht 9, Ulst
Te|.05155-31318

Redactie: Kuipers
Keizer

Zetwerk: G. Groeneveld-Kroese
Sneek

Opmaak: Sybe Houtsma

Drukkerij

Kopij en/oÍ advertenties: Inleveren vóór
de 25ste van de voorafgaande maand bij

Drukkerii Visser, lJlst.

Copyright Drukkerij Visser. Niets uit deze
uitgave mag worden verveelvoudigd door mid-
de! van druk, Íotokopie, mikroíilm oÍ op eniger-
lei andere wijze, zonder vooraÍgaande schriÍte-
lijke toestemming van de uitgever.

Migg

lJlst

fKfuaÊ-Krftyf
DË NED. LEVER DARM STICHTING
ln de week van 19 Vm 25 juni vond de jaarlijkse
collecte plaats ten behoeve van de Nederlandse
Lever Darm Stichting Die week had als thema
'Voeding en spijsverteringsziekten'.
De opbrengst in lJlst bedroeg Í 1.422,10.
Namens alle patiënten dankt de Nederlandse
Lever Darm Stichting gulle gevers en collêctan-
ten heel harteliik. Heett u de collectant niet ge-
zien en wilt u alsnog een bijdrage leveren, dan
kunt u dat doen op giro 2737 oÍ op bankreke-
ning nummer 70.70.70.538 t.n.v. de Nederland-
se Lever Darm Stichting, Postbus 25, 3620 AA
Breukelen.
Door uw gift en het goede werk van de collec-
tanten wordt de stichting in staat gesteld het on-
derzoek naar aandoeningen aan het spiisverte-
ringsstelsel een flinke financièle steun in de rug
re geven.
Wilt u overigens meer informatie, dan kunt u

contact opnemen met het bureau van de Neder-
landse Lever Darm Stichting. TeleÍoon 03462-
i4946. Voor medische infoÍmatie kunt u telefo-

\;risch terecht van maandag Vm donderdag van
15.00-17.00 uur.

AVO-COLLECTE 1994
De nationale collecte AVO Integratie Gehandi-
capten ligt weer achter ons. In uw woonplaats
werd f 1.378,45 opgehaald.
Namens de AVO danken wij de collectanten die
zich weer hebben ingezet voor de jaarlilkse col-
lecte. Tevens gaat dank uit naar alle gevers en
geeÍsters in lJlst, die met hun bijdrage meehel-
pen aan de integratie van gehandicapten.

Mevr. Spijksma
Mevr. Hijnberg

NATIONALE COLLECTE
EPILEPSIEBESTRIJDING
De collecte van het Nationaal Epilepsie Fonds -

De Macht van het Kleine, die van 30 mei Vm 4
juni 1994 plaatsvond, heeft in uw woonplaats /
1 .763,1 0 opgebracht.
Met de opbrengst van deze collecte kan daad-

i erkeliik aan de toekomst van kinderen met epi-
-íepsie worden gewerkt. Op wetenschappelijk ge-

bied kunnen zaken nader worden onderzocht.
Extra voorlichtingsmateriaal, speciaal gericht op
kinderen, kan worden ontwikkeld en bijgedragen
kan worden aan zaken als ontspanning en re-

creatie, kindervakanties en speciaal onderwijs.
Namens deze kinderen, hartelijk dank aan alle
gevers!

De bibliotheek is
van 25n Um 19/8
alléén geopend op
maandagmiddag
en -avond
(14.30-18.00 uur;
18.30-20.30 uur)

KWF-collecte voor beter
leven kan kerpatiënten,
iong en oud
De jaarlijkse collecte van de Nederlandse Kan-
kerbestrijding/Koningin Wilhelmina Fonds
(KWF) wordt dit iaar gehouden van 12 Ilm 17
september.
Het KWF bestaat dit jaar 45 jaar. In al die jaren

