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Nieuw bestuur molen de Rat
Het beoogde nieuwe bestuur van Stichting houtzaag-

molen De Rat is voor het eerst bijeen geweest. 

Dit nieuwe bestuur wordt gevormd door Peter van Es, 

Michiel de Ruiter, Monique Hendriksen, Hans Berveling, 

Fabio Poelhekke, Gunar Boon en Cees Dingemans. Hans 

Berveling en Gunar Boon wonen in IJlst, de anderen elders 

in de gemeente Sûdwest-Fryslân en de Fryske Marren. Het  

zevenkoppige bestuur is belast met het beheer en de 

exploitatie van de molen en kan daarbij een beroep doen 

op molenaar Simon Jellema en de onmisbare steun van een 

groot aantal vrijwilligers. In IJlst, Houtstad aan de Geeuw 

met vele op en aan hout gelieerde activiteiten, speelt 

houtzaagmolen De Rat een belangrijke rol. Hoe invulling te 

geven aan die rol in de gemeenschap zal ook een belangrijk 

thema zijn voor het nieuwe bestuur. De gemeente is 

eigenaar van de molen. Het nieuwe bestuur heeft op 

7 mei 2018 voor het eerst vergaderd.

De 11Stedenzwemtocht: Zwem mee met Maarten!

Wil jij ook een bijdrage leveren aan kankeronderzoek 
en ben je in voor een sportieve uitdaging? Zwem dan 
op 18 augustus mee door onze eigen stad IJlst! 

Je kunt meedoen met 500 meter of de 2 km. Beide keren 

start je bij de molen en is de finish bij het Wapen van IJlst. 

Als 2 km zwemmer zwem je ook langs de fierljepschansen 

en door de grachten van Oud-IJlst. Voor deze sportieve

prestatie zamelt iedere deelnemer donaties in bij vrienden, 

familie en kennissen. Samen kunnen we zo een gigantisch 

bedrag inzamelen, waarbij 100% van het ingezamelde 

bedrag direct naar onderzoek gaat. Zwem jij mee? 

Schrijf je dan nu in op www.11stedenzwemtocht.nl. 

Ben je geen zwemmer, maar wil je wel meehelpen? 

Meld je dan aan bij: Majanka Faber 0651851462, 

Evert Schreur 0612992722, Abe de Boer 0629306404.



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:

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

juni  4 juni  21 juni

juli  2 juli  19 juli

in de maand augustus verschijnt het Kypmantsje niet

september 3 september 20 september

oktober  8 oktober 25 oktober

november 5 november 22 november

december 3 december 20 december

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.

Tafeltennisvereniging Effect '78
MFC de Utherne, maandagavond van 20.00 tot 22.00 uur

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).

Bereikbaar op 06-52 07 11 20 op maandag, woensdag en 

vrijdag van 09.30 tot 11.30, 

e-mail: stipepuntdrylts@voorelkaardoen.nl.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.

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.

© 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

mei
26  100 jaar Dorpsbelang Oosthem Nijezijl e.o.

 Oosthem, It Himsterhûs, 14.00 uur

juni
2  Keatsferiening Nije Moed 

 KNKB Welpen meisjes, IJlst, 10.00 uur

2  Overtuinenfair

 Eegracht en Galamagracht, 10.00 - 17.00 uur

8  Luisteren op Locatie 3

 Op diverse locaties, vanaf 20.00 uur

9  Grand Opening It Podium IJlst

 Súdergoweg 1c, 15.00 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 



Op zaterdag 6 oktober wordt de derde editie van 

Walk & Run gehouden in en om IJlst. 

De inschrijving is inmiddels geopend. Inschrijven voor de 

loop kan via de website www.walkrun.ijlst750.nl. Alle 

deelnemers krijgen na afloop een leuk aandenken in stijl.

Wandelen en hardlopen op zijn mooist

Walk&Run bestaat uit een belevingswandeltocht, hardlopen 

(7,5 km.) voor dames en heren en een coole run voor kids 

en jeugd (900 m. of 1700 m.). De Walk (wandeltocht) heeft 

in het kader van 750 jaar IJlst een nieuw jasje gekregen. De 

wandeltocht wordt weliswaar in en om IJlst gehouden, maar 

voor deze editie zijn diverse locaties gekozen waar de walk 

langs, overheen of doorheen gaat. Een unieke kans om te 

genieten van IJlst op zijn allermooist. Zelfs voor de IJlsters 

zullen er verrassingen in de route zijn.

Wie is de snelste IJlster

De run (hardlopen) vindt plaats in de vertrouwde omgeving, 

zodat de deelnemers die vaker meelopen hun tijd van het 

afgelopen jaar kunnen proberen te evenaren. 

En voor de mensen die 27 mei meedoen aan de 4 Mijl van 

Sneek of op 24 juni aan de Mar-athon een mooi moment 

om mee te doen aan een gezellig loopje in de buurt. Er zijn 

extra prijzen voor de snelste IJlster vrouw en man. Wie 

evenaart de prestatie van Peter Hoekstra en Samantha 

Hettinga die in 2017 deze titel in de wacht sleepten.

Hardlopen: cool en gezond

Voor de kids en jeugd is er een speciale kidsrun van 900 

meter en jeugdloop van 1700 meter. Ook dit jaar verzorgt 

Arjan Visserman een hardloopclinic van twee lessen voor 

basisschoolleerlingen. Leerlingen van de beide IJlster 

basisscholen krijgen hierover informatie mee. Kinderen van 

buiten IJlst kunnen zich via de website aanmelden. Zowel 

deelname aan de clinic als aan de loop is voor de jeugd 

gratis.

Zonder vrijwilligers geen Walk&Run

Walk & Run wordt georganiseerd door een groep 

enthousiaste wandelaars en hardlopers van Stichting IJlst 

750 jaar. De commissie zoekt nog een aantal vrijwilligers. 

Meer info staat op de website.

Inschrijving Walk & Run geopend

Verslag IJlsterDamClub seizoen ’17-‘18
Dit seizoen werd er bij de Damclub van IJlst gespeeld 

met slechts negen leden. Toch werd het weer een 

enorm spannend seizoen, met op de laatste speel-

ronde 3 kanshebbers. 

