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

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

U hebt het vast wel meegekregen, IJlst is een 
spraakmakend gebouw rijker! Het staat vlak bij molen 
De Rat en de prachtige fontein van IJlst. In dit gebouw 
is het prettig te zijn. Hier kunnen we IJlst op zijn best 
aan de wereld voorstellen. IJlst met zijn rijke 
industriële geschiedenis. 

Op basis van deze geschiedenis laten we zien wat 
ambachtelijk en duurzaam werken is. Het dragende thema 
daarbij is hout! Hout is het materiaal dat door de eeuwen 
heen in belangrijke mate de geschiedenis van IJlst heeft 
bepaald. Maar hout is actueler dan ooit. Een natuurlijk 
materiaal met ook nu onbeperkte mogelijkheden. Onze 
doelstelling is de geschiedenis van IJlst levend te houden, 
een geschiedenis die bewijst dat kennis en kunde over hout 
de moeite waard is om uit te dragen. Zo willen we een 
bijdrage leveren aan de leefbaarheid van IJlst. Als Stichting 
werken we met vrijwilligers en dat is in deze tijd best 
moeilijk. Maar wij geloven in een organisatie die wordt 
gedragen door mensen met een missie. Het aardige is dat 
je bij ons als vrijwilliger op velerlei gebied actief kunt zijn. 
Waar hebben we het dan over; een team van balie-
medewerkers en mensen die het leuk vinden hun kennis 
over IJlst te delen en verder te verdiepen. Maar ook 
mensen die graag met hout werken. 

We willen een werkplaats creëren waar het leuk is voor 
kinderen om houten dingen te maken. Dat kan een simpel 
vogelhuisje zijn maar ook… 
En dan laten we de fantasie werken. Dan zijn er 
mogelijkheden voor mensen die het leuk vinden om de 
inrichting verder te verbeteren. Dat kan gaan over het 
maken van tekstbordjes of wat dan ook. Mensen met 
creatieve capaciteiten en ideeën zijn daarom zeer welkom. 
Ook voor echte techneuten kan Houtstad IJlst een uitdaging 
zijn. De mensen van de zaag- en stoommachine kunnen 
best nog wel een paar handjes gebruiken. Onze organisatie 
telt nu al zo’n 50 personen die wisselend actief zijn in of 
voor Houtstad IJlst en daar zijn we ontzettend dankbaar 
voor! Zonder deze mensen was Houtstad IJlst niets 
geworden. Het is echt leuk om in een team van 
enthousiaste mensen te werken. Voeg daarbij het unieke 
gebouw en zijn omgeving, dan durven wij te zeggen dat 
Houtstad IJlst een prachtige vrijetijdsbesteding kan zijn. Wilt 
u meer weten over Houtstad IJlst? Kom dan gewoon even 
langs, we zijn er elke middag van 13.30 uur tot 16.30 uur. 
Dan vertellen we je wat Houtstad IJlst voor jou en voor IJlst 
kan betekenen. Wil je iemand specifiek spreken? 
Bel dan even 0515-532167 of 06 45535913.

Bestuur Stichting Museum en Werkplaats Houtstad IJlst

Vrijwilliger bij Museum Houtstad IJlstVrijwilliger bij Museum Houtstad IJlst



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

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

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

juli

7  Keatsferiening Nije Moed

 Federatiedag Sneek e.o.:

 - Federatie jeugd, IJlst 10.00 uur

 - KNKB heren hoofdklasse, IJlst 14.00 uur

 - KNKB dames hoofdklasse, IJlst 14.00 uur

14  Jeugdviswedstrijd - Jeugdhonk, 14.00 uur

15  Damstra Stuc Partij - Oosthem, 13.00 uur

17  Verhalen op locatie - Lantingawerf en museum

 en werkplaats Houtstad IJlst, 20.00 uur

22  Hout-Vaert met walprogramma

 Houtzaagmolen 'De Rat'  e.o., vanaf 13.00 uur

22  Slotconcert Gerrit Breteler

 Mauritiuskerk, 20.00 uur

23-24-25 Timmerdorp IJlst - IJsbaanterrein



	
     “ 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 



 

Hoe is het met het schilderij ‘Concordia’

Zoals u weet heeft muziekvereniging ‘Concordia IJlst’ 

in het kader van de actie voor noodzakelijke 

uitbreiding/vervanging van een deel van het 

instrumentarium een bijzondere bijdrage ontvangen 

van een bijzondere inwoner van IJlst met een 

bijzondere verplichting.

Kunstschilder JAN REUS uit IJlst (www.kunstkamerijlst.nl) 

heeft namelijk speciaal voor ‘Concordia’ een prachtig 

schilderij gemaakt en dat aan ‘Concordia’ geschonken met 

de verplichting dat schilderij te veilen c.q. te verkopen en de 

opbrengst te gebruiken voor de instrumentenactie. Het 

schilderij hangt in de etalage van Post Woonadvies, 

Frisiaplein 2 in IJlst. Op het schilderij kon een bod worden 

uitgebracht en in een gesloten envelop bij Post Woonadvies 

worden achtergelaten. Velen hebben het schilderij al 

bewonderd, want volgens het personeel van Post 

Woonadvies is het behoorlijk druk geweest met 

belangstellenden die het schilderij uitgebreid hebben 

bekeken. Niemand heeft echter nog een bod uitgebracht… 

Hoe kon dat?

We hebben na de periode waarin een bod kon worden 

uitgebracht van veel mensen belangstellende reacties 

ontvangen en ook vragen hoe het met de verkoop van het 

schilderij was afgelopen. Daaruit hebben we geconcludeerd 

dat er veel waardering en belangstelling is voor het 

schilderij, maar dat velen de gedachte hadden en hebben 

dat er een bod van duizenden euro’s nodig was. Nu is het 

zo dat de schilderijen van Jan Reus dat ook waard zijn en 

daar ook vaak voor worden verkocht. In dit geval hoeft dat 

echter niet persé. Ons is door diverse belangstellenden 

geadviseerd nogmaals een periode aan te geven waarin een 

bod kan worden uitgebracht en daarbij aan te geven vanaf 

welk bedrag geboden kan worden. Daarom: Het schilderij 

Concordia wordt nog tot 14 juli 2018 in de etalage van Post 

Woonadvies geëxposeerd. Tot die tijd kunt u het daar 

bezichtigen en een gesloten envelop inleveren in de winkel 

van Post Woonadvies, Frisiaplein 2 te IJlst of bij de fam. W. 

Schat, Stadslaan 21 te IJlst, met daarop uiteraard uw naam, 

adres en telefoonnummer en natuurlijk het bedrag waarvoor 

u het schilderij ‘Concordia’ van Jan Reus zou willen kopen. 