is het gegaan om één doel: 'Een beter leven
voor kankerpatiënten, jong en oud'. Dit is dan
ook het thema waaronder dit jaar wordt gecol-
lecteerd.
In de folder die u een dezer dagen in de bus
kriigt, kunt u meer lezen over de voornaarÍlste
activiteiten waaraan het KWF uw gift besteedt:
wetenschappelijk onderzoek, voorlichting en be-
geleiding van kankerpatiënten.
De TROS Televisie zendt op maandagavond 12
september een uitvoerige documentaire uit
waarin u kunt zien wat kanker voor jongeren en
ouderen betekent. Aansluitend kan via de gratis
hulp- en inÍormatielijn van de Nederlandse Kan-
kerbeskijding - 06-0226622 - contact worden
gezocht met voorlichters van patiéntenvereni-
gingen en van de Kankerbestrijding.
Tijdens de collecteweek wordt in de Socutera-
uitzendingen op zondag 1 1 september en
woensdag 14 september op Nederland 3 aan-
dacht besteed aan het doel van de collecte
1 994.
De Nederlandse Kankerbestrijding/Koningin Wil-
helmina Fonds (KWF) rekent ook dit jaar weer
op uw steun. Uw geld wordt goed besteed.

NS-PLAATSBEWIJZEN
Jongeren-, Rail Aktief- en

60* seníorenkaarten

verkrijgbaar bij :

BOEKHANDEK VISSER
Galamagracht 9, tel. 31318

Ingezonden
Met stijgendê verbazing en verontwaardiging
heb ik de berichten gevolgd omtrent het mogelij-
ke verdwijnen van de apotheek bij de huisartsen
in lJlst.
Tot volle tevredenheicl van de inwoners van lJlst
en omgeving hebben en hadden wij een prima

stel huisartsen, die daarnaast tevens de apo-
theek uitvoerden. En wat is er aan de hand?
In Sneek zijn 3 apothekers, die elkaar het licht in

de ogen niet gunnen. De eerste heeÍt circa
10.000 klanten, de tweede heeft circa 14.000
klanten en de derde circa 6.000 klanten. De één
wil niets aÍstaan aan de ander, maar nu vormen
ze één blok en hebben hun oog laten vallen op
de kleinere olaatsen rondom Sneek om hun in-

komsten te vergroten.
Moet een voorziening, die wij allen waarderen,
verdwijnen omdat wij de beurs van de Sneker
apothekers verplicht moeten spekken?
Op pure Íormele gronden moet de lJlster apo-
theek verdwijnen. De vergunning voor de lJlster
apotheek was verleend aan t huisarts en werd
uitgevoerd door 2 huisartsen, al 17 jaar lang.
Waarom kan dit niet gecontinueerd worden?
Wat dacht u wat er gebeurt zodra er in de ande-
re dorpen zoals Heeg, Nijland enz., een huisarts
zijn praktijk beèindigt. Juist ja, de Sneker apo-
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TE1.05155-31592

postbus 7, 8ó50 AA, IJLST

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

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

Galamagracht g, lJlst, 051 55-31 31 I

Voor ovenverse bakkersprod ukten naar

Dtr tbotr rn'e8nnufir Dil J
GEEUWKADE1-8651AA|JLST-TELEFooN05155-31557

Makelaardij
Schrale

Bemiddeling bij:
Aan- en verkoo-p 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
ljlsterkade 114, 8608 AC Sneek

TeleÍoon 05150-14000
Telefax 05150-23850

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

COLFF SUPEBMABKT
DE MEEST COMPLETE SUPENMANKT IN DE BUUNT

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

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

. EIke dag vers Brood . Verse broodjes en
stokbrood in onze 'bake-oft afd.' (op elk moment van

de dag) . Ook voor uw faxberichten
o 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

Openingstijden: maandag 10.00-í2.15 en 13.15-í8.00 uur;
dinsdag t/m vrijdag 8.30-12.15 en 13.15-18.00 uur;
vrijdag koopavond van 13.15-21.00 uur;
zaterdag de gehele dag open van 8.30-16.00 uur.

SUPEPMAPKf

GALAMAGRACHT 34 - IJLST . 05155-31570
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Nieuws van de
Veren iging Stadsbelang
lJlst
Van de Vereniging Stadsbelang lJlst hebt u als
inwoner van lJlst begin maart een jaarverslag
ontvangen met een uitnodiging voor de jaarver-
gadering. Deze uitnodiging was natuurlijk pri-
mair voor onze leden, maar ook niet-leden wa-
ren uitgenodigd. De opkomst van de vergade-
ring was minimaal, samen met het bestuur wa-
ren er ongeveer 25 mensen. Dit kan twee din-
gen betekenen:
- of alles is peÍect geregeld in lJlst
- oÍ men heeÍt hoe dan ook andere prioriteiten,

maar mogelijk ook gewoon geen belangstelling.
Overigens hebben we de vergadering zelÍ als
positieÍ ervaren en als zodanig stellen we ook
niet de vraag of, ondanks ons jaarverslag,

