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Verptaatsing spinnekopmolen naar lJtst
Langs de rondweg rond
Sneek staat sinds 1982
de spinnekopmolen De
Himmole. Deze is in
1 981/82 vanuit Grou ver-
plaatst naar de huidige
locatie in Sneek, waar de
molen Eeheel gerestau-
reerd werd.
Eigenlijk nieuwbouw,
want hij droeg toen de
naam Minne Finne. In
1982 kwam de molen aan
de rand van Sneek te
staan met alleen aan de
noordzijde enig e bebouw-
ing. Door de aanleg van
de rondweg vlak ten
noordenvan de molen en
recentelijk de aanleg van het aquaduct onder de Geeuw ten zuiden
van de molen is deze steeds meer ingebouwd geraakt in de
stedelijke bebouwing. In het westen verrees een industrieterrein.
Ook staan thans langs de rondweg zeer hoge bomen, die bepaald
niet gunstig werken op €en windmolen. Begin 2008 brak tijdens
een storm tijdens het malen een der wieken af. Toen ook bleek
dat de resterende molenroede in de as te zijn verrot. Ook de
bovenas is door houtrot aangetast en de schroef met schroefbak
is eveneens door houtrot en schimmets aangetast. De noodzaak
van groot onderhoud was aanleiding de totale situatie van de
molen te beoordelen. De eigenaar van de molen, Stichting De

Fryske Mole, kwam tot de conclusie dat groot onderhoud aan de
molen alleen zinvol zou zijn, als de molen weer een actieve
bemalingfunctie in een goede biotoop zou verkrijgen. Concreet

betekende dat verplaatsing van de molen en wel ca. 2 km.
verderop aan de boorden van de Geeuw iangs het Sneekerpad in
IJlst ter hoogte van de zwempiek. 0p die plek stond woeger de
Terpensmolen, enkete honderden meters ten noorden van
houtzaagmolen De Rat. De Himmole komt dus op de plaats te staan
van zijn verdwenen voorganger. De waterstaatkundige infrastruc-
tuur op die locatie is nog aanwezig. Na enkele aanpassingen, zoals
het verleggen van het Sneekerpad en aanpassing van de waterloop
zal deze spinnekopmolen de polderweer kunnen bemalen. 0p 31
januari jt. zijn de werkzaamheden begonnen. De fa. Stienstra &
van der Wal uit lJlst heeft een bestaande sloot gedempt om de
omleiding van het Sneekerpad mogelijk te maken. De komende
tijd zal begonnen worden met de verdere werkzaamheden. Naar
verwachting zal de spinnekopmolen medio dit jaar in voile glorie
prijken aan het Sneekerpad. Eigendom en beheer van de molen
blijven bij de Stichting De Fryske Mole, maar de molen zal bediend
worden door de mannen van de Rat.

VïÍandel.en in de Rr.rterpoLder
Sinds afgeiopen zomer maken ïJlsters en bezoekers dankbaar gebruik van het wandelpad door de Ruterpolder. Bijna dagetijks
zijn er wandelaars te vinden op het pad door de weilanden, de bordjes die waarschuwen voor de stier lijken niemand echt af te
schrikken. Ook de bekende buitenfotograaf Martin Kers is al op het pad gesignaleerd.

ïVie graag door de polder toopt, zal echter even pas op de ptaats moeten maken. Van 1 maart iot en met 31 mei is de
Ruterpolder het exclusieve dornein van de dieren. De Friese Roodbonten van Rispens State zutlen weer bezit nemen
van hrrn weitanden, net als de paarden en
grutto's, scholeksters, turàluurs en andere
broeden hunjongen uit. Ilaar kunnen ze
natuurliefhebbende wandelaars, en
tiggen.ïllie dus wil genietenvan hetweid*

de schapen. l[aar het gaat om de broedvogets. Kievitery
weidevogels nestelen op het land, leggen hun eieren en
geen mensêlijke pottenkijkers bij gebruiken, zelfs geen

derhalve blijft het oranje trekpontje tot 1 juni aan de ketting
land en het schitterende uitzicht op lJlst, moet er snel bij zijn.

is iedereen weer welkom.
-- Il.1i.

Als de jonge weidevogels in juni uiWtiegqg.,,.



WEEKEND

18 feb. 77.00 -21feb.08.00 uur
Schadenberg & Verdenius
Tollewei 107, Heeg
Tel.A575-442244

25 feb. 17.00 -28 feb. 08.00 uur
C.lI. de Koning
Ytostinslaan 3, IJtst
TeI.0575-t+42244

4 mrL 17.00 - 5 rnrt.23.(X) uur
A. Poen, Ytostinslaan 3, IJlst
TeL.0515-442244

5 mrt. 23.00-7 mrt.08.(X) uur
Gietema &van Kapel
Tollewei 113, Heeg
Tel.0575-442244

11mrt. Í7.00 -12 mrt. 23.00 uur
J.J.M. Jansen
It tange Ein 46,
Sybrandaburen
TeL.0575-442244

12 mrt. 23.0O -14 mrt. 8.0O uur
Gietema &van Kapel
Tollewei 113, Heeg
TeLA575-442244

18 mrL 77.00 -21 mrt. 0&00 uur
J. Hornstra
't 0erd 12, Bozum
\e1.0575-442244

25 mrL 17.00-26 mrL 23.(Xluur
C.H. de Koning
Yiostinslaan 3, IJist
TeL.0575-442244

26 mrt 23.00-28 mrt. 8.(Xl uur
A. Poen, Ytostinslaan 3, IJlst
TeL.0575-442244

I apr.17.00-2 apr.23.ff) uur
A. Poen, Ytostinslaan 3, IJlst
TeI.A575-442244

2 apr.23.00-4 apr.8.(Xl uur
Gietema &van Kapel
Tollewei 113, Heeg
Tel.0575-442244

A arwllíng en en wíj zígíng en v o or
deze rubriek sfifien naar Jqnna de
Boer, DeT$aIk 14,8657 CZ lJlst,
oÍ (halieht) pere-maík
jannadeboer@home,nl

Seniorenglrmnastiek
donderdag 14.00 uur Nij Ytostins

Bitjartvereniging'De Klos'
dinsdag vanaf 20.00 uur in het
IÁlapenvan lJlst'

Biljartvereniging'IJlst'
Dinsdag vanaf 19.00 uur in de
Ut}terne

Seniorenbiljartclub'Ile Afstoot'
Dinsdag- en donderdag van 13.00-
17.00 uur in Stadsherberg
HetWapenvan lJlsf

Fierljepferiening Drylts e.o.
Trainingsavonden: maandag van
19.00-20.30 uurvanaf 13 jaar;
dinsdag voor de jeugd tot 13 jaar
van 18.30- 19.30 uur

Bouw- en Eoutbond f.N.V.
SneekflVymbritseradiet
Contactpersoon:
Douwe lleeringa, tel. 531970

Zonnebloem afd. lJtste.o.
Contactpersoon:
merrr. M van Houten tel. 7720A9

Ghr. Vrouurcnbeweging'Passage'
4e donderdag van de maand in de
Schaapskooi. 20.00 uur
Infoz5376?2

Schaken dinsdagavond,
in'HetWapenvan lJlst'

Volleybalver. ACGEIiT V.O.P.
Woensdag 19.30-20.45 uur,
vollevbal voor dames en heren

lvangetische Gemeente:
Kinderbijbetclub in de Ëehofbij de
Mauritiuskerk, de even weken:
13.30-14.30 uur: gr0ep t, 2 en 3,
14.30-15.30 uur: groep 4 en 5;
15.30-16.30 uur: gÍoep 6, 7 en 8
Info: lippyWalinga, tel. 532662

