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

          50e jaargang - juli/augustus 2018 - www.itdryltserkypmantsje.nl

Groot houtvlot en 50 historische schepen meren af
IJlst decor van hout tijdens ‘HOUT-VAERT 2018’

Reconstructie Stadslaan voltooid
Met enkele maanden vertraging is onlangs de reconstructie 

van de Stadslaan afgerond. Met een volledig nieuwe 

bestrating, trottoirs en parkeervakken heeft de straat een 

forse facelift ondergaan. De plantvakken met bomen en 

onderbepalnting aan één zijde van de straat verbreken het 

beeld en vormen een echte verfraaiing voor de entree van 

IJlst. Dankzij de parkeervakken is ook de doorstroming van 

het verkeer sterk verbeterd. Al met al is de afgelopen 

maanden hard gewerkt in IJlst. De passantenhaven is 

volledig vernieuwd en het gebied rond de Dassenboarch 

heeft met de aanleg van de fontein en de inrichting van 

het parkje een facelift ondergaan.

 

Van 19 tot en met 22 juli 2018 vaart een bijzondere vloot van 

50 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. Op zondag 22 juli varen 

de schepen via de Waterpoort in Sneek naar IJlst tot de 

Geeuw bij houtzaagmolen de Rat, de eindbestemming van 

deze reis.

Middag- en avondprogramma

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

aanmeren in de buurt van molen de Rat, het nieuwe 

museum Houtstad IJlst en de diverse kades in IJlst.

15:30  - 18:00 uur:  Op de diverse schepen, deze liggen 

door heel IJlst, zijn workshops zoals een houtsnuiflab, 

houtdraaien, kettingzaagkunstenaar, muziekinstrumenten 

maken en bespelen en nog veel meer.

De jeugd is welkom op een eigen timmerschip, op de wal 

bij Museum Houtstad IJlst zijn diverse kramen over beeld-

houwen in hout, klokken maken, paling roken etc. Museum 

Houtstad IJlst en molen de Rat zijn gratis toegankelijk. 

Meevaren voor korte rondvaart met schippers van de VVV.

Tussen 18:00 en 19:00 uur 

activiteiten rondom Molen de Rat.

Muziek en dans: met een 

HOUT-VAERT-

muziekcompositie, dans-

opvoering bij de molen 

door dansgezelschap Grietine Molenbuur en een kort 

optreden van Gerrit Breteler. Officiële overdracht van het 

(drijvende) hout aan molen de Rat.

19:00 en 20:30 uur: Mogelijkheid tot Schippersmaaltijd 

voor slechts € 9,95, verzorgd door de Utherne.

Vanaf 20:00 uur: Groot optreden Gerrit Breteler in de 

Mauritiuskerk aan de Eegracht. Toegangskaarten à € 7,50 

voor dit concert via 

www.ijlst750.nl, bij de VVV 

aan de Geeuwkade of bij 

de kerk (mits niet vooraf 

uitverkocht!) 

Kortom heel veel activiteiten, 

u bent van harte welkom.

Stichting IJlst 750 jaar



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'
(in de maand augustus verschijnt het Kypmantsje niet)

editie  inleveren kopij verschijning
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

22  Hout-Vaert rond houtzaagmolen 'De Rat'  

 middag- en avondprogramma vanaf 13.00 uur

augustus

4  Fierljeppen Fries Kampioenschap Jeugd

 aanvang 10.00 uur

8  Fierljeppen Fryslân Cup - aanvang 18.30 uur

18  Elfstedenzwemtocht - vanaf 9.00 uur

21  Fierljeppen Eareklasse FLB - 18.30 uur

september

8  Zijslingbaggerpartij - Jutrijp, 13.00 uur

14 Nachtkaatsen - Sportveld IJlst, 21.00 uur

15 IJlster Reünie - www.ijlst750.nl/reünie

15 8e Millenniumloop - www.millenniumloop.nl

21 Try-out theater - Doopsgezinde kerk, 20.00 uur



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

	
www.musikant.nl

Gitaar, bas en mandoline les zonder notenschrift.

Alle apparatuur, gitaren en bassen aanwezig.

De Tsjalk 17, IJlst.

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

Ook inkoop, afstellen en reparatie van snaarinstrumenten.

Roodhemsterweg 20 • IJlst 

(0515) 41 53 07 • www.gebr-sikma.nl

• Zonnepanelen

• Zonneboilers

• Warmtepompen

• Hout / pelletkachels

• CV-ketels

• Airco

• Ventilatie

• Elektra

• Dak- en zinkwerk

• Service & onderhoud

Vakinstallateur

VCA *

Uw duurzame totaalinstallateur!

 

 Uw kapster aan huis, van maandag tot vrijdag 

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

 Voor Dames Heren en kinderen 

 Met en zonder afspraak 

 06-50686653 

 Gerda de jong 



 

2e prijs voor Twan Gerritsma 
en Ernst Weistra NK Almere

Zondag 10 juni heeft Kyokushin Karate IJlst mee-
gedaan aan de Nederlandse Kampioenschappen 
Kyokushin in Almere! Twan Gerritsma moest de spits 
afbijten. Hij was vastbesloten om eerste te worden 
en ging vol spirit de partij in. 

Hij moest een finalepartij vechten, maar op de laatste 

seconde werd hij geraakt in zijn maag en moest hij de 

overwinning geven aan zijn tegenstander. Twan behaalde 

de 2e prijs. Ernst Weistra behaalde in zijn poule ook de 

2e prijs. Ernst won zijn eerste partij overtuigend door goed 

geplaatste stootcombinaties waardoor de tegenstander 

opgaf en hij een volle punt kreeg. In de eerste minuut van 

de finalepartij ging het gelijk op maar door een goed 

geplaatste mawasi geri tegen het hoofd kreeg de tegen-

stander een volle punt (Ippon), waardoor de 2e prijs naar 

Ernst ging. Hidde Lobstein en Renzo Visser behaalden bij 

de jeugd de 3e plaats. Het ging met vallen en opstaan en 

ze werden op de laatste secondes uitgeschakeld. Irene 

Rosier deed mee met het volwassen NK en zij moest onder 

andere tegen Roxeanne Ramselaar van Budokai 

Vleesenbeek, een zeer ervaren vechtster. Na drie rondes 

stevig te hebben gevochten, ze waren zeer aan elkaar 

gewaagd, besliste de scheidsrechter in het voordeel van 

Roxeanne. Zij werd ook de kampioen van het toernooi. 

