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In mei 1994 werd de familie Schreur eigenaar 
van Stadsherberg ‘Het Wapen van IJlst’. 
Daarmee kwam een eind aan een roerige 
periode met diverse eigenaren en exploi-
tanten van deze uit de achttiende eeuw 
daterende horecagelegenheid. In mei is het 
dus 25 jaar geleden dat de fam. Schreur aan 
het roer kwam. Een moment om kort terug te 
blikken, maar ook om een feestje te vieren.

In de loop der jaren heeft de Stadsherberg vele eigenaren 

en exploitanten gekend. In de periode 1978 – 1986 volgden 

de eigenaren elkaar in rap tempo op. Regelmatig werd er 

door vastgoed bv’s geschoven met de panden, totdat er in 

1986 enige stabiliteit ontstond. Na de overname door de 

familie Schreur ontwikkelde de Stadsherberg zich tot een 

befaamd café-restaurant. Naast de panden Galamagracht 2 

en 3 werd het bedrijf in 1996 uitgebreid met het pand 

Galamagracht 4.

De volgende uitbreiding vond plaats in 2009 toen het 

eveneens naastgelegen pand Galamagracht 1, de 

voormalige Rabobank, aangekocht werd. Dit laatste pand 

werd verbouwd tot restaurant met een vijftal logementen, 

waardoor de Stadsherberg weer een echte herberg werd.

25-jarig jubileum

In mei is het dus 25 jaar geleden dat de fam. Schreur 

eigenaar werd van de Stadsherberg, een moment om even 

bij stil te staan en uiteraard ook een moment voor een 

feestje. Voor de muzikale noot zorgt de Travelin Band, 

the sound of Creedence Clearwater Revival, die op 

zaterdag 11 mei om 20.00 uur optreedt. Maar daar blijft 

het niet bij, want de gehele maand mei zal in het teken 

staan van het 25-jarig jubileum.

Op zaterdag 18 mei willen de Stadsherberg en de 

Stadswandeling/vaartochten IJlst (zie artikel elders in dit 

blad) gezamenlijk hun 25-jarig jubileum vieren met de 

inwoners van IJlst. Tussen 11.00 en 17.00 uur kunnen 

IJlsters op elk heel uur kosteloos meewandelen met een 

stadsgids voor een wandeling door Oud-IJlst of een uur 

varen in en om IJlst met de houten bok (maximaal 12 

personen per keer), start vanaf de Stadsherberg. Na afloop 

trek in een kopje koffie of thee? U bent van harte welkom in 

Stadsherberg Het Wapen van IJlst, waar u bij de koffie/thee 

gratis als extraatje een in eigen huis gemaakte lekkernij 

krijgt. In de Stadsherberg ontvangt u bovendien nog een 

klein aandenken aan beide jubilea. Wilt u ook nog een hapje 

eten? De Stadsherberg biedt u een 3-gangenmenu aan 

voor de jubileumprijs van € 25,00. Niet alleen op 18 mei, 

maar de gehele maand mei! U bent van harte welkom.

v.l.n.r.: Marianne, Evert, Elly, Jelle en Theo Schreur

25 jaar fam. Schreur
Stadsherberg ‘Het Wapen van IJlst’



Buitengewoon advies & real isat ie

vloeren

karpetten

gordi jnen

raamdecoratie

shutters 

zonwering

en meer. . .

U vindt POST in IJlst  aan het Fr is iaplein 2.

Meer informatie?  Z ie www.postwoonadvies.nl  of  bel  0515 532 372.
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verenigingen
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

Biljartvereniging 'De Afstoot' - Stadsherberg
Elke dinsdag- en donderdagmiddag van 13.00 tot 17.00.

Damclub IJDC - Stadsherberg
Elke maandagavond om 20.00 uur, van september tot april

Jeu de Boules vereniging 'De Dryltser Smytmantsjes'
Elke donderdagmiddag om 14.00 uur achter It Podium.

Kyokushin Karate IJlst - MFC de Útherne
Dinsdag jeugd 17.00-18.00 en 18.00-19.00,
volwassenen 19.00-20.30
Donderdag jeugd 18.00-19.00, volwassenen 19.00-20.00 
Informatie: Fokke Rosier, 0515-53 22 34 / 06-50 657 648

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

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

Vrouwenkoor 't Roer om' - Stadsherberg
Eénmaal per veertien dagen op donderdag van 19.45 
tot 22.00. Zie voor de data de agenda.

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

april

25 Lezing op locatie - Thema: Onderduikers  

 Doopsgezinde kerk, aanvang 20.00 uur

27 Oranjefeest - Utherne, vanaf 13.00 uur

mei

4 Dodenherdenking 

4 PGIJ-lezing - over Charlotte Salomons, 

 aansluitend op de dodenherdenking in de Eehof

 of de Mauritiuskerk. info: Bep Tabak tel. 531805

11 PGIJ ringactiviteit - lenteconcert kerkje Gaast-

 meer met Gerbrich van Brug en Marlinda

 Wenselaar, aanvang 15.00 uur, vertrek op de fiets

 om 13.45 gemeentehuis. Tel. 531632

11 Garage/kofferbakverkoop

 Bij de Utherne en in de straten van plan De Rat.

15 KIDS COME2GO - 15.00-16.00 Mauritiuskerk

18 25 jaar Stadsherberg 'Het Wapen van IJlst' 

 Stadswandeling en vaartochten.

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 



Wij willen herdenken, ook in IJlst. Het meerjarig thema is 

‘Geef vrijheid door’. Ieder jaar wordt er een verdiepende 

tekst aangeboden, die gebruikt kan worden om het 

thema een ander accent mee te geven dan voorgaande 

jaren. Het jaarthema van 2019 is ‘In vrijheid kiezen’. 

Tijdens de Nationale Herdenking op 4 mei herdenken we 

allen – burgers en militairen – die in het Koninkrijk der 

Nederlanden of waar ook ter wereld zijn omgekomen of 

vermoord sinds het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog, 

in oorlogs-situaties en bij vredesoperaties. Samen met u 

willen we stilstaan bij de oorlog en vrede, toen en nu. Om 

recht te doen aan het thema hopen wij op de komst van 

jong en oud. Er is een kranslegging door een 

vertegenwoordiger van de gemeente SWF en door 

nabestaanden en de basisscholen.

Het programma ziet er als volg uit:
- 19.15 uur verzamelen bij het Canadezen Monument.   

 (Veilinghuis Ald Fryslân)

- 19.30 uur stille tocht naar de begraafplaats. 

 (uit respect voor degenen die we herdenken wordt    

   eenieder verzocht tijdens de tocht stil te zijn)

- 20.00 uur twee minuten stilte

- 20.02 achtereenvolgend:

•  zingen van het Wilhelmus en het 

 Canadees volkslied

•  toespraak door vertegenwoordiger gemeente 

 gevolgd door de kranslegging

•  kranslegging/bloemen door nabestaanden en scholen

 gedichten door leerlingen van CBS De Twine 

 en OBS de Kogge

•  defilé

O Canada! Our home and native land!
True patriot love in all thy sons command.
With glowing hearts we see thee rise
The True North strong and free!
From far and wide, O Canada,
We stand on guard for thee.
God keep our land glorious and free!
O Canada, we stand on guard for thee.
O Canada, we stand on guard for thee.

Namens Stadsbelang IJlst en het 4 mei comité

In de Eehof wordt op 4 mei een lezing gehouden over 

Charlotte Salomon. Zij werd geboren op 16 april 1917 in 

Berlijn. Dat is nu ruim honderd jaar geleden en voor het 

Joods Historisch Museum in Amsterdam was dat aanleiding 

om haar complete werk ten toon te stellen. Die tentoon-

stelling is inmiddels voorbij, maar ook zonder die tentoon-

stelling blijft haar werk uitermate boeiend. Tijdens de 

oorlogsjaren verbleef Charlotte in Zuid-Frankrijk en daar 

begon zij aan een ' totaal waanzinnig'  project om mentaal te 

overleven. Ze trok zich terug op een hotelkamertje en 

schilderde in ruim een jaar tijd bijna 1.000 gouaches 

(waterverfschilderijen), waarin ze terugkeek op haar leven. 

Het werd een geschilderd theaterstuk, waarin niet alleen 

beeld, maar ook tekst en muziek een grote rol spelen. 

Charlotte zelf werd kort na de afronding van dit kunstwerk 

gearresteerd en gedeporteerd naar Auschwitz, waar ze werd 

vermoord. Door middel van een selectie uit het werk van 

Charlotte Salomon zal verteld worden over haar leven en 

haar levensvisie. Het is overigens meer dan 'plaatjes kijken', 

want haar werk daagt ook ons uit om na te denken over ons 

leven en hoe je om kunt gaan met tegenslag en verdriet. 