Qrmnastiekvereniging De Stàn-
fries; 6ym ín de Utheme:
Maandag 15.30 tot 21.00 uur
Woensdag 9.00 tot 10.00 uur en
13.15 tot 19.30 uur
Vrijdag 15.00 tot 19.00 uur
Zaterdag 8.45 tot 12.45 uur
Meer info: www.de stanfries .nl

Vrouwenkoor'It roer om'
Repetitie om de 14 dagen op don-
derdagavond v.a. 20,30 uur in de
Stadsherberg 'Het Wapen van lJlsf

Kompaenen*oor
"t Skip sÍnder roer'
Repetitie om de veertien dagen op
wijdag 20.30 uur in Stadsherberg
'IIet Wapen van lJtsf

Tafettennis (Spodhal)
Maandag 19.30- 22.30 uur,
zaterdag 9.00-12.00 uur fieugd)

Badmintonvereniging Flash
Donderdag 18.00-22.30 uur
in De Utherne

Volksdansen De Ïeke Dounsers,
(ouderen) dinsdag van 13.30-
15.00 uur in de Schaapskooi

Votleybalvereniging Stànfries
Maandagavond:
van21.00 tot22.30uur
Dinsdagmiddag/avond:
van 15.30 tot 2?.30 uur
Donderdagmiddag/avond:
van 16"30 tot 19.00 uur

Sjoeten
Maandag 14.00 uur in Nij Ytostins

Dammen. maandagavond in'Het
Wapenvan lJlst'

Jeu de Boules
f,lke donderdag bij het Fiertjepter-
rein: april t/m augustus: 19.30 -
21.30 uur, september t/m maart:
14.00 - 16.00 uur. Info tel.: 53281A

Kaatsen
Woensdagavond in'De Utherne'

Klaverjassen
Elke 14 dagen op zondagmiddag
v.a. 16.00 uur in De Utherne

Jeugdkorps'Tusken de Noaten'
Vrijdag van 17.00-18.00 uur in
hetMienskipshffs

l,luziekkorps'Concordia'
Repetitie op maandag van 19.30 -
21.30 uur in het Mienskipshts

Tafeltennis Maandag van 19.30-
22.30 uur in de sporthal

Karate in'It Mienskipshfis'
Dinsdag:
Jeugd van 17.00 - 18.00 uur
Junioren van 18.00 - 19.00 uur
Senioren van 19.00 - 20.30 uur
Donderdag:
Seniorenvan 19.00 - 20.00 uur
Inl.: F. Rosier 0575-532?34

Geen

PULITIE spoed

' FÍYslán Wel
. Distrid Sneek politie

Telefoon: 0900-8844

19 febr.
23 febr.
23 febr.

24f.ebr.

02 maart
09 maart
12 maart
16 maart
23 maart
23 maart

24 maart

30 maart

Samen eten, 17.00 uur, Stadsïaankerk
Stipepunt Drylts, Galamagracht 31, 9.30 -11.30 uur
Vrouwen van Nu, mewouw G. Ydema met'de
zedenpolitie', Mienskipshis, 20.00 uur
Passage, 20.00 uur, Stadslaanker (Schaapskooi)
Ruurd Walinga, journalist
Stipepunt Drylts, Galamagracht 31, 9.30-11.30 uur
Stipepunt Drylts, Galamagracht 31, 9.30-11.30 uur
Samen eten, 17.00 uur, Stadslaankerk
Stipepunt Drylts, Galarnagracht 31, 9.30-11.30 uur
Stipepunt Drylts, Galamagracht 31, 9.30-11.30 uur
Vrouwen van Nu, Auke Zeldenrust en Hayo Bootsma,
journalisten van 0mrop Fryslàn: 'de ethiek van de
journalistiek', HetWapen van lJlst, 20.00 uur
Passage, 20 uul, Stadslaankerk (Schaapskooi)
dhr. Pasveer en mevï. Steensma over lconen
Stipepunt Drylts, Galamagracht 31, 9.30-11.30 uur

Gecombineerd nummer'It Dryltser Klrprnantsje'
Door een computerstoring en te weinig ontvangen copij voor
januari, verschijnt er nu een gecombineerd nummer. Het kan zijn
dat er berichten niet zijn opgenomen, dit komt doordat er e-mail
berichten verloren zijn gegaan. 0nze excuses hiervoor.

Een uitgave van:
Drukkerd Visser
Galamagracht 9

8651 EB lJlst
ïet. (0515) 53 13 18
e-mail:
fa j.visser.ijlst@ptanet. nt

Redactie:
A. Kuipers
E. Hekman
J. de Boer-Zuiderhof

0pmaakendruk:
Drukkerij Visser lJlst

Xopij en /of advertentie's
(zo mogelijk digitaal)
inleneren tot en met
5 maart a.s.bij
Boekhandel Visser lJlst

@ Copyright B@khatrdel /Drukkerij Viser.
Niets uit deze uitgave mag worden veryeel-
voudigd door middel van druk, fotocopie, scan
of o1 enigoleiudere wijË, rcndeÍwÍafgaade
toestemning vil de uitgseÍ.
D€ uitgser behoudt zichzeu het Íecht voor,
zondeÍ woraf gailde kennisgtring, ingeltrerde
kopij te wijzigen, in te korten of te weigeren.
Ingezonden stukken worden geplaatst buiten
.revantwoordelilkheid van de redac'tie.
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Nieuwbouw Sneekerpad nadert vottooiing

Het houten gebouw aan het begin van het Sneekerpad is vrijwet
gereed. Vanaf het Frisiaplein zijn het schiphuis en de recre-
atiewoningen goed te zien. Achter de sparing in de gevel boven
het schiphuis bevindt zich het balkon van de daar gerealiseerde

woning.
"Mensen reageren erg positief", zegt initiator Oosse Beerda. "We

zijn aanzienlijk lanEer bezig geweest dan gepland, maat ik ben
bijzonder btij met het resultaat." De meeste tijd zat in de af-
werking van het interieur. Atle ruimten in het pand zijn door
Boubedriuw Heech op ambachtelijke manier afgewerkt. De

energiezuinige technische installatie is het werk van Gebroeders
Sikma. "Er is een geweldige ploeg vakmensen aan het werk."
Achterin hetpand is een kantoorruimte gemaakt. "Metveellicht,
een mooie inrichting en prachtig zicht op molen De Rat,"'volgens
Beerda. "Een zeer geschi}:te plek voor ZZP'ers die aan een laptop
en telefoon genoeg hebben." Een rustige werkplek, maar ook een
plek om anderen te ontmoeten. De flexplekken zijn tegen aan-
trekkelijke tarieven te huur.
Voor het beheer van de recreatiewoningen zoekt Beerda nog een
bevlogen lJlster. "Iemand die doorgaans in lJlst is, het leuk vindt
om gasten te ontvangen en niet bang is de handen uit de mouwen
te steken," legt Beerda uit. Bij elk appartement hoort een elek-
trisch aangedreven schouw. "Met dat scheepstype zoek ik aan-
sluiting bij de bootjes die ïijmen Nooitgedagt vïoeger aan het
Sneekerpad maakte."
Contact zoeken met Sneekerpad 4?

Dat kan via sneekerpad4 @online.nl.

