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Dat er heel wat hobbels genomen moesten worden voor de 

realisatie van de Schepenfries dat werd ons al snel duidelijk. 

In eerdere berichtgeving planden we de Schepenfries bij de 

fontein, het Houtmuseum en molen De Rat. Helaas bleek 

dit planologisch niet haalbaar. Er is toen gezocht naar een 

alternatieve ruime plek midden in IJlst. Die is gevonden aan 

de Kearnstien. Met het zicht op historisch IJlst is dit een 

mooie plek om eens stil te staan bij de geschiedenis van 

IJlst. Samen met de bewoners is gezocht naar de definitieve 

plek. De Schepenfries komt in het verlengde van het 

bestaande pad. Op negen panelen wordt de geschiedenis 

van IJlst van prehistorie tot heden uitgebeeld. De rode draad 

vormt de handel, scheepsvaart en scheepsbouw.

De Schepenfries komt naast een mooie wandel- en 

fietsroute door IJlst. Bezoekers kunnen starten in het 

centrum, lopen vervolgens via de brug naar de Schepenfries 

om hun weg te vervolgen naar het Houtmuseum, de Molen 

en de fontein. Of andersom natuurlijk. 

Er wordt op het moment nog druk gewerkt om de 

Schepenfries te realiseren, zodat in het voorjaar de 

Schepenfries onthuld kan worden. 

Voor meer informatie kijk op www.ijlst750.nl. 

Een mooi geschenk van, voor en door de mienskip aan IJlst.

Namens de werkgroep van de Schepenfries,
Canisius Smit (voorzitter), Hendrik Tamsma (secretaris)

De 'Schepenfries' in IJlst
Het feestjaar 2018 ligt alweer achter ons. Een jaar vol festiviteiten, prachtige theaterstukken 

en muziekspektakel. IJlst heeft 750 jaar stadsrechten gevierd, waarin stil staan bij de rijke 

historie van ons stadje ook niet ontbrak.

De historische ‘lezingen op locatie’ trokken het afgelopen jaar veel toehoorders en 

geïnteresseerden. Daarom zijn we verheugd dat we in 2019 de rijke historie van IJlst blijvend 

onder de aandacht kunnen brengen met de ‘Schepenfries’.



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:
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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
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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 It Podium.

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, team IJlst/Heeg e.o.
Galamagracht 31, 8651 EC IJlst,
TeamIJlst@thuiszorgzwf.nl
Wijkverpleegkundigen:
Lysanne de Vries (IJlst), 0515-461850
Lonnie de Jong (Heeg), 0515-461891 
24 uur p.d. bereikbaar via: 0515-461295

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.

agenda & mededelingen

maart

1 PGIJ interreligieuze en interculturele maaltijd

 Mauritiuskerk, tel. 531805 of 532229,

 16.30 – 19.00 uur

5 PCBO afdeling Sneek - jaarvergadering

 Ds Hamoen vertelt over de Friese kunstenaar

 Jentsje Popma, Schuttersheuvel Sneek, 14.30 uur

7 PGIJ Ringactiviteit - mediteren 6e avond

 Eehof, tel. 532229, 19.45 uur

9 Boeken uit de kerkbank - Johanneskerk

 Oosthem, 14.00 - 16.00 uur

9 Samen Eten - Schaapskooi

10 Doopsgezinde Kerk IJlst - speciale dienst n.a.v.

 renovatie kerkgebouw, 9.30 uur

13 PGIJ Kerkcontactochtend - Nij Ylostins

 telefoon 469506, 9.45 uur

16 Perron2 Repair Café - 11.00 tot 14.00 uur

17 PGIJ Filmavond - Eehof, tel. 469506, 19.30 uur

19 PGIJ Bijbelgespreksgroep - Eehof

 telefoon 469506, 9.30 uur

19 Dixielandband South West Dixies 

 Grand Café Nij Ylostins - 15.00 uur

19 Vrouwen van Nu - Lutz Jacobi over democratie

21 PGIJ thema-avond - levenseinde / voltooid leven

 m.m.v. dokter E. Drenth en dominee A. Veldhuizen

 Mauritiuskerk, tel. 532229, 19.30 uur

28 PGIJ Ringactiviteit - mediteren 6e avond

 Eehof, tel. 532229, 19.45 uur

31 Boeken uit de kerkbank - Johanneskerk

 Oosthem, 14.00 - 16.00 uur

PGIJ = Protestantse Gemeente IJlst)



	
     “ 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 



Kent u het Stipepunt Drylts? Het Stipepunt Drylts bestaat uit 

5 vrijwilligers, die op een aantal momenten bereikbaar zijn in 

het gebouw van de Thuiszorg, Galamagracht 31 te IJlst. Het 

Stipepunt biedt mantelzorgers een luisterend oor en geeft 

advies. Tevens worden er mantelzorgcafé’s en activiteiten 

rond de Dag van de Mantelzorg georganiseerd. Verder 

probeert zij vrijwilligers en organisaties, die op zoek zijn naar 

vrijwilligers aan elkaar te koppelen. Het Stipepunt Drylts 

coördineert tevens een klussendienst. Mensen, die een 

kleine klus willen laten uitvoeren, kunnen bij ons terecht. 

Het Stipepunt heeft een aantal vrijwilligers, op wie wij een 

beroep kunnen doen. Het Stipepunt wordt begeleid door de

Stichting Sociaal Collectief Súdwest Fryslân. Deze Stichting 

publiceert regelmatig in het Sneeker Nieuwsblad over haar 

activiteiten. Het Stipepunt Drylts is bereikbaar op het 

mailadres stipepuntdrylts@voorelkaardoen.nl. Veel 

informatie over onze organisatie kunt u vinden op 

www.voorelkaardoen.nl.

Medewerkers van het Stipepunt Drylts

zijn aanwezig op Galamagracht 31 te 

IJlst, op woensdagmorgen en vrijdag-

morgen, van 9.30 uur tot 11.30 uur. 

Wij zijn dan uiteraard telefonisch 

bereikbaar, maar ook op 

maandagmorgen, op dezelfde

tijden, via tel.nr. 06-52.07.11.20.

Het Stipepunt Drylts

Restauratie Doopsgezinde kerk
Het zal de meeste IJlsters niet ontgaan zijn; vanaf 
juni tot december 2018 heeft de Doopsgezinde kerk 
in de steigers gestaan voor een grondige renovatie. 