Stadsbelang niet echt leeÍt bij de lJlsters. Daar-
om hier nog maar eens de doelstelling van onze
vereniging.
Citaat statuten.
Ar1. 2.1 . De Vereniging heeft ten doel de leef-
baarheid van de stad lJlsl te bevorderen.
\ft. 2.2. Zij tracht dit doel te bereiken door alle
geoorlooÍde middelen.
Einde citaat.
Stadgenoten, wij zijn er van overtuigd dat het in
het algemeen gesproken goed wonen en leven
is in lJlst. Anderzijds zijn er altijd zaken die beter
kunnen. Nu, daarvoor willen we ons inzetten. Ei-
genlijk vinden we dat daarom elk gezin lid moet
zijn van onze vereniging. We komen immers
voor ieders belangen op. Daarbij is het niet zo
dat we meteen 'tegenover' de gemeente staan,
immers de gemeente heeft onder andere het-
zelfde doel, maar wij zitten speciÍiek voor de
stad lJlst.

AUTOBEDRIIT
I.OSINGA

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

Nijesyl 50, lJlst Tel. 051 55 - 32386

MlJil HOBBY, UïT GEJr|AK.,.!
Het vertrouwde adres voor al uw slijp.
werk, zoars: scharen, messen, tuin.
en hobbygereedschap.
Laat nu uw tuingereedschap
slijpen. Tevens verkoop scherpe
2de hands handgrasmaaierc.
Waarschuwing: geef nooit iets
mee aan een onbekende
aan oe oeur,
Uw slijper: Henk de Vries
Bockamastraat 27,
tel:31782

SCHILDER. BEHANGERSBEDRIJF
DOE.HET.ZELF ARTIKELEN

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

wormen, maden enz.

^_VWW
J.G. DE VRIES - IJLST
sclrÍlders- en behangersbdrgÍ

be.heLzell-zask
Galamagracht t3 - Tet. 05155-31387
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Renovqtic & Nieuwbouw

VAN VLOER TOT DAKPAN
ONDERHOUDSBEDRIJF HUISMANI

DE FTNNE 6.8651 CW IJLST, 05155-32023
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Nijesyl in 1905
Deze ansichtkaart is op 23 december 1905 verzonden door Fetje de Jong
uit lJlst naar mejuffrouw Anna Postma in Oosthem. Verdere gegevens van
de geadresseerde ontbreken; de postbode wist kennelijk precies waar
Anna woonde.
De mooie'flapbrêge' is later afgebroken en vervangen door een draaibrug.
De brugwachterswoning is inmiddels ook verdwenen.

Nijesyl is van oudsher een schutsluis in de vaart de schepen' ontving. De uitgever van deze
van Bolsward tot het Wijddraai bij lJlst. Omdat prentbriefkaart is meester J. Abma. Hij was van
deze stad veel belang bij een goede vaarweg ISSTtotl90sondeMijzeraandeChristelijkela-
had, betaalde Bolsward in 1529 de kosten van gere school in lJlst. Abma woonde in het pand
deze schutsluis met brug (= de Niie-syl). De Syl Galamagracht 53 (nu mevr. T. Roorda-Feenstra)
was dan ook eeuwenlang eigendom van de stad en had hier als bijverdienste een boekwinkel.
Bolsward die ook de 'tollen der hier door vaaren-



De enlge zelfslachtende slager in
ons stedeke, sniidt voor U het vlees
zo van het stuk.

ProeÍde U al:

Ons vers gemalen

heerlijk gekruid
gehakt

en onze ecnÏe

Friese droge worst?

D i nsdags- en vri jd ag savonds
bezorgen wii Uw bestelling!

SLAGERIJ

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

Galamagracht 44 - lJlst
Te|.05155-31996
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Waaromhopen...
als a Yoordelig
hanthuren?

De doe-het-zelver huurt bij
ons o.a.. a Ladders a Rol-
stelgers a Speciemolens
o Cirkelzagen . Decoupeer-
zagen a BOormachines
o Schuurmacfrlnes o Parket-
schuurmach ines o G rond-
of Tuinfrezen a Kettina-
zagen enz. enz.

