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Na de verplaatsing van de bedrijÍsactiviteiten van Nooitge-
dagt vanuit het centrumgebied naar het industrieterrein
'Roodhem'zijn de bedrijÍsgebouwen en -terreinen in onbruik
geraakt. De gebouwen en terreinen bieden, zeker na de sloop
van de houtdroogloodsen, een desolate aanblik. Tijd dus
voor een Íorse opknapbeurt voor het totale centrumgebied.
Inmiddels verkeert de planvoorbereiding bij de gemeente
Wymbritseradiel in een vergevorderd stadium. De presentatie
van dit plan aan de burgers van lJlst zal binnenkort plaatsvin-
den.

Reeds enkelejaren ligt het vroege-

. 'e bedrijlscomplex van Nooitge-
\-dagt er verwaarloosd bij. Dichtge-

timmerde ramen van het kantoor-
gebouw, ingegooide ruiten van het
produktiegedeelte en hoogop-
groeiend onkruid op de terreinen
ontsieren het gebied rond de Over-
kluizing. Een situatie, die niet te
lang moet voortduren. Nadat eer-
dere plannen voor hergebruik van
het fabriekscomplex uit financieel
oogpunt of anderszins niet haal-
baar bleken, heeft het gemeente-
bestuuÍ van Wymbritseradiel een
viertal projektontwikkelaars uitge-
nodigd een plan te maken. Uit de
ingediende plannen moet van ge-
meentezijde een keuze worden ge-
maakt, waarna het gekozen plan
aan de bevolking gepresenteerd
zal worden.
Natuurlijk hebben deze projekt
ontwikkelaars niet de vrije hand

. :kregen. Het gemeentebestuur\Íeeft voor het beireflende gebied
een programma van eisen opge-
steld, op basis waarvan de plannen
ontwikkeld moeten worden. Dit
programma van eisen is
voorbereid door de stuurgroep
centrum lJlst waarin naast ge-
meentelijke vertegenwoordigers
ook een afvaardiging zitting heeft
van de Vereniging Stadsbelang en
de commissie Oud-IJlst.
De invulling van een gevoelig ge-
bied als het centrum van IJlst, ook
nog eens gelegen in een be-
schermd stadsgezicht, vraagt extra
zorg. Uitgangspunt voor de invul-
ling van de centrumlocatie vormt

ANNA
SCHRAA-VAN POPTA

GEDIPLOMEERD
PEDICURE

Geeuwkade 11 -Telefoon 53193O

uiteraard de door de gemeenteraad
vastgestelde structuurvisie. Daar-
naast is nog een aantal randvoor-
waarden geformuleerd.
Van belang is natuurlijk de ver-
keerssituatie. Momenteel wordt
het oude centrum (te) zwaar belast
door vooral doorgaand verkeer.
Het doortrekken van de Westergo-
ieane naar de Overkluizing en in
relatie hiermee het (mogelijk) la-
ten vervallen van de brug in de
Sudergoweg achter het voormali-
ge stadhuis moet hiervoor de op-
lossing bieden. Ook de verbinding
naar de Ruterpolder moet hierbij
ingepast worden.
Nieuw te bouwen bruggen mogen
geen hoge taluds hebben. Voor de
brug over de Oostelijke Dijgracht
betekent dit in elk geval een be-
weegbare brug.
Verder moet het mogelijk blijven
de Stads Ee weer voor (kleinere)
boten bevaarbaar te maken. De
doorvaarthoogte van de gemetsel-
de bruggen zal hiervoor vemrimd
moeten kunnen worden, terwijl de
Overkluizing gedeeltelijk open
gemaakt zal moeten worden. De
verbinding met de Westelijke Dij-
gracht kan verbeterd worden door
het bruggetje bij FRISIA te verho-
gen.
Mede door het gedeeltelijk open
maken van de Overkluizing zal de
bestaande parkeergelegenheid ko-
men te vervallen. Deze parkeerge-
legenheid zal moeten worden ver-
plaatst naar de achtenerreinen.
waar de auto's zoveel mogelijk uit
hei zicht geparkeerd moeten kun-
nen worden. Verdiept aanleggen
van parkeemrimte is bespreek-
baar.
De oevers van de Oostelijke en
Westelijke Dijgracht moeten voor
de inwoners toegankelijk worden
met wandelmogelijkheid. Ook
moet getracht worden passanten-
aanleggelegenheid te maken aan
de oever van de Oostelijke Dij-

Reconstructie stadseentrum lJlst

gracht of door vemriming van de
bestaande opvaart. Natuurlijk
moet ook aandacht worden se-
schonken aan een bij de cultuur-
historie van IJlst passende groen-
voorziening.
De huidige bebouwing van de fa-
briekslocaties aan de Ee- en Gala-
magracht zal gesloopt worden, in-
clusief de nog aan te kopen pan-
den van het schildersbedrijf de
Vries. Getracht zal worden het ou-
de gemetselde fabrieksgedeelte
aan de Eegracht (met 1 verdieping
en hoge kap) te handhaven. Na
restauratie kan dit pand een nieu-
we passende bestemming krijgen.
De na sloop van de bestaande be-
bouwing vrijkomende terreinen
zullen ingevuld moeten kunnen
worden met nieuwe bebouwinp.
Zo zal het schildersbedrrjf d'e

Vries hier een nieuwe plek moeten
krijgen. Ook de vestiging van
nieuwe winkels en uitbreiding van
de horeca moet tot de mogelijkhe-
den behoren. Uitbreiding van de
horecafunctie zal echter alleen
toelaatbaar zijn als de váriëteit

vergroot wordt, dus niet meer van
hetzelfde. Te denken valt bijvoor-
beeld aan een (stads)logement.

Ook culturele functies zijn toelaat-
baar. Hierbij kan gedacht worden
aan een informatie-centrum voor
de Friese Ellsteden. al dan niet ge-
combineerd met een stadsloge-
ment. Een dergelijke combinatie
zou een plek kunnen krijgen in het
te restaureren bedrijfspand aan de
Eegracht.
Natuurlijk moet bij nieuwbouw in
hoofdzaak worden gedacht aan
woningbouw. Nieuwe bebouwing
moet zoveel mogelijk in de be-
staande rooilijnen van Oud-IJlst
gerealiseerd worden en mag deze
rooilijnen zeker niet naa.r voren
overschrijden. Bij woningbouw
wordt gestreefd naar bouwen voor
iedereen. Dus niet alleen dure
koopwoningen. Bij de verkoop
van woningen moet het gemeente-
lijk voorrangsbeleid voor de eigen
inwoners eehanteerd worden.

Vervolg op pagina 5
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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. 0515-532211

SIKIVIA
INSTALLATIE & DAKTECHNIEK

Popmawal 4
8651 AE lJlst
Tel. (051s) 531 416

Oud Kerkhof 31-33
8601 EE Sneek
Tel. (0515) 415 307
Fax (0515) 418 033

METALEN DAKPANNEN

Cafí - Biljartcennurn - Zalenuerhuur

SIADSHERBERG
HET WAPEN VAN IJLST

. Sfeeraol Caft . Petit Restaurant ' 2 Wrgaderzalen ' Zonnig terras
. 2leu de Boule-banen' Biljartcenm't'm met:

. 2 Carambo le-tafeb' t Snoo hertafel' 1 Cafebiljart' I Poo lbilj art

t hd,íTlowreeÍlc Autotíjírhool L
. Lestijden 60 minuten
. Opfriscursus voor de niet regelmatige rilders

D. vun der lei - lJlst
(D 05r5 - 532009
Sudergoweg 3ó, 8ó51 CN Ulst

KORT

Met een plofond von

I^//1DTr\\-/rv
weetuwotuboven
uw hooÍd hongt.

