
Stichting IJlst 750 jaar geeft IJlst kleur!
www.ijlst750.nl

          50e jaargang - februari 2018 - www.itdryltserkypmantsje.nl

Vrijdagavond 26 januari hield Museum 
en Werkplaats Houtstad IJlst open huis. 
Velen maakten van de gelegenheid 
gebruik het gebouw te bewonderen en 
te luisteren naar de verhalenvertellers in 
het kader van Culturele Hoofdstad 
Leeuwarden-Fryslân. Het gebouw 
toonde zich die avond in volle pracht, 
welk beeld nog eens versterkt werd in 
het rimpelloze water van de houtkolk van 
molen De Rat, waar eveneens verhalen 
werden verteld. (foto: Jeroen Deen)

Nieuw interieur Post Woonadvies en Realisatie
Onlangs heeft het interieur van Post 

Woonadvies een volledige metamor-

fose ondergaan. Bij binnenkomst 

vallen direct de nieuwe (model)vloeren

op en de royale presentatie. De winkel 

is opnieuw ingericht in een drietal 

duidelijke hoofdthema’s: gordijnen,

raamdecoratie, harde-en zachte 

vloerbedekking en vloerkleden. In de 

winkel vindt de klant, naast het eigen

Binnen label, uitsluitend topmerken op

het gebied van vloer- en raamdecoratie.

Post biedt een zeer ruime collectie van

al deze productgroepen. 
Loop eens binnen bij Post Woonadvies en Realisatie en laat u inspireren en 

adviseren door het team van Post. Er staat altijd verse koffie voor u klaar!



Buitengewoon advies & real isat ie

vloeren

karpetten

gordi jnen

raamdecoratie

shutters 

zonwering

en meer. . .

U vindt POST in IJlst  aan het Fr is iaplein 2.

Meer informatie?  Z ie www.postwoonadvies.nl  of  bel  0515 532 372.
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Wij zijn aangesloten bij:

Colofon
' It Dryltser Kypmantsje'  is een uitgave van 

Vereniging Stadsbelang IJlst. Oplage: 1.550 

stuks. Redactie: Edsko Hekman, agenda: 

Janna de Boer-Zuiderhof, correctie: Hinke 

Visser-Hoogland, druk: BladNL.

Voor aanleg, onderhoud, 

renovatie en (sier)bestrating  

van uw tuin

www.hovenierydgroeneveld.nl • info@hovenierydgroeneveld.nl
0515 - 33 54 98 • 06 - 53 54 06 66



aanvullingen en wijzingen voor deze rubriek 

a.u.b. e-mailen naar: jannadeboer@home.nl

Verschijning 'It Dryltser Kypmantsje'
editie  inleveren kopij verschijning
maart  5 maart  22 maart

april  9 april  26 april

mei  7 mei  24 mei

juni  4 juni  21 juni

Kopij en advertenties bij voorkeur digitaal aanleveren, 

uiterlijk op de hierboven genoemde data.

Adres redactie: Galamagracht 12, e-mail: info@hekmanijlst.nl

verenigingen
Kyokushin Karate IJlst - MFC de Útherne
Dinsdag:         Jeugd: 17.00 tot 18.00 en 18.00 tot 19.00

             Volwassenen: 19.00 tot 20.30

Donderdag:     Jeugd: 18.00 tot 19.00

          Volwassenen: 19.00 tot 20.00 uur

Informatie:       Fokke Rosier, Galamagracht 104

          tel. 0515-53 22 34 of 06-50 657 648

Biljartvereniging 'De Afstoot' - Stadsherberg
Elke dinsdag- en donderdagmiddag van 13.00 tot 17.00.

Badmintonclub IJlst - MFC de Útherne
Iedere donderdagavond vanaf 19.00 uur trainen en vanaf 

20.30 vrij spelen. Jeugd tot 15 jaar 19.00-19.45 uur. 

Informatie, tel: 0515-53 22 26

Jeu de Boules vereniging 'De Dryltser Smytmantsjes'
Elke donderdagmiddag om 14.00 uur achter het Jeugdhonk.

Vrouwenkoor 't Roer om' - Stadsherberg
Eénmaal per veertien dagen op donderdag van 19.45 

tot 22.00. Zie voor de data de agenda.

Volksdansgroep 'De Yleke Dûnsers' - De Schaapskooi
Iedere dinsdagmiddag van 13.30 tot 15.00.

Volkstuinvereniging IJlst: Himdykstûn en Sudergotûn
Informatie, tel: 0515-53 24 55 / 0515-53 23 43

overige instanties
Stipepunt Drylts
Medewerkers aanwezig op de woensdag en vrijdag, van 

09.30 tot 11.30 op Galamagracht 31 (locatie Thuiszorg).

Beriekbaar op 06-10 264 969 op maandag, woensdag en 

vrijdag van 09.30 tot 11.30, e-mail: drylts@stipepunt.nl

Thuiszorg Zuidwest Friesland
Galamagracht 31, 8651 EC  IJlst. Telefoon: 0515-46 18 50

E-mail: TeamIJlst@thuiszorgzwf.nl

Thuiszorg Patyna IJlst en omgeving
Ylostinslaan 1, 8651 AP  IJlst

Wijkverpleegkundige Monica de Jong

Tel: 06-13 410 487, bereikbaar van dinsdag t.m. vrijdag.

Vrijwilligers Palliatieve Terminale zorg Zuidwest Friesland
Hospice 'de Kimme', Westhemstraat 46, 8608 BG  Sneek

E-mail: info@vptzz-zwf.nl, website: www.vptz.nl

De Zonnebloem - afdeling IJlst en omgeving
Informatie, tel: 0515-53 26 71

Hoor Friesland
Bent u doof of slechthorend? Neem dan eens contact op

met Hoor Friesland. Wij zijn er voor u.

Tel: 058-21 30 537 of www.hoorfriesland.nl

Graag gedaan
Tel: 0515-53 15 29. Bij afwezigheid; 0515-53 16 02.

© Copyright Vereniging Stadsbelang IJlst Niets uit deze uitgave mag worden 

verveelvoudigd door middel van druk, fotokopie, scan of op enigerlei andere wijze, zonder 

voorafgaande toestemming van de uitgever. De uitgever behoudt zich het  recht voor 

zonder voorafgaande kennisgeving, ingeleverde kopij te wijzigen, in te korten of te weige-

ren. Ingezonden stukken worden geplaatst buiten verantwoordelijkheid van de redactie.

agenda & mededelingen
februari
19-25  11 Fountains - De Tocht - Koftjalk 'De Tromp'

 met aan boord de modellen van de 11 fonteinen.

maart
2-4  PGIJ Kloosterweekend - OLV abdij Oosterhout

 tel. 531292

3  Repetitie vrouwenkoor 't Roer Om
 Stadsherberg Het Wapen van IJlst

nnb PGIJ Bijbels koken - met ds Han Wilmink,

 Eehof, tel. 531805

7 Verhalen op Locatie - Doopsg. Kerk, 20.00 uur

10 PCBO afd. Sneek e.o. mevr. dr. J. Liemburg
 over het leven en werk van Fedde Schurer
 Schuttersveld, H. Sytstrastraat Sneek, 14.30 uur

11 Concert Hâld Moed - Johanneskerk Oosthem

 15.00 uur

14 PGIJ Kerkcontactochtend - Nij Ylostins,

 9.45 uur, tel 469506

15 Vrouwenkoor 't Roer Om - Jaarvergadering

 Stadsherberg Het Wapen van IJlst

15 Ledenvergadering Stadsbelang IJlst
 20.00 uur, Stadsherberg Het Wapen van IJlst

16 Matthäus Passion door het Luthers Bach-
 ensemble - Mauritiuskerk, 19.30 uur. Meer 

 informatie op www.ijlst750.nl/mp of via VVV IJlst.