Fa. Huisman heeft o.a. alle panlatten op het dak 

vervangen, onderhoudswerk verricht aan goten, kozijnen 

en kajuiten. Ook het metsel- en voegwerk was aan 

onderhoud toe. Gebr. Sikma heeft nieuwe zinken goten 

en hemelwaterafvoeren rondom kerk en consistorie 

aangebracht. Fryslânstuc uit Opeinde heeft de restauratie 

van het gewelf voor haar rekening genomen en Cees 

Zijsling heeft de windvaan op het schip van de kerk weer 

hersteld. Folkert de Vries heeft het tenslotte allemaal weer 

prachtig geschilderd aan de binnen- en buitenkant. Bij 

deze willen wij iedereen bedanken voor het geleverde werk 

en de plezierige samenwerking. Wij zijn zeer tevreden met 

het resultaat. Ondertussen ‘kerkten’ wij in de kleine stal 

van Jantsje Walinga aan de Galamagracht 100, wat ook 

een zeer bijzondere ervaring was. Als kleine gemeente 

hopen wij nog vele jaren gebruik te kunnen maken van ons 

gebouw, maar ook de IJlster gemeenschap kan gebruik 

maken van het gebouw als het gaat om het organiseren 

van culturele, muzikale evenementen etc. 

Op zondag 10 maart willen wij in een speciale dienst 

nog even stilstaan bij de renovatie. 

De dienst begint om 9.30 uur en er wordt gezongen door 

het koor EigenWijs o.l.v. Feike van Tuinen. 

Na afloop is er koffie of thee, iedereen is natuurlijk 
van harte welkom.

Nieuwe verkoopwagen 
Urker Vishandel Schinkel 
vrijdag 22 februari in IJlst
Eindelijk is het zover, de al eerder aangekondigde nieuwe 

verkoopwagen van Urker Vishandel Schinkel staat op 

vrijdag 22 februari voor het eerst in IJlst. U bent van harte 

uitgenodigd voor een hapje en een drankje. Bovendien kunt 

u dan kennis maken met het uitgebreide assortiment 

producten.

VACATURE

(Mede)Schoonmakers (m/v) gezocht in IJlst voor 

seizoen 2019.

Periode 1 april tot 1 november

Je bent verantwoordelijk voor het reinigen van:

Openbare toiletten/douches bij de 
fierljepschansen

en/of
Openbare toiletten / douches aan Geeuwkade

(achter VVV-kantoor)

Ervaring met schoonmaken is een pre, maar geen 

vereiste.

Ben jij geïnteresseerd of wil je meer informatie?

Bel: 06-10164316



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 

 

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.

 
 

 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. 
 

Makelaardij
KuperusHeeringa

Galamagracht 33 | 8651 EC IJlst | 0515-335768



Het lijkt nog een hele tijd tot 1 juni, maar bij het 
verschijnen van dit Kypmantsje duurt het nog maar 
dik 3 maanden en dan staat het Hemelvaartsweekend 
al op de kalender! 
De zaterdag na Hemelvaartsdag staat IJlst in het teken van 
de 10e Overtuinenfair. Wij doen er alles aan om hier een 
feestelijke en gezellige editie van te maken met weer voor 
elk wat wils. Er zijn al een hoop stands bemand, maar weet 
jij nog bedrijven of winkels die deze dag ook hun waren aan 
de man willen brengen, neem dan contact met ons op om te 
bespreken wat de mogelijkheden zijn. Wij hebben er zin in! 

Mocht jij ook een handje mee willen helpen op deze dag 
dan kan dat! Klamp iemand van de organisatie aan of meld 
je aan via onze website overtuinenfair.nl of 
mail ons via overtuinenfairijlst@hotmail.com. 
Dan zoeken wij contact met je. 

Graag tot horens en ziens!

Harmen, Hotske, Klaasjan, Martien, Tsjollie & Marian

Hoe zat het ook alweer met het gemeentehuis IJlst?
Herinnert u zich deze nog? In 2015 vroeg de gemeente 

SWF aan Stadsbelang IJlst (SBIJ) om onderzoek te doen 

binnen de mienskip, naar wensen en ideeën voor de 

herbestemming van het gemeentehuis in IJlst. De gemeente 

zegde hierbij toe dat de herbestemming in samenspraak 

zou gaan met SBIJ. Zo gezegd zo gedaan. SBIJ ging aan 

de slag. De uitslag (maart 2017) weet u misschien nog: 

de mienskip koos bijna unaniem voor een plan van Swette-

beheer: een combinatie van wonen voor verschillende 

doelgroepen, met tevens een plek voor verenigingen, 

culturele en maatschappelijke organisaties en een plek 

voor kleine bedrijvigheid, gerelateerd aan wonen en zorg. 

SBIJ adviseerde de gemeente deze keuze van IJlst over 

te nemen.

Radiostilte
Daarna werd het stil. SBIJ informeerde regelmatig bij de 

gemeente naar de stand van zaken en ontving september 

2017 een korte update: ‘er was nog geen opvolging 

gegeven aan het advies en ook projectontwikkelaars 

hadden nog geen terugkoppeling gekregen.’ Wel bleek dat 

er recent een probleem bij Nij Ylostins was gesignaleerd 

m.b.t. de brandveiligheid en dat er gekeken werd naar een 

mogelijkheid om het gemeentehuis van IJlst in te zetten als 

oplossing voor het probleem.

Vervolg
In december 2017 schreef SBIJ een brief aan toenmalig 

burgemeester dhr. Apotheker, over het uitblijven van 

informatie en betrokkenheid. Op 16 februari 2018 ontving 

SBIJ een brief van waarnemend burgemeester 

mw. Berndsen-Jansen, met daarin o.a.:

•  de gemeente onderschrijft in beginsel het concept, 

 aangedragen door SBIJ

•  de zorgfunctie moet in IJlst gewaarborgd blijven, 

 ongeacht welke partij

•  de gemeente heeft Patyna gevraagd te komen met een 

 plan over gewenste voorzieningen op het terrein van    

 wonen, zorg en welzijn in IJlst

•  plannen voor de herbestemming van de locatie dienen 

 te worden ingepast:

•  in de overallplannen die de gemeente heeft op het gebied 

 van wonen en zorg

•  binnen de ruimte die de gemeente krijgt van de provincie 

 voor het realiseren van woningbouwplannen

Ondertussen:
•  hebben Patyna en Elkien in 2018 met een beperkt aantal 

 partijen uit IJlst bijeenkomsten georganiseerd om 

 gezamenlijk te praten over invulling wonen-zorg-welzijn

•  heeft de gemeente een woononderzoek laten doen door 

 onderzoeksbureau Companen. Inwoners van de 

 gemeente konden hierover meepraten tijdens 

 verschillende bijeenkomsten in november 2018.

