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Het was vanaf het begin de bedoeling om 

de ruimte naast de zaagruimte, waar het 

zaagraam van Oppedijk staat, als oude 

timmerwerkplaats in te richten. Dat gaat 

natuurlijk niet zomaar. Maar met de komst 

van Symen Dijkstra uit Oppenhuizen als 

vrijwilliger gebeurt er iets wonderlijks! 

De werkplaats zag er uit als een technische ruimte met de 

grote warmtepomp dominant in beeld. Maar Symen heeft 

voor een metamorfose gezorgd! Als je nu de ruimte

binnenstapt ga je terug in de tijd. Symen heeft een werk-

bank gemaakt met een zoldertje, geheel op ambachtelijke 

wijze, dat wil zeggen, er is geen machine aan te pas 

gekomen! Alles is met de hand gedaan. Symen is dan ook 

een verwoed verzamelaar van oud timmergereedschap. 

Daarmee is het team uitgebreid met veel kennis over 

vroeger waar het Museumbestuur erg blij mee is! Maar 

het in de praktijk brengen van zijn kennis maakt de 

meeste indruk!

Open huis 21 maart

Houtstad IJlst is elke zaterdagmiddag open, dus kom kijken 

en u zult verrast zijn! Op 21 maart is iedereen welkom bij 

het open huis, zie ook de vermelding in dit Kypmantsje.

Oude timmerwerkplaats krijgt vorm 

in Museum en Werkplaats Houtstad IJlst



Buitengewoon advies & real isat ie

vloeren

karpetten

gordi jnen

raamdecoratie

shutters 

zonwering

en meer. . .

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

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

© Copyright Stichting It Dryltser Kypmantsje

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
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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

Fierljepferiening Drylts Wintertraining
v.a. januari 2020 elke donderdag in ' t Himsterhûs in Oosthem. 

Jeugd t/m 12 jaar: van 17.45 - 18.45 uur

1e en 2e klas ljeppers van 18.45 - 20.00 uur

informatie: Anna-Jet Leyenaar, tel. 06-44085481

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

Kompaenenkoor Skip sûnder roer - IJlster mannenkoor
Elke veertien dagen donderagavond in Het Anker, Oosthem

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 19.00-20.30

Vrijdag 17.30 uur tot 19.00 uur 

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), 

0515-461850Lonnie 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

agenda & mededelingen

februari
19,20,21 Knutseldagen - Museum en werkplaats

 Houtstad IJlst, info: www.houtstad-ijlst.nl

28 Klaverjassen - Bar ' t Kypmantsje

28 Muziek- en zangavond - Ten bate van de 

 luidmotoren, 20.00 uur, Mauritiuskerk

29 Beklim de toren - Mauritiuskerk

maart
3 PCOB ledenvergadering - m.m.v. Jan Visser

 over 'Trekarbeid, hannekemaaiers en lapkepoepen'

 Schuttersveld, 14.30 uur

5, 19 Repetitie Kompaenenkoor Skip sûnder roer
 Het Anker, Oosthem

5 PGIJ open avond mediteren
 Eehof, tel. 532229, 19.45 uur

11 PGIJ kerkcontactochtend
 Nij Ylostins, tel. 531292, 9.45 uur

12, 26 Repetitie Vrouwenkoor 't Roer Om
13 PGIJ vredesduivenproject
 Eehof, tel. 532558, 10.00 uur

14 Samen Eten - De Schaapskooi

14 Kleurrijke kledingbeurs - Perron2

17 PGIJ - Passie voor de Passie

17 KBO-PCOB filmmiddag
 Cine Sneek, entree € 6,50 aanvang 14.30 uur

17 PGIJ - Godsdienstwetenschapper Saskia van Lier

 over Pasen - Eehof, tel. 531632, 19.30 uur

19 Matthäus Passion - Martinikerk Sneek

19 Vrouwen van Nu - eendagsbestuur

19 Vrouwenkoor 't Roer Om - jaarvergadering

20 Klaverjassen - Bar ' t Kypmantsje

21 Open huis - Museum en werkplaats Houtstad IJlst

25 KBO Ledenvergadering - m.m.v. Jan Visser

 (zie PCOB) Martinushuis, 14.00 uur

29 Sing-In - Mauritiuskerk

31 PGIJ Fotoworkshop - door Martin de Groot,

 thema vrede, Eehof, tel. 532229, 19.30 uur

31 PGIJ Bijbelgespreksgroep

 Eehof, tel. 531292, 9.30 uur

www.hovenierydgroeneveld.nl • info@hovenierydgroeneveld.nl
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     “ 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 



Voortgang herbestemming gemeentehuis

In het Kypmantsje van december jl. schreven wij over onze 

wensen en voorwaarden en over de stagnatie met 

betrekking tot de voortgang. Het goede nieuws is: het 

overleg met de gemeente over de herbestemming van het 

gemeentehuis loopt weer! Sjaak Walta, projectmanager van 

de gemeente, heeft de wensen en voorwaarden verwerkt in 

punten die voor de gemeente van belang zijn bij de verkoop 

van het gemeentehuis. Met betrekking tot die punten zitten 

wij nog niet op één lijn met de gemeente maar zijn daarover 

met elkaar in overleg. Het betreft met name de woonvorm – 

en de daarbij passende gemeenschappelijke voorzieningen 

– die het wonen in het gemeentehuis kenmerken volgens de 

wens van de IJlsters uit eerder onderzoek. Wat daarbij een 

rol speelt is het feit dat de gemeente – ondanks eerder 

gemaakte afspraken – opnieuw Patyna en Elkien betrokken 

heeft bij de herbestemming van het gemeentehuis en de 

voorwaarden van 

beide partijen mee-

neemt in hun over-

wegingen. Voor-

waarden die niet 

passen binnen het oorspronkelijke plan. Maar zoals gezegd, 

wij blijven in overleg. De ambtenaren in het gemeentehuis 

zijn eind december jl. verhuisd naar het gemeentehuis in 

Sneek. Als alles goed gaat denken wij dat rond mei 2020 

kopers (investeerders) een bod en verbouwplan kunnen 

indienen. Stadsbelang IJlst wordt betrokken bij de keuze 

van het beste bod, passend bij het beste plan voor IJlst. 