16 Concert Hâld Moed - Johanneskerk Oosthem

16 Klaverjassen - Bar It Kypmantsje

18 PGIJ Filmavond - Eehof 19.30 uur, tel 532931

20 PGIJ Bijbelgespreksgroep - Eehof, 9.30 uur

 tel. 469506

20 Filmmiddag Ouderenbond in Cine Sneek
 14.30 uur, kosten € 6.50 incl. koffie of thee

20 Vrouwen van Nu - 'Verhalen uit mijn moeders

 dagboek'  over het dagelijks in de Tweede Wereld-

 oorlog, mevrouw de Vries, Oosthem

20 Open dag basisscholen in IJlst
22  Vrouwenkoor 't Roer Om
 Stadsherberg Het Wapen van IJlst

24  Samen Eten - De Schaapskooi

april
3  Algemene Ledenvergadering 'De Laatste Eer'
 Stadsherberg Het Wapen van IJlst, 20.00 uur



	
     “ DIERENKAPSTERS ” 
Trimsalon voor hond en kat 
 
De Tsjalk 17 te IJlst 
(Op afspraak ) 
 
Iris Postma - 0641117233  
Astrid Postma - 0622276410  
 
Website: www.dierenkapsters.nl 
Mail: info@dierenkapsters.nl 		

	
www.musikant.nl

Gitaar, bas en mandoline les zonder notenschrift.

Alle apparatuur, gitaren en bassen aanwezig.

De Tsjalk 17, IJlst.

info@musikant.nl of bel 06-24946195/ 0515-532772

Ook inkoop, afstellen en reparatie van snaarinstrumenten.

Roodhemsterweg 20 • IJlst 

(0515) 41 53 07 • www.gebr-sikma.nl

• Zonnepanelen

• Zonneboilers

• Warmtepompen

• Hout / pelletkachels

• CV-ketels

• Airco

• Ventilatie

• Elektra

• Dak- en zinkwerk

• Service & onderhoud

Vakinstallateur

VCA *

Uw duurzame totaalinstallateur!

 

 Uw kapster aan huis, van maandag tot vrijdag 

  En salon in Nij Ylostins , dinsdag en vrijdag 0900-1200 

 Voor Dames Heren en kinderen 

 Met en zonder afspraak 

 06-50686653 

 Gerda de jong 



 

Heel 2018 staat bol van de activiteiten i.v.m. Culturele 

Hoofdstad Leeuwarden Friesland 2018. U leest er over in de 

kranten en ziet het op TV. Voor algemene informatie of 

kaartverkoop kunt u terecht op www.friesland.nl. 

Wist u dat er ook informatiepunten zijn geopend ‘voor en 

door de regio’? Daar kunt u als inwoners en bezoekers 

terecht met uw ideeën en is veel informatie beschikbaar 

over LF2018. Het informatiepunt kan u in contact brengen 

met regio-ambassadeurs die u verder kunnen helpen. 

De infopunten zijn gevestigd in:

•   Alle bibliotheken van SWF

•   Martinistate, Martiniplein 15 in Sneek 

    (in combinatie met projectbureau At the Watergate)

•   Restaurant It Pottebakkershûs in Workum 

•   Alle VVV of Toerist infopunten

Kijk wat er bij u in de buurt is en mis het niet!

Uit naam van alle regioambassadeurs LF2018:
Tjitske Stegenga 06-27351230

Ria de Jong 06-51693520

KOMT U OOK? 
In de gemeente Súdwest-Fryslân is LF2018 begonnen!

Varende expositie 11fountains in Leeuwarden

 

De IJlster fontein met de naam ‘Onsterfelijke bloemen’ van de Japanse 

kunstenaar: Shinji Ohmaki, met als inspiratiebron: het ontstaan van de stad 

en de Friese stinsenplanten, staat in de steigers. Het is gelukt om de wensen 

van Stadsbelang IJlst voor een groot deel in te willigen. De fontein komt in een 

parkje (met een brede wandelstrook) dat het centrum van de stad verbindt met 

houtzaagmolen De Rat, het Snekerpad, Museum en werkplaats Houtstad IJlst en 

de Utherne. In deze groene zone worden veel meerstammige bomen geplant, 

zoals een  krentenboom en een Japanse kers. Het groene grasveld kent twee zones: 

hoog gras met daartussendoor kort emaaide paden. Regionale ondernemers gaan 

de fontein bouwen: Berco (de bloemen van staal), Wettersnijer (snijdt bloemen en 

vlinders) en Mannen van Staal (advies). De bloemen worden in kleur gespoten door 

Elzinga uit Irnsum. De roestvrijstalen bladeren worden gepolijst bij Metalfinisch in 

Joure. De officiële opening van de 11 fonteinen staat gepland voor 18 mei a.s.

Hoe ver is het met de IJlster fontein?

  Donderdag 25 januari verwelkomden           
  gedeputeerde Sietske Poepjes en  
  directeur Leeuwarden-Fryslân 2018
   Tjeerd van Bekkum het historische 
zeilschip de Tromp - met aan boord een unieke 
expositie over de 11fountains - in Leeuwarden. Dit 
varend erfgoed lag tijdens het openingsweekend van 
Leeuwarden-Fryslân 2018 in het centrum van de stad 
voor De Beurs aan het Beursplein. Het schip maakt 
de komende maanden een reis langs alle Friese 
Elfsteden en Rotterdam onder de naam De Tocht. 

De Tocht
De Tocht is een rondvarende expositie over het LF2018 

project 11Fountains op de originele koftjalk de Tromp. 

Vooruitlopend op de opening van de fonteinen (18 mei 

2018) vertelt De Tocht het verhaal achter 11Fountains, 

op uniek varend cultureel erfgoed, met de maquettes 

van toekomstig cultureel erfgoed aan boord. 

De expositie omvat:
•   De maquettes van de fonteinontwerpen;

•   Beeldmateriaal van het maakproces, waarbij een kijkje 

    wordt gegeven achter de schermen, in de studio’s van 

    de kunstenaars (internationaal en Fries) en bij 

    internationale en Friese ambachtslieden en bedrijven;

•   Boeken over het werk van de kunstenaars;

•   Lezingen over de thema’s van de fonteinen;

•   En diverse activiteiten.

De Tocht komt van 19 – 25 februari naar IJlst.

Ontdek de geheimen van 11fountains 

Waar vind je 11 fonteinen gemaakt door 11 internationale 

topkunstenaars? In de Friese Elfsteden! Hedendaagse kunst 

en oude cultuurschatten. Water, Natuur en Cultuur. 

Barstens vol verhalen. Ontdek de geheimen van Friesland!



COUNSELLING 

Bij moeilijke situaties die klachten geven, zoals 

stress, piekeren, moeheid en lusteloosheid 

VERLIES- EN ROUWBEGELEIDING 

Bij verlies van je gezondheid, je baan, een relatie of 

van een dierbaar persoon  

SCHIP-AANPAK (V)ECHTSCHEIDING 

Een herstelmodel voor de verstoorde relatie van  

ex-partners met als doel gezamenlijk ouderschap 

De Jagersherne 7, IJlst  

0515-533777 en 06-43544357 

 info@bdij.nl 

www.rouwopjepad.nl 

www.gripopjeprobleem.nl 

 

Makelaardij
KuperusHeeringa

Galamagracht 33 | 8651 EC IJlst | 0515-335768

De sterke punten van uw autobedrijf

Onderhoud en reparatie alle merken auto’s

Onderhoud en reparatie van lease auto’s

Inruil, inkoop en verkoop van gebruikte auto’s

Verkoop van nieuwe auto’s

APK voor zowel benzine, diesel en LPG auto’s

Hulp en bemiddeling bij aankoop van een auto

Schadetaxaties en bijbehorende afhandeling

Schadeherstel en ruitreparatie

Airconditioning Service

Nieuwe banden monteren en uitlijnen

Opslag van uw zomer- en winterbanden

Uitgebreide diagnose om storingen te verhelpen

Aankoopkeuringen

Gratis leenauto

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-



 

 

Momenteel wordt gewerkt aan de inrichting van het 

Museum Houtstad IJlst. De naam van het museum 

maakt al duidelijk over welk thema de expositie zal 

gaan: hout! 

Hout heeft in het verleden immers een belangrijke rol 

gespeeld in de ontwikkeling van onze stad. Denk hierbij aan 

de houthandel, de scheepsbouw en de schaatsproductie. 

Maar er is meer. De fa. Woudstra maakte schoolmeubels, 

houten emmers, kaasvaten, weivaten, spinnenwielen etc. 

