
It Dryltser Kypmantsje na    50    jaar 
op eigen benen

          51e jaargang - juli/augustus 2019 - www.itdryltserkypmantsje.nl

50 jaar It Dryltser Kypmantsje
Het blad werd verzorgd door Boek- en Fotohandel J. Visser, 

toen nog gevestigd op het adres Galamagracht 7. Het 

Kypmantsje van deze maand, het juli/augustusnummer, 

markeert het 50-jarig jubileum van ons maandblad!

Met enkele onderbrekingen werd It Dryltser Kypmantsje tot 

mei 2011 uitgegeven door Boek- en kantoorboekhandel 

Visser. Na het plotselinge overlijden van Lammert Visser 

leek er een einde te komen aan de uitgave van het 

Kypmantsje. In goed overleg met Hinke Visser heeft de 

Vereniging Stadsbelang IJlst het blad onder zijn hoede 

genomen en in juli 2011 verscheen weer een

gecombineerd juni/julinummer.

De weg naar verzelfstandiging
Nadat Willem Ottens in 2011 de financiële administratie al 

had opgezet, speelde hij vervolgens een belangrijke rol bij 

de overstap naar een nieuwe drukker. In augustus/

september 2017 werd namelijk opnieuw een stap gezet. 

Ingaande dat nummer werd het blad gedrukt bij Bladnl. 

Het formaat wijzigde, maar vanaf dat moment verscheen 

It Kypmantsje volledig in kleur! De werkgroep Kypmantsje 

van de Vereniging Stadsbelang IJlst, bestaande uit Klaasjan 

Kuperus (voorzitter), Jolanda Smit (penningmeester) en 

Edsko Hekman (redactie/secretaris), kwam onlangs in goed 

overleg met het bestuur van de Vereniging Stadsbelang IJlst 

tot de conclusie dat het mogelijk en wenselijk was dat het 

blad op eigen benen kwam te staan. Met ingang van 

1 september 2019 is daartoe de Stichting It Dryltser 

Kypmantsje opgericht met vorengenoemde personen 

als bestuur.

It Kypmantsje online
Elf keer per jaar valt rond de 20ste van de maand de 

papieren uitgave van It Dryltser Kypmantsje huis aan huis 

op de mat in IJlst, Nijezijl en Oosthem. Voor Oud-IJlsters 

en andere geïnteresseerden bestaat de mogelijkheid online 

kennis te nemen van It Kypmantsje via de website 

www.itdryltserkypmantsje.nl. De site heeft ook een 

archief, waardoor het mogelijk is en blijft oude artikelen 

steeds weer te raadplegen.

Voorjaar 1969 besloot de IJlster Winkeliersvereniging een eigen maandblad voor IJlst 
uit te geven. Na de nodige voorbereidingen en het aantrekken van adverteerders 
zag de eerste uitgave van ‘It Dryltser Kypmantsje’ in juli 1969 het licht. 

Foto Simon Smit



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 
middel van druk, fotokopie, scan of op enigerlei andere 
wijze, zonder voorafgaande toestemming van de uitgever. 
De uitgever behoudt zich het  recht voor zonder 
voorafgaande kennisgeving, ingeleverde kopij te wijzigen, 
in te korten of te weige-ren. Ingezonden stukken worden 
geplaatst buiten verantwoordelijkheid van de redactie.

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

september 2 september 19 september

oktober  7 oktober 24 oktober

november 4 november 21 november

december 2 december 19 december

Kopij en advertenties

bij voorkeur digitaal aanleveren, uiterlijk op de hierboven 

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.

CMV Concordia IJlst
Maandagavond van 19.30 – 21.45 in de Utherne
Jeugdkorps Tusken de Noaten
Vrijdagmiddag van 16.30 – 17.30 in de Utherne

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
september
14 Fietstocht Onderwijs voor Ghana, start en finish

 bij dorpshuis ' t Himsterhûs in Oosthem

17 Vrouwen van Nu, 20.00 uur, Wapen van IJlst,

 Melktap door Marja de Vries en Permacultuur door

 Pauline Kick

23 Informatiebijeenkomst mw. Chantal Hoevers-

 Prins, mantelzorgmakelaar, i.s.m. Stipepunt Drylts,

 13.45 uur, De Eehof, naast de Mauritiuskerk

27 Fakkeljûn in Oud IJlst - vanaf 20.00 uur

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

15 Jaarvergadering Vereniging Stadsbelang IJlst,

 de Utherne, 19.30 uur

12 Muziektheater 'Myn Skip', 

 Schepenhal Werf IJlst

november
13  Historische lezing, Doopsgezinde kerk, 19.30 uur

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



	
     “ 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 



Tweede editie Timmerdorp IJlst wederom groot succes
Voor het tweede jaar op rij was ook ons eigen stadje 
IJlst het decor van één van de zeven timmerdorpen 
die onze gemeente in de zomervakantie telt. Vorig jaar 
is met veel enthousiasme het fenomeen ‘Timmerdorp’ 
omarmt door Stichting IJlst750 jaar. 

Dit jaar werd het nog een keertje dunnetjes overgedaan en 

timmerden zo’n 75 kinderen in de leeftijd van 8-12 jaar er 

flink op los. Het terrein van IJsbaanvereniging IJlst telde 

op 15,16 en 17 juli maar liefst 75 kinderen en nog eens 

40 vrijwilligers om, verdeeld over drie dagen, de handen uit 

de mouwen te steken.       

Timmerdorpen in de gemeente Súdwest-Fryslân worden 

geïnitieerd vanuit de gemeente en zoeken lokaal een partner 

om de organisatie op zich te nemen. Stichting IJlst750 heeft 

na het succes van 2018 aangegeven deze taak jaarlijks met 

een werkgroep (met heel veel vrijwilligers) op zich te willen 

nemen. Voor 2020 is het voornemen wederom een 

timmerdorp te organiseren. 

Maandag 15 juli werd het startschot gegeven door een 

goochelaar en konden de kinderen los in 12 teams  met het 

thema ‘Op de set’. Zo’n 300 pallets lagen klaar om verwerkt 

te worden tot catwalks, theater arena’s, circustenten, DJ-

sets en andere aanverwante attributen. De creativiteit van 

de kinderen ging volledig los. Naast het bouwelement 

kregen de kinderen ook de opdracht om bij hun eind-

presentatie iets met zang, toneel of dans te doen. 

Geheel naar eigen inzicht. Gedurende drie dagen, waar 

ook de weersomstandigheden meewerkten, werd volop 

aan de meest uiteenlopende ideeën gewerkt. Tussen al 

dat getimmer door werd druk geoefend en met coaching 

werden de ideeën uitgewerkt. Op de woensdag, de slotdag, 

werden de prijzen uitgereikt door een jury, bestaande uit 

molenaar Simon Jellema, vergezeld door Saskia Rosendaal. 

Geen gemakkelijke klus zo bleek. 

De werkgroep Timmerdorp wil langs deze weg alle 

vrijwilligers bedanken voor hun tomeloze inzet tijdens deze 

dagen dan wel in de voorbereiding. Het ziet er naar uit dat 

ook in 2020 een Timmerdorp georganiseerd gaat worden, 

weer in de eerste week van de basisschoolvakantie (6,7 en 

8 juli 2020). Ook dan hebben wij vrijwilligers nodig. Als u ons 

één of meerdere dagen wilt ondersteunen kunt u zich nu al 

opgeven bij ons via timmerdorp@ijlst750.nl. Doen!

De sponsoren van dit feest voor IJlster kinderen willen wij 
bedanken: cafetaria ‘De Witte Kat', Stadsherberg ‘Het 
Wapen van IJlst’, Peijnenburg koeken, Jan Sikkes, Karwei, 
groenteboer Van der Wal, de biologische marktslager, 
kaasboer Van der Wal van de zaterdagmarkt in IJlst, de 
Boer’s bakkerij en de Poiesz IJlst. Tevens bedanken wij de 
Fierljepvereniging IJlst, IJsbaanvereniging IJlst, Lenze 
Planting en de medewerkers van de gemeente Súdwest-
Fryslân voor hun bijdrage.

Foto: Sophia van der Meulen uit IJlst (copyright)

Stadsbelang IJlst: ledenvergadering op 15 oktober 2019

In het Kypmantsje van juni informeerden wij u over de 

uitgestelde ledenvergadering en de redenen daarvan. De 

ledenvergadering staat nu gepland op dinsdag 15 

oktober, 19.30 uur in de Utherne. Wij kondigden ook aan 

dat we een andere manier van besturen onderzoeken, mede 

om het voortbestaan van Stadsbelang te waarborgen. Naar 

aanleiding van dit onderzoek is er bij ons een duidelijke visie 

ontstaan. Naast de gebruikelijke zaken die we tijdens de 

ledenvergadering bespreken, presenteren we u op 15 

oktober graag deze visie, om daarna met u van gedachten 

te wisselen of, en zo ja hoe en met wie, deze (of een andere) 

nieuwe organisatievorm verder uitgewerkt kan worden. 

Wij hopen u allen op 15 oktober te ontmoeten om mee te 

denken en te praten over het voortbestaan van 

Stadsbelang. Heeft u vooraf nog vragen? Laat het ons 

weten via info@stadsbelangijlst.nl. Ook als u ideeën heeft, 

maar op 15 oktober niet aanwezig kunt zijn, lezen we uw 

ideeën graag voor 10 oktober via hetzelfde e-mailadres.

Met vriendelijke groeten,

Bestuur 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
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Pony rijden (o.v.)  

Country line dance  

Hoedendans  

Zakdoekenroof  

Smulhoekje  

Kom in je leukste cowboy outfit! 

Alle belangstellenden zijn welkom! 

