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Boekhandel Visser
definitief gestoten
Wat was het een vertrouwd
beeld, tientallen jaren lang.
Hinke Visser-Hoogland
achter de toonbank in de
boekwinkel. Sinds 31 de-
cember jt. zal dit beeld niet
meer te zien zijn. De winkel
is gesloten en Hinke heeft
haar vaste stek in de winkel
verlaten, maar wel met een
dubbet gevoel. Enerzijds
opluchting dat ze de win-
kel achter zich kan laten,
anderzijds het trieste ge-
voel dat de sluiting door de
moeilijke omstandigheden
waarin zij is komen te ver-
keren helaas heeft moeten
leiden tot sluiting van de
winkel.
Ook voor lJlst is het bij-
zonder jammer, dat weer
een winkel is verdwenen,
een winkel op een centrale

heeft de deuren

plaats in lJlst, een winkel
die in een behoefte voor-
zag en die bovendien een
sociale functie in de IJlster
gemeenschap vervulde. Zou
het niet prachtig zijn als
inwoners van onze stad,
hetzij individueel hetzij
collectief, initiatieven zou-
den willen ontwikkelen om
tot een doorstart van de
winkel te komen. Een door-
start van de huidige winkel
in een aangepast concept
of een combinatie van ver-
schillende activiteiten on-
der één dak. Het pand zou
dan weer een passende be-
stemming kunnen krijgen
en de plaatselijke midden-
stand een welkome aanvul-
ling. Wie neemt/nemen het
initiatief?

Edsko Hekman

Warme winteravond
Ineens een andere locatie
en een wat kleinere boom,
waarvan de lichtjes door
Hinke Visser werden ontsto-
ken. Toch was de sfeer niet
minder. Vanwege slechte
weersvoorspellingen voor
die vrijdag de 16e was het
niet verantwoord om een
tent of iets dergelijks neer
te zetten op de Overklui-
zing. Gelukkig vonden we
onderdak en medewerking
van Eric Petrusma, waar-
door de Warme Winteravond
in de Stadslaankerk kon
plaatsvinden. 0nze stads-
omroeper heeft er voor ge-
zorgd dat de inwoners van
IJlst van de wijziging op
de hoogte werden gesteld.
"Concordia" begon de avond
sfeervol en zat lekker be-
schut in de kerk te spelen.
Ondertussen waren er al
lekkere hapjes van Bakke-
rij de Boer en warme choco-
lademelk en gliihwein van
de Stadsherberg. Wat heeft
het (B)engeltjeskoor uit
volle borst hun kerstlied-
jes gezongen! Dit koor was
samengesteld uit kinderen
van de Twine en de Kogge.
Meester Jaring en meester
Johan hebben samen met
de kinderen heel veel lol
gehad met repeteren, dus
misschien willen ze vol-
gend jaar wel weer!
De leden van "L1rts Vocaal"
onder leiding van Pauli Yap

begonnen spontaan te zin-
gen in een "flash mob" (één
begint en dan volgen de
anderen). Een hartverwar-
mende verrassing en prach-
tig gezongen! Daarna ging
het feest door in "Het Wapen
van lJlst", waar het Compae-
nenkoor "t Skip s0nder roer"
de hele avond heeft gezorgd
voor een fantastische sfeer
met heel veet zang en mu-
ziek. A[ deze mensen wit ik
heel graag bedanken. Ook
tijdens de voorbereidingen
hebben we heel veel hulp
gehad van diverse perso-
nen en bedrijven. Daarvoor
ook hartstikke bedankt!
Leuk zoals de kerstboom op
een ponton van Stienstra &
van der Wal naar zijn vas-
te plaats werd gevaren. 0f
de poster, ontworpen door
Feenstra Reclame. Ook wil
ik de beide families De Vries
bedanken voor het schaap
(lekker thuis) en de balen
stro. In 2072 ís de Warme
Winteravond er voor de 5e
keer. Graag ontvang ik tips
hoe die avond in te vullen of
eventueel te veranderen. Zo
kan het een leuke avond voor
iedereen worden. Herma Ro-
sier: hchuitema@home.nl.
0ndernemersvereniging
IJlst

Oud-IJtst sfeervol verticht
Wat was 0ud-IJlst sfeervol verlicht tijdens de kerstdagen en oud en nieuw! Een prachtig
verlichte kerstboom, een verlicht skÊtsje in het haventje, een schitterend verlichte tjalk aan
de Zevenpelsen. Maar ook de bruggen waren van verlichting voorzien, waardoor de sfeer doorgetrokken werd naar heel
Oud-IJtst. Ook de vele particulieren, die hun huis en/oftuin verlicht hadden, en de Mauritiuskerk droegen hun steentje
bij aan deze bijzondere sfeer. Ons oude stadscentrum lag er als een plaatje bij. Een woord van dank aan allen, die hier-
aan hebben bijgedragen, is zeker op zijn plaats. Hopelijk doet goed voorbeeld goed volgen en worden nog meer bewo-
nêrs van de grachten enthousiast om eind ditjaar ook hun steentje bij te dragen.