INTERIEURBOUW B,V,

Smídssttoot 2ó. 8ó01 WB Sneek
Telefoon: 051 5-422738 - Fox: 051 í421953

slkefi 4e Vfie

Busestraat 26, 8651 BK Ylst, telefoon / fax: 051 í532453

Voor binnen- en
buitenschilàerwerk

Voor ovenverse bakke rsprodukten naar

lDlt lboltlDer O DAll(|l{lrHU
GEEUWKADE 1 _8651 AA IJLST 

- 

TELEFOON 0515-531557

NIET ALLEEN
VRIENDELIJK

MAAROOK
DEKSELS
VOORDELIG!

MEER PLEZIER VAN JE GULDEN EOTtr -N
GALAMAGRACHT 34 IJLST
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vanaf 20.00 uur Bondswedstrijd in
Het Wapen van IJlst en in It Drylt-
ser Kypmantsje.
Amnesty International elke 3e

maandag van de maand, 19.00-
20.30 uur in de bibliotheek.
Kaatsen elke woensdagavond in
De Utherne.
Tafeltennis maandag van 19.00-
23.00 uur, zaterdag van 9.00-
13.00 uurjeugd.
Gymnastiekvereniging De Stán-
fries maandag sporthal 8.45-10.45
uur, 16.30-21.00 uur; dinsdag, in
het Mienskipsh0s, jazz 16.00-
19.00 uur; woensdag sporthal
13.00-19.30 uur; donderdag
17.00-18.00 uur; vrijdag 16.30-
18.00 uur; zaterdag 9.00-12.00
uur in De Utherne.
Amnesty International elke 3e
maandag van cle maand, 19.00-
20.30 uur in de bibliotheek.
Bouw- en Houtbond F.N.V.
Sneek/Wymbritseradiel Contact-
persoon: Douwe Heeringa.
rel.05 15-53 1970.
Gemeente van Jezus Christus
Kinderclub 4 t/m1 jaar; woensdag
13.30-14.30 uur; 8 ím 1l jaar
14.30-15.30 uur. allebei in de
even weken. Info: Lippy Walinga,
tel. 0515-532662. Toffe Tiener-
club: vrijdags 19.30-2 1.00 uun in
de even weken. Info: Johan
Brinksma, tel. 058-250162'7 .

Kopij en/of advertenties:
Inleveren vóór
1 december 1997 b1j
Drukkerii Visser. IJlst.

@ Copyright Drukkerij Visser.

Niets uit deze uitgave mag worden

verveelvoudigd doo. middel van druk,
fotocopie, mikofilm of op eÍigerlei
ddere wijze , zonder voorafgaande

schriftelijke toestemmiag van de

uitgever.

De uitgever behoudt zichzelf het recht

voor ingeleverde kopij te wijzigen, in te

korten of te weigeren.

een uitgave van:
Drukkerij Visser
Galamagracht 9, IJlst
Tel.0515-531318

Redactie:
A. Kuipers
E. Hekman

Zetwerk:
G. Groeneveld-Kroese
Migg bv, Sneek

Opmaak:
Sybe Houtsma en
Migg bv Sneek

Druk:
Drukkerij Visser, IJlst

IJTAND-IJTST
28 nov. 17.00 - 29 nov. 23.00 uur
E.H.J.M. Drenth
S. Sj aerdemalaan 7 2, lJlst
Tel.0515-531263

29 nov.23.00 - 1 dec. 8.00 uur
H. Huismans
De Syl 10, Heeg
Tet.0515-442292

5 dec. 17.00 - 6 dec. 23.00 uur
C.H. de Koning
Ylostinslaan 3, IJlst
TeI.0515-531263

6 dec.23.00 - 8 dec. 8.00 uur
E.H. Mulder
Tramstrjiue 8, Nijland
Tel.0515-569232

12 dec.17.00 - 13 dec. 23.00 uur
H. Huismans
De Syl 10, Heeg
Tel.0515-442292

13 dec. 23.00 - 15 dec. 8.00 uur
C.H. de Koning
Ylostinslaan 3, IJlst
Tel.0515-531263

19 dec. 17.00 - 20 dec. 23.00 uur
E.H. Mulder
Tramstrjitte 8, Nijland
TeI.0515-569232

20 dec. 23.00 - 22 dec.8.00 uur
E.H.J.M. Drenth
S. Sj aerdemalaan 7 2, lllsï
Tel. 0515-531263

.-aI. Hui.run.
De Syl 10, Heeg
Tel.0515-442292

27 dec. 8.00 - 29 dec.8.00 uur
G.J. Schadenberg en J.P. Verdenius
De Skatting 40, Heeg
Tel.0515-442300

3L dec. L6.00 - 2 jan. 8.00 uur
E.H. Mulder
Tramstrjitte 8, Nijland
TeL.0515-569232

2jan. 17.00 - 3jan.23.00 uur
E.H.J.M. Drenth
S. Sj aerdemala an 7 2, lJlsÍ
TeI.0515-531263

3 jan. 23.00 - 5 jan. 8.00 uur
H. Huismans
De Syl 10, Heeg
Tet.0515-442292

9 jan. 17.00 - 10 jan. 23.00 uur
C.H. de Koning
Ylostinslaan 3, IJlst
TeI.0515-531263

,AOENIOA
21 november
22 november
26 november
26 november

H.C.S. Spit
27 november N.C.V.B. skriuwster Froukje Annema komt met de

lezing 'De wràld fan pinne en papier, Mienskipsh0s.
28 november Uitvoering Fryske Krite 'Meiinoar ien', Mienskips-

h0s.
Uitvoering Fryske Krite 'Meiinoar ien', Mienskips-
h0s.
Sinterklaasfeest, buurtvereniging 'De Rat', 13.30 uur
Mienskipsh0s.
Bridgeclub, Mienskipsh0s.
Huiskring 'Jong Volwassenen', ds. H.C.S. Spit, voor
locatie bellen 531292.
'Micha k ing', kerkgeschiedenis, J. Ariesen,
Schaapskooi, 20.00 uur.
Leerhuis Litureie 'Over de H.C.S.
Eehof, 20.00 uur.
Bridgeclub, Mienskipsh0s.
Klaverj assen, Mienskipsh0s.
Bridgeclub, Mienskipsh0s.
Bond van Plattelandsvrouwen, Kerstavond.
Leerhuis 'Catechismus', J. Ariesen, Eehof,9.30 uur.
Huiskring 'Jong Volwassenen', voor locatie bellen
531292.
Bridgeclub, Mienskipshfi s.

Gez. Advent en Kerstviering met Christenvrouwen
uit Ulsq Mienskipsh0s.
Kerstconcert van 'Concordia' en 'Euphonia' in de
Stadslaankerk om 20.00 uur. toegang giatis.
Open Deur Kerstnachtdienst, Mauritiuskerk, 22.30
uur, ds. M.N. Ariesen-Holwerda.
'Friends', Mienskipsh0s.

29 november

29 november

I december
3 december

9 december

10 december

10 december
12 december
15 december
17 december
17 december
17 december

17 december
18 december

21 december

24 december

27 december

Sjoelen vanaf 4 oktober, iedere
maandagmiddag in Nij Ylostins,
aanvang 14.00 uur.
Interkerkelijk koor (Euphonia'

repetitie iedere dinsdagavond
20.00-22.00 uur in het Mienskips-
hOs.