Vewolg reisvanWorld Een oproep van mijn kan* Ais

seryants naar t{at"*i f;,iffiff Ï:"tnÏnÏ:: Ëï;
In de raatste 2 Kypmantsjes #:ffil:,ff#ff11ï:rJrï
hebt u een verslag kunnen te- "-"-;-;'ï
zenvan mijn reis naar Malawi. ll'LiilttlmaatuJc 

progÍam-

Na 5 dasen thui, t" ,i:o ól'iËlït T:'ll::l1i' wilt u meer inro'

gingen mijn gedacht"ït'"-r*g i:l^}:t u contact met mij

naardechitundaschool-- ----:i opnemen' Mijn telef' nr' is

voris jaarben n"*."r, "J;:ï: :"1?111',^^*-
nu een bezoer. h"uren geul;ht. T:l 

t-:i,llletijke sroet'

Als project van dit jaai hebben JoKe vo norst'

we in Matipa het voedselpro-
gramma voor de kinderen weer
opgestart. Maar in Chitunda
krijgen de kinderen ook geen

eten meer op school. Ik ben
toen begonnen met een actie
voor de school in Chitunda. IIet
begin is eÍ om nu alvast te be-
ginnen met het eten voor de
kinderen.

De Top 10

boeken
óók bij

Boekhandel Visser,
Galamagracht 9,

tel. 531318

Ktaverjasmarathon overnam om ons verder de dag

in Bar't Klrpmantsj e lïlïï.,ïlí!l;Ïi,:1i,.ïj** il:
Enthousiast en met frisse
gezichten gingen we zaterdag-
morgen om 9.00 uur van start
met de 34 uurs klaverjasmara-
thon. Klaas, onze oppas vooï-
zag ons van een hapje en een
drankje en hield natuurlijk een
oogje in het zeil dat er wel ge-
klaverjast werd. 0m 13.00 uur
werd de taak overgenomen door
René die de lunch voor ons
klaar had.
Het klaverjassen ging voorspoe-
dig en in een snel tempo. De
scores werden bijgehouden in
een Exelbestand (verzorgd door
Doede Douwe) wat via het
scherm door iedereen gevolgd
kon worden . Dat er een strijd in
zat was wel duidelijk want wie
wilde er nu onderaan staan. Er
werd op verschillende manieren
geklaverjast en hierdoor wissel-
de de stand dan ook vaak" Eén
persoon had nogai wat moeite
met verpticht spelen en wilde
het bijltje er bijna bij neer gooi-
en, wat overigens niet gebeurd
is (zal geen namen noemen).
0m 18.00 uur werd ons een
heerlijk diner gebracht door
Rinnie die macaroni voor ons
had klaargemaakt. De zaterdag
liep verder voorspoedig en over
de aanloop en aanmoedigingen
hadden we dan ook geen kla-
gen, één supporter hield het
zelfs voi tot 's morgens vÍoeg
06.00 uur (bedankt Martin!).
0m 07.00 uur werd er een heer-
lijk ontbijt compleet verzorgd
en gebracht door Marianne de
Boer. Na het verorberen van de
broodjes werd het al iets stiller
onder de klaverjassers, kwam er
dan toch een dip? Ook kwam
Douwe die het stokje van René

lectebusvan
.\\ | de I(iI(a,

,-\ , 
*fl 

stichting,t'Í i . 
wat het uit-

- -. - ernoerr;Ke
www;kifta.nl

Giro g{ Íg ooetvan oe-
ze klaver-

jasactie was, paraat.
Gedurende de marathon is er €
570,00 gedoneerd!
Waarvoor onze hartelijke dank !

Na 39 bomen te hebben gekla-
vedast was het dan eindelijk
19.00 uur en tijd voor een lek-
ker glaasje bier wat we wel ver-
diend hadden en konden we
overgaan tot de prijsuitreiking.
Douwe (IJlst). die de marathon
uiteindetijk gewonnen heeft,
kreeg uit handen van René een
welverdiend vleespakket.
Al met al waren het zeer ver-
moeiende maar zeker ook ge-

slaagde dagen. Dankzij alle
steun en supportdiewij hebben
gekregen van alle toeschou-
wers, hebben wij de taak vol-
daan voibracht en kijken wij
teweden terug op deze gewel-
dige dagen.
Ook bedanken wij Bakkerij de
Boer voor het ontbijt, Horeca
Sïagerij de Vries Sneek voor het
beschikbaar stellen van de
vleesprijzen, Bar't Kypmantsje
voor de gastwijheid, hapjes en
drankjes, Rinnie Bergstra voor
de macaroni, René, Douwe en
Klaas voor de verzorging en ver-
der alle mensen die hun bij-
drage hebben gedoneerd in de
bus. Bedankt, het was super!

Doede Douwe Koopmans, Douwe
Reitsma (IJlst), Douwe Reitsma,
Meinte en Arendje Bergstra,
Rients Waltje, Wietse Corbee,
Yvonne ïoonstra

Pe :i:nie"otaanci{rs ilàirlt re
pracht,ge cl;*t*.ht.n
ote" het.l,-J;sel'neer,
]n de \!iqf,grrnèi:nden ia re

fcn zèèr bilzonde..
& uni*Lc [o?atic..

t5? ,,. :.: .
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Telciar 10515) 5J 18 88
ooníO 3 la 43

ANNA
SCHRAA-VAN POPTA

GEDIPLOMEERD
PEDICURE

Cert. Diabetische vaet
Geêuwkade 11 -ïelefoon 531930

: *-"-
I

06-50686653

RY,D
n"!r 9try)(
Uw kapster aan huis

Voor jong en oud
Gerda de Jong

Stwalfra XWYrSSkuwt

Gitaar, bas en zangles zonder
notenschrift

Alle apparatuur" gitaren en

bassen aanwezig
De t'sjalk 17, l.ílst

llel: 06-24946 1 95 I 05 1 5 -5327 72
Ook voor opnáme,
teksten. rn uziek"
begeleidings cd's

I i Pr.Lttik '9e 8rÍorning'

l"Eg**glG
Shiatsu, Voetreflextherapie,

Familie opstellingen
Skerwald 13, 8618 NE OOSTHEM

0515 - 532551 / 06 - 309421 12
wrn/v. hedwigydema.nl
irrfo@hedwigydema.nl

Lid NVST
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. bloemen en planten

. bruids- en graíwerk

. kado-artikelen

. tuinplanten

verder alles wat met
'groen'te maken heeft.

"Morgen Peke." "Morgen man-
nen." "Nog nieuws Peke?" "Nou
ja, ik weet eigenlijk niet of ik
het wel vertellen moet", zegt
Peke. 'llllaarom niet?, gaat het
van de bank. "Nou ja", zegt
Peke, "ik wil eigenlijk geen
praatjes over de man naar bui-
ten brengen. Hij zat zich dood
schamen." ïe maakt ons wel
nieuwsgierig Peke", zeggen de
mannen, "vertel het nou maar."
"Best", zegt Peke, "maar ik
noem geen naam." "lletzitzo.
Een van de bewoners van een
appartementengebouw aan het
Frisiaplein, die jarenlang Mer-
cedes reed, maar sinds enkele
jaren Saab, leende zijn auto uit
aan zijn dochter, die hier
schuin tegenover een kleding-
boutique heeft. Toen ze hem
terugbracht zei ze tegen haar
vader dat de auto wat zwaar
stuurde. Die reed zelf een rondje
over de gracht en vond dat het
wel meeviel. De volgende mor-
gen moest de man weg met de
auto, maar het winterde en de
ruiten waren bevroren. Hij
startte de motor om ze te ont-
dooien en ging weer lekker naar
binnen, naar de kachel. Na een
kwartiertje zou hij wegrijden,
maar de hele auto zat nog
potdicht met ijs. Hij deed de
motorkap open om te zien wat
er aan de hand was. DeV-snaren
en de hele bliksemse boel was
er af. Niets deed het meer, ook
de stuurbekrachtiging niet. Al-
le lampjes op het dashboard
brandden, maar de beste man
had niets gezien. Hij wist
trouwens na drie jaar ook nog
niet dat er een speciale knop in
de Saab zit om de hele auto te
verwarmen. Na driejaar! De man
had beter Mercedes kunnen
blijven rijden, dan was hem dit
niet overkomen."