Info: 

0611533161 

lipkje@walinga.eu 



Ophalen oud papier stopt op de Kogge

 

Vanaf komend schooljaar gaat de Kogge stoppen met het 

ophalen van het oud papier. 

Waarom deze beslissing?
De opbrengsten op maand (-en jaarbasis) worden steeds 

minder en wegen onvoldoende op tegen al het werk en de 

tijd die het ophalen kost.

Hoe nu verder?
* Muziekvereniging Concordia blijft het oud papier in IJlst  

  nog ophalen.

* De Ouderraad (OR) van de Kogge bedenkt een andere 

  manier om geld in te zamelen voor extra inkomsten 

  voor de school (sponsorloop, braderie, o.i.d.).

Bedankt!
Rest ons nog om iedereen te bedanken voor het aanleveren 

van het oud papier voor onze school. We hebben er de

afgelopen jaren veel mooie dingen van kunnen realiseren 

(extra computers, iPads, digiborden, inrichting leerplein 

etc.). Ook speciale dank voor de mensen die zich al die 

jaren hebben ingezet om het oud papier op te halen en 

maandelijks voor ons klaar stonden en staan. Een bijzonder 

woord van dank willen wij graag 

nog uitspreken voor meester 

Ale de Jong, die sinds het schooljaar 

1973/1974 al betrokken is bij het 

ophalen van het oud papier voor de 

Kogge.Een bijzondere mijlpaal! 

Ale bedankt!!

Met vriendelijke groeten,

Het team van OBS de Kogge

Op donderdag 11 juli heeft ‘juf Tony’ Hollander 
afscheid genomen van Peuterspeelzaal Lyts Yleke, 
na 34 jaar werkzaam te zijn geweest als peuter-
leidster. Wie heeft er niet bij haar in de groep 
gezeten? Wie herinnert zich niet de verjaardag 
hoedjes, ‘mee naar de lammetjes’ en het school-
reisje met de trein naar Sneek? 

Ruim 34 jaar is juf Tony verbonden geweest aan de peuter-

speelzaal in IJlst. Zij heeft de hele ontwikkeling in het 

peuterspeelzaalwerk meegemaakt. Van vrijwilligers-

activiteiten naar een professionele vorm van pedagogisch 

werken met peuters. Al die jaren heeft ze daar vorm en 

inhoud aan gegeven; aanvankelijk alleen en later met 

collega’s en vrijwilligers. Haar motto is altijd geweest: 

Kinderen ontwikkelen zich door te kunnen spelen. 

Dat kon 34 jaar lang bij haar op peuterspeelzaal Lyts Yleke.  

Zij toonde zich al die jaren een betrokken, deskundige en 

lieve peuterjuf. Ze nam afscheid in het vertrouwen dat Lyts 

Yleke het warme nest blijft, waar kinderen met plezier naar 

toe komen en ‘spelend leren’ op weg naar  de basisschool.

‘Juf Tony’ werd donderdag 11 juli ‘s morgens tot haar 

verrassing van huis opgehaald met een limousine van 

Zijsling. De limousine werd bestuurd door Frank en Iris, zelf 

ooit peuters van juf Tony. Zij brachten Tony, haar man Jan 

en dochter Lotte via een ‘rondje IJlst’ naar Lyts Yleke. Daar 

wachtten kinderen, ouders en collega’s om haar afscheid 

luister bij te zetten. Vrolijke vlaggetjes, ballonnen, posters 

en foto’s van haar brachten, ondanks de regen, een 

feestelijke stemming.

Eenmaal binnen werd ze op een versierde stoel gezet 

en kreeg ze van iedere peuter een bloem die in mooi 

gegraveerde vazen werden gezet. Er werd voor haar 

gezongen en er waren mooie cadeaus, waaronder een 

kleurrijk schilderij, gemaakt door alle peuters. Poppentheater 

Inkipinki gaf in de tent op het plein een voorstelling over en 

met juf Tony. De peuters werden actief bij deze uitvoering 

betrokken. Na de voorstelling kwamen de ouders en 

werden de peuters geschminkt. Daarna konden de laatsten 

zich uitleven op het springkussen. Om 12 uur was de 

afsluiting op Lyts Yleke en nam iedereen afscheid van hun 

‘juf Tony’. ’s Middags en ‘s avonds waren er nog 

bijeenkomsten met (oud) collega’s en vrijwilligers.

Foto's: Jeroen Schaaphok Fotografie

Juf Tony neemt na 34 jaar afscheid 
van Peuterspeelzaal Lyts Yleke



Nieuw in IJlst...

Ylostinslaan 72, IJlst

06 - 46042130    
villakindervreugd@gmail.com

Gastouderopvang
Villa Kindervreugd

Kinderen 0-12 jaar 
welkom

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

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Kids in ActieKids in Actie

met Elly & Rikkert

Kijk voor meer data en aanmelden op:

www.zingenindekerk.nl

Kids in Actie
 Kaarten kosten 3 euro 

en zijn te bestellen via

www.zingenindekerk.nl

Aanvang 15:30 uur

Woensdag 2 oktober 2019

Kids Come2Go, Mauritiuskerk

Eegracht 48

IJLST



Van de stamtafel

foto Simon Smit

Van de stamtafel

‘Goeie mannen, ik ben er weer.’ ‘We zien het Piebe.’ En, 

een goede vakantie gehad?’ ‘Breek me de bek niet los. We 

zouden in Nederland blijven, dat we waren met de caravan 

in Gelderland. Mooie camping, knap plekje uitgezocht, mooi 

in het schaad van een dikke boom vanwege de hitte. Heb ik 

alles goed en wel op zijn plek, moet ik daar weg. Er zaten 

van die eikenproductierupsen of zo wat heen, dat ik kon de 

hele boel weer oppakken en naar een andere plek 

verhuizen. Alle goeie plekjes bezet vanzelf, dat we stonden 

met de caravan in de gloeiende zon. Ik had het al gauw 

bekeken en wilde wel weer naar huis, maar men zei: 

vakantie is vakantie, wij blijven. Nee mannen, het was me 

veel te warm, geen aardigheid aan. Heb ik nog wat gemist 

in IJlst?’ ‘Niet veel, maar wel een heel spektakel bij de Puis. 

Op een avond viel de stroom uit en was daar alarm. Het 

duurde maar even en het tilde er op van de 

brandweerauto’s en politiewagens. Half IJlst rukte ook uit. 

Een drukte, het was puur gezellig. Er was niks loos en 

omdat die lui van de hulpdiensten toch op pad waren, 

gingen ze ook nog maar naar de Puis in Sneek.’ ‘Klopt het 

dat die lui van de stadswandeling aan het experimenteren 

zijn, mannen?’ ‘Wat nou Piebe, wat heb je dan gehoord?’ 

‘Nou ja, ze varen al jaren elektrisch en nu hoorde ik dat ze 

de bok, net als auto’s, zonder bestuurder willen laten varen. 

Ze schijnen al op de Geeuw geoefend te hebben. Er zat 

niemand in de bok en de molenaar roeide er achteraan om 

een oogje in het zeil te houden.’ ‘Het zit even anders, Piebe. 

De schipper zou hem vastleggen, maar de bok ontglipte 

hem en dreef door de wind de Geeuw op. De molenaar er 

als de bliksem achteraan in de roeischouw en die heeft hem 

teruggehaald.’ Zo zat het dus. Nou die molenaar hoeft niet 

achter mij aan, ik ga uit mezelf wel weer naar mem.’

‘Hoort Boeren, Burgers en Buitenlui hoort’
Gelukkig, het is weer zover, het omroepseizoen is begonnen 

en hoe. We gaan even terug in de tijd, wellicht komen de 

gebeurtenissen u nog bekend voor en anders is het nieuw 

voor u. Het begon op 7 mei: de oproep namens de 

bewonerscommissie van Nij Ylostins om om onze senioren 

heen te gaan staan als protest tegen de voorgenomen 

sloopplannen. Mede door de andere media en de huis aan 

huis briefjes was het erg druk op deze woensdagavond. En 

dat doet je goed. Zoals het er nu naar uit ziet heeft het ook 

effect gehad en dat is misschien nog wel het aller 

belangrijkste. Dat de avondvierdaagse ondertussen weer 

leeft in ús Drylts moge duidelijk zijn. De beide basisscholen 

liepen mee en op de slotavond mocht ik weer het 

‘startschot’ geven na het roepen van een opbeurende tekst. 

29 mei de onthulling van de permanente tentoonstelling ‘de 

Schepenfries’. Eerst omroepen om de stadsgenoten naar 

deze feestelijke gebeurtenis te laten komen. Daarna een 

nieuwe uitdaging, nl. als ‘Kypmantsje’ de officiële delegatie 

van de Doopsgezinde kerk naar de Kearnstien te leiden om 

daar, natuurlijk met een kort woordje erbij, de schaar aan de 

wethouder (schepen van onze gemeente) te overhandigen 

om zo het afsluitende project van IJlst750 los te kunnen 

knippen. In het Dryltser Kypmantsje van juni stond dit, met 

foto, reeds vermeld. Dan is het 10 juni, 2e Pinksterdag, de 

Fiets Elfstedentocht. Ook hiervoor weer een ronde langs de 

fietsroute door onze prachtige en sfeervolle stad. 15 juni ben 

ik naar Winschoten geweest voor het 1e concours 

van dit jaar. Door omstandigheden waren er slechts 

7 omroepers. Op deze regenachtige dag werden we door 

de nieuwe burgemeester van Oldambt, Cora-Yfke Sikkema 

(geen Fries alhoewel de naam het wel doet vermoeden), 

welkom geheten. Ook was de nieuwe miss Oldambt met 

haar begeleider aanwezig. De burgemeester werd natuurlijk 

opgenomen in het illustere gezelschap van ‘de orde van de 

IJlster schaats’ met de bijbehorende schaatsen aan het 

geel/blauwe lint (zie foto) en de oorkonde. De verplichte 

roep ging over Johan Moda, een soldaat die zich tijdens de 

Spaanse oorlog inzette voor de verdediging van de 

Winschoter kerk. Na de vrije roep, natuurlijk over IJlst, kwam 

de juryuitslag. Bertus Krabbe uit Kampen werd 1e en voor 

mij was er een 5e plaats. Nat en tevreden ben ik terug-

gereden naar ús mooie Drylts. Eind juni ben ik in het Duitse 

Neustadtgödens geweest om samen met de Duitse en 

Nederlandse collega’s een internationaal concours bij te 

wonen en natuurlijk ook om mee te doen. Hoe het daar 

gegaan is zal ik in een volgende editie van ons Dryltser 

Kypmantsje vertellen. Misschien wel 

leuk om nog te vertellen. Het was 

1 juli 30 jaar geleden dat ik voor de 

eerste keer op de bel ging. Dat was

toen houtzaagmolen de Rat het 

monument van de maand was. 