Muziekkorps'Concordia' repe-
titie iedere maandagavond van
19.30-2L.30 uur in het Mienskips-
hfis.
Jeugdkorps 'Tusken de Noaten'
o.l.v. Albert Dam, repetitie elke
vrijdag van 17.00-17.45 uur
m.u.v. de schoolvakanties, in de
Schaapskooi.
Judo lessen, iedere dinsdag
17.00-19.00 uur in sporthal De Ut-
herne.
Volksdansen De Yleke Dounsers,
jongerengroep dinsdagavond
20.00-22.00 uur, I keer in de 14
dagen in het Himsterh0s te Oost-
hem. Ouderen iedere dinsdasmid-

dag van 13.30-15.00 uur in het
Mienskipsh0s.
Schaken elke dinsdagavond in
Het Wapen van IJlst.
Biljarten Biljartvereniging'De
Stadsherberg', elke maandag-
avond voor geoefenden. Recre-
atiebiljart voor 55+, elke dinsdag-
en donderdagmiddag van 13.30-
17.00 uur.
Dammen elke maandagavond in
Het Wapen van IJlst.
Bejaardengymnastiek in Nij
Ylostins, elke vrijdag vanaf 14.30
uur.
Badmintonvereniging Flash elke
donderdag van 18.00-22.30 uur in
De Utherne.
Volleybalvereniging Stànfries
elke maandag van 18.30-19.45 uur
en elke dinsdag 16.00-23.00 uur
Volleybalvereniging V.O.P. ie-
dere woensdagavond van 19.30-
20.30 uur dames; en elke woens-
dagavond van 19.30-20.30 uur he-
ren. Iedere vrijdagavond heren-
zaalvoetbal van 18.00-19.00 uur.
Dartclub iedere dinsdasavond

NS-plaatsbewiizen
verkriigbaar bii
boekhandel Visser
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Lippenwalde 2
8622 DD Hommerts

Voor taxaties en bemiddeling bij
verkoop/aankoop van:

- woningen

- recreatiewoningen

- landerijen etc.

Tel. 0515-443567
(Ook's avonds en zaterdags)

ln het bezit van SvM-makelaarcdiploma

EaEa:
=ès
eE
=o

Renorotkr &Nieuwbouw

VAN VLOER TOÏ DAKPAN
ONDERHOUDSBEDRIJF HUISMAN!

DE FTNNE 6, 8651 CW |JLST, 0515-532023

De slager aan de gracht,

die heeft vlees dat is heel zacht.

Lekker gekruid gehakt

v00r u een gemak.

Vele soorten worct

en u eet als een vorst.

Naar vele andere s11rten kunt u vragen

u noet naar eens een gokje wagen.

ln de winkel ontmoeten wij u graag

en leggen wij hel vlees v00r u 0p de waag,

Slagerij Zijlstra
Eegracht 65, 865| EH lJlst
Te|.0515-531309

q,v Uitvaartvereniging "Laatste Eer" lJlst

>i< Stijlvolle verzorging van begrafenissen en crematies
:i: Opbaring in eigen aula in lJlst met onbeperkt

bezoekgelegenheid voor nabestaanden
::; Indien gewenst opbaring thuis met koeling
* Dienstverlening zonder winstbejag met voor leden

bovendien financiéle tegemoetkoming
j,: Door samenwerking met Axent-verzekeringen is

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

>i: Bode J. Plantinga, dag en nacht bereikbaar
o514-591372

Inlichtingen: A.A. Seinen, De Kling 11, lel. 0515-532558

Waarom kopen.-.
als u Yoordelig
kunt huren?

De doe-het-zelver huurÍ bij
ons o.a.: . Ladders. RoL
steigers . Speciemolens
. Cirkelzagen . Decoupeer-
zagen. Boormachines
. Parketschuu rmachines
. Schuurmachines. Grond-
of Tuinfrezen . Ketting-
zaoen enz. enz.

lgl
Itgffiil#I'l

Voor alles wat mel uw auto le maken heeÍt
Nu ook algemene peÍi0dieke keuringen (A.P.K.)

M. SITPERDA
Gereedsshapverhuur

Sudergoweg 54, Ulst
0515-426020|05 1 5-531 260

STICKER.
RUILBURO

*
ERWIN ZIJLSTRA

*
Waterkers 13

8607 ES SNEEK
te|.0515-422339

Rogmolewei I 8651 CW lJlst 0515-532386

Gn Jr1 VmmvoND Noc.H,nr Dr

ROt?
DE STor,p Is DE JursrE Pr,EK VooR EEr{ AvoND BowrEN

Seprsragen: STÀRT Bo\ryLnIG-SErzoE{ VooR BEDRTIVH\, VEREVIGtrIGB,I E{ HulsvRouwÊ,I
vooR INFo 0515-424044

rrE sror,p. DE r,EUKsrE BÀr,r,ENrENr vÀN sNEEK dgStolpA
Smidssbaat 6 0515-424044 (industrietenein De Hemmen) Sport lestaufant L €i;-:*

H"MM
- Terrasbestrating
- Tuinonderhoud
- Voor alles op

tuingebied

Bel voor
vrijblijvende ofÍerte
te|.0515 - 53 26 86

Voor verf en behang
doe-het-zelf-,

ilzer - en visarti kelen,
klompen en laarzen,

blijft het adres

\ *soNHErDsQ

,4fuíaí&
( í Sicco Siaerdemalaan43
\ \ 8651 BA rJlst

I \ Tel./fax: 0515 - 532592
I I Autotel.: 06 - 53209183

*s kadobon
*s kadotijd
* kersttijd
* tijd voor de

s c ho o nhei.ds s p e c ialis t
Duo-behandeling, voor
vriendinnen, moeder en
dochter, echtpaar.
Behandeling ook's avonds.

AUTORIJSCHOOL

Anneke Klootwijk
&

Onno Swart

Voor al uw
rijbewijzen

Hommerts
Tel.0515-443600

06-526141 35

J..@..DEVB\E_-S
Galamagracht'13, Ulst

ret.0515-531387

A Aannemersbedriif

\Ë/ [Ellllga-spiiksma
Voor al uw
* Nieuwbouw
* Verbouw
* Onderhoudswerk
Vraag om vrijblijvende
prijsopgave
van uw bouwplannen

Tefefoon 0515-442278 / 051 5-531 228
TeleÍax 0515-443659

1!v0B
BOUII'BEI!RIJF
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Reeonstruetie stadseentrurn Ulst
Verttolg van pagina I
De bebouwingshoogte wordt op
maximaal 2 bouwlagen met kap
gesteld. Incidentele bebouwing in
3 bouwlagen, plat afgedekt, is toe-
laatbaar, maar dan wel met bijzon-
dere aandacht voor de bovenaf-
werking. Aan de achterzijde van
de Eegracht moet rekening wor-
den gehouden met de historische
relatie stad-open landschap.
I - urvulling van het cenÍumge-
bied moet zodanig plaatsvinden,
dat hier een ontmoetingsruimte
voor de bevolking kan ontstaan.
Daarnaast moet in of nabij het
centrumgebied ruimte zijn voor
een jeu de boulesbaan/kaatsgele-
genheid. Ook de.laarlijkse kermis
moet hier gehouden kunnen wor-

De vroegere Voorstreek, Zonder overkluizing, omstreeks 1910. Nu de
Ee- en Galamagracht.

den. Muziekoptredens en open-
luchttheater moeten hier een plek
kunnen vinden. evenals de jaar- en
weekmarkt. Al de-,. l.liviteiten
mogen ook gesitueerd worden op
een plek met een multifunctioneel
gebruik, zoals bijvoorbeeld een
parkeerterrein of een groenvoor-
ziening.
De vier ontwikkelde plannen lig-
gen inmiddels bij de gemeente
Wymbritseradiel. Nadat uit deze
plannen één plan is gekozen, zal
de gemeente de bevolking hier-
over informeren. Nadere informa-
tie van de gemeente volgt.
Na presentatie van het uiteindelijk
gekozen cenÍumplan zullen wij
hierop in het Kypmantsje uitvoe-
rig terugkomen. -

Fffgelnijs

Vogelwacht
Ulst/Oosthem
e.o.