Na zoveel jaar... een woord van dank!
Dank: aan al die mensen die altijd vaste klant bij ons uraren.

aan al die goede contacten met heel veel mensen.
aan al diegenen die steeds weer hielpen met balansen. Gewetdigl
Er is zoveel goeds om op terug te zien en dan de laatste dag...

Van velen: een warme handdruk.
een lieve kaart.
veel bloemen.
cadeaus,
lekkere cakes.

Dank u wel lieve mensen.

Ik kijk met een warm gevoel terug op
die laatste dag achter de toonbank
op 31 december 2011!l

Bedankt!
Hinke



23-07 Vrouwen van Nu, jaawergadering met aansluitend
een presentatie over schaatsen in diverse vormen,door
dhr. Hedman Bijlsma

27/28-01 0p Tritjende Skonken, Himsterhfis Easthim, 19.45 uur
29-07 0pensessievolksmuziek/folk,Stadsherberg,

14.00-17.30 uur
29-Ot Troubadour Adri de Boer + combo, Stadslaankerk,

15.30 uur
t7-02 Gezelschap Teake van der Meer, Himsterh0s Easthim,

20.00 uur
20-OZ Vrouwen van Nu, dhr. Goos Piersma vertelt en laat ons

ruiken aan diverse parfums

Stipepunt Drylts

Medewerkers zijn aanwezig op woensdag- en vrijdag-
morgen, van 9.30 - 11.30 uur, op Galamagracht 31
(locatie Thuiszorg).
Ze z4n telefonisch bereikbaar via 0 6 - 7026 49 69.
Ook maandagmorgen zíjnzijvan 9.30 - 11.30 uur
telefonisch bereikbaar.

Het emailadres is drylts@stipepunt.nt.

Karate: Kyokushin Karate lJlst
Dinsdag: Jeugd: 17.00 - 18.00 uur

Volwassenen: 19.00 uur -
Donderdag: Jeugd: 18.00 uur -

Volwassenen: 19.00 uur -
Int. Fokke Rosier, De Kling 27,8657 Cl
o57s-53223 4 / 06-s0657 648

18.00 - 19.00 uur
20.30 uur
19.00 uur
20.00 uur
IJlst,

T.0515 - 533439
M. 06 ï9 742653
wwwfaberbouw.nl

T.0515 -532132
www.fabertegelwerken.nl

KING
INTERIEUR

T. 0515 - 532880
M.062450 40 11

www.muttiking.nt

xxt:,t!air
X*,tr****v*l*

Renovatie. Onderhoud.
aanleg en (sier) bestrating
van uw iuin

T. 0515 - 335498
M. 06 53 54 06 66

TEG E LWE RI<E N

IJlsters bedankt!

Mede dankzij jullie aanwezigheid, inzet en gezel-
ligheid is de allerlaatste oudejaarsavond in het
Mienskipshfis een super geslaagde avond/morgen
geworden! Het was een groot succes en de sfeer was
opperbest! Waarvoor onze hartelijke dank.

Graag tot ziens!

Bar't Kypmantsje

ao$,g.$achl/
Uw huisaÉs b4 spoed
buiten kantoortijden

De dichtsbijzijnde huisaft-

senpost bevindt zich in Sneek

in het Antonius ziekenhuis.

(via de ingang van de Spoed-

eisende Hulp)
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Bericht van Vereniging Stadsbelang lJtst
Hallo beste inwoners van lJtst.
Zoals u zo tangzamerhand van ons ge-
wend bent hierbij een berichtje van
Stadsbelang lJlst met de laatste ont-
wikkelingen. Vorig jaar werden enkele
van u onaangenaam verrast met een
factuur van de gemeente, waarbij u uw
liggeld weer moest betaten. Het bleek
dat er een exorbitante verhoging op de
factuur stond ten opzichte van de voor-
gaande jaren. In sommige gevallen wel
een verhoging van ts0o/ol Stadsbelang
heeft dit bij de gemeente aangekaart
en duidelijk gemaakt dat dit zo niet
kon. Er is begrip voor een harmonisa-

tie na de fusie van de voorgaande ge-
meentes, maar niet op deze manier.
Kortgeleden hebben we van de gemeen-
te bericht gekregen dat er een korting
verleend zat worden op het tiggeld.
Samen met enkele belanghebbenden
hebben we er dus toch voor gezorgd dat
de liggeLden minder fors worden ver-
hoogd. Een succes dus! Verder hebben
we in overleg met de gemeente besloten
om een tweetal speeltoestellen in lJlst
te gaan vervangen. Hier en daar is er
een aantal kinderspeelplaatsen en dat
moet wel veilig blijven natuurlijk. De
gemeente heeft deze geïnventariseerd

en hier is uit gekomen dat er twee
toestellen vervangen moeten worden.
Het betreft het Ktim-glijtoestel Jungle
Play (locatie De Pream) en de dubbele
schommel (locatie Croleskwartier).
De planning is dat ze het komend
voorjaar vervangen zutlen worden.
Wilt u meer weten over alte projecten
waarmee wij met de gemeente in ge-
sprek zijn of wilt u meer weten over
Stadsbelang of lid worden?
Meer informatie vindt u op onze
website www.stadsbetan gijlst of loop
gewoon ons kantoor eens binnen aan
de Geeuwkade 4.