Ik liep toen nog in een gehuurd 

Fries kostuum.

Tot horens en Zegt het voort, 

zegt het voort!

Harmen de Vries

Stadsomroeper Houtstad IJlst

Eegracht 24

Tel. 0515 532057



                         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

Volleybalvereniging
Stânfries

Heb je zin om weer eens even 
te volleyballen?

Dat kan in het nieuwe seizoen 
op de maandagavond in de 

sporthal in IJlst!!

Volleybalvereniging Stânfries wil op 

maandagavond starten met een training voor 

senioren volleyballiefhebbers. Heb je ooit 

gevolleybald en lijkt het je leuk om 1x in de 

week te trainen zonder competitieverplichting?

Dan is dit je kans.

Geef je op en probeer het eens!

Trainingen vinden plaats van oktober tot en 

met maart. Tijdstip 20.30 - 22.00 uur.

Je kunt je aanmelden via info@stanfries.nl.

 

In deze laatste weken 
nog een leuk koopje 

scoren???

Dat kan (nu) nog!

Op alle kleding tot 
wel

Korting!!!

30% 20%      
50% 

40% 70%



Op de begraafplaats in IJlst was op 25 mei een 
rondleiding verzorgd door Edsko Hekman, Frits 
Boschma en de gemeente Súdwest-Fryslân. In dit 
weekend werden in het hele land activiteiten op 
begraafplaatsen gehouden.

Het ‘weekend van de begraafplaats’ is een jaarlijks 

evenement. Het initiatief komt vanuit drie organisaties die 

zich inzetten voor begraafplaatsen. Het doel van deze 

landelijke dagen is om te laten zien welke waarde 

begraafplaatsen hebben, voor het groen, de historie, de 

beleving. Het onderwerp van dit jaar was: ‘Een plek vol 

verhalen’. Begraafplaatsen zijn vaak een oase van rust 

waar ruimte is om dierbaren te gedenken. Daarnaast 

vertellen begraafplaatsen veel over de historie van een 

stad of dorp. De middag op 25 mei begon gezellig met 

oranjekoek die werd geserveerd vanaf de baar als tafel. 

Wethouder Mark de Man opende de middag. Hij vindt het 

heel goed dat deze verhalen levend blijven op de 

begraafplaats. Edsko Hekman heeft verteld over de historie 

van de voormalige Mauritiuskerk. Hoe de kerk is ontstaan 

en waarom er nu geen kerk meer staat. Vervolgens nam 

Frits Boschma ons al lopend mee over het oude gedeelte 

van de begraafplaats. Bijvoorbeeld verhalen over oude 

grafstenen die nog uit de kerk kwamen. Of grafstenen van 

de adellijke families, familie Nooitgedagt en predikanten. 

Ook de jongere grafstenen van mensen die bekend waren in 

IJlst kwamen langs. Het is bijzonder om zo te zien hoe 

verhalen van de geschiedenis tastbaar zijn op de 

begraafplaats in IJlst. In het najaar komt er nog een 

uitgebreidere lezing over de verhalen van de stenen door 

Frits Boschma. Hierover komt nog bericht in ’t Kypmantsje.

Weekend van de begraafplaats

 

Stichting Museum en Werkplaats 
Houtstad IJlst

In verband met ziekte van onze huidige penningmeester, 

zijn wij op zoek naar een nieuwe penningmeester. Wie wil 

ons helpen en neemt deze taak over? Onze huidige 

penningmeester is graag bereid om u tot – hopelijk eind dit  

jaar – in te werken. Voor verdere informatie kunt u onze 

penningmeester bereiken onder 

Telefoon: 0654757681 of via mail  j-toornstra@outlook.com

Het is alweer een tijd geleden, maar wat was het een 
feest de 10e editie van de Overtuinenfair op 1 juni jl. 
Of het nu kwam door het prachtige weer of de extra 

feestelijke 10e editie met een gezellig horecaplein met 

muziek en versnaperingen bij de pijp of door de vele 

standhouders met prachtige producten of de feestelijke 

opening met een positief woordje van wethouder de heer 

Erik Faber of door het record aantal bezoekers van 2300 

personen of door de vele vrijwilligers die hun beste beentje 

voor hebben gezet of door de prachtige rondvaart door 

historisch IJlst met de praam van Cees Zijsling onder de 

bezielende leiding van schipper Jeroen Deen? We weten het 

niet. Waarschijnlijk een combinatie van al deze factoren. 

Maar het was een groot succes! We hebben alleen maar 

positieve reacties gehoord. Mocht je toch een puntje van 

kritiek of een opmerking hebben, goede ideeën of iets kwijt 

willen? We zijn bereikbaar via de website overtuinenfair.nl 

of mail ons via overtuinenfairijlst@hotmail.com.

Na afloop van de fair hebben wij een bril gevonden. De 

eigenaar kan deze afhalen bij Harm en Hotske de Vries 

op Eegracht 24.

Dinsdag 18 juni werden de cheques uitgereikt aan 
de 3 goede doelen van dit jaar:
•  Speeltuin Ald Drylts

•  Mauritiuskerk IJlst

•  Timmerdorp IJlst750 jaar

Het geeft ons als organisatie een goed gevoel om deze 

plaatselijke initiatieven te kunnen ondersteunen! Daarmee 

sluiten we de 10e editie van de Overtuinenfair af. Een dankje-

wel voor alle vrijwilligers en bewoners van de grachten. 

Zonder jullie medewerking kunnen wij deze fair niet 

organiseren. Graag tot volgend jaar de 1e zaterdag in juni!

Harmen, Hotske, Klaasjan, Martien, Tsjollie & Marian



Thuishotel (onderdeel van Thuiszorg Zuidwest Friesland) regelt ook maalijden aan huis  
en personenalarmering. Kijk voor het volledige aanbod op www.thuishotel.nl 

Word pariculiere hulp in de  
huishouding via Thuishotel!

Ben jij op zoek naar een baan en wil jij: 
•  mensen ontzorgen? 

•  zelf bepalen hoeveel uur en wanneer je werkt?  
•  een uurloon van € 13,50 ontvangen? 

Als pariculiere hulp in de huishouding verzorgt Thuishotel het eerste contact met de 
opdrachtgever voor je, daarna lopen de contacten via jou. Je treedt dan ook niet in loondienst 
bij Thuishotel, maar je werkt bij de opdrachtgever. Na een geslaagde bemiddeling betaal je 
eenmalig €15,00 aan Thuishotel. 
 

Geïnteresseerd? Neem direct contact op met Thuishotel via  
         info@thuishotel.nl of         0515-461234. 

Wij nodigen u uit geheel

vrijblijvend de kijkdagen te

bezoeken van het grootste

veilinghuis van Noord

Nederland, wat gevestigd is

aan de Roodhemsterweg 8 te IJlst

Kijkdagen:
6 september van 10:00 uur tot 21:00 uur
7 en 8 september van 10:00 tot 17:00 uur
Veilingavonden:
10 t/m 13 september aanvang veiling 19:15 uur.

U kunt de te veilen artikelen van die avond bekijken 
totdat de veiling begint.

Friesland al in 2030 volledig klimaatproof?
Het kan!

De energietransitie speelt de hoofdrol in de klimaatplannen van het kabinet. We moeten overstappen van fossiele

brandstoffen op duurzame energie van zon, wind of water.

www.deuitdaging.frl

Kenniscafémet ondernemer en activist Ruud Koornstra
23 oktober 2019 | aanvang 19.45 | Sneek

Ruud Koornstra is de meest ondernemende activist van Nederland. Hij heeft zijn sporen verdiend als tv-producent en

duurzaam ondernemer (Oxxio, Led verlichting). Volgens Ruud kan ons land al in 2030 volledig draaien op duurzame

energie! Hij probeert de Nederlandse creativiteit, onze innovatiekracht, geld en ondernemerszin aan elkaar te

koppelen in de strijd tegen de klimaatverandering. Op dit moment brengt hij als Energiecommissaris van Nederland

burgers en bedrijven in beweging om de klimaatdoelstellingen te halen.

Het kenniscafé is een initiatief van platformDe uitdaging

Wil jemeer weten over de energietransitie enwat jij kunt bijdragen aan de klimaatverandering?

Kom dan 23 oktober luisteren naar de inspirerende visie van Ruud Koornstra tijdens dit kenniscafe in de

Noorderkerkzaal in Sneek. Denk en doe ook mee voor slechts 10 euro, uiteraard inclusief koffie/thee en een borrel!

Meer weten en inschrijven? Kijk dan op onze website!