Nog jonge eendjes op het erf van
R.K. Abma te Pikesyl.
Alleen, moedereend laat het afwe-
ten en dat was jammer, maar de
familie Abma past er goed op. Het
valt niet mee om ze groot te krij-
gen.
Een raamslachtoffer. Een koper-
wiek (readwjuk) vloog tegen het
raam bij R. Schraa, Eegracht op
20-09-1997. Jammer voor deze

. operwiek. Hij was ook nog een
\an de eerste áoortrekkers hier in

IJlst. Er zijn nog geen eerdere
meldingen geweest.
Overstekend groot wild. S. Was-
senaar uit IJlst zag bij de Kijkhut
van de Jutrijp 3 reeën uit het riet
verschijnen; ze gingen zwemmend
de Wijmerts over en verdwenen
op het Deeklàn (de b0tlànnen). Dit
was wel een uniek gezicht, want
overdag verschuilen ze zich vaak
in het riet.
De ganzen komen ook weer uit het
hoge noorden. De eerste kleine
rietganzen (blaupoatsje) werden
weer gezien boven IJlst op 28-09-

Taxicentrale
ZUID-WEST-FRIESLAND

Taxi Gaasterland O51 4-57 1 377
Taxi Soeerstra 0515-5434OO

Postbus 459, 8600 AL SNEEK

Alg. tel.nr.: 051 5-430300

1997. Ongeveer honderd stuks,
door H. Postma en Sj. Landman.
En op 05-10-1997 werden onge-
veer 400 kleine rietganzen gezien
Iangs de Skatting door Joh. de
Jong, IJlst. En als dit gelezen
wordt zijn er al duizenden.
Drie Nijlganzen gezien brj de Py-
kemar door A.K. Abma, Nijezijl
op 29-09-1991. Ook werden er 6
nijlganzen gezien bij Folsgare op
30-09-1997 door mevrouw T. Vis-
ser-Feenstra uit Oosthem. Ze wer-
den ook nog gezien bij de Zwarte
Brekken, op de Krite en het Oud
Hof. Deze gans breidt zich lang-
zaam uiÍ. Hij is waarschijnlijk uit
parken ontvlucht. Het is een ag-
gressieve gans. Hij dult geen en-
kele watervogel bij hem in de
buurt als hij ztt te broeden. Hij
oogt ook niet vriendelijk met zo'n
bruinkleurige ring om zijn ogen.
Zijn leefgebied is het stroomge-
bied van de Nijl in Egypte tot
Zuid-Afrika.

. De Smienten (smjunt) zijn ook
weer terug uit het noorden. Zo zag
Joh. de Jong, IJlst 200 in de Hisse-
mar op 05-10-1997. Ze trekken
vaak 's avonds over als het mooi
stil weer is. Dan hoor je de roep
van de smient duidelijk. U moet
maar eens goed luisteren; de roep
is fluitend hieuw, hieuw, hieuw.
In de winter ziet u de smient vaak
in gezelschap van ganzen, vooral
als er een laagje sneeuw ligt. De
gahzen halen de sneeuw er weg.
zodat ze bij het gras kunnen ko-
men en daar profiteert de smient
van.
Een boomkruiper (beamkr0per);
het leek wel een muurkruiper. Hij
kroop zo bij de gevel omhoog op
09-10-1997 bij de Westergoleane,
gezien door fam.Tuinstra.
Een ransuil íhoarnrlle) gezien in
de Ylostinslaan op 1l-10-1997

door mevrouw V.d. Burg, Ylost-
inslaan.
Een goudhaantje (goudtÍfke)
vloog zomaar de keuken binnen
bij fam. Kroes te Pykesyl op 12-
10-1997. Hij werd goed bekeken
en daarna weer losgelaten. Je
moet zo'n klein vogeltje wel goed
bekijken want je krijgt niet vaak
de kans. Het is het kleinste vogel-
tje van Europa. Het goudhaantje
komt ook uit het hoge noorden en
is op trek naar het zuiden. In Ne-
derland broeden ze ook wel. maar
dan alleen in de grootste bossen.
Nog 7 boerenzwaluwen (boeres-
wel) gezien tussen Jutrijp en IJlst
op 14-10-1997, door Sj. Landman,
IJlst.
Er werden brandganzen gezien
(paugoes) op l4-l}-1997 door L.
Geerligs rondom de Iewei.
De kolganzen (blesgoes) 30 stuks
werden gezien door Sj. Landman
op 15-10-1997 rondom de Ien-
drachtwei.

Een wonderlijk gezicht was het als
je de polder van de Iendrachtwei
ovenag. Het leek wel of hing er
heel laag dauw over het weiland.
Bij nader inzien bleek het allemaal
spinrag te zijn. En het was bezaaid
met kleine spinnetjes. De sk0le en
de stelten waren bezaait met snin-
netjes en spinnenwebben. En als
je even stilstond had je allemaal
spinnetjes in je haar en op je kle-
ren. Het gebeurt wel eens dat je 's
morgens vroeg wat sprnrag voor-
bij ziet waaien , maar zo erg als dit
heb ik nog nooit meegemaakt. Het
weer was zonnig en windstil, het
gebeurde om een uur of twaalf,
dus op het warmst van de dag. Het
bleek later bij navraag aan Joh. de
Jong, Ureterp (Omrop Fryslàn)
dat het te maken had met de hoge
temperatuur en droogte. Ook was
er bijna nog geen nachtvorst ge-

weest. Dat de spinrag een deken
vormde kwam doordat er geen
wind stond. Zo blijkt de natuur al-
tijd voor verassingen te zorgen.
Dit is gezien op 15-10-1997.
50-60 kramsvogels (fjildlyster)
gezien op 22-10-1997 door
R. Schraa, IJlst.
Ook werd er nog een houtsnip
(wàldsnip) gezien op 22-10-1997
door R. Schraa, IJIst. Ook deze
mooie vogel zoekt zrjn weg weer
naar het zuiden. Een weg vol ge-
varen. Onder deze soort komen
veel raamslachtoffers voor.

Vogelnieuws graag bij Sj. Land-
man, tel. 0515-532046.

Vogelwacht IJlst- Oosthem e.o.

MIJN HOBBY
UW GEMAK...!
Het vertrouwde adres voor al uw
slijpwerk, zoals: scharen, messen,
tuin- en hobbygeÍeedschap"

Het is verstandig om in de
winterperiode uw luingereedschap
te laten slijpen/ondeÍhouden.
Onderhoud van alle soorten
grasmaaieÍs.

Wist u dat uw botle bestekmessen
geslepen- oÍ van een nieuwe kaÍtel
kunnen worden voorzien?

Ook weer het juiste adres voor het
sliipen van uw schaalsen.

Uw gereedschapslijper:

Henk de Vries
Bockamastraat 27
Tel. 531 782
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Occasions en
Nieuw-verkoop
Goede service

Tel.531249
Holtropweg 5

Reparatie
Plaatwerk - Spuiten

. bloemen en planten

. bruids- en grafwerk

. kado-artikelen

. tuinplanten

verder alles wat met
'groen'te maken heeÍt.

Bestratingsbed rijf
Zwaagman B.V.

Voor particulier en bedrijf

Vraag vrijblfivend
prijsopgave

Fam. Leverstraaï22
8603 EC Sneek

Tel.0515-430454

S. Wiersma
pianostemmer

Reparatie
Verkoop

S. Sjaerdemalaan 53
8651 BA IJlst

TeI.0515-533127

Autobedrijf J. Osinga krijgt autowasserette
In de maand december
neemt autobedriiÍ J. Osin-
ga een nieuwe autowas-
serette in gebruik. Deze
wasstraat, nieuw in lJlst,
is momenteel in aanbouw-
Het wordt een doorrijwas-
straat met maar liefst zes
verschillende program-
ma's. De openingsdatum
is nog niet bekend. Deze
zal door middel van Íol-
ders tijdig bekend worden
gemaakt. Opnieuw dus
een extra voorziening
voor de lJlster automobi-
list.