Hierdoor behaalde Irene de 3e plaats in haar poule. Helaas 

vielen Melvin en Jimmy buiten de prijzen, ondanks dat ze 

goed hebben gevochten.

TRY OUT THEATER 
‘MOEDERS MOOISTE’

VRIJDAG 21 SEPTEMBER 
DOOPSGEZINDE KERK IJLST 

AANVANG 20.00 UUR

Piano en hoorn: INGRID DEEN
Franse chansons: EDOUARD

Gitaar: KEES VAN DEN ENGEL 
Zang (Nederlands) en verhaal: 

JOKE SCHILLING

Twee oude en twee jonge muzikanten in één programma 

over vrouwen, de liefde en het leven.

En u kunt daar bij zijn. Gratis en voor niets, 

incl. hapje en drankje. 

S.v.p. reserveren. De helft van de plaatsen is al bezet. 

Nog 60 stoelen vrij.

Hylke de Jong 2e N.K. turnen

Zaterdag 26 mei vond in Leek het N.K.- turnen in 

verschillende categorieën plaats. De Stânfries-turners waren 

met 6 man vertegenwoordigd. In de categorie junior 2 

behaalde Hylke de jong een keurige 2e plaats. Hylke kwam 

0.35 tekort voor het kampioenschap. Zijn clubgenoot Jarno 

Speelman in dezelfde categorie bezette een keurige 6e 

plaats. Laurens Reiker, Niels Wiebe Bakker, Remon Walta 

en Jelmer Kuipers namen deel in de jongere categorieën. 

Daar konden de jongens nog geen potten breken. Niels 

Wiebe turnde zich bij niveau 18 pupillen naar een goede 

9e plaats.



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

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-



Jury bezoekt IJlst voor landelijke groencompetitie
Vrijdag 29 juni was een spannende dag voor de 
gemeente Súdwest-Fryslân. Toen kwam de jury van 
de nationale groencompetitie Entente Florale naar 
IJlst. In september wordt bekend of IJlst zich 
‘groenste stad van Nederland’ mag noemen.

Wat is Entente Florale?
Stichting Entente Florale wil het belang van het groen breed 

onder de aandacht brengen van overheden, bedrijfsleven en 

inwoners. Wat de deelname precies inhoudt, vindt u hier: 

https://www.vitalegroenestad.nl/Groencompetitie. Naast 

Súdwest-Fryslân doen ook de gemeenten Bronckhorst, 

Voorst, Huizen, Leiderdorp, Wageningen en Edam-

Volendam mee.

Waarom IJlst?
De gemeente Súdwest-Fryslân heeft IJlst voorgedragen. 

IJlst bestaat namelijk 750 jaar, heeft unieke overtuinen, de 

Stadslaan is opgeknapt en de stad heeft onlangs een 

prachtige bloemenfontein en een parkje erbij gekregen.

‘Benieuwd naar hun suggesties’
Vrijdag 29 juni kwam een tienkoppige jury naar IJlst. Naast 

het groen lette de jury onder andere op cultuurhistorie, 

biodiversiteit, recreatiemogelijkheden en duurzaamheid. 

Heel breed dus. ’s Ochtends maakte de jury een tocht door 

IJlst. ‘Het is een mooie kans om te laten zien wat we al 

hebben bereikt samen met de ‘mienskip’. Kijk bijvoorbeeld 

naar de Stadslaan en de bloemenfontein. Ik hoop ook tips 

te krijgen hoe we ons nog meer kunnen profileren als 

duurzame gemeente’, aldus wethouder Erik Faber. 

’s Middags fietste wethouder Mark de Man met de jury 

door het buitengebied. De Man: ‘Hier kunnen ze het open 

landschap zelf ervaren. Ik ben benieuwd naar hun 

suggesties: hoe kunnen we onze gemeente voor inwoners, 

maar ook voor toeristen nóg aantrekkelijker maken?’

Opbrengst collecte Epilepsiebestrijding € 1.164,88
De collecte van het Epilepsiefonds heeft in IJlst 
€ 1.164,88 opgebracht. Een bijzondere prestatie met 
het oog op het jubileum dat het Epilepsiefonds dit jaar 
viert. De opbrengst van de collecte is bestemd voor 
wetenschappelijk onderzoek, voorlichtingsactiviteiten, 
het organiseren van aangepaste vakanties voor 
mensen met epilepsie en individuele hulp.

Van 4 tot en met 9 juni gingen in heel Nederland ruim 

20.000 vrijwilligers op pad om huis aan huis te collecteren 

voor het Epilepsiefonds. Geld voor de epilepsiebestrijding is 

hard nodig. Epilepsie is een tijdelijke functiestoornis in de 

hersenen die zich uit in aanvallen. Iedereen kan op elke 

leeftijd epilepsie krijgen en er kan niets worden gedaan om 

het te voorkomen. In Nederland leven 120.000 mensen 

met epilepsie en 30 procent van deze mensen blijft veel last 

houden van aanvallen. Hoe epilepsie ontstaat is nog steeds 

niet bekend. Er is geld nodig voor onderzoek en voorlichting. 

In 2018 bestaat het Epilepsiefonds 125 jaar. Dankzij de 

steun van donateurs en de jaarlijkse collecte is er al veel 

bereikt op het gebied van epilepsiebestrijding. Maar er is 

ook nog veel te winnen. Helpt u dit jaar ook mee? Maak 

dan een bijdrage over op giro 222111 (IBAN: NL83 INGB 

0000222111) ten name van het Epilepsiefonds te Houten 

of sms EPILEPSIE naar 4333 (eenmalige gift van € 2,00). 

Het Epilepsiefonds bedankt alle collectevrijwilligers en 

iedereen die heeft gegeven aan de collectant.



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

‘

'Nou mannen, het heeft even geduurd, maar de Stadslaan is 

nu eindelijk klaar.’ ‘Ja Piebe, en het is best mooi geworden 

met al die nieuwe bomen en planten.’ ‘Mee eens mannen, 

maar het had allemaal wel wat sneller gekund. Het was 

schadelijk voor de winkels en vervelend voor de bewoners. 

De neef van mijn vrouw raakte hierdoor aardig in de war. Op 

een dag parkeerde hij zijn auto uit gewoonte op de 

Hoomansstraat in plaats van zijn eigen oprit. Hij kreeg het 

pas in de gaten toen hij naar huis liep. Maar mannen, een 

wonder. De postbus staat weer op zijn plek. Hoe is het

mogelijk. Daar wel en niet meer bij de Puis.’ ‘Het is daar op 

de Dassenboarch anders aardig druk geworden met die 

fontein. Dat ding trekt veel bezoekers.’ ‘Dat heb ik ook 

gezien mannen, ze komen met bussenvol naar die fontein. 