En dat bedrag hoeft niet duizenden euro’s te zijn. U kunt 

een bod uitbrengen vanaf € 300,00. Na 14 juli 2018 

worden de ingeleverde enveloppen geopend en wordt 

degene die het hoogste bod heeft uitgebracht eigenaar van 

het schilderij ‘Concordia’, geschilderd door JAN REUS. 

Natuurlijk bevelen wij deze slotactie van harte bij u aan!

Muziekvereniging ‘Concordia IJlst’

Tel. 0515-522566 / 06-34995934

‘Hoort Boeren, Burgers en Buitenlui hoort’
Ik had al geschreven dat ik 8 mei de wandel-
11stedenlopers welkom zou heten in onze 
jubilerende stad. Wel een warm welkom werd het, 
want het was dinsdag de 8e mei mooi zomers weer. 

Donderdag 17 mei naar Sneek, waar kleinzoon Sem een 
spreekbeurt hield over het stadsomroepen. Zijn vader Jan 
Sjoerd (stadomroeper van die stad) en ik waren daarbij 
aanwezig om hem te ondersteunen en de kinderen echte 
omroepers te laten horen en ervaren. Machtig mooi om te 
doen en mee te maken, trots is wellicht een beter woord. 
De zaterdag erna alweer op de bel, nu voor de sportieve 
activiteiten in onze stad: sterkste man tijdens de Dryltser 
feesten en het fierljeppen. Het zweet was nog niet 
opgedroogd of de fiets11stedentocht stond op het 
programma op Pinkstermaandag 21 mei. De route van 
de fietsers gelopen en de supporters o.a. opgeroepen 

om ook eens in het centrum te komen kijken. Daarna 
stempelen, altijd een feest. Dan komen we nu eindelijk 
aan op het moment van uitleg, waar ik de vorige keer 
overschreef nl. 31 mei. Het was een verrassing en daarom 
mocht ik er toen nog niets over schrijven. De OR van de 
Kogge had me gevraagd om de kinderen die de avond-
vierdaagse lopen op de slotavond toe te roepen. Dat heb 
ik natuurlijk gedaan, eerst vlak voor vertrek, toen in Sneek 
bij de rondvaartboot, welke bij de waterpoort afgemeerd 
lag en tenslotte bij aankomst met deze boot in IJlst. 
Ook een bijzondere ervaring.
Tot horens en Zegt het voort, zegt het voort!

Harmen de Vries
Stadsomroeper Houtstad IJlst
Eegracht 24
Tel. 0515 532057



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

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-



Cast en crew muziektheaterproductie ‘De Wylde Boerinne’ bekend

De (hoofdrol)spelers in de nieuwe muziektheater-
productie ‘De Wylde Boerinne’ zijn bekend. Thijs 
Meester en Sijmen mc Donald spelen de rol van boer 
Lammers en Renske de Boer en Titia Huisman de rol 
van De Wylde Boerinne. Samen gaan zij met een grote 
groep acteurs, zangers, dansers, koperblazers, 
muziekband en veestapel, een muziektheater-
spektakel maken in de weilanden van IJlst, waar ooit 
boer Lammers de jacht opende op frou Broersma. 
Het verhaal is gebaseerd op de novelle van 
T.E. Holtrop (1865-1925).

Het verhaal
Zij is een jonge boerin, trots, mooi en weduwe, Hij is boer, 
klein van stuk, maar machtig en rijk. Samen kunnen ze de 
grootste boeren van de Greidhoeke worden. Zij zegt ‘nee’ 
als hij haar ten huwelijk vraagt en vanaf dat moment leveren 
ze strijd. Hij zet alles in wat hij maar kan: van predikanten tot 
rechters. Zij voelt zich opgejaagd als een stuk wild. Als hij 
haar het recht van overpad ontneemt verschanst ze zich op 
haar boerderij. En woede neemt bezit van haar tot de dood 
er op volgt. De Wylde Boerinne is een meeslepende 
voorstelling over de kracht van vrouwen, het verdriet van 
strijd en de schoonheid van het Friese landschap. Voor Ypy 
Zysling (regie) en Sytse Broersma (muziek) is dit de vijfde 
productie voor Muziektheater IJlst. De voorstelling is 
geschreven door Dick van der Heuvel, die eerder dit jaar de 
musicalaward won voor zijn script van ‘Was getekend, 
Annie MG Schmidt’.

Locatie
De Wylde Boerinne wordt gespeeld op een unieke locatie 
aan de Sudergowei in IJlst. In de weilanden zal het 
boerenleven van 1850-1900 in woord en beeld vorm krijgen. 
Theatrale effecten en moderne vormgeving verbinden het 
verhaal met de 21e eeuw.
Voor meer informatie en kaartverkoop: 
www.muziektheaterijlst.nl.

Speeldata
Donderdag 11, vrijdag 12 en zaterdag 13 oktober 2018
Donderdag 18, vrijdag 19 en zaterdag 20 oktober 2018
Prijs: 23,50, incl. koffie/thee
Voor meer informatie en kaarten: www.muziektheaterijlst.nl

vlnr.: Sijmen mc Donald, Renske de Boer, 
Titia Huisman en Thijs Meester

Haadklassekeatsen primeur foar Drylts
Foar it earst yn 750 jier komme de manlju en froulju 
haadklassekeatsers nei Drylts. Op sneon 7 july is it 
safier en jo binne fan herte útnoege! De tagong is 
fergees, der is live-muzyk en as jo meidogge oan de 
ferlotting dan meitsje jo kâns op in fyts, in iPad, in 
VIP-arrangement foar de fuotbalwedstriid AZ tsjin 
SC Heerenveen fan takom seizoen en in ferskaat oan 
oare prizen.

