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Voor één dag was het Dryltser Kypmantsje weer tot leven gewekt en in IJlst. Dit keer leurde 

de beste man niet met zijn handelswaar, maar was het zijn taak om bezoekers te begeleiden 

naar de permanente buitententoonstelling: De Schepenfries. Op woensdag 29 mei is ‘De 

Schepenfries’ onthuld door wethouder Mark de Man.

Met de onthulling van De Schepenfries is IJlst een beziens-

waardigheid rijker. In een goed gevulde Doopsgezinde kerk 

gaf de directeur van het Scheepvaartmuseum, Meindert 

Seffinga, een interessante lezing over scheepvaart in relatie 

tot de IJlster historie. De vele verdwenen en soms vergeten 

maritieme geschiedschrijving is nog altijd terug te vinden 

in IJlst anno 2019. Zo verwijzen vele straatnamen als de 

Smak, de Koffe en Skûte, maar ook Croleskwartier en 

Lantingawerf naar het maritieme verleden van IJlst.

Opening geheel in traditie van IJst Houtstad
Na de lezing in de Doopsgezinde kerk stond het Dryltser 

Kypmantsje, vertolkt door stadsomroeper Harm de Vries, 

de bezoekers op te wachten om hen via de gracht naar de 

permanente tentoonstelling ‘De Schepenfries’ te begeleiden 

aan de Kearnstien. Omlijst met accordeonmuziek en ingeleid 

door een korte toespraak van wethouder Mark 

de Man is de tentoonstelling, geheel in traditie van IJst 

Houtstad, geopend met een grote houten schaar. Nadat 

de wethouder het eerste paneel onthulde, volgden de 

overige panelen door de leden van de Werkgroep Historie.

Letterlijk door de geschiedenis van IJlst lopen
Met de realisatie van deze permanente buitententoonstelling 

lopen bezoekers nu letterlijk door de geschiedenis van IJlst. 

De zon weerkaatste op de kleurrijke panelen met de 

prachtige afbeeldingen van kunstschilder Johannes Terpstra, 

een prima dag en een mooie afsluiting van het vieren van 

750 jaar stadsrechten. 

Gaat dat zien!

Namens de Werkgroep Historie van Stichting IJlst 750 Jaar,
Canisius Smit (voorzitter) en Hendrik Tamsma (secretaris)

Onthulling Schepenfries
is een feit
Onthulling Schepenfries
is een feit
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vloeren

karpetten

gordi jnen

raamdecoratie

shutters 

zonwering

en meer. . .

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

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

renovatie en (sier)bestrating  

van uw tuin

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



aanvullingen en wijzingen voor deze rubriek 
a.u.b. e-mailen naar: jannadeboer@home.nl

Verschijning 'It Dryltser Kypmantsje'

in de maand juli verschijnt het blad niet i.v.m. de 

zomervakantie

editie          inleveren kopij verschijning
juli verschijnt het Kypmantsje niet
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september 2 september 19 september

oktober  7 oktober 24 oktober

november 4 november 21 november
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genoemde data. Adres redactie: Galamagracht 12,

e-mail: info@hekmanijlst.nl

Colofon

' It Dryltser Kypmantsje'  is een uitgave van Vereniging 

Stadsbelang IJlst. 

Oplage: 1.550 stuks.

Redactie en lay-out: 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

juni
21/22 11stedenzwemtocht Maarten van der Weijden

28 Musical de Kogge

 Cultuurzaal MFC De Utherne - 19.30 uur

29 Boekenruilbeurs

 Johanneskerk Oosthem - 14.00 tot 16.00 uur

30 Slotconcert Concordia IJlst i.s.m.

 Tusken de Noaten

 Houtzaagmolen de Rat - 20.00 uur

juli
5 Luisteren op Locatie

 20.00 uur, meer info en kaarten www.ijlst750.nl

6 Viswedstrijd 

 It Podium, Sudergowei 1a - 14.00 uur

september
27 Fakkeljûn in Oud IJlst - vanaf 20.00 uur

oktober
5 Walk & Sûn wandeltocht - info: www.ijlst750.nl 



	
     “ 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 



Beste IJlsters,

It giet wer oan! Nadat hij vorig jaar de tocht bijna heeft 
volbracht gaat Maarten van der Weijden van 21 tot en met 
24 juni 2019 wederom een poging doen om de Elfsteden-
tocht te zwemmen. Op vrijdagavond 21 juni rond midder-
nacht komen Maarten en zijn mee-zwemmers door IJlst 
heen. Met deze brief informeren wij u hierover en vragen 
wij om uw ondersteuning.

De 11stedenzwemtocht
Maarten van der Weijden zwemt om zoveel mogelijk geld 
op te halen voor onderzoek naar de genezing van kanker. 
Er zijn ook zo’n honderd geoefende mee-zwemmers die in 
elke stad 2 km. zwemmen rond de doorkomsttijd van 
Maarten. Verder is er een city-swim in Stavoren, waar een 
ieder zich kan opgeven om de 500 m. of de 2.000 m. 
mee te zwemmen.

Het programma van de 11stedenzwemtocht in IJlst
Maarten start vrijdag 21 juni om 17.30 uur in Leeuwarden. 
De start en de zwemtocht richting Sneek zijn in De Utherne 
live te volgen op groot scherm en tevens speelt er vanaf 
17.00 uur een band, als voorprogramma op de doorkomst-
tijd in IJlst. Rond middernacht is de doorkomst van Maarten, 
die op de aanlegsteiger voor Stadsherberg Het Wapen 
van IJlst zijn stempel krijgt. Aansluitend zullen de mee-
zwemmers op diezelfde plek finishen. In Het Wapen is 
vanaf 22.00 uur livemuziek en activiteit om er een mooie 
11stedennacht van IJlst van te maken.

De route door IJlst
Maarten zwemt de originele Elfstedenroute door IJlst. Bij de 
aanlegsteiger voor Het Wapen is het stempelmoment in 
IJlst. Rond de doorkomst starten de ruim honderd mee-
zwemmers vanaf het Museum Houtstad IJlst. De route is in 
de afbeelding hiernaast beschreven. Omdat de doorkomst 
en het meezwemmen rond middernacht zullen zijn zal dit in 
het donker zijn. Daarom zullen alle zwemmers voorzien zijn 
van een lampje op hun hoofd en in de boei die ze allemaal 
meekrijgen tijdens de zwemtochten als ze in het donker 
zwemmen.

Wilt u ons helpen er in IJlst een onvergetelijke 
cityswim van te maken?
* Heeft u een boot langs de route liggen? Wilt u deze dan, 
 in verband met de veiligheid, tijdelijk op een andere plaats 
 neerleggen.
* Om de route sfeervol te maken vragen we alle bewoners  
 om de route te verlichten met bijvoorbeeld fakkels. 
 Wij verkopen de fakkels en doneren de opbrengst.
* Daarnaast zouden we het erg fijn vinden als u de mee-
 zwemmers langs de route aanmoedigt en onthaalt bij  
 de aanlegsteiger aan de Galamagracht (voor Het Wapen).
* Mocht u tijdens het aanmoedigen zien dat het niet goed 
 gaat met één van de zwemmers dan vragen wij u om dit 
 door te geven aan de boten die meevaren of waar mogelijk 
 zelf ondersteuning te bieden.
Heeft u vragen? Laat het ons weten! 