trt&, -fríip[ - frnft
Galamagracht 8, tel. 531229

Stichting Kinderopvang Zuidwest Friesland
Gezocht:
een en-
thousiaste
(invat)
overblijf-
kracht in
0osthem

0p veel scholen eten de leerlin-
gen tussen de middag een bo-
terham op school, bij de
tussenschoolse opvang. 0p ba-
sisschool East-Kime in 0ost-
hem gaat het om een klein
groepje kinderen dat over-
btijft. Omdat de vaste overblijf-
kracht wel eens verhinderd is,
zoeken we iemand die haar zo
nu en dan kan vervangen. De
overblijfkracht eet gezellig met

de kinderen mee en houdt
daarna toezicht op het buiten-
spelen. De'werktijden' zijn van
12.00 - 13.00 uur, u ontvangt€
9,00 vrijwilligersvergoeding
per keer. Uw eigen kinderen
kunnen eventueel gewoon
mee, Bent u tussen de middag
op maandag, dinsdag en don-
derdag in principe (of regel-
matig) beschikbaar en lijkt het
u leuk om met de kinderen op
school te eten, of wilt u eerst
meer informatie, dan kunt u
contact met mij opnemen.

Metwiendelijke groet,
Susanne ïaris,
ïS0-coórdinator Kinderopvan g

Zuidwest-Friesland
s.taris @kinderopvan gnufrl.nl

"Hoort, hoart" of
"hoort boeren, burgers en
buítenluí hoort"
Zo kondigt uw eigen stadsomroeper zich aan als
hij roept.

Zo begin ik dus ook maar met dit stukje voor It Dryïtser Kyp-
mantsje.

Laat ik dan eerst mijn dank uit
spreken aan Stadsbelang lJlst
m.b.t. de donatie die gedaan is
om de aanschaf van een nieuw
omroeppak mogelijk te maken.
In It Dryltser Kypmantsje van
december 2010 was hier al
aandacht aan gegeven onder de
kop "Cadeau Oldtimerclub".
Het pak dat ik nu draag. heb ik
voor het eerst gedragen bij het
bekend maken van de opening
van het jeugdgebouw bij de
Utherne "de Trochsetters" op 24
november 1990.
Als in de loop van dit jaar het
pak gereed is zal ik het tijdens
een rondgang door lJlst aan u
allen showen.
Na de installatie van het ge-
meentebestuur op 3 januari j.1.

heb ik het cotlege aangegeven
dat SÍdwest Fryslán een beroep
op mij ats ambassadeur kan
doen om de gemeente landetijk
in de schijnwerper te zetten.
Voorheen deed ik dat voor Wym-
britseradiel en ook voor lJlst
Houtstad. IJlst Houtstad zal ik
blijven noemen als ik tijdens
concoursen mijn roep over het
pubtiek uitspreek. Maar ook als
de zgn. geloofsbrieven aan de
verschillende burgemeesters

worden aangeboden. Verder is
het natuurlijk mogelijk om in
IJlst zelf verschillende activi-
teiten aan te kondigen. Denk
hierbij aan bijvoorbeeld de Sa-
rahs en Abrahams en andere
jubiiea en feestelijke momen-
ten. Schroom niet en neem ge-
rust contact met me op.
Dat we als omroepers de pubti-
citeit zoeken bleek wet op
donderdag 27 januari. We wa-
ren vanuit de EersteVereniging
Stads- en Dorpsomroepers Ne-
dertand uitgenodigd bij het
programma "koffie Max". In de
live uitzending van Max W heb-
ben we met 4 omroepers een
oproep gedaan om stads- of
dorpsomroeper te worden.
Meer informatie over de Eerste
Vereniging Stads- en Dorpsom-
Íoepers Nederland, vindt u o.a.
op www.omroepersgilde.nl

Uw Stadsomroeper
Harmen deVries
Eegracht 24, 0575-532057

Zegthet
voort,

zegthet
voort. .



Deetnemers Alve Marren
,.. ., n , 2011 maken proefrit in de

.rW m ffit' Stoomtrein Sneek - $tavoren

#ffi'W Na een frisse natte start in juni 2010, gaatn! Y L 
het sportieve en culturele gezinsevenement

.

vinden in het weekend van 2 juti 2011.
0pnieuw zullen verschillende sportroutes, samen metvele culturele
festiviteiten in de deelnemende dorpen en steden, gebundeld
worden tot een groots evenement in SÉdwest Fryslàn. Voor 2011
heeftAlve Manen gekozen voor het thema "verbinding". Verbinden
van de gemeenten Bolsward, Nijefurd, Sneek, Wtnseradiel en
Wymbritseradiel die per l januari 2011 officieel zijn samengegaan
in 1 gemeente SÍdwest Fryslàn. Transport als verbinding van toen
en nu; te voet. te paard, over het water, met de fiets en de trein. De
Stoomtrein (Friese Stoomtrein Maatschappij) gaatin 2011 officieel
het traject van Sneek naar Stavoren op vaste tijden rijden. Als
voorproefje op de officiële opening van de Stoomtrein mag Alve
Marren deze bizondere historische trein inzetten voor haar
deelnemers! Diverse sportroutes zullen gekoppeld worden aan een
ritje met de Stoomtrein. Zaterdag 2 juli is de aftrap in Sneek en via
'ttet spoor" door naar het einddoel Stavoren. Stavoren viert in 2011

haar 950 jaar stadsrechten en dat vieren ze groots mee tijdens het
Alve Marren weekend. Het volledige programma van Alve Marren
wordt in maartvia de website www.alvemarren.nl bekend gemaakt.
Vanaf dat rnoment kan men zich ook weer inschrijven voor de
diverse (sport) routes.

ï t r* pA A N i

Herkenbaar-?
Timpaan Welzijn, maatschappelijk werk is er voor iedereen die
om wat voor reden dan ook steun kan gebruiken omdat het even
nodig is. Dan kan bijvoorbeeld een gesprek met een maat-
schappelijk werker u heïpen.
" Na mijn scheiding heb ik weer een nieuwe wiend ontmoet. We zijn
heelblij metelkaar en ook de kinderenfleurenwat op. Alleenvinden
we het beide heelmoeilijk om op de juiste manier met de kinderen
om te g aan ín de nieuwe sifitatie . IIoe lannnen we hen helpen om te
accepteren dat hunvader op een andere plekwaont en dat mijn
wiend. nu bij ons in huis komL "
"Vorige week gebeurde het me weer. Ik had me voorgenomen een
dagje voor mezelf wij te houden. I'Iaar als mijn collega me dan
waagt omvoor haar intevallen, danheb ikmoeite metnee zeggen.
Ze praat dan zo op me in dat ík toch overstag ga. Dit gebeurtveel
vaker en ik zou wel eens wat beter voor mezelf ap willen komen."
" Mijn ouders hebben vaak ruzie. Ze zijn zo met zichzelf bezig dat
ze volgens mij geen idee hebben ilat ik het daar moeilijk mee heb.
Ze luisteren op hun manier wel, maar horenmij niet echt. Maar ach,
door zo nu en d.an te blowenkanikmijn sores evenvergeten."
Herkent u iets van uzelf of uit uw omgeving in de beschreven
situaties?
Bij Timpaan l{telzijn werken maatschappetijk werkers die over
allerlei zaken metu kunnen praten en meedenken om een oplossing
te zoeken waardoor u er weer heter tegen kunt. 0f u met een goed
advies een eind op weg helpen. Denkt u dat u baat kunt hebben bij
één of meer gesprekken? Bel dan met een maatschappelijk werker
om uïu zorgen of problemen eens te bespreken. Wellicht lucht het u
op en kan er een oplossing worden gevonden.
0pen spreekuur voor inwoners van de gemeenten Sridwest Fryslàn
en Gaasterlàn-Sleat op maandag t/m wijdag van 8.30 tot 9.30
Telefoonnummer: 051 5-421 31 3

Bezoekadres: Stationstraat 5, Sneek
U kunt zonder verwijsbriefje terecht en de hulp is gratis.

t. 