'Bring de keatsers nei ' t keatsen' , sa hjit it evenemint dat op 
sneon 7 july plakfine sil op sportpark De Útherne yn Drylts. 
It doel dêrfan is om keatsers fan alle nivo's op 
leechdrompelige wize mei inoar yn kontakt te bringen. 
Moarns om 10.00 oere begjint it keatsevenemint mei in 
grutte federaasjepartij foar de bern. Middeis fanôf 14.00 
oere komme de haadklassekeatsers (manlju en froulju) yn 
aksje en begiet ek de federaasjepartij foar de senioaren. De 
tagong is fergees. Hendrik Kootstra wurdt as PC-kening fan 
2017 frege om de prizen by de bern út te rikken. De 
kommisje fan 'Bring de keatsers by ' t keatsen'  organisearret 
de keatsdei yn gearwurking mei de Dryltser keatsferiening 
Nije Moed. Alle ynwenners fan Drylts binne fan herte 

útnoege om oan de keatsdei mei te dwaan of gesellich 
efkes del te kommen. Wa't mei keatse wol, kin him of har 
opjaan by Nico de Boer: fam.ndeboer@hotmail.nl.
Graach opjaan foar 4 july 19.00 oere. Nei ôfrin fan it keatsen 
soarget coverband De 4 B's foar in moai stikje live-muzyk. It 
belooft in moaie en gesellige keatsdei te wurden. Foar it 
earst yn de skiednis binne de bêste keatsers fan Fryslân yn 
Drylts te bewûnderjen. Wês der by en mis it net! De keatsdei 
wurdt mei mooglik makke troch stipe fan de Dryltser 
middenstân:
- Van Beekhuizen Tweewielers
- Overtuinenfair
- Wettersnijer
- Soprema
- Martin de Groot Fotografie
& in protte oare stipers.
Graach oant sjen op sneon 7 july op sportpark De Útherne.

De kommisjeleden fan 'Bring de keatsers by ' t Keatsen' ,
Nico de Boer
Jelle Gerbrandy
Bouke Poelsma



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 is niet best mannen. We moeten maar terug naar die 

goede oude tijd, de tijd van de PTT.’ ‘Nou Piebe, zo goed 

was die tijd nu ook weer niet, maar we snappen wel wat je 

bedoelt.’ ‘Dit kan toch niet mannen, IJlst zonder brievenbus, 

geen pinautomaat meer in de muur. Vroeger hadden we 

nog een postkantoor, daar kon je altijd je brieven en kaartjes 

kwijt. We hadden onze eigen brievenbestellers Rintsje de 

postrinner en Wiebe Tokkel, die kwamen twee keer per dag 

met de post. Op het heden krijg je nog een enkele keer per 

week post, maar van wel vijf verschillende bezorgers. 

Vroeger hoefde je de briefkaartjes ook niet zelf te lezen, 

want Wiebe Tokkel kon je al vertellen wat er in stond. Bij 

Rinsema en Van der Spoel kon je je rekeningen betalen en 

geld opnemen en je kon er ook nog bellen. En voor je 

centen kon je ook nog terecht bij Bouma van de 

Raiffeisenbank. En nou? Je brieven kun je in de winkel van 

Puis in een bus gooien. In de winkel staat een 

geldautomaat, maar die is alleen voor kleine mensen, zo 

laag is dat ding. Je kunt er geld opnemen, is de bedoeling, 

maar de helft van de tijd is dat kreng buiten gebruik en moet 

je naar de balie. En je kunt er ook alleen maar terecht als de 

winkel open is. Nou, mooi makkelijk.’ ‘Zo erg is het nou ook 

weer niet Piebe. Wij versturen haast geen brieven meer 

tegenwoordig, alles gaat via internet en de mail. Contant 

geld hoef je niet meer in huis te hebben, want je kunt overal 

pinnen.’ ‘Dat is wel waar mannen, maar ik heb het niet zo 

op die moderne dingen. Ik kan daar o zo min mee overweg. 

Ik zal maar weer eens naar mem, die is beter thuis op de 

computer en de mobiele telefoon als ik.’

De Fietselfstedentocht 2018

Ongemak en onvermogen:
Jan Reus’ schilderachtige commentaren op het menselijk bestaan

Het werk van Jan Reus (1949) kenmerkt zich door een 
aantal afzonderlijke stijlen. Eén daarvan, die Reus zelf de 
‘pictografische’ stijl heeft gedoopt, is rijk aan betekenis, net 
als het welbekende pictogram dat ons de weg wijst door 
een luchthaven. Maar in tegenstelling tot de neutrale 
informatie die het pictogram verstrekt zijn de ‘picto’s’ van 
Reus vaak schrijnende commentaren op het menselijk 
tekort. Soms is dat tekort van metafysische aard. Het gaat 
dan om het onvermogen om de grote vragen des levens 
adequaat te beantwoorden – en dat is dan voor de 
kunstenaar aanleiding tot kritiek van bijvoorbeeld religies die 
pretenderen dat wel te kunnen. Vaak gaat het ook om een 
moreel of sociaal tekort, bijvoorbeeld van populistische 

stromingen die opgezweept en geëxploiteerd worden door 
de dictatuur van de nieuwe media. In dat opzicht kan Reus, 
in tegenstelling tot het relativistische en politiek 
ruggengraatloze postmodernisme een moderne schilder 
worden genoemd, die het kritisch oordeel niet schuwt. Het 
is dan ook zeer passend dat zijn werk te zien is in het 
Ferdinand Domela Nieuwenhuis Museum. De opening van 
de tentoonstelling werd verzorgd door filosoof Bert de Vries 
en heeft plaatsgevonden op 17 juni jl. Informatie over 
openingstijden: ferdinanddomelanieuwenhuis.nl. Nadere 
informatie over het werk van Jan Reus is te vinden op de 
site van Kunstkamer IJlst (kunstkamerijlst.nl).

De Fietselfstedentocht 2018 was weer een enorm 
succes. Het werd even spannend hoe het af zou lopen 
met de Stadslaan, maar door de goede medewerking 
van de gemeente kwam het mooi op tijd klaar voor 
die 15.000 fietsers (gemeente bedankt). 

Alles in IJlst is goed verlopen. Het weer liet zich van de 
mooiste kant zien. Het was weer een gezellige drukte in het 
centrum en langs de route. En onze mooie fontein werd 
door velen bezocht. We hebben met z’n allen IJlst goed op 
de kaart gezet, één van de mooiste en gezelligste steden op 
de route (volgens omroep Fryslân). Erik en Sjaak, onze 
verkeersregelaars, hadden weer een mooi stuk muziek, 
geweldig en bedankt. Het centrum was weer mooi 
aangekleed met vlaggen en spandoeken. Live op de tv, 
bij Omrop Fryslân. Veel bekijks had het mooie bord van 

IJlst 750. Ook dank voor de 
vlaggetjes langs de gracht. 
De bewoners langs de route 
willen we bedanken voor de 
muziek en vooral voor het waterdepot op de gracht, en de 
inzet van onze stadsomroeper en stempelaar Harm de 
Vries. De foto ś gaan via de media de gehele wereld over. 
En verder willen we de volgen bedrijven bedanken voor alle 
medewerking: Cees Zijsling techniek, Het Wapen van IJlst, 
Scheepswerf ten Woude, CJL Wagenaar Onderhoudsbedrijf 
en Veilinghuis Ald Fryslân. Ook nog de verkeerregelaars en 
de stempelaars; prima gedaan met z’n allen. Onze dank 
hiervoor. Op naar het volgende jaar.