M.SIIPERDA
Sudergoweg 54, lJlst

tr
tr
tr
E

GROND- EN VERZETWERK
WALBESCHOEIING
HEIWERK tr RIOLERING
AGRARISCH E WERKZAAMHEDEN

ïËïï3iïiiïï,iffiiiiïïi
Galamagracht 107 8651 EE lJlst 05155-31491

065

Voor al uw TEXTIEL en/oÍ LUXE KADOOTJES natuurlijk naar:

Textiel & Kadosho

Galamagracht 8 8651 EB IJLST Tel. 05155-31229

" Gediplomeerde Aut orij school "
Sudèrgoweg 36 - 8651 cN rJlst - rr'.r.3ik0ïïÏi-Ïffi!t'"'" 

en autobus

o Lestijden 60 minuten

r Opfriscursus voor de niet regelmatige rijders

r Voortgezette opleiding op groot materieel

r Het leren en durven rijden in Amsterdam

r Theoriecursus.., ook voor 17% jarigen

o Hoog slagi

Bel of kom lanqs voor meer informatie.

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

Speciale drogisterij en kosmelica-aídeling

Let op onze wekeliikse folder

SPEERSTRA'S
VOORDEELMARKT
Stadslaan 2 - TeleÍoon 31206
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W. Marie, L.Schakel en P. Teerenstra voor de
KRW en voor Wolwêzen de leden mevrouw S.
Kanselaar en J. Schilstra.
Als secretaris Íungeed L. Koster.
Hoe vindt de selectie plaats?
De commissieleden volgen gedurende het ge-
hele kulturele jaar alle kulturele maniÍestaties;
hetzij door daarbij persoonlijk aanwezig te zijn,
hetzij door gebruik te maken van door de media
gebrachte recensies, verslagen en interviews.
Beargumenteerde aanwijzingen en verwijzingen
van derden kunnen daarbij van groot nut en be-
lang zijn; deze dienen dan wel schriÍtelijk te wor-
den ingediend bij de secretaris L. Koster, ge-
meentehuis te lJlst.
Hoe vaak wordt deze prijs toegekend?
In principe jaarlijks. Bij het ontbreken van pro-
dukten en/of produkties op een passend kultu-
reel niveau echter kan toekenning van de prijs
achterwege blijven.
Waaruit bestaat deze prijs?
Uit een geldbedrag, groot / 1.000,-- naar eigen
keuze te besteden, alsmede uit een aan deze
prijs verbonden oorkonde van gemeentewege.
Hoe vindt de uitreiking plaats?
Op een speciale bijeenkomst aan het eind van
de hiervoor genoemde periode. De uitreiking zal
geschieden door de burgemeester oÍ, als plaats-
vervanger, door de wethouder Kulturele Zaken.

Taxicentrale ZU I D-WEST F R I ESLAN D

Taxi Gaasterland 05147 - 1377
Taxi Speerstra 05155 - 43400

Postbus 459. 8600 AL SNEEK

Alg.Tel.nr.: 0 5 1 50 - 3 03 00

Stickerruilburo
ERWIN ZIJLSTRA

Rode Klaver 43
8607 EJ SNEEK
te|.05150-27135

Privé en Zakelíjk
de juiste

* verzekering
* hypotheek
* pensioen

SNEEII'EN
ASSUN,ANTIEI(ANfiX)N

IDE BOENBY

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

Nu de praktijk
Om u een idee te geven wat het bestuur als
'stadsbelang' ziet, gewoon een aantal punten
die ons bezig houden vanaf 1-1-1994.
Januari:
- Overleg WV omtrent verdeling liggelden.
Opmerking: WV Wymbritseradiel is van mening
dat Stadsbelang feitelijk geen recht heeft op een
bijdrage liggelden. Het bestuur denkt daar an-
ders over. We zijn van mening dat dit een lJlster
aangelegenheid is en dat daarom gelden van
liggelden lJlst voor lJlst moeten blilven: een deel
voor Stadsbelang, een deel voor VW gebouw
lJlst en natuurlijk voor de inningskosten.
Opmerking:
In de dorpen van Wymbritseradiel zijn de liggel-
den ook een zaak van de vereniging van dorps-
belangen.
We zijn van mening dat liggelden algemene
middelen zijn en dat de bijdrage aan de Vereni-
ging Stadsbelang lJlst in feite een subsidie is
voor onze vereniging van de Gemeente. Dit is
meer dan 2l3van onze jaarinkomsten. Als zoda-
nig beschouwen we de bijdrage als een veruor-
ven recht. ln ieder geval kan een 'derde' dit niet

.maar teniet doen.