Op een hele speciale plek in IJlst, in de schepenhal 
van Werf IJlst, zal de prijswinnende theater-
voorstelling Myn Skip op 12 oktober opgevoerd 
worden. Een voorstelling die je niet mag missen en 
waar de indringende LIVE muziek en verhalen nog 
lang nagalmen in het gehoor. Op uitnodiging van 
Stichting IJlst750 speelt het theatergezelschap de 
voorstelling ook in IJlst. Deze voorstelling mag niet 
ontbreken in een stad die eeuwen lang bepaald 
werd door handel in hout en traditionele botenbouw.

Na een succesvolle reeks van uitverkochte voorstellingen 

in september 2018 van het openluchtspektakel over de 

geschiedenis van het skûtsje, gaat 'Myn Skip'  nu met dit 

verhaal de theaters in. Een voorstelling over hard werken 

en genieten, over lijden en liefde, over stoer en kwetsbaar, 

over winnen en verliezen. Maar vooral ook verhalen over 

het skûtsje, van werkschip naar woonschip naar recreatie-

schip. Verhalenverteller Age Veldboom neemt het publiek 

op enthousiaste wijze mee in de wereld van het skûtsje, 

die hij als geen ander kent. Het duo Ella & Herman speelt 

en zingt de speciaal voor deze voorstelling geschreven 

liedjes. De verhalen, beelden en liedjes zorgen voor een 

verbeeldende reis door 100 jaar skûtsjehistorie.

Ella & Herman is een singer/songwritersduo uit Friesland. 

Ella de Jong zingt en speelt piano, trompet en melodica. 

Herman Woltman speelt gitaar. We kennen hem van 

Souldada en samenwerking met o.a. Fay Lovsky en Izaline 

Calister. Samen wonnen Ella & Herman de singer/

songwritersprijs van Friesland in 2015. Age Veldboom is 

een wandelende encyclopedie als het over een skûtsje gaat 

en geeft verschillende keren commentaar bij Omrop Fryslân 

en Omroep Max tijdens het skûtsjessilen.

Kaartverkoop via www.ijlst750.nl 
Kaarten zijn €17.50 p.p. (incl.koffie)
Beperkt aantal kaarten beschikbaar

Prijswinnend 
Muziektheater

‘Myn Skip’ 
in IJlst

Nieuws van de volkstuinen

Zaterdag 3 augustus organiseerde de tuinvereniging een 

open tuinmorgen op de Sudergotún met de verkoop van 

groenten, zoetzuur, jam en bloemen. Menig Dryltser en niet 

Dryltser genoot van al het groen en de bloemen tijdens een 

wandeling rond de tuinen, kochten (h)eerlijke producten en 

nuttigden een kopje koffie met eigengemaakte koek. De 

opbrengst van de verkoop is voor de kas van de volkstuin-

vereniging. De vereniging is van plan om eind augustus nog-

maals een open tuinmorgen met verkoop van groenten, jam en 

zoetzuur te organiseren! Houdt de aankondiging via Facebook 

en posters in de gaten. Daarnaast worden er zo nu en dan ook 

groenten aangeboden bij het hek van de Sudergotún, op een 

bord wordt aangegeven wat de prijzen zijn.

28 juli jl. deed de Sudergotún dienst als decor én werkten 14 

tuinleden als acteur mee aan de opnames van een reclamefilm 

t.b.v. de actie ClubSupport van de Rabobank. De in landelijke/

Franse stijl geklede tuinders acteerden enthousiast op de 

aanwijzingen van de regisseur. Uiteraard moest de scène, zoals 

bij opnames gebruikelijk, wel 8 x worden herhaald onder grote 

hilariteit van de acteurs en de filmploeg! Uiteraard zijn wij zeer 

benieuwd naar het resultaat. De permacultuurdeelmoestuin 

op de Himdykstún draait op volle toeren. In april zijn we met 

4 enthousiaste dames begonnen op een perceel van 100 m2. 

Tijdens de wekelijkse werksessies worden allerlei moestuin-

weetjes uitgelegd en toegepast. Zo gedijen de kolen goed 

naast de knolselderij (goede combinatie). De Koudumer 

beantsjes staan lekker met de voeten in een strobed en 

smaken heerlijk. Bloemen, die niet mogen ontbreken op een 

permatuin, staan in volle bloei. De 100 m2 bleek niet genoeg 

voor al onze moestuinwensen, daarom hebben we een nog 

braakliggend stuk in cultuur gebracht en deze tuin is nu een 

oase van pompoenen, courgettes, preien, bieten enz.. 

Afgelopen maand heeft een jonge enthousiast dame ons 

permateam versterkt en dat komt mooi uit, want er is genoeg 

werk te doen op inmiddels 250 m2 tuin. Vanaf juni wordt er van 

alles geoogst op de permatuin, zoals verschillende soorten sla, 

andijvie, rode bieten, koolrabi, peultjes, kruiden, aardappelen, 

courgettes, pompoenen, boontjes enz. En er is een levendige 

ruilhandel in recepten, bijvoorbeeld die van een heerlijke 

courgettecake. Deze werd afgelopen week geserveerd bij de 

koffie op de permatuin! Lijkt het u ook leuk om uw eigen 

groenten, fruit en/of bloemen te kweken? Huur dan een stukje 

volkstuin. Om het geld hoeft u het niet te laten. De huur 

bedraagt € 0,30 per vierkante meter en jaarlijks € 6,00 

contributie. Er zijn percelen van 50 en 100 vierkante meter, 

maar je kunt ook met meerdere tuinders op één perceel 

tuinieren. Ook als je onbekend bent met het kweken van 

groenten hoeft dat geen drempel te zijn, want op beide tuinen 

zijn altijd tuinders die de startende en onervaren volkstuinder 

met raad en advies terzijde willen staan.

Kom vrijblijvend een kijkje nemen! Neem contact op met:
Súdergotún: Roel de Jong 06 25482482 / 0515-532455

Himdykstún: Hannie Haven 06 29290584 / 0515-532182

Volg ons ook op Facebook: Volkstuinvereniging IJlst 
en Omstreken.



IJlster kunstenaar 
genomineerd

Zoals in april van dit jaar bij de laatste lezing is 

aangekondigd, organiseert de Werkgroep Historie 

een 2e lezing over 4 historische onderwerpen die 

gaan over IJlst.

1) ‘Het hout en IJlst en de logistiek om het hier te 

    brengen’, door Jan Tabak en Simon Jellema, 

    molenaar van Molen de Rat.

2) ‘Schipperen in IJlst’. door Pieter Nijdam, die gewoond   

    heeft op de Eegracht. Zijn vader, Gerrit Nijdam, was 

    vroeger strontschipper in IJlst. Pieter voelt zich nog 

    steeds nauw verbonden met IJlst.

3) ‘Fertelling oer Dryltser komelkers en Dryltser boeren 

    yn it tiidrek 1940 tot 1960’, door Rinke Schilstra.

4) Een ‘kuierke’ over het IJlster kerkhof, 

    door Frits Boschma.

De lezingen zullen worden ondersteund met beeldmateriaal. 

Vier verschillende verhalen door een vijftal sprekers. Na het 

jubileumjaar 2018 zijn de meeste sprekers wel bekend. 

Zij staan garant voor een boeiende bijeenkomst. De avond 

wordt gehouden op 13 november 2019 weer in de 

Doopsgezinde kerk, Eegracht 28 in IJlst. Gezien het 

aantal lezingen beginnen we om 19.30 uur. Vanwege de 

beperkte ruimte in de kerk willen we u verzoeken om u op 

te geven via de website info@ijlst750.nl. Ook kunt u zich 

opgeven op het VVV-kantoor, telefoon 531818, 

Geeuwkade 4. Als bijdrage in onze onkosten vragen we u 

€ 2,50 entree. Dit is inclusief koffie of thee in de pauze. 

We zien uw komst graag tegemoet op woensdag 

13 november 2019 in de Doopsgezinde kerk.

Werkgroep Historie IJlst

Oud papier data 2de helft 2019 
CMV Concordia IJlst

• 18 september 2019
• 16 oktober 2019
• 13 november 2019
• 11 december 2019
       

 

De Overkluizing omstreeks 1954

Historische verhalen over IJlst

Gert Jan Slotboom uit IJlst is maandag 3 juni 
genomineerd voor de Nederlandse Portretprijs 2019. 
Van de 1.254 digitaal ingezonden portretten waren 
120 inzendingen geselecteerd. Op 3 juni konden 
de 120 kunstenaars hun portretten live aan de 
zeskoppige jury presenteren. 
Na drie zenuwslopende afvalrondes werden de 50 ge-

nomineerden voor de prijs bekend gemaakt. 

Gert Jan Slotboom werd met zijn werk ‘The Hyperborean 

Brotherhood’ als eerste genoemd. Op het schilderij zijn 

zeven mannen afgebeeld. Deze mannen vormen de Sneker 

vriendengroep ‘De Hyperboreeërs’. Het schilderij is een knipoog naar het oude meesterwerk 

‘De Jeruzalem Broederschap’ van Jan van Scorel. 

Gedurende de maand september worden de 50 

genomineerde portretten tentoongesteld in Slot Zeist. 

Het bezoekend publiek kan een stem uitbrengen op een 

favoriet kunstwerk voor de publieksprijs. 

De jury beoordeelt de werken nogmaals en maakt de 

winnaars van de publieksprijs en juryprijs op 3 november 

bekend. Op die dag worden de beide prijzen aan de 

winnende kunstenaars uitgereikt.