Met vriendelijke groet,
Rayonteam 11stedenzwemtocht IJlst
Klaasjan Kuperus (0650523961), Johan Steenbeek 
(0620047103), Majanka Faber (0651851462)

U bent van ons gewend dat onze jaarlijkse leden-

vergadering in maart of april plaatsvindt. In verband met 

het vele werk in het eerste kwartaal rondom Nij Ylostins 

en herbestemmings-plannen gemeentehuis, is ons dat 

dit jaar niet gelukt. 

Ook de lage bezetting in het bestuur speelt hierbij een rol. 

Het afgelopen jaar hebben wij als bestuur gemerkt dat het 

besturen van Stadsbelang IJlst met drie bestuursleden een 

lastige opgave is. Momenteel onderzoeken wij daarom of er 

een andere vorm van besturen mogelijk is. In onze volgende 

ledenvergadering praten we u daarover bij. Deze staat nu 

gepland voor september. In het Kypmantsje 

van augustus meer informatie hierover.

Voor nu wensen we u allen 

een fijne zomer.

Met vriendelijke groeten,

Bestuur Stadsbelang IJlst

IJlst  
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Ledenvergadering Stadsbelang IJlst



BoekhoudingenMeer 
Budget, belasting & boekhoudkundige hulp

Monica Grob - Quartel 

06-29522275 te IJlst 
info@grobadministratie.com 

www.grobadministratie.com 
Ik kom ook bij u thuis of op uw bedrijf.

 
 

 Stijlvolle verzorging van begrafenissen en crematies; 

 Opbaring thuis met koeling mogelijk; 

 Dienstverlening zonder winstbejag met voor leden bovendien 
financiële tegemoetkoming; 

 Bode, de heer M. Heslinga, dag en nacht bereikbaar 
tel.nr. 06 - 53 77 77 53 of  0515 - 43 18 75. 

 
Voor verdere informatie verwijzen wij u graag door naar onze website: 
www.uitvaartverenigingijlst.nl of u kunt contact opnemen met een van 
onze bestuursleden waaronder de heer J. en mevrouw A. de Boer,  
Mientlân 1 te IJlst, tel.nr. 0515 – 53 17 37. 
 

Makelaardij
KuperusHeeringa

Galamagracht 33 | 8651 EC IJlst | 0515-335768



Het bestaande team (kerngroep) heeft in mei jl. een 

werkgroep bouw ingesteld die ideeën en voorstellen 

maakt voor een mogelijke herbestemming. 

Vanuit de gemeente helpt projectmanager Sjaak Walta het 

team en de werkgroep bij het ontwikkelen van een her-

bestemmingsplan. De werkgroep bouw gaat na voor welke 

soort woningen in IJlst belangstelling is. Daarbij let deze er 

op dat er woningen komen voor verschillende leeftijds- en 

inkomensgroepen. Er wordt ook nagedacht over door de 

bewoners gezamenlijk te gebruiken voorzieningen zoals een 

logeerruimte, fietsenwerkplaats of hobbyruimte. Elke woning 

is een complete wooneenheid voor starters, klein gezin en 

1 en 2 persoonshuishoudens. De woningen worden 

energieneutraal en hebben een buitenruimte in de vorm van 

een terras of balkon. De betaalbaarheid en of het om 

koop- of huurwoningen of beide gaat is nog niet duidelijk. 

De werkgroep legt de mensen die zich als belangstellende 

hebben gemeld nog enkele vragen voor over hun woon-

wensen. Naast woningen wordt ook gekeken of er ruimte 

is voor andere voorzieningen, bijvoorbeeld op het gebied 

van zorg en welzijn. Om het gemeentehuis ook een 

ontmoetingsplaats voor inwoners van IJlst te laten zijn 

wordt nagedacht over een ruimte voor culturele activiteiten. 

Sjaak Walta gaat aan de slag met de ideeën en wensen van 

de werkgroep om de realiseerbaarheid ervan te onder-

zoeken, waarbij ook naar de kosten wordt gekeken. De 

gemeente zoekt uit wie het gemeentehuis zou kunnen 

kopen en verbouwen. Zodra er meer zicht is op de haal-

baarheid van het plan wordt er een informatiebijeenkomst 

gepland. Voor vragen of aanmelding als belangstellende 

voor wonen of ander gebruik kunt u een email sturen naar 

info@stadsbelangijlst.nl.

Vervolgbericht plannen herbestemming gemeentehuis

In mei was het 25 jaar geleden dat de familie Schreur 

Stadsherberg ‘Het Wapen van IJlst’ heeft overgenomen.

Door de aankoop van twee naast gelegen panden is het 

bedrijf in de afgelopen jaren fors uitgebreid met een extra 

zaal, een restaurant en een aantal hotelkamers, waardoor 

de Stadsherberg is uitgegroeid tot een populair café- 

restaurant met logementen. Ook is het dit jaar 25 jaar 

geleden dat de IJlster stadswandeling in het leven is 

geroepen, 10 jaar geleden uitgebreid met vaartochten. 

Oorspronkelijk werden wandelingen en vaartochten georga-

niseerd onder de vlag van de VVV Zuidwest Friesland, maar 

sinds deze per 1 januari jl. is opgegaan in de VVV Waterland 

van Friesland vallen stadswandeling en vaartochten onder 

de recent opgerichte Stichting Beleef IJlst. Beide jubilea zijn 

niet ongemerkt voorbij gegaan. Zaterdag 18 mei organi-

seerden de Stichting Beleef IJlst en de Stadsherberg 

gezamenlijk gratis stadswandelingen en vaartochten door 

IJlst. Deelnemers kregen gratis een lekkernij bij een kopje 

koffie en kregen een leuk presentje aangeboden als herin-

nering aan deze jubilea. De hele dag was het gezellig druk 

met wandelaars en varensgasten. Bovendien bood de 

familie Schreur, 25 jaar geleden één van de initiatiefnemers 

van de stadswandeling, alle gidsen en schippers een 

prachtige jas aan, voorzien van een opdruk van de Stads-

herberg aan de voorzijde en aan de achterzijde het logo van 

Beleef IJlst met de tekst ‘stedskuier’, een geste, die door 

gidsen en schippers bijzonder op prijs werd gesteld.

Dubbel jubileum in 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



‘Het is weer allemaal drukte in IJlst. Komt er niet een horde 

wandelaars langs, dan komt er wel een zootje van die 

ouderwetse brommers voorbij stuiven. Wat een aardigheid. 