Henk	Koopstra	(rayonhoofd)
Karel	Kootje	(assistent)



De tocht, ‘De Hout-Vaert’, is een initiatief van de stichting 

‘de Boadskipper’ en vraagt hiermee aandacht voor de 

maritieme geschiedenis van Fryslân en specifiek voor het 

Zweedse en Noorse hout. Met hout uit die landen werden 

voorheen de meeste Friese boerderijen gebouwd. De 

bijzondere tocht brengt de reis van hout in beeld, van zaadje 

en boomstam tot product en betekenis. Het maakt daarmee 

de verbinding vanuit de rijke historie van de houtvaart naar 

de toekomstige mogelijkheden van hout, van kunst en 

houtmeubels tot (tiny) houses en bruggen. Hout is duurzaam 

materiaal voor de nieuwe, circulaire economie.

De tocht start op donderdag 19 juli in Dokkum aan het 

Grootdiep om 16.00 uur, waar alle schepen liggen afge-

meerd, met een evenement. Op vrijdag 20 juli vertrekt de 

vloot ’s ochtends naar de Prinsentuin in Leeuwarden.

De Blazer TX33 ‘Poolster’ fungeert als vlaggenschip. Dit 

gerestaureerde schip is dit jaar 100 jaar oud. Op zaterdag 

21 juli arriveren de schepen in Grou aan de Suderkade. Op 

zondag 22 juli varen de schepen via de Waterpoort in Sneek 

naar IJlst tot de Geeuw bij houtzaagmolen de Rat. Deze 

molen bestaat dit jaar 350 jaar. Tijdens de tocht zijn elke dag 

vanaf 15.00 uur op de kades en op de schepen activiteiten 

met een relatie tot hout. Van hout, houtbewerking tot 

culturele evenementen en worden nieuwe manieren getoond 

om hout te gebruiken. 

In IJlst zijn de Molen de Rat en de Stichting IJlst 750 

verantwoordelijk voor het walprogramma. Voor deze dag is 

het volgende programma samengesteld:

13:00 – 15:00 uur: Aankomst historische schepen die 

aanmeren in de buurt van de Molen de Rat en het nieuwe 

museum en werkplaats Houtstad IJlst.

15:30  - 18:00 uur: Open schip Hout-Vaert Workshops, 

demonstraties en lezingen aan boord. Bezoek museum en 

werkplaats Houtstad IJlst tegen gereduceerd tarief.

18:00 -  19:00 uur: Dansvoorstelling door dansers Grietine 

Molenbuur; kort optreden van Gerrit Breteler op/bij molen de 

Rat; officiële overdracht van het hout aan de Molen de Rat.

19:00 – 20:00 uur: Uitgebreide Schippersmaaltijd 

verkrijgbaar bij de sporthal de Utherne of het Wapen van 

IJlst voor slechts € 9,95.

20:30  - 22:30 uur: Optreden van Gerrit Breteler samen met 

zijn pianist Peter van der Zwaag in de Mauritiuskerk aan de 

Eegracht te IJlst. Kaartverkoop via www.ijlst750.nl of de VVV 

aan de Geeuwkade in IJlst. Een kaartje kost slechts € 7,50

Hout-Vaert komt naar IJlst
Een	groot	houtvlot	en	80	historische	schepen	varen	door	

Fryslân.	Van	19	tot	en	met	22	juli	2018	vaart	een	bijzondere	

vloot	van	80	historische	(vracht)	schepen	door	Fryslân.

De schepen begeleiden een vlot van boomstammen van 

Dokkum via Leeuwarden en Grou naar houtzaagmolen ‘de 

Rat’ in IJlst, waar het hout zal worden verwerkt. Met de 

muzikale voorstelling ‘STILL’ sluit Gerrit Breteler op 

zondagavond 22 juli de varende manifestatie HOUT-VAERT 

af in de Mauritiuskerk te IJlst. De organisatie is zeer 

verheugd dat ze Gerrit Breteler heeft weten te strikken voor 

het slotconcert van de varende manifestatie Hout-Vaert 

welke op 22 juli zal afmeren in IJlst bij houtzaagmolen De 

Rat. De troubadour en muzikant Breteler staat bekend als 

vertolker van Ierse volksmuziek en zijn muziekgroep Fling. 

Daarnaast is Breteler bekend om zijn bijdrage als beeldend 

kunstenaar en schrijver van diverse Friese toneelstukken en 

uitvoeringen. Op 22 juli bestaat Breteler’s repertoire deels uit 

liedjes van zijn nieuwe cd ‘STILL’ en natuurlijk uit bekende 

nummers van de vorige cd’s ‘Katarsis’ en ‘Lit ús dêrom 

drinke’. Ook zal het Engelstalige repertoire niet ontbreken.

Het concert zal plaatsvinden in de Mauritiuskerk en de 

aanvang is 20:30 uur. De toegangsprijs is slechts € 7,50. 

Kaarten te koop www.ijlst750.nl of contant bij de VVV IJlst 

aan de Geeuwkade.

Slotconcert	Hout-Vaert	door	Gerrit	Breteler



Timmerdorp IJlst: alle hamers verzamelen!
In	samenwerking	met	de	gemeente	Súdwest-
Fryslân	organiseren	vrijwilligers	van	Stichting	IJlst	
750	jaar	een	superleuke	vakantie-activiteit	voor	
de	schoolgaande	jeugd	(groep	5	t/m	8)	van	de	
basisscholen	uit	IJlst	en	omstreken.

In de eerste week van de schoolvakantie, maandag 23, 

dinsdag 24 en woensdag 25 juli, kunnen de leerlingen 

deelnemen aan het 3-daags Timmerdorp op het terrein van 

de IJsbaan in IJlst. We starten elke dag om 09:30 uur en we 

stoppen elke dag om 15:30 uur. Kosten per kind: € 15,00 

voor drie hele dagen.

Er is plek voor maximaal 50 deelnemers. Hoe eerder jouw 

aanmelding binnen is hoe meer kans je maakt om mee te 

doen. De indeling is op volgorde van binnenkomst *. De 

inschrijving sluit op 1 juli 2018. *(Kinderen waarvan een 

familielid (18+) als vrijwilliger meewerkt met het Timmerdorp, 

krijgen voorrang bij plaatsing) 

Vrijwilligers gezocht voor begeleiding

Het Timmerdorp vindt doorgang bij voldoende aanmelding 

van deelnemers, maar misschien nog belangrijker ook bij 

voldoende aanmelding van begeleiders (van 18 jaar en 

ouder) voor deze 3 dagen. Vrijwilligers melden zich aan via 

het aanmeldformulier van deelnemer of door een mail te 

sturen naar info@ijlst750.nl. Wij snappen dat 3 dagen 

vrijwilliger zijn wellicht belastend kan zijn. 1 of 2 dagen 

beschikbaar? Dan ben je meer dan welkom!

inschrijven

Je kunt je inschrijven door het formulier dat op de website 

van IJlst 750 staat www.ijlst750.nl, samen met je ouder(s) in 

te vullen en op te sturen naar info@ijlst 750.nl of door het 

ingevulde formulier af te geven op de Smak 18 in IJlst. Een 

inschrijfformulier is ook af te halen bij het VVV-kantoor aan 

de Geeuwkade. Stroop je mouwen op en meld je aan!