1-a7. Voorlopig geen standpunt innemen, omdat
in directe zin geen belangen van de stad lJlst
worden geschaad. Wel kritisch volgen.

- Gemeente geattendeerd op bermbeheer aan
de Sudergoweg.
- Donatie aan Ouderenwerkgroep vastgesteld,
dit t.b.v. een Ouderenwerkgroep lJlst in oprich-
ting.
Februari:
- Reactie Stadsbelang plan lendrachtspolder.
Aandachtspunten:
- natuurlijke oevers
- groenstrook in bestemmingsplan opnemen
- voldoende brede straten
- een duurzame verbinding zonder problemen
op weg en water vooruraarde voor acceptatie
plan lendrachtspolder
- bouwwerken laag houden
- Gemeente stand van zaken gevraagd i.v.m.
'antieke'straatlantaarns oud lJlst. Wordt aan ge-
werkt.
Maart:

,arveroaderino:
\o.". uáxi"rini nieuwe bestuursteden, maar
eerst een woord van dank aan mevrouw G.
Spoelstra, mevrouw A. v.d. WedÍ en de heer
G.T. de Jong. De volgende mensen zijn als
nieuw bestuurslid gekozen: dhr. H. Joustra, Su-
dergoweg 32, lJlst, tel.32632; mevr. A. Jansma,
Sk0te 14, lJlst, tel. 32160; mevr. Y. ToonsÍa, De
Pream 2. lJlst. tel. 31860. Als zittende bestuurs-
leden zijn we blij met onze nieuwe collega's.
- Op de vergadering is verder besloten de contri-
butie als volgt te verhogen:
samenwonenden/gezinnen f 6,--, alleenstaan-
den f 4,-.
- Donaties aan de Winkeliersvereniging voor de
zogenaamde vriidagavondactiviteiten in de zo-
mer.
- Overleg Gemeente
Een keer per jaar hebben we overleg met het
college van B&W over de gemeente. Het ging
over de volgende zaken:
- Liggelden: ons standpunt is aangehoord (zie
januari). BurgemeesteÍ Koopmans heeft belooÍd
hier op kofte termijn op terug te komen.
- Speelveldje oudere jeugd. Stadsbelang zou
graag zien dat het grasveldje voor de spring-
schans als soeelveld voor basketbal e.d. zou
worden ingerichi. Nu worden buiten schooltijd
de schoolpleinen hiervoor gebruikt; dit is eigen-

lijk niet de bedoeling. Ons idee geeft ook die
jeugd een eigen plek voor sport en spel.
- Wandelpaadje bij tennisbanen: gemeente zal
dit bekijken.
- Bord Gemeentehuis: in behandeling bij Ge-
meente.
- Suggestie naar Gemeente om duiker in de
Kerksloot te veranderen in vast brugje, hierdoor
ontstaat een prachtige kano-route naar de Brek-
ken en een 'rondje' via de Jutrijpervaart.
- GroÍvuilproblematiek. 'Rommel'blijft bij een an-
der vooÍ de deur liggen. Suggestie: Haal 'groen'
gescheiden van het overige op.
- In plan 'De Rat' worden bepaalde 'achterom'
straten niet onderhouden.
- Hoe is het met de zwemplek aan de Geeuw?
Antwoord: In de planning voor 1995.

- En de straatlantaarns? Komt dichterbij, er is
overleg met NUON over het hoe en de kosten.
Tip: SÍaatlantaarn stuk? Melden bij Gemeente,
lel. 34444 en NUON komt in actie.