Nieuwe rubriek: de lezersfoto
Regelmatig ziet de redactie recente foto's van lJlst, ge-
maakt door lJlster inwoners. Dat bracht ons op het idee
een nieuwe rubriek te starten met door onze lezers inge-
zonden foto's van en over lJlst. Datvan en over IJlst mag u
ruim interpreteren. Het kan een foto zijn van een gebouw,
een object, een kunstwerk, een activiteit, kortom, als het
maar over IJlst gaat. Uw foto kunt u mailen naar de redac-
tie: edskohekman@wxs.nl. De eerste foto is van Christa
Moelker. Zij gaf de foto de titel mee: Daar bij die molen.
Een prachtige foto met de spinnenkopmolen op de voor-
grond met op de achtergrond De Rat, de piip en de toren
van de Maurituskerk.
Een bijzonder sfeervolle foto. Wie volgt!

0p 30 november jl. verzorgde Hans van
Zetten voor 15 verenigingen in District
Noord, waaronder De Stanfries uit IJlst,
een enthousiaste en leerzame Master-
ctass. Gymsport is de basissport voor
iedereen, sociaal vormend en vooral
veel samenwerken. De centrale vraag
van de avond was: Gymsport= Goud,
maar toch dalen de gymsportleden. Wat
is er aan de hand? Schaalvergroting en
professionalisering zijn nodig om de
gymsport weer die centrale plek in de
samenteving terug te geven. Samen-
werkingsverbanden zoeken, het aan-
bieden van een breed assortiment wat
professioneel en attractief georgani-
seerd wordt. Hans van Zetten pleit voor
een Gemeentelijk Gymsport Concept.

Elke gemeente in Nedertand zou één
multifunctioneet gymsportcentrum
moeten hebben. Daarnaast kent etke
basisschool, wijk of dorp minimaal
één satetlietclub, die gekoppetd is aan
de moederclub (het gemeentelijk gym-
sportcentrum). Dus gymsport terug in
de wijk, dicht bij de kinderen en de
ouders! Meer lesaanbod is een vereis-
te. Minimaal 2 lessen per week en 10
activiteiten per seizoen! Dat geeft bin-
ding met ouders en zorgt er voor dat
er over de gym gesproken wordt. Geef
jeugd zelf de keuze hoe vaak ze willen
komen sporten. Zorg, dat het goed ge-
organiseerd wordt en hang er een goed
prijskaartje aan. Voor kwatiteit willen
mensen wel betalen.

"Wat goedkoop is heeft geen waarde
in onze huidige samenleving." Hans
komt met de 15 verenigingen op de
doelgroepen als het gaat om evene-
menten. Deelnemers, supporters,
toeristen en partners. Iedere doel-
groep vereist een andere benadering
in termen van dienstverlening, prijs-
stelling en communicatie. De deelne-
mers zijn de sporters; voor hen zijn
kwaliteit van toestetlen, licht, geLuid
en veitigheid van belang. Supporters
zijn de famitieteden die de sporters
overal steunen. Geef ze speciale toe-
gangsprijzen! Toeristen komen bij
een evenement zonder dat ze de sport
trouw zíjn. Ze komen uit nieuwsgie-
righeid en moeten verleid worden
nogmaals te komen. Informeer ze
tijdens een wedstrijd en veÍzoÍg ze
goed! Ze moeten begrijpen wat er op
een wedstrijdvloer gebeurt. Partners
zijn de sponsoren, media en gemeen-
te. Zij krijgen een Vipbehandeling
met een clubvoorzitter als gastvrouw.
Deze aanpak moet zorgen dat een tri-
bune bij ieder evenement vol komt te
zitten! Daar wordt over gesproken en
daarmee ga je groeien!



Timmerman-aannemer Spijksma lJtst (deet 11)

0p zoek naar informatie over de Trompmolen 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 meer details aan de weet te
komen. GeLukkig waren de oude kasboeken vanaf 1917 bewaard gebleven en Gerrit Spijks-
ma was zo bereidwil"lig deze boeken ter inzage af te staan. 0p zoek naar gegevens over dê
molens bleken deze boeken zoveel interessante informatie te bevatten over'vroeger', dat
ik daar in een aantal afleveringen in It Dryltser Kypmantsje aandacht aan wil schenken.

Jarenlang leverde Spijksma
ook lijkkisten. Deze werden
vervaardigd in alle soor-
ten en maten en dus ook in
verschillende prijsklassen.
In mei 1917 werd een eiken
be klede Lijkkist met nikkel
gemonteerd gemaakt voor
de dochter van de weduwe
J.J. Croles, kosten f 43,00.
Vier maand later werd een
zelfde kist geleverd voor de
weduwe Croles zelf ! Voor
overledenen, die in behoef-
tige omstandigheden had-
den verkeerd, werden de
kosten van een kist voor
rekening van de, diaconie
van de Kerk genomen uiter-
aard alleen als de overledene
tot die kerk had behoord.