De gebr. Bakker produceerden houten gereedschap voor 

de boer, maar hebben ook talloze windmolens voor de 

bemaling van polders gebouwd en geplaatst. Frisia maakte 

niet alleen schaatsen, maar ook stoelonderdelen, kasten 

voor Friese staartklokken, wastangen, strijktafels etc. Om 

ook deze bedrijven en hun producten te presenteren zoekt 

het museum attributen voor de expositie. Bent u in het 

bezit van voorwerpen, catalogi, foto’s etc. van één of 

mogelijk meerdere van deze bedrijven, wellicht ook nog 

van de beide houthandels en van scheepswerven, dan 

doen wij graag en beroep op u deze beschikbaar te stellen 

voor het museum. U kunt deze voorwerpen schenken, 

maar ook in bruikleen afstaan. Met uw hulp ontstaat dan 

een steeds completer beeld van de rijke historie van 

Houtstad IJlst. U kunt hiervoor contact opnemen met 

Edsko Hekman, Galamagracht 12, tel. 418089, 

e-mail: info@hekmanijlst.nl.

Werkgroep inrichting Museum Houtstad IJlst

Museum Houtstad IJlst zoekt materialen van IJlster bedrijven

Al enkele maanden doen hardnekkige geruchten de ronde, 

dat het winkelpand aan de Galamagracht, waarin gevestigd 

zijn Van Beekhuizen Tweewielers, Makelaardij Kuperus 

Heeringa, Sjoerd Wiersma piano’s, De Kap* en Thuiszorg, 

gesloopt zal worden. De ondernemers zouden hun heil 

elders moeten zoeken en op de plek van het pand zouden 

appartementen komen. Meerdere ondernemers worden 

enkele keren per dag met deze geruchten geconfronteerd. 

Het zorgt niet alleen voor onrust, maar leidt ook tot 

schadelijke gevolgen voor enkele ondernemers. Deze 
geruchten zijn echter pertinent onjuist. Er bestaan 

absoluut geen plannen het gebouw, eigendom van Elkien, 

te slopen voor appartementenbouw. De daar gevestigde 

ondernemers hopen door middel van dit artikel voor eens 

en voor altijd deze geruchten de wereld uit te helpen.

Wordt het winkelpand aan de Galamagracht gesloopt? NEE!

Trekking decemberactie 2017

Tijdens de jaarlijkse nieuwjaarsborrel van de ondernemers-

vereniging IJlst is de trekking van de decemberactie 2017 

verricht door notaris Mr. Femmy Smink.

De uitslag:
Hoofdprijs: € 250,00  N. Canrinus, IJlst

2e Prijs:  € 100,00  A. Postma, IJlst

3e Prijs:  €   50,00  Gaastra, IJlst

5 Prijzen van € 20,00 elk gaan naar:
 Jellema, IJlst

 Fam. Schrale, Oosthem

 G. Vlieger, IJlst

 H. van der Kooij, IJlst

 A. Zijlstra, IJlst

Alle prijswinnaars zijn inmiddels benaderd en hebben 

hun prijs ontvangen. Iedereen van harte gefeliciteerd 

met de prijzen.

Uitvaartvereniging „Laatste Eer” IJlst

Natuurlijk denken we liever aan iets anders, en als we iets 

moeten regelen; dan liever iets leuks. Uiteindelijk krijgen 

we er allemaal mee te maken; overlijden en uitvaart. 

Het is goed te weten wat er bij een uitvaart allemaal komt 

kijken. Niet minder belangrijk is de vraag welke mogelijkheden 

er zijn om een uitvaart naar eigen wens te kunnen invullen. 

Wellicht goed bij deze en andere vragen eens stil te staan. 

Hiertoe bieden wij u de mogelijkheid op 

donderdag 12 april a.s. om 20.00 uur, tijdens de jaarlijkse 

Algemene Ledenvergadering van Uitvaartvereniging “Laatste 

Eer”. Locatie: Stadsherberg ‘Het Wapen van IJlst’.

De heer Heslinga, van Heslinga & De Vries Uitvaartzorg, zal 

uitgebreid vertellen over zijn werk in de uitvaartbranche,

waarna er volop gelegenheid is om vragen te stellen.

U bent van harte welkom!



Oog voor techniek

Installatietechnisch 

adviesbureau

T   (0515) 429 777

E info@sijperda-hardy.nl

W   www.sijperda-hardy.nl

Elektrotechniek • Werktuigbouwkunde • Geluid en Akoestiek • Bouwfysica 
Duurzame Technieken • Bouwbesluitberekeningen • Brandveiligheid



Van de stamtafel

‘Het was wel wat mannen, de hele kruising bij de brug lag er 

twee weken uit. Omrijden over de Skatting of Sneek. Dat 

was anders knap lastig en de IJlster middenstanders waren 

er ook niet blij mee. Het leverde deze mensen behoorlijk 

schade op. Het zou eerst een week duren, want die fietsers 

van de winterelfstedentocht moesten er langs. Bij de 

gemeente dachten ze dat die tocht op 28 januari was, maar 

toen dat 4 februari bleek te wezen hadden ze niet zoveel 

haast meer en ging het twee weken duren. Die fietsers 

waren zeker belangrijker dan de IJlster winkeliers. Het zijn 

anders wel humoristen bij de gemeente. Ze zetten overal 

borden van 30 kilometer neer. Ze weten zeker niet dat het in 

de hele bebouwde kom 30 kilometer is.’ ‘Daar houdt anders 

niemand zich aan, Piebe.’ ‘Nee mannen, dat jaagt maar 

door de stad. Daar komen nog eens ongelukken van. Hoe 

komt het anders met het gemeentehuis mannen, werken 

daar nog ambtenaren?’ ‘Daar zitten zeker nog ambtenaren 

Piebe en die zullen daar nog wel een paar jaar blijven.’ ‘Die 

zitten er dus eigenlijk anti kraak, want de gemeenteraad 

heeft in januari voor het laatst in IJlst vergaderd. Die 

vergaderen nu in het bestjûrshûs in Sneek.’ ‘Dat klinkt 

interessant Piebe, bestjûrshûs. Nou zal het niveau van de 

vergaderingen ook wel omhoog gaan.’ ‘Dat denk ik niet 

mannen. Net als in IJlst zitten ze daar ook op de verdieping 

en daar houdt het niveau dan ook wel weer mee op. Nou 

mannen, mem zal het eten wel klaar hebben, dat ik zal weer 

eens op niveau dineren.’

Ledenvergadering Vereniging Stadsbelang IJlst
Beste IJlsters,

Een jaar vliegt om en zo staan de voorbereidingen 
voor de eerstvolgende ledenvergadering voor de deur. 
Deze staat voor 15 maart a.s. gepland om 20.00 uur in 
de Stadsherberg Het Wapen van IJlst.

Tijdens deze vergadering zullen we terugkijken op dat wat in 

2017 heeft gespeeld en vooruitblikken op wat er voor 2018 

op de planning staat. Het jaar van de Groenste Stad 
verkiezingen, waar IJlst aan meedoet. De herinrichting 
van de Stadslaan, die daar onderdeel van is. Maar ook 
het jaar van LF2018 met o.a. de opening van de 
Fontein van IJlst, waar de afgelopen jaren veel tijd aan 
is besteed en discussie over is geweest. Een jaar met 

nog veel meer kleur en belevenis, mede door alle mooie 

activiteiten van 750 jaar IJlst. En natuurlijk ook de vraag: 

‘Hoe gaat het eigenlijk met het gemeentehuis van IJlst’. 

Wordt het advies naar aanleiding van dat wat IJlst heeft 

aangegeven overgenomen door de gemeente of wordt de 

invulling vanuit een andere agenda gedaan? Kortom; 

genoeg om met elkaar te bespreken en te delen in de 

Ledenvergadering.

Vooruitlopend op de ledenvergadering nog even dit. Na 6,5 

jaar vanuit bevlogenheid betrokken te zijn geweest, neem ik 

als bestuurslid/voorzitter afscheid van Stadsbelang. In de 

afgelopen jaren heb ik met veel plezier en energie mijn best 

gedaan om, samen met de andere bestuursleden, bij te 

dragen aan dat wat goed is voor IJlst. De visie wat betreft 

samenbrengen in IJlst en samen doen met IJlsters is daarbij 

altijd onderliggend geweest. Sommige zaken waren heel 

zichtbaar of worden nog zichtbaar en andere zaken minder 

zichtbaar of zelfs onzichtbaar, maar niet minder belangrijk 

om als Stadsbelang te doen. De ambitie ‘iedere IJlster moet 

zich vertegenwoordigt voelen’ was achteraf gezien niet 

geheel realistisch. Ondanks dat hebben we hier als bestuur 

die vertegenwoordiging altijd nagestreefd om zuiver in onze 

rol te blijven. Of het allemaal heeft uitgepakt, zoals ik had 

verwacht, dat is moeilijk te zeggen. Wat ik wel kan zeggen, 

is dat ik in de afgelopen 6,5 jaar veel over IJlst en van 

IJlsters heb geleerd en me nog meer onderdeel ben gaan 

voelen van dit unieke stukje wereld, waarin wij mogen leven! 