De hele dag een beetje achter mekaar aan tuffen op zo’n 

oud kreng. Vroeger had ik zelf een Puch met zo’n hoog 

stuur. Nou, ik moet er niet meer denken. En roken en 

stinken dat dat spul doet, net zoals die ouwe auto’s en 

motoren. Ook zo’n aardigheid; in een file vliegen ze door de 

hele provincie, achter elkaar aan. Als ze overdag in de file 

staan hebben ze de dampen in, maar nu doen ze dat voor 

hun plezier. Mijn verstand staat er bij stil. Dan de 

wandelaars, die zijn ook een stuk milieuvriendelijker.’ ‘Het is 

toch mooi dat die oude auto’s en motoren bewaard blijven, 

Piebe. Ze worden goed onderhouden en komen zo ook nog 

eens bij de weg, een plaatje.’ ‘De fair was ook weer een 

succes mannen, wat een volk kwam daar op af. De 

wethouder heeft deze ronde de fair geopend. Hij ging 

zonder te betalen door de kassa, hield daar een praatje en 

toen kon het los. De wethouder maakte een snelle rondrit 

over de fair in een kleine oldtimer. De man heeft kwalijk wat 

gezien, kreeg bij het afscheid een plankje en wat voor bij de 

koffie en hij weer af. Ja, de man heeft natuurlijk ook een vrije 

zaterdag.’ ‘Wij zijn ook nog even naar de fair geweest, 

Piebe. Wij hebben nog een doosje kâlde kletskes gekocht. 

Nou dat ging er op die tropische zondag wel in.’ ‘Heb ik ook 

aangeschaft mannen en een paar worsten erbij. De vrouw 

kwam thuis met een pakje stroopwafels. Nou is mij dat spul 

eigenlijk wat te zoet. Het plakt ook nog eens aan mijn 

kunstgebit, maar ze waren toch best in te nemen.’ ‘Het is 

nou echt zomer, dat ga je binnenkort weer naar de 

camping, Piebe?’ ‘Ja mannen, dat is al de bedoeling. Ik 

denk dat we dit jaar maar in Nederland blijven. Maar ik zal 

weer naar mem, want die is vast al bezig de caravan in te 

ruimen.’

Van de stamtafel

We hebben veel belangrijk nieuws en 
daarom doen we het even puntsgewijs

Website

We hebben een hele mooie website gemaakt, welke je 

kunt vinden op: www.ijlsthartveilig.nl, met heel veel uitleg 

en informatie over wat we met Stichting IJlst Hartveilig 

willen bereiken. Neem vooral hier een kijkje en lees over 

onze doelstellingen en ambities.

Zaterdag 1 juni stonden we wederom op de Overtuinen-

fair, daar hadden we mooi nieuws te melden en hebben 

we zelfs een nieuwe 24-uurs AED onthuld samen met de 

Protestantse Gemeente IJlst bij de Eehof. Een prachtige 

samenwerking waarbij stichting IJlst Hartveilig zorgde 

voor de buitenkant en plaatsing en de kerk voor AED. En 

dat gaan we op meer plekken doen in IJlst, zodat we 

6-minutenzones kunnen creëren in IJlst. Lees ook op onze 

website hoe we dat gaan aanpakken en waar we de 

volgende AED naar buiten zullen brengen.

AED-cursussen

Daarnaast gaan we na de zomervakantie beginnen met 

het aanbieden van AED-cursussen in IJlst (ook herhaal-

cursussen). Wil je ook deelnemen? Laat het ons weten via 

het contactformulier op onze website, dan houden we je op 

de hoogte van de eerstvolgende datum, zodat je als eerste 

kunt inschrijven. De cursussen vinden plaats op een avond 

media september.

En verder … gaan we samen met Stichting IJlst750 en de 

Utherne een mooie sportieve wandeltocht organiseren op 

zaterdag 5 oktober: WALK&SûN. Een tocht in en om IJlst 

met hier en daar een verrassing en geschikt voor het hele 

gezin (10 of 15 kilometer). De inschrijving start binnenkort op 

de website van www.ijlst750.nl. De opbrengsten van de 

tocht gaan naar Stichting IJlst Hartveilig.

Donateurs gezocht

Om al onze plannen en doelstellingen te behalen hebben we 

natuurlijk ook financiële middelen nodig. Daarom kan 

iedereen donateur worden voor €10.- per jaar. Help je mee? 

Vul het formulier op onze website in en jij draagt bij aan een 

Hartveiliger IJlst.

foto Simon Smit

Van de stamtafel

IJlst Hartveilig
Heel veel nieuws in één keer



                         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

Boeken uit de kerkbank!

Boekenruilbeurs in de

Johanneskerk in Oosthem

op

Zaterdag 29 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!!

Ook in de zomer gaan we gewoon door!

Welkom op de zaterdagen 20 juli, 

10 augustus en 31 augustus 

van 14:00 – 16:00 uur!

Heb je vragen neem dan contact op via: 

06-125 85 343 of gdw2@ziggo.nl

 

 actie

2 + 1
* Heren en dames *

(geldig t/m 6 juli)



 

Nieuws g.v. de Stânfries
Drie Friese titels en één keer zilver voor turnsters g.v. 
de Stânfries. Het 1e FK werd op 11 mei georganiseerd 
in Franeker voor de turnsters in de leeftijdscategorie 
pupil en jeugd. 

Bij pupil1 D4 hadden Novella de Vries, Chelsey Niemarkt, 

Lotte Hoving en Fenna Bos zich geplaatst. Een bijzonder 

spannende strijd, in de einduitslag was het verschil tussen 

nummer 1 en 7 slechts 0.7 p. Novella behaalde 54.475 en 

mocht de zilveren medaille in ontvangst nemen, Chelsey 

werd 5e met 54.108, helaas had ze bij de brug een val, dit 

kostte haar 1.0 p en…het Fries Kampioenschap, Lotte werd 

keurig 7e met 54.075 en Fenna 16 met 53.192.

12 mei mocht Femke Toonstra haar geluk beproeven bij de 

½ finale Jeugd N4 in Varsseveld. In een prachtige ambiance 

startte ze bij brug, waar het bij de afsprong mis ging. Ze 

verdraaide haar knie en dat betekende einde wedstrijd. 

Gelukkig verloopt het herstel voorspoedig en zien we haar 

binnenkort weer in actie.

