IJsclub Winterwille 1953-1966; Notities van regisseur,
bestuurslid en voorzitter Leendert Miedema (1900-1972)
Jelle Miedema (ed.)
Naast notities over zijn werk als mr. kleermaker in Wommels, maakte mijn vader Leendert Rzn.
Miedema ook notities over zijn andere bezigheden: ceremoniemeester op bruiloften en partijen;
beheerder van een eigen leesbibliotheek; regisseur van diverse toneelclubs; scriba van de
plaatselijke gereformeerde kerk; mede-oprichter van de Openbare Bibliotheek voor Hennaarderadeel, mede-jurylid van de jaarlijkse optocht van versierde wagens op de Wommelser
dorpsfeesten; vice-voorziter van de Culturele Raad voor Hennaarderadeel en – hier nu van
belang – zijn activiteiten voor de plaatselijke ijsclub Winterwille (wintervermaak). Van die
activiteiten volgt hier een verslag in de vorm van korte notities, door hem vastgelegd in kleine
zakagenda’s in de jaren 1953-1966. 1 Het verslag vormt de letterlijke weergave van de
aangetroffen teksten, of beter tekstfragmenten, her en der door mij als ‘zoon van’ en als oudWommelser toegelicht (tussen haakjes) of verduidelijkt (vet).
1953
Januari, ma 26: Piet Idsinga en E. (Eeltje) Bootsma tot half een aan huis voor bespreking revue
‘Winterwille’.
Februari, vrij 6: 2 eerste taferelen revue Winterwille van Althuis ontvangen; ma 16: 3 taferelen
revue Winterwille van Althuis (…?) ontvangen. (Verder helaas geen berichten uit 1953.)
1954
Januari, vrij 1: Laatste en zevende uitvoering van Winterwille. Stampvolle zaal’; vrij 8 jan:
Proeffilm ‘Winterwille’ gezien bij Fam. Sevenster (S., directeur Hommema Bliksemafleiders in
Wommels, was maker van de film); za 9: ’s Middags film opgenomen van De mantsjes fan de
biezum (schets over baanvegers) en de rapen gear (schets getiteld ‘de rapen zijn gaar’); wo 20:
Filmopname Revue ‘Winterwille’; vrij 22: Verzoek van IJsclub ‘Makkum’ om daar met de revue
te komen; za 23: begon te vriezen. Boonstra (Jan Boonstra sr, van de LAB ‘Leeuwarder
Autobus Bedrijf) en ik gaan ’s middages naar Makkum voor de voorbereidende besprekingen; 25
jan: Maandag de ijsbaan ’s avonds geopend, en ’s middags (secr. Eeltje) Bootsma en ik
bestuderen de revue voor ‘Makkum’; di 26: zeer koud. De ijsbaan ’s middags open, ’s avonds
dicht. E. Bootsma komt weer voor de revue, van 10 tot half een nog bij Boonstra op bezoek.
Griet (mijn moeder Grietje Dirksdr. Risselada) en ik; wo 27: Vergadering bij kastelein Couperus
in de woonkamer van het bestuur van ‘Makkum’ en Winterwille. Ook Piet Idsenga is aanwezig.
De ijsbaan is ’s avonds weer verlicht, maar het is koud; do 28 jan: De ijsbaan is ’s avonds weer
verlicht. Er wordt besloten een hardrijderij voor schoolkinderen op Vrijdagmiddag te houden en
Zaterdagmiddag voor de snelste van Hennaarderadeel plus ’s avonds een wisselwedstrijd (…); za
30: Prachtig vriezend weer,
’s middags veel publiek op de baan vooral ’s avonds was het eivol. Veel belangstelling voor de
wisselwedstrijd. ’s Middags en ’s avonds muziek op de baan. Elf uur gesloten.
Februari, ma 1: IJsbaan verlicht en muziek op de baan. Vervolg wisselwedstrijd; di 2: IJsbaan
gesloten. Makkum heeft voor de Revue afgeschreven, wegens grote kosten van het ijsvermaak.
Hardrijderij van arresleden op het IJsselmeer te Makkum; wo 3: IJsbaan verlicht, wel aardig volk
op de baan ’s avonds. Elfstedentocht; do 4: Hennaarderadeeltocht 80 k.m. bijna 1000 deelnemers
(990). Mooi weer, ’s middags wat koude wind. Onze Rients 13 jaar en Tom Twerda heeft ook
meegedaan. ’s Avonds zijn Griet en ik naar ledenavond (van de ijsclub) geweest, Jammer
genoeg ben ik in ’t bestuur gekomen. IJsbaan ’s avonds open; vrij. 5: IJsbaan weer geopend.
