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Wisseling van de wacht op de ‘Striidber’
Zaterdagavond 6 april draagt Siebo Zijsling namens de bemanning het helmhout van het 

skûtsje ‘Striidber’ over aan de nieuwe schipper (en omkesizzer van Siebo) Steven Zijsling. 

De eigenaren willen graag dat het Dryltser skûtsje ‘Striidber’ in de IFKS blijft zeilen om 

daarmee jongeren in en om IJlst de mogelijkheid te bieden met een skûtsje te zeilen.

Hoe is het begonnen?

Hans en Bouke Sikma en Siebo Zijsling zijn als 

achttienjarigen onder schipper Allard Sijperda begonnen als 

‘opvulling’ van de bemanning op ‘De Friesland’. Zij zeilden 

op donderdagavond mee omdat de uit het westen 

afkomstige bemanning door de week niet kon trainen. Later 

werd de ‘Striidber’ gekocht, waarmee de mannen in 1991 

voor het eerst zeilden. Het enthousiasme was zo groot dat 

er al op de Wymerts werd gezeild, terwijl de verf nog nat 

was, met als gevolg dat het witte tuig onder de verf zat. 

Hans, Siebo en Bouke namen eerst met z’n drieën een 

gedeeld aandeel in het skûtsje, later namen ze alle drie een 

eigen aandeel. Toen Lammert Wiersma in 1997 ook een 

aandeel kocht waren ze uiteindelijk met zijn vieren eigenaar 

van de ‘Striidber’.

Zeilen in de IFKS

Twee jaar later debuteerden ze met Siebo Zijsling als 

schipper in de B2-klasse van de IFKS. Destijds telde de 

IFKS naast de ‘grote A-klasse’ alleen een B1 en B2 klasse, 

geen C-klasse. Het debuutjaar verliep niet vlekkeloos, want 

de ‘Striidber’ sloeg om bij de wedstrijd in Sloten. Het 

tweede jaar promoveerde de ‘Striidber’ wel naar de 

A-klasse. Weliswaar op een tiende punt; als beste tweede 

van de beide B-klassen. In de jaren erna groeide de 

Striidber verder tot een vaste waarde in de grote A. 

Vriendenploeg

Als de mannen bij elkaar zitten, komen de (sterke) verhalen 

over het skûtsjesilen los. Maar wat maakt het skûtsjesilen nu 

zo mooi? Allereerst de hechte vriendenploeg. In al die 

twintig jaar waren er slechts enkele wisselingen onder de 

bemanning, uniek bij het skûtsjesilen. Jarenlang ging de hele 

ploeg; bemanning, vrouwen en kinderen (ca. 35 personen), 

een week het Friese water op. De laatste jaren met de ‘In 

Dubio’ met schipper Piet ten Woude. De kinderen noemden 

het de ‘fakânsjeboat’, omdat het voor hen een fantastische 

vakantie was. 

   

           Vervolg op blz. 5.



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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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

28 PGIJ Ringactiviteit - mediteren 7e avond

 Eehof, tel. 532229, 19.45 uur
31 Boeken uit de kerkbank - Johanneskerk
 Oosthem, 14.00 - 16.00 uur

april

1 PGIJ - schilderen in de 40-dagentijd

 Eehof, tel. 532203, 19.00 uur

2 PGIJ - schilderen in de 40-dagentijd

 Eehof, tel. 532203, 19.00 uur

2 PCBO afd. Sneek - 'Rouwgebruiken en rouw-

 sieraden'  expositie van voorwerpen die te maken

 hebben met rouwen en begraven, door dhr. 

 IJ. van Slooten, Schuttersveld, 14.30 uur

4 Suikerbroodactie De Stânfries

7 Kompaenenkoor - Hermeskerk Uitwellingerga,

 15.00 uur

10 PGIJ - Kerkcontactochtend Nij Ylostins,

 tel. 469506, 9.45 uur

13 Samen eten - Schaapskooi vanaf 17.00 uur

15 Vrouwen van Nu - een avond vol verhalen en

 liedjes met Joke Schilling en Kees van den Engel

15 Informatiebijeenkomst TinZ / Stipepunt Drylts

 over dementie, Eehof, 13.45 uur

16 PGIJ - Bijbelgespreksgroep, Eehof

 tel. 469506, 9.30 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 



Wisseling van de wacht op de ‘Striidber’
Vevolg van de voorpagina

Ze wisten ook niet beter omdat ze van kleins af aan 
meegingen en zijn opgegroeid met de ‘Striidber’ en het 
skûtsjesilen. Tot 2018 ging de hele Striidber-clan tijdens de 
IFKS ieder jaar na de wedstrijd in Hindeloopen op zondag 
(rustdag) kaatsen bij camping ‘It Soal’, afgesloten met de 
BBQ. Een aantal fans kwam dan ook langs om mee te 
kaatsen en te BBQ-en. Daarna gingen de ‘In Dubio’ en de 
kraanschepen van Baggerbedrijf Zijsling naar Stavoren voor 
de wedstrijd op maandag. De sportieve prestaties mochten 
er trouwens zijn en die telden meer hoogte- dan 
dieptepunten. Zo heeft de ‘Striidber’ in 2009 ‘Lemmer Ahoy’ 
gewonnen. Een fantastische prestatie, omdat een 
IFKS-skûtsje ‘Lemmer Ahoy’ won in een wedstrijdveld met 
SKS en IFKS skûtsjes. Helaas heeft de ‘Striidber’ de IFKS 
nog nooit gewonnen. Wel werd de ‘Striidber’ twee keer 2de 
en twee keer 3de; prestaties om trots op te zijn. Daarnaast 
boekten ze ook veel dagsuccessen. Het grootste 
dieptepunt? Unaniem: de degradatie in 2018 naar de 
B-klasse. Waarom ze het zo lang vol konden houden? 

‘Omdat we een heel hecht circus waren met z’n allen’. Dat 
is de allerbelangrijkste reden, dat is duidelijk. Met stip op 
twee staan de vaste schare Striidber-fans. Geweldig 
hoeveel mensen de ‘Striidber’ al die jaren gevolgd en 
aangemoedigd hebben tijdens het skûtsjesilen, maar ook 
met appjes en kaartjes etc. Ook nu Siebo en bemanning zijn 
gestopt wordt duidelijk hoeveel mensen de ‘Striidber’ een 
warm hart toedragen. Tenslotte, en zeker niet onbelangrijk, 
konden de eigenaren altijd gebruik maken van de faciliteiten 
op de werf van bemanningslid Piet ten Woude, waardoor de 
kosten laag konden worden gehouden. De eigenaren en 
‘oude’ bemanning wensen Steven en zijn bemanning heel 
veel succes! Zij blijven de ‘Striidber’ natuurlijk steunen en 
volgen en hopen hetzelfde van alle Striidber-fans! Alle 
Striidber-fans: bedankt voor jullie support namens de hele 
bemanning van de Striidber 2018.