Wij houden u op de hoogte. 

De belangstellenden die zich bij ons hebben aangemeld 

voor wonen in het gemeentehuis ontvangen nog een 

nieuwsbrief met informatie.

Beste inwoner van IJlst en Oosthem
Wellicht was u op 16 maart 2018 één van de 
aanwezigen in de Mauritiuskerk in IJlst tijdens de 
succesvolle uitvoering van de Matthäus Passion door 
het Luthers Bach Ensemble uit Groningen. Een uniek 
optreden voor IJlst, niet in de laatste plaats omdat het 
geen reguliere uitvoering van de Matthäus Passion 
betrof, maar een semi-scenische versie waarbij de 
muzikanten, het koor en de solisten de muziek van 
J.S. Bach nog dichter bij het publiek brachten.

De reacties van de toehoorders waren na deze opvoering 

in IJlst erg enthousiast en het heeft op veel mensen een 

diepe indruk gemaakt. Voor ons als Stichting was deze 

voorstelling van het Luthers Bach Ensemble één van 

de hoogtepunten uit het jubileumjaar 2018.

Vrij snel daarna kwamen al de eerste vragen of het mogelijk 

was om een dergelijke uitvoering opnieuw te laten uitvoeren 

In IJlst. Samen met het Luthers Bach Ensemble zijn wij tot 

de conclusie gekomen dat het, gelet op de grootte van 

de Mauritiuskerk in IJlst, niet mogelijk is om opnieuw een 

dergelijk groot concert uit te voeren. De kerk is daarvoor 

te klein en er zijn niet genoeg zitplaatsen beschikbaar. Om 

de Matthäus Passion toch doorgang te laten vinden hebben 

we contact opgenomen met de Martinikerk in Sneek met 

de vraag of het ook mogelijk was om aldaar deze speciale 

Matthäus Passion te programmeren.

Hierop is direct positief gereageerd en wij zijn dan ook erg 

blij en trots dat op donderdag 19 maart 2020 in de 

Martinikerk in Sneek opnieuw de semi-scenische Matthäus 

Passion ten gehore gebracht zal worden door het Luthers 

Bach Ensemble uit Groningen.

Wilt u hier (opnieuw) bij zijn? Dat kan!
U kunt kaarten bestellen via onze website www.ijlst750.nl 

of in IJst bij Boutique Jenny aan de Galamagracht 8, 

hier kunt u alleen contant betalen.

De kaarten kosten € 32,50 per stuk, inclusief koffie/thee 

in de pauze.

Wij hopen u (opnieuw) te mogen begroeten, ditmaal niet 

in IJlst, maar bij onze buren in Sneek.

Bestuur Stichting IJlst 750

IJlst heeft een klussendienst!
Kent u dat? U wilt iets bevestigen, maar u mist het goede 

gereedschap. U heeft een probleem met de instelling van 

de t.v., maar u heeft niet de kennis om dat op te lossen. 

U loopt op administratief terrein ergens tegen aan. U heeft 

een kleine klus, maar kunt geen beroep doen op familie 

of vrienden. Dan is het goed om te weten dat IJlst een 

klussendienst heeft. Deze klussendienst wordt vanuit het 

Stipepunt Drylts gecoördineerd. Het Stipepunt Drylts is 

geopend op woensdag en vrijdag, van 

9.30 – 11.30 uur, in het gebouw van de 

Thuiszorg, Galamagracht 31. Wij zijn 

eveneens telefonisch bereikbaar op 

maandagmorgen, op genoemde tijdstippen. U kunt 

uiteraard ook inspreken op tel. nr. 06-52.07.11.20 of mailen 

naar stipepuntdrylts@voorelkaardoen.nl. Wij nemen dan 

zo spoedig mogelijk contact met u op.



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. 
 

kuperusheeringa.nl 8 IJlst 8 Tel: 0515-335768

Uw huis verkopen is 
een persoonlijke zaak



Laat de IJlster klok weer luiden
Het project ‘luidmotoren Mauritiuskerk’ nadert zijn 
afronding. Vanaf het begin waren de reacties 
bijzonder positief. De Overtuinenfair zegde direct 
toe dit project aan te willen merken als één der goede 
doelen voor 2020. De Doopsgezinde gemeente hield 
een speciale collecte, de PKN-gemeente hield in de 
maanden november en december eveneens een 
collecte voor de luidmotoren en zegde bovendien 
een bijdrage toe. De afgelopen maanden kwamen 
met regelmaat kleine en grote(re) bedragen van 
IJlster burgers binnen op de bankrekening. 
We hebben goede hoop dat het gestelde doel 
gehaald wordt. 