Nu is het tijd voor een nieuwe en frisse blik. Een nieuwe 

voorzitter en nieuwe bestuursleden, die op een andere 

manier aanspreken. Bestuursleden vinden is niet makkelijk 

gebleken. Een oproep in de het Kypmantsje tijdens een 

ledenvergadering en op andere momenten maakt niet dat 

het storm loopt met aanmeldingen. Daarmee is het ook de 

vraag of een Stadsbelang IJlst kan blijven voortbestaan. Een 

mooi onderwerp voor de ledenvergadering op 15 maart, lijkt 

me! Graag tot dan!

Majanka Faber

Namens Bestuur Stadsbelang IJlst



750 jaar stadsrechten,
een lezing door Jan Tabak
Op 6 februari 2018 heeft Jan Tabak in een goed gevulde 

Mauritiuskerk een lezing gehouden over 750 jaar 

stads-rechten voor IJlst. Deze lezing was de officiele 

historische aftrap van het jaar 2018 waarin aandacht 

wordt geschonken aan het feit dat onze bijzondere stad 

reeds 750 jaar de beschikking heeft over stadsrechten. 

Het jaar 2018 is op 1 januari al geopend met een 8-tal 

voorstellingen van de Frytinker. IJlst had een bijzondere 

beschermheilige, Sint Mauritius, een zwarte heilige waar 

we veel over hebben gehoord begin januari. 

In de lezing nam Jan Tabak ons mee terug in de tijd van 

Sint Mauritius en vertelde ons de geschiedenis van Sicco 

Sjaerdema, geboren in het jaar 1200 in IJlst, aan wie is 

toegeschreven dat hij de stadsrechten aan IJlst heeft 

gegeven. Sicco Sjaerdema had geld nodig om oorlog te 

voeren tegen de Denen. Hij gaf/verkocht IJlst in 1250 of 

1252 de bestuurlijke rechten.

IJlst heeft de overige stadsrechten (zoals het marktrecht, 

het tolrecht) in de loop der tijd aangevuld, bijgekocht kunnen 

we zeggen. Zo gezien  heeft IJlst misschien al 768 jaar 

stadsrecht... 

De IJlsters waren trots op hun belangrijke stadsgenoot en 

gunden hem de eer gever  te zijn van alle stadsrechten. Een 

wijze voorganger van ons kan hebben geredeneerd 1268 

ligt mooi tussen al die jaartallen waarin de diverse 

stadsrechten zijn toegekend, laten we dat als jaar van 

viering maar aanhouden.

Bovenstaande tekst is slechts een klein gedeelte uit de 

lezing van Jan Tabak. De tekst van de complete lezing kunt 

u binnenkort vinden op de website www.ijlst750.nl

Dit smaakt naar meer, graag tot ziens op 7 maart bij de 

volgende lezing. 

Jan Tabak (foto Martin de Groot)

Na de eerste vertelling over 750 jaar stadsrechten 

en geheimen van Sikko Sjaerdema (zie ook het 

artikel hieronder) nu de eerste avond van in totaal 

vijf, met vertellingen over onderwerpen van de 

geschiedenis van IJlst door een viertal van onze 

eigen inwoners.

Deze eerste avond gaat over een zoektocht naar de 

ouderdom van de middeleeuwse Mauritiuskerk van IJlst én 

een verhaal over het boeiende winkelbestand van ons stadje 

vanaf begin vorige eeuw. Hoe zit het eigenlijk met de 

Mauritiuskerk in ons fraaie stadje. Heeft deze kerk er altijd zo 

in het midden van ons ‘stedsje’ gestaan? Is het stichtingsjaar 

van de kerk te achterhalen? Een speurtocht door de 

geschiedenis. Hendrik Tamsma, afgestudeerd historicus, 

geboren en getogen IJlstenaar zal voor ons deze boeiende 

rondleiding verzorgen.

Rinke Schilstra, IJlster van geboorte, heeft veel van de 

historie van IJlst van de vorige eeuw zélf beleefd. Door de 

jaren heen heeft hij veel opgeschreven over de handel en 

wandel in en van IJlst en de IJlstenaren. Menigeen weet dat 

hij hier boeiend over kan vertellen. De nodige personen uit 

het rijke middenstandleven zult u kunnen herkennen, 

herinneringen worden opgehaald en deze zullen ongetwijfeld 

nagalmen bij de ‘praat achteraf’. 

Voor deze avond in het kader van IJlst 750 Jaar zullen deze 

twee ‘verhalen op locatie’ worden gepresenteerd op 

woensdag 7 maart in de Doopsgezinde kerk, Eegracht 28  te 

IJlst om 20.00 uur. U kunt zich opgeven via de website van 

www.ijlst750.nl of bij het VVV-kantoor aan de Geeuwkade. 

Dit is elke werkdag op de middag open vanaf 13.30 uur. 

Inclusief koffie en thee wordt voor deze avond bij entree 

€ 2.50 gevraagd. Bent u slecht ter been, dan kunnen we u 

ook met de auto afhalen. Meldt u dit dan even bij het 

VVV-kantoor. We zien uw komst graag tegemoet.

Verhalen op locatie



Alweer een mooie activiteit, georganiseerd door 
IJlst 750 jaar! Het initiatief hiervoor kwam bij een 
kunstenaar uit IJlst vandaan. Op zaterdag 7 april 
en zondag 8 april heeft een aantal creatieve 
mensen de deur geopend om het werk dat zij 
maken op een laagdrempelige manier aan de 
inwoners van IJlst en omstreken te laten zien. 

Open Atelier route

In het vorige Kypmantsje maakten wij al melding van de IJlster Reünie 

op zaterdag 15 september. We ontvangen veel leuke en enthousiaste 

reacties van (oud-) IJlsters. De commissie is druk bezig een feestelijk 

programma in elkaar te zetten voor jong en oud. Het moet een onver-

getelijke dag worden met veel mooie herinneringen, contacten en 

natuurlijk ook sentiment.

Maar ... we vragen nog even geduld, omdat we de laatste puntjes op de ‘i’ 

moeten zetten voor het definitieve programma.

Tot dan kun je ons vinden op Facebook. Als je zoekt op ' IJlster Reünie’ krijg je 

de mogelijkheid om lid te worden van deze besloten groep en kennis te maken 

met andere reünisten. Dus meld je daar vast aan en zorg dat ook andere 

mensen zich aanmelden. Zeer binnenkort hopen we een eigen site in de lucht 

te krijgen, zodat mensen zich ook online op kunnen geven voor deze feestdag.

Update Reünie

Jullie zullen versteld staan van de talenten die wij hier in IJlst 

hebben. Denk aan schilders, beeldhouwers, fotografie, 

ontwerpers en nog veel meer. Laat je dit weekend verrassen 

en neem een kijkje bij de deelnemers. Er is een speciale 

brochure in de maak, hierin stellen de kunstenaars zich voor 

en worden de adressen van bezichtiging genoemd. In het 

volgende Kypmantsje ontvangen jullie meer informatie over 

de Open Atelier Route. Wees welkom!'Oneindig' - Coby Meijer

'Supplication and Resignation' -  Gert Jan Slotboom

Matthäus Passion in IJlst
Er zijn nog kaarten beschikbaar, wacht niet te 

lang en bestel online via www.ijlst750.nl/mp 

of contant bij de VVV aan de Geeuwkade 4.



 
 

 Stijlvolle verzorging van begrafenissen en crematies; 

 Opbaring thuis met koeling mogelijk; 

 Dienstverlening zonder winstbejag met voor leden bovendien 
financiële tegemoetkoming; 

 Bode, de heer M. Heslinga, dag en nacht bereikbaar 
tel.nr. 06 - 53 77 77 53 of  0515 - 43 18 75. 

