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Het begon allemaal in 2013 met het idee om de verdwenen 

en vergeten historie van IJlst over het voetlicht te brengen. 

Er passeerden verschillende ideeën de revue: van een 

uitkijktoren tot een muurschildering. Ontwerpster Nynke 

Terpstra werkte de ideeën uit, welke resulteerden in de 

Schepenfries. De Schepenfries is een verhalende voor-

stelling over schepen die in IJlst zijn gebouwd. We zijn zeer 

verheugd om u de opening van de Schepenfries aan te 

kondigen. De Schepenfries is een initiatief van, voor en door 

de mienskip van IJlst. De opening vieren wij dan ook graag 

samen met IJlst. De feestelijke opening vindt plaats op 

woensdag 29 mei. We trappen af met een lezing van 

Meindert Seffinga, directeur van het Fries Scheepvaart-

museum, in de Doopsgezinde kerk. Dit wordt vervolgd door 

de officiële opening van de Schepenfries aan de Kearnstien. 

Hier zal de Schepenfries op ludieke wijze worden onthuld. 

Wij nodigen u allen uit om de opening van de Schepenfries 

bij te wonen. We willen u vragen zich aan te melden via 

info@ijlst750.nl, zodat wij een idee hebben hoeveel kopjes 

koffie we moeten zetten.

  Zet het alvast in uw agenda:

  Wat: Opening Schepenfries
  Wanneer: woensdag 29 mei (inloop 15:30/16:00)
  Waar: Doopsgezinde kerk IJlst

Namens de Werkgroep van de Schepenfries,

Canisius Smit (voorzitter)

Hendrik Tamsma (secretaris)

Opening Schepenfries

Het is eindelijk zover: na jarenlange voorbereiding wordt de Schepenfries 
geopend! Er is de afgelopen weken hard gewerkt door verschillende 
aannemers om de Schepenfries op tijd klaar te krijgen. De opening van 
de Schepenfries is het slot van de viering van 750 jaar stadsrechten.



Buitengewoon advies & real isat ie

vloeren

karpetten

gordi jnen

raamdecoratie

shutters 

zonwering

en meer. . .

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

Meer informatie?  Z ie www.postwoonadvies.nl  of  bel  0515 532 372.
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Wij zijn aangesloten bij:

© Copyright Vereniging Stadsbelang IJlst 
Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd door 
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Voor aanleg, onderhoud, 

renovatie en (sier)bestrating  

van uw tuin

www.hovenierydgroeneveld.nl • info@hovenierydgroeneveld.nl
0515 - 33 54 98 • 06 - 53 54 06 66



aanvullingen en wijzingen voor deze rubriek 
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Verschijning 'It Dryltser Kypmantsje'
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Redactie: Edsko Hekman, 

Agenda: Janna de Boer-Zuiderhof

Correctie: Hinke Visser-Hoogland,

Druk: BladNL

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

mei
25 Open Tuinmorgen

 beide tuinen, 10.00 uur

25 Weekend van de begraafplaats

 14.00 uur

29 Opening Schepenfries

 DG-kerk, 15.30 uur

juni
1 Overtuinenfair

8 Boekenruilbeurs

 Johanneskerk Oosthem, 14.00 uur

8 Rommelmarkt

 Boerderij ten Woude, Sudergoweg

10 Fietselfstedentocht

14, 15 en 16 IJlster feesten - vanaf 9.00 uur



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

	
www.musikant.nl

Gitaar, bas en mandoline les zonder notenschrift.

Alle apparatuur, gitaren en bassen aanwezig.

De Tsjalk 17, IJlst.

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

Ook inkoop, afstellen en reparatie van snaarinstrumenten.

Roodhemsterweg 20 • IJlst 

(0515) 41 53 07 • www.gebr-sikma.nl

• Zonnepanelen

• Zonneboilers

• Warmtepompen

• Hout / pelletkachels

• CV-ketels

• Airco

• Ventilatie

• Elektra

• Dak- en zinkwerk

• Service & onderhoud

Vakinstallateur

VCA *

Uw duurzame totaalinstallateur!

 

 Uw kapster aan huis, van maandag tot vrijdag 

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

 Voor Dames Heren en kinderen 

 Met en zonder afspraak 

 06-50686653 

 Gerda de jong 



 

Eindelijk…de nieuwe airtrack is aangeschaft. Mede 
dankzij de opbrengsten van de suikerbroodacties 
van 2018 en 2019 en de sponsorbijdragen van de 
Overtuinenfair 2018 en de Jeugdsponsoractie 2018 
en 2019 van Poiesz-supermarkten kunnen de leden 
hun prestaties verbeteren.

Tijdens de Algemene Ledenvergadering op 

17 maart met Michel Bletterman, turner van de 

Oranjeselectie (achterste rij 7e van links), kon 

de airtrack aan het publiek worden getoond. 

Ook zijn alle plaatsingswedstrijden van de 

turnsters geweest en hebben een record aantal 

leden van onze vereniging zich geplaatst voor 

de Friese Kampioenschappen.

Uitslagen plaatsingswedstrijden:
9 maart: Brons: Chelsey Niemarkt, Novella 

de Vries, Naomi Toonstra en een medaille 

voor de 4e plaats voor Lotte Hoving

23 maart: Brons: Menke Nagelhout

30 maart: Goud: Kirsten Tigchelaar, Renske 

Lukkien, Yeldau Roukema, Cameron 

Spoelman

Zilver: Anouk Westerveld, Janna v.d. Veen, Juune Pot, 

Wieke Toonstra

Brons: Hanne Bouma, Rianne v.d. Sluis

4e plaats: Anca Fera v.d. Meulen

07 april: Goud: Kerenza Spoelman

4e plaats: Arwen Tiemersma

Voor de FK’s hebben zich geplaatst:
11 mei in Franeker: Naomi Toonstra, Maud Hofman, 

Lotte Hoving, Chelsey Niemarkt, Novella de Vries

18 mei in Sneek: Anouk Westerveld, Janna v.d. Veen, Indy 

de Vries, Hanne Bouma, Juune Pot, Kirsten Tigchelaar, 

Wieke Toonstra, Renske Lukkien, Mirthe de Haan, Anca 

Fera v.d. Meulen, Yeldau Roukema, Rianne v.d. Sluis, 

Cameron Spoelman

25 mei in Dokkum: Femke Toonstra, Manon Koehoorn, 

Chantal Koehoorn, Menke Nagelhout

15 juni in Wolvega: Kerenza Spoelman, Silke Toonstra, 

Arwen Tiemersma

Femke Toonstra heeft dit seizoen voor het eerst op landelijk 

niveau geturnd. Door 2 goede plaatsingswedstrijden in               

Assen en Dalen, waar zij op vloer en sprong 1e plaatsen 

behaalde, mag zij op 12 mei deelnemen aan de ½ finale in 

Varsseveld. Een plaats bij de eerste 12 geeft recht op 

deelname aan het NK op 18 mei in Vianen.