Drie spelers: Berend Bouma, Jaring Jorritsma en Sjouke 

Fijlstra, stonden gelijk met 24 punten, alleen Sjouke moest 

nog 1 partij spelen. Tegen Piet de Boer, kwam hij echter op 

schijfachterstand, maar in een uiterste krachtinspanning wist 

Sjouke toch het benodigde punt te pakken en daarmee ook 

zijn 9e IJ.D.C.-titel. De eerste ronde over 8 partijen was nog 

voor Berend Bouma met maar liefst 15 punten. Hij liet het in 

de 2e ronde echter een beetje afweten met vele remises en 

zakte daardoor naar plaats 3. Jaring Jorritsma kende een 

buitengewoon goed en constant seizoen; met 13 en 11 

punten eindigde hij op een totaal van 24 als 2e, omdat hij 

onderling in het voordeel was met Bouma, voor hem een 

ongekende 2e plaats. Hendrikus van der Kooi speelde door 

zijn bypassoperatie slechts 1 helft mee. Gelukkig was hij bij 

onze slotvergadering al weer redelijk hersteld! 

De eindstand na 15 wedstrijden met tussen haakjes 

de punten in de 1e ronde:

1. Sjouke Fijlstra  25 (13) 6. Sipke Bruinsma 16     (8)

2.Jaring Jorritsma 24 (13) 7. Symen Heeringa 13    (6)

3. Berend Bouma 24 (15) 8. Johannes Zijlstra 8      (5)

4. Piet de Boer 20 (12) 9. Hendrikus v.d. Kooi 5  (-)

5. Jorrit Heeringa 19 (11)

Voor de ZuidWestHoek-competitie werd er gespeeld 

in de eerste klas, maar dat was voor de Kypmantsjes 

toch weer te zwaar. 

Uit 5 wedstrijden werd slecht 1 punt behaald, al was dat wel 

tegen kampioen Nijemirdum en 2 keer werd helaas met het 

kleinst mogelijke verschil verloren. Dus gaan de IJlsters het 

volgend jaar weer in de 2e klas proberen, waar zeer 

verrassend ook d.c. Oosthem naar toe degradeerde!. 

Individueel deden Sjouke Fijlstra en Jaring Jorritsma het ook 

hier het beste; zij haalden beiden 7 punten, de rest moest 

het doen met 4 of minder punten! Sipke Bruinsma, altijd 

goed in deze reeks, had duidelijk zijn jaar niet! 

De uitslagen: Offingawier-IJ.D.C. 12-6; 

Makkum- IJ.D.C. 9-7; IJ.D.C-Nijemirdum 8-8; 

Oosthem-IJ.D.C. 12-6; IJ.D.C.-Terzool 7-9.

Individuele eindstand Z.W.H.-competitie: 

(5 wedstrijden):

1. Sjouke Fijlstra 7; 2. Jaring Jorritsma 7; 3. Berend Bouma 

4; 4. Jorrit Heeringa 4; 5. Piet de Boer 3; 6. Symen 

Heeringa 3; 7. Sipke Bruinsma 2; 8. Hendrikus v.d. Kooi 2; 

9.Johannes Zijlstra 1.

Het nieuwe damseizoen start weer op maandag 

17 september om 20.00 uur in het altijd gezellige Wapen 

van IJlst. Nieuwe leden van harte welkom!



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

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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Beste leden en vrienden van Stadsbelang IJlst,

Ledencontributie 2018

Bij deze de oproep aan alle leden en vrienden van 

Stadbelang IJlst om uw contributie voor 2018 te betalen. De 

aankondiging voor het betalen van de contributie 2018 komt 

voortaan elk jaar omstreeks deze tijd via It Kypmantsje en 

via onze website en Facebookpagina. Alleen voor de leden, 

die bekend staan als lid in ons ledenbestand en die de 

contributie 2018/2019 nog niet hebben betaald, krijgen later 

dit jaar een reminder via de mail of post.

Update van ons ledenbestand

Graag willen wij aan diegenen die hun e-mailadres nog niet 

hebben doorgegeven, vragen dit alsnog te doen, met 

vermelding van naam en volledig adres. Ook bij onjuiste 

adressering graag de wijziging doorgeven. Wijzigingen kunt 

u mailen naar Folkert de Haan, via folkert@stadsbelangijlst.nl. 

Bent u nog geen lid maar wilt u dat wel worden? Ook dat 

kunt u mailen naar Folkert de Haan. De contributie is al jaren 

ongewijzigd en blijft ook dit jaar 5 euro, dus voor het geld 

hoeft u het niet te laten.

Betaalmogelijkheden contributie

Ook wij als Stadsbelang IJlst gaan mee met het digitale 

tijdperk en kostenbesparing. Vandaar dat onze voorkeur uit 

gaat naar het digitaal innen van de contributie. De volgende 

twee opties zijn mogelijk:

Betaling	contributie	via	de	bank
€ 5,00 overmaken op ons IBAN-nummer 

NL14 RABO 0326 127 674, t.n.v. Stadsbelang IJlst 

onder vermelding van 'Contributie 2018'  en uw naam 

en volledig adres.

Betaling	contributie	contant
€ 5,00 in te leveren bij Makelaardij Kuperus Heeringa aan de 

Galamagracht 33 te IJlst, onder vermelding van uw naam, 

volledig adres en 'Contributie 2018' .

Oproep nieuwe bestuursleden en vrijwilligers voor 

tijdelijke projecten.

Gezien het drukke bestuurlijke jaar 2017 en de te 

verwachten drukte in 2018, zoeken wij nog enthousiaste 

mensen voor een bestuurlijke functie of voor hulp bij tijdelijke 

projecten. Iets voor u? Laat het ons weten via 

info@stadsbelangijlst.nl. Meer informatie vindt u op onze 

Facebookpagina: https://www.facebook.com/Stadsbelang-

IJlst-389739924455959/ en onze website www.

stadsbelangijlst.nl.

