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Winter(periketen)
Dewinter2009/20l0mochtwekenlÀng eenechte\ainterqenoemd
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á"irá"1**'*en ijs dat helaas van m indere kwaliteit

was. vooralde sneeuw zorgdevoor prachdge pladqes en menrgeen

i,""n à" *i.t"*" .f*tl*tden op foto of videoiittn vastgelegd'

De schoolieuqd he€tt in de keístvakantie zijn hdrt op kunnen

iut"n *"i a" onq"t"na grore hoeveeLheden sneeuw Voor het

eerst sinds enkele j aren vieL eÍ weer eens een pak sneeuw' maar
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in het rwepde weekend van januari
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a"'tiíj"* t"rug in de rijd naÍneujk naa' de winter

van t979: Hoewei een winler met sneeuw en ijs veel venier
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WEEKEND

Eén algemeen
telef oonnummer voot avond-,
naaht: en weêkeíddiênsten:

(a575) 442244
23jan.23.00 - 25jan,8.00 uur
X.H.J.M. Drenth
S. Sjaerdemalaan 72, IJlst
TeI. 0515-44?244

29 jan. 17.00 - I febr. 08.q1 uur
Schadenberg & Verdenius
Toltewei 107, fieeg
'IeI. 0515-442244

5feb.17.00 - 8 feb, O8.0O uur
J.J.M. Jansen
It Lange lin 46,
Sibrandabuorren
'IeI. 0515-442244

12 feb.l7.00 - 13 feb. 23.0o uur
X.H.J.M. Drenth
S. Sjaerdemalaan 72, IJlst
'lel. 0515-442244

13 feb. 23.00 - 15 fêb. 8.0o uur
Gietema & van l{apel
Tottewei113, Heêg
'[eL 0575-442244

t 9 feb, 17,00 - 22 fêb. g.oo uur
C,H, de Koning
Ylostinslaan 3, IJlst
fel. 0575-442244

26 Íeb.17.00 - 1ÍlrL 08.00 uur
Schadenberg & Verdenius
IollelYei 107, Heeg
ïeI. 0515-442244

5 mrt. :7.(x) - 6 mrt. 23.OO uuÍ
Giêtema & van Kapel
Totlewei113, Heeg
Tet 0515-442244

6 mÍt. 23.q) - 8 mÉ. 09.00 uuÍ
I.H.J.M. Drenth
S. Sjaerdemalaan 72, IJlst
lel, 0575-442244

12 mÍt 17.00 - 15 mÍL 0&00 uu!
J. HoÍnstra
'toerd12, Bozum
YeI. 0575-442244

Heeg-IJlst-Bozum
Sibrandabuorren

Aawu ínsen en wiàghtgen voor
deze rubiek stwen naar Janna de
BoeL DeÍtjdit]. 14, 8651cz /Jbt,
ol (het líeÍst) pet e-naítl
janna de boet@hone.nl

BejaaÍdèngymnastiêk
wijdas 14.30uur Nij Ytostins

BitjêltveÍenisins'De Xtos'
dinsdag vanaf20.00 uurin het
ïrapên van IJlsf

Bitjartverenisins'IJtst'
Dinsdag vanaf19.00 uurin dê
Utherne

SênioÍ€nbiliaÍtclub'Dê AÍstoot'
Dinsdag- en donderdag van 13.00-
17.00 uur in Stadsherbêrg
'Het Walen van IJtsí

Fiêrlj€pteíêsins Drytts e,o.
Trainingsavonden: maandag vàn
19.00'?0.30 uurvanaf 13.;aar;
dinsdagvoorde jeugd tot 13 jàaÍ
va! 18.30 19.30nnr

Bouw- en Eoutbond I.N.V.
Sneek/fÍymbÍitseÍadièl

Douwe Heeringa, tel. 531970

Zonnebtoem afd. IJtst e.o.

nevr. T. Holtander tel, 532498

Chr. Vrculrênbeweging'Passage'
4e dondeÍdag ran de maand in de
Schaapskooi. 20.00 uur
Info:531622

Karate
Dinsdagavond in het Mienskipshis
Jêugd van 18.00 - 19.00 uur
Sêniorên van 19.00 - 20.30uur
Inlichtingên:
F. RosiêÍ0515-532234

EvanEetischê cêmêente:
KindeÍbijbelclub in de Eehof bij dê
MauÍitiuskerk, de êven wekên:
13.30-14.30 uur: groe! 1, 2 ên 3;
14.30-15.30uur: groep 4en 5;
15.30-16.30 uur: groep 6,7 ênB
Info: Lippy Wàlinga, tel. 53 2662

GynnaíiêkveÍêniging De Stán-
lÍiesi cyn in de Utheme:
Maandag15.30tot21.00uur
vloenrdag 9.00 tot 10.00uurên
13.15 tot 19.30uu!
Vdjdag 15,00tot 19.00 uur
Zatèrdag 8.45tot12.45uur
Meer info: wwwde staníiies .nl

VrouwenkooÍ'It roeÍ om'
Retetitie om de 14 dagen o! don-
derdaqavondv.a. 20.30 uurin dê
Stadsherberg 'Eet Wapen van
IJlst'