Hoe nu verder?
Gezien de huidige ontwikkelingen lijkt de oorspronkelijke 

vraag – inwoners IJlst betrekken bij herbestemming 
gemeentehuis, en met name het advies dat daarop 
volgde – uit het zicht te zijn. Daarom is er in november 

2018 onder SBIJ een werkgroep opgericht: ‘Wonen in IJlst’, 

en zitten wij sinds die tijd op ons initiatief met de gemeente 

om de tafel over de gang van zaken rondom het gemeente-

huis IJlst. Een deel van deze werkgroep participeert ook 

in de bijeenkomsten die Patyna en Elkien organiseren 

rondom het thema wonen-zorg-welzijn. Ondanks onze 

inspanningen, hebben wij tot nu toe onvoldoende helderheid 

gekregen over het verlopen proces en de huidige stand 

van zaken. Wel hebben wij van de gemeente de toezegging 

dat er niets ontwikkeld/geïnitieerd/besloten wordt m.b.t. 

herbestemming gemeentehuis vóór een vervolggesprek 

met ons. Dit gesprek vindt 20 februari plaats.

Wij houden u op de hoogte.

SBIJ/werkgroep Wonen in IJlst



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

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

ISOenVCAgecertificeerd

AannemingsbedrijfWeg-enWaterbouw
Stienstra&VanderWal

AannemingsbedrijfWeg-enWaterbouw

Stienstra&VanderWal-IJlst
AannemingsbedrijfWeg-enWaterbouw

Stienstra&VanderWal-IJlst

S&WS&W



Van de stamtafel

'Het wil maar niks worden met de winter, mannen. Het is 

echt kwakkelweer.’ ‘Klopt Piebe, dan vriest het weer een 

paar dagen, dan dooit het weer. Nou en dan een 

sneeuwbuitje en dan weer dooi. Het is van alles niks.’ ‘Het 

is ook elk jaar weer hetzelfde. Het vriest een paar nachten, 

er ligt hier en daar een vliesje ijs en in de rest van het land 

denken ze al weer dat het aangaat met de Elfstedentocht. 

Wat een onzin.’ ‘Zeg dat wel Piebe, die lui denken direct dat 

er overal geschaatst kan worden als ze een paar van die 

fanatieke oldtimers op ondergelopen land zien krabbelen’. 

‘Mijn overbuurman was al helemaal uit de schroeven, want 

er lag ijs. Hij haalde de redens uit het vet en zou te rijden op 

een stukje ondergelopen boetland. Ja, mooi tot de enkels in 

het water, dat hij kwam totaal verkleumd thuis om droge 

sokken. Dat is toch onverantwoord op zijn leeftijd.’ ‘Ja 

Piebe, ze zeggen niet voor niets dat het verstand komt met 

de jaren, maar ook gaat met de jaren.’ ‘En toch had ik een 

schaatswinter verwacht, mannen, wat zeg ik, ik had er vast 

op gerekend.’ ‘Hoe dat Piebe? Hoe kun je daar nou van op 

aan?’ ‘Dat zit zo. De weersvoorspellingen waren al wat 

winters en ze dachten ook dat er schaatsijs zou komen. Dat 

leek dus al puur best. Even geleden kwam er toen ook nog 

iemand van het bestuur van de ijsclub aan de deur voor de 

jaarlijkse contributie. Dat ik dacht, nou komt het helemaal 

klaar. Die lui verwachten ook al dat de ijsbaan dicht komt te 

liggen en als bestuur van zo’n club moet je daar toch wel 

wat doel over hebben. Niet dus, alleen maar eenden op de 

ijsbaan en geen ijs te bekennen. Nou mannen, ik zal eens 

weer naar mem, misschien heeft die vandaag wel een bakje 

ijs als toetje.’

Oproep
Aan mensen die op een nieuwe manier willen wonen 
en graag mee willen denken om gestalte te geven aan 
deze nieuwe woonvorm. Lees hieronder hoe het 
conceptplan eruitziet. Als de gemeente SWF hiervoor 
openstaat, werken we het plan verder uit. Hopelijk 
met jou!

De woningen
Een woon-/leefgemeenschap van 20 – 30 (?) huizen, 

zogenaamde vrijstaande kangoeroe woningen (uitbreidbaar 

en inkrimpbaar), energieneutraal, makkelijk als geheel te 

verhuizen en minimaal ingericht, maar wel met badkamer en 

keuken. De minimale inrichting wordt opgevangen door een 

centraal gelegen gebouw met ruimtes voor hobby, logeren, 

gezelligheid, keuken, wasserette, schuur, enz.

De bewoners
Wij denken aan een buurtschap dat bestaat uit meerdere 

generaties en van diverse pluimage: jong en oud, arm en 

rijk, gezinnen en alleengaanden. Iedereen is welkom die 

gemeenschapszin hoog in het vaandel heeft staan. Zo 

kunnen we van elkaars kracht, tijd, inzicht en wijsheid 

gebruik maken.

De omgeving
De huizen staan op een terrein bezaaid met gras, bomen 

en struiken, met elkaar verbonden door fiets- en voetpaden. 

Elk huis heeft wel een privé-tuintje. Centraal gelegen een 

speeltuintje, een moestuin, en misschien zelfs een 

zwembad?

Kleine voetafdruk
Het doel is een zo klein mogelijke voetafdruk te verkrijgen 

door veel duurzame consumptiegoederen gezamenlijk aan 

te schaffen. Ook de mobiliteit kan met elkaar door een 

aantal elektrische auto's, fietsen, of auto-fietsen aan te 

schaffen of te leasen.

Belangstellend en meedenken?
Spreekt dit woonconcept je aan? Hoe arm of rijk, hoe jong 

of oud je ook bent, neem contact op en denk mee om dit 

plan verder uit te werken en wellicht te realiseren. Laat het 

ons zo spoedig mogelijk weten of je belangstelling hebt en 

mee wilt denken. Mail naar: info@perron2.nl.