18 mei gingen in totaal 12 turnsters in 4 verschillende 

categorieën de strijd aan bij het 2e FK in Sneek. Yeldau 

Roukema, Anca Fera v.d. Meulen, Mirthe de Graaf, Rianne 

v.d. Sluis en Renske Lukkien beten de spits af in de 1e 

wedstrijd bij Instap D4 en met succes. Ook hier een zeer 

spannende strijd waar Yeldau aan het langste eind trok en 

met 56.500 plaats mocht nemen op de hoogste tree van 

het ereschavot en zich Fries Kampioen mag noemen. Op de 

14e, 15e en 17e en 22e plaats, ook met fantastische scores 

Anca Fera 55.117, Mirthe 55.050, Rianne 54.983 en Renske 

54.408. In de 2e wedstrijd turnsters op 2 banen, Kirsten 

Tigchelaar en Juune Pot in de categorie Pré Instap1 D4 en 

Cameron Spoelman in Pré Instap1 D2. Een enorm succes, 

zowel Kirsten 56.692 als Cameron 55.983 turnden de 

sterren van de hemel en behaalden het Fries 

Kampioenschap. Juune werd heel knap 8e met 53.675. 

Tot slot gingen Hanne Bouma, Indy de Vries, Janna v.d. 

Veen en Anouk Westerveld de strijd aan bij Pré Instap2 D5. 

Geen podiumplaatsen, maar wel super scores met een 5e 

plaats voor Hanne 55.700, 6e Indy 55.683, 7e Janna 

55.650 en 12e Anouk 55.225. Dat het ook hier een 

spannende strijd was bleek uit de uitslag; de nummer 1 

behaalde 0.675 meer dan Hanne. Op 25 mei in Dokkum 

mochten Manon Koehoorn en Menke Nagelhout zich meten 

bij het 3e FK, nu keuze oefenstof junior D en junior E. 

Femke moest helaas verstek laten gaan vanwege haar 

blessure. Beide dames behaalden een 10e plaats. Manon 

37.050 en Menke 37.200.

Agenda:
15 juni FK Wolvega voor Arwen Tiemersma, Kerenza 

Spoelman en Silke Toonstra

15/16 juni Harkema, turners clubteam en toestelfinales

28 juni Clubdag

29 juni Drachten turnsters toestelfinales

30 juni Joure turnsters teamwedstrijden

Op de foto van links naar rechts: zilveren medaille 
voor Novella de Vries, Fries Kampioen Kirsten 

Tigchelaar, Yeldau Roukema en Cameron Spoelman

Bent u benieuwd naar het verhaal achter 11fountains? 

Kom dan naar IJlst. In Museum en Werkplaats Houtstad IJlst 

is ‘Het Lokaal’ als expositieruimte ingericht voor de 

11 fonteinen. Vorig jaar voer de expositie mee aan boord 

van de historische koftjalk ‘De Tromp’ en stapten meer dan 

10.000 mensen aan boord. Dit jaar is Museum en Werkplaats 

Houtstad IJlst de thuishaven van ‘De Tocht’. De expositie 

bestaat uit de officiële maquettes, informatiepanelen en een 

presentatie van het maakproces van de fonteinen.

Datum: t/m 30 september 
dagelijks van 13.00 tot 17.00 uur
Na 30 september: op de zaterdagen 
van 13.00 tot 17.00 uur
Locatie: IJlst - Sneekerpad 14 - 8651NE – 0515-532167
Info: museumhoutstadijlst.nl - info@houtstad-ijlst.nl - 

11fountains.nl.

Expositie 11fountains 
in Museum Houtstad IJlst



 

Opbrengst collecte Maag 
Lever Darm Stichting
De opbrengst van de collecte van de Maag Lever Darm 

Stichting, gehouden van 6 t/m 11 mei 2019 was 

€ 815,01.

Met vriendelijke groeten, 

Riek Sijperda en Lonneke Maurix
 

Luisteren op Locatie 
gaat door!
Omdat we het niet kunnen laten … ‘Luisteren op Locatie’ 

krijgt in 2019 een vervolg. Omdat het concept te leuk is, 

omdat er nog zoveel muziek ontdekt kan worden en omdat 

we in IJlst zoveel mooie plekken hebben, die zich uitstekend 

lenen voor leuke optredens. En ... omdat we onze vaste 

bezoekers niet willen teleurstellen. Daarom ben je op 

vrijdag 5 juli weer welkom voor een muzikale avond met zeer 

uiteenlopende optredens. Beperkt aantal kaarten op = op! 

Kaarten los te koop via VVV IJlst of anders online via 

www.ijlst750.nl. Met optredens van Singer songwriter Emil 

Landman, de nieuwe 3 mans formatie Zegádi en de heerlijke 

wegdroom-muziek van ‘You, me and the other folks’.

Emil Landman
Emil Landman is een romanticus, niet voor niets dat hij zijn 

nieuwste album: Vinter // Sommer opnam in twee aparte 

sessies op het Noorse eiland Reinøya: één sessie in de winter 

en één in de zomer. Het meest recente voorproefje komt in 

de vorm van de nieuwe single ‘Wish You Could’.

ZEGÁDI
Een nieuwe groep, bestaande uit Hetty Zonderland (zang), 

Vincent van Dam (viool) en bekend gezicht in IJlst Herman 

Woltman (gitaar). Een verrassende mix van tango, chanson, 

flamenco en blues met een zigeuner twist. Bestaande en 

eigen muziek met originele arrangementen.

You, me and the other folks
Melancholische folk met pop- en country invloeden. Singer-

songwriter Sandy Dane en producer-multi instrumentalist 

Gabriël Peeters (You, Me) werken samen met telkens 

wisselende songwriters, vocalisten en muzikanten 

(The Other Folks).

 

Al een jaar de Utherne 2.0!

Eind juni 2018 was de (her)opening van de Utherne. 

Met een half jaar verbouwing achter de rug konden

 we, na een uniek openingswoord van Maarten van der 

Weijden, met trots laten zien wat het resultaat was. 

Dit doen we bijna nog dagelijks met veel plezier. 

Of we helemaal klaar zijn? Nou nee, volgens ons blijft 

er altijd wat te verbeteren en te ontwikkelen. Naast het 

opknappen van het materialen- en schoonmaakhok 

hebben we het terras aangekleed. Verder zijn we sinds juni 

ook live gegaan met de nieuwe website en presenteren we 

een Utherne lunchkaart aan een ieder die met het zicht op 

de fontein een lekkere lunch wil nuttigen. Het toeval wil dat 

Maarten eind juni 2019 weer langs komt. Dit keer zal het 

geen openingspraatje zijn, maar zwemt Maarten rond 

middernacht tijdens zijn 11stedenzwemtocht door IJlst. 

Omdat we het zo bijzonder vinden dat Maarten er weer 

alles aan doet om geld op te halen voor genezing van 

kanker, willen wij hier graag aandacht aan geven. Op 

vrijdag 21 juni organiseren we een vrijdagmiddagborrel 

met live muziek. Vanaf 17.00 uur tot ± 22.00 uur speelt 

‘Te gare’. Zij waren ook bij de heropening van de Utherne! 

Om 17.30 uur springt Maarten in Leeuwarden in het water 

om aan zijn 11stedenzwemtocht te beginnen. Dit gaan we 

live op een groot scherm volgen. We doneren 10% van 

de vrijdagmiddagborrelopbrengst aan Maarten!