"t SËp siirtêr ro€/
Repetitiê om de veeÍtiên dagen op
wijdag 20.30 uur in stadsherberq
'Eet Wapen !-an Dlst

lafettennis (Spolthal)
Maandag 19.30- 22.30uuÍ,
zaterdag 9.00-12.00 ur (jêugd)

BadnirtonvêÍeniging rlash
Dotderdag 18.00-22.30 uur
in De Uthêmê

VotksdaBen D€ Íeke Dounsers,
(oudercn) dinsdag van 13.30-
15.00uurin de Schaapskooi

Schêkên dinsdàsavond,

VottêybatveÍ. ACCENI V.O.P.
Woênsdag 19.30-20.45 uur,
votteybal voor dames er heren

sioeten
Maandàg 14.00 uul in Nij Ylostins

Maandagavond in'Het Wapen van
IJlsí

Hke dondêrdag bij hêi liêrljepter-
rein: aprit t/m augustus: 19.30 -
21.30 uur, sêptember Vm naart:
14.00 - 16.00 uur. Info têI.: 532810

Woensdagavond in De Utheme

KtaveÍjassên
Elke 14 dagen op zondagmiddag
v.a. l6.00uurinDeUtheme

JêugdkoÍps 'Tuskên dê Noatên'
VÍijdag van 17.00-18.00 uurin

li{uziekkorps'concordia'
R€petiti€ o! maandag van 19.30 -
21.30 uur in het Mienskilshrls

Iafêttennis Maandag van 19.30-
22.30 uur, zaterdagnorgen van
9.00-12.00uurjeugd.

Votleybalv€Íenisins Stànf Íi€s
Maandagavond: van 21. oo tot
22.30 uur. Dinsdagmiddag/alondr
vàn 15,30 tot 22,30 uut
Dondedagmiddaq/avond: van
16.30 tot19,O0 uuÍ

28jan.

30jan.

06Íebr,

03ÍebÍ. Stipepunt, gem.huis lll!'nbdts, 9.30 uur - 11.30 uuÍ
06 febr, voleÈal regiowedstrijden jeugd, dames en heren, de

Passage, mewouw Á" Kuipers, Langs de Noorse Kust,
De Schaapskooi, 20.00 uur
Voteybal regiowedstrijden jeugd, dames en herên, de
Utïeme,13.00 uur, VotleÈal dames 2. divisie tandetijk
Stánfriês danes 1vanaf19.00 uur

Ut}|erne,13.00 uur, Volleybai dames 2" divisie
landelijk Stánfriês danes l vanal 19,00 uur
Samen eten in De Schaapskooi,17.00 uur
30 Minuten dienstin d€ Mauftiuskerk, 11.30 uur
(zie pagina 7)

10febr. Sirpepunt, gem. huis W!'rnbrits, 9.30 uur - 11.30 uuÍ
14febr. JaapKers: ShamÍock, Irishsongs enstoíes,

Doopsgezinde kerk, 15.00 uur
15ÍebÍ. BVPI Vtouwen van Nu, Hans van Wiêren: Planten en

TuiÍen, Mienskipsh0s 20.00 uur.
17 febr. Stipepunt, qem.huis Wlmbrits, 9.30 uur - 11.30 uur
24Íebr. Stipepunt, gen.huis Wynbriti, 9.30 uur- 11.30uur
25 Íebr. Passage, jaawergadering en

me!'rouw A. Leijendekke!, De Schaapskooi, 20.00 uuí

PgLlTlE Geen
spoêd

politie

Tetefoon: 0900-8844

Xen uitgave van:
Drutk€rij vissêr
Galamaqncht 9

8651EBIJlst
1el. (0515)531318

f a j.visser.ijlst@planet. nl

Reitàctie;
À Kuipers
Ê. Hekman
J. de Boêr-Zuiderhof

Opmaak en dÍuk:
Drnkkêrij visser Ubt

ropij.n/of adveÍtentu's
(ra noselijk disitaal)

6 tebruaà a.s, bij
Boekhándel Vissêr Utst

@ud.!dduniddEtrd4L'6topÈ'{an
dop€i&arêieddedje, ki&rvdded&

-ndnsd{gàddekênnigdg'h*bdde
roprl k djz&s, hr k@r or e miqsen,

vaatreddêhlNheidvd de r6de
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vervols van de voorpagina:
Wí ter(períkelên)

rading van de winkels dreigde
hier en daaÍ rond 17 december
te stagneren, bouwadiviteiten
lagen grotêndeels stil, vogels
hadden het moeilijk. Xn wat te
denken van de mensen die
wekên in touw waren om de
wegen begaanbaar tê houden.
Voor een keertjeleuk, maar na
enkele lYeken mindeÍ plezieriq.
Bij nachi en ontij en onder
slechte weersomstandigheden
waren de mensen van de

stadheidbestrijding in dê weer.
Dagen, Í/eken achter elkaar. De
doorsaande lY€gen en de hoofd-
routes rn stad en dorpen in de
zeeruitgestíekte gemeente Wym-
britseradiel lYerden zo goed nlo-
gelijk sneeuwvÍij gehouden. Dat
het gemeentetijk beleid zich op
die doelstelling dcht is begrij-
petijk, hoewel de bewoners in
dê wijken daar mogelijk wat
minder begrip voor op kunnen
brengen. Blijft de wÀardedng
voor hen, die veLe uren oveÍdag,
's nachts, op feestdagen en in
het weekend onder moeilijke
omstandigheden vooÍ de bu.geÍs
op pad waren.