Heb	je	al	kaarten	voor	15	september?	
Koop	ze	nog	vóór	de	zomer,	voor	je	het	
weet	ben	je	te	laat!
Ook zo’n zin om oude bekenden te zien? Af te spreken met 

oud-klasgenoten of vrienden uit jouw oude buurt? Dan 

kunnen we jouw hulp goed gebruiken! Op Facebook hebben 

we een speciale groep aangemaakt voor (oud) IJlsters die 

naar de Reünie gaan of plannen hebben.

Het dag- en avondprogramma biedt volop de mogelijkheid 

om ontmoetingsmomenten met oude bekenden te 

organiseren. Nodig dan vooral ook anderen uit of meld je 

aan met een hele groep. Omdat we als organisatie niet over 

(oude) adressen beschikken zijn we afhankelijk van 

oproepjes en social media. Dus kijk vooral op 

facebook.com/groups/reunieijlst en instagram.com/

reunieijlst en deel de berichten!

We	zien	je	graag!

Reünie IJlst 15 september: oproep en update

Millenniumloop	15	september
De achtste Millenniumloop komt er aan! Na drie jaar géén 

Millenniumloop werd het organiserende team van de 

Millenniumloop door enkele enthousiastelingen van de 

organisatie IJlst750 uitgedaagd om nog één keertje de 

Millenniumloop te organiseren. Deze uitdaging is van harte 

aangenomen en de voorbereidingen zijn alweer in volle 

gang. Samen met de stichting IJlst 750 jaar wordt op 

zaterdag 15 september 2018 (tijdens het jubileumweekend) 

nog één keertje de Millenniumloop georganiseerd. Ook deze 

keer is de start en finish in IJlst en zullen we met elkaar gaan 

hardlopen voor het goede doel ‘The Hunger Project’. De 

eerste 22 teams hebben zich inmiddels aangemeld. Naast 

een weerzien van oude bekenden, zowel voor de 

Millenniumloop als IJlst750, wordt het een mooie sportieve 

dag, met een fantastische uitdagende route door de 

gemeente Súdwest-Fryslân. We hopen nog een aantal 

nieuwe teams te verwelkomen. Meer informatie via de 

website www.millenniumloop.nl of zoek op Facebook op 

Millenniumloop.

Ook meedoen met een team? Stuur een e-mail naar 

millenniumloop2018@gmail.com.



 
 

 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.



SOPREMA tekent sponsorcontract bij IJVC

Japke neemt na 20 jaar afscheid van Volleybalvereniging Stânfries

Na 20 jaar heeft Japke Postma haar laatste volleybal-

training aan de jeugd van Stânfries gegeven. Hiermee 

neemt Stânfries afscheid van een bevlogen jeugd-

trainster. Dinsdag 22 mei werd Japke verrast door 

de circulatiejeugd en het bestuur met bloemen 

en cadeautjes.

Japke Postma heeft het circulatievolleybal voor de jeugd bij 

Stânfries opgezet en verder vormgegeven. Ze heeft ervoor 

gezorgd dat de jeugd op steeds jongere leeftijd kon 

beginnen met de sport. Naast het geven van trainingen 

aan verschillende jeugdteams heeft zij ook verschillende 

jeugdteams gecoacht. Altijd enthousiast en fanatiek. In de 

20 jaren dat zij actief is geweest voor Stânfries heeft zij ook 

enkele jaren dames 1 en heren 1 getraind en gecoacht, het 

jeugdkamp georganiseerd en TC-werkzaamheden verricht. 

De circulatiejeugd en het bestuur van Stânfries bedankten 

juf Japke voor haar enorme bijdrage aan de IJlster 

volleybalwereld.

                          Japke Postma verrast door bloemen van de jeugdspeelsters

SOPREMA BV uit IJlst tekende vrijdag 1 juni het 

hoofdsponsorcontract voor meerdere jaren bij 

voetbalclub IJVC. De komende drie jaar zal de 

internationale fabrikant van waterdichtings- en 

isolatieproducten hoofdsponsor zijn van de IJlster 

voetbalclub.

Het hoofdsponsorschap gaat met ingang van het nieuwe 

voetbalseizoen 2018-2019 in. Vanaf dat moment prijkt het 

logo van SOPREMA onder andere op de nieuwe tenues van 

het eerste elftal, de website, het programmaboekje en 

meerdere uitingen op het sportpark van de voetbalclub. 

Pieter Roos, commercieel directeur van SOPREMA BV 

vertelt: ‘SOPREMA is al meerdere jaren sponsor van IJVC, 

voorheen als lid van de sponsorgroep. De kans om als 

hoofdsponsor het IJlster voetbalteam te supporten konden 

wij dan ook niet aan onze neus voorbij laten gaan. 

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen is voor ons een 

belangrijke kwestie, het is een deel van onze visie. In alles 

wat wij doen, vanaf de inkoop van onze grondstoffen tot 

aan de productie van onze eindproducten, de inzet van 

onze verkoop en onze marketing en communicatie, houden 

wij rekening met de maatschappelijke effecten. Ons idee 

over MVO stopt niet bij onze toegangspoort maar gaat 

graag een stapje verder. Het sponsoren van de IJlster 

voetbalvereniging sluit hier dan ook prima op aan. 

SOPREMA BV wenst IJVC en haar enthousiaste voetballers 

veel succes toe en mooie sportieve wedstrijden in het 

komende seizoen’. Pieter Nijdam van de sponsorcommissie 

IJVC vervolgt: ‘Het is fantastisch dat SOPREMA als bedrijf 

met een rijke historie in IJlst onze voetbalclub gaat onder-

steunen met het hoofdsponsorschap. Het is voor IJVC lang 

geleden dat een hoofdsponsor prijkte op de shirts van het 

eerste elftal. IJVC heeft de ambitie om binnen een aantal 

jaren weer terug te keren naar de vierde klasse. Het hoofd-

sponsorschap van SOPREMA is een goed begin waar we 

als voetbalclub vertrouwen uit kunnen putten.’