‘Jij hebt een plan, wij het geld’
Heb je een goed idee voor een activiteit om mantel-
zorgers en zorgvrijwilligers even op adem te laten 
komen? En kun je dat ook (laten) uitvoeren. Doe dan 
een aanvraag bij het Stimuleringsfonds! Geld hoeft 
niet het probleem te zijn.

Zorgvrijwilligers staan mensen bij die veel dingen niet meer 

zelf kunnen. Een klusje in huis, boodschappen halen, samen 

een stukje fietsen. Of ze komen gewoon even langs voor 

een praatje. Wie gedurende een langere periode intensieve 

zorg aan een ouder, kind, partner, vriend of buur verleent, 

is mantelzorger. Zorgvrijwilligers en mantelzorgers zijn 

belangrijk en onmisbaar. Voor ons allemaal. Het 

Stimuleringsfonds Mantelzorg en Informele zorg van de 

Gemeente Súdwest-Fryslân heeft geld beschikbaar voor 

activiteiten die zorgvrijwilliger en/of mantelzorgers een 

steuntje in de rug te geven. 

Kom op met je plan, roept het stimuleringsfonds 

Dat kan via een mailtje naar 

stimuleringsfondsmantelzorg@wmoplatformswf.nl.



                         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

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Engels 
conversatiecursus 

examentraining 

bijles 

www.talkingmatters.nl 

06-42837242 

Locatie: Perron2  IJlst 

 



Agenda Perron2 maart

Perron2 viert Internationale Vrouwendag

Op 8 maart is het Internationale Vrouwendag en dat 
vieren wij met een Pot Luck voor vrouwen. 
Neem je moeder, zus, vriendin of buurvrouw mee én een hapje 
om te delen en Perron2 zorgt dat daar iets te drinken bij is. 
In het kader van Himmeldei 2019 is er op 16 maart gelegen-
heid om samen iets aan het zwerfafval te doen. Met zijn allen 
lopen is gezelliger dan in je eentje en omdat we in een uur 
meestal niet verder komen dan de directe omgeving van 
Perron2 (dan zitten de zakken al vol!) hopen we op die dag 
een wat groter gebied te kunnen opruimen. Materialen zijn 
aanwezig. Onder het motto ‘voorkomen is beter dan genezen’ 
gaan we het deze maand bij de Rondetafel-gesprekken 
hebben over plastic: kunnen we nog wel zonder en hoe 
kunnen we eraan bijdragen dat de hoeveelheid zwerfafval 
en de plastic soep niet almaar groter wordt? Repareren in 
plaats van weggooien helpt ook de afvalberg te verkleinen. 
Op 16 maart is er dus weer Repair Café, tegenwoordig 
versterkt door Douwe Bouma die geen computers kan 
repareren, maar misschien wel gebruiksproblemen kan 
oplossen. Perron2 biedt gelegenheid om mee te praten over 
het Woonplan voor IJlst van Ronald Boonstoppel (zie elders 
in dit Kypmantsje). Als je onze wekelijkse agenda wilt krijgen 
ben je altijd op de hoogte van de activiteiten en recente 
aanvullingen. Aanmelden kan via de website www.perron2.nl.

Met hartelijke groet,
Het team van Perron2

 

Nijs út Nij Ylostins

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. Wilt u vaker komen, dan 

kunt u een strippenkaart bij de gastdames kopen. U komt 

toch ook eens bij ons op de koffie?

Optreden Dixielandband South West Dixies
Op dinsdag 19 maart treedt de Dixielandband South West 

Dixies uit Sneek in het Grand Café van Nij Ylostins op. 

Op een klarinet, banjo, piano, bas/tuba worden door dit 

kwartet mooie dixie/jazz/blues melodieën gespeeld. 

O.a. ‘All of me’, ‘Bei mir bist du schön’ en ‘Indigo’ 

passeren de revue. Wilt u dit optreden bijwonen? Dat kan. 

Het optreden begint om 15.00 uur en de entree bedraagt 

€ 5,= excl. koffie of thee. Tot dinsdag 19 maart!

Vrijwillige maaltijdbezorgers voor de route 
IJlst, Folsgare, Oosthem en Abbega e.o.

Bent u op zoek naar een dankbare invulling 

van uw vrije tijd en heeft u:

•   een positieve en enthousiaste instelling;

•   affiniteit met de ouder wordende medemens;

•   een rijbewijs en een auto.

Neem dan snel contact op met:

Thuishotel via info@thuishotel.nl 

of 0515-461234. 

Er wordt dan spoedig een kennismakingsafspraak 

gemaakt.

Antonius Maaltijdservice levert dagelijks verse 

maaltijden aan huis in (een groot deel van) Súdwest-

Fryslân en De Fryske Marren. 

Wegens een groeiend aantal maaltijdgebruikers vraagt 

Antonius Maaltijdservice:

Iedere vrijdag 13.00 u – 14.00 u Perron2 beweegt!

Dinsdag 5 19.30 u – 21.00 u Breicafé

Donderdag 7 en 21 10.00 u – 11.30 u Rond de Tafel: 

kunnen we zonder plastic?

Vrijdag 8 17.00 – 21.00 u Internationale Vrouwendag: 

Pot Luck voor vrouwen

Zondag 10 20.00 u – 21.00 u Stadsverlichting

Dinsdag 12 10.00 u – 11.30 u Woonplan IJlst 

Ronald Boonstoppel

Dinsdag 12 en 26 19.30 u – 21.00 u Inloopkoor

Donderdag 14 20.00 u – 21.30 u Woonplan IJlst 

Ronald Boonstoppel

Zaterdag 16 9.30 u – 11.00 u Schrijven voor Amnesty

Zaterdag 16 11.00 – 14.00 u Himmeldei: 

Rommelruimerswandeling XL!

Zaterdag 16 11.00 u – 14.00 u Repair Café

Maandag 18 19.30 u – 21.00 u Boekbespreking 

Michelle Obama: Mijn verhaal

Vrijdag 29 17.00 – 19.30 u Samen vegetarisch koken

Vrijdag 29 20.00 – 22.00 u Filmdialoog: The Children Act



Wij nodigen u uit om geheel 

vrijblijvend de kijkdagen te 

bezoeken van het grootste 

veilinghuis van Noord 

Nederland, wat gevestigd is 

aan de Roodhemsterweg 8 te 

IJlst

Kijkdagen:
8 maart van 10:00 uur tot 21:00 uur
9 en 10 maart van 10:00 tot 17:00 uur
Veilingavonden:
12 t/m 15 maart aanvang veiling 19:15 uur
Om 18.45 uur is de zaal open

U kunt de te veilen artikelen van die avond bekijken 

totdat de veiling begint.