Mooi weer een beetje te veel wind; za 6: ’s Avonds na negen uur nog met Griet een uur op de
verlichte ijsbaan gereden. Prachtig stil weer; ma 8: Koud guur weer; di 9: Weer wat winterweer.
’s Avonds Rients en ik op de ijsbaan gereden. Wedstrijd van (Lab?) personeel; do 11: Geen
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vorst en geen dooi; vrij 12: Dooi ’s avonds; za 13: Dooi zet flink door; di 16: ’t Begint weer te
vriezen; wo 17: IJsbaan weer geopend. Mooi winterweer; do 18: IJsbaan geopend; vrij 19: begint
weer meer te vriezen; za 20: IJsbaan ’s middags en ’s avonds geopend; zo 21: dooiweer; vrij 26:
slecht weer.
Maart, wo 17: Bestuursvergadering Winterwille 8 uur bij J. Boonstra (Jan sr., voorzitter).
April, vrij 9:; bij Sevenster geinformeerd naar Winterwille film; di 13: Om 8 uur film in elkaar
gezet bij Sevenster tot min. 12 uur ’s avonds; di 20: avond tot half een bij Sevenster aan de film
van Winterwille gewerkt; wo 21: tot één uur bij Sevenster geweest. De film is klaar.
Mei, ma 31: Bestuursvergadering van Winterwille bij mij aan huis.
Juni, di 1: bij Sevenster geweest voor de laatste stukken van de film van Winterwille; vrij 4:
Avondje van Winterwillespelers bij Kuperus. Een mooi schilderij gekregen van de spelers
voorstellende de ijsbaan (dit schilderij, gemaakt door ‘baas’ Migchiel Hiemstra, is in 2010 door
mij naar Wommels teruggebracht en daar aan de familie Hiemstra gegeven); wo 23: Falkena
film zien (en) nimfen bij ons geweest (dhr. Falkena uit Bolsward was de grimeur van de
deelnemers aan de revue, w.o. ‘ijsnimfen’ in lange witte gewaden, zie foto's).
November, vrij 26: E. Bootsma komt om over bonte avond te spreken; di 30: E. Bootsma en P.
Idsenga geweest tot 11.15.
December, ma 6: IJsclubverg: Winterwille; ma 13: Met Bootsma gepraat over Prop (Propaganda?).Verlichtings ‘Winterwille’; ma 20: Met Falkena en Bootsma over Winterwilleavond
gepraat (en) daarna naar Boonstra; ma 27: Verschillende meisjes gevraagd voor de Winterwilleavond; di. 28: Met E. Bootsma naar P. Idsenga geweest. Had nog niets klaar.
1955
Januari, vrij 7: Vergadering Winterwille bestuur. Verlichting en muziek moest nog geregeld
worden en komt ook in orde , 11 uur thuis; za 8: Op de ijsbaan kinderhardrijden. Rients wint 2e
prijs, ’s avonds 600 rijders op de baan, leden 21 ct niet leden 75 ct; ma 10: Eerste repetitie
Winterwille Girls in de Mulo. Hardrijderij voor leden; wo 12: Piet Idzenga en E. Bootsma tot
half een geweest. IJsbaan geopend en ’s avonds verlicht; do 13: IJsbaan geopend; vrij 14:
IJsbaan geopend; za 15: Zaterdagmiddag hardrijderij voor Mannen, 19 deelnemers, ’s avonds
verlichte ijsbaan met muziek, weer 600 mensen, leden 25 ct, niet leden. 75 ct, water op de baan;
zo 16: dooi en mist en regen; ma 17: 2e repetitie Winterwille Girls in de Oude School (d.i. het
lokaal achter destijds ons huis, Hottingawei 22); vrij 21: E. Bootsma ’s avonds geweest, rollen
nagezien; za 22: ’s avonds de 4 rollen bij Tj. Boonstra gebracht (d.i. Tjerk, zoon van Jan sr.);
ma 23: 3e rep(etitie) W(interwille) girls in Mulo. Met E. Bootsma bij Tj. Boonstra spelers
uitgezocht voor Winterwille; Met Bootsma bij Piersma en Felkers geweest, bij Sevenster over
muziek en film gepraat; za 29: Stukken Winterwille nagezien; ma 31: 4e Rep(etitie) Winterwillegirls, Mulo en 1e rep(etitie) Klaas en Tet bij Tj. Boonstra (‘Klaas en Tet’vermoedelijk een
schets waarin Tjerk Boonstra de hoofdrool speelde).