Twee titels voor turners g.v. De Stânfries
Sporthal De Hege Fonnen in Lemmer was zaterdag 6 april 

het strijdtoneel van het Noordelijk kampioenschap verplichte 

oefenstof Noord-Nederland en de Noord/Oost finale keuze 

oefenstof turnen voor jongens en heren. 

Gymnastiekvereniging Pegasus uit Lemmer en de Stânfries 

uit IJlst waren verantwoordelijk voor de organisatie, welke 

volgens schema uitstekend verliep.

2 titels werden door de IJlster turners behaald. Verder 

mocht de vereniging uit IJlst zich verheugen met een aantal 

2e en 3e plaatsen. Christiaan Pietersma werd verrassend 

kampioen bij de junioren 2 niveau 9 keuze oefenstof. Hij 

versloeg Jarno Pama uit Lemmer met 0.2 en als 3e eindigde 

Nourdin Boer van De Stânfries met 0.85 achterstand.

Een CLEAN SWEEP bij de pupillen niveau 17

Kampioen werd Niels Wiebe Bakker, 2e Remon Walta en 

de 3e plaats was voor Jelmer Kuipers.

In de categorie benjamin niveau 21 was er een prima 

2e plaats voor Hylke Wiersma weggelegd met slechts 

een achterstand van 0.5 op no. 1.

Het turnseizoen wordt beëindigd op 15 en 16 juni in 

Harkema met toestelfinales en de Clubteamwedstrijden.

De tweede sessie van de suikerbrodenactie van 
G.V De Stânfries is een onverdeeld succes geworden. 

In een zeer kort tijdsbestek kon de overheerlijke lekkernij 

van De Boers Bakkerij aan de man worden gebracht en dat 

leverde met name bij de penningmeester van de IJlster club 

een ultra vrolijk gezicht op. Het eindbedrag kon onmiddellijk 

geïnvesteerd worden in de nieuwe tumblingbaan die op 

de jaarvergadering met veel enthousiasme in gebruik werd 

genomen door de jeugdige turners. G.V. De Stânfries wil 

bij deze de IJlster bevolking bedanken voor het ‘warme’ 

onthaal!

 

                           Nieuws van G.V. de Stânfries

Suikerbroden De Stânfries in mum van tijd uitverkocht



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



Vervolgbericht plannen herbestemming gemeentehuis IJlst

Koos Nederhoed benoemd tot Challenge Referee 
bij wereldbond FIVB
Drie maanden na zijn afscheid van het internationale 
podium is Koos Nederhoed al weer terug aan het 
mondiale front. De IJlster is sinds vorige maand 
toegetreden tot de tien Challenge referees van de 
internationale volleybalbond. 

Het is een primeur bij deze FIVB dat tijdens de Nations 

League men een start gaat maken met professionele video-

scheidsrechters. De docent aan de Friese Poort bij Handel 

en Ondernemen in Sneek werd in februari persoonlijk 

benaderd door de president van de scheidsrechters-

commissie, de Argentijn Willy Paredes. Nederhoed werd 

gevraagd om voortaan deel uit te maken van een groep van 

tien challenge referees die de komende jaren aanwezig 

zullen zijn op alle wereldtoernooien. De IJlster arbiter hoefde 

niet lang na te denken over deze unieke kans. ‘Ik had de link 

met het volleybal buiten Europa al helemaal uit mijn hoofd 

gezet en was aangenaam verrast en ook beduusd dat ik 

door Paredes gevraagd ben. Ik voel me vereerd en ben blij 

met deze gelegenheid. Op deze wijze kan ik voor ons land 

en onze scheidsrechters nog een rol van betekenis spelen’, 

aldus Koos Nederhoed, die tijdens de kwalificatie in april 

vorig jaar in Porto al de leiding had over het functioneren van 

het challengesysteem. ‘Blijkbaar heeft dat een rol gespeeld 

voor mijn uitverkiezing’, schat Nederhoed zo in. De 

challenge referees zullen eerst in mei, juni en juli worden 

ingezet tijdens de Nations League. Nederhoed verwacht 

dat, indien het functioneren van de VAR een succes wordt, 

ook in Europa van de professionele challenge referees 

gebruik zal worden gemaakt. ‘Ik denk dat ze beginnen met 

het EK en wellicht gaan ze experimenteren in de Champions 

League’, verwacht Koos Nederhoed. De arbiter, die in de 

nationale competitie nog minimaal twee jaar doorgaat, heeft 

drie mooie evenementen in het vooruitzicht. In mei en juli 

is hij achter de schermen de meekijkende arbiter in de 

Verenigde Staten in Lincoln Nebraska bij de dames en 

vervolgens reist hij door in Europa naar Milaan en Plovdiv bij 

de heren. ‘Ik kijk er erg naar uit en vind het fijn om zo iets 

voor het volleybal te kunnen betekenen op wereldniveau’, 

besluit een verraste Koos Nederhoed die daarmee de eerste 

VAR-arbiter van Nederland wordt.

In het Kypmantsje van april berichtten wij u over 
de voortgang van planontwikkeling voor de her-
bestemming van het gemeentehuis, waarvoor wij 
20 februari jl. groen licht kregen van de gemeente. 

Een plan – gebaseerd op de keuze van de IJlster bevolking 

in 2017 – om het gemeentehuis om te bouwen tot een 

complex van woningen voor verschillende leeftijden- en 

inkomensgroepen. Met een gemeenschappelijke ruimte 

voor verenigingen, culturele en maatschappelijke organi-

saties en een plek voor kleine bedrijvigheid, gerelateerd 

aan wonen en zorg, bijvoorbeeld huisartsenpraktijk 

of fysiotherapie.