Met	vriendelijke	groet,
Het Bestuur Stadsbelang IJlst

Stadsbelang IJlst: contributie 2018

Bericht uit de Overtuinen
Zaterdag 2 juni is het weer zo ver. Dan ben je van 

10.00 tot 17.00 uur van harte welkom op de Eegracht 

en de Galamagracht te IJlst om een bezoekje aan de 

Overtuinenfair te brengen. Ook dit jaar hebben alle 

aanwonende huiseigenaren hun tuin ‘fairklaar’ gemaakt en 

voor ons opengesteld. Uiteraard dank jullie wel hiervoor! 

Zoals bekend is er een entree om de fair te bezoeken. Elk 

jaar kan deze entree contant betaald worden. Echter geld 

pinnen bij de supermarkt kan niet op 2 juni omdat de Poiesz 

dan vanwege een verbouwing gesloten is. Wij hebben dit 

opgelost. Dit jaar kun je bij de ingang van de Overtuinenfair 

ook pinnen. Het geld van de entree gaat naar de volgende 

goede doelen: stichting muziektheater IJlst, Keatsferiening 

Nije Moed, g.v. De Stanfries IJlst en stichting Dryltser duo 

fiets. Dus ouders neem je kinderen mee, kinderen neem je 

ouders mee, kom gezellig ‘fairen’ en ondersteun ook nog 

eens de goede doelen.

Graag tot zaterdag 2 juni! www.overtuinenfairijlst.nl

Jaarlijkse nationale Zonnebloemloterij 
afdeling	IJlst,	Oosthem,	Folsgare	en	Abbega
In de maand juni komen de vrijwilligsters van de 

Zonnebloem, afdeling IJlst, Oosthem, Folsgare en Abbega 

weer bij u langs voor de jaarlijkse lotenverkoop. Kosten 

€ 2,00 per lot. Van de verkoopopbrengst ontvangt onze 

afdeling een bijdrage voor de kas, waaruit verschillende 

activiteiten voor de gasten worden georganiseerd, zoals 

gezellige middagen, reisjes en dergelijke. 

Vorig jaar zijn er 600 loten verkocht. 

We hopen dat u dit jaar weer zoveel 

loten koopt. Alvast bedankt. 

De vrijwilligsters van de Zonnebloem, 

afdeling IJlst, Oosthem, Folsgare en Abbega.



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

V

‘Mannen, het komt me niet makkelijk uit de strot, maar de 

gemeente is op het heden maar actief in IJlst.’ ‘Hoe hebben 

we dit, Piebe, complimenten voor de gemeente terwijl je 

anders altijd kritiek hebt.’ ‘Klopt mannen, maar jullie bent het 

toch wel met me eens, dat er best wel wat te zeuren was 

over de gemeente. Maar ik moet zeggen dat er op het 

heden wel wat gebeurt in onze stad. Ga maar na. De 

plantsoenen en de rotonde opgeknapt, bomen geplant, het 

wipt van de bloembollen als je IJlst binnenkomt, de 

passantenhaven helemaal nieuw en de Dassenboarch totaal 

op de kop.’ ‘Je hebt gelijk Piebe, onder Wymbrits kon nooit 

wat. Die waren alleen maar met hun spaarpot bezig. 

Miljoenen op de bank, maar investeren ho maar. Dan doet 

Súdwest het beter.’ ‘Eerlijk is eerlijk mannen, ik dacht in het 

begin dat ze alleen maar zouden investeren in Sneek, maar 

ook de andere plaatsen worden niet vergeten. Maar 

gelukkig heb ik ook nog een minpuntje. Ik was zoals altijd bij 

de dodenherdenking op de begraafplaats. De wethouder 

had een mooi verhaal, hoorde ik later, want ik heb er geen 

zak van kunnen horen.’ ‘Wat nu Piebe, word je doof?’ 

‘Welnee mannen. Al die jaren stonden er een paar van die 

luidsprekers en nou zegge en schrijve maar één enkele box. 

En dat snap ik nou niet. Ze geven bij de gemeente miljoenen 

uit aan alle mogelijke dingen en dan wordt er een paar euro 

bezuinigd op het geluid bij zo’n herdenking. Stop dan maar 

wat minder bloembollen in de grond en zorg voor 

verstaanbaar geluid. Nou mannen, ik ga weer op huis aan 

want ik ben al wat aan de late kant voor het eten. Dat krijg ik 

vast wel van mem te horen en daar is geen 

geluidversterking voor nodig.’

Nieuws van de Energie Coöperatie IJlst

Stroomtuin mei 2018: stap voor stap vooruit
Goede voortgang met het vinden van daken
Sinds de leden hebben ingestemd met het plaatsen van 

onze zonnepanelen op daken, is het bestuur druk met het 

zoeken naar geschikte gebouwen. In eerste instantie had de 

gemeente de daken van drie sporthallen beschikbaar 

gesteld. Helaas zijn twee daarvan om verschillende redenen 

afgevallen. Van de derde, de Utherne in IJlst, wordt de 

constructie momenteel berekend. Daarnaast voeren we zeer 

constructieve gesprekken met een aantal dakeigenaren, 

zowel in IJlst als in Sneek. Hoewel we nog geen definitieve 

toezeggingen hebben, zijn we ervan overtuigd dat al onze 

panelen een plek zullen krijgen. We houden je op de hoogte.

Energieleveranciers

We voeren intensieve gesprekken met energiebedrijven. 

Enerzijds omdat we een partij zoeken die straks onze 

stroom wil kopen (tegen de hoogste prijs en beste 

voorwaarden), anderzijds omdat nog niet alle bedrijven 

meewerken aan de postcoderoosregeling. VandeBron, 

Essent, Energiedirect en Energiehouse doen zeker niet mee 

met de postcoderoosregeling. Van Oxxio hebben we nog 

geen antwoord. Als je nu klant bent bij één van deze 

partijen, is het verstandig om voorlopig geen contracten te 

verlengen en zo snel mogelijk over te stappen naar een 

andere partij. Met Greenchoice zijn we in gesprek over een 

speciaal voordelig tarief voor leden van onze coöperatie. 

Zodra we een aanbod hebben, melden we dat direct.