Het project zal afgerond worden op vrijdag 28 en zaterdag 

29 februari. Vrijdag 28 februari a.s. organiseren we een 

schitterend non-stop muzikaal evenement in de Mauritius-

kerk en wel van 20.00 uur tot 21.30 uur. CMV Concordia 

en Vrouwenkoor ’t Roer Om hebben spontaan hun mede-

werking aan deze avond toegezegd en zij zullen afwisselend 

musiceren en zingen. Het belooft een prachtige avond met 

zang en muziek te worden. Kaartjes voor deze avond 

kosten € 5,00 p.p. en de opbrengst komt volledig ten goede 

aan het project luidmotoren. Met de opbrengst van deze 

avond hopen en verwachten we het streefbedrag te halen 

dat nodig is voor de vervanging van de luidmotoren en 

mogelijk ook de vervanging van de verlichting van de 

wijzerplaat met wijzers. Kom dus vrijdagavond 28 februari 

naar de Mauritiuskerk. Geniet van zang en muziek en draag 

tevens uw steentje bij aan het welslagen van dit project. 

Om teleurstelling te voorkomen; 

koop tijdig uw kaartje(s) bij één 

van de voorverkoopadressen: 

Boutique Jenny en Fotografie 

Martin de Groot in het VVV-kantoor 

(’s middags geopend).

De kaartjes dienen contant 
afgerekend te worden! 
Ook kunt u 28 februari bij de ingang van de kerk nog 

een kaartje kopen. De kerk is geopend vanaf 19.30 uur. 

Maar houdt er rekening mee: vol = vol! 

Wilt u nog een extra bijdrage geven voor het project? 

Dat kan; in de kerk staat een collectebus voor een extra 

gift. Bent u slecht ter been, maar wilt u deze avond toch 

bezoeken? Ook dat kan; u wordt per auto gehaald en 

gebracht. Stuur een e-mail naar: info@itdryltserkypmantsje 

of bel naar telefoonnummer 0515-418089 (Hekman) 

en geef uw naam en adres door.

Kom dus 28 februari naar de muzikale avond in de 

Mauritiuskerk. Wij rekenen op een grote opkomst en 

daarmee op een hoge opbrengst voor het herstel van 

de luidmotoren. Graag tot 28 februari.
Uiteraard zijn uw bijdragen op bankrekeningnr. 

NL20 INGB 0009 2598 62 

ten name van Stichting It Dryltser Kypmantsje 

(vermeld: luidmotor) nog steeds van harte welkom!

De werkgroep herstel luidmotoren,

Jolanda Smit, Gosse de Jong, Klaasjan Kuperus 

en Edsko Hekman

Vooraankondiging

Uitnodiging van Museum en Werkplaats Houtstad IJlst
Open Huis zaterdag 21 maart van 10 - 17 uur

Graag willen we iedereen uitnodigen die belangstel-
ling heeft, nieuwsgierig is of het gewoon leuk vindt, 
om naar Museum Houtstad IJlst te komen. 

Bij de start van 2020 willen we vooral de IJlsters laten 

zien hoe rijk de geschiedenis van IJlst is geweest, een 

geschiedenis, waar scheepsbouw, houthandel en het 

maken van gereedschap IJlst groot heeft gemaakt. Die 

geschiedenis willen we levend houden en zo is IJlst 

Houtstad ontstaan! Met zo’n rijke geschiedenis als basis 

willen we de kennis van hout in al zijn facetten verder 

uitdragen om zo de jeugd liefde voor het natuurlijk en 

duurzaam materiaal Hout bij te brengen. We willen een 

informatiepunt zijn voor hout en al zijn toepassingen. Met 

naast ons de unieke Houtzaagmolen De Rat, de Fontein en 

alles wat IJlst nog meer te bieden heeft, is het de moeite 

waard een bezoek te brengen aan IJlst. Onze open dag 

heeft ook een praktisch doel; als vrijwilligersorganisatie 

zoeken wij collega’s die het leuk vinden Het Houtmuseum, 

zoals het in IJlst ook wel wordt genoemd, verder vorm en 

inhoud te geven. En verder; we hebben concrete plannen 

om het Museum en de Werkplaats nog interessanter te 

maken. Daar hebben we ook geld voor nodig en daarom 

vragen we uw steun. Ons primaire doel is: IJlst meer 

welvaart en welzijn te geven en daar hebben wij allemaal 

baat bij. Kom vrijblijvend langs en we vertellen u graag wat 

we voor elkaar kunnen betekenen, want vrijwilliger of vriend 

van Houtstad IJlst is zeker geen eenrichtingverkeer!

Tot ziens op de eerste lentedag van 2020!

Het Bestuur



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

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-



Van de stamtafelVan de stamtafel

‘Zo stadig aan ben ik dat weer helemaal zat. De hele tijd 

regen, damp, dize, wind. Een mens zou er depressief van 

worden.’ Zeg dat wel, Piebe, dat gaat nu al weken zo. De 

winter kun je wel vergeten. De krokussen staan al vol in 

bloei, dat het moet ook niet raarder.’ ‘Nij Ylostins houdt ons 

anders ook wel weer bezig, mannen. Mijn buurman is laatst 

naar die informatieavond geweest over de nieuwbouw-

plannen van Elkien. Hij vond het niet een raar plan, zei 

buurman. Met die nieuwbouw kunnen mensen, die zorg 

moeten hebben, ook in IJlst blijven. Dan hoeven ze niet naar 

De Ielânen, Bloemkamp of het Teatskehûs, maar schuiven 

ze gewoon een beetje op.’ ‘Mag zo wezen Piebe, maar dan 

missen de bewoners wel de overdekte straatjes. Ze kunnen 

nu nog even de deur uit bij slecht weer om een praatje te 

maken op de gang, maar dan niet meer.’ ‘Klopt mannen, 

maar of het nu renovatie wordt of nieuwbouw, de mensen, 

die er nu wonen, moeten toch wel één of twee keer 

verhuizen. En het is natuurlijk de vraag of Elkien wel wil 

renoveren. Als dat gebouw verkocht wordt aan een project-

ontwikkelaar, weet je ook niet wat je dan te wachten staat.’ 