Dat doet Charlotte namelijk op een bijzondere manier. We 

gaan dus echt ' in gesprek met Charlotte' ! De lezing wordt 

gehouden door predikant en kunsthistoricus Dr. Jan Henk 

Hamoen uit Joure. De toegang is vrij. Er is een collecte 

t.b.v. de gemaakte kosten. Van harte welkom!

Lezing na de dodenherdenking op 4 mei

Op 10 mei geeft vocaal ensemble Passatempo

van 20.00 uur tot 21.00 uur een concert in het 

kerkje van Goënga. Passatempo bestaat uit 

Andrea Seidel, Lidwien van der Veer, 

Esther de Meijer (alle drie uit IJlst) en 

Sjoukje Ytsma (Goënga). 

Ze zingen o.a.liederen uit de Barok en de 

Romantiek en worden daarbij begeleid door 

Mariette Hornsveld (Tjerkwerd). 

De toegang is gratis, na afloop wordt er 

met het ponkje rondgegaan.

Concert vocaal ensemble Passatempo in Goënga

4 mei Dodenherdenking 2019 ‘In vrijheid kiezen’



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

Kindertheater 
BONJE OP DE BOERDERIJ!

met Carla Vis.

Driekus en Carlijn zorgen voor de boerderij, 

als dat maar goed komt…

Woensdagmiddag 15 mei

15.00-16.00 uur

Mauritiuskerk IJlst

KIDS COME2GO

0611533161 lipkje@walinga.eu



Oprichting 

Linksvoor Herman van Scherrenburg (voorzitter). Derde van 
rechts voor Hans Lenk (penningmeester), 2e rij links molenaar 
Simon Jellema, 2e van links middelste rij Mattie Wiersma, 
rechtsboven Jelle Schreur. De namen van gidsen en schippers 
vindt u bij het artikel over 25 jaar stadswandeling IJlst

Feestelijke lancering Cultuurmenu Súdwest-Fryslân ‘SPEEL’ in IJlst

Het nieuwe Cultuurmenu voor Súdwest-Fryslân is 

op woensdag 27 maart gelanceerd in IJlst. ‘SPEEL’ 

bevat het kunst- en cultuuraanbod voor het primair 

onderwijs in Súdwest-Fryslân in het schooljaar 

2019-2020. Projectbureau Akte2, onderdeel van 

Cultuur Kwartier Sneek, heeft de lijvige brochure 

samengesteld.

Het eerste exemplaar werd bij Museum en 

Werkplaats Houtstad IJlst uitgereikt door 

Annemarie van der Reijden (hoofd Akte2) 

aan Ilan Boot, beleidsmedewerker cultuur 

van de gemeente Súdwest-Fryslân. 

Onder de aanwezigen bevonden zich 

kunstenaars, leerkrachten, schooldirec-

teuren en medewerkers van musea en 

andere culturele instellingen in de gemeente 

Súdwest-Fryslân. De lancering kende een 

feestelijk programma, waarbij de aanwezi-

gen een stokkendans instudeerden onder 

leiding van Leonieke Scholten. 

Ook werden tijdens een brainstormsessie, 

onder leiding van ‘Meimakker’ Marieke 

Andela, ideeën en visies op kunst- en cultuuronderwijs 

uitgewisseld. De aanwezigen kregen naderhand naast het 

Cultuurmenu ‘SPEEL’ ook het boek ‘De Kunst van het 

Verdwalen’ van Anne Graswinckel uitgereikt, met daarin 

buitengewone werkvormen voor cultuuronderwijs.

Sinds 1994 werden er in IJlst stadswandelingen, in 2011 

uitgebreid met vaartochten, georganiseerd onder de 

vlag van de VVV Zuidwest Friesland. Ingaande 1 januari 

2019 is de VVV Zuidwest Friesland echter opgegaan in 

de VVV Waterland van Friesland. 

Dit had gevolgen voor stadswandelingen en 

vaartochten, maar ook voor de haven-

meesters. In gezamenlijk overleg is besloten 

om de stadswandelingen en vaartochten en 

de inzet van de havenmeesters plaatselijk 

te organiseren. Daartoe is onlangs de 

Stichting Beleef IJlst opgericht. Het bestuur 

bestaat uit de oud-voorzitter en de oud-

penningmeester van de VVV Zuid-west 

Friesland en vertegenwoordigers van gidsen, 

schippers en havenmeesters. Alle activiteiten 

worden nu plaatselijk en in eigen beheer 

georganiseerd. De Stichting Beleef IJlst is 

inmiddels lid geworden van de VVV 

Waterland van Friesland. Alle informatie over 

de toeristisch recreatieve aspecten van IJlst 

zijn dan ook te vinden op de website van 

deze VVV. Momenteel wordt gewerkt aan 

een eigen website, die binnen afzienbare tijd 

op internet te vinden zal zijn. Boekingen 

voor en informatie over de activiteiten van de Stichting 

Beleef IJlst kunnen gedaan worden c.q. zijn te verkrijgen bij 

de VVV Waterland van Friesland en/of het VVV-kantoor IJlst. 

Mogelijk worden de activiteiten van deze nieuwe Stichting in 

de toekomst nog verder uitgebreid, maar voorlopig is de blik 

gericht op het komende zomerseizoen.



Rogmolewei 4, 8651 EP IJlst, 0515-532453
schildersbedrijffolkertdevries.nl

- Binnen en buiten schilderwerk.
- Wanddecora e behang/fotobehang en glasvlies.
- Plaatsen van glas o.a. enkel, dubbel glas, gehard of veiligheidsglas.   
                    - Reclamewerk o.a. autobele ering 
                  ruitenbes ckeren en bootnamen.

schildersbedrijffolkertdevries.nl

- Binnen en buiten schilderwerk.
- Wanddecora e behang/fotobehang en glasvlies.
- Plaatsen van glas o.a. enkel, dubbel glas, gehard of veiligheidsglas.   
         - Reclamewerk o.a. autobele ering 
             ruitenbes ckeren en bootnamen.

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

Merenpost is op zoek naar een 
postbezorger m/v voor de 

postbezorging op dinsdag en 
vrijdag in IJlst. 

Je bent: 16 jaar of ouder en op 
dinsdag en vrijdag een dagdeel 

beschikbaar.
Voor meer informatie kun je 

contact opnemen met : 
0515 423714

Mail:
bezorger@merenpost.nl



Van de stamtafel

‘Zijn jullie nog naar die stroomavond geweest, mannen?’ 

‘Nee Piebe, jij wel?’ ‘Ik ook niet, maar mijn zwager is er wel 

geweest.’ ‘Heeft hij er wat van opgestoken?’ ‘Jawel, Het 

hele verhaal was luid en duidelijk uit de doeken gedaan met 

prachtige plaatjes en al. Hij zou mij ook even bijpraten, maar 

dat duurt vaak twee korten en twee langen, dat ik heb hem 

maar gevraagd even een samenvatting te geven. Maar ja, hij 

vertelde me toch nog een heel verhaal, maar kort gezegd 

komt het er op neer, dat je geld leent aan de stroomtuin, je 

krijgt 4% rente en op het eind van de rit heb je je centen 

terug.’ ‘Dan krijg je daar meer rente dan bij de bank, Piebe, 

dat is toch wel een leuk handeltje.’ ‘Klopt mannen en ik heb 

begrepen dan je op die manier je stroom vergroend, zoals 

dat zo mooi heet.’ ‘En, is je zwager overtuigd Piebe, doet hij 

mee?’ ‘Dat is hij wel van doel, maar hij was ook wel wat 

teleurgesteld over de stroomavond.’ ‘Hoe nou, en hij was zo 

positief.’ ‘Het gaat hierom, mannen. Op die avond werd wel 

gesproken over de stroomtuin en de molen van Cees 

Zijsling, maar niet over de Rat, die ook zonnepanelen zou 

krijgen.’ ‘Dat was toch een 1 aprilgrap Piebe?’ ‘Klopt, maar 

hij was er in getuind. Ik heb hem maar even uit de droom 

geholpen en achteraf was hij maar wat blij dat hij die avond 

geen vraag had gesteld over de Rat.’ ‘Hij is anders niet de 

enige die er in tuinde. Wij hebben al meer mensen gehoord 

die 1 april naar de molen zijn gegaan om te kijken.’ ‘Die 

verkeerden in goed gezelschap, mannen. Ik hoorde van de 

jonges op de Syl, dat geruchten de ronde doen, dat het 

molenbestuur serieus meende dat de gemeente buiten hun 

bestuur om die zonnepanelen had geregeld en dat de 

gemeente zich afvroeg of het bestuur dat wel allemaal op 

eigen houtje kon doen. Maar iets anders, de kerk is zijn tijd 

ver vooruit.’ ‘Wat bedoel je daarmee, Piebe?’ Kijk, bij de 

overgang naar de zomertijd hebben ze hem nog maar een 

uurtje vooruit gezet, dat hij slaat nu elk heel uur een slag 

extra. Nou mannen, ik zal weer eens naar mem, die is wel 

goed bij de tijd.’