Siebo, Hans S., Hans v.d. Z., Piet, Erik, Marten, Minne, 

Wyp, Hendrik, Aebele Lammert, Bouke, Steven en Douwe

Lezingen op Locatie
In het jubileumjaar 2018 heeft onze Werkgroep Historie IJlst 
een aantal lezingen op locatie georganiseerd over de 
geschiedenis van IJlst. We waren prettig verrast dat er 
zoveel belangstelling voor deze lezingen bestond. Dat heeft 
ons gesterkt om dit jaar een vervolg te geven aan deze 
Lezingen op Locatie. Bij de herdenking van de 2de 
wereldoorlog in 2019 is een viertal sprekers bereid 
gevonden hun verhalen te vertellen over de betekenis van 
deze wereldoorlog voor de IJlster samenleving. Gedeeltelijk 
zijn deze verhalen vorig jaar verteld in de Mauritiuskerk, 
maar we vonden het alleszins, uiteraard met enige 
uitbreiding, de moeite waard om deze verhalen opnieuw 
onder de aandacht te brengen. Sprekers op die avond 
zullen zijn:
Weltsje de Boer, Edsko Hekman, Eeltje de Vries en Rinke 
Schilstra. Hun verhalen uit eigen ervaringen zullen vooral 

gaan over de onderduiksituaties. 
De avond wordt gehouden op 25 april 2019 in de 
Doopsgezinde kerk, Eegracht 28 in IJlst om 20.00 uur. 
Graag willen wij u verzoeken om u op te geven via de 
website info@ijlst750.nl, dit vanwege de beperkte ruimte in 
de kerk. Aanmeldingen op volgorde van binnenkomst. Ook 
kunt u zich aanmelden op het VVV-kantoor, 
Geeuwkade 4 in IJlst. Het kantoor is open van 
13.00 tot 17.00 uur. Telefoon van het VVV-kantoor is: 
0515-535318. Als bijdrage in onze onkosten vragen we u 
€ 2,50 entree. Dit is inclusief koffie en of thee. Graag zien 
we uw komst tegemoet op donderdag 25 april 2019 in de 
Doopsgezinde kerk.

Werkgroep Historie IJlst

Mesotherapie bij Schoonheidssalon Hilda
Mesotherapie is het nieuwste op het gebied van 
rimpelvermindering en huidverjonging. De combinatie van 
Aesthetic injector mesogun en hyaluronzuur fillers zorgt 
voor een jongere en frissere uitstraling. De behandeling 
bestaat uit het inbrengen van hyaluronzuur d.m.v. 
oppervlakkige prikjes in de huid. Het puurste hyaluron is
100 procent afbreekbaar en blijft 12 tot 18 maanden 
stabiel. Rimpels verminderen tot 90 procent. Het 
verjongend effect is direct zichtbaar. 
Voor vragen over huidverbetering: 
Schoonheidssalon Hilda, tel.nr. 0515532592. 
hildavisser1958@hotmail.com.



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



Zonnepanelen voor molen ‘De Rat’
Momenteel worden plannen voorbereid om IJlst 
zelfvoorzienend te maken qua elektriciteit. Met de 
aanleg van de Stroomtuin lijkt dat doel gerealiseerd te 
kunnen worden. Maar ook houtzaagmolen ‘De Rat’ 
wordt binnenkort voorzien van zonnepanelen.

Houtzaagmolen ‘De Rat’ heeft er voor gekozen qua 
elektriciteit volledig zelfvoorzienend te worden. Uiteraard 
vraagt het zagen van stammen op windenergie geen 
stroom, maar voor verlichting en een aantal machines is 
natuurlijk wel elektriciteit nodig. Nadeel van het zagen op 
wind is dat er zonder wind niet gezaagd kan worden; de 
molen is volkomen windafhankelijk. Nu steeds meer 
bezoekers de molen weten te vinden en om teleurstelling bij 
hen te voorkomen is nu besloten de zaagramen elektrisch 
aan te drijven, waardoor feitelijk de toestand van de jaren 
twintig terugkeert, de periode waarin de molen stroom 
kreeg van de fa. Nooitgedagt. De elektriciteit wordt nu 
echter niet verkregen van het net, maar van zonnepanelen 
die op de molen worden aangebracht. Het wordt een uniek 
project, waarbij de zonnepanelen op de wieken worden 

aangebracht. Het gaat hier om experimentele panelen, 
welke flexibel zijn en dus aangepast kunnen worden aan de 
vorm van de wieken. Bovendien zijn de verschijningsvorm 
en de kleur zodanig, dat er nauwelijks verschil is te zien met 
de gebruikelijke zeilen. De capaciteit van de panelen is 
voldoende om de zaagramen in werking te zetten. 
Bovendien is de techniek zodanig aangepast, dat alleen op 
wind, alleen op elektriciteit of in een combinatie gezaagd 
kan worden, waardoor de snelheid van het zagen gestuurd 
kan worden. Eventuele overcapaciteit kan terug geleverd 
worden aan het net, waardoor dit zelfs een batig saldo op 
kan leveren. Maandag over een week zal worden begonnen 
met het plaatsen van de eerste panelen, welke met behulp 
van een speciale hoogwerker aangebracht zullen worden op 
de wieken. Inmiddels hebben meerdere (landelijke) media 
belangstelling getoond voor dit unieke experiment. Naar 
verwachting zal om 10.00 uur begonnen worden met de 
plaatsing. De aanwezige cameraploegen zullen rond die tijd 
de eerste plaatsing vastleggen en interviews hebben met de 
projectleiders. Een uniek moment in de historie van molen 
‘De Rat’ en van IJlst.

Twee leden in het zonnetje gezet 
tijdens de jaarlijkse ledenvergadering 
  van EHBO-IJlst e.o.
  Tijdens de jaarlijkse ledenvergadering van  

  de EHBO-vereniging IJlst e.o. zijn 2 leden  

  in het zonnetje gezet, te weten: Frans 

Schotanus en Jan Wagenaar. Frans Schotanus kreeg een 

oorkonde voor de vele werkzaamheden, die hij heeft verricht 

voor de vereniging. Hij is al meer dan 35 jaar lid en heeft 

vele jaren deel uitgemaakt van het bestuur. Jan Wagenaar 

kreeg een speldje voor zijn 25-jarig lidmaatschap van de 

vereniging. Al met al een feestelijke avond. We zijn naarstig 

op zoek naar nieuwe leden. Voor aanmelding en meer 

informatie kijk op de website www.ehbofriesland.nl onder 

het kopje afdeling IJlst.