‘Wij hebben begrepen dat er op het heden verschillend over 

wordt gedacht, zowel in Nij Ylostins als in de straat, Piebe.’ 

‘Dat heb ik ook gehoord, mannen, dat er zijn straks als de 

gemeente de knoop doorhakt aan beide kanten mensen die 

teleurgesteld zijn. Jammer dat het zo loopt.’ ‘De renovatie 

bij de Stadsherberg is anders maar knap geslaagd, maar ja 

daar ging het ook alleen maar om het húske.’ ‘Ja mannen, 

je drinkt nu met plezier een pilsje meer om maar naar het 

húske te gaan. Nou mannen, ik zal weer es naar mem. 

Er gaat uiteindelijk niks boven het eigen húske.’

Vooraankondiging lezing Historische Verhalen over IJlst

Op 15 april 2020 zal het precies 75 jaar geleden zijn 
dat IJlst bevrijd werd van de Duitse bezetter en de 
2e wereldoorlog voor IJlst tot een einde kwam. 
De bevrijding was een feit. 

De werkgroep Historie, voortgekomen uit de Stichting IJlst 

750, wil de bevrijding juist op deze dag herdenken. We 

organiseren in de Mauritiuskerk in IJlst een speciale 

herdenkingsavond. Hier zullen verhalen worden verteld over 

de bezettingsjaren en de bevrijding in IJlst. Maar ook over 

Wiebe Hoomans (van Ernste-Maaike) uit IJlst, die in het 

kader van de Arbeitseinsatz in de Junkers vliegtuigfabrieken 

in Duitsland te werk werd gesteld, over de proclamatie van 

Koningin Wilhelmina, over de vrijheid die eindelijk bereikt 

werd in 1945 en die we voortdurend moeten blijven 

koesteren. Ook wordt verteld over het lot van de verzets-

strijders Jurjen Hoomans en Hendrik Huizenga, waar in IJlst 

2 straten naar zijn vernoemd. 

Eén en ander zal met 

passend orgelspel door 

organist Eelke Zijlstra 

worden begeleid. 

De lezing begint om 
20.00 uur. 
U wordt van harte 

uitgenodigd op deze 

avond aanwezig 

te zijn. In het Kypmantsje 

van maart komen we 

hier uitgebreider 

op terug.

April 1945, bevrijding, eindelijk mag de Nederlandse vlag 
weer op de toren!
Foto is gemaakt door dokter T.S. Goïnga

29 maart Sing-in in de Mauritiuskerk te IJlst
Deze zondagavond is er om 19.30 uur weer een Sing-in 

avond onder enthousiaste muzikale begeleiding van 

Peter en Itske Brakels. Zij zullen met hun verschillende 

instrumenten de liederen ten gehore brengen op het gebied 

van Country, Gospel, Johannes de Heer en Opwekking. 

Heb je een lied dat je aanspreekt of dat speciale waarde 

voor je heeft, een rustig lied of een swingend lied? 

Een lied op weg naar Pasen? 

Als je een verzoeknummer hebt, dan zingen we dat 

graag samen! 

Wij horen je verzoeknummer graag voor 20 maart: 

lipkje@walinga.eu, 0515532662 of 06 11533161.



                         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

Nieuwsgierig naar de 
nieuwe 

voorjaarskleuren?
Wil je inspiratie op doen? 

Stap dan geheel 
vrijblijvend binnen bij 
ons in de Boutique.

De eerste modetrends 
hangen in de rekken!

Nog een leuk koopje 
scoren? Dat kan ook!

Laatste week
50% - 70% korting!!

Galamagracht 8 . IJlst . tel. 0515-531229

@boutique.jenny.ijlst.facebook



De toren van de Mauritiuskerk beklimmen? Het kan!
Op zaterdag 29 februari a.s. tussen 10.00 en 12.00 uur 

en tussen 13.00 en 16.00 uur kan de toren van de 

Mauritiuskerk beklommen worden. Elke 20 minuten kan een 

groepje van maximaal 5 personen onder begeleiding van 

een vrijwilliger van de organisatie de klim naar boven maken. 

De kosten bedragen € 5,00 p.p. en de opbrengst komt 

volledig ten goede aan de vervanging van de luidmotoren 

en de wijzer- en wijzerplaatverlichting van de toren van de 

Mauritiuskerk. Hebt u nog geen kaartje gekocht? 

Vis niet achter het net en koop nog snel een kaartje in 

de voorverkoop bij de bekende voorverkoopadressen: 

Boutique Jenny en Fotografie Martin de Groot in het 

VVV kantoor aan de Geeuwkade 4. U kunt alleen maar 
contant betalen! Op de kaartjes staat de tijd aangegeven, 

waarop u de klim naar boven kunt maken. Wees er dus 

snel bij om nog een kaartje met de door u gewenste tijd te 

kopen. Uiteraard kunt u 29 februari ook ter plaatse nog een 

kaartje kopen, maar u bent 

dan qua tijd afhankelijk van 

de nog beschikbare 

kaartjes en tijden. Maak 

gebruik van deze eenmalige 

mogelijkheid en draag bij 

aan het herstelproject van 

de luidmotoren en de uur-

werkverlichting.