Sinds midden maart is schoonheidssalon Blos 
geopend. Deze salon in gevestigd in de oude 
bibliotheek op Sudergoweg 1A en zit naast het 
Pianoatelier van Sjoerd Wiersma. Het tweede 
bedrijf dat geopend is in dit gebouw. 

De schoonheidsspecialiste die hier werkt is Nynke Wiersma, 

22 jaar oud en een geboren IJlster. Nynke is sinds 2017 

gediplomeerd schoonheidsspecialiste en wilde vanaf dat 

moment ook een eigen salon beginnen. Dit is na 2 jaar 

gelukt op een prachtige locatie. De producten, die in 

schoonheidssalon Blos gebruikt worden, zijn 95 tot 

100% natuurlijk. Dit betekent dat er geen parabenen 

in zitten en dat ze niet getest zijn op dieren. We gaan 

de laatste tijd steeds bewuster met onze voedings- 

en levensstijl om en hier horen ook bijpassende 

verzorgingsproducten bij. Geniet van deze producten 

tijdens de behandeling en ook thuis voor een toegan-

kelijke prijs. Schoonheidssalon Blos heeft nog een 

bijzondere behandeling. Dit is de Lash Volume Lift 

(LVL). Deze behandeling laat je natuurlijke wimpers 

liften en krullen voor een prachtige oogopslag. Hier-

door hebt u geen wimperkrultang of mascara nodig. 

Dit resultaat blijft 6-9 weken en is daardoor erg 

gemakkelijk op vakantie. Voor verdere behandelingen 

kunt u kijken op de website: 

schoonheidssalonblos.nl en op de Facebook- 

of Instagrampagina. 

Ik hoop u snel te zien in schoonheidssalon Blos.

Nieuwe schoonheidssalon geopend in IJlst



                         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

Opbrengst kindermarkt 3 april

De kindermarkt in Nij Ylostins, georganiseerd 

door de ouders, tieners en kinderen van KIDS 

COME2GO heeft € 773,35 opgebracht! Op de 

drukbezochte markt konden de kinderen 

lentebloemstukjes maken, zich laten schminken, 

nagellakken, verkoop van sieraden, popcorn, 

suikerspinnen, cup cakes e.d. De tieners 

verzorgden het Draaiend Rad met prachtige 

prijzen, beschikbaar gesteld door de IJlster 

middenstand en bedrijven! Dit alles voor de 

opbrengst voor het moeder-kind huis Amma 

Lamai in Sri Lanka en 50 euro voor de fiets 

in Nij Ylostins.

Hartelijk dank aan ieder die de markt heeft 

bezocht, de medewerkers en de sponsoren!

Zet in je agenda!

Vrijdag 10 mei

een gezellige 
dag/avond

vol activiteiten
met kleur

en 
leur

Laat je verrassen!



Agenda Perron2 mei

Maandag 6 19.30 u – 21.00 u Boekbespreking: 

Asymmetrie van Lisa Halliday

Maandag 6 en 20 15.00 u – 17.00 u De tuin in!

Maandag 13 en 27 19.00 u – 21.00 u De tuin in!

Zaterdag 11 9.30 u – 11.00 u Schrijven voor 

Amnesty

Zaterdag 11 11.00 u – 12.00 u 

Rommelruimerswandeling

Zaterdag 11 11.00 u – 14.00 u Repair Café  

Zondag 12 20.00 u – 21.00 u Stadsverlichting 

Dinsdag 14 19.30 u – 21.00 u Inloopkoor

Vrijdag 24 17.00 u – 21.00 u Vegetarisch koken

Perron2 gaat de zomer in

Als dit Kypmantsje op de mat valt is het alweer bijna mei. 

Dat wil zeggen dat de meeste reguliere activiteiten op 

Perron2 op hun eind lopen. Het laatste Repair Café van 

dit seizoen is op zaterdag 11 mei. Als je dus nog iets aan 

de grasmaaier of de heggenschaar moet laten repareren 

is dit je kans! Het Inloopkoor is er nog één keer in mei, 

het Bewegen op vrijdag is al gestopt omdat buiten 

bewegen toch het allerfijnst is, zeker in het voorjaar! 

Dat wil echter niet zeggen dat er niks meer gebeurt 

op Perron2. Er wordt iedere maandag, de ene week 

’s middags en de andere week ’s avonds, in de tuin 

gewerkt. Als het weer het toelaat kan er buiten gegeten 

worden met de kookavonden die regelmatig 

georganiseerd worden. Wie weet kan er in plaats van 

het Inloopkoor een zangavond in de zitkuil worden 

geregeld met een paar gitaristen of een accordeonspeler 

erbij. Muzikanten worden van harte uitgenodigd om zich 

te melden!

De weekagenda maakt plaats voor een nieuwsflits als 

er een activiteit is gepland. 

Aanmelden hiervoor kan via www.perron2.nl.

Alvast een hele fijne zomer gewenst!

Het team van Perron2

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

Bedankt
Tot en met het laatst toe heeft Trienke 

alles mee geregeld, maar wat daarna 

aan meeleven getoond is, in de vorm 

van kaarten, condoleanties, bezoekjes, 

bloemen en uitgeleiding van huis naar 

de kerk met al die mensen langs de 

weg, is echt hartverwarmend geweest 

en nog. Het heeft ons diep ontroerd. Trienke zou vast gezegd 

hebben: dat hie sa raar net hoeft. Maar wij zijn er bijzonder 

mee ingenomen. Het verlies van een ynleave en soarchsume 

frou, mem en beppe blijft, maar we voelen ons gedragen door 

velen. Ook in haar ziekteperiode heeft zij al meer dan duizend 

kaarten ontvangen. En elke keer genoot ze er weer van als ik 

een stapeltje uit de postbus haalde. Ik zou ieder persoonlijk 

willen bedanken maar dat gaat natuurlijk niet. De begeleiding 

van artsen en thuiszorg wil ik in het bijzonder noemen, want 

mede door hen heb ik, met hulp van de bern, de verzorging 

van Trienke tot het laatst toe kunnen doen en kon zij thuis 

blijven. Daarmee hebben we een grote wens van Trienke 

gerealiseerd en dat was ze meer dan waard!

Bedankt, Meike de Jong en bern



IJlster Damclub verslag seizoen 2018-2019
Ook dit seizoen waren er weer 9 dammers die de 
damsport in IJlst nog in leven hielden. Een bloeiende 
club uit de jaren met meer dan 50 leden is geslonken 
tot dit kleine clubje. 

Maar er wordt nog altijd in goede sfeer gedamd, al is het 

sociale gebeuren net zo belangrijk geworden. De competitie 

was weer spannend tot het eind toe. Berend Bouma was in 

de 2e ronde de speler met de meeste punten nl. 18, voor 

hem eigenlijk een inhaalronde omdat zijn 1e ronde dit jaar 

voor zijn doen wat ‘minder’ was met 12 punten, terwijl Jorrit 

Heeringa en Sjouke Fijlstra in de 1e ronde beiden 16 punten 

hadden gehaald. Het was uiteindelijk erg spannend; Sjouke 

Fijlstra kwam, door een 1e ronde van 15 punten, in totaal op 

31, Berend Bouma op 30 en Jorrit Heeringa op 28 punten. 

Het betekende voor Sjouke zijn 10e titel bij IJ.D.C., een 

mooie prestatie! Jaring Jorritsma deed ook steeds volop 

mee in de kampioenrace, maar leed in de slotfase een paar 

dure nederlagen.