SDE+ vergunningsaanvraag voor het veld

Het is ons gelukt om op 20 maart 2018 de aanvraag in te 

dienen en nu is het wachten op een antwoord uit Den Haag. 

Wij verwachten eind augustus te horen te krijgen of het 

gelukt is of niet.

Inschrijven

Inschrijven kan ook nog steeds. Heb je belangstelling en wil 

je meedoen? Dat kan via de site www.stroomtuin.nl of door 

een mail te sturen naar info@stroomtuin.nl.

Bestuur	Energie	Coöperatie	IJlst

Het bestuur van het RODE KRUIS SUDWEST FRYSLAN zoekt nog collectanten voor haar jaarlijkse collecte (2018). 

Deze collecte is vanaf maandag 25 t/m 30 juni. 

DE COLLECTEPLAATS IS IJLST. WIE HEEFT ER NOG WAT TIJD OVER EN WIL ONS HELPEN?

Voor opgave kunt u mailen of bellen met Sjoukje de Vries sjoukjewitteveen@gmail.com telefoon 0515442335 

Rode Kruis Súdwest Fryslân, Jan Bootsma



In één van de voormalige scheepswerven, ‘de werf Lantinga’ 

wordt het verhaal over deze scheepswerf verteld door Frits 

Boschma. Hij is één van de actieve inwoners van IJlst die 

het bestuderen van de geschiedenis een warm hart 

toedraagt en heeft een uitgebreide documentatie over IJlst. 

Ook heeft hij een aantal publicaties op zijn naam staan o.a. 

over de drie IJlster houtzaagmolens in het jaarboek van het 

Fries Scheepvaartmuseum. Boschma is aan de Uilenburg 

opgegroeid, dicht bij de vroegere Lantingawerf, en kan dus 

ook uit eigen ervaring vertellen.

De IJlster houthandel heeft altijd veel betekend voor de 

werkgelegenheid voor onze stad. Namen als houthandel 

Oppedijk en houthandel S.O. de Vries hebben bij velen nog 

een bekende klank. Houtstad IJlst en het nieuwe museum 

met werkplaats doen nadrukkelijk terugdenken hoe 

belangrijk het hout voor IJlst is geweest.

Edsko Hekman zal in Museum Houtstad IJlst, zijn licht laten 

schijnen over de geschiedenis van het hout en natuurlijk ook 

over de families Oppedijk en S.O. de Vries en hun 

onderlinge concurrentie.

Deze twee verhalen worden gehouden op 17 juli en 

beginnen om 20.00 uur. De plaatsruimte op beide locaties is 

beperkt. De avond wordt opgedeeld over 2 locaties. Op de 

werf Lantinga Uilenburg 16 (familie Beerda-Rosendaal) en in 

het nieuwe Museum en Werkplaats Houtstad IJlst 

(Sneekerpad 14).

Vanwege de organisatie willen we u verzoeken zich aan te 

melden via info@ijlst750.nl of in het VVV-kantoor 

Geeuwkade 4 (telefoon 06-27 203 222 of 0515-533 033) 

met vermelding van uw telefoonnummer en/of e-mailadres. 

U krijgt van ons bericht op welke locatie u het eerst wordt 

verwacht. In de pauze wisselt u na een wandeling van 

locatie. Ter plekke zal u € 2,50 worden gevraagd voor een 

bijdrage in de onkosten. Dit is inclusief een drankje. Bent u 

slecht ter been, dan kunnen we u ook met de auto afhalen 

en naar werf of museum brengen. Meldt u dit dan van 

tevoren op het VVV-kantoor in IJlst, Geeuwkade 4  

(telefoon 06-27 203 222 of 0515-533 033). 

U bent allen van harte welkom.

Verhalen op Locatie

Op	17	juli	vindt	de	4e	avond	plaats	van	

‘Verhalen	op	Locatie’	in	het	kader	van	IJlst	

750	jaar.	Deze	avond	staat	in	het	teken	van	

scheepbouwers	en	houthandel	in	IJlst.
Frits	Boschma Edsko	Hekman

Misschien	heeft	u	het	al	gezien?	In	heel	IJlst	zijn	
IJlst750-producten/artikelen/aanbiedingen	te	
krijgen	voor	–	hoe	kan	het	ook	anders	-	€	7,50!	

Neem snel een kijkje bij Stadsherberg Het Wapen van IJlst, 

IJssalon Noccio, Pizzeria Sa Caravella, Snackbar de Witte 

Kat, Schoonheidssalon Sus, De Haas Bloemen, Boutique 

Jenny, Autobedrijf Kroes, Post Woonadvies, Kapsalon 

De Spieghel, De Kap*, Van Beekhuizen Tweewielers, 

De Utherne en Bakkerij De Boer en zie wat de winkeliers 

en ondernemers van IJlst u te bieden hebben!

IJlst750 kom je overal tegen...



Zeilen voor de IJlster schooljeugd
In samenwerking met de IJlster zeilvereniging Sterke Yerke 

en ervaren zeiler en instructeur Bas Ludemann uit IJlst 

organiseert de stichting IJlst750 op vrijdag 22 juni 

‘s middags na schooltijd en zaterdag 23 juni een zeilclinic 

voor de IJlster lagere schooljeugd op de Geeuw in de buurt 

van molen de Rat. Op vrijdagmiddag en zaterdag krijg je les 

in een optimist en kun je op die manier kennis maken met 

de zeilsport. Ervaren instructeurs geven je les op deze dagen. 

Wie kunnen er meedoen?

Alle basisschoolleerlingen van IJlst van de groepen 5 t/m 8. 

Je moet tenminste beschikken over zwemdiploma A. Volg je

nog zwemles, maar heb je (nog) geen diploma, dan kun je 

helaas niet meedoen. Er zijn geen kosten aan verbonden, 

de deelname is gratis. Je kunt je aanmelden door je ouders 

vóór 1 juni een mail te laten sturen naar info@ijlst750.nl

met daarin je naam, adres, geboortedatum, in welke groep 

je zit en over welke zwemdiploma’s je beschikt.