Het zijn net van die Amerikanen die in 5 dagen heel Europa 

doen. De bus stopt, er stommelt een horde oldtimers uit, ze 

maken een foto van de fontein en weg zijn ze weer. Je zou 

toch denken dat ze ook even naar de molen en het museum 

lopen en wat drinken op het terras van de Utherne, maar 

nee, ze zetten direct weer af naar de volgende fontein. Veel 

fietsers en mensen met de auto weten anders de weg niet 

te vinden naar de fontein. Overal vragen ze de weg. Ik 

begrijp me niet dat de fontein en het museum nog niet op 

die groene borden staan. Het oude Nooitgedagtmuseum 

staat er nog wel op en dat bestaat niet meer. Het is toch 

niet best. Nou mannen, ik zal weer naar mem. Ik hoef 

onderweg niet te vragen hoe ik daar moet komen. Daar heb 

ik geen groen bordje voor nodig.’

Bericht uit de Overtuinen ‘Hoort Boeren, Burgers 
en Buitenlui hoort’
Deze keer meer vooruitzien dan achteromkijken en dat 

is ook wel goed om te doen. Natuurlijk was er zaterdag 

23 juni weer het – ondertussen vertrouwde rondje 

omroepen – voor het fierljeppen. 

Je kon ook nu zien dat er belangstelling was voor de 

2e klasse in de middag omdat er veel toeristen waren die 

dit evenement wel eens wilden meemaken. Als u dit leest zijn 

de volgende omroepen reeds de revue gepasseerd. 7 juli 

haadklasse keatsen - bring de keatsers nei ’t keatsen - hier 

in IJlst en een week later een weekend naar België, naar de 

stad Wervik in het zuiden. Deze stad bestaat al 2050 jaar en 

daar zijn we uitgenodigd voor een concours. In het kader van 

IJlst750 is er op zondag 22 juli Hout-Vaert en ook daar zal ik 

mijn medewerking aan geven. 4 augustus is hier in Drylts 

weer het FK fierljeppen voor de jeugd en op woensdag 8 

augustus wordt er gestreden en gesprongen voor de Fryslân 

cup. 21 augustus wordt alweer de laatste fierljepwedstrijd van 

dit jaar gehouden op onze mooie fierljepaccommodatie. Nog 

nooit een wedstrijd gezien? Grijp dan deze kansen op de 

Watte Abma schansen. Dan heb ik ook nog als optie in mijn 

agenda staan Middelburg op donderdag 16 augustus: 

omroepconcours tijdens de weekmarkt. Tot slot: zondag 

2 september een concours (Fries kampioenschap) in Sneek. 

Ik wens u allen een goede vakantieperiode toe en tot het 

volgende Dryltser Kypmantsje.

Tot horens en Zegt het voort, zegt het voort

Harmen de Vries

Stadsomroeper Houtstad IJlst

Eegracht 24

Tel. 0515 532057

Zaterdag 2 juni jongstleden was het dan zo ver. De 

negende editie van de inmiddels wijd en zijd bekende 

Overtuinenfair te IJlst. Vanaf zes uur ’s morgens was de 

organisatie druk om de laatste voorbereidingen te treffen 

en de eerste deelnemers hun plaats te wijzen. Na een iets 

trage start met wat druilerig weer kwam de drukte goed op 

gang en werd de fair wederom uitstekend bezocht. Er was 

volop drukte en gezelligheid. De deelnemers varieerden 

van steigerhouten tuinmeubels, kleding, brocante, 

woonstijl, lekkere hapjes en drankjes tot fietsen en 

haarkunst. Voor het eerst was dit jaar, naast de 

Doopsgezinde kerk, ook de Mauritiuskerk opengesteld. 

In beide kerken kon men schilderkunst bewonderen en 

kopen. Ook nieuw was de band CeCe die regelmatig 

optrad. Zoals elk jaar was ook dit jaar de opbrengst voor 

een aantal goede doelen. Dit waren de Duofiets Drylts, 

Muziektheater IJlst, Keatsferiening Nije Moed en 

Gymnastiekvereniging De Stanfries IJlst. Op dinsdag 

26 juni mochten zij elk een cheque ontvangen ter waarde 

van € 1.400,00. Wij danken iedereen voor de medewerking 

en het bezoek en graag tot snel!

Groet van Harmen, Hotske, Tsjollie, Martien en Klaasjan



Wanneer is de IJlster Reünie ook al weer?
De stad IJlst bestaat dit jaar 750 jaar! Een Reünie mag 

natuurlijk niet ontbreken. Gedurende de hele dag wordt op 

zaterdag 15 september 2018 in en om het vernieuwde MFC 

De Utherne en in de stad van alles georganiseerd waar je bij 

wilt zijn.

Waarom zou ik naar de reünie willen gaan?
Deze dag staat in het teken van ontmoeting tussen mensen 

die op de één of andere manier binding hebben met IJlst. 

De huidige inwoners van IJlst, mensen die nu elders wonen, 

maar ook oud-inwoners die in het buitenland wonen. 

Misschien ontmoet je oud-klasgenoten, je oud-buren of vind 

je het leuk om de plaatsen en huizen te bezoeken waar je 

goede herinneringen aan bewaart. Dat dit leuk is voor jong 

en oud hoeven wij niet uit te leggen.

Wat is er zoal te doen die dag?
Buiten het ontmoeten om zou je een kijkje kunnen nemen in 

het nieuwe Museum Houtstad IJlst of IJlst van grote hoogte 

bekijken vanaf molen De Rat, of een wandeling met of 

zonder vaartocht door (Oud)IJlst. Ook is er een mogelijkheid 

om in een elektrisch treintje door Oud-IJlst te rijden. Dit is 

ook zeer geschikt voor de mindervalide mensen. Er worden 

op verschillende plekken oude foto’s en filmmateriaal 

vertoond. Dit kan de hele dag bekeken worden. Je kunt 

gaan genieten en meezingen met de theatrale voorstelling 

van de Pauwergirls rond de klok van 16.30 uur tijdens de 

borrel. Van koffie, lunch en avondbuffet, aan niets ontbreekt 

het deze dag. Het is ook de dag dat de Millenniumloop 

(estafette hardloopwedstrijd) start en finisht in IJlst. 