De werkgroep herstel

luidmotoren,

Jolanda Smit 
Gosse de Jong
Klaasjan Kuperus
Edsko Hekman

De wintertijd is een rustig seizoen voor de meeste 
tuiniers. Langzaam ontwaken nu de moestuinen van 
IJlst. Een enkele tuinier komt even kort een kijkje 
nemen. Het is stil op de tuinen, nat van de gevallen 
regen en er is weer veel aarde zichtbaar. Hier en daar 
staan de kale bonenstokken nog fier overeind. De 
kruiwagens staan op zijn kant en het meeste gereed-
schap is droog opgeborgen. Soms is er nog iemand 
te vinden, een kort gesprekje volgt. 

Ganzen lopen op het boerenland, een eend zwemt nog 

traag voorbij en koolmezen en mussen eten van de bloem-

zaden. Met een armvol boerenkool, spruitkool of prei keert 

men huiswaarts om bij de kachel plannen te maken voor het 

komende seizoen en de eerste tuinbonen binnen te planten 

om straks in de lente gelijk uit te planten in de moestuin. 

Tuinieren is ook meebewegen en samenwerken met de 

natuur. Zorgen dat je geen chemische bestrijdingsmiddelen 

gebruikt maar juist de natuur inzet om je tuin in evenwicht 

te krijgen. Vogels snoepen van de bessen en aardbeien 

maar zijn ook nuttig in de moestuin. De torenvalk is een 

belangrijke muizenvanger. De koolmees en de zangvogels 

zijn belangrijk voor de insecten, slakken en rupsen. Een 

moestuin kun je vogelvriendelijk maken door bescherming 

te bieden, genoeg water en eetmogelijkheden te creëren. 

Je zou ze gastvrij moeten ontvangen, want het zijn gratis 

tuinhulpen die welkom zijn en geleverd worden door de 

natuur zelf. Om de Sudergotún ligt aan de straatzijde een 

sloot met een behoorlijke rand met bomen en struiken die 

bessen dragen. Aan de andere zijde ligt een sloot, die breed 

en slingerend is, met knotwilgen en ruige rietranden. Ook is 

er een kleine boomgaard, omheind met takkenrillen. Op de 

tuinen zelf staat ook een aantal fruitbomen. Er zijn ook al 

aardig wat vogels te vinden. De takkenrillen bieden 

bescherming, de sloten leveren het water en het eetfestijn is 

vooral te vinden in de wilgen en de boomgaard voor o.a. 

mezen, boomkruipers, de gekraagde roodstaart en ook de 

steenuil. Vanuit het riet vliegt soms een ijsvogel tevoorschijn, 

maar ook menig insectenetend zangvogeltje. Eén broed-

paartje mezen is in een broedseizoen wel goed voor het 

verwijderen van wel tienduizend rupsen en andere insecten. 

Broedende insectenetende zangvogeltjes naast een 

moestuin leveren een goede bijdrage aan het verantwoord 

bestrijden van schade door insecten. Soms vind je een 

groot aantal lege slakkenhuizen her en der op de grond. 

Dat is het werk van de lijster, de ijverige slakkenopruimer. 

Ik mag hem graag zien scharrelen over het tuinencomplex. 

Voor dieren bestaan geen eigen landjes en is de natuur 

grenzeloos. In de boomgaard kan een nestkastje voor de 

torenvalk geplaatst worden en ik zie meerdere plekken om 

nestkastjes op te hangen op de volkstuinen; krijgen we 

misschien nog meer van die tuinhulpgasten. In mijn volks-

tuintje is een takkenril op de afscheiding voor de vogels 

geplaatst en er staat ook een appelboompje. Het 

voornemen voor het nieuwe jaar: ik ga een nestkastje 

ophangen in de moestuin en u ook op een plekje op uw 

tuin? Geweldig toch, zo’n tuinhulpje dat in het voorjaar 

toch 10.000 rupsen en/of insecten weet op te ruimen.

Nieuws van de moestuinen: Súdergo -en Himdykstûn



=

Van Beekhuizen Tweewielers

www.vanbeekhuizen-tweewielers.nl
   Galamagracht 34   8651 EC IJlst

Tel: 0515-531664

Koopt u in maart een nieuwe Gazelle E-Bike, dan 
krijgt u een knipkaart twv 5 knipbeurten cadeau!

De kaart kunt u besteden bij de Kap* in IJlst

    • Vrijdag 10 & zaterdag 
11 april 2020 zijn weer onze 

jaarlijkse E-Bike 
Opstapdagen. 

Op deze dagen hebben wij 
hele mooie aanbiedingen 

voor u.
 

 

 

Kleurrijke Kledingruilbeurs

Op zaterdagmiddag 14 maart 2020 organiseert 

‘Kleurrijke jurkjes’ een kleurrijke kledingruilbeurs 

voor jurkenzusjes in IJlst bij Perron 2. Je kunt tussen 

14:00 en 14:30 uur kleurrijke kleding inbrengen. 

De nadruk ligt op rokjes en jurkjes. Je mag merken als 

Tante Betsy, King Louie, Blutsgeschwister inbrengen e.d., 

maar het hoeft niet. Als de kleding maar kleurrijk is. Ook 

schoenen, accessoires en sieraden mag je inleveren. Voor 

elk item krijg je 1 bonnetje waarmee je een ander item kunt 

‘kopen’. Tussen 14:30 en 16:30 uur kun je dan met 

gesloten beurs ‘shoppen’. Er is een kleedruimte beschik-

baar op locatie. Heb je aan het einde bonnetjes over dan 

kun je (een deel van) je oude kleding mee terugnemen 

voor het aantal bonnetjes dat je dan hebt. De entree 

inclusief iets te drinken en te eten is 5 euro per persoon. 

Voor de eerste 20 vrouwen die zich vóór 1 maart 2020 

opgeven en betalen heb ik een goodiebag! Je kunt je 

opgeven door te mailen naar 

geeskekleurrijkejurkjes@gmail.com. 