Bij autobedrijf J. Osinga aan de
Rogmolewei 9 in IJlst is momen-
teel een autowasserette in aan-
bouw. Een voorziening, die lJlst
nog steeds moest ontberen. De
heer Osinga verwacht een duide-
lijke markt voor een wasstÍaat en
heeft daarom, na enig onderzoek,
het initiatief genomen zijn autobe-
drijf uit te breiden met een auto-
matische wasinstallatie. Deze
wasinstallatie bestaat uit zelfrij-
dende roterende borstels. De auto
wordt aan de voorzijde naar bin-
nen gereden en verlaat de was-
straat gepoetst en wel aan de ach-
Íerzrjde. Er kan uit zes verschil-
lende programma's worden geko-
zen. U kunt de auto volledig laten
wassen. Ter bescherming voor de
komende winterperiode kunt u de
auto van een waxlaag laten voor-
zien. En na de winter kunt u de pe-
kel aan de onderzijde van de wa-
gen laten afspuiten. Het spreekt
voor zich dat de installatie aan alle
milieutechnische eisen voldoet. U
kunt uw auto daar dus op een ver-
antwoorde wijze laten wassen.
Naar verwachting zal de wasseret-
te in december a.s. in gebruik kun-
nen worden genomen. Na een test-
periode zal de officiële opening

plaatsvinden. Het is de bedoeling
de ingebruikstelling van de was-
straat te combineren met een open
huis van het garagebedrijf. Nadere
informatie hierover treft u aan in
een nog te verspreiden folder. De
opening zal ongetwijfeld gepaard
gaan met de nodige acties. Let dus
op uw brievenbus.

Autobedrijf Osinga is een relatief
jong bedrijf. Gestart in 1992 in
Nijezijl, eigenlijk als hobby, is het
uitgegroeid tot een compleet gara-
gebedrijf. Inderdaad, begonnen als
hobby. De heer Osinga was name-
lijk voorheen werknemer in een
bedrijf en voerde in zijn vrije tijd
reparaties uit aan auto's. Toen zijn
werkgever failliet ging, kwam de
heer Osinga voor de vraag te
staan: hoe nu verder. Omdat zijn
hobby-activiteiten toch al uit de
hand waren gelopen en hij boven-
dien in het bezit was van alle be-
nodigde papieren, was de keuze
eigenlijk niet zo moeilijk. De stap
naar een eigen garagebedrijf was
toen snel gezet In Nijezijl kon dit
natuurlijk niet gerealiseerd wor-
den. De bouw van een compleet
nieuw pand op het industrieterrein
Roodhem te IJlst was toen de vol-

gende stap. In december 1995
werd het pand, dat grotendeels in
eigen beheer tot stand kwam. in
gebruik genomen.
Het bedrijf had de wind mee. Alv
snel werden alle mogelijke voor-
komende werkzaamheden ter
hand genomen, zoals reparaties,
APK-keuringen etc. Ook auto-
schades worden verzorgd. Daar-
naast kunt u bij Osinga terecht
voor de aankoop van een nieuwe
auto, maar vooral voor de aan-
koop van tweedehands wagens.
Vakgarage Osinga heeft altijd
tweedehands wagens op voorraad,
maar verzorgt op verzoek ook de
verkoop van uw tweedehands au-
to.

Vakgarage Osinga, inderdaad. Het
autobedrijf Osinga is namelijk
sinds begin 1997 aangesloten bij
de landelijke organisatie'vakgara-
ge', waarbij ca. 300 Nederlandse
garagebedrijven zijn aangesloten.
Naar verwachtrng zal het bedrij_
per januari lgg8iveneens uung"--
sloten zijn bij de BOVAG. Een
snelle en brede ontwikkeling van
dit eenmansbedrijf. En weer een
extra voorziening voor IJlst en
omgeving.

Fotopruzzcl
Geen eenvoudige opgave in het
oktobernummer, maar toch een re-
delijk aantal inzendingen. Wat u
zag was het bovendeel van de op-
haalbrug naar de R0terpolder aan
het eind van de Eegracht. Uit de
goede inzenders trokken we de
oplossing van Jan Willem Kempe-
naar, pla Jonker Rispensstraat 9.
De nieuwe foto van een stukje
IJlst mag niet al te moeilijk zijn.
Het heeft veel te maken met het
hoofdartikel in dit Kypmantsje.
Ook hier is bij een goede oplos-
sing weer een waardebon le win-
nen van f 25,00.

Uw oplossing moet dan wel voor
I december bij Boekhandel Visser I 

worden ingeleverd.
De redactie
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Het jubileum was een echt jubi-
leum. want ook in de oorlogsjaren
gingen de repetities 'gewoon'
door. Dit was in die periode geen
vanzelfsprekendheid, want sa-
menscholen van meerdere perso-
nen was niet toegestaan zonder
toestemming van de bezetter. De
Vereniging kreeg in die jaren tel-
kens voor de periode van drie
maanden toestemming van de Pro-
cureur-Generaal, fungerend Ge-

dag 26 november 1957. Maar niet
alleen het 25-jaige bestaan van de
vereniging werd gevierd. Nog
steeds immers was de heer Tj.J.
van der Velde dirigent van het
koor, zijn eerste koor! En een
viertal actieve leden, mejuffrouw
Teatske Visser en de heren Frans
Bakker, Pieter Hoomans en Jan de
Haas, samen met ds. Jansen mede-
oprichters van het koor, jubileer-
den eveneens. Bovendien was me-

BEWI.,S VAN TOEGANG
VOOB DB

JAARLIJKSCHE UITVOERING
DER

Chr, Gemengde Zangverceniging ,,EUPHONIÀ" te IJIST
(Di!.ctd. d. EG.r Tt. t. y. d. v.ld.)

in ONS GEBOIIW, op DONDERDÀG 26 DECEMBER 1935 (2e Kerstdag)

ÀÀNVÀNG 's avoods 7,30 uur 

-

P...rr.id..: d. W.re..v. H..! D.. t. C. M. IÀNSBN, hrc-Voo.ft.r

PROGRÀMMÀ:

OPENING door den Feestleider.

o HERDER ISRAËLS
HERDERS, HOE, ONTWÀAKT GI' NIET?
BIJDRAGE van een der l€deD.

CANTATE .,KERSTFEEST'' NO. 2 ,

TABLEÀU.

P AUZÊ
7. SAMENSPRAÀK, setfreld, .,NU SIJT WELLECOME , Kerstspel door P, de Boer
8. STILLE NÀCHT . G. Niennurs

9. KRYSTTIID . I. Nauta
10. ENGLENKOOR I. P. Schnidt
II. TABLEAU.
12, LENTE H. W. dE WOIfi
13. ÀVONDKLOKKEN. Den Boroianskv
I{, SLUITING.

Entrée f0.35 per persoon; gehuwden f0.50 per paar

Gehuwde werkloozen f0.35 per paar
'S AVONDS AÀN DE ZAAL IO,4O PER PERSOON

Verboden te rooken !@

westelijk Directeur van Politie,
om ten huize van de directeur, de
heer Tj.J. v.d. Velde te repeteren,
onder de strikte voorwaarde, dat
geen onderweryen van politieke
aard ter sprake werden gebracht.
Op zondag 6 oktober 1957 be-
stond 'Euphonia' dus 25 jaar. Dit
jubileum zou op dinsdag 5 novem-
ber gevierd worden, maar de A-
griep gooide roet in het eten. De
griep greep zo om zich heen, dat
het bestuur zich genoodzaakt zag
het feest te verplaatsen naar dins-

vrouw Van der Velde-de Jong ook
reeds 25 jaar als werkend lid aan
het koor verbonden. Een vrervou-
dig jubileum dus.
De viering van hetjubileum dreig-
de echter opnieuw in gevaar te ko-
men. Sneeuw en gladheid maak-
ten de wegen vrijwel onbegaan-
baar. Reden ook waarom het
Leeuwarder Koor niet mee kon
werken aan deze feesteliike
avond.
Desondanks werd het eenzeeÍ ge-
slaagde avond met zang, mtJziek

, 
ORWI8 ITÏ ALOE $'T|EOfi'JE,

Zangverenigtrg t Eophonia'
De Christelijke Zangvereniging'Euphonia', opgericht op 6 oktober 1932 op initiatieÍ van de toenmalige N.H.-predikant ds.