En ’s avonds dan? Kunnen we nog een 
beetje feesten?
Jazeker, vanaf 20.30 uur kan je luisteren, meezingen, 

dansen en genieten van de Friese zanger en troubadour 

Jelle B in de feest- en cultuurzaal van de Utherne. Hij bijt 

het spits af deze avond. Waarna de mannen van De Kast 

ons de verdere avond gaan vermaken met hun repertoire. 

Dit wordt een feestelijke avond die niemand wil missen!

Meer informatie vind je op de website IJlst750.nl/reünie

Bestel hier je kaarten voor het dag- en of avondprogramma.

Let ook op onze facebookpagina (de IJlster reünie). Hier 

komen af en toe leuke acties en reacties langs! Ook op 

Instagram (reunieijlst750jaar) worden af en toe leuke foto’s 

en acties gepost. Zie ook bijgaande flyer.

15 september IJlster Reünie
Al kaarten besteld? Wel op tijd doen!
De reüniecommissie licht toe waarom je dit 
evenement niet mág en kán missen.



Maak kans op een gratis startbewijs voor Walk&Run IJlst

In het kader van IJlst 750 jaar is er dit jaar op 
15 september een Millenniumloop, een hardloop-
evenement over een afstand van ongeveer 
100 kilometer, die wordt afgelegd door teams 
van tussen de 2 en 22 lopers. 

De teams lopen voor het goede doel (het regelen van 

sponsoren) en overhandigen bij de finish hun cheque. Het 

geld gaat naar The Hunger Project (thehungerproject.nl).

Inmiddels hebben zich bijna 30 teams ingeschreven. Er is 

nog plek voor een aantal teams om in te schrijven en samen 

de Milleniumloop tot een onvergetelijke dag te maken. Een 

team hoeft niet helemaal uit mannen of vrouwen te bestaan. 

Individuele opgave kan ook, waarna je via onze website een 

team kunt formeren. Uiteraard zijn ook ultralopers, die de 

hele route alleen willen afleggen, van harte welkom. Er wordt 

gelopen in estafettevorm.

De start is om 7 uur. Het parcours is in ‘stukjes gesneden’, 

met vaste wisselplaatsen. De teams zijn volledig vrij om hun 

indeling te maken. Per stukje (de afstanden variëren van 

2 tot 12,5 km.) hoeft een team één loper in te zetten.

Lopers mogen diverse keren ingezet worden en kunnen per 

keer zoveel kilometer afleggen als vooraf binnen het team 

besproken. Een 'mee-fietser'  is verplicht in verband met 

de verkeersveiligheid.

Teams dienen bij voorkeur compleet de laatste 2 kilometer 

naar de finish af te leggen. De finish is in IJlst, waar dan 

ook het reüniefeest in volle gang is. Meer informatie en 

inschrijven kan via Millenniumloop.nl of zoek op Facebook 

onder Millenniumloop.

Bent u geen hardloper, maar wilt u wel The Hunger 

Project steunen? Uw donatie is van harte welkom! 

Stort uw bijdrage op NL15 RABO 0329 4950 11 

t.n.v. Stichting IJlst 750 ovv Milleniumloop 2018.

De 8e Millenniumloop komt eraan!

Op zaterdag 6 oktober wordt de derde editie van de Walk&Run in 

IJlst gehouden. Een prachtig wandel- en hardloopevenement in en 

om IJlst. Dat IJlst te mooi is om zomaar aan voorbij te lopen weet 

u vast als geen ander. De Walk&Run laat de deelnemers de mooiste 

plekjes in het centrum en de omgeving zien.

Het parcours dat wandelaars (15 km.) en hardlopers (7,5 km.) afleggen, 

is gebaseerd op de routekaart van Stichting IJlst 750 Jaar. De unieke 

herinnering zal alle deelnemers, van jong tot oud, ertoe bewegen naar 

houtstad IJlst terug te komen. Voor de jonge atleten is er een speciale 

kidsrun van 900 meter en voor de oudere jeugd een parcours van 1700 

meter. Na de zomervakantie organiseert Arjen Visserman een jeugdclinic. 

Nadere info hierover volgt.

Iedereen die het Facebookbericht van Walk&Run liket en deelt maakt kans 

op 1 van de 4 startbewijzen voor wandelen of rennen naar keuze. Iedereen 

die al ingeschreven staat kan ook meedoen en het inschrijfgeld terug-

winnen. Vrijdag 21 september worden de winnaars bekend gemaakt. Like, 

deel en win dus en check Facebook.com/ijlst750. Meedoen aan de 

Walk&Run? Inschrijven kan via de website walkrun.ijlst750.nl



Schrijf je in op www.11stedenzwemtocht.nl

IK GEEF ALLES,
DOE JIJ MEE? ”

“
Zwem jij mee in IJlst?

”

 
 

 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.



Zondagmorgen 3 juni om 11.00 zijn we van start gegaan met 

maar liefst 68 brommers om de jaarlijkse brommertoertocht 

van Bar ’t Kypmantsje weer te rijden. Vanaf 10.00 uur 

verzamelen bij de bar, waar de koffie en cake weer voor ons 

klaar stond. Ook dit keer was de tocht weer uitgezet door de 

mannen Harry en Henk. De mannen hadden weer een mooie 

route uitgezet, met hier en daar een pauze en in Stavoren de 

stop voor de lunch. De bezemwagen had dit keer niet veel 

werk, één zonder benzine maar dit is bij een volgende stop 

weer opgelost. Alle brommers hebben de tocht uitgereden. 

Wat een ‘Kwaliteit!’ Ook het weer zat ons deze dag mee. 

Al met al weer een prachtige dag. René, bedankt voor de 

gastvrijheid, Harry en Henk bedankt voor de prachtige rit. 

Op naar de 8ste editie in 2019.

Zeilen met IJLST 750 
Reserveer de data!

In samenwerking met de Stichting IJLST750 
en Stadsherberg ‘Het Wapen van IJlst’ willen 
we een tweetal zeilactiviteiten organiseren aan 
het eind van het zeilseizoen. 

Zeilers noteer maar vast de data:
•	 zondag	7	oktober;	de	IJLST750	schipzonderroer-
 race
•	 zondag	14	oktober	wordt	de	jaarlijkse	Slach		
 om Drylts geleverd, dit keer gaat het om de 
 bijzondere prijs van IJLST750!