Tot ziens!

Fokke en Herma Rosier

Slotconcert Concordia IJlst

Zondag 30 juni is het slotconcert van Concordia 

IJlst o.l.v. Andries de Haan samen met Tusken de 

Noaten o.l.v. Guus Pieksma. Hiermee sluiten wij dit 

seizoen af voor een welverdiende vakantie om 

vervolgens fris van start 

te gaan in september.

Locatie: 
Molen de Rat (bij slecht weer 

is het concert in de Utherne).

Tijd: 
15.00 uur

Wij hebben er in elk geval zin in, wij hopen 
jullie ook! Zien we jullie de 30ste?



 

Nijs út Nij Ylostins

Koffieochtend
In het Grand café van het Woon en ontmoetingscentrum 

Nij Ylostins van Patyna kunt u iedere woensdagochtend 

vanaf 9.45 uur gezellig komen koffiedrinken. Even onder het 

genot van een kopje koffie of thee de krant doornemen aan 

de leestafel of een gezellig praatje maken. Het kan allemaal. 

Wij bieden bij de koffie/thee een heerlijk stuk koek van 

plaatselijke bakker De Boer aan. Wij vragen een kleine 

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

dan kunt u een strippenkaart bij de gastdames kopen. 

U komt toch ook eens bij ons op de koffie?

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

weer nieuwe boeken. Met een aantal vrijwilligers is 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.

Activiteiten Nij Ylostins
Nu de vakantieperiode voor de deur staat, vervalt er tijdelijk 

een aantal activiteiten. In september starten deze activiteiten 

allemaal weer op. Vanuit Nij Ylostins wensen we iedereen 

een mooie zomer en een fijne vakantie toe!

In gesprek met onze 
contactwethouder Erik Faber

Op 27 mei jl. had Stadsbelang een uitgebreid 

gesprek met contactwethouder Erik Faber. Het doel 

was om wederzijdse verwachtingen weer eens te 

benoemen. 

Het was een open en positief gesprek waaruit in elk 

geval naar voren kwam dat het belangrijk is om elkaar 

goed te informeren. Verder wil de gemeente initiatieven 

vanuit de mienskip graag ondersteunen. Het is een 

wezenlijk nieuwe aanpak om niet meer vóór maar mét 

de burgers te denken. Wethouder Faber erkent dat deze 

‘van onder op’ werkwijze een denkomslag vergt die nog 

niet overal helemaal gemaakt is, maar we hebben er alle 

vertrouwen in dat dit in de toekomst gaat lukken.

Eindmusical ‘’De tent op z’n kop!’’ 
Kom kijken!

Groep 8 van De Kogge presenteert u: De Tent Op 
Z’n Kop! De leukste eindmusical voor jong en oud. 
Maak je agenda leeg voor deze leuke musical!! We 
hebben elk jaar een toffe musical waar groep 8 hard 
aan werkt. Deze keer is er ook, voor het eerst, een 
live-band!

Datum: 28 juni 2019

Entree: Helemaal gratis!

Plaats van bestemming: Sporthal 
de Utherne in de cultuurzaal!

Aanvang: 19:30 uur

Waar gaat het over? 

De familie Olé runt een camping in Spanje maar het 
gaat niet zoals gehoopt. Er zit bijna niemand op de 
camping behalve de familie Gajes uit (Gangsterdam) 
Amsterdam. Dit kun je nou niet echt de Pérfécte 
familie noemen, maar het zijn alsnog klanten en zij 
willen nu ook al weg. De familie Gajes was 
weggegaan en de familie Olé stond met lege handen. 
Totdat er een van de drie zonen spijkers op de weg 
liet vallen. Er stopt ineens een bus met zes sterren 
voor de campingpoort. Zou het nog goedkomen met 
allemaal nette mensen op zo’n goedkope camping?

Scan de QR code om de trailer te bekijken

Groetjes van groep 8, 
De Kogge
KOM KIJKEN!!!!!
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Viswedstrijd zaterdag 6 juli
Zaterdag 6 juli is er weer een viswedstrijd voor de jeugd 

van IJlst en omgeving. En dat in samenwerking met 

Visclub ‘De Baars’ uit Sneek en Stichting It Podium. 

De jeugdviswedstrijd wordt gesponsord door 

Dier all-in en Visclub ‘De Baars’ uit Sneek. 

Deelname in de leeftijdscategorie van 6 jaar t/m 13 jaar.

Categorieën zijn: 6 t/m 8 jaar

   9 t/m 10 jaar

   11 t/m 13 jaar

(ouders mogen de kinderen natuurlijk meehelpen)

Locatie: bij It Podium aan de Sudergowei 1a te IJlst

Tijd: 14.00 uur tot 16.00 uur

Er zijn mooie prijzen te winnen.

Aanmelden kan vanaf 13.30 uur bij It Podium.

 

Jimmy Visser Nederlands Kampioen full contact Kyokushin Karate
Tijdens de Nederlandse kampioenschappen van alle 

fullcontact-organisaties en -clubs in het sportcentrum in 

Almere, heeft Kyokushin Karate IJlst maar liefst 3 eerste 

plaatsen bemachtigd. Jimmy Visser zat in een poule 

met vier tegenstanders. 

Zijn eerste partij heeft hij overtuigend gewonnen door 

diverse stoot – en traptechnieken. Zijn tweede partij won 

hij door een goed geplaatste Mawashi Jodan. Dit is een 

gecontroleerde trap richting het hoofd. Daar kreeg hij een 

halve punt voor. De derde partij was tegen een zeer ervaren 

vechter. Deze partij ging hard tegen hard. Hij kreeg een 

ongecontroleerde trap tegen zijn hoofd. De wedstrijd werd 

stilgezet, waardoor Jimmy kon herstellen. Deze werd later 

na een paar wedstrijden hervat. Deze partij maakte hij af 

door een goed geplaatste Mawashi Gedan, een trap tegen 

het bovenbeen. Daarmee won hij de wedstrijd. Twan 

Gerritsma had een match making partij. Deze won hij zeer 

overtuigend door snelle, goed gecontroleerde traptechnieken 

naar het hoofd te maken. Daarvoor kreeg hij een Ippon (hele 

punt) waardoor hij de winnaar van deze partij was. Ernst 

Weistra had ook een match making partij. Zijn tegenstander 

was 10 kilo zwaarder. Toch won Ernst deze partij binnen 

een minuut door goed geplaatste stoten en low kicks op de 

bovenbenen, waardoor Ernst een Ippon (hele punt) kreeg. 

Renzo Visser was de kleinste in zijn poule van vier deel-

nemers. De tegenstanders waren een kop groter maar 

desalniettemin ging hij de strijd aan. Na zware partijen, 

zowel voor hem als voor de tegenstander, heeft hij toch 

de 2de prijs behaald. Een hele prestatie. 

Hidde Lobstein, Brian Bergsma en Irene Rosier vielen 

helaas buiten de prijzen.