@f s"^"n 
"."n

Samên eten is meestal gezêt-
liger dan alleen. Voor al deze
:nensen, die ook wel eens e€n
persoon tegenover zich willen
hebben,wordtereenrnaaltijd'aan-
geboden, U kunt weer komen
eten op 6 februaÍi a,s, De

daarop volgende zaterdag is 13
maart. We beginnen om 17.00
uur met een kopje koffie ofthêe
en om plus minus 18.00 uur
wordt het eten gesefleed. Het
is LLÊl! keÍketijk gebonden,
Iedereen is vên hartewelkom!
Plaats: de Schaapskooi bij de
Stadslaankerk.
Kosten: !Íijwittige bijdragê.
opsavebij:
G. Bouma, tel.06 53 84 93 61

of S. Schilstra, tet.53 29 30.

Denk rnee over
de naam van dé ..'

nreuwe gemeente

ln het kader van de fusie van de
gemeentên WymbdtsêÍadiel,
BolslYard, Nijefurd, Sneek en
winseradiel wordt de inwoners
de mogelijkheid geboden mee
te denken over eên naam voor
de nieuwe gêmeente.
Zoak al is vastgesteid zal brj de
start dê naam SÉdwest lryslàn
de officiëLe naam voor de ge-
meentê zijn vanaf 1 jaruai
2011. Maar het is aan de nieuwe
gemeenteÍaad, tlie daartoe de
bevoegdheid heeft on tot eên
nieuwe gemeentenaam te be-
sluiten. Daarom worden de in-
woners van oe gemeente opge-
roepen zelf een mogelijke nieu-
we naam voor de gemeente te
bedenken.

?ÍoceduÍe
Uit alle namen die door de in-
woners woÍden ingêzonden,
kiest de gemeenteraad van
WyÍbritseradiel in de loop van
dit jaar één naam. De andere
vieÍ gemeenten doen hetzelfde.
zo ontstaan er tegen het einde
van het jaar vijf namen waarop
kan worden gestemd. De naam
die de meeste stemmen krijqt
wordt voorgelegd aan de nieu-
we gemeenteraad, Het is ve!-
volgeÍs aan de gemeenteraad
te bestuiten of de hedendàagse
naam SÍdwest lÍysun behou-
den zat worden, of dat er een
geheel nieuwe naam zal worden
gekozen.

Inzenden
Inwonels van wl'nbritseradiêl
die een nieuwe naam bedenk-
en, moeten die opsturen vóór 1

mei van dit jaar. Insturen kan
vra het marladÍês êy!ltÍ@!48:
bIB.4!. De inzendingen kun-
nen uiteraard ook per post wor-
den verzonden aan: Gemeente
W!"nbÍitsendiel, af deling Com-
municatie, Postbus 14, 8650ÁA
in IJlst.

Genít lleeringa ,

0p 1 maaft 2009 bestond onze
makelaardij 1 jaaÍ. We hebben
dit oitbundig gevierd met een
open huis en muziek. ConcoÍdia
IJlst was bereid om samen met
ons een klein feestje te vieren
en heêft u qetrakteerd op een
miniconcert door de stad. Na
afloopvan dit miniconcert is de
kar gestopt bij ons aan de
Ge€uwkade ên is onze gevel-
reclame onthuld, gevolgd door
noq eên paar muziekstukken.
Dit alles stond ondeÍ leiding
van dê bekende oud-lJlster

Helaas moeten wij u berichten
dat GeÍit overleden G. Na een
koÉe stdl d heeft hij zijn verlies
moêten toêgeven. Gerrit IIêeF
ingawerdgeboÍen op 18 dêcem-
ber 1933 aan dê GalamagÍacht
8 te lJlst als zoon van de schil-
der Jacob en zijn !.rouw Hinke
EeeÍinga. Al snel bleek dat
Genit een groot mlzilaal talent
had. 0p 2 7-jaÍige leêftijd vertiet
Gerrit IJlst om zich verder als
professioneel musicus te ont-
plooien. De naam HeeÍinga is
natuurtijk z€erbekend in lJtst.
Heêl lang is het schitdeÍsbêdrijf
van vader op zoon geqaan.
Helaas hebben de broers hêt
bedÍijf kort seledên beèindigd,
maar wij zijn er trots op ons
beddjf te mogen voeÍen met de
naam van HeeÍinga. zo leeft
Gerrit vooIt in onze h€dnne-
ringen. Daarom:
G efi t II e e ríng a, B e dan kt !

Saskia Heeringa &
Kàasjan Kuperus

BEDANKT!