Tot zover de stand van zaken die ons zoal bezig
houden en waar we ook in uw belang wat aan
willen doen.
Daarom nogmaals, word lid van Vereniging
Stadsbelang lJlst. Eén belletje is genoeg, of
maak de jaarcontributie over op rekening
3261.27674 onder vermelding van 'Contributie
'| 994 Vereniging Stadsbelang' en u bent lidl
Secretaris: C.J.H.M. Smit, Ylostinslaan 47, lJlst,
tel, 32377; penningmeester: J. Frankena, tel.
32692; bestuurslid: P.J.M. Hoogeveen

Kultuerpriis
Wymbritseradiel
De gemeente Wymbritseradiel ziet het als een
van haar taken de kultuur binnen haar grenzen
te stimuleren en waar mogelijk, uit te breiden in
zowel bevestigende als vernieuwende vorm.
Met dat doel heeÍt zij een 'KultueÍpriis' ingesteld.
Onder kultuur verstaan we de concrete weer-
spiegeling van de eigen geegt en het eigen ka-
rakter van een gemeenschap, die zich maniÍes-
teert in produkten (literair, beeldend e.d.) en pro-
dukties (muzikaal, dramatisch e.d.) en die uit-
drukking gêeft aan de eigen gevoelens vóór en
de verbondenheid met die gemeenschap, in dit
geval onze eigen gemeente.

Waarom een kultuerpriis in
Wymbritseradiel?
Omdat wij van mening ziin dalzii die, individueel
of in groepsverband, artistiek oÍ op amuse-
mentsgebied, trachten die gevoelens en verbon-
denheid op een bijzondere en aansprekende
wijze te vertolken, daarvoor de erkentelijkheid

van de gehele gemeenschap verdienen. Deze
wordt gesymboliseerd voor de @'Kultuerpriis',
die niet alleen als bewijs van dank aan de prijs-
winnaar, maar ook als stimulans voor anderen is
bedoeld.
Wie komt voor deze prijs in aanmerking?
Elke inwoner van de gemeente Wymbritseradiel

- met uitzondering van degenen die beroeps-
halve kultureel actieÍ ziin -- die zich op een van
de kultuurgebieden op bijzondere wijze voor de
gemeente verdienstelijk heeÍt gemaakt.
Wie wijst de winnaar van de prijs aan?
De Kulturele Ried van de gemeente Wymbritse-
radiel heeÍt een kulturele commissie samenge-
steld die bestaat uit drie leden van de Kulturele
Ried Wymbritseradiel en twee leden uit de sec-
tor Wolwêzen van de gemeente.
Momenteel bestaat de commissie uit de leden
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,1 Bestratingsbedrijf
,a-Zwaagman B.U.

Voor partículier en bedríif

Vraag vríi b | íivend prijsopgave

Fam. Leverstraat 22
8603 EC Sneek

Tel.05150 - 30454

NÉ alles goed regelen . . .

Straks een onbezorgde
vakantie.

Europas
(gratis tot jan. '95)
Rabocard
(gratis tot okt. '94)
Buitenlands geld

Reisverzekering
Reischeques

BabobanH Ël
Galamagracht 1, lJlst

VOOR DE VAKANTIEGANGER
- | nternationale campinggids
- Waterkaarten
- Boeken, tijdschriften
- Tijdschriftpakketten
- Stripboeken
- Films en camcorderbandjes

VOOR DE THUISBLIJVERS:
- Zomerspeelgoed - Zwembadjes
- Opblaasboten, Peddels
- Skelters - Traptractors
en natuurlijk heel veel leesplezier

VOOR DE THUISKOMERS:
- Fotoalbums - Fotohoekjes
- Losbladige fotoalbums en
- ringbande

Bíi het ontwikkelen van uw foto-
rolletje ontvangt u gratis een
nieuwe film

VISSER.IJLST
BOEK.ENFOTOHANDEL.
SPEELGOED

Galamagracht 9, tel. 31318

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. Si. Wiebenga 05155-31529
Eegracht 105

BROUWER

ÏVONINGINRICHTING

Galamagracht 20, 8651 EB lJlst, TeI. 05155-32372/31450

Ve elzij dig e v e nstermo de.

FilIJTEiEilEE}RÍJF
R,IKRMEE
ÏI KUNT TIIEN TERECIÍT VOOR:

'Reparatles ' Grote & Klelne Besrten

' APK-Autokeurlng * AutosPulten
. Onderdelen * Verkoop van Nleuwe &

Gebruktc auto's

Roodhemsterweg 14
IJlst

05 155-3 1436
(privé 31858)

4ffiffi,

iiliiiilïllrli
!i!i:lr';r1...,:ii;

ffi

BOUWBEDRIJ F

VISSER
IJLST

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

VOOR AL UW ONDERHOUD, VERBOUW, NIEUWBOUW,
KUNSTSTOF RAMEN EN DAKKAPELLEN
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Nieuws van molen de Rat
Er wordt de laatste jaren steeds meer hout gezaagd op molen de Rat.
Daardoor ontstond de noodzaak om een houtopslagloods te bouwen en
het interne transport van het gezaagde hout te verbeteren.
De bouw van de nieuwe houtloods zalvoor de grote vakanties zijn
afgerond. Het smalspoor voor de lorries waarop het hout wordt vervoerd
is inmiddels gelegd.