 

Muziekvereniging Concordia
Geachte inwoners van IJlst

Hartelijk dank voor uw steun!!!

Zoals u weet halen de leden van muziekvereniging 

Concordia iedere maand het oud papier op. Wij kunnen 

niet zonder de bijdrage van het oud papier. Dankzij u 

hebben we namelijk weer prachtige instrumenten en mooie 

muziek kunnen aanschaffen. Daarom willen we u via deze 

weg hartelijk danken voor het aanbieden van uw oud papier. 

Door het verspreiden van de huis aan huis briefjes elke 

maand wordt u er op geattendeerd dat er weer oud papier 

bij u opgehaald wordt. Vanaf september worden de 

maandelijkse oud papier aankondigingen niet meer huis 

aan huis verspreid. Wij starten met een nieuwe formule. 

VANAF 1 SEPTEMBER ontvangt u van ons een informatie-

brief met daarop de resterende oud papier-data voor de 

rest van 2019. Ook kunt u de oud papier-data vinden in het 

Kypmantsje en op onze website www.concordiaijlst.nl. Eind 

2019 krijgt u een nieuw overzicht van de oud papier-data 

van 2020. Ook dan hopen we op uw steun. Concordia is 

een bloeiende vereniging met een A- en B- orkest van ca. 

80 leden. Het korps staat sinds 1 januari 2019 o.l.v. dirigent 

Andries de Haan en komt uit in de 3de divisie. Wij repeteren 

op maandagavond van 19.30 uur – 21.45 uur in de Utherne. 

Meer informatie kunt u vinden op onze website 

www.concordiaijlst.nl. Ook zijn wij te vinden via Facebook.



Brommerrit ’It Kypmantsje’
Zondag 26 mei was het weer raak, de achtste brommer-

rit vanuit IJlst. We hadden een mooie rit uitgezet. Harry 

en ik zijn in de auto gestapt en hebben een route 

uitgezet waar we nog nooit geweest waren. 

‘s Morgens op de Popmawal aangekomen zaten de eersten 

al aan de koffie bij René. We zouden om 11 uur vertrekken, 

eerst even brommers kieken en een bakkie doen. Bij de 

inschrijving hadden zich 75 brommervrienden aangemeld. 

En niet vergeten: de bezemwagen (Douwe). Het was echt 

brommerweer. Elf uur was de start. Ik zou zelf de eerste 

helft vooroprijden en Harry het tweede gedeelte. Eerst een 

rondje Oud-IJlst (voor de foto‘s) en op naar Sneek. Via 

Joure richting Ouwsterhaule, Sint Johannesga, Rottum 

naar Oudeschoot, waar we even de benen konden 

strekken. Na een kwartier op naar Mildam. Daarna door 

naar Oldeberkoop, waar we afgesproken hadden om te 

eten bij het ‘Koepelbos’ en dat was dik in orde! De eerste 

50 kilometer zat er op. Na een stop van een dik uur op naar 

Nijeholtpade, Ter Idzard, Nijelamer, Sonnega (kleine stop) 

richting Echtenerbrug, Spannenburg, Hommerts en weer 

terug in IJlst. Bij aankomst was er maar eentje die pech had 

gehad. We hadden 102 kilometer gereden en iedereen vond 

het een mooie 

rit. Nog even 

bij René op 

het terras, 

waar alle 

deelnemers 

een mooi lintje kregen als aandenken aan deze rit. 

Op naar volgend jaar.

Henk Koopstra

Wat zijn Jan van der Wal en Cees Lanting daar 
eigenlijk aan het doen? Inderdaad, ze zijn al aan het 
proefdraaien om de touwen voor het ophangen van de 
lampjes rond de gracht aan te brengen. Deze mannen 
zijn er klaar voor. Bent u er ook klaar voor?

De Fakkeljûn markeerde vele jaren de afsluiting van het 

zomerseizoen. De lichtjes en fakkels langs de Ee- en 

Galamagracht én de gedempte straatverlichting zorgden 

voor een heel speciale sfeer. Samen met kraampjes, 

muziek, uitstallingen en meer van en door aanwonenden 

van de grachten. Het geheel werd georganiseerd door de 

buurtvereniging Ald Drylts en de bewoners. Die sfeer van 

de Fakkeljûn willen we in een wat aangepaste vorm ook 

weer terug laten komen. Die ‘we’ zijn leden van de buurt-

vereniging Ald Drylts en vrijwilligers van de nieuwe Stichting 

Beleef IJlst. Vorig jaar kon dit festijn geen doorgang vinden 

en voor dit jaar zochten we naar nieuwe ideeën om de 

invulling van deze speciale avond een nieuwe impuls te 

geven. Wij denken die gevonden te hebben. Aan de 

traditionele Fakkeljûn willen we twee onderdelen toevoegen: 

enkele thematische stadswandelingen met gids over de 

grachten én rondvaarten met houten bok en pramen rond 

Oud-IJlst. De thema’s voor deze wandelingen worden 

uitgewerkt en kunnen gaan over het verleden van unieke 

locaties of huizen, de vele winkeltjes die IJlst kende en het 

belang van de Eegracht toen en nu. Voor de wandelingen 

komen er meerdere startpunten. De rondvaarten starten en 

eindigen aan de grote steiger in het stadscentrum. 

Deelname en meevaren is gratis en opgave is niet vereist. 

Wij hopen de Fakkeljûn hiermee een nieuwe impuls te 

geven. Wij staan open voor andere ideeën voor invulling van 

deze avond in de komende jaren. Denk bijvoorbeeld aan het 

erbij betrekken van andere delen van de stad. De datum 

blijft de laatste vrijdagavond van september, dit jaar is dat 

de 27ste, en het tijdstip ligt tussen 20:00 en 22:00 uur.

Namens de organisatoren,

Hans Berveling

Afsluiting zomerseizoen 2019



 

NOTARISKANTOOR

ELLEMERS

Telefoon 0515 - 42 98 88   

E-mail info@notarisellemers.nl 

Website notarisellemers.nl   

Bezoekadres Oude Koemarkt 77-79, Sneek

Naarmate u ouder wordt, neemt uw afhankelijkheid meer toe. 

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

Gratis inloopspreekuur, elke donderdag van 14.00-17.00 uur. 

Meesterlijk in persoonlijk advies. 

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

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 



 

Botma-grafsteen geplaatst
Op maandag 20 mei heeft de Botma-steen een mooie 
plek gekregen op het IJlster kerkhof. Deze steen is 
gevonden onder de vloer van het achterhuis 
Geeuwkade 3. Voorheen was hier een smederij en 
schaatsenmakerij.

Door de welwillende medewerking van de schenkers, Marco 

en Willemien Nooitgedagt, Cees Zijsling (transport) en het 

personeel van gemeentewerken Súdwest-Fryslân is dit 

bijzondere stukje IJlster historie behouden gebleven. Gosse 

de Jong, die jarenlang beheerder is geweest van het 

kerkhof, had de leiding bij de (ver) plaatsing. Leden van de 

Werkgroep Historie IJlst zorgden voor de communicatie. 