Februari, wo 2: Bij Jan Boonstra Jr. geweest, kan niet meespelen; do 3: Met E. Bootsma over
bonte avond geconfereerd. Rollen verdeeld; vrij 4: 2e rep(etitie). Klaas en Tet bij Tj. Boonstra;
ma 7: 5e rep. Winterw.-girls Mulo, schaatsenrijden, 3e rep. Klaas en Tet bij Tj. Boonstra; di. 8:
Vrouw v.d. Weg (d.i. de vrouw van Klaas vd Weg sr., boer op Geins in de Súdhoeke) op visite
geweest, zal helpen bij toneel en soufleren; wo 9: 4e rep. Klaas en Tet in de Mulo, 1e en 2e
bedrijf; ma 14: 6e rep Winterwillegirls in de Mulo; wo 16: 5e rep Klaas en Tet in de Mulo
(doorgestreept) 2e en 3e bedrijf, is niet doorgegaan, Tjerk (Boonstra) en Akke (Smeding?)
konden niet, wel geschaatst voor (Ljochtlud?); vrij 18: sneeuw; ma 21: 7e rep. Winterwille-girls,
in de Mulo, 5e Klaas en Tet in bestuurskamer gymnastieklokaal, ijsbaan ’s middags open voor
kinderen; di 22: 6 rep. Klaas en Tet in de Mulo, ijsbaan ’s middags open voor kinderen, ’s nachts
10 graden vorst; za 26: revue uitgewerkt. IJsbaan verlicht; ma 28: twee uur bij Sevenster voor
costuum, 8e rep. Winterwillegirls in de Mulo. Falkena komt om 6 uur voor bespreking
programma, 8e rep. Klaas en Tet in bestuurskamer gymnastieklokaal. IJsbaan open en verlicht.
Maart, di 1: Bestuursverg. Winterwille bij J. Booonstra, IJsbaan open en verlicht; wo 2: Rep.
Muziek, 9e Klaas en Tet in de Mulo. Langebaanwedstrijd, kampioenschap Hennaarderadeel.
IJsbaan ’s avonds verlicht en muziek; do 3: IJsbaan ’s avonds verlicht; za 5: Dooi, voor de Revue
in actie; ma 7: Rep. Winterwille girls bij Gerbens (caféhouder). De hele dag sneeuw; wo 9: weer
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sneeuw; do 10: Gen(erale) rep(etitie) Winterwille, 6.15 girls, 7.30 allemaal; vrij 11: 5 uur film
met Mijnheer Sevenster, 1e uitvoering , Winterwille’. Groot succes. B en W + Secr. met dames
aanwezig. Envelop met inhoud wordt bestuur W.W. door Burg. aangeboden; ma 14: 2e
uitv(oering) Winterwille girls (opm.: girls doorgestreept) bij Gerbens. Weer groot succes en
stampvol; di 15: rep. Klaas en Tet (opm.: doorgestreept en genoteerd: vroeg naar bed wegens
griep); vrij 18: 3e uitv. ‘Winterwille’. Zaal stampvol. Prachtavond; ma 21: 4e uitv. ‘Winterwille’,
zaal niet geheel vol, publiek wat stijf; di 26: op stap ’s avonds voor de filmavond van
Winterwille te Appelscha voor A. R(…)ling; vrij 29: Naar Appelscha geweest met bestuur
Winterwille. De winterwille revue-film laten zien aan A. (Anne) Lanting en patienten. Prachtige
Avond.
November, ma 21: Ledenverg. Winterwille; di 29: Bestuursverg. Winterwille over de ijstent.
Twerda belde (en) pengelde er f 150, - af. Later Belk(s)ma nog f 12,50. Totaalprijs 812,50.
Auke v.d. Wal zal de tent halen.
1956
Januari, wo 4: Bestuursvergadering van ‘Winterwille’ bij E. Bootsma, acht uur; wo 18: druilerig
weer; di 24: er valt af en toe wat sneeuw; ma 30: harde koude wind, sneeuw; wo 31: harde koude
wind, ijsbaan open doch geen rijders.