De eindstand:
1. Sjouke Fijlstra   31 (kampioen)

2. Berend Bouma  30

3. Jorrit Heeringa  28

4. Jaring Jorritsma 27

5. Piet de Boer  21

6. Sipke Bruinsma  15

7. Symen Heeringa  12

8. Johannes Zijlstra  11

9. Hendrikus v.d. Kooi    3

Ook in de Zuidwesthoek dambond werd er weer mee 

gestreden om de ereplaatsen en wel in de 2e klas. Het 

leverde 4 overwinningen en een nederlaag op. Tegen 

Oosthem werd nipt verloren met 8-10 in een spannende 

partij. Verder werd er gewonnen van Idskenhuizen (12-6), 

Easterein (11-5), Ouwsterhaule (9-7) en Warns (10-8). Het 

betekende wel dat Oosthem hier de kampioen werd en 

IJ.D.C. met 8 punten op de 2e plaats kwam en daarom ook 

weer promoveerde naar de 1e klas! Individueel waren hier 

de beste prestaties van Sjouke Fijlstra met 7 punten (op 

bord 1) en Hendrikus van der Kooi, die op het laatste bord 

een uitzonderlijke prestatie leverde, ook met 7 punten. Voor 

het eerst won Hendrikus in zijn loopbaan bij IJ.D.C. hierdoor 

een prijs bij onze club, een prachtig resultaat! Omdat Fijlstra 

op bord 1 zat kreeg hij de 1e prijs en v.d. Kooi dus de 2e. 

De overige prestaties: derde B. Bouma (6 pnt), 4e J. 

Heeringa (6), 5e S. Heeringa (6), 6e J. Jorritsma (5), 7e P. de 

Boer (5), 8e S. Bruinsma (4) en 9. J. Zijlstra (4). Alle spelers 

hebben dus minimaal 4 punten gehaald, een prima prestatie 

dit seizoen bij het bondsdammen! 

Op maandag 16 september gaat de nieuwe competitie weer 

van start en mochten er nog liefhebbers van onze damsport 

zijn in IJlst of omgeving, dan houden wij ons natuurlijk zeer 

warm aanbevolen en u bent van harte welkom!

Bestuur IJ.D.C.

Marlies de Jong uit IJlst, lid van 

schaats- en skeeler-vereniging de 

IJsster, heeft na een moeizame start 

wederom een succesvol schaats-

seizoen 2018-2019 achter de rug.

Naast een prima PR op de 1.000 m., 

1.34.04 op maandag 4 maart jl. in 

Thialf te Heerenveen, heeft Marlies 

meegedaan aan een drietal grote 

schaatstoernooien. In de categorie 

50-55 jaar werd ze 4e in het eind-

klassement op het NK-masters 

allround op 16/17 februari te Alkmaar. 

Vervolgens werd ze winnares van de 

Berlijn Cup in haar leeftijdsklasse op 

23/24 februari door alle 4 afstanden 

500/1.000/1.500 en 3.000 m. te 

winnen. Helaas kwam ze op het 

WK masters sprint in de 11stedenhal 

te Leeuwarden op 9/10 maart jl., net 

als één van de 12 internationale 

tegenstanders uit haar categorie, 

Junyu Koyano uit Japan, bij de eerste 

afstand op de 500 m. lelijk ten val. 

Beide dames herstelden zich prima op 

de overige 3 afstanden. Zonder val 

waren Marlies (die volgend jaar mag 

uitkomen in de leeftijdsklasse 55-60 

jaar) en Junyo op de 5e en 4e plaats 

geëindigd in het eindklassement. 

Helaas kon Marlies dit jaar niet 

meedoen met het WK masters allround 

in het Noorse Bjugn op 22/23/24 

maart jl. vanwege verplichtingen naar 

haar werkgever Beyers Naudé te 

Leeuwarden.

Marlies de Jong op nr. 1 tussen 
de dames Katrin Leschner (2) en 
Anke Preuss (3) op het podium in 
de ijshal ‘Das sportforum’ te Berlijn 
op 24 februari jl. (foto P. Bult)

Succesvol schaatsseizoen Marlies de Jong



    Activiteitenaanbod van Nij Ylostins voor de maand apr/mei 2019 .            
Datum Activiteit               Tijd. 
25 apr    Gymnastiek     14.00 

26 apr  Aquarelles     14.30 

27 apr  Concordia     10.00  

28 apr  Koffie/theemomentje   15.00 

29 apr  Sjoelen     14.00 

30 apr  Creatief café     09.30 

01 mei  Koffieochtend     09.45 

01 mei  Biljarten/kaartclub    14.00 

02 mei  Gymnastiek     14.00 

02 mei  Zanguurtje     15.30 

03 mei  Aquarelles     14.30 

05 mei  Koffie/theemomentje   15.00 

06 mei   Sjoelen     14.00 

07 mei  Creatief café     09.30 

08 mei  Koffieochtend     09.45 

08 mei  Biljarten/kaartclub    14.00 

09 mei   Gymnastiek     14.00 

10 mei  Aquarelles     14.30 

12 mei  Koffie/theemomentje   09.45

     

Datum          Activiteit                      Tijd. 
13 mei  Sjoelen      14.00 

14 mei  Creatief café      09.45 

15 mei  Koffieochtend      09.45 

15 mei   Biljarten/kaartclub     14.00 

16 mei  Gymnastiek      14.00   
16 mei  Zanguurtje      15.30        

17 mei  Aquarelles      14.30 

17 mei   Bingo       19.30 

19 mei     Koffie/theemomentje    15.00 

20 mei  Sjoelen      14.00 

21 mei  Creatief café      09.30 

22 mei  Koffieochtend      09.45 

22 mei   Biljarten/kaartclub     14.00 

23 mei    Gymnastiek      14.00 

24 mei  Aquarelles      14.30 

26 mei  Koffie/theemomentje    15.00 

27 mei  Sjoelen      14.00 

28 mei   Creatief café      09.30 

28 mei  Soosmiddag      15.00 

                           Wilt u contact met ons opnemen, dat kan via 

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

De leilindes zijn bijna weer groen, het gras in de tuintjes 

heeft de 1e maaibeurt gehad, het onkruid is verwijderd, 

de lakens gestreken. Kortom, we zijn er bijna klaar voor. 

De lekkernijen, woonaccessoires, kleding, sieraden en 

verzorgingsproducten vinden hun weg op zaterdag 1 juni in 

de mooi aangeklede stands in de overtuinen aan de grachten 

in IJlst. Kom langs om dit alles te proeven en alle hand-

vaardigheden en ambachten van dichtbij te bekijken. Op het 

terras aan het water bij de pijp, wordt de inwendige mens 

goed verzorgd met diverse stands die allerhande lekkernijen 

presenteren, verkopen en laten proeven. Ook kun je hier even 

gaan zitten op ons terras en genieten van muziek, een kop 

koffie, kom soep of wat anders lekkers! De kinderen van de 

basisschoolleeftijd doen verschrikkelijk hun best op de 

kinderfair om hun spullen aan de man te brengen. Heb je je 

nog niet opgegeven en wil je wel graag een plekje krijgen om 

op zaterdag 1 juni vanaf 10.00 uur je spullen te verkopen? 

Geef je dan op via het emailadres op onze website 

(overtuinenfairijlst@hotmail.com) of kom langs bij één van 

de bestuursleden. We zien je graag! Deze 10e keer hopen 

we er met z’n allen weer een mooie dag van te maken. 

U komt toch ook? Vanaf 10 uur bent u van harte welkom. 

We sluiten de tenten weer om 17.00 uur.

 

 Groeten,
 
Harmen en Hotske de Vries, Klaasjan 
Kuperus, Martien    Staalsmid, Tsjollie 
Hollenberg en Marian Westerbeek

Gezocht

Mevrouw Ellen Brouwer-Woortman, 

kleindochter van de op 22 juni 1897 in 

IJlst geboren Gerrit Hotze Nijdam, 

oprichter van de schaatsenfabriek 

Oranjewoud, zoekt het in 1973 

uitgegeven fotoboekje ’IJlst in Beeld’. 

Wie kan mevrouw Brouwer aan een 

exemplaar van dit boekje helpen. 

Bent u in het bezit van dit boekje en 

wilt u dit verkopen? 

Graag uw reactie dan naar 

brouwerwoortman@kpnplanet.nl.

de ijshal ‘Das sportforum’ te Berlijn 

Het skûtsjeseizoen staat weer voor de deur. De 

kennis van scheepstermen is bij velen beperkt. Veel 

verder dan mast, giek, helmhout, katrol en zwaard 

reikt de kennis meestal niet. De komende zomer-

maanden stellen we uw kennis op de proef. 

Maandelijks leggen we een detailtekening aan u 

voor met de vraag de diverse onderdelen te 

benoemen. Schipperstaal kent vele gezegdes. 