 

 

OPEN DAG  
BASISSCHOLEN IJLST 

Inloop van 9.00 tot 

17.00 uur  

 

¥ Oriëntatie & informatie 

voor nieuwe ouders en 

verzorgers 

¥ Rondleiding door de 

school om de sfeer te 

proeven 

¥ Kijkje in de (k leuter) 

groep met uw kind(eren) 

 
 

OBS de Kogge 
De Dassenboarch 23a 
www.obsdekogge.nl 
 

CBS de Twine 
Wilhelminastraat 3 

www.cbsdetwine.nl 
 

13 maart 2019 
 

Jaren-70 avond in It Himsterhûs te Oosthem 

Zaterdag 9 maart 

 

 

 

Aanvang: 21.00 uur. 

Entree: € 5,00 

 

Voorstel is om in kleding van die tijd te komen. 

 

De muziek wordt verzorgd door DJ Wybren - in de 

jaren 70 beter bekend onder de naam  

 

  De Witte Duif! 

 

Zondag 3 maart 11:00-12:00 uur

vanaf 10.30 uur staat koffie/thee en 
limonade klaar

(Laurentiuskerk Folsgare)

Carla Vis en haar 
poppentheater spelen:

'Mysterie van de moestuin'

Deze voorstelling is geschikt vanaf 4 tot 104 jaar 

Thema: het mysterie van het leven ...
Dingen gaan soms fout, maar bij God mogen 
we altijd opnieuw beginnen, zoals de natuur 
elk jaar weer opnieuw tot bloei komt.

Iedereen van harte welkom
in de Laurentiuskerk in 

Folsgare!



    Activiteitenaanbod van Nij Ylostins voor de maand feb/mrt 2019 .            
Datum Activiteit               Tijd. 
21 feb    Gymnastiek     14.00 

21 feb  Zanguurtje     15.30 

22 feb  Aquarelles     14.30 

24 feb  Koffie/theemomentje   15.00 

25 feb  Sjoelen     14.00 

26 feb  Creatief café     09.30 

26 feb  Soosmiddag     15.00 

27 feb  Koffieochtend     09.45 

27 feb  Biljarten/kaartclub    14.00 

28 feb  Gymnastiek     14.00 

01 mrt  Aquarelles     14.30 

03 mrt  Koffie/theemomentje   15.00 

04 mrt  Sjoelen     14.00 

05 mrt  Creatief café     09.30 

06 mrt  Koffieochtend     09.45 

06 mrt  Biljarten/kaartclub    14.00 

07 mrt  Gymnastiek     14.00 

07 mrt  Zanguurtje     15.30 

08 mrt  Aquarelles     14.30 

10 mrt  Koffie/theemomentje   09.45

     

Datum          Activiteit                      Tijd. 
11 mrt  Sjoelen      14.00 

12 mrt  Creatief café      09.45 

12 mrt  Filmmiddag      15.00 

13 mrt  Kerkcontactochtend     09.45 

13 mrt    Biljarten/kaartclub     14.00 

14 mrt  Gymnastiek      14.00        
15 mrt  Aquarelles      14.30 

15 mrt   Bingo       19.30 

17 mrt     Koffie/theemomentje    15.00 

18 mrt  Sjoelen      14.00 

19 mrt  Creatief café      09.30 

19 feb  Dixielandband      15.00 

20 mrt  Koffieochtend      09.45 

20 mrt    Biljarten/kaartclub     14.00 

21 mrt    Gymnastiek      14.00 

21 mrt  Zanguurtje      15.30 

22 mrt  Aquarelles      14.30 

24 mrt  Koffie/theemomentje    15.00 

25 mrt  Sjoelen      14.00 

26 mrt  Creatief café      09.30 

26 mrt  Soosmiddag      15.00 

                           Wilt u contact met ons opnemen, dat kan via 

                                       Ylostins@patyna.nl of tel fonisch: 0515-571900. 

Samen eten

Op 9 maart hopen we weer 

Samen te gaan Eten. Van oktober 

tot en met april kan er in de 

Schaapskooi 1 x per maand 

gegeten worden door mensen 

die anders alleen zitten te eten. 

Behoort u tot deze doelgroep en 

wilt u ook mee-eten?

U bent van harte welkom.

Voor inlichtingen:

Mevr. S. Schilstra: 0515-532930

Voor vervoer kunt u bellen:

Mevr. G. Bouma: 06-53849361

Trekking Decemberactie 2018
Tijdens de jaarlijkse nieuwjaarsborrel van de 

Ondernemersvereniging IJlst is de trekking van de 

decemberactie 2018 verricht door notaris Mr. Femmy 

Smink.

De uitslag:
Hoofdprijs: € 250,00  Ester Hobma, IJlst

2e Prijs:  € 100,00  Ylona Post, Sneek

3e Prijs:  €   50,00  Zuurveen, Heeg

Prijzen van € 20,00 elk gaan naar:
R. Sijperda, IJlst

S. Damstra, IJlst

A. Zijsling, IJlst

J. Wijbenga, IJlst

Alle prijswinnaars zijn inmiddels benaderd en hebben 
hun prijs ontvangen. Iedereen van harte gefeliciteerd 
met de prijzen.

Uit de oude doos
Nij Ylostins

De Stichting Bejaardenzorg IJlst en Omstreken 
heeft begin 1970 grote plannen om te komen tot 
de bouw van een wooncentrum in de boomgaard, 
gelegen in de hoek Stadslaan/zuidwesthoekweg. 

Er zullen 59 wooneenheden komen, die eind 1971 in 

gebruik kunnen worden genomen. Het centrum is 

bedoeld voor de huisvesting van bejaarden, ouderen en 

ook anderen (alleenstaanden). Maximaal 118 bewoners 

kunnen een plaatsje vinden in dit experimentele woon-

centrum, dat geheel nieuw was voor Friesland. Het 

centrum kon worden beschouwd als een tussenvorm 

tussen eigen huis en verzorgingshuis.

In 1966 werd de basis gelegd voor dit centrum, dat een 

functie zou moeten vervullen voor de regio (IJlst, Sneek 

en Wymbritseradeel). De Stichting Bejaardenzorg kreeg 

de volledige ondersteuning van de plaatselijke kerken 

en de kerken te Jutrijp-Hommerts, Oosthem, Abbega 

en Folsgare.