 

Donderdag 4 april suikerbroodactie De Stânfries

Gymnastiekvereniging ‘De Stânfries’ houdt op donderdag 4 

april in IJlst de tweede editie van de suikerbroodactie. 

Tussen 18.00 uur en 20.00 uur komen leden van de club bij 

de deuren langs om een groot suikerbrood van Bakker De 

Boer te verkopen. De opbrengst van deze actie komt 

geheel ten goede aan de jeugd en wordt onder meer 

besteed aan de aanschaf van nieuw gymnastiekmateriaal. 

De Stânfries hoopt op deze 4de april wederom 500 

suikerbroden voor haar vereniging 

aan de man te kunnen brengen. 

De prijs voor dit heerlijke brood 

bedraagt slechts 5 euro! Steun 

andermaal onze florerende club door 

de aankoop van deze niet te overtreffen lekkernij van onze 

plaatselijke bakker. Vorig jaar was de verkoop een groot 

succes!

 



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

‘

Ik ben er weer mannen.’ ‘We hebben je eventjes gemist, 
Piebe, waar zat je, toch niet naar de wintersport geweest?’ 
‘Nee mannen, dat is niks voor mij op die lange latten. Ik had 
de griep en was zo min als potstro, dat ik heb een paar 
dagen op bed gelegen.’ ‘Heb je dan geen griepprik 
gehaald?’ ‘Jawel, maar ik had een andere variant van de 
griep, dat die prik hielp voor geen meter. Maar mannen, het 
is nu wel gebeurd met de winter, sneeuwklokjes in plaats 
van sneeuwvlokjes. En voor ijs moeten we straks maar weer 
naar de ijssalon.’ ‘Het toeristenseizoen komt er binnenkort al 
weer aan Piebe. En nog even, dan komt de brugwachter 

ook weer uit zijn winterslaap.’ ‘Nou die verhipte brug staat 
anders al vaak genoeg open. Daar heb ik al weer vaak staan 
wachten. Die baggerschepen varen maar af en aan en het 
duurt twee korten en twee langen voor ze door de brug zijn. 
Al die baggertroep dumpen ze in de Geeuw. Het lijkt wel of 
die zandgaten nooit vol komen. Nog even en IJlst is 
onbereikbaar. Dan lopen de kruisers en zo wat heen daar 
vast in de bagger.’ ‘Zo’n vaart zal het niet lopen, Piebe, 
maar er is inderdaad al heel wat troep gedumpt.’ ‘Over 
troep gesproken, wat stonk het laatst weer op een nacht. 
Bij de Pikpôlle hadden ze weer eens een keer een storing, 
dat het stonk als een barg. De wind stond zeker verkeerd, 
dat ik werd er ’s nachts wakker van en heb maar gauw het 
slaapkamerraam dichtgedaan. Nee mannen, dat is beslist 
geen lekker geurtje. Ik kan me voorstellen dat de mensen 
daar in de buurt er problemen mee hebben. Nou mannen, 
ik zal eens weer naar mem om te eten. Als zij aan het koken 
is, ruik ik die geurtjes heel wat liever en daar heb ik geen 
problemen mee.’

Weet wat je eet, huur een volkstuin!
Een moestuin biedt veel voordelen! Als je handig plant 
en zaait kun je het hele jaar door je eigen biologisch 
geteelde groenten eten! 

Stel je voor: je eigen sla, andijvie, bietjes, worteltjes, 
sjalotten, uien, komkommers, tomaten, venkel, spinazie, 
radijs, courgette, sperziebonen, aardbeien, frambozen, 
rabarber enz. op je bord in de zomer. In de herfst en winter: 
boeren-, witte-, rodekool, prei, pastinaken, winterwortelen, 
aardperen, pompoenen, noem maar op! Veel groenten en 
vruchten zijn goed te bewaren in de vriezer, in een laagje 
zand of in de jam. Moes tuinieren is ook een duurzame 
hobby! Jouw groenten zitten niet in plastic, zijn niet dagen 
op transport geweest, worden niet opgekweekt op 
substraten in verwarmde kassen en zijn onbespoten. En dan 
het sociale aspect! De contacten met je medetuinders, vaak 
worden zaden, zaailingen, planten en recepten uitgewisseld. 
Altijd leuk om even een gezellig praatje te maken met 
andere tuinders. Gezonde lichaamsbeweging in 
de buitenlucht krijg je helemaal gratis bij het werken op jouw 

volkstuin! Én het is een goedkope hobby! De huur bedraagt 
€ 0,30 per vierkante meter en jaarlijks € 6,00 contributie. Er 
zijn percelen van 50 en 100 vierkante meter, maar je kunt 
ook met meerdere tuinders op één perceel tuinieren. Op 
beide locaties van de Volkstuinvereniging IJlst zijn nog 
tuinen vrij: je kunt dus zo beginnen en al deze zomer 
genieten van jouw eigen geteelde groenten, fruit en 
bloemen. Als je onbekend bent met het kweken van 
groenten hoeft dat geen drempel te zijn, want op beide 
tuinen zijn altijd tuinders die de startende en onervaren 
volkstuinder met raad en advies terzijde willen staan. Kom 
vrijblijvend een kijkje nemen! Neem contact op met:
Súdergotún: Roel de Jong 06 25482482 / 0515-532455
Himdykstún: Hannie Haven 06 29290584 / 0515-532182
Volg ons ook op Facebook: 
Volkstuinvereniging IJlst en Omstreken.

Permacultuur Deelmoestuin IJlst
Ik ben op zoek naar stadsgenoten die samen met mij op de 
Himdykstún een tuin willen inrichten op basis van de 
principes van de permacultuur. Het wordt een moestuin met 
vruchtgewassen, groenten, kruiden en bloemen. Momenteel 
volg ik de cursus ‘Moestuinieren op grote schaal’, 
georganiseerd door Netwerk Duurzame Dorpen. Met deze 
cursus leren we een permacultuurtuin ontwerpen en 
opzetten. Het doel van de cursus is: dit ontwerp ten uitvoer 
te brengen in je eigen leefomgeving en daar mensen uit de 
omgeving bij te betrekken. Omdat ik al jaren volkstuinier op 
de Himdykstún te IJlst, wil ik het ontwerp graag realiseren 
op deze tuin. Mijn uitgangspunt: gezamenlijk een tuin 
aanleggen waarbij het werk, de kosten, kennis en uiteraard 
de oogst worden gedeeld. Mijn oog is gevallen op een stuk 

tuin van ruim 100 m² met boomwal (op het noorden) en 
compostbak. Deze tuin was de afgelopen jaren altijd 
verhuurd en hoeft dus niet ontgonnen te worden. Mijn 
vraag: heb je een paar uurtjes tijd in de week en lijkt het je 
leuk deel te nemen aan de Permacultuur Deelmoestuin, 
laat het mij weten via hanniehaven@hotmail.com. Ervaring is 
niet nodig, het doel is ook om anderen te enthousiasmeren 
voor deze mooie hobby. Praktische informatie: Maximaal 
aantal deelnemers: 6. Kosten: ± € 20,00 per jaar p.p. 
(tuinlidmaatschap tuinseizoen 2019, gedeelde tuinhuur en 
kosten tuinzaden en planten). Zie ook 
www.permacultuurnederland.org.