IJLST 750 schipzonderroer- race
Deze race wordt een zeiltoertocht rond IJLST met 

sportieve verrassingen en een mooie prijs voor de 

winnaars. Wat die sportieve verrassingen zijn maken we 

later bekend. Het is wel van belang om voor minimaal één 

bemanningslid te zorgen dat een sportieve uitdaging ook 

een uitdaging vindt! Gezeild wordt in polyvalken en in 

teams van 3 personen per boot. Het is ook mogelijk om 

met de eigen boot aan deze race mee te doen. Wel moet 

de mast vlot gestreken kunnen worden, want dat is enkele 

keren nodig.

Slach om Drylts
Dit jaarlijkse zeilevenement op de Geeuw staat dit jaar in 

het teken van IJLST 750! Er wordt gevaren om de (grote) 

prijs van IJLST 750. We varen zoals gebruikelijk met teams 

van 2-3 personen en in de bekende polyvalken. Zeilers, 

noteer beide data in jullie agenda en geniet straks van één 

of twee van deze mooie zeilactiviteiten. Heb je nog niet 

eerder meegedaan met de Slach om Drylts? Doe het dan 

nu en geef je op. Het is een bijzondere belevenis! Voor 

beide zeilevenementen geldt: nadere informatie zoals 

tijdstippen, kosten e.a. volgen z.s.m.

Opgave graag via mail@sterkeyerkeijlst.nl 

of info@ijlst750.nl.

Namens Watersportvereniging Sterke Yerke IJlst 

en IJlst 750,

Lieuwe Bergstra, Evert Schreur, John Modderman 

en Hans Berveling

Brommertoertocht Bar ‘t Kypmantsje

In het meinummer van het Kypmantsje hebben 

wij onze leden opgeroepen om de contributie 

voor 2018 te betalen. De aankondiging voor 

het betalen van de contributie komt voortaan elk 

jaar omstreeks deze tijd via It Kypmantsje en via onze website 

en Facebookpagina. Ook de leden, die de contributie 2017/

2018 nog niet hebben betaald, werden verzocht dit alsnog 

te doen. Nog niet alle leden hebben hun contributie echter 

overgemaakt. Daarom nu ons vriendelijke verzoek dit voor 

de komende vakantieperiode alsnog te doen.

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' , met vermelding van 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' .

Wij zeggen u alvast dank voor uw spoedige overboeking.

Het Bestuur Stadsbelang IJlst

Stadsbelang IJlst: contributie



NOTARISKANTOOR

ELLEMERS

Telefoon 0515 - 42 98 88   

E-mail info@notarisellemers.nl 

Website notarisellemers.nl   

Bezoekadres Oude Koemarkt 77-79, Sneek

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

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

vastleggen van uw wensen. Gratis inloopspreekuur, elke donderdag 

van 14.00-17.00 uur. Meesterlijk in persoonlijk advies. 

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

 

 

 

 

DOOPSGEZINDE KERK 

EEGRACHT  IJLST 

AANVANG: 20.00 UUR 

KERKJE OPEN: 19.30 UUR 

EINDE AVOND: 22.30 UUR 

 INCL. PAUZE 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 

 

EEN MUZIKAAL VERHAAL OVER HET LEVEN EN DE LIEFDE  
MET MOOIE, ONTROERENDE ÉN ONDEUGENDE LIEDJES 
 *PARELTJES VAN NEDERLANDSE KLEINKUNST 

EEN FRANSE CHANSONNIER 
* VERTELLEND IN HET NEDERLANDS EN ZINGEND IN ZIJN MOERSTAAL 

                     EEN DANSERESJE 

                     TWEE RAS MUZIKANTEN   

                     EN EEN OUDE VROUW… 

 

TIJDENS DE PAUZE 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:         

 

 

 

   BENE VOORSTELLING VRIJDAG 21 SEPTEMBER 2018 

  

Vanaf nu kunt u voor de IJlster vlag     
terecht op Geeuwkade 4, alle voorraad 
is overgenomen.

20x30cm   €  12.50
40x60cm   €  15.00
70x100cm €  22.50

U kunt zich inschrijven voor 
het formaat 100x150cm.

Het VVV-kantoor is open van maandag 
t/m zaterdag van 10:00 – 17:30. 



Vrijwilliger bij Museum Houtstad in IJlst

‘Ik wil mijn eigen groenten verbouwen’

Sinds oktober 2017 woon ik in IJlst. Ik wil graag wat 
meer van IJlst weten en mensen leren kennen. Dat 
lijkt me een goede reden om vrijwilligerswerk te gaan 
doen. Heb ik het geluk dat er net een nieuw museum 
in IJlst gaat komen! 

Eind april is de opening. Het is een week ervoor. Ik fiets op 

goed geluk naar het museum naast de molen De Rat. Het 

museum is een prachtig, rechthoekig gebouw, bestaande 

uit veel glas en dikke, robuuste houten balken die met 

forse moeren en bouten aan elkaar bevestigd zijn. Een 

schitterend uitzicht over aan de ene kant de Geeuw en 

aan de andere kant de nieuwe fontein maakt het plaatje 

compleet. Ik tref in het museum de voorzitter van de 

Stichting, Piet Hoogeveen, en vrijwilliger Hammie Zoethout. 

Ze ontvangen me hartelijk en zijn blij dat ik mee wil helpen, 

want er zijn veel vrijwilligers nodig. Beiden vertellen 

enthousiast over het ontstaan van het museum. Ik krijg een 

rondleiding en zie dat IJlst een bewogen geschiedenis heeft. 

Een aantal houtbewerkingsbedrijven en scheepswerven 

wordt belicht en natuurlijk de firma Nooitgedagt, de 

bekende producent van schaatsen, gereedschap en speel-

goed. Een grote zaagmachine is een van de pronkstukken 

in het museum. Er is een vragenboom en een hoekje met 

speelgoed voor kinderen. In een aparte ruimte staan 

werkbanken waaraan je hout kunt schaven, schuren en 

gutsen. Het te gebruiken gereedschap ligt erbij. Mijn handen 

beginnen al te kriebelen. Leuk om hier in een workshop met 

een paar mensen 

hout te bewerken 

en leuke dingen 

te maken. Maar 

eerst is het de 

bedoeling dat ik 

achter de balie bezoekers ontvang, wat me ook erg 

aanspreekt. Na instructie van één van de vrijwilligers 

ontvang ik nu bezoekers in het museum. Soms is het druk 

en soms wat minder. Ik spreek nog geen Fries en wist niets 

van de geschiedenis van IJlst. Geen probleem, werd er 

gezegd, dat leer je vanzelf. Inmiddels heeft Frits Boschma, 

die veel van de geschiedenis van IJlst weet, me al heel wat 

verteld tijdens een rondleiding en versta ik ook steeds beter 

de Friese taal, ook een voordeel van het werk hier. Het is 

belangrijk dat het museum toegankelijk is en daarom zoveel 

mogelijk open is. Dat is alleen mogelijk als er meer 

vrijwilligers komen helpen. Af en toe een paar uurtjes 

vertoeven in zo’n mooie en inspirerende omgeving is geen 

straf. Je ontmoet veel mensen, zoals bezoekers, maar ook 

collega-vrijwilligers. Ik heb in enkele weken al heel wat 

mensen leren kennen uit IJlst en omgeving en daarbuiten. 