Nieuws g.v. de Stânfries

 

    Activiteitenaanbod van Nij Ylostins voor de maand aug/sept 2019 .            
Datum Activiteit               Tijd.  
25 aug   Koffie/theemomentje   15.00 

27 aug   Creatief café     09.30 

27 aug   Soosmiddag     15.00 

28 aug  Koffieochtend     09.45 

28 aug   Kaart/biljartclub    14.00 

01 sept  Koffie/theemomentje   15.00 

02 sept Sjoelen     14.00 

03 sept Creatief café     09.30 

04 sept    Koffieochtend     09.45 

04 sept Kaart/biljartclub    14.00 

05 sept    Gymnastiek     14.00 

05 sept Zanguurtje     15.30 

06 sept Aquarelles     14.30 

08 sept Koffie/theemomentje   09.45 

09 sept Sjoelen     14.00 

10 sept Creatief café     09.30 

11 sept Kerkcontactochtend    09.45 

11 sept Kaart/biljartclub    14.00

     

Datum          Activiteit                      Tijd. 
12 sept Gymnastiek      14.00 

13 sept Aquarelles      14.30        
15 sept    Koffie/theemomentje    15.00 

16 sept Sjoelen      14.00 

17 sept Creatief café      09.30 

18 sept Koffieochtend      09.45 

18 sept    Kaart/biljartclub     14.00 

19 sept    Gymnastiek      14.00 

19 sept Zanguurtje      15.30 

20 sept Aquarelles      14.30 

22 sept Koffie/theemomentje    15.00 

23 sept Sjoelen      14.00 

24 sept    Creatief café      09.30 

24 sept Soosmiddag      15.00 

25 sept    Koffieochtend      09.45 

24 juli  Kaart/biljartclub     14.00 

26 sept    Gymnastiek      14.00 

27 sept Aquarelles      14.30 

                           Wilt u contact met ons opnemen, dat kan via 

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

Boeken uit de kerkbank!

Boekenruilbeurs in de Johanneskerk 
in Oosthem op Zaterdag 10 
augustus 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 kopje koffie of 
thee gezellig met elkaar over boeken 
(of andere zaken) te praten.
Iedereen is van harte welkom!!
De volgende boekenruilbeurzen zijn 
op zaterdag 31 augustus en 
zaterdag 21 september!
Heb je vragen neem dan contact op via: 
06-125 85 343 of gdw2@ziggo.nl

De maand juni was een ontzettend drukke turnmaand. 

FK voor de turnsters van wedstrijdgroep 4 in Wolvega. 

Drie turnsters hadden zich hiervoor geplaats en turnden 

een goede wedstrijd met als resultaat een 4e en 6e plaats 

in de categorie pupil2 D1 voor Kerenza Spoelman en Silke 

Toonstra en in de categorie jeugd niv G ook een 4e plaats 

voor Arwen Tiemersma. In Harkema voor de turners de 

toestelfinales voor keuze- en verplichte oefenstof en 

de Clubteamwedstrijden. In totaal 10 toestelkampioen-

schappen voor de turners van de Stânfries.

Verplichte oefenstof:
Niveau 21:
Hylke Wiersma: Kampioen op vloer en brug, zilver 

op voltige, ringen en rek.

Jens Tuinstra: zilver op vloer, brons op sprong.

Niveau 19:
Dhanro Karsters: Kampioen op brug en rek, zilver 

op vloer.

Tim Zwaneveld: Kampioen op ringen, zilver op voltige, 

brons op vloer.

Niveau 17:
Jelmer Kuipers: Kampioen op ringen en sprong.

Niek Bergstra: Kampioen op brug, zilver op sprong en 

voltige.

Niels Bakker: Kampioen op vloer, zilver op brug, brons 

op rek.

Remon Walta: Kampioen op rek, brons op ringen.

Keuze oefenstof:
Niveau 7:
Jarno Speelman: zilver op vloer en ringen.

Niveau 9:

Riemer Durk Krol: Zilver op vloer, voltige en brug, brons 

op rek en sprong.

Niveau 10:
Allard Donker: zilver op voltige, brons op vloer, brug en rek.

Dion Speelman: zilver op vloer.

Menke Nagelhout: brons op sprong.

Bij de clubteamwedstrijden behaalden de turners niveau 19 

na een spannende strijd een prachtige 2e plaats. Dhanro 

Karsters, Gijs de Bruijn, Tim Zwaneveld, Jesper Jansen en 

Hylke Wiersma tekenden voor dit resultaat.

Ook het gelegenheidsteam op niveau 8, samengesteld uit 

turners van de Stânfries: Hylke de Jong, Jarno Speelman, 

Domien Hettinga, en Pegasus: Niels en Ruben Deinum, 

Juryan van Overbeek, behaalden een zilveren medaille. Zij 

kwamen slechts 0.6 p. te kort voor het kampioenschap.

Op niveau 11 ook een combinatieteam. Guus v.d. Werfhorst 

en Lourens Reiker turnden met Jarno Pama van Pegasus 

een topwedstrijd en behaalden een 3e plaats.

De turners van niveau 17, Jelmer Kuipers, Niek Bergstra, 

Niels Bakker en Remon Walta moesten genoegen nemen 

met een 4e plaats. Zij moesten het opnemen tegen turners 

van verschillende turninstituten en die waren een maatje 

te groot.



 

NOTARISKANTOOR

ELLEMERS

Telefoon 0515 - 42 98 88   

E-mail info@notarisellemers.nl 

Website notarisellemers.nl   

Bezoekadres Oude Koemarkt 77-79, Sneek

De zorg voor uw kinderen is heel belangrijk. Indien u en uw partner iets 

overkomt, moet de opvang goed geregeld zijn. Wij helpen u bij het zorgvuldig 

vastleggen van uw wensen. Gratis inloopspreekuur, elke donderdag 

van 14.00-17.00 uur. Meesterlijk in persoonlijk advies. 

Kinderen.
U komt te overlijden 
en heeft jonge kinderen. 
Wie gaat dan voor uw kinderen zorgen?

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 

Kapsalon De Kap* zet zich in voor 
Stichting Haarwensen

Zaterdag 28 september a.s. staat bij kapsalon       

De Kap* volledig in het teken van de Stichting 

Haarwensen. Deze Stichting verzorgt pruiken en 

haarwerken voor kinderen t/m 18 jaar, die hiervoor 

door medische behandelingen of een andere vorm 

van kaalhoofdigheid in aanmerking komen. De 

kapsters van De Kap* knippen van 8.00 – 16.00 uur 
zonder afspraak. Maar er zijn die dag veel meer 

activiteiten, zoals o.a.:

Stoelmassage, Draaiend rad, Schminken, 

Glittertattoos, Restaurant met o.a. cupcakes, 

taarten, tosti’s en soepen. Ook een 

schoonheidsspecialiste is aanwezig, evenals 

nagelstylistes voor gellak.

En… er is een hele speciale verloting met als 

prijs een fiets! Deze is gesponsord door Van 

Beekhuizen Tweewielers IJlst Er worden maximaal 

200 loten verkocht à € 5,00. Deze loten zijn vanaf 

24 september te koop bij Kapsalon De Kap* en/of 

IJssalon Noccio.

Denk erom: 

Die dag kan 

alleen met 

contact geld 

betaald 

worden!



 

In juni werden de Open Nederlandse Kyokushin karate 

kampioenschappen gehouden, georganiseerd door 

Richard von Mansfeldt van Kyokushin Gym in Drachten. 

Ernst, lid van Kyokushin Karate IJlst, zat in een poule van 

4 tegenstanders. In de eerste partij moest hij vechten tegen 

een deelnemer uit Polen. Deze partij ging gelijk op, ze waren 

aan elkaar gewaagd. De partij werd beëindigd op hikiwake, 

gelijkspel. De 2e partij werd door de tegenstander 

opgegeven door goed geplaatste Low kicks en leverstoten 

van Ernst, waardoor hij niet meer verder kon vechten. De 

3e partij won Ernst met een reeks goed geplaatste stoten 

naar de lever. Deze partij werd met een hele punt (ipon) 

gewonnen. De gebroeders Visser, Renzo en Jimmy, zaten 

in dezelfde poule. Hun eerste partij wonnen ze allebei. De 

tweede was tegen elkaar, waar Jimmy het onderspit moest 

delven. Hun laatste partij was tegen de winnaar van deze 

poule. Deze verloren ze allebei op het nippertje. Hiermee 

behaalde Renzo de tweede prijs en Jimmy de derde prijs!

Vervolgbericht plannen herbestemming gemeentehuis
De gemeente onderzoekt momenteel of ze mee kan 
werken aan het wijzigen van de bestemming van het 
gemeentehuis van kantoor naar wonen. Intussen heeft 
zij de toets voor verkeer, parkeren, milieu, geluid en 
externe veiligheid uitgevoerd. Hierbij ziet men geen 
belemmeringen als het gemeentehuis een woon-
functie krijgt. 

Er wordt nu nog een toets met betrekking tot ruimtelijke 

ordening gedaan. Is de uitkomst van de complete toetsing 

positief, dan kan de gemeente meewerken aan de wijziging 

van het bestemmingsplan, als de koper hiervoor een 

aanvraag indient. De koper van het gemeentehuis moet 

de wensen, ideeën en suggesties van de belangstellenden 

in een verbouwplan meenemen. Het gemeentehuis komt 

1 december 2019 vrij.

De werkgroep bouw heeft voor de toetsing de volgende 

suggesties aan de gemeente doorgegeven:

•  maximaal 25 wooneenheden

•  voornamelijk bestemd voor lagere- en middeninkomens  

   en een klein gedeelte voor hogere inkomens

•  1 of 2 persoons huishoudens

•  mix van huur en koop

•  appartementen van 50 tot 90 m2

•  een gemeenschappelijke ruimte voor verschillende 

   sociale en culturele activiteiten.