Februari; do 1: koude wind, baan gesloten; do 2: IJsbaan open, ’s avonds verlicht, flink volk, ijs
slecht, geen muziek; vrij 3: kinderrijderij, 16 deelnemers, ’s avonds de baan opgespoten met de
brandspuit; za 4: baan ’s middags gesloten, ’s avonds open, veel volk, baan goed. 400 rijders; ma
6: Kortbaanrijderij kampioenschap Hennaarderadeel ’s middags. 1st D. Wijnia, 2e Tj. Lettinga,
3. W. Elzinga. ’s Avonds de baan open, prachtig weer, met muziek, 160 rijders; di 7: IJsbaan
open. S’Avonds ledenwedstrijd 3 aan een stokje 25 paren. Prachtig weer. Veel belangstelling.
Ongeveer 300 rijders. Kinderen beneden 15 jaar vrije toegang; wo 8: Dooi weer. De baan is
schoongemaakt. De baan is gesloten; do 9: Weer vriezend weer. De baan nog gesloten, enkele
plekken nog zwak, verder een prachtige baan; vrij 10: baan open, doch koud weer, niet veel
rijders; za 11: Hennaarderadeeltocht. Op de ijsbaan kampioenswedstrijd voor Friesland voor
jongens van 13-16 jaar. Mooie baan, en wedstrijd, weinig volk. ’s Avonds vossejacht op de baan.
Baan vol volk, mooie avond. 100 rijders. Twaalf uur thuis; zo 11: 15 cm sneeuw gevallen; ma
13: Baan wordt weer schoongemaakt met sneeuwploeg. Met Griet op de baan gereden tot 9 uur.
Smalle banen. Reed wel mooi. Kwam broeiwater op ’t ijs. De baan 9 uur gesloten.
Elfmerentocht; Elfstedentocht. De hele dag sneeuw; do 16: ’s Avonds met Bootsma naar
Boonstra; vrij 17: De ijsbaan met de trekker schoongemaakt, veel sneeuw gevallen,’s Avonds de
baan open; za 18: Opnieuw sneeuw gevallen 15 cm, 30 vrijwilligers, Hardrijderij kampioenschap
Friesland (doorgestreept) langebaanwedstrijd 26 deelnemers, mooie rijderij. Aardig volk. ’s
Avonds hardrijden voor vrouwen om kampioenschap Hennaarderadeel. Mevr. Kerkstra 1st,
(A?)nne Poelstra 2de, Tine Faber 3de, Femmy Groenveld 4de; ma 20: Weer sneeuw gevallen 5
cm. Baan geveegd (met) vrijwilligers. Met Belksma en Boonstra scheuren dichtgegoten met
heet en koud water. Er zitten wel 200 eenden op de terp; di. 21: Weer sneeuw gevallen 4 cm.
IJsbaan schoongemaakt; do 22: IJsbaan ook ’s avonds verlicht, niet veel rijders; do 23: IJsbaan ’s
avonds verlicht, meer rijders, een 40. Naar Boonstra geweest te praten over Zaterdagmorgen;
vrij 24: ijsbaan gesloten; za 25: Zaterdagmidag boeken gekaft (en) toen met Bootsma voor de
wedstrijd in ’t spier. Cadeautjes gekocht. ’s Avonds hardrijden voor paren. Mooie wedstrijd.
Baan vol volk en gezellig; ma 27: Dooi; di 28: Dooi.
November, do 22: Jelle (ondergetekende, toen 10 j.) reeds op boskgracht schaatsen gereden.
December, vrij 7: Bestuursverg. Winterwille bij Kl. (Klaas) Belksma; za 15: ’s Middags aan
boeken gewerkt en voor Winterwille op stap; ma 17: Bestuursverg. ‘Winterwille’ aan huis
(Bolswarderweg, later Hottingawei 22); do 20: Jaarverg(adering) ‘Winterwille’ Boonstra afgetreden en Eere voorzitter geworden. T. Agricola nieuwe bestuurslid. Nieuwe bestuur: Voorz.
L. Miedema, Secr. E. Bootsma, Penn. Joh. Twerda, 2e voorz. T. Agricola, Startmeester Kl.
Belksma; wo 26: ’t vriest de hele dag een beetje, koud weer; do 27: ’t Vriest weer een beetje. De
baan is nog niet sterk genoeg; vrij 28: Kwakkelig weer. De ijsbaan is nog dicht; za 29: Dooi
weer, glade wegen, de bussen rijden voor 12 uur niet.