In maart 19L8 moest Sjoe-
rd Visser voor / 7,00 een
klein vuren lijkkistje laten
maken voor een gestorven
kind. Een maand tater liet
de weduwe D. Molenaar voor
Í 30,00 een beklede tijkkist
voor haar dochter maken.
Het kwam in die tijd hetaas
regelmatig voor dat ouders
hun kinderen moesten laten
begraven. In december 1918
bestelde Hendrik de Jong,
een kleine 1 duims beklede
lijkkist voor / 7,00 en in fe-
bruari 1920 leverde Spijks-
ma voor f 6,00, een vuren
bekleed lijkkistje aan Jouke
Couperus. Sommige fami-
lies werden zwaar getroffen,
zo bLijkt uit de kasboeken.

0p 18 november 1918liet 'me-
vrouw weduwe' K. van der
Beek een eiken beklede lijk-
kist nikkel gemonteerd voor
haar man maken en op 8 febru:
ari 1919 moest zij opnieuw een
bekleed tijkkistje laten ma-
ken, blijkbaar voor een kind.
0p 28 september 1920 overleed
op 80-jarige leeftijd Jan Jarigs
Nooitgedagt, oprichter van de
fabriek. In opdracht van zijn
weduwe, mevrouw Willemke
Nooitgedagt-Feenstra, leverde
Spijksma een eiken tijkkist
met zinken bekleding en nik-
kel gemonteerd voor een be-
drag van / 108,00. Daarna zou
Spijksma nog jarenlang lijk-
kisten moeten leveren. Behat-
ve de levering van lijkkisten

verzorgde Spijksma ook regel-
matig taxaties van woningen,
goederen uit nalatenschap-
pen etc. Tegenwoordig wordt
in dergelijke gevallen een
beroep gedaan op gespecia-
liseerde deskundigen, zoals
beëdigde makelaars/taxa-
teurs, juweliers, antiquairs
etc. Bij Spijksma waren al
deze specialismen verenigd in
één persoon. December 1917
taxeerde hij in opdracht van
de erven J.J. Croles het huis,
wat hem de som van vijftig
cent opleverde. De taxatie
van het huis van L. Bijlsma
leverde een jaar later het dub-
bele op. Voor notaris De Haas
taxeerde hij in 1920 de plaats
(boerderij) van de weduwe
Attema voor een bedrag van f
1 5,00. In datzelfde jaar bracht
Spijksma voor de taxatie van
de inboedel van de weduwe J.
Nooitgedagt een bedrag van

/ 10,00 in rekening. Een jaar
later werd een taxatie voor de
successie verricht voor de fa.
Nooitgedagt voor een bedrag
van / 15,00.

Edsko Hekman (wordtvervolgd)

Herinnert u zich dit nog?
De afgelopen 50/60 jaar is er veel veranderd in lJlst. Het is goed om af en toe even
in de tijd terug te gaan en te verhalen wat er toen speelde. Bij het tezen van deze ar-
tiketen zullen veel lezers denken: Ach ja, zo was het. Is dat al weer zo lang geteden?

heden zullen niet meer aan
boord komen. WeI vakantie-
gangers. Medio 1961 moet het
schip onderdak bieden aan 40
à 50 vakantiegangers. De in
'1.947 in Schotland gebouwde
kotter was gekocht door de
heer Boertjens uit Langweer,
die het schip ombouwde tot
kampeerschip. Het schip zal
voornamelijk gebruikt worden
door groepen, die onder lei-
ding Friesland zullen verken-
nen. Naast het schip zal een
botenverhuur van l6kwadra-
ten en roeiboten komen. Tij-
dens de verbouw van het schip
dreigde er iets mis te gaan. Be-
roepsslopers waren met snij-
branders bezig de otietanks en
ander ijzerwerk van het schip
te slopen. Een klus, waarbij ge-
makkelijk brand kon ontstaan
in de aanwezige olieresten en
de doordrenkte kurklaag.
0m die reden stonden steeds

Kampeerschip'De Baltic'
Wie herinnert zich niet het kampeerschip 'De Battic' aan
het Sneekerpad? Gekomen als toekomstbelofte, roemloos
ten onder gegaan. Het is december 1960. op een vrijdag-
morgen. Drie uren duurde het voor de zes en dertig meter
lange en acht meter brede Engelse viskotter, afkomstig
uit het Belgische Oostende, door de brug van lJlst was en
in de Geeuw kon worden afgemeerd. Daar lag het schip
nabij molen'De Rat', afgetakeld en groots, in afwachting
van een nieuwe opbouw. Netten en andere visbenodigd

een schuimblusser en een
kteine brandspuit voor ge-
bruik gereed. 0p zeker mo-
ment liep de zaak uit de hand.
Er ontstond een brandje,
waarop zonder resultaat de
schuimblusser werd leegge-
spoten. De kleine brandspuit
raakte onklaar en dus moest
de geatarmeerde brandweer
met groot materieel uitruk-
ken om erger te voorkomen.
De kleine brandspuit moest in
februari 1961 opnieuw dienst
doen bij 'De Baltic'en wel om
water in de tanks te pompen.
En opnieuw ging er iets fout.
Bij het aanvoeren van de
brandspuit ging de wagen bij
het sterk aflopende bruggetje
in de Geeuwkade in plaats van
vooruit achteruit. Gemeente-
werkman Jaap van der Zee
kon de wagen niet meer hou-
den en het voertuig verdween
in de diepe Geeuw. Er moest
een kraanwagen van de fa.
Ozinga aan te pas komen om
de drenkeling op het droge te
brengen.