Timmerrnan-aannemer
Spijksna IJtst

(deet6)

Uit de boeken btijkt maar weer
eens, dat de timmerman-aan-
nemeÍ in víoegere jaren veel
seld onder de mensen had.
Boerên betaàlden hun rekening
eens per jaar en ook pàÉicu-
lieren kregen niet altijd dired
een rekening, ook de opdracht-
gever maaktê vaak geen haast
met zijn betalinq. Een tÍeÍÍend
voorbeeld hiervan is de veÊ
bouw in 1923 van de woning
vanW, Rênsema. De werkzaam-
heden statden op 17 februad
1923 en waren gereedop 2juni
1923. DêtotalekostenbedÍoeg-
en I 1.755,34 %. Het bijwerk
was I 78,8a, teffiÍ aan afbraak-
matedaal voor I 160,42 werd
têruggenomen. Daarneê kwà-
men de totaLe verbouvdngs-
kosten op Í 1,516,08 %. 0p 29

mei 1923 betaalde Rensema een
bedrag r,àn 1835,00. Spijksna
zond vervolgens êen bijwêrkre-
kening in tot een bedraq van Í
78,86 en Í 835,00, zijnde in
totaat Í 913,86. 0p 21 novem-
ber 1923 weÍd hieÍop onwang-
en een bedrag van Í 113,86,
waardoor verschuldigd bleeÍ Í
800,00. 0p 11 maart1924werd
ontvangên een bedrag vàn /
200,00, waardoorde restschuld

I 600,00 bedroeg. Vervolgêns
werdop 16juli 1924 een bêdrag
van Í 500,00 ontvangen van
Rensêma. Ilet dan nog open-
staande bedÍag van Í 100,00
werd voldaan op 27 febÍuari
192 5, twee jaar na aanvang van
de werkzaamhêdên. Het was in
die tijd sebruikêtijk dat oude
materÈlen teruggenomen wer-
dên door de aannemer, VooÍ
twe€dehands mateÍiaal, zoals
steen, gebroken steen (puin),
vorsten, lood, pannen, glasra-
men, deuren, dakramen, glas-
pannen, ankers, hout, zink,
panlatten, baikhout, juff erhout
enz. had Spijksma \,'roeg oÍ laat
\arel weer een adresje.

Ëdsko Hekman

(wordt vewotsd)

Gevonden in de
jr. Rispensstraatl

huissleutel
Inuchtingen: tel.. 53 20 62
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#- Go omosrachl9, 8ó51 EB U st
tel. (0515153 l3l8
e mo l: Ío.i.visser.ii s@p oiet.i

Voor o uw prin verk
zwon en KreuT

Ook von digilole
beslonden
PeriodiekeÍ1,ÍonriliedrLrkwerk,

brieÍpopler, vers ogen eic

Verloren:
Sleutelbo s + tlesopener

Contactadies:
Boekhandel Visser

Gatamagracht 9

Tet. 53 1318
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. bloemen en planten

. bruids en grafwefk

. kado-artikelên

. turnp anlen

verder alles wat met
'groen te maken heeft

ANNA
SCHRAA-VAN POPTA

GEDIPLOMEERD
PED]CURE

Ceft. Diabetisêhe voet
Geeuwkade 11 - Te eÍoon 53r930

Hair Care)
06-50686653
Aw kapster aan huis

Voor jong en oud

Gerda de Jong

i)),tttdio jlJnSikazí
Gitaflr. b.s en zangl€s zond€r

trotenschriil
Àll€ lppáÉruLr. gliar$ c!

bassen.an*.zrg
D.'ls.lalk 17.lJlÍ

Bct: 06-149i1ót 95r 0515-512172
Ool. voor opnanc.

teksten. muziek,
b€geleidings .d's

0liebottenpartij in
IJlst overwinning
voor Zijsling c.s.

Mêt het veÍkaatsen van de
otieboltenpartit in de Utheme
wordt het kaatsseizoen van Nije
Moed de laatste jaren afge-
sloten. Dit jaàr met maaÍ liefst
7 partuÍen binnen de irj nen. Dit
hield in dat er gekaatst werd in
twee poules. Het was in poule 1

een strijd tussen de gebroeders
Van der Wat. Zowel Sybe met
zijn maten Nolke Bergstla en
CoÍa letswaaÍt en Durk met
Bàukê weêrstra en ïitze
Dotinga hadden beide poule-
wedstdjden gewonnen ên speet-
den een echte halve finate. Het
zou het patuur van sybe
wodendatna 5 -4 6 -4aanhet
langste eind zou trekken. In de

andêre poule wed met drie
paÍturen gestrêden om een
finaleplaats, Hier was het par-
tuur van wim zijsling heer en
meesteÍ. !n hij wist te samen
met zijn partuurgenoten Ïitske
velunga en Rudy Bosma beide
wedstrijden met 5-2 te winnen.
Het was dàn in de finate at de
viede partij voor het partuur
Van der Wal, maar of dat de
dooÍslag wasvoor de nederlaag
valt te beturijfelen. Maar ook
hier kenden zijsting en zijn
maten geen mededogen en ook
de finale wisten ze met 5 - 2 6 -
2 te winnen.
Uitslagl