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1957
Oktober, ma 14: Bestuursverg. Winterwille bij Twerda.
November, ma 11: Jaarvergadering ‘Winterwille’.
December, di 17: ’s Avonds half negen vergadering van bestuur van ‘Winterwille’ bij ons aan
huis; do 19: ’s Avonds met E. Bootsma bij Kl. Belksma geweest voor besprekingen over de
ijsbaan.
1958
Januari, vrij 3: Mooi vriezend weer. IJsbaan is prachtig doch niet sterk; zat 4: IJsbaan is nog niet
sterk, ’s Avonds spiegelgladde wegen en dooi; do 23: gladde wegen en sneeuw.
Februari, ma 24: ’s avonds sneeuwstorm; di 25: de hele dag sneeuwstorm; wo 26: Nog meer
sneeuw; do 27:allemaal sneeuw.
April, di 29: Verg. Bestuur ‘Winterwille’ bij Agricola. Niet doorgegaan.
November,di 18: Jaarv. ‘Winterwille’ bij Gerbens; za 29: Bij Boonstra en Bootsma geweest.
December, do 18: ‘s Avonds naar K. Belksma geweest.
1959
Januari, vrij 9: gladde wegen, sneeuw en ijs; za 10: Eerst gerust, toen met Bootsma en Belksma
naar de baan. Geen mooi ijs. Allemaal sneeuw; zo 11: Veel sneeuw en dooiweer; ma 12: Dooi
weer, sneeuw en regen; di 13: De ijsbaan weer onder water gezet. Niet voldoende resultaat; wo
14: gladde wegen; do 15: De ijsbaan kan nog niet open, nog meer sneeuw; vrij 16: ’s Middags
met Bootsma de hokjes geplaatst. De ijsbaan open ook de consumptietent. Ook ’s avonds
geopend, leden vrij, niet leden 75 ct, slecht ijs, flink volk op de baan. De nieuwe verlichting
voldoet schitterend; za 17: ’smiddags en ’avonds ijsbaan open, ’s morgens en ’s middags de
ijsschuivers van de IJ.W.C. (IJswegen Centrale) op de baan, ’s middags flink publiek, ’s avonds
wel 500 rijders. De baan is slecht. Om goed half elf gesloten, toen was de baan alleen op de
hardrijdersbaan nog te berijden; ma 19: dooiweer; di 20: dooiweer; wo 21: harde wind; do 22:
Storm, sneeuw is weg; vrij 23: 25-jarig jubileum van IJsclub Sânlean in Roodhuis; wo 28: Een
beetje winter. Helder weer; do 29: Naar E. Bootsma. Lichte vorst. De hele dag mist; vrij 30:
Dooi weer. De hele dag zware mist; za 31: mooi helder weer, geen vorst.
Februari, wo 4: geen vorst van betekenis, de baan kan niet open; do 5: Om het vriespunt, baan
kan nog niet open; vrij 6: Om het vriespunt, donker weer. De kinderen rijden op ‘it leech’ bij D.
de Jong; za 7: De baan kan nog niet open. Om het vriespunt; ma 9: De ijsbaan ’s middags open.
Lichte vorst; di 10: De ijsbaan ’s middags en ’s avonds geopend, ’s avonds estafette-wedstrijd.
Halve baan kapot gereden; wo 11: ’s Middags de baan open. Lichte vorst en mistig; do 12: ’s
middags de baan open. Lichte vorst en mistig; vrij 13: Om het vriespunt en mistig. ‘s Avonds
hardrijderij voor vrouwen om kampioenschap Henn.deel. 30 deelnemers. Prachtige sportieve
wedstrijd. Mooi stil weer. 1ste Mintje Groenveld, Hennaard wisselbeker, 2e Fimke Algera,
Kubaard, 3e Anneke Poelsma, Roodhuis, 4e Wiepie Visser, Wommels; za 14: ‘s Middags
jongensrijderij 14-15-16 jaar. Winnaars f 12,- Sake Bootsma, Wom (mels), f 4,- Folkert
Gaastra, Kubaard, f 6,- Tj. Zijlstra, Ytens. 12 uur afgelopen. ’s Avonds kampioenswedstrijd
Hennaarderadeel. A 1ste E. (Evert). Algra, Kubaard (f) 17,50, 2e H. Schaafsma, Wommels
12,50, 3e Tj. Lettinga, Ytens 7,50, 4e Feike de Vries, Wommels 7,50 B 1 G. Palsma,
W(ommels) (f) 6, 2 H. Jonkmans, Ytens 4, 3 Jan Bootsma, Roodhuis 2, 4 Oeltje Eisma,
W(ommels) 2; zo 15: dooi weer; ma 16: Dooi weer en mistig; di 17: Dooi en mistig; wo 18: De
hele dag mistig en dooi; do 19: De hele dag weer mistig en dooi; za 21: 3 uur naar Twerda; ’s
avonds Bestuursver. Winterwille bij Belksma (doorgestreept) half acht; vrij 27: Bestuursverg.