Voortgang
Sinds 20 februari werken wij met een klein team aan deze 

plannen, i.s.m. onze projectmanager van de gemeente, 

Sjaak Walta. Na de zomer moet er een schetsmatig plan 

klaar liggen. 

Inmiddels beschikken we over de bouwtekeningen en 

kunnen we ook op dat punt aan de slag met dit plan. 

Bij de belangstellenden die zich hebben aangemeld, zitten 

ook mensen die zich graag met dit onderdeel bezig houden. 

Zij zijn per mail benaderd om hiermee aan de slag te gaan.

Hoe verder
Binnenkort plannen we voor de belangstellenden een 

bijeenkomst om alle (plan)ontwikkelingen te bespreken. 

Op de website van Stadsbelang melden wij voor iedereen 

regelmatig de laatste ontwikkelingen.

Tot slot
Heeft u zich nog niet aangemeld als belangstellende voor 

de herbestemmingsplannen gemeentehuis, maar wilt u dat 

wel? Dat kan nog steeds via info@stadsbelangijlst.nl.

Vriendelijke groet,
Stadsbelang IJlst



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



Van de stamtafel

‘Het vaarseizoen is weer losgebarsten, mannen. De 

brokkenpiloten zijn weer uit de startblokken.’ ‘Zijn er weer 

rampen gebeurd, Piebe?’ ‘Nou, zo mal ging het ook weer 

niet, maar de eerste schade staat weer genoteerd. Kwam er 

een grote huurboot aan, die dat ding gebruikte als botsauto. 

Eerst aan de ene kant tegen een boot daar bij de werf van 

Jan Amsterdam en toen tegen een zeiljacht aan de kant van 

de Zevenpelsen, dat het ging weer raar. Die stuurman heeft 

weinig plezier beleefd aan zijn vaarvakantie en ik ben bang 

dat we die nooit meer terugzien op een boot.’ ‘Dat is 

misschien ook wel beter,  zowel voor hemzelf als voor 

andere bootbezitters.’ ‘Maar mannen, zulke botsingen zijn 

altijd nog beter dan al dat gedoe bij Nij Ylostins.’ ‘Het is niet 

best Piebe, wat ze die oudjes aan doen. Treurig.’ ‘Zeg dat 

wel, mannen, diep triest. Daar botsen geen bootjes, maar 

belangen. Mijn schoonouders hebben daar indertijd met 

veel genoegen gewoond. Mooi onder mekaar, veel 

contacten, altijd activiteiten in de recreatiezaal, het kon niet 

beter. Wat dat betreft ben ik blij dat ze dit niet meer hoeven 

mee te maken. En al die instanties, die er over gaan, 

schuiven elkaar de zwarte piet toe.’ ‘Ho, ho Piebe, dat is 

niet politiek correct wat je nu zegt. Dat zwarte pieten kan 

niet door de beugel, daar komt vast weer een protestgroep 

op af.’ ‘Zal best mannen, maar wat ik bedoel, Elkien wil het 

gebouw sluiten en legt de schuld bij de gemeente. Het 

gebouw is niet brandveilig en we krijgen geen nieuwe 

gebruikersvergunning. Niet waar, zegt de gemeente, het 

gebouw voldoet aan de brandveiligheidseisen en die 

vergunning komt er wel. Mooi praat, zegt Elkien, maar de 

gemeente komt ook niet met plannen voor het gemeente-

huis. Maar ondertussen zitten die oudjes met zware 

kopzorgen. Geboren en getogen in IJlst en dan na 

80/90 jaar voor die laatste paar jaar verhuizen naar 

Bolsward of Leeuwarden. Dat wordt hun dood. En dan 

zetten ze die arme mensen ook nog onder druk. Teken 

maar even bij het kruisje en voor september volgend jaar 

wegwezen, met wat zakgeld. Maar ik zal maar weer eens 

naar mem. Van haar krijg ik ook wel wat zakgeld, maar ik 

hoef gelukkig niet te verkassen.’

Voor anker in IJlst
‘Wat een prachtig stadje! 't Is net een plaatje!’ 
Deze welgemeende uitroep horen we als haven-
meesters regelmatig. Zo ongemerkt doen mensen 
uit alle uithoeken van Europa en daar buiten IJlst aan 
om te overnachten, het stadje te bewonderen, te 
wandelen en tot rust te komen.

Afgelopen zomer waren er ruim 1.521 boten en zo'n 

167 campers. Wij als havenmeesters heten ze welkom, 

wijzen hen de weg naar de horeca, de bakker, de 

supermarkt, de wandelpaden, de molen, het houtmuseum, 

de fontein en natuurlijk het sanitair. Natuurlijk innen we het 

liggeld en de toeristenbelasting en dragen dit plichtsgetrouw 

af. Het kost de toeristen wat, maar daar krijgen ze dan ook 

iets voor terug. Al met al genieten we van die contacten. 

Soms ben je gauw klaar, soms raak je zomaar in een 

filosofisch gesprek of word je uitgenodigd om een vorkje 

mee te prikken of een borreltje te drinken. In ieder geval 

genieten wij van al deze blije vakantiegangers en zijn met 

frisse zin weer aan het nieuwe seizoen begonnen. De 

passantenhaven ligt er mooi bij, hopelijk komt het nieuwe 

gras alsnog op, want droog is het wel. De parkeer-

mogelijkheden voor de campers op de camperplaats zijn 

vergroot en we zijn nog in gesprek met de gemeente SWF 

om het chemisch toilet klaar te maken. Later dit seizoen 

wordt het schelpenpad rond de ijsbaan weer voorzien van 

nieuwe schelpen. En wat betreft het schelpenpad: Honden-

bezitters, wat waren er afgelopen winter weinig drollen! 

Fantastisch, houden zo! 

Zo houden we met elkaar de vaart er in.