De Rat omstreeks 1930, links de loods die koft
na deze opname is afgebroken. Op dezelfde
plek komt nu weer een nieuwe houtopslagplaats
(fotocollectie Fries Scheepvaaft Museum
Sneek).

De loods is geschonken door de Koninklijke Fa-
brieken J. Nooitgedagt & Zn. Hij stond tot de
verplaatsing naar het molenerf aan de Oostelijke
Dijgracht achter de huizen aan de Galama-
gracht. De afmeting is 8x16 meter. Een aantal
banenpoolers bouwt de schuur weer op in op-
dracht van de gemeente Wymbritseradiel. Inter-
tec Sneek, een scholings- en werkervaringsinsti-
tuut, zorgt voor deskundige begeleiding. De
heer Tj. Postma van Gemeeniewerken Wym-
brits maakte de bouwtekening.
Met het plaatsen van dit 'houtstek' wordt tevens
de situatie van vroeger hersteld. Molenaar Si-
ron Jellema meldt in het laatste Molenaarsrap-

g-/rt Oat op de landtong in de houtkolk wel drie
verschillende loodsen hebben qestaan.

Rails en lorries
Van Nooitgedagt kon eveneens (pro Deo) 125
meter rails en een aantal lorries worden overge-
nomen. Deze vorm van vervoer past prima bii de
sfeer van een ambachtelijke houtzagerij.
De molenaars kunnen nu het gezaagde hout ge-
makkelijk vervoeren naar de nieuwe loods of
naar het voorpleintje van de Rat. Hier kan het
hout eventueel voor verder transport op een
vrachtauto worden geladen. In de minispoor-
baan zijn 4 zogenaamde draaischijven aange-
bracht. Hierdoor kunnen de lorries zonder oro-
bleem een haakse bocht maken.
Lorries waren vroeger in lJlst o.a. in gebruik bij
de houthandelaren S.O. de VÍies en Oppedijk
en bij Nooitgedagt dienden ze ook voor het hout-
vervoer. Maar ook boeren. kaashandelaren.

Foto vrijdag 1 juli 1994.
Smalspoor met lorries op het

'\rgrond een draaischijf. De
trr nog in aanbouw.

mobnert. Op de
nieuwe loods is

scheepswerven en fabrieken maakten voorheen
van dit milieuvriendelijke transpofi gebruik om
hun produkten te vervoeren en schepen te water
te laten.

Gids
Als de molenaars aan het houtzagen zijn is het
niet altijd mogelijk om elke bezoeker in de molen
rond te leiden. Daarom heeft molenaar Sim Jel-
lema een keurige 'Gids voor houtzaagmolen de
Rat' vervaardigd. In dit gidsje_ wordt kort en bon-
dig de historie van de Rat en het houtzaagpro-
ces beschreven.
Het houtzagen - van boom tot plank - wordt ook
nog eens duideliik door I Íoto's met beschrijving
in beeld gebracht. Op de achterzijde is een

schematische dwarsdoorsnede van de molen
afgebeeld.
Om vooral niet de indruk te wekken dat de mole-
naars nu geen inÍormatie meer willen verstrek-
ken besluit Jellema zijn gids met de opmerking:
'Omstreeks 1980 werd besloten om in samen-
werking met vrijwilligers en een beroepskracht
de molen ook door de week open te stellen voor
het publiek, niet alleen als museum maar ook
als werkende zagerij.
Nu is het aan u om met behulp van deze gids te
aanschouwen hoe men van dik hout planken
zaagt. Wanneer één en ander u niet duidelijk is,
schroom dan niet de molenaar uitleg te vragen.
Hiertoe is hij gaarne bereidr

Frits Boschma

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

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

ln het bezit van SVM-makelaarsdíploma

PH.vonder

Lippenwalde 2, 8622 DD Hommerts

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