1.wim Zijsung, ïitskêvellinga
en Rudy Bosma

2. Sybe van der Wal, Nolke
BeÍgstra en Cora letswaaÍt

)nderstoande foto:
winnaars van de
oliebollenpartrj

Mediaaandacht voor lJtst
in Noorderland, NRC weekblad en

het Atgemeen Dagblad

IJlst staat momenteel qua publiciteit behooru.jk in de
belangstelling, ook landelijk. Eind decembeÍ/begin januari
woedde vooral in het westen van hetlànd de schaatskoorts, om
precies te zijn de Ëlfstedenkoots. 0p de redadies van diverse
bladen werd bêsloten aandachtte besteden aan dit fenomeên en
waar kun je dan beterje oorte luisteren leggen dan in lJlst, Een
nadeel kan soms een voodeel zijn, want lJlst btijkt nametijk de
neest onbekende of minst bêkendê van dê friese etf steden tê zijn
en mn dat Íeit is de aÍgelopen periode dankbaar gebruik gemaakt.
Want het is toch logisch datjoumalisten vooÍ het schaatsen naar
IJlst komen. I{et stadje woÍdt immers niet alleen in veÍband
qebracht met de Elfstêdentocht, maar voorat met schaatsen €n in
het bijzonder de schaatsen van Nooitgedagt. In het Doe- en
KjkcentrumNooitgedagtkan de lieftêhberzijnhartophaten aan
de collectie Nooitgedagt-schaatsen, foto's van de produdie
daawan en foto's van de llfstedentocht 1963. Xenmaal binnen in
het Nooitgedagtcentrum neemt het enthousiasme bij de jour-
nalisten en fotografen nog meeÍ toe bij het zien van dat historisch
matedaal en dan nietalleen de schaatsen. ook het speelgoed en
het gereedschap moqen zich dan in hun belangstelling ver-
heugen. ftouwêns, ook de wondercchonê gmchten in !ïinterse
tooi maakten grote indruk. En wat te denken van houtzaagmolen
De Rat. Kortom, IJlst is de taatrte tijd dus royaal in the picture
gekomen. Het eerste wêekend van januari verscheen het blad
Noorderland met een uitgebreide (foto)reportage over het Doe-
en Kjkcentrum Nooitgedagt. Xn dat niet alteên. Ir lverd ook nog
een complete pagina met plattegrond en info gewijd aan dê
stadswandeling. Een week later was het weeÍ raak. NRC weekblad
wijdde in de zêteÍdageditie ruim uit over IJlst, Een bijzondeÍ
verhaal, dat via Nooitgedagt en de Stadsherbe4 eindigde bij het
graf van de in Uruzgan gesreuvelde Aldert Poortema. Weer een
week iater (zaterdag 23 januari) besteedde het Algemeen Dagblad
eên reportage aan hêt NooitgedagtcentÍum en aan lJtst. AIs de
voortekenen niet bêdriegen zai dit waa$chijnujk niet de laatste
publiciteit over lJlst zijn. Xn als het na een dooipeÍiode weeÍ matig
totstreng zougàanwiezen, dan zal lJlst ongetwijfetd opnieuwin
de belangstetUng komen.

Verloren:
ring met inscriptie

"Daantje"

Vlakvoor kerstben it een brede
zilveren dng k\rrijtgeraakt met
de inscdptie "Daantje".
Deze ring is me zeel dierbaaÍ.
Mocht u dêze ring vinden (bij
het wegsmelten !?n de sneeuw)
dan kan umij daarerg gêlukkig

Arne Mieke Achterhuis, tel.:
06-27053705 (of aÍgevên bij de
fam Speelman: 0515 533833)



coedemorgen heren.'
Goedenorgên ?eke.' 'Weinig te

beLeven heÍen. 0! dit moment
is hei knap weer, maar doordie
sneeuwen gladdewegenbên ik
ampeÍ buiten gevreest. 'Wij
atlemaal Pêke. We zitten in
hetzelfde schuitje.' Wat ik
gehooÍd heb heren, is dat
iemand, ze woont volgens mij
op het oude Nooitqedagtter-
rein, tegen één van de paaitjes
is gefietst bij de bÍug van de
Iendrachtbuurt naar Clooster-
kamp.' 'Inderdaad Peke, daar
staan van die obstakels. Hoe is
dàt afgelopenl' 'oveÍ de kop.
Het hele gezicht behoorlijk
beschadigd. Jê kon getooÍ ik
niet meer zien wie het was.
Blauwe ogen en wang en, lippen
gescheurd. Maar het is attemaal
weeÍ goed gekomen. In wezen
zijn het Íotpaaltjes. Ze staan
ook bij het bruggetje bij het
oude stadhuis. Xr moest eigen-
Ujk een reflêctor op. Datscheêi-
de misschien. Je moet maar
eens met de buÍgemeester pra-
ten Peke, dat lijkt ons een goe-
de zaak.' Jongens', zegt Peke,
'de eigênarenvan de Stadsher-
berg hebben het pand van de
RABo gekocht. Xen vooruit-
gang voor ulst', gaat het vanaf
de bank. Ja, zegtPeke, deDSB
bank Alkmaar is over de kop ên
dit wordt nu de JSB bank lJlst.
celach vanaf de bank. 'Tot kijk.'
'IIoi Peke,

0p 26 novêmb€r 2009 werd onze
bijeenkomst verzorgd door B.C.V.