'

Passage Ghristelijk-
naatsctrypetÍf cerronnwrbeureging

De Adventsviering was dit jaar
op 16 december, We waren
blij, dat we toch nog met 37
vrouwen aanwezig waïen,
aangezien het weer, gladheid
enz. ons parten speelde.
Mew. Roskam heette allen in
een feestelijk versierde Sdraaps-
kooi welkom en in het bijzonder
mew. de GraaÍ-labeur uit Bols-
ward en de twee dames, die de
zang en muziek zouden verzor-
gen en begeieiden. Mevr.de
Graafleidde deze arond en had
een complete liturgie. We luis-
terden naar het Kerstevangelie
en naar een paar prachtige ge-
dichten en zongen veel bekende
Kerstliederen. Nadat als laatste
lied het bekende "Ere zij God"
gekionken had, besloot devoor-
zitster deze prachtige avond en
wenste ieder fijne Kerstdagen
en wel thuis.
Woensdag 5 januari 201 1 kwam-
en we vrreer bijeen om elkaar,
onder het genot van een kopje
koffie met wat lekkers er bij,
een goed en gezegend nieuw
jaar toe te wensen. Mew. Ros-
kam las een vooï ons zeer her-
kenbaar verhaal over woeger
voor en een paar mooie ge-
dichten, we speelde nog een
leuk spel en gingen daarna met

een goed gevoel naar huis.
Deheer Zijlstra uit Koudumwas
op 27 januari 2011 bij ons de
spreker. Mew. H. Poelsba-Wier-
sma heette hem en ons allen
har-telijkwelkom op deze eerste
avond-bijeenkomst in het nieu-
we jaar. Na het meditatief mo-
ment en nog enkele medede-
lingen was de heer Zijlstra aan
de beurt. Met behulp van dia's
vertelde hij over zijn reis door
Indonesië en over de 2-daagse
bruiloft van de zoon van zijn
broer, die trouwde met een In-
donesisch meisje. Met de hele
familie zijnze er heen geweest.
Het was een indrukwekkende
gebeurtenis en zeer traditio-
neel. Ze kregen b.v. allemaal een
rijk geborduurd jasje aan. Het
w.rs een prachtig feest met zeer
veel gasten. Indonesië is een
prachtig land met veel vnrcht-
bare rijstvelden en bananen-
plantages enz. De heer Zijlstra
kon erg goed vertellen met de
nodige humor. We konden de
prachtige jasjes ook nog even
bekijken. Daarna bedankte de
voorzitster de heer Zijlstra voor
zijn boeiende voordracht. Ze

wenste ons allen wel tluis. De
volgende bijeenkomst is 24 fe-
bruari in De Schaapskooi. Dan is
de heer Ruurd Walinga uit Leeu-
warden bij onze jaarvergade-
ring te gast.

16 januari j.l.:

Viswijvenkoor Grietje Sprot
Het nieuwjaarsconcert van de 'viswijven'
begon om 14.00 uurin de Doopsgezinde kerk.
Langzaam druppelden wat mensen binnen.
Bij binnenkomst van het koor zat de stem-
ming er gelijk in. Het viswijvenkoor Grietje
Sprot bestaat uit een enthousiaste groep
wouwen uit Hindeloopen en wijde omge-
ving. Voor elk lied werd even iets verteld over
de klederdracht die de dames droegen en
waar het lied over ging. Hoewel dit alles in het

ïIylpers'verteld werd, was het meeste wel te verstaan. Het was dan
ook een wolijke en leeerzame middag, al die verschillende
klederdrachten uit Wieringen, Volendam, Marken, Hierden,
Vtaardingen, Scheveningen, Zandvoort, Spakenburg en Ameland.
En de dames zongen niet aileen fantastisch, hetwas theater! Zo
beeldend werd alles naarvoren gebracht! Geweldig!
Het zal wel aan het mooie weer gelegen hebben, maar eigenlijk
was er veel te weinig belangstelling voor zo'n mooi optreden.
U hebt wat gemist!

\
!*t

c#{6

Boek- en FotohandelVissêr, Galamagraeht 9,
tel. 53 1 3 18. e-maiL faj.visser.ijlst@planet.nl

Ook voor het afdrukken van uw digítale
foto's!
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Graag Gedaan

Graag Gedaan is eenvrijwittige
hulpdienst voor het bij elkaar
brengen (via ons contactadres)
van hulpverleneÍs en mensen
die hutp nodig hebben. Welke
soort hulpverlening komt hier-
voor in aanmerking?
1. Autovenroer
Voor licht gehandicapten of
oudere mensen, die behalve
vervoer ook verdere begelei
ding ofhulp nodig hebben naar
bijvoorbeeld ziekenhuis, kle-
ding kopen, kapper e.d.
2. lnspringen in tijdelijke
noodsituaties
Bijvoorbeeld een moeder moet
plotseling naar het ziekenhuis
en er is opvang voor de kin-
deren nodig of een alleen-
staande komt thuis uit het
ziekenhuis en kan zich nog niet
alleen redden. De hulp die in
dergelijke gevallen geboden
wordt is van overbruggende,
tijdelijke aard, totdatde gehol-
pene na een paar dagen het zelf

weer aan kan of een beroeps-
kracht van tluishulp het over-
neemt
3. Eenvoudige karweitjes
Voor mensen die daar door
ziekte, handicap of ouderdom
niet zelf toe in staat zijn, b.v.
boodschappen doen, medicijn-
en halen.
Dit zijn een paar voorbeelden
van de meest voorkomende
hulpverleningen. Hebt u één
van deze of dergetijke hulp
nodig, bel dan gerust naar
onderstaand contactadres. Dit
geldt ook voor eventuele nieu-
we hulpverleners. Vooral chauf-
feurs! De geboden huip is in
principe gratis, alleen voor au-
toveryoer worden de benzine/
dieselkosten vergoed.

Het Graag Gedaan-comite be-
staat uit 3 dames:
Contactpersoon:
Mevr. Sj. Wiebenga. Eegracht
105, tel. 537529t
bij afwezigheid mew. G. Hoek-
stra, tel. 531602 en mevr. R.

Johnson, tet. 531568.

Bericht van
Stadsbelang lJtst
Hallo stadsgenoten. Hier weer een be-
richtvan devereniging Stadsbelang lJtst.
Allereerst een leuk nieuwtje. De op-
lettende kijker heeft het misschien al
gezien. De lJlster windvaan is weer terug !