 
Voor verdere informatie verwijzen wij u graag door naar onze website: 
www.uitvaartverenigingijlst.nl of u kunt contact opnemen met een van 
onze bestuursleden waaronder de heer J. en mevrouw A. de Boer,  
Mientlân 1 te IJlst, tel.nr. 0515 – 53 17 37. 
 

                         De Jagersherne 9

                                 8651 CJ IJlst
       t(0515) - 432 727

www.ha-eigenraam.nl
   info@ha-eigenraam.nl

Adviseur & bemiddelaar in

- verzekeringen   
                       (particulier en zakelijk)
- hypotheken   
                       (bestaande en nieuwe zaken)

Uw tussenpersoon om te ontzorgen

Aangenaam...!
Henk Eigenraam
 

www.hoekstra-tuinen.nl

Tuinontwerp
Tuinaanleg
Tuinonderhoud 
Boomwerk

Bestrating 
Maaiwerk
Vijvers 
Sedumdaken

Uw hovenier voor:

Bockamastraat 50 | 8651 BG IJlst | 06-220 357 76 | info@hoekstra-tuinen.nl

BoekhoudingenMeer 
Budget, belasting & boekhoudkundige hulp

Monica Grob - Quartel 

06-29522275 te IJlst 
info@grobadministratie.com 

www.grobadministratie.com 
Ik kom ook bij u thuis of op uw bedrijf.



Lente op Perron2

Agenda Perron2 februari

Iedere maandag 13.30 u – 16.00 u Buurtatelier 

figuurzagen

Iedere vrijdag 13.00 u – 14.00 u Perron2 beweegt!

Iedere vrijdag 14.15 u – 16.15 u Buurtatelier 2 tekenen,

9 taalcafé, 16 naaien, 23 IPad

Dinsdag 6 12.00 u – 13.00 u Potluck lunch

Dinsdag 6 19.30 u – 21.00 u Breicafé

Donderdag 8 9.30 u – 11.30 u Open Atelier

Zondag 11 20.00 u – 21.00 u Stadsverlichting

Dinsdag 13 en 27 19.30 u – 21.00 u Inloopkoor

Zaterdag 17 9.30 u – 11.00 u Schrijven voor Amnesty

Zaterdag 17 11.00 u – 15.00 u Repair Café

Vrijdag 30 17.00 u – 20.00 u Samen koken

Vrijdag 30 20.00 u – 22.00 u Filmdialoog: Moonlight

De dagen worden nu in rap tempo langer en deze 
maand gaat, hiep hiep hoera, de zomertijd in! 
Het tuinseizoen breekt weer aan dus op maan- en 
vrijdagen kun je tijdens het Buurtatelier ook de tuin 
in als het weer daartoe uitnodigt. 

Je mag tijdens het Buurtatelier sowieso altijd je eigen plan 

trekken, dus ook als je niks met figuurzagen hebt kom je 

gewoon iets anders doen, er is materiaal in overvloed. In 

onze ruilwinkel kun je vanaf deze maand ook tuinzaden 

ruilen, aanleveren graag in zakjes met de naam van het 

gewas en de zaai- en oogsttijd erop. Op 30 maart wordt er 

weer samen gekookt en na het eten draaien we de film 

Moonlight, goed voor een Oscar voor beste film 2017. Het 

zowel hartverscheurende als hartverwarmende verhaal 

speelt zich af in een ruige buurt van Miami. De film volgt drie 

periodes uit het leven van een jonge Afro-Amerikaanse man 

die worstelt met zijn identiteit, mannelijkheid, seksuele 

geaardheid en plaats in de wereld. Voor de lezers: deze 

maand is er geen boekbespreking, maar op 16 april 

bespreken we ‘Alsof het voorbij is’ van Julian Barnes. In 

onze Weekagenda krijg je een helder overzicht van wat er 

allemaal per week te doen is. Via de website kun je je 

aanmelden voor de nieuwsbrief en krijg je automatisch de 

Weekagenda waarin je je ook kunt opgeven voor activiteiten. 

Bekijk de agenda in dit blad of op de website 
www.perron2.nl of kijk op onze Facebookpagina.

Hâld Moed yn oarlochstiid
Grut konsert
Bijna 5 was Lea toen ze noodgedwongen werd 
opgehaald door iemand uit het verzet. Haar moeder 
zwaaide haar huilend uit. ‘Ik kom je halen’, zei ze…
In pear fan jimme, lêzers, witte hoe’t dit ferhaal ôfrint, want 

Lea kaam yn de oarloch by in bakkersgesin yn Abbegea 

terjochte. In hiel soad ynwenners hiene yn die tiid ûnder-

dûkers yn hûs. Omrop Fryslan makke der koartlyn noch in 

prachtige dokumentaire oer. 2018 is útroppen ta it jier fan 

ferset. We tinke wer oan de tiid fan doe en dogge miskien 

ynspiraasje op foar no. Net allinnich op 4 en 5 maaie. Om 

dy reden jout fanfare Hâld Moed in spesjaal konsert: Hâld 

Moed yn oarlochstiid. Tidens dit konsert sil der stil stien 

wurde by saken dy’t der eartiids bard binne yn dizze 

omkriten. Yndrukwekkende musyk sil der derom te hearen 

wêze, werûnder ‘Soldaat fan Oranje’ en it unyke stik ‘The 

story of Anne Frank’, wat ûndersteund wurde sil mei bylden. 

Boppedat sil it meast geskikte ynstrumint foar dizze 

yngripende musyk, de fioele, it gefoel hjirby ferklanke. Ek 

sille ferhalen ferteld wurde. Klaas Jansma sei fuort ‘ja’ doe’t 

hy frege waard om dit bysûnder konsert oan mekoar te 

praten. En fierder sprekt de musyk… Wat soe it moai wêze 

as we in soad minsken ferwolkomje kinne. 

We sjogge jim graach op 11 maart om 15:00 oere yn 
de Johannestsjerke fan Easthim. Tagong is fergees 
(frijwillige bydrage wolkom).

‘Meester’ T.E. Holtrop
In het Historisch Tijdschrift Fryslân van jan/febr. 2018 
beschrijft Doeke Sijens de IJlster schoolmeester/
schrijver Teerdze Eeltje Holtrop (1865-1925). Dit blad 
is een uitgave van het Koninklijk Fries Genootschap 
voor Geschiedenis en Cultuur.

De auteur weet heel wat te vertellen over ‘meester’ Holtrop. 

Hij vindt dat een 3-tal verhalen van Holtrop tot de hoogte-

punten van de Friese literatuur behoren. Het bekendste 

daarvan is ‘De Wylde Boerinne’. Dat verhaal zal, in het kader 

van IJlst 750 jaar stad, in oktober als muziek-theaterstuk 

worden opgevoerd. Sijens maakt ook melding van de drank-

zucht van Teerdze Holtrop. Zo nam hij in 1909 ontslag als 

onderwijzer aan de Openbare School in IJlst, wegens 

gezondheidsredenen… Later werd beweerd dat hij ontslag 

moest nemen omdat hij wat te vaak te diep in het glaasje 

keek! Dat Holtrop zich voor de gemeenschap inzette blijkt 

wel uit zijn bestuurs-functies: De Friesche IJsbond, Groene 

Kruis, Het Nut, Spaarbank IJlst en de Fryske Krite in Sneek. 

Hij was ook de initiatiefnemer van de grote historische 

schouwspelen die begin 1900 in IJlst werden opgevoerd, 

zoals de inname van Den Briel en het turfschip van Breda. 

In 1979 is een bloemlezing van het werk van Teatse Holtrop 

in boekvorm verschenen met de toepasselijke titel: 

De Wylde Boerinne.

Frits Boschma



NOTARISKANTOOR

ELLEMERS

Telefoon 0515 - 42 98 88   

E-mail info@notarisellemers.nl 

Website notarisellemers.nl   

Bezoekadres Oude Koemarkt 77-79, Sneek

De zorg voor uw kinderen is heel belangrijk. Indien u en uw partner iets 

overkomt, moet de opvang goed geregeld zijn. Wij helpen u bij het zorgvuldig 

vastleggen van uw wensen. Gratis inloopspreekuur, elke donderdag 

van 14.00-17.00 uur. Meesterlijk in persoonlijk advies. 