Jansen, herdacht op I december 1947 het heuglijke Íeit van het 1S-jarig bestaan in 'Het Gebouw'. Gedurende deze periode,
dus vanaÍ het begin, stond het koor onder leiding van de heer Tj. J. van der Velde. De avond bestond, naast de gebruikelijke

toespraken, uit de opvoering van een door de heer C. Frankena, actieÍ lid van de vereniging, geschreven revue ln a OeOrllrien.

en toneel, terwijl de neven Bakker
met hun goocheltrucs verbluffen-
de staaltjes van vingervlugheid
lieten zien. Een geslaagde avond,
die pas om 02.30 afgesloten kon
worden!
Natuurlijk ging de zangvereniging
ook regelmatig op reis, niet alleen
naar concoursen. maar ook ge-
woon voor de gezelligheid. Ande-
re verenigingen gingen ook op reis
en dus wilde de zangvereniging er
ook wel eens een dagje op uit trek-
ken. De reislust was groot, maar
de beurs smal in die beginjaren.
Een oplossing werd echter gevon-
den. Men trok er met de praam op
uit. Via Dijgracht en Kerksloot
ging het naar een eilandje in de
Brekken, waar de dag met spelen
en een natje en een droogje werd
doorgebracht. Op twee potkachel-
tjes werd zelfs een warme maaltijd
klaargemaakt. Op de terugreis kon
men worden gesleept achter de

TE HUUR
Sinterklaas-pak f 75,-
Zwarle Piet-pak / 55,-
Kerstman-pak Í 35,-

Inlichtingen:
OR'DE KOGGE'

Tel. 531725

motorboot 'Record' van de firma
Bakker uit lJlst. Via de Woud-
vaan, Sneek en de Ceeuw arri-
veerde het koor weer in IJlst, waar
men voldaan weer voet aan wal
zetIe.
In later jaren werd de praam ech-
ter vervangen door de touringcar
'Friso' en werd de rest van Neder-
Iand verkend.

In oktober van dit jaar vierde In-
terkerkelijk Koor 'Euphonia' - zo-
als de naam tegenwoordig luidt -

zijn 65-jarig bestaan.

% o

ondergoed aktie
DAMES EN HEREN

4 SLIPS HALEN 3 BETALEN

,rolp, -btril - knlt

êala,ugdff8, Y($

frL. 0il5-531229

GELDIG IN DE MAAND DECEMBER

(zolang de voorraad strekt)
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7 %lr'*r*hoekd
.4lomskikkursussen

.4reidsboeketten, korsages en oar

filomwurk
Richtsje Wijnja
De Himmen 29
Easthim
Tit.0515-532607

Drvlts...
it aldê stedsj e

foto- en verhalenboek over lJlst
176 pag. met meeÍ dan 260 foto's

form. A4, gebonden met stevig omslag
prijs / 42,50

verkrijgbaar bij:

BOEKHANDEL VISSER

Brand Oil
trirï;ffilKK
ffi#E-;*tr

-':ryRoodhemsterweg 14, IJlst
Te1.0515 - 53 1436 / pivé 53 18 58

U KUNT HIER TERECHT VOOR:
. Reparaties. Grote & Kleine Beurten

APK GRATIS BIJ GROTE BEURT!
. Autospuiten en schadeherstel
. Verkoop van Nieuwe & gebruikte auto's

BRAND OIL TANKSTATION
. Diesel en benzineverkoop

W,mí"iR^ffis^mn
NIEUWBOUW . BETONBOUW . RESTAURATIE

ONDERHOUD. WEG. EN WATERBOUW
Roodhemsierweg 4

Postbus 29 - 8650 AA Ulst
ïel. (051 5) 53 1 I 80 - Fax (051 5) 53 23 23

Geboortekaartjes, Trouw- en Gelegenheidskaarlen worden
bfi ons vakkundig gedrukt. Boeken ter inzage!

iii{:^#r::#
Galamagracht 9, Ulst, 051 5-531318

vqn

fsl./fax: 0515 -531+6e

mob.tef . 06-52 sog agts

q90goo2@'*
ffi

dk****t*x:ctr***xp*ë*edxffi ie*'*'+r. #-srb:Ètf tdËe€{*i!"bss}&"$:";vffi

STIEIUSTRA Gr UrrN DER WAL - IrLST ffi
o Walbeschoeiing o Jachthavens o Riolering o Gemalen

Iets dat je alleen om het geld doet,
zal mislukken;Íimrfij

VOOR WONING-
EN

UTILITEITSBOUW
Installatiebedriif

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

Nevenvestiging lJlst
Eegracht 105
tel. 0515-532642
tel. Sj. Wiebenga 0515-531529

Voor al uw:
. Kruidenierswaren
. Groente en Íruit
. Vers vlees.en vleeswaren
. Brood en gebak
. Diepvries enz. enz.

Speciale drogisterij en
kosmetica-afdeling

Let op onze wekelijkse folder

SPEERSTRA'S
VOORDEELMARKT
Stadslaan 2 - Telefoon 531206

BROUWER

Schilders-

Haitze Osinga

Jk Binnen- en buiten schilderwerk
Jk Saus- en behangwerk

Jk Enkele en dubbele beglazing
it spackspuiten 

s6r7 LH i#:tJi
Jt Kleinschalig timmerwerk Tet.0515 ss226s
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15 Jaar Post
Woninginrichtirg lJlst
Woninginrichting Post, gevestigd àan de Galamagracht 20 te
lJlst bestaat inmiddels al weer 15 jaar. Dit derde lustrum
wordt momenteel gevierd met de nodige actie-aanbiedingen
en gelukskansen voor de kopers. In 15 jaar is een prachtig
bedrijÍ opgebouwd, dat een Íunctie vervult voor de gehele re-
gio. Een bedrijÍ dat staat voor kwaliteit en service.

Woninginrichting Post werd in
1982 opgericht door de heer Fop-
pe Post. De heer Post had in die
tijd plannen zich te vestigen als
zelfstandig ondememer in de wo-
ninginrichtingbranche. Een ge-
schikt bedrijfspand was op dat
moment niet voorhanden. Toen de
gemeente IJlst het pand Galama-
gracht 18 (de voormalige Spar-
winkel) te huur aanbood, besloot': heer Post deze kans met beide

\anden aan te grijpen. Het nieuwe
bedrijf ontwikkelde zich voor-
spoedig en in 1990 kwam zoon
Fons Post als vennoot bij zijn va-
der in de zaak.
Door de groei van het bedrijf was
het winkelpand Galamagracht l8
al spoedig te klein. Een goede pre-
sentatie van de produkten was niet
mogelijk. Toen zich de mogelijk-
heid aandiende het pand Galama-
gracht 20 (voorheen groentezaak
de Meer) aan te kopen, was de be-
slissing snel genomen. Het nieuwe
pand werd geheel verbouwd. De
voormalige winkel. woning en op-
slag werden tot één grote winkel-
ruimte omgetoverd en het geheel
werd van een compleet nieuw in-
terieur en een nieuwe presentatie
voorzien. Door de verkregen
ruimte was het bovendien moge-

. k het aanbod te uit te breiden\-het slaapsystemen. Bij slaapsys-
temen moet in dit verband meer
sedacht worden aan 'de inhoud'

van de bedden, zoals bodems, ma-
trassen, boxspringcombinaties etc.
Hoewel de winkelruimte voorlo-
pig voldoende mogelijkheden
bood en biedt, is er nog wel sprake
van één ruimtelijke wens. Voor de
opslag van materialen wordt na-
melijk gebruik gemaakt van de
voormalige bedrijfsruimten van
Frisia aan de UiÍenburg. Een goe-
de oplossing, maar ook een oplos-
sing met enige nadelen. De wens
is dan ook achter het eigen be-
drijfspand voldoende ruimte te
kunnen bouwen voor (in de toe-
komst) verdere uitbreiding van de
winkel, maar vooral voor opslag.