 

 

 

 

DOOPSGEZINDE KERK 

EEGRACHT IJLST 

AANVANG: 20 UUR 

KERKJE OPEN: 19.30 UUR 

EINDE AVOND: 22.30 UUR 

TOEGANG GRATIS INCL. HAPJE EN DRANKJE 

S.V.P. RESERVEREN (i.v.m. aantal stoelen) 

VIA TEL: 0515 769011 

VIA E-MAIL: ijlst66@xs4all.nl 

OF VIA EEN BRIEFJE MET UW NAAM, AANTAL PERSONEN EN TEL. NR. IN DE BUS BIJ: W.M. OPPEDIJKSTRAAT 7 B IJLST 

 

MOEDERS ‘MOOISTE’ 

        EEN MUZIKAAL VERHAAL  

                   MET MOOIE, VROLIJKE, ONTROERENDE EN ONDEUGENDE LIEDJES 

             (PARELTJES VAN KLEINKUNST) 

             EEN DANSERESJE VAN 13 

             TWEE RAS MUZIKANTEN   

             EN EEN OUDE VROUW…  

             EEN APARTE COMBINATIE, MAAR HET WERKT! 

TIJDENS DE PAUZE WORDT U VERMAAKT EN GERAAKT DOOR 

FRANSMAN EN CHANSONNIER EDOUARD EN MAG U 

(HOEFT NIET) EEN BIJDRAGE DEPONEREN IN DE MELKBUS  

BIJ HET TONEEL. DIRECT NA AFLOOP WORDT DE INHOUD  

PUBLIEKELIJK GETELD EN VERVOLGENS OVERHANDIGD AAN  

DURKJE POSTMA VAN STICHTING DRYLTSER DUOFIETS 
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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 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.

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 stuk koek van 

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?

Zomerstop van sommige activiteiten

Zoals u al in ons activiteitenprogramma heeft kunnen zien, 

hebben wij voor bepaalde activiteiten een zomerstop. Het 

mooie weer en de vakantie van medewerkers en vrijwilligers 

zorgen hiervoor. Vanuit Nij Ylostins willen wij iedereen een 

gezonde en vooral een hele fijne vakantie toewensen. 

Kijk na de vakantie weer naar ons activiteitenprogramma. 

We hebben dan weer veel te bieden en u bent dan natuurlijk 

ook weer van harte welkom.

Bogerman Young Solarboat gebouwd in IJlst
Het was een koude winterdag toen en aantal 

leerlingen van de afdeling ‘Technasium’ van het 

Bogerman, waaronder oud-IJlster Tim Ourensma en 

IJlster Marleen de Kluizenaar, zich meldden bij de 

loods aan de jachthaven van Jan van der Velde aan 

het Sneekerpad in IJlst. Allemaal een rode overall 

aan en druk aan het werk. 

Een boot bouwen; uh, nee, eerst moest er een trailer 

gebouwd worden, waar zowel de boot, die een jaar eerder 

gebouwd is, als de boot die nog gebouwd moest worden, 

op vervoerd konden worden. Lassen, slijpen, schuren, 

afstellen. Onder de bezielende leiding van Jan werd een 

prachtige trailer gebouwd. Tussen het bouwen door gingen 

de leerlingen langs bij bedrijven om spullen gesponsord te 

krijgen. In februari was het dan zover; het bouwpakket van 

de boot kwam aan in IJlst. Nu kon het echte werk beginnen. 

Er moest hard gewerkt worden, want op Koningsdag moest 

er gevaren worden in Sneek. Enthousiast werd er gebouwd 

en zo voeren twee boten van het Bogerman Young Solar 

team op Koningsdag door de grachten van Sneek. De 

beide boten van het Bogerman zijn echter gebouwd voor 

wedstrijden. De eerste Young Solar Challengewedstrijd 

vond plaats tijdens de Reuzedei in Akkrum. Na een goede 

start had het team helaas pech, waardoor er geen goed 

klassement werd gevaren. De tweede wedstrijd op 2 juni in 

Hoofddorp ging veel beter. Zo goed zelfs dat de sprint werd 

gewonnen door de nieuwe boot. De oude boot werd derde. 

Een prachtige prestatie. Hiermee bewijzen deze jongeren 

dat boten bouwen weer helemaal ‘hot’ is in IJlst.



Een nieuwe wind in de zeilen voor De Rat!
Per 4 juni heeft houtzaagmolen De Rat een nieuw 
bestuur, bestaande uit Michiel de Ruiter(voorzitter), 
Peter van Es (vicevoorzitter), Hans Berveling 
(secretaris en veiligheidszaken), Fabio Poelhekke 
(penningmeester), Gunar Boon (PR), Monique 
Hendriksen (vrijwilligers) en Cees Dingemans 
(onderhoud en productie), die elk met hun eigen 
interesses en kwaliteiten de molen op enthousiaste 
wijze willen gaan beheren en behouden voor de 
toekomst zodat iedereen van onze prachtige molen 
kan blijven genieten!

Als eerste willen wij als nieuw bestuur de vrijwilligers, de 
molenaar en de gemeente bedanken voor het vertrouwen 
in ons. De vrijwilligers en de molenaar zijn van groot belang 
voor de instandhouding van de molen maar ook voor het 
overbrengen van de kennis en ambacht van de molenaar. 
Het is bijna niet in geld of woorden uit te drukken maar als 
iemand, samen met anderen, zijn kwaliteiten en kennis 
belangeloos in wil zetten voor een goed doel dan is dat 
bewonderenswaardig. Dat is een eigenschap die in deze 
tijd steeds belangrijker is geworden. Met elkaar. Hoe klein 
of groot je rol ook is. Dit is gelukkig ook de kracht van IJlst, 
waar verenigingen, stichtingen en evenementen bloeien 
door de inzet van de inwoners! Onze voorzitter Michiel de 
Ruiter is sinds 2009 molenaar en hecht veel waarde aan het 
behoud van molens. ‘Deze industriële monumenten moeten 
worden behouden door ze actief te gebruiken zoals ze al 
eeuwen gebruikt zijn’. Ook geven de molens volgens hem 
inzicht in de technische ontwikkelingen. Neem bijvoorbeeld 
de krukas die tot ultieme volmaking is gekomen in onze 
moderne auto. Met dat soort inzichten kijk je toch even 
anders naar een molen! Voor de aantrekkelijkheid van IJlst 
maar ook voor Friesland, en daardoor ook voor onze 
economie, is het erg belangrijk om monumenten als De Rat 
in stand te houden en te blijven gebruiken vertelt penning-
meester Fabio Poelhekke. Niet alleen om de geschiedenis 
te vertellen maar ook vooral om bij jongeren interesse te 
wekken voor technische beroepen waar veel behoefte aan 
is. Voor het (technisch) onderhoud en de houtproductie/
verkoop is Cees Dingemans benoemd tot bestuurslid. 