Sinds vorige week staat de windvaan weer
op het brugwachtershuisje. De windvaan

heeft de vorm van het schip zonder roer wat we natuurlijk kennen
van ons wapen.
Enige tijd geleden heeft Stadsbelang de gemeente hierover
benaderd. Wij wisten dat deze windvaan in het verleden op het
vorige brugwachtershuisje stond, en daarom hebben wij het
verzoek gedaan orn deze weer terug te plaatsen. [n dat is gelukt!
In 1959 is de brug over de Geeuw geplaatstterventanging van de

oude draaibrug. Bij de nieuwe brug hoorde uiteraard een brug-
wachtershuisje en op het dak van dat brugwachtershuisje is
toen deze windvaan met het schip zonder roer, het wapen van

IJlst, geplaatst. IIet brugwachtershuisje voldeed na verloop van
tijd niet meer aan de eisen des tijds. o.a. klimaatbeheersing, en
is al weer enkele jaren geleden veryangen door het huidige
brugwachtershuisje. Bij de stoop van het oude brugwachters-
huisje is de windvaan tijdelijk opgeslagen. Maar gelukkig is de
deze nu weer terug op zijn oude plaats!
Verder willen we melden dat er zo langzamerhand steeds meer
IJlsters zich bij ons melden om Ud te worden van Stadsbelang. Wij
zijn hier erg blij mee! 0p deze manier wordt de betrokkenheid bij
ons mooie stadje steeds groter en kunnen wij als bestuur ons nog
sterker opstellen naar de gemeente toe. Natuurlijk willen we
graag nog veel meer leden. Dus ook nu weer de oproep aan êen

ieder om zich bij ons te melden als nieuw lid. Ook als u vanuit het
verleden al lid was, dan horen we toch graag nog even van u. Meer

informatie vindt u op onze website www.stadsbelangijlst.nl of
gewoon even melden aan de Geeuwkade 4.
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Decemberavond BvPF
Vrouwenvan Nu lJlst
op 16 december 2010

In december 2009 hadhetLllster
vrouwenkoor Het Roer 0m zullen
optreden voor de afdeling van
Vrouwen van Nu. Door de
extreme sneeuwval kon dit
conceÉ toen niet doorgaan,
maar het koor kreeg een her-
kansing in 2010. Gelu}:kig waren
de weersomstandig-heden nu
heel wat beter, zodat voorzitter
Pieta Roorda een ftink aantal
wouwen kon venrelkomen.
Na een aantal huishoudelijke
zaken krrvam dan het koor bin-
nen, vergezeld van Jan Douma
enWiebe Steenaart, die op hun
trekzak voor de begeleiding
zorgden. 0nderbroken door
eerst een gedicht en later nog
door een kort verhaal, gelezen
door enkele bestuursleden,
bracht het koor in drie blokken
verschillende teuke, mooie en
ontroerende liederen ten ge-

hore, zowel in het Nederlands,
Engels als in het Fries. In de
pauze was er gelegenheid om
onder het genot van een
drankje met elkaar een praatje
te maken. Hoewel er van beide
kanten veel bekende gezichten
bij waren bleek er toch sprake
van een gezellige kennisma-
king naar beide kanten. Na-
tuurlijk was er bij de samen-
stelling van het programma ook
rekening gehouden met mee-
zingers, waar gretig gebruik
van werd gemaakt. ïer afslui-
ting werd gezamenlijk Stille
Nacht Heilige Nacht gezongen,
waarna de voorzitter koor, diri-
gente en begeleiders bedankte
met een attentie voor het ver-
zorgen van dit gestaagde

optreden.

OpruimcoachAnkeAlgera
bij BvPFVrouwenvan Nu afd.
IJtst
1. Voorafgaand aan de jaar-
vergadering vertelde opruim-

coach Anke Algera over haar
werk. Haar hoofdtaak is het
adviseren van werkgevers met
betrekking tot het opruimen
van kantoren e.d., maar ook
voor ons'gewone" stewelingen
had ze nog een heleboel nuttige
tips. Realiseerje datje een plek
moet vinden voor alle nieuwe
dingen die je koopt en waag je
af of je dat allemaal wel nodig
hebt. Geef dingen een vaste en
logische plek en als je gaat
opruimen, doe dit dan gestruc-
tureerd. Maak een afspraak met
jezelf hoeveel tijd je aan het
opruimen wiltbesteden en blijf
in deze kamer tot je alles door
je handen hebt gehad. Zorg
voor dozen om in te sorteren en
maak met je huisgenoten af-
spraken over waarje de dingen
teruglegt, zodat je niet steeds
hoeft te zoeken. En als we dan
klaar zijn met schiften volgen
er tips oveï waaÍ je naar toe
kunt met spullen die je weg wilt
doen. Tresoar (oude foto's),
Kringloopwinkels, Nomaden-
hof, Mamaproject Timpaan,
Dorcas, Leger des Heils enz. Een

leuk idee: Maak een 'afscheids-
plank' voor dingen waawan je
moeilijk afscheid kunt nemen.
Zo raak je langzaam aan het
idee gewend dat je ze weg wilt
doen. Aan de hand van een
invulformulier kunnen we
daarna nog onze "rommel-
quotiënt" bepalen
2. Na de pauze worden de
jaarverslagen behandeld en
vindt er een bestuursverkiezing
plaats. De commissies maken
ons nog attent op een paar acti-
viteiten, w.o. een cursus digi-
tale fotografie en de Inter-
nationale Vrouwendag op 8
maart. Verdere curturele activi-
teiten staan op de mail.
3. De volgende bijeenkomsten
zíjn: 23 februari (Giny Ydema,
Zedenpolitie) en 23 maart (Au-
ke Zeldenrusten Hayo Bootsma
(de ethiekvan de journalistiek)

Otiebotlen kaatspartij
IJlst knoepertvan een partij

Met het oliebollen kaatstoer-
nooi van Nije Moed in lJlst
wordt traditioneet het kaats-
seizoen aÍgesloten. Met een
viertal parturen op de Ujst kon
er mooi doorgekaatst worden in
de twee perken in de zaal. Dit

hield in dat alle parturen een
keer tegen elkaar moesten
strijden om de prijs. Het zou een
spannende kaatsavond worden,
want de parturen eindigden op
72,74,16 en dewinnaarmet 18
eersten voor. Dit was het par-
tuur van ïjerk Bakker, Nienke
van der lÀ/eg en Auke Wiersma.



Doe- en
Kijkcetrum
Nooitgedagt
Aproep
De afgelopen jaren heeft het
Doe- en Kijkcentrum jaarlijks
een of meer wisselexposities
georganiseerd met themat die
relatie hadden met de familie
Nooitgedagt, schaatsen, speel-
goed of gereedschap van
Nooitgedagt. Voor de komende
jaren wordt dit thema ver-
ruimd naar lJlst. Voor het
seizoen 2077/2A72 is het de
bedoeling de schaatsenmakers
van lJlst te belichten. Dat zal
gebeuren in de vorm van
schaatsen met ingeslagen
merknaam/togo, verpakkings-
materiaal, Íeclames, fotot etc.
Bent u in het bezit van ma-
teriaal van een van de lJlster
schaatsenmakers als Frisia,
Nauta, Faber, Visser, Planting,
Lanting, Van der Goot, Douma,
De Vries, Pool of Groenveld, en
u wilt dit tijdeiijk in bruikleen
afstaan aan de Stichting
Nooitgedagt lJlst, laat het ons
dan weten. U kunt een mailtje
sturen naar:
info @nooitgedagt.nl of bellen
met Edsko Hekman, tel.
418089. Wij nemen dan graag

contact met u op.

Het bestuur van de Stichting
Nooitgedagt lJlst

b Een schitterende
entree met een
ktein foutje!