Het bedrijf groeide in het nieuwe
pand verder uit. In 1996 deed zich
opnieuw een verandering voor, dit
maal een personele verandering.
De heer F. Post sr. trad uit de ven-
nootschap. Vanaf dat moment
werd het bedrijf voortgezet door
de heer F. Post jr. en zijn echtge-
note, mevrouw Petra Post-van der
Zee. Natuurlijk is de heer Post sr.
wel actief gebleven in het bedrijf.
Naast zijn aanwezigheid in de
winkel stoffeet hij meubelen. De
heer Post jr. verzorgt, naast de
winkel, de externe contacten en
hij stoffeert, zowel bij particulie-
ren als bij bedrijven. Mevrouw
Petra Post vindt u veelal in de
winkel, terwijl zij daarnaast de ad-
ministratie verzorst.

In drukke tijden kan verder een
beroep worden gedaan op een
free-1ance stoffeerder. Voor grote
projecten, zoals bijvoorbeeld be-
drijfskantoren, kan bovendien te-
mggevallen worden op extra
krachten in de vorm van collegiale
uitleen. Tenslotte vindt het naaien
van vitrages en gordijnen rn een
gespecialiseerd atelier plaats.
Woninginrichting Post richt zich
niet alleen op de IJlster consu-
ment. Het bedrijf vervult een re-
gionale functie. Zo heeft men
klanten afkomstig uit bijvoorbeeld
Oosthem, Abbega, Blauwhuis,
maar ook uit Sneek. Goede kwali-
teit, goede service en een goede
bereikbaarheid zijn uitgesproken
positieve punten voor dit bedrijf.
Woninginrichting Post is aange-
sloten bij de landelijke Woonsfeer
formule. Een must in de huidise

tijd, waarin trends elkaar snel op-
volgen. Een landelijke formule
kan de aangesloten woninginrich-
tingbedrijven op velerlei gebied
ondersteunen. Denk hierbij aan
het volgen van trends, de geza-
menlijk presentatie, het voeren
van reclame en niet te vergeten de
gezamenlijke inkoop. Alleen op
deze wijze kan de klant optimaal
bediend worden.
Het woninginrichtingbedrijf Post
heeft voorts het predikaat Forbo
Gilde Lid ontvangen. Het bedrijf
is namelijk ook gespecialiseerd in
Mamoleum vloerbedekking. Ta-
pijt en marmoleum kunnen deco-
ratief verwerkt worden, in patro-
nen er/of verschillende kleuren.
Nogmaals, goed advies, vakman-
schap, kwaliteit en service staan
hoog in het vaandel bij Woningin-
richtine Post IJlst.

Nederlandse Christen Vrouwenbond
Op 23 oktober zijn we weer in ver-
gadering bijeen. Er is een enorme
opkomst. De spreker is deze avond
de heer Holland van het verpleeg-
huis de 'Ielànen'. Hij houdt eerst
een algemeen praatje. Hij vertelt
over het verpleeghuis 'De Ielànen'.
Het is gelegen tussen de vroegere
landerijen en het riviertje de Ie. Al-
les is begane grond en buitenom
volop gelegenheid te wandelen.
Sinds enige tijd wordt er samenge-
werkt met de 'Flecke' in Joure.
Welke mensen worden hier nu op-
genomen? Dit zijn diegenen die
niet meer thuis of in een verzor-
gingshuis, vroeger bejaardenhuis,
de zorg kunnen krijgen die nodig
is.
Een verpleeghuis is voor somati-

sche en psycho-geriatrie patienten.
Wat nu is dementie? Dit kan ook
op een vroegere leeftijd van 30 à
40 jaar reeds optreden. Een op de

60 Nederlanders vertoont neiging
tot dementie: er is echter niet be-
wezen dat het edelijk is. De 'Ielá-
nen' heeft een groot aantal vrijwil-
ligers en uitgebreide specialismen
in huis. Er zijn o.a. l0 woningen
voor beginnend dementerenden die
daar begeleid nog verschillende
werkzaamheden kunnen verrich-
ten. Voor een totale zorg in het
laatste stadium, waar ook de fami-
lie goed bij betrokken wordt, ver-
huist men naar een ziekenkamer.
Ook spreken we nog van substitu-
tie, dat is verzorging buiten het
verpleeghuis met deskundige lei-

ding, bijvoorbeeld in een verzor-
gingshuis. Dit ook vanwege de 1an-

ge wachtlijsten. Dan is er nog de
dagbehandeling en de nachtopvang
om de taak van de familie tijdelijk
enigszins te verlichten. Ook is tij-
delijke opname mogelijk om een
vakantie voor de partner mogelijk
te maken.
Versterven: De patient is niet meer
in staat of weigert om te eten en
drinken, waardoor uitdrogingsver-
schijnselen zich voordoen. Tijdens
een gesprek met de familie wordt
voorgelegd dat er nog twee dingen
gedaan kunnen worden, namelijk
infuus aanleggen of kunstmatige
voeding geven. De levensduur
wordt hiermee verlengd. De arts
kijkt of hier lichamelijk aanleiding
voor is. zo niet. dan gaat men in
overleg met de familie over op een

teruggaand beleid. Hierna zal dan
versterving optreden.
Actieve euthanasie: dit mag niet
gedaan worden bij wilsonbekwa-
me, dus demente patienten. Op de
revalidatie-afdeling zijn bewoners
die na verloop van tijd weer naar
huis gaan. Een oberservatie-afde-
ling is ook aanwezig.
De heer Holland wordt dankge-
zegd voor zijn duidelijke uitleg
over dit zo gevoelige onderwerp.
Bovendien ontvangt hij een atten-
tie.
Mevrouw De Vries leest nog een
gedicht van Nel Benschop,
'Vriendschap'. Ze wenst ieder wel
thuis en tot 27 november, dan komt
Froukje Annema met de lezing:
'De wràld fan pinne en papier'.

J. Posthuma-van den Boomgaard
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Bond van Plattelandsvrouwen
in Friesland
Vergadering woensdag 8 oktober
in het Mienskipsh0s. Onze gasten
waren die avond Angela en Luuk
van de 'Silvershop' uit Sneek met
een verhaal over Indianen en hun
ambachten.

Ruim acht uur opent Pieta Roorda
de vergadering en heet iedereen
welkom en in het bijzonder onze
gasten.
Na de mededelingen en ingeko-
men stukken en het voorlezen van
de notulen komen de verschillen-
de commissies aan het woord.
Anneke Kuipers heeft namens de
commissie Maatschappelijk Veld
nog wat mededelingen over de
'kledingcampagne'. Deze gaat
over de handel in 'schone' kle-
ding. kJeding vervaardigd van mi-
lieuvriendelijk materiaal en/of ge-
maakt zonder gebruik te maken
van uitbuitende kinderarbeid in
bepaalde landen. De kaarten kun-
nen nog tot l0 november worden
ingestuurd. Op 22 september is er
een tussenrapport opgemaakt.
Hieruit blijkt dat de reactres van
de bedrijven heel verschillend
zijn. Wel is duidelijk dat bedrijven
zoals Zeeman en Wibra onderaan
de lijst eindigen. Zij vinden goed-
kope kleding belangrijker dan
'schone' kleding. En dat het be-
drijf C & A bovenaan staat en al
veel doet op dit gebied. Eind no-
vember is het symposium en
wordt het eindresultaat van de

campagne bekend gemaakt.
Dan is het woord aan onze gasten.
Ze stellen zich voor als Angela
Thompson en Luuk Wietsma. Ze
hebben samen 3 jaar in de Ameri-
kaanse staat Colorado gewoond,
waar ze in contact kwamen met de
'Navaho' Indianenstam. Ze raak-
ten in de ban van hun manier van
leven en werken. Ze vonden dat er
meer gedaan kon worden met het
resultaat van hun ambachten, zo-
als het maken van zilveren sie-
raden. Ze kwamen terug naar Ne-
derland en belandden per toeval in
Sneek. Daar vonden ze een ideaal
plekje voor hun winkeltje, name-
lijk in de Schamestraat. Het is
echt de moeite waard hier eens
rond te neuzen. Ze gaan voor de
pauze eerst wat vertellen over de
geschiedenis van de Indianen en
dan speciaal over de Navaho en de
Zunji. In de pauze gaan verschil-
lende intekenlijsten rond, name-
lijk voor een excursie naar de Zti-
velboerderij in Rutten, de Nifel-
dag te Koudum, een thema-mor-
gen Maatschappelijk Veld te
Leeuwarden, een workshopdag te
Heerenveen en het maken van fi-
guren van berketakken. Ook
wordt de belangstelling gepeild
voor bijvoorbeeld een korte cursus
over 'hoe gaan we om met Inter-
net'.
Na de pauze gaan Angela en Luuk
verder. Nu meer over de ambach-
ten van de Indianenstammen. on-