We beginnen op de vrijdagmiddag om 14:30. De precieze 

tijden ontvang je per mail na je aanmelding. De zeilclinic gaat 

alleen door wanneer het weer dit toelaat. Bij slecht weer 

wordt de clinic afgelast. Er is geen vervangende datum 

beschikbaar.

De	reacties	en	ervaringen	met	Luisteren	op	
Locatie	1	en	2	zijn	dusdanig	dat	wij	op	vrijdag	
8	juni	2018	om	20:00	uur	u	uitnodigen	voor:

LUISTEREN OP LOCATIE 3

Wij zijn erin geslaagd om voor deze 3e editie een drietal zeer 

bijzondere artiesten te contracteren:

Will Knox - Britse songs
(museum en werkplaats Houtstad IJlst)

Will Knox (geboren Hammersmith London) heeft de gave om 

je binnen een paar seconden mee te nemen in een verhaal. 

Verhalen over het veranderende leven in de stad, familie, 

vriendschap en liefde.

Muziektheater Tinto - luisterliedjes met een bite
(houtzaagmolen de Rat)

Met het tweede programma ‘Geen Poes, wel een Tijger / 

Ode aan de man’ in de steigers, weet dit gezelschap als 

geen ander het publiek te boeien.  Vanaf 25 mei staan ze 

met deze voorstelling op de planken in bijzondere locaties. 

In IJlst, in bijzondere locatie Molen de Rat, geven ze het 

publiek ook al een klein voorproefje. Wees gewaarschuwd, 

de close-harmony en A-capella gezongen nummers kruipen 

onder je huid en laten je niet meer los.

Mr. Right - fusion & funk (Uilenburg 16)

'This	is	a	man's	world,	but	it	would	be	nothing	without	a	
woman	or	a	girl'. Deze vrouwelijke fusion/funk band speelt 

zo elke man van het podium! Blazers, drum, zang en een 

flink funky ritme, typeert Mr. Right. Laat je verrassen en 

verbluffen door deze formatie die staat als een huis.

Per locatie is er een optreden van circa 30 minuten. Na 

afloop is er een afterparty in het Wapen van IJlst.

Kaarten voor deze bijzondere concerten kosten € 12,50 

inclusief koffie en/of thee en zijn te bestellen via de website 

ijlst750.nl of contant bij het VVV kantoor aan de Geeuwkade 

in IJlst. Er zijn slechts 150 kaarten beschikbaar, op = op !



 
 

 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.



Na ruim 25 jaar een begrip te zijn geweest in IJlst en 

omstreken gaat jeugd- en jongerenwerk IJlst verder 

als Stichting It Podium. Stichting It Podium is 

opgericht om de uitoefening van podiumkunsten te 

stimuleren voor de inwoners van IJlst en omgeving. 

De stichting bestaat uit een groep enthousiaste amateur 

podiumkunstenaars, die samen in het gebouw It Podium 

(voorheen bekend als ’t Honk) in IJlst hun passie uitoefenen. 

Het betreft amateurs met vele achtergronden, zoals muziek, 

theater, dans en toneel. In het gebouw naast de 

Fierljepvereniging kun je repetitieruimtes gebruiken, lessen 

volgen, optreden, uitvoeringen doen en workshops houden. 

Het belangrijkste doel is dat er verbinding ontstaat tussen 

mensen, door samen muziek of theater te maken of andere 

podiumkunsten te beleven. It Podium is bedoeld voor 

iedereen met een passie voor podiumkunsten. Op 9 juni 

aanstaande zal It Podium feestelijk worden geopend. 

Tijdens deze middag kun je onder andere een 

drumworkshop volgen van drumschool Le Bon Beat, 

kennismaken met de Blues tijdens de bluesworkshop van 

It Podium en is de Rockschool van Jeroen Booy aanwezig. 

Slagwerkgroep Zeeslag uit Harlingen zal aan het begin van 

de avond een spetterend drumspektakel verzorgen. De 

festiviteiten zullen vanaf 15.00 beginnen. Een wethouder van 

de gemeente Súdwest-Fryslân zal de officiële opening 

verzorgen.

Open Podium

Naast veel theater en muziek van bands die al 

gebruikmaken van It Podium willen we ook ruimte bieden 

aan jouw talent tijdens ons open podium! Tussen 16.00 uur 

en 18.00 uur zal ons podium openstaan voor iedereen die 

zijn of haar talent aan het publiek wil laten zien. Dus kun je 

acteren, zingen, ben je cabaretier of goochelaar? Speel je 

een instrument of wil je een mooi (eigen) gedicht 

voordragen? Geef je dan op door een e-mail te sturen naar 

info@stichting-it-podium.nl met daarin een korte beschrijving 

van je act/talent en natuurlijk je naam en contactgegevens. 

Meer informatie over It Podium vind je op 

www.stichting-it-podium.nl. 

Iedereen is welkom op 9 juni bij de feestelijke opening van 

It Podium, Sudergowei 1C, IJlst!

IJlster Herman Woltman schrijft muziek voor

Eind september wordt gedurende 7 voorstellingen de geschiedenis van ‘t Skûtsje 

verteld. Projectie op de zeilen, film, varende skûtsjes en dans wordt gekoppeld aan 

muziek van componist Herman Woltman en teksten van Baukje Wytsma. Het publiek 

zit op tribunes met een koptelefoon en luistert naar de muziek van Ella & her man en 

Big Band Friesland. De SKS- en IFKS-skûtsjes zijn de acteurs op het Wiid, het open 

water bij Eernewoude. En de hoofdrol wordt vertolkt door het houten skûtsje

De Aebelina. De verhalen van en dialogen tussen Harmen Brouwer en Age Veldboom 

over 3 tijdsperioden roept een vraag op. Myn Skip?

Herman Woltman schreef eerder muziek voor Sielesâlt van Nynke Laverman. Cancao & 

Watervolk van Souldada. Stay for a while – Ella & her man / BBF. http://mynskip.nl/

100 jaar Dorpsbelang Oosthem, Nijezijl e.o.
28 mei a.s. is het 100 jaar geleden dat de ‘Vereniging 

voor Dorpsbelangen Oosthem, Nijezijl e.o.’ werd 

opgericht. De reüniecommissie nodigt alle 

geïnteresseerden uit om dit heuglijke feit te komen 

vieren op zaterdag 26 mei a.s.