Meer informatie vind je op www.kleurrijkejurkjes.nl. 

Zie ik jou ook op de kleurrijke kledingruilbeurs?

Lijdenstijd in muziek en beeld ‘Passie voor de Passie’

Door: Saskia van Lier uit Groningen

Gespecialiseerd in het gebruik van Christelijke kunst. 

Beeldende kunst en liturgie vormen haar werk. 

Muziek is haar liefhebberij.

In de goede week voor Pasen klinkt in de kerk de mooiste 

muziek, lijdensmuziek. Deze week is de opmaat naar het 

lijden, sterven en uiteindelijk de opstanding, het lijden van 

Christus en met Zijn lijden ook het lijden van Maria. Dit 

thema in het Christendom is veelvuldig gevat in beeld en 

muziek. Aan bod komen o. a. Bach’s Mattheuspassie, het 

Stabat Mater van Pergolesie, de Lecons de Tenebres van 

Charpentier, de Brockespassion van Telemann en de 

Membra Jesu Nostri van Buxtehude.

Van harte welkom.

Graag opgave bij Sietske Schraa: 

k.schraa@hetnet.nl

tel. 531632

Uitnodiging 

dinsdag 17 maart 
PGIJ IJlst Eehof 19.30 uur



Het grootste wintersportfestival voor 

atleten van 30 jaar en ouder, verdeeld 

in verschillende leeftijdscategorieën. 

Meer dan 3.000 atleten afkomstig uit 

alle werelddelen verdeeld over 12 

wintersporten en 700 vrijwilligers en 

organisatoren hebben er een geweldig 

wintersportevenement van gemaakt 

in en rondom deze historische 

Olympische stad.

Bij het langebaanschaatsen met 300 

deelnemers wist Marlies de Jong uit 

IJlst, uitkomend in de categorie 

55-60 jaar en lid van de schaats- en 

skeelervereniging ‘de IJsster’ uit Sneek 

uitstekende resultaten te boeken. 

Met 2 keer een 4e plaats op de 500 en 

1.000 m., 2 keer brons op de 1.500 

en 3.000 m. en 1 keer goud op de 

5.000 m. kon ze meer dan tevreden 

zijn. Rondom alle wintersport-

wedstrijden was er elke dag een 

speciale huldiging voor de winnaars, 

alsmede een officiële openings- en 

slotceremonie. 

Een saillant detail is dat Marlies niet 

alleen op het ijs van Innsbruck wist te 

scoren. Maar door haar oranje master 

trainingsjackje met één van de leden 

van het Mongoolse schaatsteam om 

te ruilen is zij in het bezit gekomen van 

een traditionele Mongoolse muts.

Jongens g.v. De Stânfries succesvol in Stiens
Zaterdag 25 januari hebben de jongens een prima 

wedstrijd in Stiens geturnd. Dit was de eerste 

wedstrijd van de twee om het Fries Kampioenschap. 

De tweede wedstrijd is op 29 februari in IJlst. G.v. De 

Stânfries is dan de gastvrouw, dus een thuiswedstrijd voor 

onze turners. Herre Verkaik, Floran Tuijn en Jordy Liam 

Bruggenkamp turnden voor de eerste keer op een officiële 

wedstrijd en vielen direct al in de prijzen. Hylke de Jong had 

met 112 punten de op één na hoogste dagscore van de 

120 deelnemers.

Uitslagen:

Benjamin niveau 21  2e Herre Verkaik, 3e Floran Tuijn

Instap niveau 20   3e Jordi Liam Bruggenkamp  

    5e Mathijs Vermeij

Instap niveau 19   1e Hylke Wiersma  

                               4e Dhanro Karstens

Pupil niveau 19   2e Tim Zwaneveld

Pupil niveau 18   1e Gijs de Bruin

Pupil  niveau 17   1e Jelmer Kuipers  

    2e Jesper Jansen

Jeugd niveau 17   3e Mark Sybrandy

Trekking Decemberactie 2019
In december heeft de Ondernemersvereniging IJlst weer 

de Decemberactie georganiseerd. Tijdens de jaarlijkse 

nieuwjaarsborrel van de Ondernemersvereniging werd 

de trekking van deze actie verricht door 

notaris Mr. Femmy Smink.

De uitslag:
Hoofdprijs: € 250,00  Van der Meer, Broek

2e Prijs:  € 100,00  S.Punter, Oosterlittens

3e Prijs:  €   50,00  Thomas Paques, IJlst

Prijzen van € 20,00 elk gaan naar: Esther Schot, IJlst

    Annie Jagroep, IJlst

    Fam. Hekman, IJlst

    A. de Jong, IJlst

    Ankersmit, IJlst

Alle prijswinnaars zijn inmiddels benaderd en hebben 

hun prijs ontvangen. Iedereen van harte gefeliciteerd met 

de prijzen.

Marlies de Jong uit IJlst scoort in Innsbruck op de langebaan

Van 10 tot en met 19 januari werden onder auspiciën van het IOC te 
Innsbruck de 3e Winter World Master Games gehouden. 

Op de foto: Marlies de Jong met haar 

2 bronzen en gouden medaille… en 

traditionele Mongoolse Muts



 

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 en stilte nodig?