Maandelijks plaatsen we ook een gezegde met 

opnieuw de vraag aan de lezer: wat betekent dit? 

Uw antwoorden kunt u mailen naar 

info@hekmanijlst.nl. De antwoorden op de gestelde 

vragen en de ingekomen reacties vindt u de 

volgende maand in dit blad.

Een detailtekening van een stalen skûtsje met 4 onder-

delen. Benoem ze alle vier, in het Fries. Het gezegde van 

deze maand: Lizze te bekjen. Wat is de betekenis hiervan.

Schipperstaal



25 jaar Stadswandelingen IJlst
In het voorjaar van 1994 werden initiatieven 

ontwikkeld om IJlst meer op de kaart te zetten. 

IJlst was één van de minst bekende van de Friese 

11 steden en daar moest verandering in komen. 

Sybe Houtsma (kenner van de IJlster historie), Simon 

Jellema (molenaar van de Rat), Jelle Schreur (pas 

eigenaar van de Stadsherberg) en Robert Toussaint 

(toenmalig directeur van de toenmalige VVV Zuidwest 

Friesland) staken de koppen bij elkaar.

De start

Het overleg van deze heren leidde direct tot resultaat: het 

zomerseizoen 1994 ging een stadswandeling door IJlst van 

start, startpunt: het VVV-kantoor, eindpunt: de Stads-

herberg voor een afsluitend kopje koffie/thee. Er werd een 

gevarieerd programma geboden. Tijdens de wandeling 

werden bezoekjes gebracht aan het klokkenrestauratie-

atelier van Hans Visser op de Zevenpelsen, zijdeschilder-

atelier Hawar op de Uilenburg en het bûthûs van Age 

Osinga aan de Eegracht. Tenslotte ging het met de 

molenpraam naar de Rat. Deze praam was, dankzij de 

inzet van Arend Zijlstra, door de gemeente Wymbritseradiel 

in bruikleen gegeven en heeft een belangrijke bijdrage 

geleverd aan het succes van de stadswandeling. Gidsen 

van het eerste uur waren Sybe Houtsma (coördinator en 

opsteller van de route), Roelie Johnson, Elbrig Osinga en 

Hessel Zijlstra met als schipper Malcolm (Cliff) Johnson.

Hoe ging het verder

De stadswandeling bleek inderdaad een schot in de roos. In 

de loop der jaren wisten steeds meer mensen IJlst te vinden. 

Dat had tot gevolg dat het aantal gidsen en schippers werd 

uitgebreid, maar ook dat in 2011 een bij ‘de Rat’ als leer-

werkproject gebouwde replica van een houten bok in gebruik 

werd genomen. Door de inzet van de bok konden ook vaar-

tochten worden aangeboden. Met bok en praam samen 

konden grotere groepen, maar ook meerdere groepen gelijk-

tijdig, rondgeleid worden. De laatste jaren is steeds meer 

ingespeeld op de wensen van de gasten door arrange-

menten op maat aan te bieden, eventueel gecombineerd met 

lunch/koffietafel of diner. Uiteraard waren er in de afgelopen 

25 jaar ook mutaties, zowel in de route als bij de groep 

vrijwilligers. Momenteel bestaat deze groep uit 8 gidsen en 

5 schippers, die enthousiast onze mooie stad promoten.

25 jaar stadswandeling en vaartochten IJlst

Dit jaar vormt het 25-jarig bestaan het thema van de 

stads-wandeling. Op zaterdag 18 mei wordt hier specifiek 

bij stil gestaan. De IJlster bevolking wordt dan de 

mogelijkheid geboden kosteloos een stadswandeling of een 

vaartocht van een uur door onze prachtige stad te maken.

Vertrekpunt: Stadsherberg ‘Het Wapen van IJlst’.

Vertrektijd: elk heel uur van 11.00 uur tot 17.00 uur.

Zie ook het artikel over 25 jaar familie Schreur op de 

Stadsherberg. U bent van harte welkom om dit jubileum 

met ons mee te vieren.

Vlnr. Jan Mulder (schipper), Edsko |Hekman (gids), Jan van der Wal (gids), Joeke de Boer (gids), Ate van der 
Werff (schipper), Gerrit de Jong (schipper), Jeen Veenema (gids), Hans Berveling (gids), Meinze Poelstra 
(schipper), Rinke Schilstra (gids), Lieuwe Bergstra (schipper) en Harm de Vries (gids). Op de foto ontbreekt gids 
Sibbele Bonthuis.



De Kogge ontvangt eretitel Verkeersactieve School
Donderdag 28 februari jl. ontving O.B.S. De Kogge uit 

IJlst het predicaat Verkeersactieve School van Veilig 

Verkeer Nederland (VVN). Een eretitel van Veilig 

Verkeer Nederland voor Scholen die verkeers-

veiligheid expliciet op het programma hebben.

De Kogge biedt zowel theorie- als praktijklessen aan de 

kinderen aan en betrekt ouders bij verkeersprojecten. Zo 

oefenen leerlingen van een groep minimaal twee keer per 

jaar praktische vaardigheden en doet de school mee aan 

zowel het theoretisch als praktisch verkeersexamen van 

VVN. En dat is niet alleen leuk, maar ook erg belangrijk voor 

de kinderen. Kinderen leren al doende. Door veel te lopen 

en fietsen, het goede voorbeeld te krijgen en te leren hoe 

de theorie in de praktijk moet worden toegepast, worden 

kinderen verkeerswijs. Dit jaar organiseerde de Verkeers-

commissie van De Kogge de jaarlijkse verkeersweek van 

18 tot en met 22 maart. De week werd geopend met het 

helpen van de kinderen bij het oversteken naar de school 

door middel van klaar-overs. Daarnaast was er op maandag 

een trekker met oplegger van het Nordwin College aanwezig 

en op donderdag de Dode Hoek Truck van de Chauffeurs 

Vereniging Friesland. De trekker en truck waren aanwezig 

om kinderen bewust te maken van het beperkte zicht dat 

een trekker- of vrachtwagenbestuurder heeft op de rest van 

het verkeer en dat je altijd voldoende afstand moet houden. 

De verkeersweek werd op de vrijdag afgesloten met een 

verkeerscontrole op de Westergoleane in IJlst in samen-

werking met de politie, VVN en kinderen van groep 7 en 8. 

Op deze weg wordt vaak te hard gereden en ook de smalle 

hoge brug is een gevaarlijk punt voor fietsers. Tijdens de 

verkeerscontrole werd er gecontroleerd op snelheid, het 

gebruik van gordels en de aanwezigheid van autostoeltjes. 

Er werden verschillende waarschuwingen en boetes 

uitgedeeld. Naast de verkeersweek organiseert de 

Verkeerscommissie in mei nog een remwegdemonstratie in 

samenwerking met de VVN voor de kinderen van De Kogge. 

Door middel van de remwegdemonstratie kunnen de 

kinderen zien dat auto's best een lange tijd nodig hebben 

om stil te staan. Hierdoor worden de kinderen bewust 

gemaakt van het feit dat ze niet zomaar vlak voor een auto 

langs kunnen fietsen of rennen.

‘Hoort Boeren, Burgers en Buitenlui hoort’

Daar was het even stil met het stadsomroepen, 
ook wel logisch gelet op de periode die we achter 
ons hebben. 
Weinig activiteiten – althans toeristische – maar wel 

bestuurlijke. Ik heb in de algemene ledenvergadering van 

de omroepersvereniging van 16 maart jl. mijn bestuurs-

functie beëindigd. Vorig jaar april had ik dat het bestuur en 

de leden al laten weten, want ik vond na 9 jaar voorzitter 

te zijn geweest, dat ik de hamer moest overgeven aan een 

ander. Tijdens de vergadering van 16 maart zijn ook weer 

data voor concoursen afgesproken. Ik zal deelnemen aan 

het concours in Winschoten op 15 juni. Twee weken later 

is er een - door de Duitse omroepers georganiseerd - 

concours in Neustadtgödens in Noord Duitsland. 

Op 2 augustus is in Appingedam weer de 

Coopluydenmarkt. Verder zijn er nog enkele opties in de 

provincie Zeeland en misschien ook weer ergens in onze 

eigen provincie. De organisatie van de fiets Elfstedentocht 

heeft mij weer gevraagd om op 2e Pinksterdag om te 

roepen langs het parcours en de kaarten te stempelen. 

Ook de Fierljepferiening Drylts e.o. is op het net gekomen 

om o.a. hun 1e klas wedstrijden bij de toeristen bekend te 

maken. Het kan maar weer beginnen zou ik zeggen.