Wensen belangstellenden
De werkgroep bouw heeft bij de huidige belangstellenden 

gepolst welke woonwensen er bij hen leven. Naast de 

bovengenoemde woonsuggesties zijn er wensen voor iets 

meer woonoppervlak, enkele gezinswoningen en 

gemeenschappelijke voorzieningen zoals: logeerkamers, 

werkplaats/hobbyruimte, fietsenberging, was-droogruimte, 

een gezamenlijke moes- en bloementuin en ruimte voor een 

kleine gezondheidspraktijk en dagopvang. Daarnaast zullen 

het definitieve woonplan en de kosten voor huur of koop 

een rol spelen bij een besluit om er te gaan wonen.

Gemeenschapsvorming is bij de belangstellenden een 

belangrijk uitgangspunt voor het wonen in het gemeente-

huis. Dat wil zeggen dat de bewoners er zo lang mogelijk 

zelfstandig willen blijven wonen door aandacht voor elkaar 

te hebben, samen en met andere inwoners uit IJlst voor 

gezelligheid te zorgen en elkaar indien nodig helpen. De 

thuiszorg is voor de echte zorg. Heeft u ook belangstelling 

voor het wonen in het gemeentehuis dan kunt u dit nog 

laten weten via info@stadsbelangijlst.nl.

Vereniging Stadsbelang IJlst

Kerngroep wonen in gemeentehuis en werkgroep bouw

Ernst Weistra uit IJlst 
kampioen Open Nederlands 

Kyokushin Karate



Afsluiting seizoen 2018-2019 g.v. de Stânfries
Zondag 23 juni heeft de dansafdeling het seioen 
afgesloten met een superleuke voorstelling 
‘DIFFERENT’. Drie groepen van onze vereniging 
hebben hun beste dansbeentje voorgezet in een 
uitverkochte Cultuurzaal van de Utherne. Helaas 
hebben wij hier afscheid genomen van onze dansjuf 
Denise Flapper. Zij kan haar baan niet meer 
combineren met het geven van danslessen.

Voor de gym- en turnafdeling werd als slotactiviteit op 

28 juni een zeer geslaagde Clubdag gehouden, waar meer 

dan 120 leden van 3 t/m 17 jaar op alle fronten aan hebben 

deelgenomen. De peuters en kleuters beten de spits af. Op 

8 onderdelen lieten zij zien wat ze het afgelopen jaar hebben 

geleerd. Een welverdiend Beweegdiploma en een medaille 

werd aan hen uitgereikt.

Voor de recreatieleden was er Gym4Fun georganiseerd. 

Zes teams gingen met elkaar de strijd aan op 7 onderdelen. 

Er is keihard gewerkt en als winnaars kwamen uit de bus 

team Ylja Huisman, Bram Bergstra, Storm v.d. Akker, 

Laure de Haas, Anne Rixt de Wolff.

In de 3e en 4e ronde werd de zaal weer omgebouwd tot 

turnzaal. De jeugdselectie en selectie moesten in actie 

komen op 3 turnonderdelen t.w. airtrack, trampoline en rek 

en als 4e onderdeel moest er aan het eind een acro houding 

worden uitgevoerd.

Bij de jeugdselectie kwamen 8 teams in actie, een bijzonder 

spannende strijd met een verschil van 0.8 tussen de nrs. 1 

en 3. Hetzelfde beeld bij de selectie, die met 5 teams de 

strijd aangingen. Hier een verschil van 0.9 tussen de nrs. 1 

en 3. De winnaars van de jeugdselectie: Remon walta, 

Matthijs Vermeij, Anca Fera v.d. Meulen en Novella de Vries. 

Selectie: Hylke de Jong, Jente v.d. Meulen, Cameron 

Spoelman en Silke Toonstra.

Zomervakantie van 5 t/m 25 augustus. 
Maandag 26 augustus starten de lessen. 
Zie voor meer informatie onze site 
www.destanfries.nl.

Good Old Sikmapartij ûnder prachtige omstannichheden yn Easthim

Mei in moaie list fan 9 partueren ûnder in lekker sintsje gie 

de Sikmapartij fan start. It wie al gelyk spannend tusken de 

partueren 1 en 2, dat fan de bruorren Dotinga en Harm Jan 

Hagedoorn en dat fan Wouter van der Goot, Hans Sikma en 

Tjeard Wybrandi. Pas op 5 – 5 6 – 6 wist it partuer fan 

Wouter dizze partij te winnen. Oer de hiele dei waard der 

gelyk op keatst. Der wie allinne 1 partij op 5 – 2, de oare 

partijen leine allegearre tichter by elkoar. De striid om de 

kransen soe gean tusken de partueren fan Nico de Boer, 

Bauke Sikma en Edward Kamphuis en dat fan Redmer 

Huitema, Auke Wiersma en good old Peter Thiescheffer. It 

partuer fan De Boer koe de sterk keatsende Redmer 

Huitema goed omsiele. En sa op 5 – 3 6 – 0 de partij nei 

him ta lûke. De striid om de wc-brillen gie tusken de 

partueren fan de jierrige Douwe van Slooten, Teade Huitema 

en Jorrit Hofstra en dat fan Tsjerk Bakker, Jelle van der 

Velde en René Sybrandy. Lêstneamden koene in flinke 

achterstân fan 5 – 2 wer werom bûgje nei 5 – 5. Mar doe 

wisten Douwe en syn maten it lêst earst op 6 – 2 te pakken. 

De flesse bearen-burch foar Fierste Boppeslach wie mei 

oermacht foar Redmer Huitema.

Ûtslach:

1e Nico de Boer, Bauke Sikma en Edward Kamphuis

2e Redmer Huitema, Auke Wiersma en Peter Thiescheffer

1e ferl. Douwe van Slooten, Teade Huitema en Jorrit Hofstra

2e ferl. Tsjerk Bakker, Jelle van der Velde en René Sybrandy



Foto Simon Smit

Uitnodiging vriendendag 2019
14 september 11.00 – 17.00 uur
Vrienden van Houtzaagmolen de Rat

De Fietselfstedentocht 2019
Het is al weer even geleden, maar de Fietselfstedentocht 

2019 was weer een enorm succes. Alles in IJlst is goed 

verlopen. Het weer liet zich hier van zijn goede kant zien en 

het was weer een gezellige drukte in het centrum en langs 

de route. We hebben met zijn allen IJlst goed op de kaart 

gezet, één van de mooiste en gezelligste steden op de route 

volgens Omrop Fryslân. Erik en Sjaak, onze verkeers-

regelaars, hadden weer een mooi stukje muziek geregeld, 

geweldig en bedankt. Het centrum was weer mooi 

aangekleed met vlaggen en spandoeken. Ook wapperden 

de vlaggetjes langs de gracht. Bedankt daarvoor. Omrop 

Fryslân kwam ook even langs en deelde honderden 

fietsbellen uit. Geweldig! Ook de bewoners langs de route 

willen we bedanken voor de muziek en vooral het 

waterdepot op de 

gracht. En natuurlijk de

inzet van onze stads-

omroeper en stempe-

laar Harm deVries. 

Verder willen we de 

volgende bedrijven bedanken voor hun medewerking: Cees 

Zijsling Techniek, Stadsherberg Het Wapen van IJlst, 

Scheepswerf ten Woude, CJL Wagenaar Onderhoudsbedrijf 

en Veilinghuis Ald Fryslân. Ook nog de verkeerregelaars en 

de stempelaars. Prima gedaan! Op naar volgend jaar.

Henk Koopstra (rayonhoofd)

Karel Kootje ( assistent)

Foto: Sjoerd de Vries

Met een trapper onder je zool, fiets jij een kind naar school!
Op zaterdag 14 september 2019 wordt er voor de 
vijfde en laatste keer een fietstocht van 50, 100, 150 
en 200 kilometer door Friesland georganiseerd. Het 
doel van deze fietstocht is om meer kinderen in Ghana 
naar school te krijgen. Onderwijs voor Ghana zet zich 
in om meer kinderen in Techiman, een stad in het 
midden van Ghana, een betere toekomst te bieden. 
Dit jaar wordt deze fietstocht voor de vijfde keer 
georganiseerd. 
De organisatoren, afkomstig uit de dorpen Oosthem, 

Abbega en Folsgare, zijn zelf ook een aantal keren in 

Techiman geweest om te kijken waar er hulp kan worden 

aangeboden. In 2010 was de eerste reis naar Techiman, 

van groot belang bleek onderwijs te zijn, onderwijs zorgt er 

tenslotte voor dat kinderen een eerlijke kans krijgen op een 

toekomst en onderwijs kan de armoedecyclus doorbreken.

Voor slechts € 25,- kan een kind één jaar naar school. Voor 

ons heel weinig, maar voor gezinnen in Ghana een maand-

salaris. De meeste kinderen gaan daardoor ook niet naar 

school. ‘Onderwijs voor Ghana’ wil iedereen een kans 

bieden om het beste uit zichzelf te kunnen halen. Door 

een fietstocht te organiseren in Friesland hopen ze dat er 

meer kinderen naar school kunnen gaan en zichzelf kunnen 

ontplooien.”  

Er zijn doelen behaald door de opbrengsten in Nederland, 

maar er zijn genoeg kinderen die nog niet naar school 

kunnen. De minimale deelnamekosten voor de fietstocht op 

14 september zijn € 25,-. Hiervan kan dus één kind een jaar 

naar school. Maar: hoe meer geld, hoe meer kinderen naar 

school kunnen. Het is dus aan de fietsers om zoveel 

mogelijk geld in te zamelen voor de kinderen in Ghana. 

De startplaats en finish zijn in Oosthem, bij het dorpshuis 

’t Himsterhûs. De fietsroute zal de vorm van een 8 hebben, 

waarbij Oosthem het middelpunt is. Halverwege de tocht 

staat hier een lunch klaar. De finish is ook weer in Oosthem 

en daarna is het natuurlijk tijd voor een drankje. 