KookpaÍade, Mevr.Roskamheet-
te de mewouw van B.G,V. haÍ-
telijk wêtkon. D€ze dame be-
reidde in ons bijzijn een vijf-
gangen dineÍ, Ze had sommige
ingrediénten, zoals pasta en

{st, Í,'el thujs voorgekookt,
màar verder konden we zien
hoe ze alles klaarmaaLce. We

begonnen met een apedtief,
êen gtaasje sherry. SheÍry wekt
de eetlust op. ïjdens het eten
kregenwe nog een glas wijn en
voor de dames die hever geen

Socht: Herinnerings
oan Woudsta ít Drytts

Dê bibtioteek fan Drylts siket
foto's, toarwerpen en oare
sputteÍ, dYt te kÍijen hawwe
mei it bekende Dryltser be"
driuw Woudstra.
JieÍrenlang wie Woudstra in
Íerneand bedriuw !Ít toutstêd'
Drylts. Earst as fàbryk foar
(houten) wurktugen foar de
suvel, tink bygelyks oan tsiis-
Ietsjes. Letter ek as bouwer fan
skilpen en stielen jachten. In
soad minsken hawwe der wuke
en faaks bewarje guon noch
saken dyt op ien oÍ oare manier
herinneÍje oan it bedriuw.
De biblioteek wol dizze herin-
nêring s fan healwei maart oant
healwei juny gÍaach ]Í in
tentoansteting sjen litte, yn it
Histoarysk Ynf ormaasje Punt.
0p dii stuit is dêr in nijssjnrigê
tentoanstelling te sjen oeÍ de
bekende skriuwer Teerdze Ëelt-
je Hottrop, dy't I'n Drylts wurke
en libbe hat.
Hefi!r'e jo noch Íoto's, brteíet-
sjes oÍ oar guod ddt heinnêtt oan
de N.V. D. Woudstra en Zn. te
Drylts en wolLe jo dat woL in
skoftke ritliene oan de bibLio'
teek? Ddn kinne jo kontakt op-
nimme mei Í1ou wíUy Kok Ísn de
biblioteek, Suderyoawei 1a, 8651
NE DryLts, til 0515 - 53 24 50-

Passage Ghristelijk-rnaatschappelijke
Vrouwenbeweging

alcohol dronken, lYàs er iets
andeff. Tot besluit was er nog
koffie. voor alle ingrediëntên die
werden gêbruikt, werd reclame
genaakt. Het was ery gezelig zo
met êikaar tê êten. IIet maalte
ons samenzijn v/eeÍ eens wat
anders. we kreqen aitenaal een
tas metinhoud meê naaÍ hub.
Vanweqe het slechte winterweer
kon de adventsiering op 17 de-
cember 2009 jammer genoeg
ní€t do04aan. 6 januari zijn we
het nieuwe jaar gêstat met een
nieuv,,jaaÍskoffiemorgen. Xven
gezeltig bij êlkaar zijn.

rorferrivllI
Enthousiaste
vrijwittigers 2015
FESTML gezocht

De 5e editie van hêt 2015
IISTML in lJlst ligt al weeÍ
enkele maanden achteÍ ons. Het
was een groots (5.000 bezoe-
ke$) en een feestelijk ÍestivaL
vol muziek, dans, theater, eten
en drinken, Het doet van het
2015 FÍSTÍVAL is mênsen be-
wust màken van de millen-
niumdoeleÍ. Xen goed beetd
van het Íestivai is te zien op
vrww.2015festivat.nl.
Het festivalteam kijkt alweer uit
naar zateÍdag 11 septembeÍ
2010, hêt zesde Íestivall Het
tweedê mitlenniumdoel zal cen-
traal staani iedeÍeen heeft recht
op ond€nYijs. voor dê organi-
satie van dit evenement zijn we
op zoek naar enthousiaste wij-
willigers vooi veÍschillende on'
derdelen. Mensen die zich wii-
len inzetten, voor zowel kofte
als langer Lopende klussen,
worden vàn harte uitgenodigd
zich aan te melden. In ovêieg
kunnen wij bekijken welke mo-
geLjkhedeB er zijn. VooÍ wagen
en meeÍ info, nêem contact op
met Màaike Wijnja (0515-
532614) (maaiker,riinia@het-

lct BI).

Power Yoga, Pilates,
Yogilates,

Intur'tieve yoga,
E4sy Flow yoga

Diverse workshops,
. Chakrayoga

. Leren Masseret
. Drukpuntmassage

Kiik voor meer inío op,
www. bodym t ndc-entet- n I

óel voor eerr !l(!\ I )
proeÍles;

Hafriet de Bfuin

Maaike Diikstra

a6-214914,a7
h f jet@bod),rrJ 

i ndcentef . n

5choonheídssolon
Y+iho

Yiina Schot
Cro e5kwa(ieí 88

86t1 HC tjLST
05r5 51290/

0o[ (adeaubonnen !e rijqbaar

Behande ing uit5 uitÊfd
op af5pÍaak
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Teerdze Eeltje
Holtrop, IJlster