De entree van onze prachtige
stad lJlst is opgesierd door een
verfraaiïng van de rotonde. Er
wordt over een prachtige en-
tree gesproken. Echter, de op-
stelling is gericht op het uit-
rijden van lJlst. Als men vanuit
Sneek lJlst inrijdt blijkt men
weinig te zienvan de beitel met
zijn aangepaste beplanting
"Houtstad lJlst". Van bezoek-
eÍs aan de stad lJlst hoorde ik
op nieuwjaarsdag: "Leuk dat er
in lJlst nog ouderwets wordt
gesleept met goederen". Jam-
mer dat het doel voorbij wordt
geschoten, doordat dit niet
waarneembaar is als je lJlst
inrijdt. Daarom mijn sugges-
tie: met zijn allen aan de slag en
deze opstelling een kwart slag
draaien met de beitel en het
opschrift richting Sneek. Al heb
ik twee linker handen, ik bied
mij als eerste aan om dit te
verhelpen!

0ane Bootsma

Friese Stoomtrein
Maatschappij
Vanaf 2 juli gaat de locomotief
van de FSIM onder stoom! De

organisatie staatte popelen om
de besturen van plaatseUjk be-
lang, ondernemersvereniging,
WV, Musea, Horeca, Jachtha-
vens, Campings en eventueel
andere belangstellende onder-
nemers in de halteplaatsen te
informeren over de actuaiiteit.
Wij hebben hiervoor een in-
formatiwe presentatie gemaakt.

waarin de volgende onderwerp-
en aan de orde zullen komen:
Historie, Iloelstetling FSII{,
0rganisatie structuur, Innes-
teringen, Ilienstregeling,
Kaart-verkoop en Website met
0ndernemersportal. Bij dit
laatste onderwerp zal vooral
dieper in worden gegaan op de
kansen die genoemde portal te
bieden heeft om passagiers bij
julUe halteplaats uit te laten
stappen. Kom en hoor op
maandag 27 februart a.s. ín
Restaurant'IIet Wapen van
IJlst', Galamagracht Í hoe u
als ondernemer door de
stoomtrein extra omzet kunt
maken.

Uw kapster aan huis
voor dames en heren

Ook ts avonds:

Bel mij voor een afspraak:

06-14464784
www.reinashairservice.nl

Reina Kroes
Nijesyl60

8651 NC lJtst

M,
x

Power Yogà, Pilates,

Yogilates,
lntu'itieve yoga,
Easy Flow yoga

Diverse workhops'
. Chakrayoga

r Leren Masseren
. Drukpuntmassage

KÍik voor meer ínfo opt
www.bodym indcenter.n I

Bel voor een CRAï15 proefles;

Harriét de Bruin
Maaike Diikstrq
a6-21491407

ha rriet@bodym indcenter. n I

À

Or
a{

Schoonheidssaion ..
Yf Ínc

Ytina Schot
Croleskwartier 88

865i HG ULST
0si 5 - 532907

Ook cadeaubonnen verkrijg baar

Behandeling uitsluitend
op afspraak

/v-ÈBER
Voor a[ uw printwerk
Galamagracht 9, tel. 531318
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1*r Aksje op de iisbaan!
De winter hold oan! Der koe noch krekt net op it
bfitenwetter riden wurde dus fandêr dat it bestjoer fan
de iisklup in koartebaanwedstriid organisearre. De

termyn wie ek koart fansels en dus op freed 24 desimber
1.1. wie it safier! By de jeugd oant 12 jier wiene der 10
bern dlt meidienen.

i Nei in spannende striid kaam Saskia Stienstra as winner
j át de bus en op it 2e piak Ron Stienstra. By de jeugd fanóf

dielnimmers. Dízzen moasten allegear it trajel:t
foar de wyn ride en ek nochris tsjin de wyn yn. Ek .,.,".--.u. :Áá.-

by dizze fánatike ploech waard alles Ét'e kast helle i"*&'"r '*a* pto

12 jier
wiene
der 14

om sa heech mooglik te eindigjen. De irtslach: 0p fi
it 3e plak Jan Hottinga. 0p it 2e plak bedarre Rykel $
Bergstra. Hy hie in aparte rydstyt en hy begun .Ëtt
hieltyd hurder te riden; dochs moast er de striid ,"'S.
ferlieze om it 1e en 2e plak. Tjibbe Beerda gyng '
frteinlik fuort mei de 1e priis. Alle dielnimmeïs
krigen koek en zopie en de priiswinners krigen
jildprizen. Itwie wer in tige slagge middei!



Berjochtfan
toanielferiening'Meiinoar len', Drytts

De Írtfierings fan 11 en 12 maartwurde fersetten nei
8 en 9 april!

0p dizze jounen spilet Teater Snits foar jimme de klucht:
Neeleave, no net..........fanRay Coonry enJahn Chapman

dag de meest ultieme vorm van
betrokken raken. In tegenstel-
ting tot vorig jaar hoefde De

Kogge niet zo ver te reizen; de
filmequipe kwam nu naar de
school toe en maakte daar de
opnamen. Daar kon de crew
genieten van een zelf gecom-
poneerd lied. "Gemaakt door
alle kinderen, die voor de kerst
al actief waren", beklemtoont
Johan Krikke.
Muziekdocent Hans van Ros-
sum maakte van alle compo-
nenten een sterk geheel, Lucy
Beugelsdijk stond garant voor
de originele decors en de chore-
ografie kun je altijd met een
gerust hart aan Martha Ploeg-
stra overlaten. 'llle hadden een
rapmelodie gemaakt met daarin
centraal het thema de droom",
verklaart Johan Krikke. Legde
men vorig jaar het accent op de
uitvoering en met name het
dansen op zich, deze keer heeft
men zich nadrukkelijk gericht
op het lied zelf. "Lijkt ons een
wijze keuze navorig jaa/', heeft
hij geconstateerd. "Het decor
was prachtig, het lied was m.i.
beter dan verleden keer en we
waanden onszelf een echte
kanshebber", blikt Krikke een
aantal dagen na de uitslag te-
rug. 'Toch zijn we als team bij-
zonder trots op onze groep.
Wanneer je van alle 153 deel-
nêmers bij de beste 15 komt, is
dat natuurlijk een gigantisch
goede prestatie." De Kogge laat
zich na deze tweede editie niet
uit het veld slaan en zal trach-
ten alles uit de kast te toveren
om volgend jaar wel bij de
eindstrijd aanwezig te zijn.

De Kogge mist op
haar na finale
kids4trees
IJlst. 0BS De Kogge is er niet in
geslaagd zich te plaatsen voor
de finale van kids4trees die op
23 maart in Venlo wordt gehou-
den. De lJlster basisschoot mis-
te op een fractie de poort die
toegang gafvoor de eindstrijd.
"Heel jammer, wantwe hebben
er ditjaar erg veelvoor gedaan"
klonk het in ieder geval enigs-
zins teleurgesteld uit de mond
van leerkracht Johan Krikke.
"Affiches, posters, briefies in
IJlst rondbrengen en artikelen
in de regionale kranten om zo-
veei mogelijk publiciteit te
krijgen hebben niet voldoende
stemmen opgeleverd." Daar-
naast werd de tweede helft van
de stemming bepaald door een
vakjury." Was er maar een Elf-
stedentocht geweest. Hadden
we dejury kunnen uitnodigen.
Had ongetwijfeld in de stem-
men gescheeld" grapte Johan
Krikke.
Het kids4Trees songfestival is
een initiatief van Stichting
Boomfeestdag, waarbij kinde-
ren van basisscholen een tied
schrijven en op een andere
manier gaan denken over het
belang van bomen en de natuur
in de omgeving waarin ze wo-
nen. Honderddrieënvijftig scho-
len meldden zich aan met een
liedje over natuur en bomen.
Het pïanten van een eigen boom
door een kind tijdens de basis-
schooltijd is natuurlijk voor de
Stichtin g Nationale Boomfeest-

$amen eten
We gaan weer'samen eten' en weï op 19 febru-
ari a.s. vanaf 17.00 uur, de volgende zaterdag
is 12 maart.
Plaats: de Schaapskooi bij de Stadslaankerk.
De vaste gasten zijn bekend. Bent u verhin-

derd of witt u ook eens mee eten, geef het dan even door aan één
van onderstaande adressen:
G. Bouma, tel.06 538493 61 ofS. Schilstra, tel. 53 29 30.