De havenmeesters: Jelle Hoogland, Rosa en Ronald 
Boonstoppel, Mattie Wiersma (reserve)

V.l.n.r. Jelle Hoogland, Mattie Wiersma, 
Rosa Boonstoppel en Ronald Boonstoppel



                         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

Ten Cate
familieweken

Op alle 
artikelen

20% korting

(t/m 29 juni)

De uitslag van de verloting 
vv YVC 2019

Hoofdprijs € 250 lotnr. 5245
1e prijs     € 125 lotnr. 2421
2e prijs     €   75 lotnr. 1153
3e prijs     €   50 lotnr. 3571
4e prijs     €   25 lotnr. 4659
5e prijs     €   25  lotnr. 2887
6e prijs     €   25 lotnr. 2236
7e prijs     €   25 lotnr. 2425
8e prijs     €   25 lotnr. 3491
9e prijs     €   25 lotnr. 2877
10e prijs   €   25 lotnr. 3322
11e prijs   €   25 lotnr. 2871
12e prijs   €   12,50 lotnr. 5733
13e prijs   €   12,50 lotnr. 3841
14e prijs   €   12,50 lotnr. 0834
15e prijs   €   12,50 lotnr. 4300

De prijzen kunnen afgehaald 
worden op het Frisiaplein 15 te IJlst.

 

Moestuingeluk!



Volkstuinvereniging IJlst en omstreken
Een tuin huren betekent vers eten op je bord en weten 
wat je eet, maar het is meer dan dat. Ook het werken 
in de natuur en met de natuur, je hoofd leeg maken en 
het sociale aspect van ontmoetingen met anderen, het 
delen en het uitwisselen van kennis. En leeftijd speelt 
geen rol, zowel jong als oud genieten van een stukje 
land op één van de tuinen. 

Sinds enige tijd is er een Facebookpagina in de lucht over 

de belevenissen op de volkstuinen in IJlst, recepten, kennis 

en uittips komen aan de orde. Saai? Welnee, het zijn 

misschien juist de kleine dingen die het leven juist zo leuk 

maken. Hierbij een van de berichten:

Moestuingeluk op de Súdergotún:
Deze week was er weer een zonovergoten dag. Genoeg 
reden voor mij en medetuinierders, mannen en vrouwen om
op de fiets te stappen richting de moestuinen. Terwijl ik fiets

voel ik mij een enorme geluksvogel. We wonen in een 
prachtige omgeving met water, riet en wilgen. Dat levert ook 
veel voordeel op behalve dat het natuurlijk fijn is om in de 
natuur bezig te zijn. De natuur levert nog meer op, nl. het 
(oude) riet welke ik straks ga gebruiken voor een bijenhotel. 
De wilgen worden om deze tijd gesnoeid en komt dat even 
goed uit. Het levert, na wat noeste arbeid van snoeien, 
zagen en knippen, prima takken op. En je ziet de eerste 
bonenstaken, wigwams en wilgenrillen verschijnen. Goed 
voor de egeltjes, en vogeltjes om een ril te gebruiken en wat 
mooi om te zien dat je materiaal uit je omgeving 
(her)gebruikt voor hekwerk, steunen om peultjes o.i.d. tegen 
te laten groeien. Misschien een pompoenenrek of het uit het 
zicht houden van je compostvat. Je kunt er creatief mee 
omgaan en van alles bedenken terwijl het ook dierenleven 
oplevert in je tuin. Bij binnenkomst op de tuinen lag er een 
enorme berg houtsnippers, even geregeld door iemand van 
de tuinen, en voor gezamenlijk gebruik. Wat mooi die 
paadjes van houtsnippers. Maar wat ook leuk dat delen op 
een tuin, een kop koffie en een moestuinpraatje tussendoor, 
even genieten van de zon. Ach en dan krijg je ook nog eens 
spruitkool, het kadootje van de dag. Fluitend fiets ik naar 
huis, dit noem je met recht ‘moestuin-geluk’.

Pauline Kick, gelukkige bezitter van een prachtig 

vruchtbaar ‘landje’.

De facebookpagina is te vinden op: 
https://www.facebook.com/VolkstuinIJlst/. 
Deze kunt u volgen en delen.

Topturner Michel Bletterman geeft jaarvergadering De Stânfries extra cachet

 

Moestuingeluk!

G.V. De Stânfries vatte het lumineuze idee op om de 
algehele jaarvergadering van een extra dimensie 
te voorzien door een bekende topturner te inviteren. 

Daarin slaagde men met verve, want Michel Bletterman gaf 

een paar uren acte de presence door voor de leden van de 

plaatselijke gymnastiekvereniging een optreden te verzorgen 

waarin hij onder meer verhaalde over zijn prestaties op 

nationaal en internationaal turngebied. Hierna was er alle 

ruimte om samen met de jeugdleden diverse oefeningen te 

doen, te assisteren en zijn toekomstige opvolgers van de 

nodige tips en tricks te voorzien. Vanuit het bestuur nam 

Albert Jan van Houten de lead en legde het contact met de 

in Leeuwarden wonende Michel Bletterman. ‘Het blijkt dat 

het bezoek van jaarvergaderingen een neergaande tendens 

vertoont. Als bestuur willen we de binding met onze leden 

nog meer versterken en mede van daaruit kwam de 

suggestie een bekende turner uit te nodigen. Dat heeft 

zeker gewerkt, want de opkomst nadien bij de jaar-

vergadering is nog nooit zo groot geweest’, aldus het 

algemeen bestuurslid.

Voor 18.30 uur begon Michel Bletterman zijn levensverhaal

te vertellen, aandachtig gadegeslagen door de jeugd van de

 

IJlster gymnastiekvereniging. Na het beantwoorden van 

diverse ludieke vragen ging de 28-jarige turner met de jeugd 

aan de slag. Bij elk toestel gaf Bletterman individuele 

aanwijzingen en die werden dankbaar ter harte genomen.

Na de anderhalf uur durende sessie werd het officiële 

gedeelte opgepakt en werd er een fotoshoot georganiseerd. 

‘Michel Bletterman heeft toegezegd volgend jaar graag 

weer langs te komen’, memoreerde animator Albert Jan 

van Houten.