‘Winterwille’ bij Belksma om 2 uur ’s middags.
Maart, zo 1: Voorjaarsweer.
April, ma 13: Om 9 uur naar notaris met E. Bootsma voor huurcontract voor ijsbaanterrein.
Prachtig voorjaarsweer; di 21: bij E. Bootsma geweest voor wilgen planten op de ijsbaan.
November, di 3: Bestuursverg.‘Winterwille’ bij Belksma in St. Jac. Parochie. Met de dames om
kwart over twee thuisgekomen; do 12: bij Boonstra geweest voor cadeau Belksma naar televisie
gekeken; za 14: ’s morgens met Boonstra en Bootsma naar Makkumer aardewerkfabriek; di 17:
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Jaarverg. ‘Winterwille’; za 21: Met Bootsma naar D. Hiemstra (op Walpert) pachtcontract
tekenen; za 28: Met E. Bootsma naar Hobma (voor verlichting) en ijsbaan.
December, di 1: bij Kooistra geweest met Bootsma over geluidinstallatie voor ‘Winterwille’; za
5: IJsbaan onder water; di 8: gladde wegen, geen bussen, beetje gevroren; wo 9: beetje vorst,
wegen glad; vrij 11: ijsbaan ’s middags open, geen mooi ijs; za 12: kinderen wat op de ijsbaan
gereden, water op ’t ijs.
1960
Januari, di 12: een beetje vriezen; wo 13: Winter een beetje sneeuw, maar mooi ijs; do 14: De
hele dag sneeuwstorm; vrij 15: Sneeuw van de ijsbaan gehaald met vrijwilligers, hopen op vorst;
za 16: Dooi weer. IJsbaan kan niet open, jammer!; zo 17: ’s morgens wat vriezen, ’s middags
weer sneeuwstorm; wo 20: Stormweer, windkracht 12, golven slaan over Afsluitdijk; zo 31: De
hele dag fijne sneeuw gevallen.
Februari; ma 1: Bussen rijden ’s morgens niet.
Maart, rolschaatsen (nog van de ijsrevue, bestemd voor ons als kinderen) betaald bij Twerda;
rolschaatsen gebracht bij Maaike de Ha(an?).
April, za 9: Bij Twerda geweest.
Mei, do 19: met Bootsma naar Hiemstra voor bespreking over ijsbaan egalisatie.
Oktober, do 20: Bestuursverg. ‘Winterwille’ bij Tj. Boonstra; za 22: ’s Middags met bestuur
ijsbaan bekeken met D. Hiemstra. Er komt een strook bij. Wij zorgen voor gemaaltje en krijgen
daarvoor een strook hoge grond, die eventueel wel gekocht moet worden, zonodig voor dubbele
prijs. V(…)de bij taxatie.
November, za 12: Om 2 uur vergadering met technicus van de Grondmij over egalisatie van de
ijsbaan (doorgestreept) 1 week uitgesteld; za 19: Naar ijsbaan met deskundigen van Grondmij.
Voor 9 Dec. krijgen we 2 begrotingen.
December, do 8: Bestuursverg. ‘Winterwille’. Bootsma en Agricola bezien de rapporten van de
Grondmij; vrij 9: Jaarverg. Winterwille, aanwezig met bestuur 35 leden. Verg. wil naar een
goedkopere uitvoering omzien. Rapporten wel mooi, maar uitvoering kostbaar.