Je vindt mij op de Werf in IJlst, Sneekerpad 4 

Wekelijks yoga en 4x mindfulness vanaf 
zondag 1 maart 10.30 - 12.00 uur Sneek

Stiltedagen en retreats Legemeer 
vanaf zondag 19 april, zomer, najaar

Individuele coaching: bewustzijnsontwikkeling en 
begeleiding bij burn-out/spanningsklachten 

 
 

De 70er jaren komen voorbij en wie weet nog veel meer… 

Daar heeft u zelf invloed op: Stuur je eigen Top 3 naar 

 witteduif@ziggo.nl 

Wij maken dan van alle inzendingen de 

OOSTHEMMER TOP 20 

en die wordt, over de hele avond verdeeld, gedraaid. 

 

 

Dus mensen, kom naar de gezellige muziekavond op 

29 februari om 21.00 uur in het Himsterhus in Oosthem. 

Toegangsprijs is € 5,00 

29 februari Muziekavond 

in het Himsterhûs 

Onder het motto 

“Herinnert u zich deze nog” 



 

Oud papier data 2020
CMV Concordia

4 maart 
1 april

CMV Concordia IJlst

 

Nijs út Nij Ylostins

Deelnemen aan activiteiten
Woont u in de buurt van Nij Ylostins en heeft u behoefte 

aan sociale contacten en activiteiten? Dan mag u bij ons 

altijd aanschuiven. Bij optredens vragen wij entree en bij 

andere activiteiten een bijdrage voor de koffie of thee. In 

het Kypmantsje en Kontakt staat ons activiteitenaanbod en 

mocht u belangstelling voor iets hebben, dan kunt u 

via het volgende e-mailadres contact opnemen: Jet.

kappelle@patyna.nl of bellen met Talma State, 

tel: 0515-334500.

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

veel boeken in de categorie spanning/misdaad/romans/

grootletterboeken en nog veel meer. 

Voor de leesliefhebbers een reden om de bibliotheek 

te gaan bezoeken. Voor het lenen van boeken heeft u 

wel een geldige bibliotheekpas nodig.

Verkoop kleding door Hendriksen Fashion Bolsward 
in Nij Ylostins
Om alvast in uw agenda te noteren, op maandag 30 maart 

komt de firma Hendriksen Fashion uit Bolsward weer in 

Nij Ylostins dames- en herenkleding verkopen. 

Voorafgaand aan de verkoop zal een aantal mannequins 

kleding showen. Daarna bent u in de gelegenheid om 

kleding te bekijken en eventueel te passen/aan te schaffen. 

U mag gerust een familielid of een bekende meenemen.

Voor de koffie en thee vragen wij een kleine bijdrage. 

U komt toch ook?

ond 

Saar aan Huis
Voor aanvullende mantelzorg in 
uw eigen vertrouwde omgeving.

Wilt u graag in uw eigen vertrouwde 

omgeving blijven wonen, maar kunt 

u wat ondersteuning gebruiken? 

Dan kan Saar aan Huis uitkomst bieden. Zij biedt 

aanvullende mantelzorg zodat u prettig en verantwoord 

thuis kunt blijven wonen en zelf de regie over uw leven 

houdt. Uw wensen voor zorg aan huis staan centraal en 

Saar aan Huis levert daar een oplossing op maat voor. 

De Saars zijn ervaren zorgverleners 
Zij kunnen u ondersteunen met bijvoorbeeld: Licht 

huishoudelijk werk, gezelschap, begeleiding en dokters-

bezoek, boodschappen en koken, persoonlijke zorg, 

nacht- en slaapdiensten. Saar aan Huis organiseert 

aanvullende mantelzorg en hulp bij dementie. Daardoor 

kunnen ouderen langer en prettig thuis blijven wonen. 

Saar aan Huis ondersteunt ook mantelzorgers die dag 

en nacht klaar staan voor hun partner of ouder.

Wilt u meer weten? 
Het Stipepunt Drylts organiseert een informatie-

bijeenkomst op 

maandag 16 maart a.s. 
in de Eehof, naast de Mauritiuskerk te IJlst, 

aanvang 13.45 uur. 

Medewerkers van Saar aan Huis informeren 

dan over de mogelijkheden. 

U bent van harte welkom!



Korja van der Werff - Beeldend kunstenaar in IJlst - 
is uitgenodigd om mee te doen aan het RLT 4 
programma ‘Met Plezier en Passie’. Dit is een 
programma over leuke plekken die je kunt bezoeken 
in binnen- en buitenland. 

Het programma is te zien op zaterdag- en zondagmiddag. 

Door het bekijken van haar website korja-art was er 

belangstelling ontstaan voor haar cartoonachtige portretten, 

gemaakt met haar niet-dominante hand, en landschappen. 

Het leek haar een mooie kans om hierbij ook IJlst in het 

zonnetje te zetten. In deze uitzending is er aandacht voor 

een portret van Jarig Nooitgedagt in het Museum Houtstad 

IJlst. En voor een portret van Simon Jellema die komt te 

hangen in houtzaagmolen De Rat. Museum Houtstad IJlst  

en houtzaagmolen De Rat gaven inspiratie om te werken 

op hout. Korja heeft de portretten gebrand op sequoiahout. 

Hiervoor gebruikte ze 

een boom uit de tuin 

van haar vader in IJlst. 

De boom werd tot 

planken gezaagd in 

de houtzaagmolen en 

deze werden weer 

vlak gemaakt onder de 

vandiktebank bij aan-

nemersbedrijf Huisman

in IJlst. Een proces 

waarbij verschillende IJlsters betrokken waren. 

De uitzending is te bekijken op RTL 4 zondag 15 maart 
om 16 uur. De herhalingen zijn op zaterdag 21 maart om 

14 uur en zaterdag 25 april om 14 uur.