Hannie Haven



                         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

Een frisse voorjaarswind 
is door de winkel gewaaid. 

We hebben een kleurige 
collectie kleding 

en 
modeaccessoires, 
maar ook leuke 

cadeau-artikelen!

Nieuwsgierig geworden en 
inspiratie opdoen?

Wees welkom en kom 
gezellig langs!

                      
 
     
Uitvaartvereniging „Laatste Eer” IJlst 

              
 

Uw levensverhaal… 

 
Dat ieder mens een uniek levensverhaal heeft, realiseren 
nabestaanden zich vaak pas na het overlijden van hun dierbare.  
Verdriet, herinneringen en praktische beslommeringen vragen na 
het overlijden om aandacht.  
 
In deze moeilijke periode kunnen sprekers een helpende hand 
bieden aan de nabestaanden.  
 
Zij kunnen bijdragen aan een waardig afscheid van een dierbare 
door: 

 in gesprek te gaan met de nabestaanden en in overleg een 
toespraak voorbereiden; 

 samen met de nabestaanden en uitvaartverzorger de 
uitvaartceremonie samenstellen: programma, muziek,  
eventuele rituelen en taakverdeling; 

 te spreken tijdens de uitvaartplechtigheid.  
 
Theresia Rook van Humanistische Uitvaartbegeleiding Fryslân zal 
uitgebreid vertellen over haar werk, na afloop van de 
Algemene Ledenvergadering van Uitvaartvereniging ‘Laatste Eer’ 
op donderdag 11 april a.s. om 20.00 uur  in M.F.C. De Utherne.  
 
Na afloop is er volop gelegenheid om vragen te stellen en met 
elkaar hierover in gesprek te gaan.  
 

                      U bent van harte welkom! 
 



Agenda Perron2 april

De Perron2 tuin is er voor iedereen

Na een paar wel heel warme lentedagen zijn de tuinkriebels 
niet meer weggegaan. In de bakken op Perron2 komen de 
knoflookplantjes van Teun al op en in de borders komt van 
alles tot bloei (ook het onkruid!). Er is weer genoeg ruimte om 
groente te zaaien of te planten. Ons vaste koolmezenechtpaar 
heeft hun schoongeborstelde huis grondig geïnspecteerd en 
is bij verschijning van deze krant misschien al aan het 
inrichten geslagen. Kortom, het is een feest om in de Perron2 
tuin te vertoeven. Wij zijn er regelmatig maar als je zelf in de 
tuin aan de slag wilt mag dat ook. Meld je even zodat we uit 
kunnen leggen waar alles staat of houd de weekagenda in de 
gaten!

Op het breicafé van 2 april hebben we een bijzondere gast: 
Dorine van den Beukel vertelt over haar zoektocht naar 
restanten van de Nederlandse maakindustrie. Hoe gaan we 
om met onze grondstoffen en kunnen we de meest basale 
producten voor levensonderhoud nog maken? En… hoe 
ingewikkeld is het eigenlijk om van schapenwol een paar 
sokken te breien? Niet zo ingewikkeld, zou je denken, 
schapen genoeg in het weiland. Maar hoe kom je aan een 
paar sokken van Nederlandse wol als er geen spinnerijen 
meer zijn? Dorine vertelt het verhaal van Expeditie Sok en 
iedereen die sokken wil leren breien of dat allang kan is van 
harte welkom.
Op de hoogte blijven? Aanmelden voor de weekagenda kan 
via www.perron2.nl.
Met hartelijke groet, het team van Perron2

Iedere vrijdag 13.00 u – 14.00 u Perron2 beweegt!

Dinsdag 2 19.30 u – 21.00 u Breicafé met Dorien van den 

Beukel

Donderdag 4 19.30 u – 21.00 u Rond de Tafel: wat doen 

we tegen verspilling?

Maandag 8 en 15 15.00 u – 17.00 u De tuin in!

Dinsdag 9 en 23 19.30 u – 21.00 u      Inloopkoor

Zaterdag 13 9.30 u – 11.00 u Schrijven voor Amnesty

Zaterdag 13 11.00 u – 12.00 u Rommelruimerswandeling

Zaterdag 13 11.00 u – 14.00 u Repair Café  

Zondag 14 20.00 u – 21.00 u Stadsverlichting 

Donderdag 18 10.00 u – 11.30 u Rond de Tafel: wat 

doen we tegen verspilling?

Vrijdag 19 17.00 u – 19.30 u Samen vegetarisch koken

Vrijdag 19 20.00 u – 22.00 u Filmdialoog: Finding your 

Feet

Repair Café IJlst
Wist u dat: het repareren van één product in een Repair 
Café tot 24 kilo CO2-uitstoot kan voorkomen? Dat is één van 
de conclusies die Steve Privett trekt in een onderzoek 
waarmee hij onlangs afstudeerde aan de 
Universiteit van Surrey (VK).*
Repareren heeft dus zin! Wist u dat IJlst ook een Repair Café 
heeft? Ga eens langs en ervaar zelf hoe leuk het is om samen 
iets te repareren en hiermee een bijdrage te leveren aan een 
duurzame samenleving.

Repair Café IJlst
Bij Perron2 staat iedere derde zaterdag van de maand van 
11.00 tot 14.00 uur een team van enthousiaste reparateurs 
voor u klaar. Samen met u kijken ze of iets – dat u eigenlijk 
weg had willen gooien – nog te repareren is. Er zijn 
3 categorieën:
•  elektrische apparaten
•  kleine huishoudelijk spullen (kleine meubels/  
 speelgoed/etc.)
•  alles op het gebied van textiel
Daarnaast is Douwe Bouma aanwezig om vragen omtrent 
het gebruik van de computer te beantwoorden.