Het werk is niet moeilijk en je werkt meestal samen met een 

collega. Spreekt het je aan en lijkt het je ook leuk vrijwilliger 

te worden in het museum? 

Bel dan met 0515-532167 of 06 45535913.

Mathilde Labots

Als	eerste	wil	ik	ons	graag	voorstellen;	wij	zijn	familie	
Haringa en wonen met veel plezier in IJlst. Ik ben met 

mijn man Hendrik in 2000 aan de Stadslaan komen 

wonen. Wij hebben twee zoons Sven en Tristan. 

Sinds het najaar van 2013 zijn wij lid van de Vereniging van 

Volkstuinders IJlst en Omstreken. Het begon toen onze 

oudste zoon Sven, destijds een jaar of negen, zijn eigen

groenten in de achtertuin wilde verbouwen. Dit hebben we 

eerst ook gedaan. Het bleek zo leuk te zijn dat we hebben 

besloten om een stuk grond te huren. Dit doen we nu al 

zo’n vier jaar. Het is best een karwei en kost enige 

inspanning, maar voor iedereen aan te raden. Het geeft rust 

om op de tuin bezig te zijn en gezonder kan het niet; je 

eigen bouw die je later kan nuttigen. Als je dan daad-

werkelijk kunt oogsten en je eigen verbouwde groenten 

kunt eten, geeft dat veel voldoening. Dit heb ik zelf gedaan! 

Wellicht denkt u/denk je dit lijkt me ook wat, aarzel dan niet 

en informeer naar de mogelijkheden. Dan kan ik u/je binnen-

kort op de Volkstuin begroeten. U kunt/Je kan eventueel 

ook in groepsverband een stuk grond huren.

Volkstuin IJlst Súdergotún Roel de Jong, 

06 25482482 / 0515-532455

Volkstuin IJlst Himdykstún Monique Vanhelden, 

06 30178538 / 0515-531242

Vriendelijke groet,

Jolanda Haringa-StegengaSven bij zijn pompoenoogst



IJlst  

“Zwem mee”  
18, 19 en 20 Augustus 

 
IJlst steunt Maarten van der Weijden in de 11stedenzwemtocht! 

 
Maarten van der Weijden is olympisch en wereldkampioen in openwaterzwemmen. Op 18, 19 en 
20 augustus zet hij zijn zwemtalent in om zoveel mogelijk geld op te halen voor onderzoek naar de 
genezing van kanker. Maarten heeft  de  Friese 11 steden gevraagd om hem te helpen.  
 
IJlst viert dit jaar fit en vitaal haar 750ste verjaardag als Elfstedenstad! Zo je verjaardag kunnen vieren, 
zou voor iedereen mogelijk moeten zijn. Stadsherberg ‘Het Wapen van IJlst’ en multifunctioneel 
centrum ‘de Utherne’ zijn ervan overtuigd dat samenwerking binnen IJlst helpt om fit en vitaal te 
blijven. Daarom hebben wij vanuit deze samenwerking een plan gemaakt om zoveel mogelijk 
zwemmers en donateurs te stimuleren en te ondersteunen om mee te doen met de 
11stedenzwemtocht.  Met als doel in IJlst zoveel mogelijk geld in te zamelen voor onderzoek naar de 
genezing van kanker. 
 
Wat is ons plan? 
We maken van 18 augustus een bijzondere dag in IJlst. Een dag om fit en vitaal te beleven in IJlst, 
met elkaar en met kampioenen! Daarbij de uitnodiging om te geven. De opbrengst van de dag staat 
in het teken van KWF donaties. 
 
Er wordt op dit moment hard gewerkt aan het programma en de activiteiten. Hier een kleine 
opsomming van hetgeen er onder andere te zien en beleven valt; 
 

9.00 uur Opening door Burgemeester M.A. Berndsen-Jansen 
9.05 uur Het verhaal van Sander Hosson (schrijver: Slotcouplet) 

Muziek van Lisanne Spaander (het boegbeeld tegen kinderkanker) 
9.25 uur Ferry Weertman en Ranomi Kromowidjojo (Olympische sporters uit team NL) 

 Ca 9.30 uur Doorkomst Maarten IJlst 
10.00 uur Start Cityswim 

Vanaf 11 uur Kaatsclinics – Fierljepclinics – Supclinics – Stadswandeling – Rondvaart - Musea 
 Live muziek – Lekkers te eten en te drinken – Gezelligheid – Beleving – etc. 
  

 
Wij steunen Maarten en hij vindt het geweldig als jij ook helpt! 

 
Wil je helpen? Dat kan door 500 meter of 2000 meter mee te zwemmen op 18 augustus, door te 
doneren of als vrijwilliger mee te helpen aan dit event. We zijn blij met jouw hulp!  

Meezwemmen? Voor €11,- euro schrijf je je in op www.11stedenzwemtocht.nl. Daarnaast doe je 
er alles aan om zoveel mogelijk donatiegeld te werven voor jouw prestatie. Alle zwemmers die in 
IJlst zwemmen krijgen de mogelijkheid om zich voor te stellen op 
www.facebook.com/11stedenzwemtochtijlst en de doneerlink te delen. 
Doneren? Help zwemmers om hun ambitiebedrag bij elkaar te krijgen door te doneren via 
www.11stedenzwemtocht.nl. 
Meehelpen? Wil je meehelpen deze bijzondere dag op 18 augustus te organiseren en mede 
mogelijk te maken? Laat het ons weten! (Evert Schreur 0612992722 en Majanka Faber 0651851462) 

 



De (her)opening van de Utherne!

Vrijdag 22 juni vertelde Maarten van der Weijden 
tijdens de (her)opening van de Utherne inspirerend het 
belang van samenwerking, doorzetten en de ambitie 
voor ogen houden om een steentje bij te dragen! Heel 
bijzonder wat Maarten doet en heel uniek hoe hij de 
vertaling daarbij maakt naar dat wat wij met de 
Utherne willen bijdragen in IJlst!
 