Het gaat hier om een grafzerk van 2 kinderen van de IJlster 

gemeentesecretaris Hermanus Botma. Zij overleden in 1661 

en 1664, resp. 5 maanden en 13 dagen oud. De tekst op 

deze steen is nog goed leesbaar.

Frits Boschma

In het midden de ‘Botma’ steen. Links ligt Jan Jans 
Oppedijk, hij was de vader van Mr. Jan Oppedijk, die van 
1947-1957 burgemeester van IJlst was.

CBS de Twine in actie voor Villa Pardoes
Donderdag 16 mei werd op CBS de Twine in IJlst de 
jaarlijkse ondernemersmarkt gehouden. Ieder jaar 
ontpoppen de leerlingen zich als ware ondernemers. 

Startkapitaal regelen, sponsoren van geld en producten 

vragen en een ondernemersplan maken. Ieder jaar kiezen 

de leerlingen van groep 8 een goed doel, dit jaar was dit 

Villa Pardoes. Villa Pardoes is een villa, waar gezinnen met 

een ernstig ziek kind een week lang mogen verblijven. In de 

achtertuin van de Efteling en van alle gemakken voorzien, 

worden de gezinnen een week lang in de watten gelegd. 

Eén van de leerlingen uit deze groep 8 is hier een week 

naartoe geweest met haar gezin en naar aanleiding van de 

presentatie die zij gaf over deze bijzondere plek, besloten 

de leerlingen dat dit een mooi doel zou zijn om geld voor op 

te halen. De sponsoren gaven gul en de ondernemers in de 

dop zorgden voor aantrekkelijke kraampjes. Er werd goed 

verkocht en de opbrengst was overweldigend! Villa Pardoes 

ontvangt een donatie van ruim € 1.700,00! Dit prachtige 

bedrag zorgt er bijna helemaal voor dat 1 gezin een week 

op vakantie kan!

Op vrijdag 24 mei organiseerde Perron2* een High Tea voor 

de bewoners van Nij Ylostins. Bewoners en organisatoren 

waren in opperbeste stemming en het heerlijke weer zorgde 

voor de rest. Op een zonovergoten terras genoot men volop 

van heerlijke lekkernijen, thee en meer. Er werd gekletst, 

gelachen en gezongen. Een goed begin van het weekend en 

een mooi voorbeeld van een 'vrijdagmiddagborrel'  (vrijmibo) 

van een hechte, zelfstandig wonende gemeenschap. Voor 

herhaling vatbaar!

* Perron2 is een sociaal platform gesitueerd in wooncomplex
  Nij Ylostins 

Bewoners Nij Ylostins genieten van High Tea



Aandacht training voor Mantelzorgers
Het zou kunnen zijn, dat u zichzelf geen Mantelzorger 
noemt. De meningen verschillen erover wanneer 
iemand aan deze definitie voldoet. Als u voor een 
ander zorgt en dat zorgen veel tijd en energie van u 
vraagt, dan bent u Mantelzorger. 

Misschien zorgt u voor uw partner, voor uw gehandicapte 

kind of voor uw vader of moeder. Of u helpt een vriendin of 

buurvrouw met het leven van alledag omdat zij dat niet 

(meer) kan. U helpt graag. Soms ook uit plichtsbesef. Soms 

omdat er niemand anders is die het doet. En u kan het niet 

over uw hart verkrijgen om niets te doen. Voor iedere 

mantelzorger is de situatie anders. Als u een kind heeft met 

een bijzondere zorgbehoefte zorgt u vanzelfsprekend voor 

uw kind. Als je kind of jongvolwassen bent, en je zorgt 

voor een zieke ouder, heb je daar meestal niet bewust 

voor gekozen. Je doet het gewoon en je weet niet beter. 

Als uw ouders oud worden en meer zorg nodig hebben 

staat u voor ze klaar. In welke vorm dan ook. Dat is mooi, 

maar kan ook een schaduwzijde hebben. Het dagelijks leven 

vraagt van ons veel inzet en flexibiliteit. Iedereen heeft het er 

druk mee. School en opleiding vragen veel van je. Maar we 

vragen ook veel van onszelf. Werken, kinderen opvoeden, 

het runnen van een huishouden en het sociale leven geven 

veel energie, maar kosten ook veel kracht. Als er dan 

gaandeweg of plotseling een verantwoordelijke zorgtaak 

bijkomt, is dat bijna niet in te passen in het leven van 

alledag. Maar we doen het toch. Iedere Mantelzorger heeft 

daar zijn/haar eigen persoonlijke reden voor. Totdat 

u ineens een gevoel van permanente spanning hebt en 

makkelijk prikkelbaar wordt. Of misschien bent u altijd 

moe. En toch slaapt u 

slecht. Misschien merkt u,

dat u al lang geen ‘leuke 

dingen’ meer hebt gedaan.

Het komt er niet van. En 

er is veel, van wat al lang 

gedaan had moeten 

worden, blijven liggen. 

En er is weinig ruimte 

voor plezier. Dit zijn alle-

maal tekenen van overbelasting. 

Als u wilt voorkómen, dat u straks niets meer voor de ander 

kunt betekenen, omdat u het niet meer kunt, wordt het tijd 

om stil te staan om straks weer vooruit te kunnen. De 

gemeente wil u nu in de gelegenheid stellen om deel te 

nemen aan een achtweekse aandachttraining, ook wel 

mindfulness training genaamd. Tijdens de acht bijeen-

komsten krijgt u handvatten om aan uw flexibiliteit, uw 

kracht en aan uw balans te werken. U leert uw eigen 

grenzen verkennen. U leert hoe u de oefeningen thuis kunt 

toepassen. De deelname aan deze training kan behulpzaam 

zijn bij het (weer) in evenwicht brengen van uw leven. De 

training zal in IJlst gegeven worden door Beate Mönch. 

Zij is student aan het Instituut voor Mindfulness. U kunt zich 

per direct aanmelden voor een vrijblijvend intakegesprek. 

We starten in september. Voor de training wordt een eigen 

bijdrage van € 50,00 gevraagd. 

Wilt u meer weten? Neem gerust contact op met 
Beate Mönch, telefoon: 0622542143. U kunt ook een 
mail sturen naar: monchbeate@gmail.com.

Op zaterdagochtend 11 mei was er al vroeg reuring in 

Plan de Rat in IJlst. Naast dat het Nationale Molen-

dag was, hadden Bert Soenveld en Ed Kieft in samen-

werking met de Utherne de Garage- en Kofferbak-

verkoop georganiseerd. Met meer dan 30 kofferbakken 

en 20 garages was er genoeg diversiteit voor de 

bezoekers. Bij ieder verkooppunt kon de bezoeker een 

plattegrond krijgen, om zo een volledig beeld te hebben 

van de deelnemende garages. Een prachtige dag, waarbij 

IJlst zich weer van haar beste kant heeft laten zien aan 

IJlsters en ieder ander! De bezoekers voor de Molendag 

werden verrast met het verkoopevenement en vice versa. 