Theatergezelschap: ïeake van der Meer, Minze Dijksma en Griet Wiersma
brengen hun nieuwe show "Moat it no sê.......?!"
zaterdag 1L febr. 2072 ín dorpshuis "It HimsterhÍrs" te 0osthem
aanvang: 20.00 uur
toegangskaarten: € L 5,00
De kaarten zijn zowel in voor verkoop als aan de zaal verkrijgbaar. Zie aanplakbitjetten!
Als opvolger voor de zeer succesvolle show "Efkes de sinnen fersette" brengt dit Friese trio ook in het jaar 2O'J.2 een
avond vol entertainment. Onder de naam "Moat it no sa....?!" staan de rasartiesten ïeake van der Meer, Minze Dijksma
en Griet Wiersma garant voor kolderieke sketches, hilarische goocheltrucs en gezellige zang en muziek. Teake van der
Meer vermaakt het publiek met zijn conferences en prachtige typetjes. Hij wordt regelmatig ondersteund door Griet
Wiersma, die ats actrice een hilarische bijdrage levert. Het geheel wordt door Minze Dijksma omlijst met gortdroge
humor, magie en mysterie. Minze is ook de aangever bij de hilarische sketches in "Moat it no sa....?!" Natuurlijk kunt
u ook volop genieten van de gezellige muziek van Griet Wiersma. Kortom, dit Friese top trio is een garantie voor een
avond topvermaak. Van harte welkom op deze nieuwe theatershow in "It Himsterhírs".

Bestuur en Beheer Stichting Dorpshuis "It Himsterhts"

Wie/wat/waar staat er op de foto?
U hebt deze rubriek de taatste maanden moeten missen,
maar met ingang van januari hopen wij weer maandelijks
een foto uit de oude doos te plaatsen. Graag doen we ook
een beroep op onze lezers om oude foto's aan te leveren.
Het hoeft niet alleen een foto te zijn van een persoon of
van personen, maar het kunnen ook bijzondere ptekjes,
panden etc. zijn, waar u graag wat meer duidetijkheid
over wilt hebben.
Uw reacties, zowel het inzenden/inleveren van oude fo-
to's, ats antwoorden op de gestetde vragen kunt u mailen
naar de redactie: edskohekman@wxs.nl.

Verhatenverteller Mindert Wij nstra
bij BvPF Vrouwen van Nu

0p 20 december 201'1., na Edsko Hekman in november, deze
keer opnieuw een vertelter. Het is Mindert Wijnstra, die ons
een aantal Friese Folksverhalen laat horen. Vroeger werden
er vooral op het plattetand bij de mensen thuis verhalen
verteld, maar door de komst van radio en televisie dreig-
den deze verhalen verloren te gaan. Gelukkig hebben men-
sen ats Ype Poortinga en Dam Jaarsma honderden van deze
verhalen verzameld en deze zijn nu ook digitaat te raad-
plegen. Mindert $rijnstra vertelde hilarische en soms ook
spannende verhaten.

Zo hoorden we dat men vroeger dacht dat de dieren op ou-
dejaarsavond om twaalf uur middernacht konden praten.
Veel verhalen hadden een moraal. Zo heeft het weinig zin
om voor het noodlot weg te lopen, omdat je er toch weer
door wordt ingehaald, en ook kun je maar beter niet een
pact met de duivel sluiten, dat loopt meestal stecht af. We
weten nu ook hoe het komt dat de kievit zulke mooie ve-
ren heeft. In Easterlittens herinnert een paaltje nog aan
het verhaal It Peattsje fan Easterlittens en in Hindeloopen
is een gevetsteen met een hond en een engeltje, die her-
innert aan It Kweade Wiif fan Hylpen. Een onderhouden-
de verteller, die ook voor de niet Friestaligen onder ons
goed te volgen was. Na afloop was er nog een hapje en een
drankje om het jaar mee af te sluiten.

"Morgen mannen." "Morgen
Peke."

"Wind en water de laatste
weken. Een beetje winter-
weer om deze tijd was beter.
Vorig jaar een witte kerst
en bovendien prachtig

schaatsweer." "Dat was vorig jaar Peke. We zijn nu 2012,
Niet achterom kijken." "Even over de nieuwe sporthal. Het
is nog niet eens officieel opgeleverd en er zijn al klachten."
"Wat dan Peke. Wij hebben daar geen weet van." "Ten eer-
ste, het zou geluidarm wezen, maar niets is minder waar.
En het korps Concordia speelt al in de ïwine omdat de
klank..." "Akoestiek noemen ze dat Peke."