De bêkende schrijver Teerdze
Eettje Holtrop (1865-1925) zetie
met zijn novelle De Wylde
Boednne zijn geboortestad IJlst
in Uterair opzicht op d€ kaart.
Wie was deze lJtsteÍ eigentijk.
Teeídze Xeige HoliÍop was een

bijzondeÍe peÍsoon in lJlst. Hij
werd gêboren te ÍJtst op 27
december 1865 als zoon van
Bernardus TeeÍdzes Holtrop en
zijn twêedê \,Íouw JetJkê Jacobs
IielstÍa. Het gezin Holtrop ver-
huisde o! 6 september 1876
naarAppingedam en vàndaar op
15 mei 1880 naar Groningen.
Bería.rdus Holtrop was in Gro-
ningên timm€rknecht volgens
een !€rkoopakte, verted€n bij de
notaris in lJlst d.d. 19 maat
1881. Ín GÍoningen volgde
Teerdze lettjê Hottrop de
normaallessen, Hij studeerde
voor onderwijzer. Teedze xêltje
HoltÍop werd peÍ 1 oktober 1884
in lJlst tot hulpondeMijzer/
ondermeester bij de stadsschool
benoemd. Iloofd der school was
CoÍnelis Sweris. In 1887 kwam
er een nieuw schoolgebourv op
de plaaG van de oude stads-
school, naast het stadhuis. Het
e€rste liteÍaire product van
Teeilzê Eeltje Holtrop was een
gedicht op zijn gebooÉeplaats
IJlst. in druk ve$chenen in
1904. EÍ volgden vele literaire
producten, zoels rijmpjes, stuk-
jes, wijze nroorden, btijspelen,
novelles, sonnetten, e€nakleÍs,
liedjes en kteine stukjês onder
de naam van GeÍben Goasses.
Volgens een gêmeÊnteÍaads-
verslag in de Nieuwe Sneeker
Couïant van 27 december 1905

(Teerdze was toen 40 jaar)
!'roegen Hoofd der School Cor-
netis S$'erb en dê ondenYijzeí
TeeÍdze Xeltje Holtop ver-
hoging van har€ salaÍis', Het
hoofd der schoot kreeg / 60,00
per jaar meer; Teerdze Eêltje
Holuop keeg een paarwaarde-
rende woorden! I{ij woeg op 24
januari 1906 I 40,00 opstag. Bij
stemming werd dit afgewezen.
0p 15januari 1909 lToeg ÏeeÍ-
dze Xeltje Holtop via de ge-
m€€nteraad lJlst ontslag uit
zijn fundie als onderwijzer. Dit
weÍd verleend per 1 februari
1909. Teerdzê Eettje Holtrop
kocht op 22 november/6 de-
cembeÍ 1904 een wiÍkelpand
met ruim voorerf en achtererÍ
in opdracht van zijn zBter
Sjoerdqe Hottrop, nodiste en
winkelier te lJlst. Hier hebben
zê samen tot hun beider over-
tijden in 1925gewoond (Teerd-
zê Eeltjê Holtrop is overleden te
IJtst op 11 novembeÍ 19 25). Dit
pandisXegGchtl.
Ko''r ndar het Eistorísch In-
ÍoÍmatíepunt in de bíbtio-
theek Htst, Suilergovei 7A
alilaaí, vaar in het eergtê
L:wÁrtdnl 2O7O ee^ kleine ex-
postlle gervqd is aan leven en
wêrk vdn Teeí.Ize Eeltje IIdI-
ttop.

Gêdicht ven Íêêrdzê Eêltje
lloltÍop, IJlsteÍ schrijver ên
dichter
Een gedicht uit het brede
oeuvÍe van leeÍdze leltje Hol-
trop is de Marsang. Hieronder
de volledige tekst:

,.IARSANG

oan 't nije Kritekoar to Snits.

(Wize: De Weusang)

nak leit it wetter, blier s@t
ale sínne,
"t Reid meí syn spegelryd,
stíet stil lounom.
Rêstíg en íÍedig ís 't frer om rts

hínne,
Mar skynt to drógien, Wyntsje

tm'e slom.
Mar sl<ynt to dlógien, Wyntsje

ln'e slom,
nak leit ít wetteL blier si<ynt

ale sinne,
't Reid mei syn spegelbyld,
shet shl Íounom.

Stiet stíI rounom - rounom,
Stiet shl Ío1Jnom.

' t Ko eltj e wiÍ dt we kker,
knizige veacves,
't Skomkrdechje kein omheeg,
gean oer it wiet,
Sparkje mei gleone. síIveíen
eachjes,
SIU*je sa sêftkes, - swiet ís
hjar liet, :
Slurkje sa sêítkes, - swiet is
hjaí liet,
't Koeltje wirdt wekker,
knizíge weachjes,
't Skomkraechje keín omheeg,
gean oeí itwíet,

Gean oeÍ ít wiet - ít wiet,
Gean oer ít wíet,

't Wtsje wírdt steÍker, hark
itrís nizen,
't Spylark fen 't wetter jowt
foaBer musyk,
Nou oer 'e weagen, sílend to
stnizen,
Hwer hnt men wille, hjiroan
gelyk?
Ewer Íynt men wille, hjtoan
sew?
't WJatsje wirdt sterker, hark
itris fize\
't Spylark Jen 't v/etter jowt
foarcer musyk,

FoaÍser musyk - muzyk,
Foarset musyk.