Voor en met elkaar
Het Repair Café wordt gerund door deskundige vrijwilligers. 
Het is de bedoeling om de reparatie samen uit te voeren, 
zodat u er zelf ook nog iets van opsteekt. Dus heeft u iets te 
repareren, maar weet u niet hoe? Kom dan langs bij het 
Repair Café bij Perron2. Het eerstkomende Repair Café is op 
13 april 2019.

Gratis
De toegang en het repareren zijn gratis. Mochten er 
onderdelen nodig zijn, dan overleggen we dit even met 
elkaar. Een vrijwillige bijdrage ten behoeve van het 
Repair Café en Perron2 is altijd welkom!

* Lees het hele bericht over het onderzoek van Steve Privett 

Stichting Repair Café



✔  Verpleging en verzorging

✔  24-uurs alarmering

✔  Hulp in de huishouding 0900 - 1722 
www.patyna.nl

VERTROUWD 

BIJ U THUIS

Heeft u vragen of bent u op zoek 
naar een passende oplossing?



Samen eten

Op 13 april 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

    Activiteitenaanbod van Nij Ylostins voor de maand mrt/apr  2019 .            
Datum Activiteit               Tijd. 
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 feb  Soosmiddag     15.00 

27 mrt  Koffieochtend     09.45 

27 mrt  Biljarten/kaartclub    14.00 

28 mrt  Gymnastiek     14.00 

29 mrt  Aquarelles     14.30 

31 mrt  Koffie/theemomentje   15.00 

01 apr   Sjoelen     14.00 

02 apr  Creatief café     09.30 

03 apr  Koffieochtend     09.45 

03 apr  Biljarten/kaartclub    14.00 

04 apr   Gymnastiek     14.00 

04 apr  Zanguurtje     15.30 

05 apr  Aquarelles     14.30 

07 apr  Koffie/theemomentje   09.45

     

Datum          Activiteit                      Tijd. 
08 apr  Sjoelen      14.00 

09 apr  Creatief café      09.45 

10 apr  Kerkcontactochtend     09.45 

10 apr   Biljarten/kaartclub     14.00 

11 apr  Gymnastiek      14.00        
12 apr  Aquarelles      14.30 

12 apr   Bingo       19.30 

14 apr     Koffie/theemomentje    15.00 

15 apr  Sjoelen      14.00 

16 apr   Creatief café      09.30 

16 apr  Filmmiddag      15.00 

17 apr  Koffieochtend      09.45 

17 apr   Biljarten/kaartclub     14.00 

18 apr    Gymnastiek      14.00 

18 apr  Zanguurtje      15.30 

19 apr  Aquarelles      14.30 

21 apr  Koffie/theemomentje    15.00 

22 apr  Sjoelen      14.00 

24 apr   Creatief café      09.30 

24 apr  Soosmiddag      15.00 

                           Wilt u contact met ons opnemen, dat kan via 

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

Het is nu nog redelijk rustig op de grachten en in de 
overtuinen in IJlst, maar op 1 juni a.s. zal dit niet het 
geval zijn. 

Voor de 10de keer in ons mooie stadje wordt de 
Overtuinenfair georganiseerd. De aanvragen voor 
bemanning van de stands loopt gestaag door. We hebben 
nog plaats voor Dryltser ondernemers en/of hobbyisten die 
hun producten willen laten zien en/of aan de man willen 
brengen. Om de 10de keer een extra feestelijk tintje te 
geven richten we een gezellig horecaplein in vlak bij de pijp 
en het gelesteentjesgebouw aan de Eegracht. Hier kun je 
genieten van (een) natje(s) en (een) droogje(s), het prachtige 
uitzicht over de Ruterpolder, sociale contacten leggen en 
energie opdoen voor nog een rondje over de fair. Voor 
opmerkingen, aanmeldingen, vragen of iets dergelijks zijn 
we bereikbaar via de 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

 

 

Gastouderopvang Villa 
Kindervreugd opent haar 
deuren in IJlst

Gelske Nieuweboer, getrouwd en 2 kinderen van 14 en 
15 jaar, is in juli 2014 met haar gezin vanuit Sneek naar 
IJlst verhuisd en dat bevalt goed. In Sneek heeft Gelske 
9 jaar opvang aan huis gedaan. Door de verhuizing 
was ze daarmee gestopt om weer in de zorg te gaan 
werken, waar ze ook haar diploma heeft behaald. Twee 
jaar geleden kriebelde het toch wel weer en is ze bij 2 
gezinnen aan huis gestart met opvang. Momenteel 
doet ze dat nog bij één gezin in IJlst, maar ze wil graag 
op de andere dagen thuis uw kinderen opvangen. Een 
uitspraak van Gelske: ‘Ik bezit zoveel liefde dat ik die 
graag wil delen’. Kernbegrippen daarbij zijn: 
geborgenheid, vertrouwen, lachen, spelen, knutselen, 
naar buiten en ontplooien. Elk kind is uniek…een kind 
mag kind zijn. Zoekt u opvang voor uw kind(eren)? 
Neem dan contact op en Gelske gaat samen met u 
bekijken wat zij voor u kan betekenen.

Nieuw in IJlst...

Ylostinslaan 72, IJlst

06 - 46042130    
villakindervreugd@gmail.com

Gastouderopvang
Villa Kindervreugd

Kinderen 0-12 jaar 
welkom



Woonplannen in IJlst
In het vorige Kypmantsje las u de laatste stand van zaken 
met betrekking tot de herbestemming van het 
gemeentehuis. Op 20 februari had de werkgroep Wonen in 
IJlst hierover een gesprek met de gemeente. De werkgroep 
heeft groen licht gekregen om samen met de gemeente een 
plan te ontwikkelen voor het gemeentehuis dat gebaseerd is 
op de keuze van de mienskip zoals uit het onderzoek van 
2017 is gebleken. Dat wil zeggen: zelfstandige (duurzame) 
woningen voor verschillende doelgroepen, een 
gemeenschappelijke ruimte voor gezamenlijke activiteiten, 
ruimte voor zorgaanbieder(s) en welzijnsorganisaties en een 
gemeenschappelijke (moes)tuin. Er heeft zich al een groep 
belangstellenden aangemeld tijdens de bijeenkomsten op 
Perron2 in november. Wilt u zich hier ook voor aanmelden 

dan kan dat via info@perron2.nl.
In hetzelfde Kypmantsje las u eveneens het conceptplan 
voor een nieuwe woonvorm van Ronald Boonstoppel en 
Klaas Douma, met de vraag of er belangstelling voor was. 
Dit plan heeft ook in het Sneeker Nieuwsblad gestaan. Ook 
Ronald en Klaas hebben hierover een gesprek gehad met 
de gemeente en groen licht gekregen om samen met hen 
verdere plannen uit te werken. Inmiddels is er al een groep 
mensen uit de hele gemeente, die heeft aangegeven 
hierover mee te willen denken. Dit plan staat in eerste 
instantie los van het plan voor het gemeentehuis. We hopen 
u zo voldoende te hebben geïnformeerd.