"0ké, zo slecht is." Zo'ntekenbureau moet toch wet
bouwtekeningen kunnen maken dat dat in ieder ge-
val goed zit." "Nee dus Peke." "En ik heb gehoord", gaat
Peke verder, "dat de molenaar de taatste maanden bijna
niet kan slapen. Symen is een echte houtman, de mo-
len De Rat een houtzaagmolen en lJlst laat zich graag
houtstad noemen. Hebben ze bij de nieuwe sporthal al-
lemaal kunststof gebruikt. Het is niet te filmen!" "Je
hebt gelijk Peke, ze moeten hem maar weer afbreken en
dan een goede en solide bouwen, die aan de eisen vol-
doet. En hout gebruiken van de molen De Rat, dan kan
de molenaar met een goed gevoel weer lekker slapen."
"Hoi jongens."
"Hoi Peke."
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AKTIE voor de maanden
jah'Uári, fg.bruari en maart 2012

Voor al uw binnen schilder- en behangwerkzaamheden
bieden wij voor deze maanden € 50,- kortihg per dag.

Tevens geldt voor deze werkzaamheden een
6% btw regeling i.p.v. !9o/o dit scheelt u 13% btw.

Dit aanbod geldt alleen in bovengenoemde maanden
en alleen voor particulieren.

Neem gerust contact met ons op!

tel. 0515-532453 mob. 06-53313788
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Nationale Voorteesdag en 2Ot2:
'Mama kwijt'

Tijdens de Nationale Voorleesdagen van woensdag 18 t/m
zaterdag 28 januari zijn alle peuters en kleuters van harte
welkom in de bibtiotheek. Doel van deze jaarlijkse campag-
ne is het stimuleren van voorlezen aan kinderen die zelf
nog niet kunnen lezen. Centraal staat het Prentenboek van
het Jaar 2012: Mama kwijt van Chris Haughton.
Lid worden:
Kinderen tot 6 jaar die tijdens de NationaleVoorleesdagenlid
worden van de bibliotheek ontvangen een welkomstcadeau-
tje. De bibliotheek beschikt over eindeloos veel boeken om
samen te lezen. Lidworden isvoor kinderentot 18jaar gratis.
Programma:
Bibl,iotheek Sneek:
18 januari, voorleesontbijt met VIP-gast!
De Nationate Voorleesdagen starten op woensdag 18 janu-
ari met het jaartijks voorteesontbijt van 09.00 uur tot 10.00
uur in Bibliotheek Sneek.
Tijdens het ontbijt leest een VIP-gast voor. 0uder of groot-
ouder en kind ontbijten samen voor vijf euro.
27 januari, interactief verteltheater met'Mama kwijt'
0p 27 januari is er van 14.00 tot 15.00 uur en van 16.00 tot
17.00 uur een interactief verteltheater met Prentenboek
van het Jaar'Mama kwijt'. Dit boek gaat over een schattig
uiltje, dat a[ slapend uit zijn nest valt en zijn mama kwijt
is. Eekhoorn zal'm wel even helpen, maar dan moet kleine
Uil wel de juiste aanwijzingen geven.
De toegangsprijs is drie euro per kind.

Bibl.iotheken Balk, Botsward, Koudum, Makkum,
Sneek, Witmarsum, Wommels, Workum, IJtst:
18- 28 januari, Wie-Wat-Waar-Quiz
Tijdens openingstijden kunnen peuters en kleuters met de
Wie-Wat-Waar-Quiz spelenderwijs de tien mooiste pren-
tenboeken van het jaar ontdekken.

Kaatsvereniging Nije Moed

-

tátucn. vo@grvb6 ftbrdl adtt.liq, le.trdth& 1rb ,!t ed4,
e!e!rêletÈíng,rrlefttu8xëchdóordè!

t,
r+zIl FEENSTM F66l d fi4 a rysr
l5FJI

Telefd (0s15) 53 18 88

Telefoonío515) 53 l8 43

Met de otiebotlenpartij op
de laatste woensdag van
het jaar heeft Nije Moed het
wedstrijdseizoen 2011 weer
afgesloten. Met een 13-tal
kaatsers moest er drie keer
met andere maten gekaatst
worden. Aan het eind van de
avond waren het Siebe van
der Wal, Bart Schuurmans en
Auke Wiersma, welke al hun
drie partijen in winst wisten
om te zetten.

. bloemen en planten

. bruids- en grafwerk

. kado-artikelen

. tuinplanten

verder alles wat met
'groen'te maken heeft



Samen Eten Project
We gaan weer samen eten op 18 februari a.s. en vervol-
gens op 17 maart. Het Samen Eten Project is opgezet voor
mensen die anders altijd alleen eten. Meestal is het gezel*
tiger om dat samen te doen. Eén keer per maand kan er
samen gegeten worden in de Schaapskooi, achter de Stad-
slaankerk. 0m vijf uur 's middags wordt de koffie/thee
geserueerd en om 18.00 uur gaan we aan tafel. Het eten
wordt gemaakt door vrijwilligers! Er wordt een vrijwillige
bijdrage gevraagd.