Vanaf 14.00 start het programma in dorpshuis 

‘it Himsterhûs’ te Oosthem. De dag zal in het teken staan 

van ontmoeten. Daarom worden zowel inwoners als oud-

inwoners van Oosthem opgeroepen zich aan te melden 

voor deze reünie via dorpsbelang@easthim-nijesyl.frl 

o.v.v. uw naam, adres en telefoonnummer.

Grand opening It Podium IJlst!
Op zaterdag 9 juni 2018 wordt It Podium in IJlst geopend



NOTARISKANTOOR

ELLEMERS

Telefoon 0515 - 42 98 88   

E-mail info@notarisellemers.nl 

Website notarisellemers.nl   

Bezoekadres Oude Koemarkt 77-79, Sneek

Een goede planning van uw nalatenschap kan een bijdrage leveren aan  

het zo voordelig mogelijk overdragen van uw vermogen. 

Gratis inloopspreekuur, elke donderdag van 14.00-17.00 uur. 

Meesterlijk in persoonlijk advies. 

Vermogen.
Hoe laat ik dat na aan 
mijn kinderen? 
En hoe doe ik dat iscaal voordelig?



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 

milieuvriendelijke 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 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.

Koffieochtend

In het Grand café van het Woon- en ontmoetingscentrum 

Nij Ylostins van Patyna kunt u iedere woensdagochtend 

vanaf 9.45 uur gezellig komen koffiedrinken. Even onder het 

genot van een kopje koffie of thee de krant doornemen aan 

de leestafel of een gezellig praatje maken. Het kan allemaal. 

Wij bieden bij de koffie/thee een heerlijk stukje koek van de 

plaatselijke bakker De Boer aan. Wij vragen een kleine 

bijdrage voor de koffie/thee/koek. Ook kunt u een 

strippenkaart bij de gastdames kopen. 

U	komt	toch	ook	eens	bij	ons	op	de	koffie?

Hallo! 

Ik ben Irma de Haan – Sloot en

ik heb sinds kort een eigen

bedrijf: Kindercoach Irma! 

Van jongs af aan wilde ik al 

met kinderen werken en sinds

2013 werk ik als onderwijs-

assistente in het regulier 

onderwijs in Sneek. Ik merk dat

op scholen steeds minder tijd is 

om ieder kind de aandacht te geven die hij of zij verdient en 

nodig heeft. Wanneer een kind iets moeilijk vindt of ergens 

mee zit is daar niet altijd voldoende tijd voor.Omdat ik dit 

miste ben ik de opleiding tot kindercoach gaan volgen. Deze 

opleiding heb ik in januari 2018 afgerond. Als kindercoach 

kan ik meer aandacht besteden aan de problemen die op 

school minder makkelijk aandacht krijgen. Kindercoach Irma 

biedt een laagdrempelige begeleiding voor kinderen vanaf 

4 jaar, die door allerlei factoren belemmerd worden in hun 

dagelijkse leven. Voorbeelden van die factoren zijn: 

onzekerheid, piekeren, faalangst en moeite met emoties 

herkennen en uiten. De begeleiding is praktisch, kort waar 

het kan en langer waar nodig. Ik ga uit van het principe dat 

ieder kind het antwoord op problemen zelf in zich heeft en ik 

help om dat antwoord boven tafel te krijgen. Samen met uw 

kind ga ik op ontdekkingsreis naar zijn of haar kwaliteiten, 

talenten en mogelijkheden om problemen op te lossen.

Voor meer informatie

www.kindercoach-irma.nl

info@kindercoach-irma.nl

Dodenherdenking
Wat was het weer een bijzondere avond, afgelopen 4 mei. 

Het lopen in de stoet naar de begraafplaats, de vlaggen 

halfstok, de klok die gaat luiden als we de gracht op lopen. 

De militairen op de begraafplaats bij de graven. Dit is altijd 

een beetje kippenvel. Ook lijkt het wel dat er steeds meer 

belangstellenden zijn en dat waarderen we zeer, want laten 

we één keer per jaar een uurtje stil staan bij de gruwelen 

van de oorlog, waar dan ook. Erik Faber, wethouder van 

de gemeente Súdwest- Fryslân had een inspirerende 

toespraak en de leerlingen van de beide basisscholen 

mooie gedichten. Helaas werd dit niet door iedereen 

gehoord. De geluidsinstallatie was niet uitgebreid genoeg 

om de hele begraafplaats te bedienen. We gaan er voor 

zorgen dat bij de volgende herdenking de toespraak en de 

gedichten goed te horen zijn en hopen u dan ook allen 

weer te mogen verwelkomen bij de herdenking.

Het	4	mei	comité



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: 8 juni van 10.00 uur tot 21.00 uur
9 en 10 juni van 10.00 uur tot 17.00 uur
Veilingdagen: 12 t/m 15 juni, aanvang veiling 
19.15 uur
Om 18.45 uur is de zaal open
U kunt de te veilen artikelen van die avond bekijken 

totdat de veiling begint.

Gesloten van vrijdag 23 juli tot en met 19 
augustus 2018



‘Hoort Boeren, Burgers en Buitenlui hoort’

In het aprilnummer schreef ik over het concours in 

Kampen en daarbij het overhandigen van de prachtige 

houten kogge die ik namens IJlst 750 mocht 

aanbieden. Nadien is er niet heel veel omgeroepen, 

maar ben ik op 13 april wel in Leeuwarden geweest 

om daar de opening van de ‘GAME MAKELAAR’ bij 

te wonen. 

Dit zegt u misschien niet zoveel maar ik zal het uitleggen. 

In juni 2017 ben ik ook in Leeuwarden geweest, u weet het 

misschien nog wel, voor opnames in Neushoorn. Dat was 

voor het opnemen van een film waarin ze mij virtueel 

verplaatsen naar het centrum van onze stad. Deze film is 

gemaakt door de eigenaresse van de ‘GAME MAKELAAR’. 