Playbackshow en zeskamp terug op IJlster feesten

2e pinksterdag (10 juni): 

Tijd voor de FIETS ELFSTEDENTOCHT. Ook dit jaar staan 

er weer 15.000 fietsers aan de start. De snelle fietsers zijn 

ongeveer om 10.30 uur in IJlst. De stempelaars en de 

verkeersregelaars zijn er klaar voor. Onze stadsomroeper 

(Harm de Vries) gaat zijn ronde doen. We gaan er met zijn 

allen weer een leuke dag van maken. Kom gezellig naar het 

centrum en moedig de fietsers aan. Er is muziek bij de 

stempelpost en bij de Stadsherberg. Ook dit jaar vragen we 

de bewoners de vlaggen op de route uit te steken. Aan de 

bewoners langs de route; graag de auto ś elders te parkeren. 

Er komen enkele oude schepen in het centrum te liggen voor 

een mooi plaatje. Het centrum is afgesloten voor doorgaand 

verkeer van ongeveer 10.30 uur tot ongeveer 17.30 uur.

Alvast bedankt voor de medewerking.
Rayonhoofd: Henk Koopstra

Assistent: Karel Kootje

Zaterdag 25 mei 
Open Tuinmorgen 

en plantjesverkoop op de 
volkstuinen van IJlst 

Volkstuinvereniging IJlst organiseert op zaterdag 25 mei 

een Open Tuinmorgen op beide volkstuincomplexen van 

10.00 uur tot 12.00 uur voor de inwoners van IJlst en 

Oosthem. Tevens bieden de tuinleden op deze morgen hun 

overgebleven zaailingen, stekjes en plantjes te koop aan 

voor een klein prijsje. De opbrengst is bestemd voor de kas 

van de vereniging. Een leuke gelegenheid om onze 

prachtige tuinen (Sudergotún aan de Iendrachtswei, 

Himdykstún aan de Parallelwei) te komen bewonderen. 

Komt allen, de koffie met iets lekkers staat voor u klaar!

Namens het Bestuur en de pr-commissie van de 
Volkstuinvereniging

 

Saamhorigheid, gezelligheid en plezier maken met 
elkaar. Tijdens de IJlster feesten van 14 t/m 16 juni 
staat verbondenheid centraal. De organisatie, in 
handen van de feestcommissie van vv IJVC, wil 
hiermee een gevoel vasthouden dat IJlst in het 
verleden heeft gekenmerkt en de afgelopen jaren 
weer is ontstaan. 

Voorzitter Alex Bruggenkamp: ‘We hebben recentelijk bij 

verschillende evenementen gezien hoe IJlsters van 

verschillende herkomst elkaar leerden kennen en een band 

hebben opgebouwd. We vinden het belangrijk dat dit gevoel 

in onze gemeenschap behouden blijft en willen daar een 

bijdrage aan leveren.’ De organisatie kiest voor een mix van 

eigentijdse én nostalgische activiteiten, die kunnen rekenen 

op een toenemende belangstelling. Bruggenkamp: ‘Tot in 

de jaren ’90 waren de playbackshow op vrijdagavond en de 

zeskamp op zaterdag vaste onderdelen. Er kwamen veel 

teams en toeschouwers op af en hilariteit, bijvoorbeeld bij 

het zak lopen en raak slaan, was gegarandeerd. Toen nog 

vanuit de buurtverenigingen, maar tijdens de komende 

feesten voor iedereen die zich met een team in wil 

schrijven.’ Naast muzikale omlijsting staat evenals vorige 

jaren de zeer populaire drekrace weer op het programma, 

waar in teamverband aan meegedaan kan worden. Voor de 

jeugd is er een FIFA-speltoernooi. De laatste hand wordt 

momenteel aan het programma gelegd, dat eind deze 

maand via huis-aan-huis verspreiding bekend gemaakt zal 

worden. Bruggenkamp besluit: ‘We maken een programma 

dat past bij de schaal van IJlst en omstreken, maar vooral 

een bijdrage levert aan de gemeenschapszin. We zijn er van 

overtuigd dat dit kans van slagen heeft!’

De feesten worden gehouden op
14, 15 en 16 juni



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.

Was de vorige vraagstelling te gemakkelijk of te moeilijk? 

Feit is dat het geen reacties heeft opgeleverd. Voor de 

oplossing van de detailtekening van april van een stalen 

skûtsje met 4 onderdelen verwijzen wij u naar de 

bijgeplaatste afbeelding.

Het gezegde van april ‘Lizze te bekjen’ betekent ‘te 

hoog aan de wind varen, waardoor het schip elke vaart 

verloren heeft.

De nieuwe vragen. Vijf verschillende blokken (katrollen). 

Wat zijn de juiste benamingen, in het Fries. Het gezegde 

van deze maand: Leafde en blaf ferriede harsels. 

Wat is de betekenis hiervan.

Schipperstaal

 

Nijs út Nij Ylostins

Koffieochtend
In het Grand café van het woon- en ontmoetingscentrum 

Nij Ylostins van Patyna kunt u iedere woensdagochtend 

vanaf 9.45 uur gezellig komen koffiedrinken. Even onder 

het genot van een kopje koffie of thee de krant doornemen 

aan de leestafel of een gezellig praatje maken. Het kan 

allemaal. Wij bieden bij de koffie/thee een heerlijk stuk koek 

van de plaatselijke bakker de Boer aan. Wij vragen een 

kleine bijdrage voor de koffie/thee/koek. Wilt u vaker komen 

dan kunt u een strippenkaart bij de gastdames kopen. 

U komt toch ook eens bij ons op de koffie?

Bibliotheek
In de bibliotheek in het Grand café van Nij Ylostins staan 

weer nieuwe boeken. Met een aantal vrijwilligers zijn er een 

groot aantal boeken omgewisseld, waardoor we een nieuw 

aanbod in de categorie spanning/misdaad en grootletter 

boeken in huis hebben. Voor de leesliefhebbers een reden 

om de bibliotheek te gaan bezoeken. Voor het lenen van 

boeken heeft u wel een geldige bibliotheekpas nodig.

Stemlokaal Nij Ylostins
Op donderdag 23 mei zijn de Europese 

Parlementsverkiezingen en is het Grand café van 

Nij Ylostins weer ingericht als stemlokaal. Van 7.30 uur 

tot 21.00 uur kunt u uw stem komen uitbrengen.

Rommelmarkt 8 juni 2019

Op zaterdag 8 juni zal door de activiteitencommissie van 

de PGIJ weer een rommelmarkt worden georganiseerd. 

De rommelmarkt zal worden gehouden in de boerderij van 

de familie Ten Woude aan de Sudergoweg 1 te IJlst. 