Werkgroep Wonen Stadsbelang IJlst

Thema-avond in IJlst over omgaan met het levenseinde

Deze avond vindt plaats op 21 maart 2019 in de Eehof, 
naast de Mauritiuskerk. Vanaf 19.30 uur is er een 
inloopmoment en om 19.45 uur begint de avond.
Het is géén onderwerp voor een verjaardagsfeestje. Praten 
over het levenseinde is nu eenmaal voor veel mensen lastig. 
Je wilt er niet graag bij stil staan. We zijn bij dit gevoelige en 
vaak aangrijpende onderwerp voorzichtig. Terwijl we heel 
goed weten: ééns is het zover. Hoe kunnen we met elkaar in 
gesprek raken over afscheid, angst, vertrouwen, 
levensvragen. Wat is de helende werking van het bespreken 
van omgaan met het levenseinde voor degene die gaat 
sterven en welke troost kunnen familie en vrienden daaruit 
putten tijdens en na het stervensproces. Dokter Ed Drenth, 
voormalig huisarts te IJlst en tevens Scenarts, zal samen 
met dominee Aart Veldhuizen, werkzaam als geestelijk 

verzorger in Bloemkamp en predikant in Langweer de avond 
verzorgen. Er zullen vele onderwerpen voorbij komen zoals: 
wat houdt palliatieve zorg in, welke behoeften heeft de mens 
die gaat sterven, hoe kun je als familie en vrienden nabij zijn, 
wat is een goede dood…, welke wettelijke voorwaarden zijn 
er verbonden aan euthanasie, hoe denkt u zelf over de 
cyclus van geboren worden / leven en sterven, welke 
zingeving speelt daarbij een rol. Hartelijk welkom! Een 
belletje naar Bep Tabak 531805, Sietske Schraa 531632 of 
mailtje naar Ingrid Jutte (ingridjutte@hetnet.nl) is voor ons 
heel handig. Alvast dank.

Van harte welkom namens de commissie 
Ontmoeting & Bezinning PKN IJlst

Kompaenenkoor heeft nieuwe dirigent
Het Kompaenenkoor ‘’t Skip sûnder roer’ heeft vorig jaar, na 
ruim 25 jaar, afscheid genomen van dirigent 
Harm van der Meer. Sinds september staat het koor onder 
leiding van haar nieuwe dirigent Louiza Saitova. Louiza, die 
afkomstig is uit Tsjetsjenië en in Moskou muziek studeerde, 
woont sinds 2004 in Woudsend en heeft de leiding over 
meerdere koren, waaronder nu ook het Kompaenenkoor. 
Met de komst van Louiza is er ook het één en ander 
veranderd. Het repertoire is her en der aangepast en 
vernieuwd, de repetitieavond is van de vrijdag naar de 
donderdagavond gegaan en de locatie van repeteren is nu ’t 
Anker in Oosthem. Wat niet is veranderd is het 
enthousiasme van de ruim dertig zangers en muzikanten die 
om de veertien dagen bijeenkomen. De instrumentale 
begeleiding wordt verzorgd met accordeon, keyboard, 
gitaar en mandoline.
Op zondagmiddag 7 april aanstaande om 15.00 uur 
zullen we ons eerste optreden onder leiding van 
Louiza houden in de Hermeskerk van Uitwellingerga.

Louiza heeft, gezien haar achtergrond, een indrukwekkend 
verhaal en treedt dan ook solo op met een aantal door 
haarzelf geschreven liederen. U bent van harte uitgenodigd. 
De entree is gratis, na afloop is er een collecte.

 Aan de leden van 

Uitvaartvereniging „Laatste Eer” IJlst 
 

 
Hierbij wordt u van harte uitgenodigd voor de jaarlijkse 

Algemene Ledenvergadering van onze vereniging op  

donderdag 11 april 2019 om 20.00 uur  in  

M.F.C. De Utherne te IJlst. 
 

Met spreker: Mevrouw Theresia Rook van Uitvaartbegeleiding Fryslân  
 

Aan de orde komen o.a. de volgende punten: 

 Jaarverslag 2018 

 Bespreken en vaststellen jaarrekening 2018, verslag kascommissie over 2018 

 Vaststellen vergoeding en contributie voor het jaar 2019 

 Mevrouw Theresia Rook van Uitvaartbegeleiding Fryslân vertelt over haar werk  

 Gelegenheid om vragen te stellen en in gesprek te gaan   
 

 



1e plaats voor Twan Gerritsma
Het karatetoernooi de Ommelander Cup in Appingedam. 
Zaterdag 9 februari werd voor de 7e keer de Ommelander 
Cup gehouden, georganiseerd door Dojo Kyocho uit Delfzijl. 
Evenals vorig jaar is Twan Gerritsma 1e geworden in zijn 
poule. Hij heeft zijn partijen overtuigend gewonnen op zijn 
techniek. Eén partij stond hij op achterstand, maar door 
goed geplaatste mawashi geri’s (schop naar het hoofd) 
haalde hij de partij naar zich toe, zodat hij kampioen werd in 
zijn poule. Brian Bergman en Angelique Hendriks werden in 
hun poule 2e. Ze moesten allebei flink aan de bak want de 
tegenstanders waren van een goed niveau. Hidde Lobstein 
en Daniël Hollander behaalden de 3e plaats in hun poule. 
Daniël deed voor de 1e keer mee; hij was de kleinste in zijn 
poule maar hij liet zich niet uit het veld slaan. Ook Hidde 
heeft zijn mannetje gestaan, hij zat in de poule bij Twan. 
Ernst Weistra, Renzo Visser en Melvin van Dalen deden mee 
aan het Kata gedeelte. Dit is een vorm van verschillende 
technieken, die de leerlingen aan een jury moeten laten zien 
in een loopvorm, waarvoor punten behaald kunnen worden. 

Renzo Visser ging door naar de finale maar viel helaas 
buiten de prijzen.

De Stânfries 3x Fries Kampioen turnen jongens
Zaterdag 2 maart vond in Lemmer de 2de turnwedstrijd 
plaats. De uitslag van beide plaatsingswedstrijden is gelijk 
de uitslag voor het Fries Kampioenschap en levert plaatsing 
op voor de Noord Oost finale. 13 turners van g.v. De 
Stânfries namen deel aan dit kampioenschap en 
Hijlke Wiersma, Dhanro Karsters en Niele Wiebe Bakker 
keerden huiswaarts met de Friese titel.