Tot horens en Zegt het voort, zegt het voort

Harmen de Vries

Stadsomroeper Houtstad IJlst 

Eegracht 24

Tel. 0515 532057



 

NOTARISKANTOOR

ELLEMERS

Telefoon 0515 - 42 98 88   

E-mail info@notarisellemers.nl 

Website notarisellemers.nl   

Bezoekadres Oude Koemarkt 77-79, Sneek

De juridische en fiscale gevolgen van een bedrijfsoverdracht zijn vaak groot. 

Wij begeleiden u gedurende het hele proces en leggen de afspraken 

op juiste wijze vast. Gratis inloopspreekuur, elke donderdag van 

14.00-17.00 uur. Meesterlijk in persoonlijk advies. 

Bedrijfsoverdracht.
Hoe regelt u dit goed? 
Juridisch en iscaal.



 

Verwarring over herbestemming gemeentehuis en 
sloop-/nieuwbouwplannen Nij Ylostins

Zoals misschien bekend, is er verwarring ontstaan 

omtrent de verwachtingen naar de herbestemming 

van het voormalige gemeentehuis en de sloop en 

mogelijke nieuwbouw van Nij Ylostins. We leggen 

graag één en ander (en onze rol hierin) uit.

Herbestemming gemeentehuis IJlst

In maart 2017 heeft een meerderheid (55%) van onze stad 

gekozen voor een plan waarin het gemeentehuis 

omgebouwd wordt tot een complex van woningen voor 

verschillende leeftijden- en inkomensgroepen met een 

gemeenschappelijke ruimte voor verenigingen, culturele en 

maatschappelijke organisaties en een plek voor kleine 

bedrijvigheid, gerelateerd aan wonen en zorg. Stadsbelang 

IJlst heeft zich ingespannen om deze keuze van de 

bevolking te laten honoreren door de gemeente. Dat is 

gelukt: de 'werkgroep wonen'  mag een plan ontwikkelen 

dat aan bovenstaand profiel voldoet en krijgt hierbij onder-

steuning van de gemeente. Zie eerdere berichtgeving 

hierover op onze website.

Nij Ylostins en sloop-/nieuwbouwplannen

Naast deze ontwikkeling is er zo’n 2 jaar geleden door 

woningcorporatie Elkien gemeld dat Nij Ylostins – om 

diverse redenen – gesloopt moet worden. Het terrein is van 

Elkien, met zorgaanbieder Patyna hebben zij een strategisch 

partnerschap. Stadsbelang heeft vanaf de start aan tafel 

gezeten bij de – door Patyna en Elkien georganiseerde – 

bijeenkomsten over wonen, zorg, welzijn in IJlst. De 

ontwikkeling van een plan voor nieuwbouw heeft – gezien 

de eerder afgesproken plannen – wat ons betreft altijd los 

gestaan van de herbestemming van het gemeentehuis. 

Dat hebben we ook steeds gecommuniceerd tijdens 

de bijeenkomsten. Het heeft Elkien en Patyna uiteraard 

altijd vrijgestaan om plannen te ontwikkelen voor nieuwbouw 

op het terrein van Nij Ylostins, los van herbestemming 

gemeentehuis. 

Stadsbelang IJlst betreurt het dan ook zeer dat deze 

plannen er nog niet lijken te zijn en dat de bewoners te 

horen hebben gekregen dat het gebouw in september 2020 

gesloopt gaat worden.

Heeft u vragen? 

Laat het ons weten via info@stadsbelangijlst.nl

Stadsbelang IJlst

Note: Helaas stond 5 april jl. in het Friesch Dagblad een 
artikel over de toekomstige sloop van Nij Ylostins, waarin het 
gemeentehuis nog als mogelijke optie wordt genoemd voor 
nieuwbouw. Wij hebben hierover contact gehad met de 
desbetreffende journalist en de meest recente informatie 
met hem gedeeld. Eventuele vervolgberichten delen wij op 
onze website: https://stadsbelangijlst.nl.



rust    ontspanning    bewustzijn. .

Rust nodig?

Wij nodigen u uit geheel

vrijblijvend de kijkdagen te

bezoeken van het grootste

veilinghuis van Noord

Nederland, wat gevestigd is

aan de Roodhemsterweg 8 te IJlst

Kijkdagen:
17 mei van 10:00 uur tot 21:00 uur
18 en 19 mei van 10:00 tot 17:00 uur
Veilingavonden:
21 t/m 24 mei 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.



De échte reden om de Stroomtuin te steunen

Zelfs als je al zelf zonnepanelen hebt 

De Stroomtuin is definitief op stoom. Tientallen inwoners van 

IJlst, Oosthem en Sneek hebben in april al ingeschreven op 

de participaties van 4%. Ook als ze zelf al zonnepanelen 

hebben. Maar waarom zou je dat doen? Wat is het hogere 

doel van de Stroomtuin?

De échte winst
Op het eerste gezicht is de Stroomtuin ‘gewoon’ een veld 

met zonnepanelen. Het levert stroom die we verkopen aan 

een energiebedrijf. Daarvoor krijgen we geld dat we 

gebruiken voor onderhoud, rente en aflossing van de bank 

en de participanten. Het geld dat we dan nog overhouden 

is de winst. En met die winst starten we op termijn weer 

nieuwe duurzame projecten. Zo is de Stroomtuin niet alleen 

onze eigen bron van groene energie, maar ook de aanjager 

van duurzame vernieuwing. Dat is de échte winst. En juist 

daarom zou je mee moeten willen doen. 

Samen de handen uit de mouwen 
Het enige dat zeker is over de toekomst van onze energie, 

is dat we er minder van moeten gaan gebruiken en meer 

op duurzame manier moeten opwekken. Gas, olie en kolen 

raken immers op. Als Energie Coöperatie IJlst willen we 

niet afwachten, maar steken we samen de handen uit 

de mouwen. 

Praktische voorbeelden
Kunnen we bijvoorbeeld gezamenlijk isolatie voor onze 

huizen inkopen? Gaan we elektrische laadpalen voor auto’s 

regelen? Gaan we ons vervoer samen organiseren met 

deelauto’s of -scooters? Of, heel praktisch, investeren we 

onze eerste verdiensten in een warmtecamera waarmee 

leden zelf kunnen zien waar hun huis warmte ‘lekt’. 

Zulk soort zaken willen we mogelijk maken. 

Voor leden, door leden. En mogelijk gemaakt door het geld 

dat we met de Stroomtuin verdienen. 

Jij beslist
Wat we gaan doen met dat geld – en dat is de eerste jaren 

echt nog niet heel veel – bepalen we als leden samen. Dat is 

het principe van een coöperatie. Ieder lid heeft daarin een 

stem. En dat doen we heel eerlijk. Het lidmaatschap van de 

coöperatie heeft namelijk niets te maken met je financiële 

deelname in de Stroomtuin. Dus een lid met 14 participaties 

heeft evenveel stemrecht als een lid met nul participaties.

Een voorbeeld voor Súdwest-Fryslân
Toen onze voorzitter Gerrit van der Leeuw op 7 april 2019 

het pachtcontract voor het weiland ondertekende, hadden 

we wethouder Erik Faber op bezoek. Ook hij onderschrijft 

hoe uniek het is wat we in IJlst voor elkaar krijgen: ‘Ik vind 

het een prachtig voorbeeld van Mienskipsenergie; het 

initiatief komt bij de bewoners zelf vandaan. Fantastisch 

hoe de Energiecoöperatie IJlst dit heeft opgepakt. Wat 

zou het mooi zijn als iedere kern straks zijn eigen energie-

coöperatie krijgt.’

Word dus lid
We kunnen het niet vaak genoeg zeggen: we willen een 

project zijn waar zoveel mogelijk mensen aan meedoen. 

Dus maken we meedoen zo makkelijk mogelijk. Schrijf je 

dus in voor participaties vanaf €250,- waar je 4% rente 

voor krijgt (dat kan nog tot 1 mei). Of word voor maar 

een tientje per jaar lid van de Energie Coöperatie IJlst. 

Dan kunnen we later, maar ook nu al, samen zeggen: we 

zijn met iets groots bezig. En we zijn er hartstikke trots op. 

Meer informatie en inschrijfformulieren vind je op 
www.stroomtuin.nl



Ernst moest in de 17e partij in de ring 

de spits afbijten. Het was een match-

making partij waarbij Ernst door 

goedgeplaatste schop- en knie-

technieken zijn partij begon. Hij maakte 

zijn partij af na een goed geplaatste 

leverstoot en dat leverde hem een 

Ipon op. Een volle punt, waardoor 

de tegenstander werd uitgeschakeld. 