1961 (ontbreekt)
1962 (ontbreekt)
1963 (niet compleet)
Januari, di 1: wegens stuifsneeuw de baan niet open (dag daarvoor ook niet); wo 2: fijne
stuifsneeuw, (sneeuw)banken. Busdiensten stoppen; do 3: fijne stuifsneeuw, overal banken, 1 uur
eerste bus van Leeuwarden, geen bussen naar Bolsward en Makkum; vrij 4: sneeuw, grote
barricade bij Houten Klink en Siderius. Bussen naar Leeuw(arden) om tien uur, naar Bolsward –
Makkum stoppen, op de ijsbaan vrijwilligers, ’s middags en ’s avonds meer sneeuw; za 5:
dooiweer, vrijwilligers ’s morgens en ’s middags op de baan, één grote baan er door. De baan
kan niet open doordat er te veel water op de baan komt. Jammer!!!; ma 7: Mooi weer, begint
weer op te vriezen. (Hier volgt door wisseling van agenda een hiaat.)
November, ma 25: Verg. Winterwille bij Weima (caféhouder, opvolger van Gerbens); do 28:
Met Agricola en Tj. Boonstra naar Leeuwarden verg. K(on). Ned. Schaatsenrijdersbond; za 30:
Met Oege Reitsma (opvolger van Kooistra) over geluidsinstallatie gesproken. Hij ziet er van af.
December, za 7: een beetje vriezen, ’s middags glad; zo 8: iets winter; ma 9: Beetje vorstig, met
Agricola en Bootsma op de ijsbaan geweest, kan nog niet open; di 10: Weer iets vorstig en
mistig. De baan open, ’s avonds niet; om zeven uur verg. v.h. bestuur Winterwille bij Twerda;
do 12: IJsbaan open. Estafettewedstrijd. Franeker ijsbaan dicht, 40 door het ijs gezakt. Bolsward
gesloten, kapot; vrij 13: IJsbaan gesloten, moet even sterker worden; za 14: Om het vriespunt.
IJsbaan open, 400 rijders. Mooi ijs, maar nog niet erg sterk; ma 16: Donker weer, om het
vriespunt. IJsbaan open wedstrijd voor jongens en meisjes 14 en 15 jaar; di 17: gladde wegen.
IJsbaan open, niet veel rijders, wat sneeuw; wo 18: IJsbaan open. Rijderij kampioenschap
vrouwen Hennaarderadeel; do 19: Mistig en vorstig. IJsbaan open, geen wedstrijd, baan
schoonmaken voor sneon (zaterdag); vrij 20: Mistig en vorstig. Kampioenschap voor mannen
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van Hennaarderadeel; zat 21: Erg mistig, om ’t vriespunt. Estafetterijderij. Jelle
(ondergetekende) net voor de prijzen af; zo 22: Overdag wat dooi, later vriezen. IJsbaan wat
bedo(rven); ma 23: Vorst 10-13 graden, baan open, baan afgeschrapt, sneeuw; di 24: Strenge
vorst 8-13 graden. IJsbaan open, banen weer goed; wo 25: om het vriespunt; do 26: Dooiweer.
1964
Januari, ma 13: IJsbaan open; di 14: IJsbaan open, wedstrijd met hindernissen voor mannen en
vrouwen; wo 15: Lichte vorst, ijsbaan open; do 16: Lichte vorst, ijsbaan open. Langebaanwedstrijd voor mannen-leden; vrij 17: matige vorst, prachtig weer, ijbaan open, wedstrijd
voor vrouwen-leden langebaanwedstrijd; za 18: prachtig winterweer, ’s middags langebaanwedstrijd voor mannen uit vijf gemeenten, ’s avonds vossejacht; ma 20: mooi winterweer; di 21:
Mistig weer. Hennaarderadeeltocht, 1300 deelnemers; wo 22: mistig weer, dooi; do. 23: mistig
weer.
November, di 3: Verg. IJsclub ‘Winterwille’.
December, do 24: ijsbaan ’s middags en ’s avonds open. Jelle (ondergetekende) heeft noren
gekocht; za 26: Winterweer. IJsbaan open. Wel verlichting, geen wedstrijden; ma 28: Mooi
winterweer. De ijsbaan open, flink volk; wo 30: Stormachtig winterweer.
Na november 1964 stokt het Winterwille-verhaal. Mijn vader was in die tijd druk bezig met
allerlei andere zaken , o.a. met ‘de zaak’ ofwel het familiebedrijf Gebr. Miedema aan de Terp in
Wommels. Hij refereert in de navolgende jaren nog maar af en toe naar de ijsbaan of naar
Winterwille.
1965
Oktober, di 19: Winterwille jaarvergadering. (geen vermelding bestuursvergadering).