Door zijn achtergrond in de techniek in combinatie met zijn 
bestuurservaring is hij een aanwinst voor de molen. ‘Ik ben 
dit jaar met pensioen gegaan en heb mij definitief in 
Friesland gevestigd. Omdat ik meer tijd beschikbaar heb wil 
ik graag mijn bijdrage aan de gemeenschap leveren’. Wat 
veel mensen verbaasd is dat De Rat ook een opleidings-
molen is. Mensen met interesse in het vak van molenaar 
worden intern opgeleid en kunnen na deze opleiding, 
examen en veel ‘draaiuren’ een molen bedienen. Deze 
molenaars verspreiden zich over de provincie en ver 
daarbuiten om hun kennis te delen en om het molenaars-
ambacht levend te houden. Bestuurslid Monique 
Hendriksen geniet, net als iedereen die de molen ziet, 

van de aanblik van De Rat. ‘Maar niet alleen de aanblik is 
mooi, het educatieve belang van De Rat als opleidings-
molen moet worden gekoesterd. Zonder deze educatie gaat 
de overdracht van kennis over het ambacht en de molen-
cultuur verloren’. Voor IJlsters is bestuurslid Hans Berveling 
misschien een bekend gezicht. Hij is één van onze stads-
gidsen en schipper van de Houten Bok en de molenpraam. 
‘Om die kennisoverdracht te waarborgen, waar Monique het 
over heeft, is een vaste molenaar van groot belang. Dit zorgt 
voor continuïteit en daarmee kunnen we het opleidings-
karakter van de molen waarborgen’. Hans kijkt er naar uit 
om samen te werken met iedereen die, op wat voor manier 
dan ook, een bijdrage wil leveren aan het uitdragen van de 
‘houtgeschiedenis’ van IJlst en dit enthousiasme met elkaar 
willen verspreiden. Om de molen in stand te houden is het 
belangrijk dat wij meer financiële middelen krijgen. Door 
meer bezoekers, donateurs, verkoop van ons hout en 
subsidies. Op deze gebieden moet het bestuur nog 
professioneler gaan werken. Maar volgens bestuurslid 
Gunar Boon ligt de basis van die professionaliteit in 
vertrouwen en communicatie met alle medewerkers. 
‘Omdat de vrijwilligers zo betrokken zijn bij de molen is het 
van groot belang dat het bestuur open en transparant is. 
Goede communicatie en vooral ook luisteren naar de 
wensen van de vrijwilligers en molenaar en hen betrekken 
bij nieuwe plannen. Dat is samenwerken!’



Maak samen IJlst hartveilig!
Vorig jaar hebben we ons al eens voorgesteld en 
een oproep gedaan om in IJlst meer openbaar 
toegankelijke AED’s te plaatsen en ‘6-minutenzones’ 
te realiseren. 
In een jaar is veel gebeurd en zijn we toe aan een 
volgende stap. De stichting is officieel opgericht, er zijn 
gesprekken met de gemeente geweest, de eerste AED 
(bij de Fysio) is naar buiten geplaatst. En nu is het tijd om 
betrokken-heid te creëren in IJlst en donateurs te werven 
om de verschillende doelstellingen te behalen. Op korte 
termijn krijgen we duidelijkheid van de gemeente of we bij 
het bruggetje in het Croleskwartier een AED mogen gaan 
plaatsen en bij het brugwachtershuis in het centrum. 
Daarnaast zijn we ook in gesprek met de tandarts of 
we daar een AED aan de gevel kunnen plaatsen. Als 
deze apparaten geplaatst worden, zijn we in IJlst goed 
op weg in de realisaties van 6-minutenzones.

Hoe wil Stichting IJlst Hartveilig dat realiseren?
Door
- AED's 24-uur toegankelijk en openbaar te maken
- nieuwe AED's aan te schaffen en te onderhouden
- lokaal AED-cursussen aan te bieden
- actief Burgerhulp-verleners te werven

Word donateur en draag bij aan de realisatie 
van bovenstaande plannen.

Stichting IJlst Hartveilig
mail: ijlsthartveilig@gmail.com
Facebook.com/ijlsthartveilig

6 minuten zone
In	een	6-minutenzone	bieden	mensen	
binnen	6	minuten	de	juiste	hulp	bij	een	
hartstilstand.	Ze	bellen	112,	starten	met	
reanimerenen	zetten	een	AED	in.	Hiermee	
vergroot	je	de	kans	op	overleven	van	het	
slachtoffer	aanzienlijk.	Snelle	hulp	maakt	
het	verschil	tussen	leven	en	dood.

Signeren

Op 17 juli zijn de volgende lezingen op 

locatie. Frits Boschma vertelt over de

Lantingawerf en Edsko Hekman vertelt 

over de houthandel in IJlst. Op die 

avond zijn ook weer boeken over IJlst 

te koop, o.a. het boek van Jan tabak: 

IJlst meer dan duizend jaar scheeprijk. 

Jan is aanwezig voor ieder die haar of 

zijn boek wil laten signeren. Dat kunnen zijn boeken die al 

gekocht zijn en natuurlijk ook een boek dat op die avond 

wordt aangeschaft.

 

De IJlster Passantenhaven verkeerde in een slechte 

staat van onderhoud. De gemeente Súdwest-

Fryslân heeft daarom de haven volledig vervangen. 

Om deze meer toegankelijk te maken is een deel 

van de ligboxen in een hoek van 60 graden 

aangelegd. Een deel van de haven is bovendien 

50 cm. boven het water aangelegd, zodat ook 

kleinere sloepen hier kunnen aanmeren.

Zaterdag 14 juli is er een viswedstrijd voor de jeugd van de 
lagere scholen van IJlst en omstreken, in samenwerking met 
Visclub ‘De Baars’ uit Sneek en Jeugd- en jongerenwerk 
IJlst en omstreken. Ouders mogen de kinderen natuurlijk 
meehelpen (lid van de Visclub is niet vereist). De jeugd-
viswedstrijd wordt gesponsord door Pets Place, 
Jousterkade 2 te Sneek. De leeftijd is van 6 jaar t/m 13 jaar.
Categorieën zijn: 6 t/m 8 jaar
   9 t/m 10 jaar
   11 t/m 13 jaar

Locatie: bij het Jeugdhonk aan de Sudergowei 1a te IJlst.
Aanvang: 14.00 uur tot 16.00 uur. Er zijn mooie prijzen 
beschikbaar.
Aanmelden: vanaf 13.30 uur bij het Jeugdhonk.