Irene Rosier zat in een poule van zes 

deelnemers uit diverse landen. Zij wist 

al haar partijen overtuigend op haar 

naam te zetten. In de finale moest zij 

het opnemen tegen een gelijkwaardige 

tegenstander, een talent uit België. 

Na twee rondes was de stand nog 

steeds Hikewake (gelijk) en in de derde 

ronde moest een beslissing vallen. De 

scheidsrechter besloot dat de over-

winning naar de tegenpartij ging, 

waardoor Irene de 2e plaatst behaalde.

Ingezonden

Ik zou heel graag mijn verhaal willen vertellen wat me 

onlangs overkwam. Sinds 2016 ben ik mantelzorger van 

mijn man, die de ziekte van Kahler heeft. De laatste week 

van maart zat hij niet lekker in z'n vel doordat hij een kou 

had opgelopen. Op 28 maart was hij na het avondeten naar 

bed gegaan, Om 21.30 uur zou ik koffie gaan zetten en 

wilde ik vragen of hij dit ook wilde. Ik schrok van de warmte 

die hij afgaf en besloot de koorts op te nemen. (advies 

ziekenhuis: bij 38° koorts contact opnemen). De koorts was 

40° en ik besloot om alsnog met de ouderwetse 

thermometer te meten; deze gaf 39.5° aan. Ik belde naar 

het ziekenhuis en hier gaf men aan om langs te komen. We 

werden er heen gebracht door onze buren die bleven om te 

horen wat er zou gebeuren. Na bloedprikken en een 

longfoto werd besloten dat mijn man zou worden 

opgenomen. De lieve buren hadden we om 24.00 uur naar 

huis gezonden, omdat toen nog niet bekend was wat er 

gebeuren zou. Ook ik wilde naar huis. Het was inmiddels 

01.30 uur geworden en ik vroeg de dienstdoende 

receptionist a.u.b. een taxi voor mij te bellen. Bij het 

taxibedrijf (Van der Bles) stond (gelukkig) de voicemail aan. 

De receptionist belde vervolgens een ander bedrijf voor mij. 

Intussen was ik er achter gekomen dat het 1ste taxibedrijf 

voorrijkosten hanteert van 70 euro excl. BTW. Daar zou het 

km tarief nog bovenop komen plus (geen genoeg geld bij 

me) waarschijnlijk wachttarief(€ 40,- p.u.) omdat ik geld 

van boven had moeten halen. Een rit van nog geen 4 km. 

zou me zo'n kleine 100 euro hebben gekost! Ik ben hier erg 

van geschrokken en het laat me niet los. Ik stond daar te 

wachten, alleen en verdrietig, het enige wat ik wilde was 

veilig thuis zijn. De volgende dag besloot ik het bedrijf te 

bellen. Men gaf aan dat de bedragen klopten die ik aangaf, 

het was uiteindelijk nacht. Ik vind deze bedragen niet 

passen bij z’n situatie; men komt niet van een feestje. 

Hier zou naar gekeken moeten worden, want dit kan 

iedereen overkomen op die plek. Je kiest er niet voor, het 

overkomt je. Advies aan een ieder om dit in de gaten te 

houden en evt. een ander bedrijf/taxi te bellen.

Jetty Schutten

Ernst Weistra Europees kampioen 
Kyokushin Karate
Zondag 17 maart werden voor de 29e keer de Open European 
Championships Kyokushinkai Karate gehouden. Georganiseerd 
door dojo Kamakura in Den Haag. 

VACATURE

Schoonmaker m/v gezocht in IJlst voor het 

seizoen 2019 (1 april – 1 nov)

Je bent verantwoordelijk voor het schoonmaken 

van:

Openbare toiletten / douches aan de 
Geeuwkade (achter VVV-kantoor)

Verdienste € 950,- per seizoen

Tevens zijn we nog op zoek naar

1 mede-schoonmaker m/v (duobaan)

voor de openbare toiletten/douches
bij de fierljepschansen

Verdienste € 900,- per seizoen

Ben jij geïnteresseerd of wil je meer informatie?

Bel: 06-10164316



Woudstra archief
Vorig jaar kreeg Piet Hoogeveen, voorzitter van 
Museum Houtstad IJlst, een doos vol ‘Woudstra-
spullen’ toegestuurd. Ze waren afkomstig van een ver 
familielid. De inhoud van die doos is geïnventariseerd 
en opgeborgen in de archiefruimte van het museum.

De oudste stukken zijn uit 1907. Dat is het jaar waarin de 

Koudumer Douwe Woudstra in IJlst een ‘huis met kuiperij’ 

kocht, Geeuwkade 4. Nu is hier het VVV-kantoor gevestigd. 

Een kasboekje uit 1913 met uitbetaalde weeklonen is ook 

aardig. Eind 1913 werkten er 12 mensen bij Woudstra. De 

lonen van een volwassen arbeider varieerden van 10 tot 14 

gulden per week. Hendrik Wildschut stond bovenaan de lijst 

met een weekloon van f. 13.50. Hij zou later voor zichzelf 

beginnen met een houtdraaierij aan het begin van de 

Popmawal (links van de snackbar). Er is ook een schrift met 

uitgebreide beschrijvingen van allerlei kaasvormen.

Bestevaer kruiser
Het talrijkst in dit archief zijn de foto’s van de Bestevaer-

kruisers. Zo zijn er foto’s van de Bestevaers van 1965 tot 

±1975, varend op de Geeuw, Wijddraai of Wijmerts. Maar 

ook mooie foto’s van deze schepen tijdens de HISWA-

tentoonstelling in de RAI te Amsterdam. Van 21-23 juli 2000 

is in IJlst een reünie gehouden van Bestevaerkruisers. 

Verder is er nog een album met foto’s van ‘klein meubelen’ 

die ook heel veel bij Woudstra zijn vervaardigd. Het gaat 

hier o.a. om theestoven, paraplubakken, tafeltjes, tabaks- 

en bloempotten, uitgevoerd in bloemmahonie- of 

wortelnotenhout. Op zaterdag 23 december 2017 is 

door Steven Woudstra (zoon van Eile Woudstra) een 

zogenaamde ‘attentiesteen’ geplaatst bij de vroegere 

ingang van het bedrijf aan de Stadslaan.

* Frits Boschma.

Aanleg Zuidwesthoekweg
Deze foto uit begin 1965 is aan-
geleverd door Rients Hoekstra, 
die destijds nog bij zijn ouders in 
de Jurjen Hoomansstraat woonde. 
Links zien we de spoorbaan met 
op de achtergrond de boerderij 
Sathe Veldhuis van de familie 
Nauta.

De aanleg geschiedde door de 

firma Duursema uit Borculo. 

Rients, die toen op de machinisten-

school in Ede zat, was hier stagiair. 

De kosten van het werk werden 

destijds geraamd op 1.8 miljoen 

gulden. Op donderdag 20 oktober 

1966 werd de nieuwe 3 km. lange 

weg IJlst-Sneek geopend. Als 

openingshandeling groeven de 

burgemeesters Rasterhoff (Sneek), 

Cazemier (IJlst) en Van Hout 

(Wymbritseradeel) een groot stopbord 

uit. Concordia was er bij voor een 

vrolijke noot en voor de kinderen was 

er een lampionoptocht. Cazemier 

noemde in zijn toespraak nog even 

het feit dat de oude Hemdijk maar 

liefst 33 bochten had! 

De oud-burgemeesters van IJlst, 

mr. J. Oppedijk en J.C. Cavaljé, 

waren ook aanwezig bij de openings-

ceremonie. Namens dorpsbelang 

Oosthem en Omstreken voerde de 

heer W. Grondsma uit Nijesyl het 

woord. Hij was ook blij met de nieuwe 

verbinding, maar had ook een beetje 

heimwee naar de ‘âlde Himdyk’’, 

die hij in 27 jaar ruim 22.000 keer 

had bereden...

* Frits Boschma



De afgelopen maanden passeerden 
dagelijks vele malen baggerboten 
de Geeuwbrug. Alle IJlsters hebben 
ongetwijfeld meerdere keren voor 
de brug moeten wachten. En dat 
wachten kon lang duren voor deze 
duwbakken met een forse lengte de 
brug gepasseerd waren. Sinds begin 
april, de start van het watersport-
seizoen, wordt de route door IJlst 
niet meer bevaren, maar wordt een 
hogere, langere route gevolgd, waar-
door de veiligheid voor vaarrecreanten 
niet in gevaar kan komen.