Verkopers en bezoekers waren zeer enthousiast. In een 

enquête gaven ze deze dag een 9 score wat betreft 

organisatie en gezelligheid. Alle reden om volgend jaar 

met de 2de editie te komen.

Goed 
nieuws 

voor Nij 
Ylostins

De hartverwarmende actie van de IJlster Kring en de 

bevolking van IJlst voor de bewoners van Nij Ylostins heeft 

voorlopig iets opgeleverd: de sloop is 2 jaar uitgesteld! De 

gemeente Súdwest-Fryslân heeft de regie genomen en 

gaat de komende maanden onderzoeken hoe het voor-

zieningenniveau in IJlst voor de toekomst geoptimaliseerd 

kan worden. Er worden gesprekken gepland met onder 

andere zorgaanbieders, welzijnsorganisaties, de kerken en 

Stadsbelang IJlst om te kijken welke bijdrage zij kunnen 

leveren. Uiterlijk eind 2019 wil de gemeente duidelijkheid 

over de toekomst en speciaal over Nij Ylostins als 

woonvoorziening.



Zon, dus voor de meeste mensen prachtig weer, maar 

ook voor de molenaars, want er was meer dan 

voldoende wind! 

Pas laat in de avond viel de wind weg en kwam de molen 

tot stilstand. Maar toen konden de molenaars al terugzien 

op een prachtige dag met een recordaantal bezoekers. 

Na een ruwe schatting kon worden vastgesteld dat zeker 

350 mensen de molen hebben bezocht. De hele dag kon 

men genieten van de zagende molen en speciaal voor de 

Molendag waren er extra activiteiten. Zo was de smederij 

bij de molen de hele dag in bedrijf, kon men vaartochtjes 

maken met de praam en de bok en was er de mogelijkheid 

om Johannes Hobma zijn skûtsje, met origineel roefje, te

bezichtigen. In de droogschuur van de molen had Simon 

Smit een expositie ingericht met prachtige molenfoto's. 

Afgaand op de reacties zeker voor herhaling vatbaar!

‘Schepenfries’

    Activiteitenaanbod van Nij Ylostins voor de maand juni/juli 2019 .            
Datum Activiteit               Tijd. 
20 juni    Gymnastiek     14.00  

20 juni  Zanguurtje     15.30 

21 juni  Aquarelles     14.30  

23 juni  Koffie/theemomentje   15.00 

25 juni   Creatief café     09.30 

25 juni  Soosmiddag     15.00 

26 juni  Koffieochtend     09.45 

26 juni  Biljarten/kaartclub    14.00 

27 juni  Gymnastiek     14.00 

30 juni  Koffie/theemomentje   15.00 

02 juli  Creatief café     09.30 

03 juli    Koffieochtend     09.45 

03 juli  Biljarten/kaartclub    14.00 

04 juli    Gymnastiek     14.00 

07 juli  Koffie/theemomentje   09.45

     

Datum          Activiteit                      Tijd. 
09 juli    Creatief café      09.45 

10 juli    Koffieochtend      09.45 

10 juli    Biljarten/kaartclub     14.00 

11 juli  Gymnastiek      14.00        
14 juli    Koffie/theemomentje    15.00 

16 juli  Creatief café      09.30 

17 juli  Koffieochtend      09.45 

17 juli    Biljarten/kaartclub     14.00 

18 juli    Gymnastiek      14.00 

21 juli  Koffie/theemomentje    15.00 

23 juli    Creatief café      09.30 

24 juli    Koffieochtend      09.45 

24 juli  Biljarten/kaartclub     14.00 

25 juli    Gymnastiek      14.00 

28 juli  Koffie/theemomentje   15.00 

                           Wilt u contact met ons opnemen, dat kan via 

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

VVV Waterland van Friesland
Geeuwkade 4

OPENINGSTIJDEN:

Juni:

Maandag:                      13.00 – 17.30

Dinsdag t/m zaterdag:   10.00 – 17.30

Juli en Augustus:

Maandag t/m zaterdag:  10.00 – 17.30

Uiterst succesvolle Molendag in IJlst

Sinds eind mei is de stad IJlst verrijkt 

met een ‘Stad- en Schepenfries’. 

Er is mij verscheidene malen gevraagd 

wat een schepenfries nu eigenlijk is en 

wat moet je zeggen, ‘de fries’ of ‘het fries’.
Waar het idee vandaan komt: de ‘Fürstenzug’ in Dresden.
Het woord fries heeft een aantal betekenissen. In het 

‘Groot woordenboek der Nederlandse taal’ van Van 

Dale staat bij ‘fries’: ‘Het is een bouwkundige term, het

is een verticaal vlak in een muur of wand, geschilderd of 

gebeeldhouwd tussen twee kolommen’.

Daarnaast noemt het woordenboek ook een versierde lijst 

binnen een gebouw, in een vertrek of buiten aan een 

gebouw, tussen de bovenrand van het dak en de kroonlijst’, 

langs de dakrand dus. Het geraadpleegde woordenboek 

vertelt dat ‘fries’, (niet met een hoofdletter) een vrouwelijk 

woord is, ‘de fries’ dus en ‘de fries die’ staat langs de 

Súdergowei. De naam ‘schepenfries’ heeft daarom niets te 

maken met ‘een Fries die op een schip vaart’. Het is ‘een 

verticale, geschilderde verbeelding tussen twee kolommen’.

Het woord lijkt te zijn afgeleid van ‘bijzonder fraai borduursel 

uit Phrygia’. In ons geval is het de verzamelnaam voor een 

achttiental verticale schilderingen, ter aanduiding van een 

deel van de geschiedenis van IJlst, versieringen tussen 

kolommen, dat zijn de lijsten van cortenstaal.

Een voorbeeld van een fries, een fries aan een bouwwerk.
Geschiedenis van IJlst, die niet los gezien kan worden van 

de geschiedenis van Frisia/Vriesland/Fryslân. Lokale 

geschiedenis, die ook vraagt om verbonden te worden met 

de geschiedenis van de Republiek der Zeven Verenigde 

Nederlanden en met Europa. Aan de hand van de Schepen-

fries kan nu misschien iedereen geschiedenis vertellen.

Jan Tabak

Foto Simon Smit



 

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

Proiteer nu van extra veel voordeel op nieuwe ietsen & E-Bike’s!

De maanden juni & juli op het gehele Gazelle & Kreidler assortiment 
*15% extra kassakorting!

*Korting = zonder inruil!
Korting is ook geldig op fietsen die besteld moeten worden.

Bij aankoop van elke Back To School fiets 
een Monkey mee gratis!

 
 

 