Eeger en djipper bfize de
baren,
('t Skom stouk't de p^Ilen oeí) ,

[síiidis hjar sang,
Lít s dan stríile, tt9en
geÍdÍen
Meije der dige. víy binn' net
bang,
Meije der dige, uly binn' net
bang,
IIeger en djipper brfize de
baren,
('t Skom stottht de póIlen oer).

[stíiidis hjar sang,
Stríià ís hjaÍ sang - har sang
striíd ís hjar sang.

zijn met diveÍse zaken die
spelen in onze nooiê stàd. 0p
het eerste gezicht lijkt het
misschien dat de meeste
projectên u niet zo veet aan-
gaan.Imme$, als er bij uin de
buurt geen bouwplannen zijn
die dê gemêênte wil gaan
uitvoeren, ach dan maakt het u
niet zo veel uit. 0f als er bij u in
de staat geen verkeerspro-
blenen zijn, dan Loopt het
allemaal wel goed. Maar het is
toch goed om te weten dat wij
de vingêr flink aan de pols
houden bij de gemeente. Wij
hêbben zeer regelmatig overleg
met verschillende fundiona-
dssen biníen de gemeênte,
Hierbij geveí vrij de stem van u
wêer; hoe denken de "gêwone"
burgers er over? En hoe kunt u
invtoêd uitoefenen op de plan-
nen, die er zijn? ook de 9ê-
meente weêt dit. Daarom wordt
Stadsbêtang lJlst bij êtk ptan
dat de gemeente hêeft, betrok-
ken en wordt gevraagd om onze
mening. Een goed voorbeeld
hiervan b bijvoorbeeid de boulY
van het nieuwe Miênskipshris.
Vanaf het beqin zijn lYij hier bij
betrokken en hebben ook wij
invloed kunnen uitoêfenen op
de ptanvorming. Nu is er in
goed overleg met alle bebokken
partijen een concreet plan en
als alles volgens plaíning
verloopt, gaat tLit jaar de schep
de grond in. Metenige gepaste
tÍots lYittên v,rij u gÍaag wijzen
op onze geheel nieuwe website.
Ir is hard en lang aan gewerlt,
maer de wêbsite is nu klaar. 0!
onze website kunt u precies
zien waar wij mee bezig zijn,
naar ook natuurtijk wie wij
zijn. Daarom adviseÍen lYij u om
regelmatig een kijkje tê nemen
op !Iu[,$ad$d4s-iih!-d.
ook kunt u Íeageren op alle
zaken of gewoon eens contact
met ons opnêmen. 0p de site
vindt u alle gegevens. want wij
witlen heel graag weten wet u
dênkt van bepaalde zaken of
misschien heeft u zelf een
goedê suggestie. Binnen-kort
zult u van ons horen over de
komende ledenvergadering.
Wij zulen u dan allemaal
benaderen om te laten iYeten
wanleer die gaat ptaatsvinden,
Deze vergadeÍing zal toeganke-
Lijk zijn voor iedereen, ook al
bent u geen lid. Want we willen
dê stem van iederêen hoÍen.
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T.I.H.

lY Berichtvan

_1,.1* Stadsbetang
\Y lJtst
Hallo inwoners van lJlst.

Het al weer eell tijdje geleden
dat u van ons gehood heeft.
Daarom dit bedcht om u te laten
weten dat wij nog steeds druk



Deze maand êen wat oudere Íoto uit 1929 van de Openbarê LageÍe Schoolin lJlst, ingestuutd door lrits Boschma.
Herkent u deze (of sommige) personen, dan gÍaag uw reactie naar BoekhandelVisser.

En denk nu niet: dat iloet een ander wel: we hebben liever 10 rcacties, dan qeen één!

De foto van de maand decemberleverde niet genoeg namen op. Het moettoch mogelijk zijn om deze personen te herkennen.
craag ontvangen wij alsnog de namen, zodat we de lijst compleet kunnen maken. U kunt hiewoor eventueel gebruik maken van

(,p Uilvaartvereniging "Laatste Eer" lJlst

. Slrjvole verzo.SinS vêf begraÍenissen en cremates

. Opbarng in egen aula in lJlstmet onbepe.kl
bezoêkgêLegenhêLd v00r nabestaandên

. nd en gewênsl opbafng ilrlis mel koeing

. Denstverlen.g zonderwnsibelag nètloor êden
bóve.dren linanc èLe legemoetkomlng

. Doó. samênwefk ng melArenl veÍzekenng s tolae
dekking vàn de koslen van de litvaarl'lileraaÍd
vólgens urv wensen - hogeilk

. Bóde M Heslfga dág ên nàchl bèÍèikbêar le
0515 - 43 l8 75

ffo ofin chtn!ef: \ev ! lvaarlveÍef igt.gillst nl
T de Jó.g-Ha !êmá. H HuzengasÍàêi3lel 0515-531704
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de tekening mêt nummers. Achter het nummer zet u dan de
naam, Alvast bedankt!

Het Voedingscollege