Onlangs is de winkel van 
Boutique Jenny opnieuw 
ingericht en gerestyled. 

Door de gewijzigde indeling heeft de 
winkel een ruimere uitstraling 
gekregen.
Het verplaatsen en bijplaatsen van 
kasten, maar vooral het aanbrengen 
van accenten in de vorm van kleurig 
behang geeft de winkel bovendien 
een fleurige en frisse uitstraling.
Voor de klant zijn de kleding-
collectie en de accessoires nu 
nog overzichtelijker uitgestald.

 

BOUTIQUE JENNY

Deel 5/6
Schilder Wybren Johs. zoon Wielenga (*1858 Sneek - 

†1932 Leeuwarden), soms ook Wielinga genoemd, 

kocht in 1880 het pand Galamagracht 8 (naderhand 

VanKoningsveld en Heeringa en anno 2017 Boutique 

Jenny (Veenstra-van der Wal)), verkocht het pand in 

1906 aan zijn broer Johannes Wielenga, ook schilder. 

Wielenga bracht een tweetal kaarten uit, waarvan het 

uitgiftejaar niet meer te achterhalen is.

(ca. 1917) In het middelste pand was de boekwinkel 
van de Wielenga's gevestigd. Daarachter was de 
verfwinkel (pand met gebroken kap).

Uitgevers IJlster ansichtkaarten

In de loop der jaren zijn er heel wat 'ansichten' 
van IJlst uitgegeven. De eerste kaarten, 
vermoedelijk in kleine oplagen, verschenen 
in 1900. In een artikelenreeks over deze 
‘ansichten’ worden hun uitgevers met een 
door hen uitgegeven kaart aan u voorgesteld. 
De gegevens en ansichtkaarten in deze serie 
zijn afkomstig van Frits Boschma, 
tekst en samenstelling: Edsko Hekman.



Bij Croles in IJlst in 1901 gebouwde Lemsteraakjacht 
na restauratie weer in de vaart

 

De werf van Croles gaat terug tot Jelle Pieter Croles 
(1753-1830). Enkele generaties later is Jelle Jelles 
Croles aan het bewind (1856-1900). Hij is degene die 
in 1895 een vergunning krijgt om in ijzer te gaan 
bouwen. De eerste botaak van 40 voet wordt in 1898 
door hem gebouwd. De werf heet vanaf dat moment in 
de volksmond de Izeren Helling. Jelle Jelles bouwt 
nadien nog twee aken en het lang verloren geachte 
aakjacht ‘Rommerswael’ in ijzer. Laatstgenoemd 
schip wordt in 1901 te water gelaten in IJlst. Zoon 
Jelle is dan de werfhouder. Deze heeft de Croleswerf 
tot 1911 geleid. Daarna was de naam Croles niet meer 
aan de scheepsbouw in IJlst verbonden.

De rijke historie van het Crolesaakjacht
Het eerste van ijzer gebouwde lemsteraakjacht heeft fraaie 
lijnen en een vrij diepe kielbalk. Ze heeft wel een sterk 
dragend achterschip. Het schip kent tot 1928 zes ver-
schillende namen en vijf eigenaren. In 1928 wordt de heer 
Massée uit Kloetinge eigenaar. Hij brengt het schip naar 
de Zeeuwse stromen terug. Hier krijgt de Crolesaak haar 
langst behouden naam, naar het verdronken dorp aan de 
Oosterschelde (Reimerswael). De lemsteraak heet dan 
‘Rommerswael’. Ze is als een boeier getuigd met een hoge 
mast en lange giek. De zeilen zijn van zwaar katoen 
gemaakt. Bij een lengte van 16,12 meter, een breedte 
van 4,74 meter en een geschatte waterverplaatsing van 
ongeveer 33 ton was de Sterling hulpmotor 12/15pk aan 
de zeer lichte kant. De aak wordt met een helmhout 
gestuurd en stuurt zwaar. De eigenaar besluit de tuigage 
te veranderen. Gekozen wordt voor een verbouwing tot 
kits (kortere hoofdmast met bezaansmast vlak achter de 
opbouw). Hierdoor wordt het schip veel handelbaarder, 
stuurt lichter en gaat altijd makkelijk overstag. Het schip 
heeft jaren gevaren onder deze eigenaar. In 1945 komt er 
weer een andere eigenaar. Deze eigenaar moet de aak in 
1965 weer verkocht hebben aan een Amerikaan, Bill 
Lineberger. Inmiddels is de aak weer als boeier getuigd, 
heeft modernere bezwaarden en is toen waarschijnlijk al 
voorzien van een zwaardere motor. Bij een oversteek naar 
Engeland is het voor het jonge gezin erg zwaar om met de 
helmstok te sturen. Lineberger begint vanuit Muiden aan 
een zwerftocht door Europa. Voor de latere verdere reizen 
wordt het schip nog uitgerust met een autopilot. De binnen-
betimmering met fraai houtsnijwerk blijft intact, net als de 
open haard. Tevens wordt een pomptoilet geplaatst. Tussen 
1965 en 1968 vaart de ‘Rommerswael’ voornamelijk in het 
Middellandse zeegebied. Ze gaan de Tiber op tot in Rome. 
Ze varen tot Istanbul en de Zwarte zee. Ook de Italiaanse 
kust, Joegoslavië, Griekenland, Turkije en zelfs Noord-Afrika 
wordt bezocht. Lineberger doet dit echter wel met een extra 
bemanningslid. Een ander bemanningslid c.q. schipper 
vaart met hem tot 1973. Reizen langs de Franse en Engelse 
kust worden dan beschreven. Het schip wordt in 1972 
verkocht aan Dirk Verweij, de broer van Hendrik (Bull) 
Verweij, die dan nog eigenaar is van het zendschip Radio 
Veronica. Voordat Veronica op 31 augustus 1974 uit de 
lucht moet, doet de ‘Rommerswael’ nog dienst als 
bevoorradingsschip van de piratenzender. In 1973 wordt 

het schip nog een keer verkocht. De stoere ‘Rommerswael’ 
raakt daarna in verval. Ze wordt zelfs een keer door brand 
verwoest. Uiteindelijk vindt het een rustplaats in Amsterdam. 
Het wordt dan jarenlang een junkverzamelplaats en ziet er 
uit als een grote bloembak. In 1985 komt het schip in een 
slopersregeling terecht.

Van de sloop gered
J. Brilleman, archivaris van het verbond van Ronde en 
Platbodemjachten, ziet het schip in het voorjaar van 1985 
liggen aan de Zaan in de Wormer. Tot zijn verbijstering ziet 
hij dat al begonnen is met de sloop van de ‘Rommerswael’. 
Hij gaat direct naar de werfbaas en kan deze overtuigen dat 
het hier om een stuk cultuurgoed gaat. Ze komen overeen 
dat de sloop gestopt wordt, onder voorwaarde dat er 
binnen 14 dagen een koper voor het casco is. Wel hangt er 
dan ineens een prijskaartje aan de aak. Brilleman kent 
iemand in de onderwereld van Amsterdam, die van ronde 
schepen houdt en over veel zakgeld beschikt. Klaas 
Bruinsma wordt verzocht het casco aan te kopen. Dezelfde 
Bruinsma is overigens in juni 1991 doodgeschoten voor 
het Hilton Hotel. Hoe dan ook is het schip met een tussen-
handelaar in Lemmer terecht gekomen bij Rein van den 
Berg, die plannen heeft voor een totale restauratie. Het 
casco ligt 7 jaar op de wal tot Peter Sterk uit Lemmer het 
schip in 1993 koopt en door Van den Berg de romp, berg-
houten en dek laat restaureren. De opbouw wordt iets 
langer met de mastkoker op het dek. Er komen een nieuwe 
mast en andere rondhouten en zwaarden. De volledig 
nieuwe binnenbetimmering wordt door Dörr Jacht-
betimmering in Lemmer gerealiseerd. Sterk zit gedurende 
de twee jaar durende restauratie als een bouwmeester 
boven op de (z)aak. Rond 1995 wordt het schip 
ingeschreven in het Verbond van Ronde en Platbodem-
jachten. Ze heet dan ‘Witte Walvis’ en vaart onder nummer 
VA 10. Sterk heeft het schip tot 2000 gehad. Daarna is het 
overgedragen aan de (Vereniging) Achmea. Er wordt nog 
vaak mee gevaren. De thuishaven van het schip is 
Galamadammen. Een vaste schipper is verantwoordelijk 
voor de veiligheid.

* Dit artikel is gebaseerd op een beschrijving van 
  de heer Han Weber uit Lemmer.
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