De rommelmarkt begint om 9.00 uur en duurt tot 13.00 

uur. Op 4 en 5 juni zullen wij bij u langs komen om spullen 

op te halen. U krijgt hiervoor nog een herinneringsbriefje in 

de bus. De rommelmarkt kan niet georganiseerd worden 

zonder de hulp van vele vrijwilligers. 

Wilt u meehelpen met het ophalen van spullen of bent u 

beschikbaar voor de verkoop, dan kunt zich opgeven 

bij Lia van Schepen (tel. 0515-533139). 

Noteert u de datum alvast in uw agenda?

De activiteitencommissie



Bewustzijn. Dat is wat echt verschil kan maken in hoe 
je het leven ervaart. Bewuster leven in het moment, 
ontspannen en genieten, het leven is Nu. Vertrouwen 
op je intuïtie, je hart volgen en minder vanuit je hoofd 
leven. Weer fit worden, meer energie en zingeving 
ervaren. Zomaar zonder voorwaarden gelukkig zijn. 
Dat zijn een paar gevolgen van bewustzijns-
ontwikkeling. 

Aan het woord is Maaike Dijkstra energie- & bewustzijns-

coach in IJlst. Sinds zomer 2015 werkt zij als coach op de 

Werf in IJlst, eerst voor de Ontwikkelwerf en vanaf eind 

2018 als zelfstandig coach vanuit de studio in hetzelfde 

pand. Daarnaast geeft ze wekelijks yogalessen en 

mindfulness zowel voor particulieren als bedrijven en 

organiseert ze stiltedagen en retreats op mooie 

buitenlocaties. Je kunt bij Maaike terecht als je burn-out 

klachten hebt of in een grote verandering zit (op je werk of 

privé). Als je een gevoel van leegte of onrust ervaart. Ook als 

je weinig energie en plezier ervaart in je leven. Het gevoel 

dat je vastloopt. Dat is altijd het begin van verandering.

Maaike: ‘Ik heb het vaak over een bruisballetje in je buik. Als 

je dat allang kwijt bent, kan coaching je weer terugbrengen 

naar jezelf en naar authenticiteit, innerlijke rust en 

levensplezier.’ In een vorig leven was

Maaike twintig jaar lang interim com-

municatieadviseur. Toen zij 7 jaar 

geleden een tweeling kreeg, merkte 

ze hoe ze, in een gezin met vier kin-

deren, steeds vermoeider werd en 

het plezier in haar werk helemaal uit-

doofde. De passie voor meditatie en 

bewustzijnsontwikkeling was er altijd

al en ze volgde jarenlang yogatrainin-

gen en workshops op het gebied van 

meditatie, lichaamswerk, persoonlijke

groei. Dat bracht haar altijd weer 

naar de rust en eenvoud terug. 

Maaike: ‘Het is geweldig om 

vanuit je passie te gaan werken. 

Ik geloof dat iedereen een 

talent heeft dat zich wil uit-

drukken, maar door onze 

opvoeding en maatschappelijke druk weten veel 

mensen niet meer wie ze zijn en wat ze echt leuk vinden. 

Als je daarnaar terugkeert, gaan de dingen voor je werken 

en wordt werk moeiteloos’ Toch is elke grote verandering 

spannend. Vaak ontstaat verandering pas vanuit crisis, 

simpelweg omdat negatieve overtuigingen ons tegen-

houden. Dat wat je gelooft, bepaalt hoe je de wereld ziet. 

wwDe coaching richt zich op vertrouwen en innerlijke rust 

en het doorzien van patronen die je blokkeren. Ik maak 

gebruik van ontspanning, meditatie en werk lichaamsgericht. 

Je lichaam helpt je om minder vanuit je hoofd te leven. 

Naast coaching en meditatie bied ik Acces Bars sessies, dit 

is een bewustzijn sessie waarbij je, liggend, een ontspannen 

behandeling krijgt via drukpunten op je hoofd. Ook dit werkt 

op je overtuigingen; je hoofd is daarna fris en helder. 

Van harte welkom.

Maaike Dijkstra, Sneekerpad 4, IJlst, 

www.maaike-dijkstra.nl

Jaarlijkse nationale Zonnebloemloterij, 
afdeling IJlst, Oosthem, Folsgare en Abbega

In de maand mei/juni komen de vrijwilligsters van de 

Zonnebloem, afdeling IJlst, Oosthem, Folsgare en 

Abbega weer bij u langs voor de jaarlijkse lotenverkoop. 

Kosten € 2,00 per lot. 

Van de verkoopopbrengst ontvangt onze afdeling een 

bijdrage voor de kas, waaruit verschillende activiteiten voor 

de gasten worden georganiseerd, zoals gezellige middagen, 

reisjes en dergelijke. Vorig jaar zijn er 600 loten verkocht. 

We hopen dat u dit jaar weer zoveel loten koopt. Alvast 

bedankt. Als u ook in aanmerking denkt 

te komen voor de activiteiten van de 

Zonnebloem of dat u iemand kent die 

daarvoor in aanmerking kan komen, neemt u dan even 

contact met de afdeling op, telefoonnummer 532671.

De vrijwilligsters van de Zonnebloem, afdeling IJlst, 
Oosthem, Folsgare en Abbega

Even voorstellen: 
Maaike Dijkstra energie- & bewustzijnscoach



De laatste loodjes… Nog een weekje en dan is het zover! 

Na een hele poos van voorbereidingen, uitnodigingen 

versturen, vrijwilligers werven, tuineigenaren benaderen, 

kraampjes huren, lakens wassen, strijken en kopen, 

catering verzorgen, vergaderen, social media updaten, 

overleggen, vergunningen aanvragen, flyers bedrukken en 

wat al niet meer is het bijna zover. De 10e editie van de 

Overtuinenfair! 

De goede doelen die wij dit jaar steunen zijn:

* PKN Gemeente IJlst

* Speeltuin aan de Eegracht

* Timmerdorp (IJlst 750 jaar)

Deze 10e fair krijgt een extra feestelijk tintje doordat de 

opening verricht wordt door de heer Erik Faber, wethouder 

van de gemeente Súdwest-Fryslân. Met een recordaantal 

standhouders, kinderfair en een heus horecaterras aan het 

water bij de pijp hebben wij er als organisatie reuze zin in. 