Inlichtingen:
G. Bouma, tel. 06-53849361
S. Schilstra, tel. 532930

Bitjartctub "De Afstoot"
Wij zijn Bitjartclub "De Afstoot", een club van 55 +ers.
Momenteel kunnen er wel een paaï liefhebbers bij.
We biljarten dinsdag en donderdag middagen van
13.00 uur - 17.00 uur in "Het Wapen van lJlst".
Kom vrijblijvend eens langs om kennis te maken met
deze mooie sport en tijdverdrijf.

Een telefoontje kan ook. Tel secr.: 0515-531,975.

Van harte welkom!

P.S. Misschien een goed idee voor het nieuwe jaar 201.2.

Stipepunt Drytts zoekt vrijwilligers

De vrijwilligers van het
Stipepunt Drylts zíjn op
diverse terreinen actief:
. Het onderhouden van
contacten met mantelzor-
gers. Als u mantelzorger
bent, kunt u dat ook bij
het Stipepunt aangeven.
. Het bemiddeten tussen
mensen, die op zoek zijn
naar vrijwitligerswerk en
organisaties, die vrijwil-
ligers zoeken. Vacatures
worden vermeld op !wvw.
stipepunt.nl. U vindt daar
een uitgebreid overzicht.
In het Dryltser Kypmantsje

van november 201.1. heb-
ben we aangegeven, dat we
voor lJlst een klussendienst
willen gaan opzetten. Veel,
voornamelijk oudere men-
sen, zijn steeds meer op
zichzelf aangewezen. Vaak
kunnen zíj getukkig nog
een beroep doen op kin-
deren en/of buren, maar
dat is niet altijd mogelijk.
Tegetijk zijn veel mensen
weliswaar niet meer be-
trokken bij het arbeidspro-
ces, maar zouden zij zích
graag dienstbaar willen
maken,bijvoorbeeld door

het uit voeren van kleine
klussen. Het Stipepunt
Drylts wil daarbij graag be-
middelen, waarbij zij zich in
eerste instantie zat richten
op de inwoners van lJlst.
In een later stadium kan
dit worden uitgebreid. Een
ktussendienst zonder vrij-
willigers is een onhaalbare
zaak en daarom willen wij
in eerste instantie in beeld
brengen welke mensen
zich beschikbaar stellen.
0p de begeteidende flyer
vindt u uitgebreide infor-
matie. In een volgend sta-
dium zullen wij aangeven

op welke wijze een beroep
gedaan kan worden op de
klussendienst. Daarbij gaan
wij er van uit, dat voldoende
vrijwilligers zich aanmet-
den. Medewerkers van het
Stipepunt zijn aanwezig op
woensdag- en vrijdagmor-
gen, van 9.30 - 11.30 uur.

Ze zijn telefonisch bereik-
baar via 06-70264969.

0ok maandagmorgen zijn
zij van 9.30 - 11.30 uur
telefonisch bereikbaar.
Het emailadres is drylts@
stipepunt.nl.

Toanietnijs fan '0p Tritjende Skonken'

Yn it Himsterhffs yn East-
him spilet '0p Triljende
Skonken'op 27 en 28 jan-
newaris 2012 harren 25e
stik: Wêr is it pub(lyk)?
Hello... is there any (body)
there...Skriller fan lan
Hornby.
Wat in rêst, bytiden hast
saai; it deistige libben op
Squire Grange, it grutte
lànhÊs fan sir Malcom
Simpson- Squire en lady
Amelia Simpson Squire.
Dizze rêst slacht om as

lady Amelia besiket in
plot en in slachtoffer te
finen foar har nij te skri-
uwen skriller.
De aloan brandy sfipende
Malcolm bemuoit him der
mei. En fansels ek in hiet
soad oaren. Mear fertelle
we noch net mar wis is dat
it in spannende jírn wurdt
mei Triljende Skonken
foar spilers en publyk.
Wy hoopje jim te sjen op
27 of. 28 jannewaris yn it
HimsterhÍrs.

ïry-out:

Utfiering:

27 jannewaris / reservearje needsaaklik
fia: t. reijenga5 @planet. n[ of 0575-53227 2.
28 jannewaris / kom op tiid, fol is fol

Himsterh0s, De Cingel20, Easthim
19.45 oere
€ 7 ,50 , finder de 12 jier € 2,50.

Plak:
Tiid:
Yntree:

tt



"Hoort Boeren, Burgers en Buitentui Hoort"

Ja, als u dit leest is het alweer
2072. tk wens u als lezers
een goed jaar toe en hoop
dat u It Dryltser Kypmantsje
in gezondheid mag gaan le-
zen. Zo, zo, dat was toch wel
een "happy moment" de L8e
december in Sneek. De in-
stallatie van Jan Sjoerd als
omroeper van Sneek. Ik kan
u wel vertellen dat ik zo trots
was als een pauw op het mo-
ment dat je daar je zoon ziet
lopen in een prachtig zwartf
geel kostuum EN wat was hij
zenuwachtig. Maar toen hij
eenmaal zijn bet had gekre-
gen en zijn roep - in het Snee-
kers - had gedaan, was het
ijs gebroken. We waren als
Eerste Vereniging Stads- en
Dorpsomroepers Nederland