Kinderen.
U komt te overlijden 
en heeft jonge kinderen. 
Wie gaat dan voor uw kinderen zorgen?



    Activiteitenaanbod van Nij Ylostins voor de maand feb/mrt    2018 
Datum Activiteit               Tijd. 
22 feb    Gymnastiek     14.00 

23 feb               Aquarelles                       14.30 

25 feb    Koffie/theemomentje   15.00 

26 feb    Sjoelen     14.00 

27 feb    Creatief café     09.30 

27 feb  Soosmiddag     15.00 

28 feb               Koffie ochtend                09.45 

28 feb  Biljarten/kaartclub    14.00 

01 mrt   Gymnastiek     14.00 

01 mrt  Zanguurtje     15.30 

02 mrt  Aquarelles     14.30 

04 mrt              Koffie/theemomentje   15.00 

05 mrt  Sjoelen     14.00 

06 mrt  Creatief café     09.30 

07 mrt    Koffieochtend     09.45 

07 mrt  Biljarten/kaartclub    14.00 

08 mrt  Gymnastiek     14.00 

09 mrt  Aquarelles     14.30 

11 mrt  Koffie/theemomentje   15.00 

12 mrt  Sjoelen     14.00 

13 mrt  Creatief café     09.30 

 

Datum          Activiteit                      Tijd.       
14 mrt  Kerkcontactochtend     09.45 

14 mrt  Biljarten/kaartclub     14.00 

15 mrt  Gymnastiek      14.00 

15 mrt  Zanguurtje      15.30 

16 mrt  Aquarelles      14.30 

16 mrt  Bingo       19.30 

18 mrt  Koffie/theemomentje    15.00 

19 mrt  Sjoelen      14.00 

20 mrt  Creatief café      09.30 

21 mrt  Koffieochtend      09.45 

21 mrt  Biljarten/kaartclub     14.00 

22 mrt  Gymnastiek      14.00 

23 mrt  Aquarelles      14.30 

25 mrt  Koffie/theemomentje    15.00 

26 mrt  Sjoelen      14.00 

27 mrt  Creatief café      09.30 

27 mrt  Soosmiddag      15.00 

 

Woensdag 28 maart Voorjaarsfair van    

13.00 uur tot 16.30 uur. Dit mag u niet 

missen, zet de datum alvast in uw agenda! 

                           U kunt zich opgeven bij Ylostins@patyna.nl of via tel: 0515-571900. 

                                                       U bent ook van  harte welkom!    

Samen eten

Op 24 maart hopen we weer Samen 

te gaan Eten. 

Van september tot en met april kan er 

in de Schaapskooi 1 x per maand 

gegeten worden door mensen die 

anders alleen zitten te eten. Behoort u 

tot deze doelgroep en wilt u ook mee-

eten? U bent van harte welkom!

Voor inlichtingen: 

mevr. S. Schilstra: 0515-532930

Voor vervoer kunt u bellen: 

mevr. G. Bouma: 06-53849361

 

Nijs út Nij Ylostins

Patyna Belbus

Efkes d’r op út? Stap in de Patyna Belbus. Bent u inwoner 

(jong of oud) binnen de regio Blauwhuis, Heeg, IJlst en 

omstreken? Dan kunt u gebruik maken van de milieu-

vriendelijke Belbus met chauffeur voor korte ritten binnen 

deze regio. Dit kan 7 dagen per week, van 8.00 uur tot 

20.00 uur. Per 5 km kost het 1 euro p.p. U wordt thuis 

opgehaald en bij de deur afgezet. In overleg is begeleiding 

mogelijk door de chauffeur. De chauffeur kan ook op u 

wachten of u op 2 bestemmingen achter elkaar brengen. 

Hebt u nog vragen of wilt u een rit boeken dan kunt u met 

het volgende telefoonnummer bellen: 0515-571 900. 

Belt u a.u.b. binnen kantooruren.

Bibliotheek

In Nij Ylostins in het grand café is de bibliotheek gevestigd. 

Om boeken te lenen heeft u een pas nodig van de 

bibliotheek, dit kunt u regelen in de vestiging Sneek. 

U kunt van maandag t/m vrijdag boeken uitkiezen 

van 9.30 tot 12.00 en van 14.30 tot 17.00 uur.

Oproep standhouders Voorjaarsfair

Op woensdag 28 maart 2018 organiseren wij in Nij Ylostins 

van 13.00 uur tot 16.30 uur een Voorjaarsfair. Wij zijn nog 

op zoek naar enthousiaste standhouders, die het leuk 

vinden om hun (zelfgemaakte) spullen bij ons te komen 

verkopen. De kosten voor een kraam bedragen € 7,50. 

Heeft u belangstelling, dan kunt u zich aanmelden via: 

Ylostins@patyna.nl of telefonisch: 0515-571900. 

Wij zien uw reactie met belangstelling tegemoet

Met vriendelijke groet,

Epie Wijngaarden en Jet Kappelle

Om alvast in de agenda te noteren:

Woensdag 28 maart van 13.00 uur tot 16.30 uur 

Voorjaarsfair in Nij Ylostins te IJlst.

U komt toch ook?

De januaristorm velde een boom bij de woning 

van de fam. P. Bakker aan de Kearnstien nr. 10. 

De schutting sneuvelde, de kippen kwamen 

met de schrik vrij!



Open dag basisscholen IJlst

Wordt uw kind bijna 4 jaar? Of zoekt u een basis-

school in IJlst? Op dinsdag 20 maart bent u van harte 

welkom om een kijkje te nemen en sfeer te proeven 

op OBS de Kogge. Tijdens de OPEN DAG laten we u 

ook graag zien hoe de kinderen spelen & leren op 

een Daltonschool. 

Sinds 2017 zijn wij namelijk een Daltonschool in oprichting. 

Ons doel is om de Daltoncertificering in 2019 te behalen. 

Het Daltononderwijs gaat uit van vijf kernwaarden: 

verantwoordelijkheid, zelfstandigheid, samenwerken, 

reflectie en effectiviteit. Bij alle kernwaarden zit een opbouw 

door de gehele schoolloopbaan. De ontwikkeling daarvan 

verloopt heel geleidelijk. Alles begint spelenderwijs bij de 

kleuters en naarmate de kinderen ouder worden, maken wij 

het speelveld groter. De leerkracht stuurt en begeleidt het 

leerproces; passend bij de leeftijd en het niveau van het 

kind. Zo leren we van en met elkaar. Hieronder leest u een 

korte toelichting bij de Dalton kernwaarden.

Verantwoordelijkheid & zelfstandigheid

Kinderen willen graag nieuwe dingen leren en ontdekken. 

Wij hebben op school vertrouwen in de eigen keuzes en 

talenten van kinderen. We leren ze eigen initiatief te nemen 

en verantwoordelijkheid te dragen. Hierdoor voelen de 

leerlingen zich betrokken bij de school, de medeleerlingen 

en hun werk. Door het werken met taken wordt de 

zelfstandigheid steeds een beetje vergroot en worden 

leerlingen gestimuleerd om keuzes te maken die bij hen 

passen. Daarnaast staan er op de taakbrief extra 

keuzetaken en individuele verrijkings- of verdiepingstaken.

Samenwerken

Op school werken we met maatjes, die elkaar helpen en 

van elkaar leren. Door samen te werken gaan kinderen met 

elkaar in gesprek en leren ze van elkaars inzichten. Door te 

verwoorden wat je denkt, ben je aan het leren. Onderzoek 

toont aan dat leerlingen hierdoor actiever en meer betrokken 

zijn, gemotiveerder, sociaal vaardiger en beter presteren.

Reflectie & effectiviteit

Nadenken over je eigen gedrag en aanpak is belangrijk. 

Op die manier leer je van je verbeteringen en gaat het de 

volgende keer een stuk sneller en gemakkelijker. Ook als 

team zijn we hier voortdurend mee bezig en volgen we 

jaarlijks diverse trainingen en scholing. Komt dinsdag 

20 maart niet uit? Neemt u dan gerust contact op met 

onze school voor het maken van een afspraak. 