Dinsdag 19 mei 1970 gingen de voorbereidende 

werkzaamheden van start met de sloop van de in de 

bongerd staande oude loodsen en het ruimen van een 

deel van de bomen. Op 19 oktober 1970 begon de 

daadwerkelijke bouw met het heien van de eerste paal.

De bouw vorderde gestaag en op 8 november 1971 

vond de officiële opening plaats. Successievelijk werden 

de 59 wooneenheden betrokken door 21 echtparen en 

38 alleenstaanden. Een schitterend gebouw met 

overdekte straatjes en de nodige voorzieningen.



Van 8 t/m 12 maart dicht en op woensdag 13 maart weer open. 
Wees welkom en laatje inspireren in onze frisse opgepimpte 
winkel met nieuwe voorjaarsmode! Kofie thee staat klaar.

MEGA ZOLDER/WINKEL OPRUIMING
(LAATSTE DOLLE WEKEN T/M 7 MAART)

       Diverse 

       kleding

 Kleine prijsjes

  2,50       5,00

        10,00     7,50

           15,00

Ten Cate Kids
5,00

Stapelkorting1artikel voor 30%2 artikelen voor 40%3 artikelen voor 50%

Van 8 t/m 12 maart dicht en op woensdag 13 maart weer open. 
Wees welkom en laat je inspireren in onze frisse opgepimpte 
winkel met nieuwe voorjaarsmode! Kofie/thee staat klaar.

Div.kleding 

kleine prijsjes
2,50

5,00

10,00 7,50 15,00

Herenkleding

van 50% tot 70%

Mooie wintershawls20% korting

Shawls
1 voor 7,502 voor 10,00

en nog 
heel veel

meer
koopjes

Nieuw in IJlst...

Ylostinslaan 72, IJlst

06 - 46042130    
villakindervreugd@gmail.com

Gastouderopvang
Villa Kindervreugd

Kinderen 0-12 jaar 
welkom

Mega zolder/winkel opruiming
 (Laatste dolle weken) 1 t/m 7 maart

GROTE DANK! aan alle vrijwilligers, donateurs, vrienden, inwoners, verenigingen, 
gemeente, sponsors, subsidie-verstrekkers en betrokkenen bij Stichting IJlst 750 jaar.

Zonder een ieders inzet was het allemaal niet gelukt om IJlst zo veel kleur te geven de 

afgelopen jaren. Niet alleen tijdens het jubileumjaar 2018, maar zeker ook in de jaren 

daar aan voorafgaand. Anno 2019 bruist IJlst als nooit tevoren. Daarom stoppen we 

niet helemaal, maar gaan we door met het stimuleren en initiëren van mooie 

sportieve, sociale en culturele activiteiten die op ons pad komen. We blijven IJlst 

kleuren en we hopen dat jij van harte mee blijft doen.

namens het bestuur van IJlst750



In het achterhuis van dit oude pand zijn bij het 

opbreken van de houten vloer 4 oude grafzerken 

tevoorschijn gekomen. Eigenaar Marco Nooitgedagt 

nam contact op met de Werkgroep Historisch IJlst 

voor nadere informatie en onderzoek.

Smederij

In 1865 koopt Mr. smid Sjoerd Corneliszoon Lanting 

(1840-1889): een huis (Geeuwkade 3) met smederij en erf 

voor fl. 1.510.-, inbegrepen 2 vaste aambeeldblokken en 

een vijlbank. Sjoerd maakt ook schaatsen met zijn eigen 

naam. In 1888 koopt de ‘verwer’ Gerben Andries Tijsma 

deze zaak voor 1.100 gulden. Later komt hier weer een 

schaatsenmaker: Gerben Groenveld (1881-1958). Hij 

maakte houten voor andere schaatsenmakers, o.a. voor 

Rink Bonne Nauta. Maar Groenveld verkocht ook schaatsen 

onder eigen naam. Kleindochter Sjoukje Visser-Groenveld 

(84) uit Woudsend kan zich haar pake nog goed herinneren. 

‘It achterste gedeelte fan it hûs wie syn wurkpleats, dêr 

makke hij redens. Yn it midden stie in masine en foar de 

achterrúten wie in wurkbank.’ Nog weer later komt de 

familie Ype Sjoerds Nooitgedagt hier te wonen. Na het 

overlijden van mem Lieske wordt dit de woonplaats van 

zoon Marco en zijn vrouw Willemien en hun 3 kinderen.

Grafzerken

Het huis Geeuwkade 3 wordt nu verbouwd en aangepast 

aan ‘de eisen des tijds’. Toen de houten vloer in het 

achterhuis werd weggehaald kwamen 4 grote 17e-eeuwse 

grafzerken tevoorschijn! Drie ervan hadden als afmeting 2 X 

1.20 meter en ongeveer 20 cm. dik met een gewicht van 

± 1200 kg. Ze waren te zwaar om ze te verplaatsen en zijn 

daarom stuk geslagen. Eén van die 3 grote stenen was van 

de IJlster secre-

taris Floris Mircks.

Hij liet in de her-

vormde kerk van

IJlst tussen 1639 

en 1649 drie

kinderen dopen: 

Mirck, Oene en 

Sipcke.

* Een deel van deze grafsteen krijgt een bijzonder 3e leven. 
De sterke mannen Wout Zijlstra en Gerrie Lageveen hebben 
een brokstuk opgehaald. Dat gaat gebruikt worden als 
oefenmateriaal op Wout’s krachtboerderij in Folsgare!

De 4e iets kleinere steen is in tweeën gebroken. Maar er 

staat een hele duidelijke tekst op met daarboven een 

afgekapt familiewapen. De tekst vertelt ons dat 2 kinderen 

van de IJlster secretaris Hermanus Botma zijn overleden in 

resp. 1661 en 1664. Hun namen waren Swobke en Reyn. 

De familie Botma komt oorspronkelijk uit het dorp Morra 

(boven Dokkum). Daar zit ook hun 

familiewapen in een ’Heeren bank’ 

in de kerk. Botma liet tussen 1660 

en 1678 in de hervormde kerk 

alhier 10 kinderen dopen, waar-

van er dus tenminste 2 jong zijn 

gestorven. In 1681 wordt hij 

notaris in Joure genoemd. Deze 

kinderzerk is op donderdag 

31 januari jl. uit de oude smederij gehaald en in de steeg 

geplaatst. Het zou mooi zijn als die een plaatsje krijgt op 

het IJlster kerkhof, bijvoorbeeld rechts van het baarhokje 

op het talud van het nieuwe gedeelte.