Bij deze opening op 13 april is de app (MEAR FRYSLAN) 

met de genoemde film gelanceerd. Deze app is te 

downloaden uit de app-store of google play store. Hierin 

vindt u ook informatie over de 11 fountains, welke in de 

steden van onze provincie geplaatst worden. Misschien een 

idee om deze apps eens te bekijken en te gebruiken als u 

weer eens door onze mooie stad loopt, alleen of met 

vrienden en familie. Voor de maand mei staan alweer de 

nodige omroepbeurten in de agenda waarvan de 1e al op 

8 mei zal zijn. Dan mag ik de wandelaars van de Wandel 

Elfstedentocht welkom heten in onze jubilerende stad. 

Als u dit leest is dat alweer achter de rug. Ook voor de 

IJlster feesten ben ik gevraagd om mijn bijdrage te leveren. 

En dan natuurlijk 2e Pinksterdag de route (welke dat ook 

maar zal zijn i.v.m. de openliggende Stadslaan) van de 

11-stedenfietsers langs en daarna stempelen op de 

Overkluizing. 31 mei staat ook nog iets in mijn agenda, 

maar daar mag ik niets over schrijven omdat er een element 

verrassing in zit. Natuurlijk vertel ik u dat later, want u moet 

wel op de hoogte blijven wat ik als stadsomroeper doe, 

denk ik dan.

Tot horens en

Zegt het voort, zegt het voort

Harmen de Vries

Stadsomroeper Houtstad IJlst 

Eegracht 24

Tel. 0515 532057

De Wylde Boerinne in tekst en 
muziek gevangen!

Het script is geschreven en de muziek  gecomponeerd. 

De Wylde Boerinne is klaar voor de start. Op woensdag 

16 mei komen cast en crew bijeen voor een eerste 

leesrepetitie op locatie. Ook nieuwsgierig naar de spelers in 

dit muziektheaterspektakel? Binnenkort meer! Volg ons op 

Facebook en website of meld u aan voor de nieuwsbrief. 

Heeft u nog geen kaarten voor do 11-vr 12-za 13-do18-

vr 19 of za 20 oktober? Bezoek dan onze website met 

informatie over ticketverkoop, locatie en voorstelling.

www.muziektheaterijlst.nl

AANPAKKER gezocht !

Berco BV uit IJlst is op zoek naar een zaterdag- / vakantiekracht:

·         Minimale leeftijd 15 jaar;

·         Affiniteit met de techniek is een pré

Werkzaamheden zullen bestaan uit o.a.: opruimen, schoonmaken en onderhoud

van de gebouwen en terreinen. Daarnaast ook incidenteel schilderwerk en tuinonderhoud.

Berco BV is een VCA-gecertificeerd en erkend leerbedrijf.  

Arbeidsvoorwaarden volgens COA klein-metaal.

Voor inlichtingen bel je met:

Berco Machine en apparatenbouw BV

Oscar Poelstra / Feite van der Veen

Trompmoledyk 6      8651 ER IJlst

Telnr: 0515-532888



    Activiteitenaanbod van Nij Ylostins voor de maand mei/juni  2018 
Datum Activiteit               Tijd. 
24 mei   Gymnastiek     14.00 

25 mei  Bingo      19.30 

27 mei    Koffie/theemomentje   15.00 

29 mei    Creatief café     09.30 

29 mei  Soos middag     15.00 

30 mei  Koffieochtend     09.45 

30 mei  Biljarten/kaartclub    14.00 

31 mei  Gymnastiek     14.00 

31 mei  Zanguurtje     15.30 

01 juni  Aquarelles     14.30 

03 juni              Koffie/theemomentje   15.00 

05 juni  Creatief café     09.30 

06 juni   Koffieochtend     09.45 

06 juni  Biljarten/kaartclub    14.00 

08 juni  Aquarelles     14.30 

 

Datum          Activiteit                      Tijd.   
10 juni  Koffie/theemomentje    15.00 

12 juni  Creatief café      09.30        

13 juni  Koffieochtend      09.45 

13 juni  Biljarten/kaartclub     14.00 

15 juni  Aquarelles      14.30 

17 juni  Koffie/theemomentje    15.00 

19 juni  Creatief café      09.30 

20 juni  Koffieochtend      09.45 

20 juni  Biljarten/kaartclub     14.00 

24 juni  Koffie/theemomentje    15.00 

26 juni  Creatief café      09.30 

26 juni  Soosmiddag      15.00 

27 juni  Koffieochtend      09.45 

27 juni  Biljarten/kaartclub     14.00 

 

                           Wilt u contact met ons opnemen, dat kan via 

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

Noodoproep!!

Europa Kinderhulp Friesland 

zoekt vakantiegezinnen.

Bent u bereid om deze zomer 

een kind voor een korte periode 

in uw gezin op te nemen? 

Meldt u dan aan via dit 

onderstaande mailadres:

 friesland@europakinderhulp.nl.

Kapsalon De Kap*

De vakanties staan weer voor de 

deur en ook de kapsters van 

De Kap* hebben weer vakantie-

plannen gemaakt. In de periode 

17 t/m 29 juni heeft Claudia 

vakantie. Haar collega’s moeten 

nog even wachten, want de salon 

draait uiteraard gewoon door. 

Knippen zonder afspraak is 

daarom de gehele zomervakantie 

niet mogelijk. Op vrijdagavond is 

de salon wel geopend, maar 

alleen op afspraak. Nynke heeft 

vakantie van 21 juli tot 12 

augustus, Anouk van 4 augustus 

tot 28 augustus en Hendrika van 

4 augustus tot 1 september. Met 

een paar handen minder kan er in 

deze periode mogelijk wel een 

kleine wachttijd ontstaan, 

waarvoor bij voorbaat onze 

excuses.