OBS De Kogge

De Dassenboarch 23a in IJlst

telefoon: 0515- 531606

mail: kogge@gearhing.net

CBS De Twine opent haar deuren 
voor de toekomst

 

Op woensdag 20 maart is de regionale open dag. Op deze 

dag openen de basisscholen de deuren, zodat nieuwe 

ouders kunnen ervaren, zien, merken hoe er tegenwoordig 

gewerkt wordt aan kinderen van de toekomst. Graag 

nodigen wij ouders van 3-jarige kinderen uit om eens te 

ervaren hoe wij als school zijn. Het logo van ‘De Twine’ heeft 

te maken met de lijnbaan die lang geleden langs de oever 

van de Geeuw gestaan heeft. In de lijnbaan werden de 

touwen geslagen. Touw was natuurlijk een belangrijk 

product voor de scheepvaart. In het logo van onze school 

zien we dan ook een stevig koord. 'Twine'  is het Friese 

woord voor twijnen; het ineenvlechten van twee of meer 

draden. Zo maak je een touw veel sterker. Daarmee geeft 

de schoolnaam de verwevenheid weer van de verschillende 

geledingen van onze school: de kinderen, de ouders en het 

team. Samen zijn we de school; een flinke kabel die heel 

wat kan hebben. 

De volgende kernwaarden vinden wij van wezenlijk 

belang op onze school om kwalitatief goed onderwijs 

te bieden voor alle kinderen:

•  Veiligheid
Wij willen dat elke leerling ervaart dat hij/zij belangrijk is, er 

mag zijn, zich veilig en geborgen voelt om met plezier naar 

school te gaan. Wij vinden het belangrijk dat kinderen leren 

om voor zichzelf en voor de ander te zorgen. Hierbij vinden 

wij het belangrijk dat kinderen, ouders en personeelsleden 

zelf goed in hun vel zitten om zo ook voor anderen te 

kunnen zorgen. Wij vertrouwen op de eerlijkheid van 

kinderen.

•  Gelijkwaardigheid
Iedereen is uniek en heeft talenten die hij/zij mag 

ontwikkelen. Wij zorgen ervoor dat iedereen gewaardeerd 

en gelijkwaardig behandeld wordt. We houden rekening met 

de verschillende behoeftes van de leerlingen. Wij geloven in 

deze talenten van de kinderen.

•  Open houding
We nemen een open houding aan en willen kijken wat een 

kind wél kan. We willen samen met kinderen en ouders 

tijdens de gehele schoolperiode voor de draad komen om 

zo de kwaliteit te verbeteren.



Draag de Mauritiuskerk een warm hart toe! 

De kerk: Een plek van betekenis 
 
Wat betekent de kerk voor u?  

Dat is best een spannende vraag. Ook als u geen regelmatige bezoeker bent, kan de kerk een plek van betekenis voor u zijn.  

De kerk is een plek om te vieren, zoals met Kerst en Pasen of bij een doop of huwelijk. Er worden ook culturele activiteiten 

georganiseerd, bijvoorbeeld muziektheater, lezingen en concerten. Voor veel mensen is de kerk ook een plek om rust te 

vinden en te gedenken. Bij een overlijden of bij een andere ingrijpende gebeurtenis in uw leven of in uw omgeving. Verder is 

de kerk actief betrokken bij projecten zoals de Voedselbank, Schuldhulpmaatje en de hulp aan vluchtelingen.  

 

Vindt u de kerk ook een plek van betekenis, voor uzelf, voor anderen? Want dat willen we graag zijn, én blijven. Omdat de 

kerk geen subsidies krijgt, is zij financieel afhankelijk van de bijdragen van haar leden. Misschien wilt ook u ons steunen met 

een vast bedrag per maand, per jaar of met een schenking of legaat. 

 

De Mauritiuskerk is door de Belastingdienst aangewezen als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dat betekent 

dat over giften of legaten aan de kerk geen schenkingsbelasting of erfbelasting is verschuldigd. 

 

Het bankrekening nummer is:  NL 39 RABO 0326 1017 13  t.n.v. Protestantse Gemeente IJlst onder vermelding van “MK”. 

 

Dankzij uw bijdrage blijft de Mauritiuskerk een plek van betekenis.                                                                                                    

 

Hartelijk dank! 

Jorien’s Paintings - Schilderles en workshops!

Mijn naam is Jorien en ik schilder al bijna 20 jaar en 

met veel plezier. Van nature ben ik best een druk 

mens en heb ontdekt dat het schilderen mij de 

nodigde rust in het hoofd kan geven. Als ik schilder 

doe ik dat met volle overgave en kan daarbij de 

dagelijkse zorg even vergeten. 

Ik ben begonnen met aquarelleren en ben later ook met 

acrylverf gaan schilderen. Beiden vergen een andere 

techniek en geven ook allebei verschillende mogelijkheden. 

Ik ben begonnen in Almere en ben twee jaar geleden 

verhuisd naar Friesland en geef in Oosthem sinds kort les 

en workshops. Ik geef dit in kleine groepjes en leer de 

deelnemers de kneepjes van het schilderen. Ik vind het erg 

leuk om anderen enthousiast te maken voor het schilderen 

en te helpen bij het maken van een schilderij. Mensen zijn 

vaak wel geïnteresseerd in schilderen, maar weten vaak niet 

waar te beginnen. Het is dan zaak om mensen vertrouwd te 

maken met de basis, zodat ze zekerheid krijgen. Samen 

kiezen we dan een passend schilderij en zorg ik voor 

begeleiding bij de opzet en geef ondertussen tips en advies. 

Ook al is het de eerste keer, de deelnemers gaan echt naar 

huis met een leuk schilderij. De lessen zijn op dinsdag-

middag en woensdagochtend. Een vijf-ritten kaart 

kost € 100,00 en is inclusief het materiaal en koffie of thee. 

Een proefles volgen is ook 

mogelijk en kost € 20,-. 

Ik geef ook regelmatig

leuke workshops. Deze

zijn terug te vinden op 

mijn site, waar ook meer

informatie te vinden is

over mij en mijn werk. 

Je kan me natuurlijk ook 

altijd bellen!

Jorien Melissen-Groenewegen

de Himmen 26

8618NR Oosthem

Tel: 0515-725409

www.jorienspaintings.nl

info@jorienspaintings.nl



De Stânfries

 

De teleurstelling was nadrukkelijk van haar gezicht 

te lezen na afloop van de afsluitende afstand bij de 

dames 50-55 jaar (12 deelneemsters) op 3 km. in het 

noorden van Italië (19, 20 en 21 januari) waar voor 

de 27e keer het WK allround voor masters langebaan 

gehouden werd. 

Na 3 afstanden (500/100/1500 m.) stond Marlies de Jong 

uit IJlst met maar liefst 20 seconden voorsprong gelijk-

tijdig aan de start met haar Duitse tegenstandster Katrin 

Leschner. Met zelfs nog een kleine kans op een zilveren 

plak werd ze na een uitstekende race met ruime voor-

sprong op Leschner en door overconcentratie in de 

voorlaatste ronde door een foute wissel gediskwalificeerd. 

Ook haar Zweedse opponente Karolin Palmertz (oud-

juniorenkampioene) ging in de strijd om goud en zilver in 

dezelfde fout en werd eveneens gediskwalificeerd. 

Kampioen in deze leeftijdsklasse werd Jolanda Voskamp-

Vollebregt. Hierdoor schoven de Duitse dames Katrin 

Leschner en Anke Preuss naar de 2e en 3e plek.

Van de overige Friese deelnemers eindigden Johannes 

de Groot (40-45) en Jeanette Bron de Groot (40-45) op de 

1e plaats, Joke Wittenberg op de 2e plaats (65-70) 

Ypke Bouma 9e (70-75) Heine Deelstra 15e (55-60) en de 

Workumer Jacob Heslinga op een zeer verdienstelijke 

3e plek (65-70). Henk Bos miste in de categorie (35-40) 

net als Marlies het podium door een foute wissel op de 

1500 m. Veel deelnemers raakten door de ligging van 

de buitenbaan vooral bij de langere afstanden in de war, 

waardoor er maar liefst 9 diskwalificaties waren van de 

160 schaatsers uit 16 verschillende landen in diverse 

leeftijdscategorieën.

Kinderen mogen in bibliotheek warm jasje breien voor Warme Truien Dag
Op woensdag 28 februari besteden we in Bibliotheek Sneek 

op een originele manier aandacht aan Warme Truien Dag. 