der andere het maken van kera-
miek en zilversmeedwerk. Over
dit laatste ging het vanavond. On-
der andere over de materialen
waaÍ ze mee werken, over de ver-
schillen van verwerking tussen de
stammen onderling en over de be-
tekenis van hun symbolen, die in
aI hun werk worden uitgebeeld.
Ook hadden Angela en Luuk een
tafel vol sieraden meegenomen
om te laten zien en voor de lief-
hebbers waÍenze te koop.
Al met al een zeer interessante
avond. Pieta bedankte hen hier-
voor en overhandigde een enve-
loppe.
Na de rondvraag sloot ze de ver-
gadering en wenste iedereen wel
thuis en tot ziens op 19 november
a.s.

Mettie Wolfswinkel

BOUWBEDRIJF

VISSER
IJ LST

VOOR AL UW
qry PE:LHoU D, VERBo UW, N |EUWB0 UW,
KUNSTSTOF RAMEN EN DAKKAPELLEN

ROODHEMSTËRWEG 12.8651 CV IJLST
TEL. 051 5-53121 4 . F AX 051 5-532600

Politie
waarschuwt voor
gevaarlijke
situatie in fabriekr-
De politie van de basiseen-
heid Sneek-Wymbritseradiel
waarschuwt de jeugd voor
de gevaarlijke situaties in het
pand van de voormalige ge-
reedschappenfabriek Nooit-
gedagt in het centrum van
lJlst.

Regelmatig blijken kinderen de
fabriek binnen te gaan om er te
spelen. Door duisternis, achters-
tallig onderhoud en brandgevaar is
het echter levensgevaarlijk om het
pand te betreden. Zo zijn er grote
hoogteverschillen waarbij kinde-
ren lelijk kunnen vallen. Gemeen-
tewerken van Wymbritseradiel
doet er alles aan om het pand dicht
te houden. Dit verhindert echter
niet dat planken weer verwijdr.
worden en de jeugd toch weY
naar binnen gaat.
De politie heeft de afgelopen tijd
regelmatig jeugd uit het pand ge-
stuurd en enkele bekeuringen uit-
gedeeld. Het geven van bekeurin-
gen is echter niet de enige oplos-
sing. Om deze reden wijst de poli-
tie ouders dan ook op hun verant-
woordelijkheden en hoopt dat zij
hun kinderen overtuigen van de
gevaarlijke situatie in de fabriek.
De komende tijd wordt er regel-
matig gekeken of er personen on-
rechtmatig in het pand aanwezig
zijn. Is dit het geval, dan krijgen
betrokkenen een bekeuring.

Als bank in de buurt weten we wat er bij
u allemaal om de hoek komt kijken.

De Rabobank is een bank met een idee.

Het idee heet'samenwerken'. Met vroftels

in de plaatselijke samenleving hebben wij

als geen ander een traditie vaÍl samenwer-

ken en bouwen aan relaties. Van jong tot

oud. Dat is meer dan een belofte.

volledig thuis in de financiële wereld. Maar

ook bij u in de buurt. I0le weten wat er bij

u allemaal om de hoek komt kijken. 'S7e

weten wat er speelt.'Want alleen dan kun-

nen rve echt op u\M \Mensen inspelen.

U kunt bij ons niet alleen terecht voor al

De Rabobank is een bank van mensen uw dagelijkse bankzaken maar I
voor mensen. Daarom ziinwïyniet alleen ookvoordeskundigadvies. Cï
RabObank Met de Rabobank sta ie er niet aneen voor.

Kantoor IJLST
Galamagracht 1, 8651 EB lJlst, telefoon (0515) 531426, telefax (05.|5) 53125O e-mail: nbobanksjl@tref.nl

Openingstijden: Maandag t/m donderdag van 9.00-1 2.30 uur en 1 3.00-1 6.00 uur.
Vrijdag van 9.00-12.30 uur en 13.00-18.00.

Buiten deze openingstijden kunt u voor een adviesgesprek tevens op afspraak bij ons terecht, Graag tot ziens!
EET{ BEÏER ]ITITEU
BEGI]IÏ BII IEZE1F
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Privé en Zakelijk
cle juiste

* verzekering

x hypothêek

* pensioen

SNEEI{ER
ASSURANTIE.

KANTOOR
DE BOER BY

Zwarteweg 4, Sneek
Tel.:0515 - 416825Met een grandioTe openingactíe op 7 en B november j.l. heeft autobedrijf Kroes het nieuwe tankstation Brand

Oil in gebruik genomen. Een korting van I0 cent per getankte liter en aantrekkelijke welkomstgeschenken lok-
ten vele autobezitters naar dit voor lJlst nieuwe tankstation.

VERKOOP

Freed 1"9 desimber wolle Tny op feestlike wize betinke

dat it al wer mear fls 25 jier lyn is, dat

Rudolf I. Feenstra
by boubedriuw Wiersma yn tsjinst kommen is.

Elkenien dy't him hjirmei lokzoinskje wol
is fan herte wolkom op de resepsje

yn'e Stadsherberg'Het Wapen aan Iflst' fan 4 oant 6 oere.

iwffi wiersma
*ÊË$z TTMMER- EN AANNEMTNGSBEDRTJF

Roodhemsterweg 4, lJlst
Tel. (0515) 53 18 80

AFGESCHREUEI{
BOEKEI{ I1{

BIBTIOTHEEK

VanaÍ maandag 24 november
vindt een verkoop plaats van aÍ
geschreven boeken aan leden

van de bibliotheek.
Tijd: tijdens de openingsuren

van de bibliotheek.
Prijzen: van één tot vijÍ gulden.

Sint + Ií.erstaarrbieding!
voor f I-9,95 een stud-iofoto
va.rr vzelf als origineel cadeau!

Tot 15 decernkrer!
Maak telefonisch'wel eeÍr afspraa.k!

Studio Cees Kaspersma
Geeuwkade 4, tel. 051 5 - 53 22 22 P.S.: Volgend jaar trouwen?



MOGEN WIJ U IETS AANBIEDEN?

ONSF'trER
OST

ESTAAT 15 JAAR! !

Een mooie gelegenheid om onze
klanten eens in de bloemetjes te
zettenl Als blijk van waardering
voor het getoonde vertrouwen in
onze service en kwaliteit hebben
wij daarom de komende weken
extra voordelige aanbiedingen
voor u. Met gratis accessoires, dito
service en modieuze raamdecora-
ties pakken wij u nog één keer
helemaal in!

HET GEHEIM VAN
ONS SUCCES.
. Onze aanpak is zéér

persoonl ijk. Wij stemmen
onze adviezen af op uw
smaak en woonsituatie.

. Wij nemen graag een
kijkje bij u thuis. Om d,.
sfeer te proeven. En om
de lichtval en b.v. de
kwaliteit van de vloeren
te beoordelen.

. Wij brengen vóóraf een
offerte uit. U vindt dus
nooit onvoorziene posten
op de eindfactuur.

o Wij meten alles zelf op.
Zo ziln wij van a tot z
verantwoordelijk voor
het resultaat.

. Onze vakmanschap is

spreekwoordel ijk. Vloeren
en raamdecoraties van
Post zijn een pláátje.

. Onze presentatie is uniek.
Nergens anders ziet u

zo'n inspirerende
collectie !

0$Galamagracht 20
8651 EB lJlst
tel. (051s) s3 23 72
fax (0s15) 53 19 19 WONINGINRICHTING