Dag uitslag: 
Niveau 21   benjamin          1e Hylke Wiersma
instap   4e Jens Tuinstra
niveau 19    benjamin 3e Dhanro Karsters
instap   3e Tim Zwaneveld
niveau 18    instap  4e Jesper Jansen
   5e Gijs de Bruijne
Niveau 17    pupil  1e Niels Wiebe Bakker
   2e Remon Walta
   3e Niek Bergstra
   4e Jelmer Kuipers
   9e Dani van Houten
   12e Mark Sybrandy
Niveau 17    jeugd  3e Thijs Kiwiet

Fries Kampioen: Hylke Wiersma, Dhanro Karsters en Niels 
Wiebe Bakker
2e Jelmer Kuipers
3e Gijs de Bruijne, Remon Walta, Thijs Kiwiet
Naast bovengenoemde jongens van het FK mogen de 
volgende turners mee doorstromen naar het Noordelijk 
kampioenschap:
Jens Tuinstra, Tim Zwaneveld en Jesper Jansen
De 1e plaatsingswedstrijd voor de jongste turnsters van De 
Stânfries vond plaats op 9 februari in Makkum. 

Ook hier een ware prijzenregen. In 5 verschillende 
leeftijdscategorieën en 3 niveaus kwamen 20 turnsters van 
de IJlster vereniging uit en 13 veroverden een medaille.

Uitslagen:
Goud: Renske Lukkien, Yeldau Roukema, Nora Barth en 
Cameron Spoelman
Zilver: Juune Pot, Rianne v.d. Sluis, Anca Fera v.d. Meulen, 
Elyza Visser, Indy de Vries, Wieke Toonstra
Brons: Mirthe de Graaf, Janna v.d. Veen
Vanwege het grote aantal deelneemsters kreeg 
Anouk Westerveld een medaille voor de 4e plaats. De 
overige turnsters behaalden geen medaille maar eindigden 
ook bovenaan in de lijst.
Hanne Bouma en Kirsten Tigchelaar 4e, Noëlle Nauta 5e, 
Anna Pietersma en Maren Bouma 6e, Elbrich Hoomans 7e 
en Joanna Rixt Feenstra 8e.
De 2e plaatsingswedstrijd vindt plaats op 30 maart in 
Oudehaske en dan wordt bekend gemaakt wie deel mogen 
nemen aan het FK op 18 mei in Sneek.

Beste ijsliefhebbers
De voorbereidingen voor het nieuwe ijssei-

zoen zijn al weer in volle gang. Paasweekend 

(vanaf vrijdag 19 april) gaan we weer open! 

Exacte openingstijden hangen op de deur en 

zijn terug te vinden op onze website 

www.noccio.nl. We hebben dit seizoen een 

aantal nieuwe producten, leuke acties en uiteraard weer 

heerlijk ijs! Wij hebben er zin in! U ook? Tot snel bij 

Noccio IJs & Koffie!

 



 

NOTARISKANTOOR

ELLEMERS

Telefoon 0515 - 42 98 88   

E-mail info@notarisellemers.nl 

Website notarisellemers.nl   

Bezoekadres Oude Koemarkt 77-79, Sneek

Naarmate u ouder wordt, neemt uw afhankelijkheid meer toe. 

Houd vooral de regie in eigen hand en leg uw wensen en behoeften tijdig vast. 

Gratis inloopspreekuur, elke donderdag van 14.00-17.00 uur. 

Meesterlijk in persoonlijk advies. 

Levenstestament.
Wie behartigt uw belangen 
als u het zelf niet meer kunt? 
Laat u informeren....



 

Kent u TinZ?
Het Stipepunt Drylts organiseert op maandag 15 april, 
om 13.45 uur, in samenwerking met TinZ, een 
informatiebijeenkomst in de Eehof, naast de Mauritiuskerk. 
U bent daarbij van harte welkom. Medewerkers van TinZ 
geven informatie over dementie, thuismogelijkheden, het 
Alzheimer Café, ondersteuning door de W.M.O., enz. TinZ is 
onderdeel van Thuiszorg Zuid-West Friesland. Verspreid 
over de gehele provincie bieden casemanagers 
ondersteuning bij (vermoedens van) dementie. Ze 
ondersteunen de cliënt en diens mantelzorger bij het maken 
van keuzes of het oplossen van praktische problemen. Ze 
maken hierbij gebruik van sociale verbanden. Het doel is 
regieversterking van de cliënt en zijn of haar omgeving ten 
einde de zelfredzaamheid en maatschappelijke participatie 
te bevorderen. De casemanager geeft informatie en advies, 

maar vooral ook uitgebreide vraagverheldering en 
ondersteuning. De casemanager is een professional die 
onderdeel uitmaakt van een lokaal samenwerkingsverband, 
gericht op thuiswonende mensen met dementie en hun 
naasten. Met behulp van de casemanager kan de cliënt zo 
lang mogelijk, in harmonie met de omgeving, thuis blijven 
wonen. Opgave voor deze bijeenkomst kan via het 
Stipepunt Drylts, maar u kunt ook onaangekondigd binnen 
lopen. Het Stipepunt Drylts is bereikbaar op 06-52.07. 
11.20, het mailadres is stipepuntdrylts@voorelkaardoen.nl. 
Medewerkers van het Stipepunt Drylts zijn aanwezig op 
Galamagracht 31 te IJlst, op woensdagmorgen en 
vrijdagmorgen, van 9.30 uur tot 11.30 uur. 
Wij zijn dan uiteraard telefonisch bereikbaar, maar op ook 
maandagmorgen, op dezelfde tijden.

    Weer volop cultuur bij It Podium in IJlst

Bandpresentaties
Na 2 succesvolle bandpresentaties bij It Podium is het in 
maart de beurt aan JAS (Just A Shadow) om op 29 maart 
zichzelf te presenteren. Gegarandeerd een gezellige avond 
die om 20.30 start.
Tweede oefenruimte
De tweede oefenruimte is in gebruik genomen. We nodigen 
iedereen uit om eens te komen kijken. Nog een mogelijkheid 
om te oefenen/repeteren of uit te voeren voor iedereen die 

gebruik wil maken van de diensten die er zijn. Aanwezig is 
een volledige oefeninstallatie voor bands, zangers, 
zangeressen en alle gezelschappen die iets willen 
presenteren c.q. uitvoerend kunstenaar zijn. Ook voor 
theateruitvoeringen voor ongeveer 65 bezoekende mensen 
is er een theater met alle mogelijkheden. Wij nodigen alle 
particulieren, verenigingen en stichtingen uit om langs te 
komen en te onderzoeken welke samenwerkingen er 
mogelijk zijn.