Piet Miedema, Cees Zijsling en Anne 
Nooitgedagt (v.l.n.r.) hebben de Botma 
kindersteen uit het achterhuis gehaald

* De vraag rijst: hoe kwamen die grafstenen daar en waar 
kwamen ze vandaan? Vrijwel alle oude Friese kerken waren 
‘bevloerd’ met zerken. Met ingang van 1825 werd ‘het 
begraven der lijken’ in de kerken verboden! In de oude 
Mauritiuskerk op het IJlster kerkhof lagen ook zerken. Daar 
hebben deze 4 eerdergenoemde exemplaren ook gelegen. 
Wanneer ze, mogelijk per praam, naar Geeuwkade 3 zijn 
vervoerd is onbekend. Het is wel duidelijk dat ze hier hebben 
gediend als stevige ondergrond voor de aambeelden en 
ijzeropslag in deze smederij. Al met al een bijzondere 
ontdekking waarvan we hopen dat de mooie kindersteen 
als een stukje IJlster historie blijft behouden.

Frits Boschma.

Grafzerken in pand Geeuwkade 3

Detail van de grafsteen van 
secretaris Floris Mircks

Familiewapen Botma



 

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?



 

De Stroomtuin gaat door
En heel IJlst heeft er wat aan

De Stânfries

OPEN DAG basisscholen IJlst – woensdag 13 maart 2019

 

Wordt uw kind volgend schooljaar 4 jaar? Of zoekt u een basisschool in IJlst? Op woensdag 
13 maart bent u van harte welkom om een kijkje te nemen en sfeer te proeven op OBS de Kogge 
en CBS de Twine! Komt 13 maart niet uit? Neemt u dan gerust contact op voor het maken van een 
afspraak.

Tot ziens!

OBS de Kogge & CBS de Twine

 

Energie Coöperatie IJlst heeft in december 2018 heel 
goed nieuws ontvangen: de aangevraagde subsidie 
voor de Stroomtuin is toegekend! Dit betekent dat nog 
dit jaar met de bouw van deze zonneweide wordt 
begonnen. Uiterlijk begin 2020 zal het veld met 
zonnepanelen in gebruik zijn. En iedereen, ja iedereen, 
kan nu mee doen.

Op 25 maart vindt de algemene ledenvergadering van de 

Energie Coöperatie plaats in het ‘Wapen van IJlst’. Dan 

leggen we uit waarom meedoen nu zelfs nog aantrekkelijker 

is geworden. De nieuwe opzet van de Stroomtuin maakt het 

namelijk voor iedereen mogelijk om mee te doen. Ook als u 

zelf al panelen op het dak heeft, of niet in de buurt woont. 

We geven echter voorrang aan leden en inwoners van IJlst 

en Oosthem. De ledenvergadering is openbaar. Iedereen 

die interesse heeft, lid of niet lid, is welkom. 

Aanmelden via info@stroomtuin.nl wordt op prijs gesteld.

Een mijlpaal
Door de Stroomtuin wordt alle stroom die particulieren in 

IJlst gebruiken lokaal opgewekt en groen geproduceerd. 

Samen met de panelen op particuliere IJlster daken en de 

windmolen van Cees Zijsling wekken we evenveel stroom 

op als de gezinnen van IJlst verbruiken. Welke Friese stad 

kan ons dat nazeggen?

Ledenvergadering
Tijdens de ledenvergadering staan we kort stil bij alle 

stappen die we tot nu toe hebben gezet. Maar belangrijker 

is dat we u bijpraten over de huidige stand van zaken en op 

welke manier u kunt meedoen aan én profiteren van de 

Stroomtuin.

Graag tot ziens op 25 maart 2019 in 
het ‘Wapen van IJlst’.

Bestuur Energie Coöperatie IJlst

Het wedstrijdseizoen is weer in volle hevigheid losgebarsten, 

46 turnsters en 23 turners nemen deel aan diverse 

wedstrijden op verschillende niveaus en de 1e klinkende 

resultaten zijn binnen:

6 x goud: Fenna Bos, Novella de Vries, Hylke Wiersma, 

Dhanro Karsters, Jelmer Kuipers, Nourdin Boer

3 x zilver:  Nynke Koopmans, Naomi Toonstra, 

Menke Nagelhout

6 x brons: Lotte Hoving, Maud Hofman, Thijs Kiwiet, 

Niels bakker, Gijs de Bruijn, Jarno Speelman

en 3 x een medaille voor de 4e plaats: Chelsey Niemarkt, 

Mathijs Vermeij en Jesper Jansen

Er wordt met veel enthousiasme verder getraind voor 

de 2e plaatsingswedstrijd.

Naast het regionale niveau wordt er door 2 turnsters en 

1 turner deelgenomen aan wedstrijden op landelijk niveau. 

Femke Toonstra en Manon Koehoorn behaalden bij hun 

1e wedstrijd geen podiumplaats, maar wel hele goede 

resultaten op 2 toestellen. Femke werd 1e op sprong en 

vloer en Manon 3e op sprong en balk en dat in een veld van 

tegenstandsters van diverse turninstituten. Van onze jongste 

turnsters kunnen nog geen resultaten worden vermeld; zij 

hebben 9 februari hun 1e wedstrijd en Hylke de Jong op 

10 maart in Amsterdam. 

Niet alleen op turngebied is onze vereniging actief 
Op vrijdagmiddag leven peuters, kleuters en gymnasten 

op recreatief niveau zich uit o.l.v. Paulien Overzet. 

De afdeling dans heeft o.l.v. Denise Flapper op 20 januari 

weer een succesvol optreden gehad in de Utherne. De 

dansvoorstelling ‘DANS MAAR’ oogstte veel lof. Ook onze 

groep ‘Bewegen voor Ouderen’ draait op dinsdagmorgen 

weer op volle toeren onder de bezielende leiding van Roiena 

v.d. Brink en last but not least zijn op woensdagavond van 

20.45 tot 22.00 uur oud-turnsters en -turners in actie. 

Paulien Overzet en Bram Vermeij zwaaien hier de scepter. 

Voor elk wat wils bij g.v. de Stânfries
Meer info? Bezoek onze site www.destanfries.nl.