Het	bestuur

 

Viswedstrijd voor de basisschooljeugd



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 Houtmuseum IJlst (Sneekerpad 14).

Vanwege de organisatie willen we u verzoeken u aan te 
melden op de website IJlst750 of in het VVV-kantoor 
Geeuwkade 4 (0627203222 of 0515533033) 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 (0627203222 of 
0515533033). 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

 Sikmapartij mei 12 partoeren yn it sintsje fan Drylts

Mei in prachtige list fan 12 partoeren sette de Gebr. 

Sikmapartij út ein yn Drylts. Dit jier by de Dryltster feesten. 

De waarsomstannichheden wiene perfekt en alle partoeren 

koene gelyk de arena in. It waard it partoer fan Douwe fan 

Slooten, Tjitze Dotinga en Lieuwe Bergstra dy’t as earsten 

troch in steand nûmer op de tredde list yn de finale kamen. 

Se soene dêr it partoer treffe fan Tsjerk Bakker, Jurgen 

Buren en Dennis Damstra. Wa’t yn de heale finale 

verrassend mei 5 – 1 wûn ha fan it keaningspartoer fan 

Henk Jan van der Velde, Siebo Zijsling en Peter 

Thiescheffer. Yn de finale wie it it partoer fan Tsjerk Bakker 

dat in foarsprong pakte fan 3 – 1. Mar Douwe en zijn maten 

lieten dat net op harren sitte en pakten harren werom. Troch 

de blessuere fan Jurgen Buren nei in boppeslach moasten 

Tsjerk en Dennis tegearre troch en moasten op 5 – 5 6 – 4 

de winst oan Douwe en syn maten litte. Yn de 

ferliezersfinale stiene de partoeren fan Wouter van der Goot, 

Bart Schuurmans en Marnick fan Lith tsjin dat fan Sytze 

Bram de Witte, Nico de Boer en Corry Zijsling. Dit wa in 

geliik opgeande striid mar it partour fan Wouter van der 

Goot wist op 5 – 5 6 – 4 de winst te beheljen en hjirtroch de 

Sikma wcbrillen, de krânsen fan de ferliezersronde, te 

winnen. De flesse bearenburch foar fierste boppeslach wie 

foar de unfertúnlike Jurgen Buren. Syn heit naam de flesse 

en de priis foar him yn untfangst.

ÚtslachSikmapartij:

1e Douwe van Slooten, Tjitze Dotinga en Lieuwe Bergstra

2e Tjerk Bakker, Jurgen Buren en Dennis Damstra

1e Verl. Wouter van der Goot, Bart Schuurmans en Marnick 

van Lith

2e Verl. Sytze Bram de Witte, Nico de Boer en Corry Zijsling



 

Al enkele jaren was ‘It Dryltser Kypmantsje’ niet meer op het 
internet te vinden. Vooral oud-IJlsters elders in het land, 
maar ook buiten onze landsgrenzen, bleven verstoken van 
nieuws en vooral foto’s uit hun stad. Maar we hebben goed 
nieuws. Naast de papieren versie van ‘It Dryltser 
Kypmantsje’ is er nu ook een digitale versie beschikbaar. 
Deze staat op de website van Stads Belang IJlst. 

Als u via een zoekmachine Itdryltserkypmantsje.nl intypt 
komt u rechtstreeks op de pagina terecht van ‘It Dryltser 
Kypmantsje’. U vindt hier de laatste editie van ons blad, 
maar dat niet alleen. U kunt ook terugkijken in voorgaande 
edities van ons blad en wel vanaf september 2017, het 
moment waarop het blad voor het eerst in kleur verscheen.
Wij wensen u veel leesplezier.

It Dryltser Kypmantsje online!

Rondje Sneekermeer met
 de ‘Johanna Jacoba’

Wanneer: op de dinsdagen 17, 24, 31 juli 2018
en 7, 14, 21, 28 augustus 2018
Vertrek: 12:45 uur vanaf IJlst
Daarna opstap nabij de Waterpoort Sneek, 13:45 uur
Vervolgens RCN de Potten, 14:45 uur
Deze tocht begint via de Geeuw en vervolgens een 
grachtenvaart om het zuidelijke deel van het stads-
centrum van Sneek, een mooie gelegenheid om Sneek 
vanaf het water te bekijken. Daarna via de Houkesloot
naar RCN de Potten, vervolgens via het Prinses Margriet-
kanaal, Sneekermeer, sluis Terherne, Terhernster- en 
Terkaplesterpoelen, Zoutepoel en de Goëngarijpster-
poelen weer terug naar het Sneekermeer. Tenslotte 
weer via RCN de Potten en Sneek terug naar IJlst.
Kosten: Volwassenen: € 11,00 per persoon
Kinderen t/m 12 jaar: € 6,00, t/m 4 jaar gratis
Kaartverkoop: via ons boekingskantoor 0650540330 
of johannajacoba1909@gmail.com of aan boord van de 
‘Johanna Jacoba’ op dezelfde dag (vol=vol).

    Activiteitenaanbod van Nij Ylostins voor de maand juni/juli  2018 
Datum Activiteit               Tijd. 
24 juni              Koffie/theemomentje   15.00 

26 juni  Creatief café     09.30 

26 juni  Soos middag     15.00 

27 juni   Koffieochtend     09.45 

27 juni  Biljarten/kaartclub    14.00 

01 juli  Koffie/theemomentje   15.00 

03 juli  Creatief café     09.30 

04 juli  Koffieochtend     09.45 

04 juli  Biljarten/kaartclub    14.00 

08 juli  Koffie/theemomentje   15.00 

10 juli  Creatief café     09.30

   

 

Datum          Activiteit                      Tijd.        
11 juli    Koffieochtend      09.45 

11 juli  Biljarten/kaartclub     14.00 

15 juli  Koffie/theemomentje    15.00 

17 juli  Creatief café      09.30 

18 juli  Koffieochtend      09.45 

18 juli  Biljarten/kaartclub     14.00 

22 juli    Koffie/theemomentje    15.00 

24 juli  Creatief café      09.30 

25 juli  Koffieochtend      09.45 

25 juli    Biljarten/kaartclub     14.00 

29 juli  Koffie/theemomentje   15.00 

                           Wilt u contact met ons opnemen, dat kan via 

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



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

IJlst Tel: 0515-531664

vanbeekhuizen-tweewielers.nl

Juni/Juli aanbieding:

Bij aankoop van een Gazelle of Batavus E-Bike of Fiets krijgt 
u de gehele maand juni & juli 17%* extra kassakorting 

   

*Wij vertellen u graag in onze winkel meer over deze korting

Sloggi

2 + 1*

* zolang de voorraad strekt