Jullie hopelijk ook! We hopen dat de weergoden ons goed 

gezind zijn. Dat maakt het er voor zowel bezoekers als 

standhouders beter op.

 

Graag tot ziens volgende week op zaterdag 

de 1e dag van juni!

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

 

 

Boeken uit de kerkbank!
Boekenruilbeurs in de

Johanneskerk in Oosthem
op

Zaterdag 8 juni 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!!

De volgende ‘Boeken uit de kerkbank’ 

is op zaterdag 30 juni 2019.

Heb je vragen neem dan contact op via: 

06-125 85 343 of gdw2@ziggo.nl



 

NOTARISKANTOOR

ELLEMERS

Telefoon 0515 - 42 98 88   

E-mail info@notarisellemers.nl 

Website notarisellemers.nl   

Bezoekadres Oude Koemarkt 77-79, Sneek

Een goede planning van uw nalatenschap kan een bijdrage leveren aan  

het zo voordelig mogelijk overdragen van uw vermogen. 

Gratis inloopspreekuur, elke donderdag van 14.00-17.00 uur. 

Meesterlijk in persoonlijk advies. 

Vermogen.
Hoe laat ik dat na aan 
mijn kinderen? 
En hoe doe ik dat iscaal voordelig?

Rust nodig?

- coaching bij burn out/spanningsklachten

- (individuele) mindfulness en yoga

- acces bars (voor een helder hoofd)

- bewustzijnsontwikkeling

Je vindt mij op de Werf in IJlst, Sneekerpad 4 



 

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

24 mei  Aquarelles     14.30  

26 mei  Koffie/theemomentje   15.00 

28 mei  Creatief café     09.30 

28 mei  Soosmiddag     15.00 

29 mei  Koffieochtend     09.45 

29 mei  Biljarten/kaartclub    14.00 

31 mei  Aquarelles     14.30 

02 juni  Koffie/theemomentje   15.00 

04 juni  Creatief café     09.30 

05 juni  Koffieochtend     09.45 

05 juni  Biljarten/kaartclub    14.00 

06 juni   Gymnastiek     14.00 

06 juni  Zanguurtje     15.30 

07 juni  Aquarelles     14.30 

09 juni  Koffie/theemomentje   09.45

     

Datum          Activiteit                      Tijd. 
11 juni  Creatief café      09.45 

12 juni  Koffieochtend      09.45 

12 juni  Biljarten/kaartclub     14.00 

13 juni  Gymnastiek      14.00        
14 juni  Aquarelles      14.30 

16 juni     Koffie/theemomentje    15.00 

18 juni  Creatief café      09.30 

19 juni  Koffieochtend      09.45 

19 juni   Biljarten/kaartclub     14.00 

20 juni   Gymnastiek      14.00 

20 juni  Zanguurtje      15.30 

21 juni  Aquarelles      14.30 

22 juni  Koffie/theemomentje    15.00 

25 juni   Creatief café      09.30 

25 juni  Soosmiddag      15.00 

26 juni  Koffieochtend      09.45 

27 juni  Gymnastiek      14.00 

                           Wilt u contact met ons opnemen, dat kan via 

                                        Jet.kappelle@patyna.nl of telfonisch: 0515-571900. 

Begraafplaats IJlst – een plek vol verhalen

Op de begraafplaats in IJlst organiseren vrijwilligers en de 

gemeente Súdwest-Fryslân op zaterdag 25 mei vanaf 
14.00 uur een rondleiding. Tijdens de rondleiding nemen 

we jullie mee in de verhalen op de begraafplaats. 

Het programma is:
14.00 uur   Ontvangst met koffie en thee
14.30 uur   Voormalige Mauritiuskerk op 
     de begraafplaats IJlst door Edsko Hekman
15.00 uur   Grafstenen met een verhaal door Frits Boschma
Tijdens de rondwandeling waarderen we het als u uw 

persoonlijke verhalen deelt over de begraafplaats.

Op nog veel meer begraafplaatsen in Nederland zijn dat 

weekend activiteiten. Kijk voor meer informatie op: 

www.weekendvandebegraafplaats.nl.

Op 24, 25 en 26 mei is het ‘Weekend van de begraafplaats’. Internationaal worden 
activiteiten op begraafplaatsen georganiseerd met als doel om begraafplaatsen als 
belangrijk onderdeel te zien van ons erfgoed. Het thema van dit jaar is dan ook: 
‘Een plek van verhalen’.

Einde pedicurepraktijk

Na meer dan 40 jaar als pedicure werkzaam 

te zijn geweest, heb ik besloten om per 

1 juni a.s. mijn praktijk te beëindigen. 

Ik heb met heel veel plezier al deze jaren 

gewerkt. Hierbij wil ik iedereen bedanken 

voor de vele fijne contacten en het vaak 

jarenlang in mij gestelde vertrouwen.

Voor problemen met de voeten zal je 

voortaan naar een andere pedicure 

moeten gaan.

Bedankt,
Anna Schraa - van Popta

Chr. kleuterschool in 1952
Deze foto is van matige kwaliteit, maar wel uniek. 
Het is een opname van het Sinterklaasfeest in 
de 1e kleuterschool van IJlst.
Die was gevestigd in ‘It Gebou’, dat tot 1967 links van het 

huis van de fam. Piet Hoogeveen stond (Eegracht). We zien 

in het midden Sinterklaas en linksonder Sippe Westerdijk. 

Rechts in het midden achter een tafeltje zit Rients Hoekstra 

(inzender). Misschien zijn er nog personen die zichzelf 

herkennen op deze foto. Deze kleuterschool werd geopend 

op 1 april 1948. Voorzitter S.O. de Vries hield een openings-

woord. Daarna sprak burgemeester Jan Oppedijk. 

Ds. Jansen (herv.), één van de oprichters, had vanuit Brielle 

een gelukstelegram gestuurd. Bij de start telde de school 

43 leerlingen. De 1e kleuterjuf was mej. Grietje (Iet) Walinga.

Zij trouwde later met de timmerman Johannes Spijksma 

van de Uilenburg. Nadien kwamen aan deze school 

juf Schuurmans en juf Kuijpers (uit Sneek).