Samenbrengen en samenwerken om met elkaar en voor 

eenieder beleving en ontspanning te brengen. Van ont-

spanning was in de afgelopen maanden geen sprake. De 

verbouwing was een stevige klus. Maar met het resultaat 

voor ogen, ook een klus waarvan we konden genieten, en 

die we nu met trots hebben laten zien. De opkomst voor de 

(her) opening was geweldig! Met de vele IJlster en andere 

betrokkenen hebben we geproost op nog veel meer 

gezelligheid, mooie evenementen en dat naast alle sport en 

beweging wat er altijd is geweest. Bedankt voor de grote

belangstelling. Alle giften zijn geschonken aan de Maarten 

van der Weijden Foundation en wij hebben genoten van de 

prachtige bloemen! Na de opening waren er nog wat kleine 

zaken als puntjes op de i, die de verbouwing verleden tijd 

moesten maken. Dit is nu klaar en we kunnen het volgende 

avontuur beginnen; voor eenieder een smakelijk bakje koffie 

met wat lekkers, een heerlijke lunch en/of een lekker 

borrelhapje bij het biertje te serveren, genietend van de 

nieuwe inrichting binnen en rond de Utherne.

Met de hartelijke groeten van

Team Utherne

Ps. Bent u benieuwd naar het ‘toen/nu’ filmpje? 

Jan Reus heeft van begin tot eind de verbouwing met 

zijn camera gevolgd en hier een prachtige compilatie van 

gemaakt. Deze vindt u op de Facebooksite van de Utherne.

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

Oproep nieuwe bestuursleden en vrijwilligers voor tijdelijke projecten



 Prijswinnaars g.v. de Stânfries

De turners en turnsters kunnen terugzien op een 
fantastisch seizoen, maar liefst 10 individuele 
kampioenen kunnen er worden bijgeschreven.

Fries Kampioen: Silke Toonstra pup1 D1, Femke Toonstra 

pup2 D1 en Chantal Koehoorn senior niv G, Zilver voor 

Kirsten Tigchelaar en Cameron Spoelman

Districtskampioen: Dhanro Karsters benjamin niv 21, Gijs 

de Bruijn instap niv 21, Niels Wiebe Bakker instap niv 18, 

Niek Bergstra pupil niv 18

Zilver voor Tim Zwaneveld en Dani van Houten, brons voor 

Thijs Wouters

Noordelijk Kampioen: Hylke de Jong junior niv 8, Sietse 

Postma junior niv 9, Christiaan Pietersma junior niv 10, 

brons voor Sietse Postma en Jarno Speelman.

De toestelfinales voor turnsters keuzeoefenstof werd voor 

de 2e keer gehouden en leverde 2 kampioenen op: Chantal 

Koehoorn goud op balk en Carlijn Lammers op sprong en 

zilver voor Manon Koehoorn op sprong en Eva Westhof op 

balk. Voor de turners werden de toestelfinales van District 

Noord (Groningen, Friesland en Drenthe) voor de 1e keer 

georganiseerd voor zowel voorgeschreven als 

keuzeoefenstof. Maar liefst 16 turners hadden zich hiervoor 

geplaatst en het resulteerde in een waar prijzenfestival: 

totaal 55 medailles, 24 gouden, 23 zilveren en 8 bronzen 

werden behaald. Alle turners keerden met 1 of meer 

medailles huiswaarts.

Benjamin 21: Dhanro Karsters 3 x goud, 1 x zilver, 

Jens Tuinstra 1 x goud

Instap 21: Gijs de Bruijn 4 x goud, 1 x zilver, 

Tim Zwaneveld 2 x zilver, 2 x brons

Pupil 19: Dani van Houten 3 x goud, 3 x zilver

Instap 18: Remon Walta 2 x zilver, 1 x brons, 

Niels Bakker 1 x goud

Pupil 18: Niek Bergstra 2 x goud, 1 x zilver, 2 x brons, 

Thijs Wouters 1 x zilver

Pupil 16: Lourens Reiker 1 x zilver, 1 x brons

Jeugd 11: Dion Speelman 1 x goud

Junior 11: Allard Donker 1 x zilver, 2 x brons

Junior 10: Guus v.d. Werfhorst 2 x goud, 3 x zilver

Junior 9: Riemer Durk Krol: 1 x goud, 1 x zilver

Junior 8: Hylke de Jong 6 x goud, 

Jarno Speelman 6 x zilver

 Afsluiting seizoen 2017-2018 g.v. de Stânfries

Zondag 24 juni heeft de dansafdeling het seioen 
afgesloten met een superleuke voorstelling 
‘Soundtrack’. Drie groepen van onze vereniging 
hebben hun beste dansbeentje voorgezet in een 
uitverkochte Cultuurzaal van de Utherne.

Voor de gym- en turnafdeling werd als slotactiviteit op 

29 juni een zeer geslaagde Clubdag gehouden, waar meer 

dan 120 leden van 3 t/m 17 jaar op alle fronten aan hebben 

deelgenomen. De peuters en kleuters beten het spits af. Op 

7 onderdelen lieten zij zien wat ze het afgelopen jaar hebben 

geleerd. Een welverdiend Beweegdiploma en een medaille 

werd aan hun uitgereikt. Voor de recreatieleden was er 

Gym4Fun georganiseerd. Zes teams gingen met elkaar 

de strijd aan op 6 onderdelen. Er is keihard gewerkt en als 

winnaars kwamen uit de bus team Ylja Huisman, Lieke 

Hollander, Mathijs Vermeij en Hylke Wiersma. In de 3e en 

4e ronde werd de zaal weer omgebouwd tot turnzaal. De 

jeugdselectie en selectie moesten in actie komen op 

3 turnonderdelen t.w. tumblingbaan, sprong en brug. Bij het 

onderdeel brug moesten de turners op de parterre brug van 

de turnsters een oefening laten zien en de turnsters op de 

brug gelijk van de turners, zowel hoog als laag. Bij de 

jeugdselectie kwamen 8 teams in actie en bij de selectie 6 

teams. Er is fanatiek geturnd en er hebben zich zo nu en 

dan hilarische taferelen afgespeeld bij m.n. de selectie. 

Sietse Postma heeft met zijn brugoefening terecht de bonus 

verdiend voor meest hilarische oefening en Hylke de Jong 

heeft een brugoefening laten zien die voorlopig niet 

geëvenaard zal worden. Een zeer spannende strijd die bij 

de selectie op 0.68 is beslist. De winnaars van de jeugd-

selectie: Mirthe de Graaf, Lieke Walta, Thijs Wouters en 

Dhanro Karsters. Selectie: Kerenza Spoelman, Chantal 

Koehoorn, Riemer Durk Krol en Christiaan Pietersma. 