De uitslag van de verloting vv YVC 2018

Hoofdprijs lotnr.   2504

1e prijslotnr.   3953

2e prijs lotnr.  4014 

3e prijs lotnr.   3186

4e prijs lotnr.   1612

5e prijs lotnr.   0684

6e prijs lotnr.   0713

7e prijs lotnr.   3456

8e prijs lotnr.   3432

9e prijs lotnr.   2906

10e prijs lotnr. 2409

11e prijs lotnr. 0385

12e prijs lotnr. 4578

13e prijs lotnr. 3505

14e prijs lotnr. 5905

15e prijs lotnr. 1457

 

De voorbereidingen voor de fontein zijn begonnen: 

De gemeente heeft bijna dertig bomen geplant in het parkje waar 
de bloemenfontein straks in komt te staan. 

De fontein is ontworpen door de Japanse kunstenaar Shinji Ohmaki. De 

fontein ‘Onsterfelijke bloemen - Rikka’ verbindt bloeiende stinzenplanten (als 

element uit de Friese natuur) met Japanse bloemschikkunst, Ikebana. Het 

park sluit daar mooi bij aan: naast 6 lindes komen er 23 meerstammige 

bomen, waaronder Japanse sierkersen. De eerste boom staat er al sinds 

maart: tijdens Boomfeestdag is de herdenkingsboom van 750 jaar IJlst 

geplant. Er was geen plek voor een park, maar de bewoners stelden voor 

parkeerplekken weg te halen. Basisschool De Kogge is het schoolplein ook 

aan het vergroenen. Op 18 mei zijn de fontein en het parkje officieel geopend. 

Er is ook een bloemenmengsel ingezaaid, zodat de bloemenfontein straks 

door echte bloemen is omringd.

De prijzen kunnen afgehaald worden 

op het Frisiaplein 15 te IJlst.



Opening Museum Houtstad

Dankdienst 6 mei 2018
Wat een bijzondere dienst was dat, de dankdienst voor 
de levenden op 6 mei I n de Mauritiuskerk. Deze dienst 

was een idee van Sydney Koster en Wilma Vink, kleinkinderen 

van Emilie Swaab en Wimmie Kooistra-Spijksma. Gezamenlijk 

voorbereid onder leiding van ds. Dussie Hofstra en Ludwine 

Andel-van Hoeven. De dienst is op film gezet door Jan Reus 

en Mintje Posthuma maakte foto’s. We zongen liederen die 

voor mensen, die de oorlog hebben meegemaakt, een 

bijzondere herinnering hadden. Vele verhalen werden verteld 

vanuit onderduikadressen. Weltje de Boer vertelde over de 

oorlogstijd van Beppe Weltje. De onderduikers bij de familie 

S.O. de Vries, verteld door Eeltsje de Vries. De belevenissen 

bij de familie Spijksma aan de Uilenburg, verteld door Janne 

Vink en ook nog een filmpje van haar moeder, mevrouw 

Kooistra en Emelie Swaab. Het bijzondere verhaal over 

mevrouw Marianne Belinfante-Lisser, de onderduikster bij 

mevrouw Nooitgedagt-Wiersma, die een natuurlijke dood 

stierf, en voor de verteller Edsko Hekman wel een heel 

persoonlijk tintje kreeg. Het waren emotionele verhalen voor 

iedereen. Sydney Koster vertelde over zijn oma Emilie en zijn 

moeder Yvonne, die bij de familie Spijksma in huis geboren is. 

Alle IJlsters werden door Sydney bedankt voor hun 

gastvrijheid en geheimhouding. Vele IJlsters wisten bij wie al 

die onderduikers in huis waren, maar ze hebben allemaal de 

oorlog in IJlst overleefd. Het was een heel bijzondere dienst.

Een	kerkganger

Op 21 april jl. werd het Museum Houtstad 
IJlst onder grote publieke belangstelling 
officieel geopend. 
Na een welkomstwoord door voorzitter 

Piet Hoogeveen en toespraken van 

gedeputeerde Klaas Kielstra, wethouder 

Maarten Offinga en Jan Nooitgedagt werd de 

naam van het nieuwe museum onthuld door de 

gedeputeerde en de wethouder. 

De openingshandeling werd verricht door 

Jan Nooitgedagt en mevrouw Anna 

Nooitgedagt-Hettema. Gezamenlijk lieten 

zij de originele Nooitgedagtfluit luid toeteren, 

voor velen een vertrouwd geluid!

Een nieuw interieur? Ontwerp het met je eigen topstylist!

                       Zaterdag	26	mei	9.30-16.00	uur

Het interieur moet als een warme deken om je heen 

passen. Vaak is het lastig om te beslissen welk interieur 

nu echt bij je past en om je een beeld te vormen van het 

gewenste eindresultaat. 

Daardoor blijven de ideeën vaak abstract. 

De Inspiration Tour zorgt ervoor dat je interieurwensen 

concreet worden! Bij Post Woonadvies krijg je deze dag 

een individueel advies van 45 minuten door een topstylist 

of interieurarchitect. Daarbij kun je al je persoonlijke 

interieurwensen kenbaar maken. Om de tijd optimaal te 

benutten vragen we je om een plattegrond, foto’s en 

sfeerbeelden van de ruimte mee te nemen. Je krijgt 

concrete suggesties aangereikt voor kleuren, materialen 

en stoffen. Meld je nu aan voor deze Inspiration tour via 

de website van Post Woonadvies & Realisatie: 

www.postwoonadvies.nl.

Maandag 14 mei jl. werd de IJlster fontein over-

gebracht van Berco naar het terrein bij de Utherne. 

Bij Berco op de vrachtwagen, bij Stienstra &

van der Wal op een ponton, aan de overkant weer 

op de vrachtwagen en vervolgens geplaatst op 

de schaal. Inmiddels is de fontein op 18 mei in 

werking gesteld.



WWWvan wwww.vanbeekhuizen-tweewielers.nl
        Galamagracht 34     8651 EC IJlst
                                   Tel.: 0515-531664

IJlst Tel: 0515-531664

vanbeekhuizen-tweewielers.nl

Ten Cate
kortingsweken

20%
korting

op alles van Ten Cate

Van 29 mei t/m 24 juni

(zolang de voorraad strekt)

Juni aanbieding

Bij aankoop van een Gazelle E-Bike of Fiets, krijgt u de gehele maand 

juni 17% extra kassakorting!

  
 