Aanmelden kan via de website www.onderwijsvoorghana.nl.

Voor meer informatie over de fietstocht of het goede 
doel kunt u ook naar www.onderwijsvoorghana.nl 
of houd onze facebook-pagina “onderwijsvoorghana” 
in de gaten. 

Bent u al vriend van houtzaagmolen de Rat? Of hebt u 
interesse in de molen? Kom op 14 september 2019 
tussen 11.00 en 17.00 uur naar onze jaarlijkse 
vriendendag op de molen in IJlst!

Bij voldoende wind is de molen in bedrijf en laten wij onze 

bezoekers zien hoe wij het beroep van molenaar in stand 

houden met behulp van een uniek werkend monument! De 

molenaars en vrijwilligers vertellen bijzondere verhalen over 

de molen en speciaal op deze dag hebben wij ook nog 

andere activiteiten.

Op de vriendendag is de 

molen gratis toegankelijk. 

Ook is dit een leuke manier 

om mensen te ontmoeten die de molen een warm hart 

toedragen. Dus neem vooral uw partner, vrienden of familie 

mee. Graag zien wij u dan en maken er met u een gezellige 

dag van!

Hartelijke groet,
De molenaars, vrijwilligers en het bestuur van Stichting 

Houtzaagmolen de Rat



Doe je mee? 
Walk & Run wordt WALK&SûN
Samen of alleen sportief wandelen, dat is het uitgangspunt 

van de WALK&SûN. Samen met Stichting IJlst750 

organiseert IJLST Hartveilig een wandeltocht in en om IJlst. 

Voorgaande jaren werd er door stichting IJlst750 de 

Walk&Run georganiseerd, maar dat wordt dit jaar net iets 

anders. We starten en finishen 's middags bij de Utherne in 

IJlst. De route is naast herkenbaar ook verrassend net als 

voorgaande jaren. Je wandelt zelfstandig met een route 

door landerijen, stad en land. Met hier en daar een 

verrassend element of ontmoeting. Maar misschien nog 

belangrijker, met jouw inschrijving en wandeling draag je bij 

aan een Hartveiliger IJlst. Want de opbrengsten van deze 

Walk&SûN gaan naar Stichting IJlst Hartveilig voor meer 

AED's en burgerhulpverleners in IJlst. Hoe mooi is dat? 

Kijk op www.ijlsthartveilig.nl of www.ijlst750.nl voor 

informatie en kaartverkoop.

AFSTANDEN: 15 of 10 km
LOCATIE start&finish: De Utherne
START: 14.00uur
TICKET: €7,50 volwassenen €2,50 (kind, mits onder begeleiding)

Jeugdviswedstrijd IJlst 6 juli 2019
Het weer zat niet mee; lichte regen maar toch nog een 

leuke opkomst voor de viswedstrijd voor de jeugd van 

6 t/m 13 jaar, georganiseerd door HVS ‘De Baars’, 

It Podium en onze sponsor Dier All-Inn uit Sneek. 

Om half twee waren de eersten al aanwezig voor een goed 

stekkie. Na de inschrijving, met de hulp van Theo, Karel en 

Pietje, kon de wedstrijd om 14.00 uur beginnen. Al snel 

lagen de eerste visjes op de meetlat om ze daarna weer de 

vrijheid te geven. Er waren veel ouders en opa ś aanwezig 

om de jonge vissertjes te helpen. Dank hiervoor. Er was een 

jongedame van 8 jaar die iedereen wist te verslaan met 

12 stuks! Toppie hoor. Ook dit jaar werd er weer 

getrakteerd op wat drinken en een versnapering. 

Vrijwilligers van It Podium  bedankt voor de goede zorgen. 

Om 15.30 uur was de wedstrijd afgelopen. Totaal werden er 

54 stuks gevangen. Na wat rekenwerk van onze vrijwilliger 

en vismaat Jan Boom kwamen we tot de volgende uitslag:

6 t/m 7 jaar

1e Ramon v. d. Land

2e Dirk v. d. Meulen

8 t/m 9 jaar

1e Jasmine Jellema

2e Dilan v. d. Land

3e Eros Senna

10 t/m 13 jaar

Helaas geen deelname.

De grootste vis werd gevangen door Eros Senna: 

42 centimeter. Een mooie beker werd aangeboden door 

Dier All-Inn, waarvoor dank. Na de prijsuitreiking kwamen de 

winnaars nog even op de foto. Het was wederom een groot 

succes. De wedstrijdleider bedankte iedereen voor de 

medewerking en tot volgend jaar.

Henk Koopstra



Het grootste deel van de zomer ligt al weer achter ons. 

Velen van ons hebben genoten van vakantie, ontspanning, 

tijd en aandacht voor elkaar en nemen zich daarna voor 

het vakantiegevoel zo lang mogelijk vast te houden door 

bijvoorbeeld de tijd te nemen voor wat je doet in een 

ontspannen sfeer. Herken je dat? Kom dan naar Perron2 en 

geniet van de vele mogelijkheden die er al zijn, of bedenk er 

zelf één! Bijvoorbeeld genieten van lekker koken en eten met 

elkaar, als het kan in de mooie weelderig bloeiende tuin. Je 

kledingkast opruimen en van nieuwe stukken voorzien door te 

ruilen in onze kledingwinkel. Een mooi boek lezen en het daar 

met elkaar over hebben. Samen films kijken, zingen, breien, 

schrijven voor Amnesty, mediteren en lekker bewegen op 

muziek. We gaan het dit komende seizoen weer allemaal 

doen. Als het aan ons ligt, samen met jou! Met elkaar maken 

we Perron2 tot een plek waar het goed toeven is, een 

buurthuis 2.0! Ben je nieuwsgierig, heb je ideeën, wil je 

langskomen? Laat het weten via info@perron2.nl. 

Duurzaamheid staat bij Perron2 hoog in het vaandel. 

Maandelijks is er een Repair Café met enthousiaste, zeer 

kundige reparateurs op allerlei gebied. We ruimen zwerfafval 

op, we koken zoveel mogelijk vegetarisch en biologisch en er 

is een mogelijkheid voor lezingen, workshops, documentaires 

en gesprekken over thema’s rondom duurzaamheid en milieu. 

Wil je de nieuwsbrief ontvangen met info over de activiteiten, 

ga naar www.perron2.nl en meld je aan.

Activiteitenkalender 
augustus en september:

23-8 9.00-12.00 uur Opruimen en schoonmaken

30-8 17.00-20.00 uur Koken en eten

9-9 19.30-21.00 uur Boekbespreking 

 Grand Hotel Europa

16-9 13.30-15.30 uur Perron2 café, 

 wekelijks op maandag; bakje, praatje, puzzel,   

 krant, gezelligheid

21-9 9.30 – 11.00 uur Amnesty schrijven

 11.00-14.00 uur Repair café, 

 iedere 3e zaterdag van de maand

 11.00-12.00 uur Rommelruimers

27-9 13.00-14.00 uur Perron2 beweegt, 

 wekelijks op vrijdag

 17.00-20.00 uur Koken en eten

 20.00-22.00 uur Filmdialoog, Les Gardiennes

Fakkeljûn
27 september 2019

Een Fakkeljûn in vernieuwde stijl. In het juni-
nummer van het Kypmantsje schreven we daar 
het volgende al over:

‘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. De sfeer van 
de Fakkeljûn willen we in een aangepaste vorm weer 
terug laten komen. Die ‘we’ zijn leden van de buurt-
vereniging Ald Drylts en vrijwilligers van de Stichting 
Beleef IJlst. Wij denken die vorm 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 stadswandelingen en rondvaarten 

worden nu uitgewerkt en vormgegeven. In het 

septembernummer van het Kypmantsje meer hierover.

Wij hopen velen van u / jullie –stadsgenoten- op de 

Fakkeljûn 2019 te mogen ontmoeten.

Namens de organisatoren,

Hans Berveling

Oproep: 
Wie zoekt er een betaalbare 

huurwoning in IJlst?
Stadsbelang IJlst zit al geruime tijd met 
de gemeente aan tafel om naar het 
voorzieningenniveau voor de toekomst 
te kijken. Daar hoort ook huisvesting voor 
jongeren bij. Om een goed beeld te krijgen 
van de vraag naar kleine, betaalbare 
huurwoningen in IJlst, roepen we hierbij 
jongeren (of ouders van jongeren) zich te 
melden via info@stadsbelang.nl.

Opbrengst collecte Rode Kruis

De collecte van het Rode kruis Afdeling Súdwest-Fryslân 
heeft in IJlst €1.000,15 opgebracht. Alle gevers en 
collectanten bedankt namens het Rode Kruis.

Sjoukje de Vries



=

Zo wordt de Geeuwbrug in IJlst vaak genoemd en 

dat is terecht. Als je in de buurt van de brug woont 

is er een grote kans dat je geregeld moet wachten, 

want in het seizoen van 2018 kwamen er ongeveer 

26.500 boten door de brug.

Hier nog enkele getallen: In de gehele maand april 2018 

kwam er het geringste aantal boten door de brug: 

slechts 1.400. Hier staat tegenover dat in augustus 2018 

het grootste aantal boten door de brug kwam: 6.100! 

Het minimum in 2018 lag op 8 boten op één dag. Op de 

drukste dag kwamen er 333 boten door de Geeuwbrug. 