met een delegatie aanwezig
bij de instaltatie. De omroe-
pers van Zandvoort, Graft -
de Rijp, Oosterend en Bols-
ward waren erbij en hebben
hun plaats gepromoot en
een woordje aan Jan Sjoerd
gericht. Jan Sjoerd, als je
dit leest; zet hem op en ge-
niet van je hobby, je kunt
het!!!!!!!!
Daarna over tot de orde van
de dag en omroepen voor
de Suupmarkt in kerstsfeer
en Jan Sjoerd voor "lekker
Sneek wintereditie" en de
kerstmarkt op het Groot-
zand. We zijn elkaar vaak
tegengekomen deze dag en
dat heb ik als zeer bijzon-
der ervaren. Maar voordat
het 18 december was heb
ik nog meerdere keren het
pak aangehad en ben ik als
lid / voorzitter van de eer-
der genoemde vereniging
bezig geweest. Hiervan zal
ik een korte terugbtik ge-
ven.0p zaterdag 26 novem-
ber is er een afuaardiging
van onze omroepvereniging
naar Utrecht getogen. In het
Spoorwegmuseum was een

symposium georganiseerd
door het Nederlands Cen-
trum voor Volkscultuur en
Immaterieel Erfgoed. Dit
in het kader van 2012, het
jaar van het Immaterieel
Erfgoed. Wij proberen op de
lijst van immaterieel erf-
goed te komen om zo het
"op één na oudste beroep" te
behouden voor de toekomst.
Een zeer interessante dag
met erg veel informatie. Het
is de moeite waard eens op
www.jaarvanhetimmateri-
eelerfgoed.nl te kijken wat
er zoal in ons land aan im-
materieel erfgoed is. Dan op
9 december naar Dokkum
om daar voor Club 65 (de on-
dernemersvereniging) om
te roepen op de kerstfair. Ik
kan u melden dat het puur
gezetlig was daar in het cen-
trum van deze oude stad. Het
weer was alles behalve goed,
vooral in het begin veel re-
gen maar het was zeer sfeer-
vol en gezellig. Het centrum
was met vuurtonnen en
houtsnippers in de straten
goed in sfeer gebracht en de
deelnemers aan de kerstfair
waren allemaat gekleed in
Charles Dickens stijl.

Er was veel te beleven in
de stad en na 5 uur werd
het donker en gelukkig
ook droog en toen kwa-
men de bezoekers mas-
saal naar de kerstfair.
Een week later jullie als
stadsgenoten opgeroe-
pen om naar de Warme
Winteravond te komen.
Door de slechte weers-
verwachting heeft de
organisatie besloten om
van de Overkluizing naar
de Stadslaankerk uit te
wijken. De organisatie
heeft een hele inspan-
ning moeten teveren om
dit voor elkaar te krijgen
MAAR het is gelukt en het
was beregezellig. Nog-
maals de beste wensen
voor 2072 en we zullen
wel weer zien en horen
wat er dit jaar allemaal
staatte gebeuren. Ik hou
u op de hoogte.

Uw Stadsomroeper,
Harmen de Vries
Ëegracht 24
0575-532057

Zegt Het Voort, Zegt
Het Voort,

(Her)kent
u deze nog?

Wie wat be-
waart, heeft
wat. Voor
wijlen de
heer ïViggele
J. van der
Velde geldt
deze uit-
spraak zeer
zeker. Zo had
hij ook oude
rekenin g e n
en kwitanties
van lJlster
bedrijven
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bewaard, bedrijven die inmiddels al lang verdwenen
zijn of een aan de tijd aangepast briefhoofd hebben.
Voor de redactie van It Dryltser Kypmantsje is deze ver-
zameling reden deze zeer herkenbare briefhoofden te
publiceren. De komende tijd zutt u daarom regelmatig
een briefhoofd van een (voormalig) IJLster bedrijf kun-
nen aantreffen in dit btad.

Nationate Voorteesdagen 2O!22 'Mama kwijt'
Tijdens de Nationale Voor-
leesdagen van woensdag
18 t/m zaterdag 28 januari
zijn alle peuters en kleu-
ters van harte wetkom in de
bibtiotheek. Doel van deze
jaartijkse campagne is het
stimuleren van voorlezen
aan kinderen die zelf nog
niet kunnen lezen. Cen-
traal staat het Prentenboek
van het Jaar 2072: Mama
kwijt van Chris Haughton.
Een jury van Nederlandse
jeugdbibliothecarissen
koos dÍt boek uit het totate
aanbod van prentenboeken
dat in 2010 verscheen.
Wie-Wat-Waar-Quiz
In de bibtiotheek is er tij-
dens de Nationale Voor-
leesdagen de Wie-Wat-
Waar-Quiz voor peuters en
kleuters. De kleintjes ont-
dekken spelenderwijs de

mooiste prentenboeken van
het afgelopen jaar.
Lid worden: Kinderen tot 6
jaar die tijdens de Nationale
Voorleesdagen lid worden
van de bibtiotheek ontvan-
gen een welkomstcadeau-
tje. De bibliotheek beschikt
over eindeloos veel boeken
om samen te lezen. Lid wor-
den is voor kinderen tot 18
jaar gratis.
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Uw kapstet aan huis

Voor jong en oud

Gerda de Jong
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