Kinderen van 8 tot 12 jaar kunnen om 15.00 uur komen wild 

breien. We gaan proberen een stukje van de bibliotheek 

lekker warm in te pakken, door allemaal een deel te breien. 

Kan uw (klein)kind al breien? Dat is handig. Zo niet, 

misschien heeft u nog tijd het hem of haar te leren. 

Of wie weet kunt u zelf goed breien, dan kunt u ook samen 

met uw (klein)kind komen. Alle kleine lapjes helpen! 

Kinderen die nog niet kunnen breien kunnen ook in de 

bibliotheek wat makkelijke technieken leren. Meedoen aan 

deze activiteit kost € 2,- voor wie lid is van de bibliotheek. 

Niet-leden betalen € 4,- Aanmelden kan alleen online via 
www.bibliothekenmarenfean.nl/wild-breien-sneek.

Marlies de Jong grijpt onfortuinlijk naast podium 
op WK masters allround in Baselga de Piné

Het wedstrijdseizoen is weer losgebarsten en de leden 

van g.v. de Stânfries hebben hun 1e plaatsings-

wedstrijd gehad en gelijk met heel veel succes. Voor 

de turnsters met keuze oefenstof staat de 1e wedstrijd 

op 10/11 februari en op 17/18 februari in Dokkum op 

het programma. De inzet na 2 plaatsingswedstrijden 

is deelname aan het FK.

In totaal 26 turners en 27 turnsters hebben in verschillende 

leeftijdscategorieën en niveaus zich van de beste kant laten 

zien. Maar liefst 30 medailles mochten zij in ontvangst 

nemen, de deelnemers/sters die niet het ereschavot 

haalden, zaten heel dicht in de buurt.

Uitslagen:

Goud voor: Cameron Spoelman, Viënne v.d. Knaap, Iva 

Nieuwland, Loïs de Jong, Lieke Walta, Christiaan Pietersma, 

Hylke de Jong en Sietse Postma

Zilver voor: Mirthe de Graaf, Fenna Bos, Doutzen Hylkema, 

Dhanro Karstens, Tim Zwaneveld, Jelmer Kuipers, 

Niek Bergstra, Lourens Reiker, Mathijs Raadsveld en 

Jarno Speelman

Brons voor: Renske Lukkien, Naomi Toonstra, Gijs de 

Bruin, Remon Walta, Dani van Houten, Thijs Wouters, 

Guus v.d. Werfhorst, Dion Speelman

Een medaille voor de 4e plek, deze wordt uitgereikt als 

er meer dan 15 voor de categorie zijn ingeschreven, was 

er voor: Kirsten Tigchelaar, Anca v.d. Meulen, Chelsey 

Niemarkt, Maud Hofman

Wedstrijdprogramma 2e plaatsingswedstrijd:

Turners: 17 februari in Harkema en 17 maart Meppel

Turnsters: 10 maart Lemmer, 24 maart Makkum, 

14/15 en 21/22 april Nieuwehorne.



‘Wat is eigenlijk een boom?’ schrijft Peter Wohlleben 

in zijn boek: ‘Het verborgen leven van bomen’. 

Volgens het woordenboek is een boom een hout-

achtig gewas met een stam waaruit takken groeien. 

Elders in het boek schrijft hij dat bomen in het 

algemeen wel zo'n 200 of 300 jaar nodig hebben 

om volwassen te worden. 

En dan kunnen ze (steeds afhankelijk van de soort en de 

leefomstandigheden) nog wel 200 jaar doorgroeien voor-

dat de ouderdom zich aandient. Ja, doorleven. Want een 

boom lééft en heeft zo’n langzaam groei- en leefsysteem 

dat wij met onze menselijke waarnemingsmogelijkheden 

soms anders zouden kunnen denken. Door verfijning van 

onderzoek blijkt nu dat een boom in veel opzichten veel 

dichter bij het dierenleven staat dan wij dachten. Het 

belangrijkste van een boom is het wortelstelsel, te zien als 

het brein. Er is waargenomen dat een boom een eigen taal 

heeft, signalen van optische en elektrische geaardheid kan 

uitzenden en ontvangen en geurverspreiding toepast als 

communicatiemiddel. Ook bestaat er een hechte samen-

werking met zwammen die kunnen helpen signalen door 

te geven. Bij een aanval van parasieten sturen bomen (in 

dit geval eiken) een waarschuwing aan elkaar. Dan zetten 

ze hun zoetige sapstroom even stil en scheiden ze bittere 

stoffen af. Dit waarderen de parasieten niet. Dus: aanval 

afgeslagen. Bomen vormen een gemeenschap met 

soortgenoten. De zwakkere exemplaren worden 

ondersteund door de sterke. In een bos groeien alle 

individuele bomen als één geheel op. Zoals een zwerm 

vogels één geheel vormt bestaande uit vele individuen. 

Omdat bomen het nodig hebben om langzaam te groeien, 

staan ze van nature dicht op elkaar. Welke kweker of 

stadsplanner houdt hier allemaal rekening mee? En het 

nut van een boom: dit is (bewezen!) veel meer dan het ons 

bekende verversen van lucht. Zo is dit, in grote lijnen, met 

bomen. Ik ben benieuwd of de stadsplanners van IJlst een 

zoveel beter idee gaan uitvoeren waaruit blijkt dat het 

rooien van al die bomen in ons mooie stadje volledig is 

gerechtvaardigd.

HB

Recent is het verlichte reclame-element bij Koopman/

Wettersnijer aan de Roodhemsterweg opnieuw vernield. 

Het bedrijf staat aan de (fiets)route IJlst/Sneek en 

blijkbaar kunnen sommigen de verleiding niet weerstaan 

de glasplaten aan weerszijden van het reclameobject 

kapot te slaan. Typisch voorbeeld van zinloze vernieling 

en opnieuw een schadepost voor het bedrijf.

Wie mist zijn fiets?

Na de opvoering van de ‘Frijtinker’ in de Doopsgezinde 

kerk staat daar nu al wekenlang een zwarte herenfiets. 

Deze fiets is al op leeftijd en staat niet op slot. De kerk wil 

er graag van af en de fiets wil graag naar zijn eigenaar. 

Wie mist deze fiets en haalt hem op?

Van Beekhuizen Tweewielers 
verkoopt nu ook speelgoed

Sinds kort verkoopt Van Beekhuizen Tweewielers ook speel-

goed. Uiteraard vindt u hier geen groot assortiment, maar 

wel een behoorlijke verscheidenheid aan spelletjes, puzzels, 

autootjes etc. Voor een klein of groot cadeautje kunt u dan 

ook prima slagen bij Van Beekhuizen Tweewielers, die 

daarmee een extra service biedt aan de inwoners van IJlst.

Inzicht in bomen



IJlst Tel: 0515-531664

vanbeekhuizen-tweewielers.nl

www.vanbeekhuizen-tweewielers.nl        
Galamagracht 34  8651 EC IJlst

Tel.: 0515-531664

 Wij nodigen u uit om geheel

 vrijblijvend de kijkdagen te

 bezoeken van het grootste

 veilinghuis van Noord

 Nederland, wat gevestigd is

 aan de Roodhemsterweg 8 te

 IJlst.

Kijkdagen: 9 maart van 10.00 tot 21.00 uur
10 en 11 maart van 10.00 uur tot 17.00 uur
Veilingdagen: van dinsdag 13 maart t/m 
vrijdag 16 maart 
Aanvang veiling 19.15 uur
Om 18.45 uur is de zal open
U kunt dan de te veilen artikelen van die avond 

bekijken totdat de veiling begint.

Laatste ronde 

uitverkoop

Op = op

***************
Ook nieuwsgierig                                    

           naar de      

voorjaarscollecte?  

De eerste nieuwe   

mode-items zijn  

binnen!!!

Bent u toe aan een nieuwe fiets of E-Bike?

Wist u dat u bij ons ook uw fiets of E-Bike tegen internetprijzen kunt 
aanschaffen? Maar dan wel met de service die u gewend bent!
Kom vrijblijvend bij ons informeren wat de mogelijkheden voor u zijn.

De nieuwe collectie Trenergy 
fietsen staat in onze winkel.
Nu de gehele maand maart 
met gratis accu upgrade!

 