Tja, dan moet je er vanuit gaan dat de brug die altijd open 

staat ongeveer 4 à 5 keer per half uur open gaat. Even voor 

jullie nagekeken. In juli 2016 kwamen er op één dag 438 

boten door de Geeuwbrug en 28 boten door de fietsbrug, 

een record van de afgelopen jaren! Wat hebben wij toen 

vaak moeten wachten! Met prachtig mooi weer in zomerse 

weekenden kunnen we dit jaar rond de 250 tot 330 boten 

per dag verwachten. Op de eerste zaterdag en zondag van 

juni 2019 zijn op er één dag iets meer dan 300 grote boten 

door de brug gevaren! O ja, niet te vergeten het aantal 

boten dat in 2018 via de fietsbrug in de Sudergoweg kwam. 

Dat waren er ongeveer 700. Het maximum op één dag was 

17 boten. Het maximum in één maand was 191 boten. De 

brugwachters hebben maar twee opties: de brug minder 

vaak opendoen, maar dan veel langer. Of de brug vaker 

opendoen, maar dan korter! Want hoe je het ook wendt of 

keert, alle boten moeten wel door de brug. We hebben als 

brugwachters ervoor gekozen om de brug vaker te openen, 

zodat de wachttijd voor de wandelaars, fietsers, auto’s en 

vrachtauto’s korter is.

Eigenlijk zijn er in IJlst maar 2 mogelijkheden.

Offf…je berust erin dat de brugwachter zijn werk doet en 

maakt een leuk praatje met je medemens die ook weer eens 

voor de brug moet wachten.

Offf…je dient bij de gemeente Súdwest-Fryslân een 

aanvraag in voor een Dryltserakwadukt in het centrum 

van IJlst! Dan hoef je nooooooit meer te wachten!

PS: de aantallen in dit stukje komen uit het archief 
van brugwachter Ruurd.

Bloembakken in Oud-IJlst
De bruggen in Oud-IJlst staan er weer fleurig bij. 

Vereniging Stadsbelang IJlst heeft er weer voor gezorgd 

dat de bakken gevuld werden en Gosse de Jong en 

Edsko Hekman hebben ze opgehangen. Het onderhoud 

van de bakken wordt ook nu weer verzorgd door buurt-

bewoners, die dit spontaan hebben opgepakt. Hulde! 

Dit jaar is het beperkt gebleven tot 2 bakken per brug en 

zijn de metalen bakken (tijdelijk) verwijderd. Het is de 

bedoeling dat ook deze bakken volgend jaar weer worden 

opgehangen, zodat alle bruggen dan 6 bloembakken 

tellen, met uitzondering van het ‘heeghout’ bij de DG-

kerk, waar 2 bakken komen te hangen.

De brug die altijd open staat!



Nij Ylostins: ‘De Tiid Sil ’t Leare’
Bij de discussie over Nij Ylostins of er ver- of 

nieuwbouw moet plaatsvinden, heeft de gemeente 

Súdwest-Fryslân zich een onmogelijke rol toebedeeld. 

De gemeente moet manoeuvreren tussen de belangen van 

IJlst, de bewoners van Nij Ylostins en die van de corporaties 

Elkien en Patyna, waarbij de laatsten het liefste hun eigen 

koers willen varen, los van bewoners. In dit scenario is de 

gemeente Súdwest-Fryslân zelf ongewild partij geworden 

door ontstane overlegsituaties. Daarbij speelt nog haar taak 

in het verdelen van o.a. WMO-gelden. De positie van de 

gemeente is hiermee onder druk komen te staan! De wens 

van de bewoners voor het behoud van Nij Ylostins past heel 

goed binnen het huidige beleid van de landelijke overheid, 

dat uitgaat van participatie en medezeggenschap van 

ouderen over hun leefomgeving! Het beleid van de landelijke 

overheid is daarbij gericht op kostenbesparing en behoud 

van kwaliteit van wonen en leven, wat ook aansluit bij de 

wens van de bewoners van Nij Ylostins. Daarnaast is 

‘verbouw’ in plaats van ‘nieuwbouw’ wel degelijk een optie, 

aldus architecten, projectontwikkelaars en sociaal onder-

nemers in recente berichtgeving in deze krant. Patyna laat 

op dit moment al bewoners in Nij Ylostins sociaal beschut 

wonen! Zij wonen daar in een ideale situatie zelfstandig 

samen, waar thuiszorg kan worden ontvangen en de buurt 

en familie op toegankelijke wijze vrijwillig kunnen inspringen. 

Precies zoals de landelijke overheid dit wil! Het is reeds een 

sociale woonvorm waarbij de mogelijkheid van ontmoeting 

blijft bestaan, die eenzaamheid tegengaat en waarbij de 

wens van iedere individuele bewoner centraal staat. 

Ergo: er bestaat reeds een ideale situatie die pleit voor een 

verbouw en optimalisatie van Nij Ylostins! Woningbouw- en 

zorgcorporaties gaan echter voor een verdienmodel. Ze 

sturen hierop aan! De belangenbehartiging van de bewoners 

laat het dan afweten door ‘haalbaarheidsonderzoeken’, 

waarvan de uitkomsten (nieuwbouw) van tevoren vaststaan!. 

Andere initiatieven worden daarmee bij voorbaat als 'niet 

haalbaar'  bestempeld! Desillusie voor de bewoners als 

gevolg! Gemeente Súdwest-Fryslân heeft in samenspraak 

met Elkien en Patyna de sloopvergunning van Nij Ylostins nu 

uitgesteld, wellicht met de gedachte dat het ‘natuurlijke 

verloop’ de angel uit het conflict zal halen: een letterlijke en 

figuurlijke ‘sterfhuisconstructie’. Tegelijkertijd komt er dan 

een ‘STOP’ op nieuwe instroom van nieuwe bewoners voor 

Nij Ylostins en hebben Elkien en Patyna op termijn alsnog 

vrij baan tot sloop. Daarmee is tevens de onmogelijke 

positie van de gemeente opgelost. De gemeente moet de 

belangen door laten slaan in het voordeel van de bewoners. 

Menselijke wensen en waarden zouden uitgangspunt 

moeten zijn en niet alleen het geld of prestige. Een 

ingestelde ‘STOP’ op instroom van nieuwe bewoners voor 

Nij Ylostins is dé indicator die helderheid geeft over de 

ingenomen positie van de gemeente en de corporaties 

ten aanzien van de bewoners! ‘De Tiid Sil ‘t Leare!’.

IJlst, Peter Walinga

Fractie, Commissielid GemeenteBelangen Súdwest-Fryslân

Het is zonde dat er panden in onze mooie stad 
leegstaan en dat er niets mee wordt gedaan totdat ze 
verkocht zijn. Tegenwoordig worden er veel pop-
upstores, tijdelijke winkels, geplaatst in dat soort 
panden maar in IJlst is er een ‘kunstetalage’ 
geplaatst. Het centrum van IJlst wordt kleurrijker, 
kunstenaars kunnen hun creaties tonen en het pand 
komt onder de aandacht.

Het initiatief komt van kunstenaar Gunar Boon uit IJlst en 

ontstond toen hij bij de ijscoman in de zaak stond. ‘We 

raakten aan de praat over dat er eigenlijk geen podium is 

voor kunstenaars om hun creaties te tonen. Zo ontstond het 

idee om iets in etalages te presenteren’. Toen Boon op een 

dag langs de bakkerij liep zag hij een leeg bedrijfspand aan 

de Zevenpelsen. ‘Toen heb ik contact gezocht met de 

eigenaar en de gemeente met de vraag of we de etalages 

zouden kunnen gebruiken als expositieruimte. En iedereen 

was enthousiast.’ Gunar Boon en ook andere kunstenaars 

uit de omgeving zoeken nog andere locaties, die geschikt 

zijn als expositieruimte. ‘Het liefst zoeken we panden in de 

binnenstad, aan de straatkant met ramen, zodat mensen 

het ook kunnen zien. Dan hebben toeristen ook iets leuks 

om te zien. Op het moment zijn er drie kunstenaars (Gunar 

Boon, Tom van der Vaart en Jeroen Deen) die exposeren 

met schilderijen en keramiek, maar we denken dat er hierna 

wel meer kunstenaars zijn die ook wel willen exposeren. 

Dat kan ook heel goed iets met poëzie zijn.’ Een andere 

bijkomstigheid is dat de te koop staande huizen en winkels 

nu ook beter opvallen. Het betekent alleen wel dat de 

kunstenaars daarna weer moeten zoeken naar een nieuwe 

expositieruimte. Toch is keramiekkunstenaar Tom van der 

Vaart blij met deze kans. ‘Ik voel me vereerd dat mijn 

kunstwerken hier tentoongesteld kunnen worden, zo in het 

zicht van mensen. En als het pand verkocht wordt, dan is 

dat jammer voor ons. Niets is voor altijd en als deze deur 

sluit, dan gaat er vast wel weer eentje open.’ De eerste 

kunstenaars zijn benaderd door Gunar. ‘Het wordt een 

mooie combinatie van schilderijen, grafiek en keramiek en 

gedichten.’ Het zou leuk zijn als meer kunstenaars, op welk 

vlak dan ook, zich melden. Zowel kunstenaars als mensen 

die van plan zijn om hun pand te gaan verkopen kunnen 

contact opnemen met Gunar via 06-40884887 of 

gunarboon@gmail.com.

Kunst tegen leegstand



 

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

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

 

IJlst Tel: 0515-531664

vanbeekhuizen-tweewielers.nl

Gazelle Inruilweken:
Koopt u in de maanden september en oktober een nieuwe Gazelle E-Bike, 

dan krijgt u voor uw eigen werkende E-Bike € 500,-* retour. 
Uw gewone fiets inruilen kan ook, dan krijgt u voor uw eigen werkende 

gewone fiets € 250,-*
*Onder werkende fiets verstaan wij: dat alles werkt, accu, motor & oplader goed zijn 

( accu wordt getest door ons )

 
 