Timmerdorp 2019!
Vorig jaar hebben bijna 50 basisschoolkinderen meegedaan 
aan het 1ste timmerdorp dat in IJlst is georganiseerd. Wij 
hebben veel enthousiaste reacties mogen ontvangen; niet 
alleen van de kinderen, maar ook van hun ouders en de 
vrijwilligers. Vandaar dat wij het aandurven om hier een 
traditie van te maken en ook in 2019 samen met de 
gemeente SWF een timmerdorp te organiseren. Net als 
vorig jaar is ook dit jaar het Timmerdorp in de 1ste week van 
de schoolvakantie.
De dagen zijn: maandag 15 juli, dinsdag 16 juli en 
woensdag 17 juli.
Het Timmerdorp is bestemd voor de basisschoolkinderen in 
de leeftijd van 8 tot en met 12 jaar. Aanmelden kan later dit 
schooljaar via een formulier dat op de basisschool wordt 
uitgereikt. Woont u in IJlst of Oosthem en bezoekt uw kind 
niet in IJlst de basisschool maar wilt u wel graag dat hij of zij 
meedoet aan het Timmerdorp in IJlst? Dan kunt u een mail 
sturen naar info@ijlst750.nl, dan sturen wij u later een 
aanmeldingsformulier. Vorig jaar hebben veel vrijwilligers 
ervoor gezorgd dat het Timmerdorp een groot succes werd. 

Opnieuw willen wij graag een beroep op u doen. Bent u één 
of meerdere dagen of dagdelen beschikbaar als vrijwilliger 
dan horen wij dat graag. Een mail naar info@ijlst750.nl is 
voldoende, wij nemen dan contact met u op. Wij hebben er 
alle vertrouwen in dat ook dit jaar het Timmerdorp een groot 
feest voor jong en oud wordt.

Werkgroep Timmerdorp

Stichting IJlst 750



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
Bent u toe aan een nieuwe E-Bike?

Vrijdag 19 & zaterdag 20 april houden wij onze jaarlijkse E-Bike opstapdagen. 
Op beide dagen staat er een deskundig team van diverse merken voor u klaar 

om u te informeren welke E-Bike het beste bij u en uw budget past. 

De Gazelle Orange HMB met 300Wh accu is nu in de aanbieding van €. 2549,- nu voor €. 2289,-*

Accu upgrade 400Wh + €. 150,- = €. 2439,-*        Accu Upgrade 500Wh + €. 350,- = €. 2639,-*

*actievoorwaarden: 
Actie loopt tot 31 maart ’19. Geldt ook voor te bestellen E-Bike
Geen inruil mogelijk.
    
    De E-Bike wordt geheel rijklaar afgeleverd inclusief servicepakket.



Museum Houtstad IJlst vanaf 6 april weer elke dag open

Na een fantastisch eerste jaar met bijna 5.000 bezoekers 

begint 6 april ons nieuwe seizoen. Onze vrijwilligers hebben 

hard gewerkt om alles nog aantrekkelijker te maken voor de 

bezoekers. We zijn dus 7 dagen van de week open van 

13.00-17.00 uur. Voor groepen zijn we er altijd, alleen eerst 

wel een afspraak maken. Om alles soepel te laten verlopen 

is er nog plaats voor nieuwe vrijwilligers. Het enthousiaste 

team gastheren en -dames voor de balie kan nog best wat 

versterking gebruiken. Kom gewoon eens kijken, ons team 

is heel positief over het werken met mensen die ons 

bezoeken. We zullen u dit seizoen verrassen met een aantal 

nieuwe aanwinsten en activiteiten. U bent van harte welkom! 

Kijk ook op Facebook voor het laatste nieuws.

Bestuur Museum en Werkplaats Houtstad IJlst

Boeken uit de kerkbank!

Er is weer een Boekenruilbeurs in de

Johanneskerk in Oosthem

op

Zaterdag 30 maart 2019

van 14:00 – 16:00 uur

Leg je gelezen boek(en) in de kerkbank en zoek 

één of meer leuke boeken uit om mee te nemen. 

Je mag natuurlijk ook zonder boek binnenlopen en 

boek(en) uitzoeken.

Gezellig, met veel mooie, leuke boeken en alle tijd 

om onder het genot van een (gratis) kopje koffie of 

thee gezellig met elkaar over boeken (of andere 

zaken) te praten.

Iedereen is van harte welkom!!

N.B.: In april is er geen ‘Boeken uit de kerkbank’. 

De volgende is op

zaterdag 18 mei 2019.

Wil je niet zo lang wachten? 

Kom dan naar de Boekenmarkt op zaterdag 

13 april 2019

van 09.00 - ±16.00 uur in het Dorpshuis van 

Folsgare

Heb je vragen neem dan contact op via: 

06-125 85 343 of gdw2@ziggo.nl

 

Vishandel Schinkel stond op vrijdag  22 februari jl. 
voor het eerst met de nieuwe verkoopwagen in IJlst.



NIJS ÚT IT WAPEN

MAART/APRIL 2019

Agenda

Graag tot ziens in Stadsherberg ‘Het Wapen van IJlst’

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

Wat een verwennerij al in februari; we konden al heerlijk genieten van de 
eerste zonnestralen op ons terras. De lente begint dan echt te kriebelen. 
We hebben nog een aantal leuke dingen op het programma voordat het 
terrasweer echt begint! Check snel de agenda voor ons programma in deze 
maanden.

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

STRIIDBER FEEST | Zaterdag 6 april | 
19.30 UUR | Zie verderop in het 
Kypmantsje voor meer info

PASEN | 19 t/m 22 april Van brunch tot 
lunch en van borrel tot diner. 

Dit  weekend staat geheel in het teken 
van vrienden en familie. Kijk snel op de 
website naar de activiteiten.

TRAVELIN’BAND | Zaterdag 12 mei | 
20.00 UUR | In het kader van het 25-jarig 
bestaan treedt zaterdagavond de 
Travelin’ Band, the sound of Creedence 
Clearwater Revival op. Door de stem 
van Lody Franzen, de guitar-riffs van 
Frans Bekema en de rhythm-sectie 
Sjaak Bekema en Lody Kramer ontstaat 
een sound die duidelijk de sfeer en het 
geluid uitdraagt van Creedence 
Clearwater Revival.

PERSONEEL GEZOCHT!
We zijn ter versterking van ons team 
ook weer op zoek naar nieuwe 
medewerkers voor keuken, bediening, 
afwas en schoonmaak. Ben je 16 jaar of 
ouder en beschikbaar in de vakantie? 
Mail dan je CV met motivatie naar 
vacatures@wapenvanijlst.nl