Zomervakantie van 15 juli t/m 2 september. 

Maandag 3 september starten de lessen. 

Zie voor meer informatie onze site www.destanfries.nl.



Wedstrijdverslagen fierljeppen zaterdag 23 juni IJlst
Zaterdag 23 juni stond al een tijdje in de agenda als een 
drukke dag. Op deze dag mochten wij maar liefst 3 
wed-strijden organiseren. Hierbij een verslag van de 
jeugd-wedstrijd, 2e klas wedstrijd en de 1e klas 
wedstrijd.
Om 10:00 uur ’s ochtends begonnen we de dag met alweer 

de 4e jeugdwedstrijd van het seizoen. Ditmaal een 

kwalificatiewedstrijd voor het jeugd FK en jeugd NK. Voor de 

IJlster ljeppers een thuiswedstrijd. Het publiek werd 

getrakteerd op mooie sprongen en ondanks de harde wind 

konden we weer 13 nieuwe PR’s noteren. Ook de IJlster 

ljeppers en ljepsters sprongen zich weer in de prijzen. Bij de 

jongens t/m 10 jaar was de eerste prijs voor Riemer Zijlstra 

met een afstand van 8,96 m. en ging de derde prijs naar 

Damian Westerhof met een nieuw PR van 7,52 m. Ook 

sprong Wiebren Jongsma een PR in deze categorie, hij 

kwam tot 7,07 m. Bij de jongens 11 en 12 jaar ging de 

tweede prijs naar Timo van der Knaap met een afstand van 

8,77 m. en ook de derde prijs bleef in IJlst. Deze was voor 

Hendrik Jacob Krol met een afstand van 8,72 m. Bij de 

meisjes 11 en 12 jaar ook 2 winnaars uit IJlst. De eerste prijs 

was voor Hanneke Westert met een nieuw PR van 9,34 m. 

en de derde prijs voor Maureen Westerhof met een afstand 

van 8,55 m. In de categorie 12+ was de eerste prijs voor 

Sietze Ketelaar met een afstand van 9,46 m. Fenna 

Jongsma mocht de eerste prijs bij de meisjes B in 

ontvangst nemen met een afstand van 10,40 m. Op 14 juli 

om 10.00 uur is de volgende jeugdwedstrijd ook in IJlst.

’s Middags werd de wedstrijd voor de 2e klasse 

versprongen op onze accommodatie. Ditmaal niet zoveel 

PR’s als in Burgum, maar wel weer een aantal prijswinnaars 

van onze vereniging. In de categorie Dames A sprong 

Chantal Koehoorn 11,05 m. en werd daarmee derde. Bij de 

Junioren A waren er twee springers van IJlst die een prijs 

mee naar huis mochten nemen. In deze categorie werd 

Sander Douma tweede met 13,62 m. en Auke Zijlstra won 

met 14,42 m. Net als bij de Junioren A waren er ook twee 

prijswinnaars van IJlst in de categorie Jongens A. Kyrill van 

Veen werd tweede met 13,29 m. en Wytse Steensma werd 

derde met 12,97 m. Douwe Abma eindigde met 12,78 m. 

net op het vierde plekje. In de categorie Jongens B nam

Sjoerd Nauta de derde prijs mee naar huis met een sprong 

van 12,04 m. Bij de Meisjes A waren er weer twee 

prijswinnaars van de afdeling IJlst. Nynke Hoogland werd 

derde met 10,60 m. en Manon Koehoorn won met een 

sprong van 11,15 m.

De springers van de 1e klasse mochten deze mooie dag 

afsluiten. Helaas voor het publiek belandden veel springers 

in het water, maar toch waren er drie IJlster ljeppers die een 

dagtitel wisten binnen te slepen. In de Overgangsklasse won 

Jan Teade Nauta met 17,11 m. en hij plaatste zich met die 

sprong voor de finale van de junioren. In die finale sprong hij 

18,16 m. en won daarmee alweer zijn tweede dagtitel van 

het seizoen. In de categorie Junioren Topklasse werd Jarno 

Hoekstra derde met 16,76 m., maar deze afstand bleek niet 

voldoende te zijn om deel te mogen nemen aan de finale. 

Stefan Douma sprong in Burgum een nieuw persoonlijk 

record en ook in IJlst zette hij zijn vorm door en werd derde 

bij de Jongens Topklasse met een afstand van 14,24 m. In 

de categorie Meisjes Topklasse won Tirza Boschma haar 

eerste dagtitel van het seizoen met een sprong van 13,76 

m. Daarmee laat zij de afgelopen weken zien goed in vorm 

te zijn. Bij de Senioren Topklasse won Thewis Hobma 

alweer zijn zesde wedstrijd van het seizoen. Met een sprong 

van 20,13 m. won hij de wedstrijd en daarmee verstevigde 

hij zijn eerste plaats in het klassement.

De vierde editie van de Oldtimer Rally IJlst
De 4e editie van de Oldtimer Rally op zondag 1 juli jl. was 

alweer een succes! Met prachtig zomerweer verzamelden 

de oldtimers en hun bemanning zich bij de Utherne in IJlst, 

waar de koffie en de oranjekoek klaar stonden. De bolides 

mooi opgepoetst en stralend in de zonneschijn. De tocht 

ging via de binnenwegen door ons mooie Friesland. Veel 

bekijks onderweg. De stop was bij Café Bonnema in 

Mantgum waar we gastvrij werden ontvangen en heerlijk op 

het terras hebben gezeten. Bij het automuseum Cats & 

Caddies in Pingjum hebben we onze ogen uitgekeken. 

Prachtige Cadillacs, waaronder eentje uit 1913 waar de 

vader van president Jimmy Carter (USA) nog in heeft 

gereden. De tocht eindigde na ongeveer 100 km., waarin 

we als een lint van prachtige kleuren door de Friese 

landerijen reden, bij Stadsherberg Het Wapen van IJlst, 

waar na een heerlijk terrasbezoek het buffet voor ons klaar 

stond. Volgend jaar alweer de 5e editie van deze prachtige 

Oldtimer Rally.
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Augustus aanbieding:

Bij aankoop van een Trenergy E-Bike krijgt u de gehele maand 
augustus een gratis accu-upgrade en op Kreidler E-Bike’s en fietsen 

krijgt u 10% extra kassakorting in de maand augustus
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