..

Doe- en KijkcentÍum Nooitgedagt lJlst

Wie timmert mee aan het
Doe- en Kijkcentrum Nooítgedagt?

Het Doe- en Kijkcentrum Nooitgedagt lJlst is
inmiddels in, maar ook buiten lJlst een begrip
geworden. Na de inrichting en de opening van

het in de voormalige Nooitgedagtfabriek aan de Eegracht geves-
tigde Centrum worden jaarlijks ca. 4.000 bezoekers geteld, een
aantal dat nog steeds stijgt. Ook hebben inmiddels meer dan
1.000 sdroolkinderen van enkele tientallen scholen uit de regio
deelgenomen aan het speciaal ontwikkelde programma Kind en
Techniek.
Maar wat zou het Nooitgedagtcentrum zijn zonder de vele
wijwilUgers, die de gasten ontvangen en rondleiden en de wij-
willigers, die regelmatig klusjes opknappen in het Centrum. En
hoe zou het Centrum kunnen blijven voortbestaan zonder de
financiêle steun rran donateurs en sponsoren. Want de entree-
gelden en de overige inkomsten zijn niet voldoende om de vaste
lasten (huur etc.) te kunnen bekostigen. 0m het voortbestaan
van het Nooitgedagtcentrum ook voor de langere termijn te
waarborgen zijn nog steeds nieuwe wijwilUgers nodig en, niet te
vergeten, donateurs en sponsoren. 0m die reden heefthetbestuur
van de Stichting besloten een nieuwe donateur- en sponsoractie
te houden. Bent u nog geen donateur, sponsor en/ofvrijwilliger?
Meldt u dan aan door onderstaande strook in te vullen en deze in
te leveren op één van de volgende adressen:
Postbus Eegracht 11 (bij de Nooitgedagt-schoorsteen)
Annemarie Merkies, Eegracht 46, tel. 531773,

annemarie.merkies @zonnet. nl
Edsko Hekman, Galamagracht 12, tel 418089,

edskohekman@wxs.nl
Jan Toornstra. Sylspaed 6 te Nijezijl, tel.476527 ,

j.toornstra@hetnet. nl
Uiteraard kunt u zich aanmelden via email:

info @nooitg edagt-ijlst. nl

Adres:

Postcode: Woonplaats:

fl wordtbij deze donateurvan het

Doe- en Kijkcentrum Nooitgedagt lJlst voor een bedrag van

€5,00 /€70,00 /€75,00 /€. per jaar.*)

EI wordt bÍj deze sponsor van het Doe- en Kijkcentrum

Nooitgedagt lJlst voor een bedrag van € ...... per jaar.

(minimaal€ 50,00)..)

Ik betaal contant / per bank *) door overmaking op rekeningnr.
776544406.

E Ueldt zich aan als wijwilligervoor het Doe- en Kijkcentrum
Nooitgedagt.

(handtekening):

Wíj rekenen op u!

x--
0ndergetekende:

Naam:

* 
) doorhalen wat niet van toepassing is / zelf invulten
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ïimmermanaannemer Spijksma lJlst (deel8) nemer spijksma. In 1949 werd de kerk door Spijksma voor een
bedrag van / 2.600,00 voorzien van centrale verwarming.

0p zoek naarinformatie overdeTrompmolen en molen De Rat
bleek dat in het (recente) verleden timmermanaannemer
Spijksma werkzaamheden voor deze molens heeft verricht en
materiaal heeft geleverd. Natuurlijk is het dan interessant
rneer detaits aan de weet te kornen. Gelukkig waren de oude
kasboeken vanaf 1917 bewaard gebleven en Gerrit Spijksma
vyas zo bereidwillig deze boeken ter inzage af te staan. 0p
zoek naargegevens overdemotens bteken deze boeken zorreel

interessante informatie te bevatten oner'rnoegef . dat ik daar
in een aantal afleveringen in ItllryltserKypmantsje aandacht
aan wil schenken.

Na de Doleantie betrokken de Gereformeerden een eigen ruimte
in 'het lokaal voor het volk'. Dit lokaal was een voormalig
schoolgebouw, dat stond in de tuin van het pand Galamagracht
5, nu Chinees restaurant'Lotus'. Nadien werd op de hoek van de
Galamagracht en de Popmawal een kerkgebouw in gebruik
genomen, welk gebouw dienst heeft gedaan tot de inge-
bruikneming van de nieuw gebouwde kerk aan de Stadsiaan in
1911. De Stadslaankerk werd gebouwd door timmerrnan-aan-

Nadat de Gereformeerde gemeente het kerkgebouw aan de
Galamagracht had verlaten, werd dit pand in gebruik genomen
door de firma Lankhorst in Sneek en werd het in de volksmond
'de touwpluizerij' genoemd. Rond de jaren twintig verrichtte
Spijksma hier regelmatig werkzaamheden. Na het vertrek van
Lankhorstvestigde Johannes Visser hier zijn smederij, naderhand
opgevolgd door zijn zoon Taeke. In het voorste gedeelte van het
pand zat nog een tijdje de garage van Pen. die later overgenomen
werd door Taeke Visser. In de jaren zestig/zeventig van de vorige
eeuw had Klaas Visser in het pand zijn sportzaak. Achter in het
pand was de fietsenmakerij gevestigd. Na het vertrek van de
sportzaak werd het pand gesloopt en werd ter plaatse een nieuw
bankgebouw voor de Rabobank gebouwd. In 2009 sloot de
Rabobank zijn deuren en werd het pand verkocht aan de fam.
Schreur van de Stadsherberg. Het voormalige bankgebouw werd
verbouwd tot stadslogement met beneden het restaurant en een
vergaderzaaltje en op de verdieping een viertal appartementen/
hotelkamers.

Edsko Hekman
(wordtveruolgd)

Boek- en FotohandetVisser, Galamagracht 9, tel. 53 13 18, e-mail: faj.visser.ijlst@planet.nt

1okvoor het afdrukkenvq.n uw digitale foto's!
(Her)kentu deze nog?

Wie wat bewaart, heeft wat. Voor wijlen de heerl4liEgele J. van
der Velde Eeldt deze uitspraak zeer zeker. Zo had hij ook oude
rekeningen en kwitanties van lJlster bedrijven bewaard, be-
drijven die inmiddels al lang verdwenen zijn of een aan de tijd
aangepast brieffroofd hebben. Voor de redactie van It D4fltser
Kypmantsje is deze verzarneling reden deze zeer herkenbare
brieftroofden te publiceren. De komende tijd zult u daarom
regelmatig een briefhoofd van een (voormalig) IJlster bedrijf
kunnen aantreffen in dit blad.
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Uw medeleven tijdens de ziekte en na het overlijden van
ós mem, beppe en oerbeppe

Anna uan der Zee-Feenstra

heeft ons bijzonder goed gedaan.

De bloemen, kaarten, brieven en troostende woorden
hebben diepe indruk op ons gemaakt.

Harwerwarmend was ook de aanwezigheid van zo velen
tijdens mem haar afscheid.

Harteliik dank voor alles.

Kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen

$st, fèbruari 2011