     Frits Boschma



Onlangs hebben Thea en Petra hun 

kapsalon De Spieghel onder handen 

genomen. Er is een nieuwe 

marmoleumvloer gelegd, de wanden 

zijn gesausd en al het houtwerk is 

opnieuw geschilderd in frisse lichte 

tinten. Ook de indeling is enigszins 

aangepast. De kapsters van De 

Spieghel kunnen de klanten weer 

ontvangen in een schitterend 

gerestylde salon.

Kapsalon De Spieghel gerestyld

Deze foto is gemaakt 

tijdens een dagtrip van de 

Chr. Jongeren Vereniging 

naar Duitsland. De reis 

ging met een Zuid-West-

Hoek bus uit Gaastmeer.

Van grijs naar groen, of wat groen kan doen!

2017 2018

Achter v.l.n.r.: … Seinen, ? , Pieter Nijdam, Hieke Nauta, Lolke Koopmans, ? , Johannes de Vries.

Midden: Rykel Groenveld, Fettje Attema en Brugt van Brug, Klaske Feenstra en Cor Zijsling, ? , Auke Frankena, leider, 

? , ? , Jouke Couperus,Sikke Bouma, leider, werkte bij de Post als brievenbesteller, Sjoerd Wiebenga en Sjoukje Bergstra.

Voor: Cor Hoekstra, ? , daarvóór: Diete Deinum, Anne Nijdam, Diete de Leeuw, Mieneke Schraa, ? , 

Rients Hoekstra, inzender van deze foto.

Uitstapje 
C.J.V-IJlst



7 mei 2019: 'IJlst' staat letterlijk en figuurlijk om de bewoners 
van Nij Ylostins heen!

De bewoners van Nij Ylostins dreigen hun geliefde 
plekje in het Woon-zorgcentrum te verliezen, ten 
minste, als het aan Elkien ligt. De bewoners tonen 
zich echter strijdvaardig en weten zich gesteund 
door de IJlster gemeenschap. Inmiddels hebben 
de gemeenteraad en het college van burgemeester 
en wethouders zich unaniem uitgesproken: 
de bewoners moeten in IJlst kunnen blijven en 
de gemeente neemt de regie!

Mevrouw Geeske Hoomans-Zijlstra (89), die al 27 jaar 

in Nij Ylostins woont en daarmee de langst zittende 

bewoonster is, vindt het een felicitatie waard dat de 

gemeente zich achter de bewoners opstelt. Ze moet er niet 

aan denken dat ze uit Nij Ylostins en misschien wel uit IJlst 

zou moeten vertrekken. ‘Ik wil hier niet weg’, klinkt het 

strijdvaardig. Mevrouw Hoomans is geboren en getogen in 

IJlst. Na haar huwelijk woonde ze samen met haar man 

Klaas jarenlang op de Eegracht. In 1992 betrok het 

echtpaar een woning in Nij Ylostins. Het jaar 2000 zou een 

bijzonder jaar worden en niet alleen vanwege het nieuwe 

millennium. Het echtpaar Hoomans zou dat jaar 50 jaar 

getrouwd zijn en Klaas Hoomans zou 75 worden. Het liep 

anders; Klaas Hoomans overleed begin van dat jaar. 

Enkele jaren geleden overleed totaal onverwacht ook 

haar zoon Johan. En zo heeft elke bewoner van Nij Ylostins 

haar/zijn eigen levensverhaal, verhalen die ook verbinden. 

‘Gezamenlijk vormen we een hechte, gezellige gemeen-

schap, die bij elkaar wil blijven en die niet uit elkaar 

gescheurd mag worden’, aldus mevrouw Hoomans. De 

mensen wonen hier immers tot volle tevredenheid, treffen 

elkaar op de wandelgangen van dit unieke gebouw en in 

het Grand Café, nemen deel aan activiteiten, kortom ze 

voelen zich hier helemaal thuis. Ook hechten ze aan hun 

woningen, die enkele 

jaren geleden nog gerenoveerd 

zijn met nieuwe plafonds, keuken en douche.

Inderdaad, de deuren zijn wat smal voor een rolstoel, maar 

dat zou toch gemakkelijk te verhelpen zijn. Niet alleen de 

geboren en getogen IJlsters, maar ook bewoners die van 

buiten IJlst komen, voelen zich hier helemaal thuis en willen 

hier graag blijven. Mevrouw Hoomans laat tot slot nog een 

prachtige kaart zien, gestuurd door een tantezegger, met 

een bemoedigende tekst, die afgesloten wordt met de 

volgende woorden: Wij hopen op een goede oplossing en 

verwachten dat die er wel komt, want tante hoort in IJlst! 

Een uitspraak die geldt voor alle bewoners van Nij Ylostins.

Edsko Hekman

 

Foto's Klaas Douma

Nij Ylostins moet blijven!



 

Veelzijdig klus en onderhoudsbedrijf  van A tot Z

Badkamer- / toilet- en keukenrenovatie

Alle voorkomende installatiewerkzaamheden

o.a. gas, water en elektra, cv-installaties

Renoveren kozijnen incl. glaszetten en schilderwerk

Plaatsen van houten en kunststof  kozijnen

Van Beekhuizen Tweewielers

www.vanbeekhuizen-tweewielers.nl
    Galamagracht 34    78651 EC IJlst
                                 Tel. 0515-531664

IJlst Tel: 0515-531664

vanbeekhuizen-tweewielers.nl

Oog voor techniek

Installatietechnisch 

adviesbureau

T   (0515) 429 777

E info@sijperda-hardy.nl

W   www.sijperda-hardy.nl

Elektrotechniek • Werktuigbouwkunde • Geluid en Akoestiek • Bouwfysica 
Duurzame Technieken • Bouwbesluitberekeningen • Brandveiligheid

Gazelle C7+ HMB & HMS Actie
U krijgt bij aankoop van een nieuwe Gazelle C7+ HMB of HMS,

 €. 300,- kassakorting*!
* Korting is alleen geldig zonder inruil!

Prijs €. 2549,- = met een 300Wh accu nu voor €. 2249,-
400 Wh accu + €. 150,- 500Wh accu + €. 350,-

Momenteel ook veel 2e hands fietsen & E-Bike’s op voorraad
 

  