1966:
Januari, di 18: Iets meer vorst. Hardrijderij: Kampioenschap langebaan voor mannen van
Hennaarderadeel. Klaas Hettema van Burgwerd (sic) 1ste; 1o 19: Vorst, niet veel en ’s avonds
wat glad; do 20: Koud, wind en iets vorst. Hardrijderij kampioenschap voor vrouwen van
Hennaarderadeel, 1ste prijs (… van de) tweeling Vellinga, Oosterend, 2e Geppy Joustra,
Wommels, 3e (… van de) tweeling Vellinga, Oosterend; vrij 21: dooi weer; za 22: Dooi weer.
Donker, glad, ’s avonds weer iet vorstig. Wedstrijd korte baan voor mannen Hennaarderadeel
gaat niet door.
Februari, di 1: Sneeuw. Bussen rijden nog al, maar met vertraging. Licht valt driemaal uit, alles
ontwricht; wo 2: Sneeuw en ijzel. Bussen rijden niet. Alles staat stil. (Verder in de maand
februari hetzelfde beeld: sneeuw, ijzel, bussen rijden niet, electricitieit valt uit, telefoonpalen en
takken breken af.)
November, do 17: Jaarvergadering ‘Winterwille’ (en geen vermelding bestuursvergadering).
Er staat niet genoteerd wanneer precies mijn vader zich uit het bestuur van Winterwille heeft
teruggetrokken. Bekend is echter wel dat hij in zijn 65e levensjaar diverse bestuursfuncties heeft
opgegeven, met als reden: ‘Oaren binne no oan bar’ (anderen zijn nu aan de beurt). Een
keerpunt is ook ongetwijfeld februari 1966 geweest, toen zijn oudste broer en medefirmant Jelle
overleed. Leendert Rzn. Miedema, de laatste mr. kleermaker van Wommels, had toen zijn handen
vol aan de afwikkeling van ‘de zaak’, inclusief de sluiting van zijn atelier. Terug naar ‘het
begin’, de ijsrevue en de film over die revue. Waar is die film gebleven? Er worden momenteel
naspeuringen gedaan en mocht de film teruggevonden worden, dan zou dat prachtig zijn. Iets
voor het TV -programma ‘Andere Tijden’? De film zou op eigen wijze kunnen laten zien dat het
wintervermaak in Friesland ook buiten de bekende Elfstedentochtjaren (hier 1954 en 1956)
gedragen werd door vele enthousiaste vrijwilligers.
Leiden, 6 februari 2012
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Bestuur Winterwille 1953/54, v.l.n.r.: Gerrit van Dijk (erelid, oud-secretaris.), Leendert Miedema Rzn.
(regisseur, later bestuurslid en voorzitter), Johannes Twerda (penningmeester), Jan Boonstra sr.
(voorzitter), Eeltjes Bootsma (secretaris)

‘IJsnimfen’, revue Winterwille 1953/54, v.l.n.r.: Riemy van der Bos, Afke Agricola, Anneke van der Weg,
Anna Reinsma, Sjoukje Bosma, Akke Smeding, Geertje Stegenga, Baukje Smeding, Afke Bijlsma, Wiepy
Bouma geb. van der Leest;’IJskoning’: Hendrik Dijkstra.
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'Sneeuwvlokjes’, v.l.n.r.: Foekje Twerda, Akke van Dijk, Griet Faber, Akke Miedema Ldr., Foekje van der
Zee, Epy Boonstra, Annie de Jong, Saapke Lettinga, Akke Zijlstra, Akke de Hoop, Gelske Wierda.

Overige deelnemers, v.l.n.r., staand boven: (met bril) NN, Klaas Boersma, Tjeerd Zijlstra, NN. Feike de
Boer, NN; tussenrij staand: Germ de Vries, frou Van der Weg, frou Lemstra, NN, frou Boonstra, (met bril)
Leendert Miedema jr./Jzn, NN (Sape Smeding?), frou De Vries (met daarvoor) Annie Belksma, NN, met
sjaal (Anne Lanting?), NN, (met witte pet) Tjerk Boonstra, Foekje Lanting, (met bel) Jan Boonstra jr., NN,
NN, Renske Rollema, frou Van Dijk; gehurkt-zittend:Trijntje en Hotske Stegenga, Rients Miedema,
Pietje(?) Gerbens, NN, (?) Gerbens, Anky de Vries.
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