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

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

IJlst Tel: 0515-531664

vanbeekhuizen-tweewielers.nl

Van Beekhuizen Tweewielers

Van 15 februari tot 15 maart 2019 banden actie
Op alle binnen & buitenbanden krijgt u 10% extra kassakorting

• De nieuwe collectie van Trenergy E-Bike’s staat in onze winkel           
 

    Tot 31 maart krijgt u een gratis accu upgrade

 
 



De in januari in het Kypmantsje afgebeelde foto van de 

Hervormde school uit 1961 leverde een reactie op van 

Jan Zijsling (in samenspraak met Geert Muizelaar). 

Bij de namen staat bij de middelste rij als 3e van links 

vermeld Klaas G. Muizelaar; dit moet Piet Muizelaar zijn. 

Eveneens bij de middelste rij staat uiterst rechts vermeld 

Alfred J. Zijsling en dit moet zijn Jan Zijsling. 

In dezelfde rij staat nog een meisje, waarvan de naam 

niet bekend was, maar dat is Tineke de Jong.

Boeken uit de kerkbank!

Het Museum Houtstad heeft een mooie oorkonde hangen!

Elke twee jaar looft de provincie Fryslân een prijs uit 
voor het mooiste gebouw dat is gerealiseerd in die 
periode. Hans Vredeman de Vries (geboren 1527 in 
Leeuwarden, 1609 overleden in Hamburg), was een 
bekende architect, tekenaar en schilder. Hij heeft 
gewerkt in Duitsland, België en Amsterdam, en hield 
zich ook bezig met vestingwerken en tuinarchitectuur. 

De Vredeman de Vriesprijs werd dit jaar voor de 10e keer 

uitgereikt. 17 november 2018 was een feestelijke dag voor 

IJlst en Houtstad IJlst. In de Belvédère waren architecten uit 

heel Nederland samengekomen om de beoordeling en de 

prijsuitreiking mee te maken. Er waren 5 projecten 

genomineerd. Groot was de verrassing voor architect Haiko 

Meijer van architectenbureau Onix uit Groningen en de 

aanwezige bestuursleden toen Houtstad IJlst als winnaar uit 

de bus kwam! De prijs van 5000 euro, te verdelen tussen 

architect en opdrachtgever, was natuurlijk welkom! De 

manier waarop het gebouw tot stand is gekomen, namelijk 

als vrijwilligerswerk met als basis het Nooitgedagt Museum, 

was één van de redenen waarom Houtstad IJlst de winnaar 

werd. Het hoofdthema van Leeuwarden 2018, de mienskip, 

was ook één van de criteriums voor de beoordeling. 

Daarom wil het bestuur van Houtstad IJlst hierbij de 

mienskip van IJlst dankzeggen voor al het vrijwilligerswerk. 

Zonder die inzet was er geen gebouw Houtstad IJlst en 

dus zeker geen Vredeman de Vriesprijs!

Gezellig, met veel mooie, leuke boeken en fijne gesprekken.

Boekenruilbeurs in de

Johanneskerk in Oosthem
op

Zaterdag 9 maart 2019 van 14.00 – 16.00 uur
Het is heel simpel: Jij legt je gelezen boek(en) in de kerk-

bank en zoekt één of meer leuke boeken uit om mee te 

nemen. Je mag natuurlijk ook zonder boek binnenlopen en 

boek(en) uitzoeken. Onder het genot van een kopje koffie 

of thee kun je ook nog gezellig met elkaar over boeken 

(of andere zaken) praten.

Iedereen is van harte welkom!!
Alle boeken, waarvan je denkt dat ze in de kerkbank 

passen, mag je meebrengen, of het nu een kinderboek, 

roman, gedichtenbundel, geschiedenis- of kunstboek is, 

alles mag en kan!

N.B.: Op zaterdag 31 maart 2019 is de volgende 

‘Boeken uit de kerkbank’

Heb je vragen neem dan 
contact op via: 
06-125 85 343
of gdw2@ziggo.nl

Foto Hervormde school 1961



NIJS ÚT IT WAPEN

FEBRUARI/MAART 2019

Agenda

Graag tot ziens in Stadsherberg ‘Het Wapen van IJlst’

Galamagracht 1-4 | 8651 EB IJlst | 0515 – 531315 | www.wapenvanijlst.nl

Alle feestdagen, recepties en borrels zijn inmiddels voorbij en ook de trekking van 
de Decemberactie en daarmee hebben we weer diverse mensen gelukkig gemaakt! 
Verderop in het Kypmantsje staan de prijswinnaars. Vanaf 7 februari zijn wij 
2 dagen ‘stijf’ uitverkocht geweest voor de theatershow ‘Sekstips 2’. Wij mogen 
zeggen dat dit als zeer innoverend, plezierig en vooral ook indrukwekkend is 
ervaren. En wat geweldig dat ook met een theatershow onze zalen uitverkocht zijn. 
Hier zijn wij trots op! Voor je het weet is het weer 1 april en gaan de bruggen alweer 
open en kunnen we hopelijk het druilerige weer achter ons laten, want wij denken 
dat Piet het mis had voor dit jaar en dat er geen ‘Tocht der Tochten’ meer komt. 
Voor ons mag de lente z’n intrede wel doen zodat we weer lekker op de terrassen 
kunnen zitten. Tot die tijd hebben we nog een aantal activiteiten in petto, dus hou 
de website en social media in de gaten.

APK Blues Station | Zondag 17 
maart | 16.00 uur | Een optreden van APK 
Blues Station is een afwisselende show. 
Lekkere up-tempo nummers met soms 
een heerlijke slow blues. Muziek die 
uitnodigt tot een biertje, een dansje en 
gezelligheid. Deze drie ouwe rotten in de 
Blues, Rock en Country geven je een 
prettige APK Blues Station servicebeurt 
That Keeps The Engine Running’.

PUBQUIZ | Zondag 24 maart | 16.00 
UUR | De vierde, en laatste, van het 
seizoen. 

Test je kennis in deze algemene quiz! 
Opgave per team van maximaal 
6 personen via wapenvanijlst.nl.

25 JAAR STADSHERBERG 
'HET WAPEN VAN IJLST' | 
Ergens in mei | 
in mei staat de familie Schreur alweer 
25 jaar aan het roer van Stadsherberg 
‘Het Wapen van IJlst’ en dit laten we 
natuurlijk niet zomaar voorbij gaan!