Beste mede-IJlsters
Velen van jullie kennen mij als één van de twee 
ijsco-mannen van Noccio IJs & Koffie. Niet iedereen 
weet dat ik enkele jaren geleden begonnen ben met 
het vervaardigen van gebruiksgoed op mijn potten-
bakkersschijf. 

In 2015 ben ik begonnen met een driejarige studie aan 

de Nederlandse Keramiek Opleiding, welke ik in 2018 

met goed gevolg heb afgerond. De afgelopen jaren heb 

ik te weinig met mijn handen in de klei gezeten vanwege 

het opzetten van de ijssalon en het ontbreken van een 

geschikte werkruimte. Er kleven namelijk letterlijk nadelen 

aan het pottenbakken in een te kleine zolderkamer van je 

eigen woonhuis zonder stromend water en aangepaste 

afvoer. Hier komt binnenkort verandering in. 

Dit voorjaar gaat een langgekoesterde wens in vervulling, 

namelijk het openen van mijn eigen kleistudio. 

Per 1 maart aanstaande huur ik een prachtige ruimte in het 

gelesteentjesgebouw aan de Eegracht 11. Op dit moment 

zijn de nodige voorbereidingen achter de schermen in volle 

gang. Na een korte opstartperiode hoop ik de keramiek-

studio in de loop van maart officieel te kunnen openen. En 

deze werkruimte wordt niet alleen voor mijzelf ingericht. In 

de studio zullen namelijk ook keramieklessen gegeven gaan 

worden. Daarnaast lijkt het mij onder andere een leuk idee 

om aspirerende pottenbakkers en keramisten een platform 

te bieden om zelfstandig te kunnen werken aan klei-

projecten middels een open studio principe.

Meer informatie hierover volgt op een later tijdstip. 

Hoe dan ook, ik heb er enorm veel zin in!

Tom van der Vaart

G A R A G E

KO F F E R B A K

V E R K O O P

G A R A G E

KO F F E R B A K

V E R K O O P

Zaterdag 9 mei 2020

Bij Utherne en in plan De Rat - IJlst

Gezocht: 

Drummer
Voor onze nog op te richten band zoeken we een 

drummer en eventueel ook een toetsenist. Op dit 

moment zijn we met een bassist, 2 gitaristen en 

zangeres. De gemiddelde leeftijd is 50+ (maar dat is 

geen eis). De oefenlocatie is ‘It Podium’ in IJlst. 

Het doel is voorlopig om gezellig met elkaar muziek te 

maken binnen een ruim genre. Voor meer informatie 

via mail: sjoerdjerb@home.nl, tel: of 06-29989975.

 

Korja van der Werff neemt deel aan 
RTL 4-programma ‘Met Plezier en Passie’



Activiteitenkalender
maart

Samen eten

Op 14 maart vanaf 17.00 uur hopen we weer Samen 

te gaan Eten. Van oktober tot en met april kan er in 

de Schaapskooi 1 x per maand gegeten worden 

door mensen die anders alleen zitten te eten. 

Behoort u tot deze doelgroep en wilt u ook mee-eten?

U bent van harte welkom.

Voor inlichtingen:

Mevr. S. Schilstra: 06-12608339

Voor vervoer kunt u bellen:

Mevr. Sj. Wiebenga: 0515-531529

Iedere maandagmiddag 14.00-16.00 uur Perron2 

Café

Iedere vrijdagmiddag 13.00-14.00 uur Perron2 

beweegt!

Zondag 8 Stadsverlichting

Maandag 9 20.00-21.30 uur Boekbespreking ‘Stay 

with me’

Zaterdag 21 9.30-11.00 uur schrijven voor Amnesty

Zaterdag 21 11.00-12.00 uur Rommelruimers

Zaterdag 21 11.00 uur – 14.00 uur Repair Café

Vrijdag 27  17.00-20.00 uur Koken en eten

Vrijdag 27 Filmdialoog 20.00-22.00 uur ‘Lady bird’

Repair Café IJlst is een succes!

Iedere derde zaterdag van de maand komen mensen 

met kapotte apparaten of andere spullen naar Perron2 

met de vraag of hun apparaat, kledingstuk of meubeltje 

gerepareerd kan worden. Bij meer dan de helft van deze 

spullen is dit het geval! Drie jaar geleden nam Henk Knol 

het initiatief voor het Repair Café in IJlst en vond daarvoor 

onderdak bij het ontmoetingscentrum Perron2 in IJlst. 

Intussen biedt een team van zo’n tien handige mensen 

hun kennis en vaardigheid aan om te kijken of apparaten 

en andere spullen gerepareerd kunnen worden. Is dit het 

geval dan maken we met de eigenaar afspraken over 

hoe de reparatie uit te voeren. Soms is dat alleen mogelijk 

door defecte onderdelen te bestellen. 

Dit gebeurt altijd in overleg.

Aanbod
Koffiezetapparaten, waterkokers 

en stofzuigers zijn tot nu toe 

het meest gebracht, met daarna 

elektrisch gereedschap, lampen 

en wat oudere elektrische 

naaimachines. Over naaimachines gesproken: voor kleding, 

die kapot is en/of vermaakt moet 

worden, is er altijd iemand 

aanwezig die daar vakkundig 

wel raad mee weet. Dat geldt 

ook voor kleine meubels waar iets aan mankeert.

Uitbreiding
Mede naar aanleiding van de verzoeken die wij de 

afgelopen drie jaar ontvingen is het Repair Café inmiddels 

ook uitgebreid met vakmensen op het gebied van o.a.:

•  computerproblemen

•  sieradenreparatie

•  reparatie muziekinstrumenten, o.a. dwarsfluit

Gun jij ook jouw spullen een 2de leven? Schuif dan eens 

aan tijdens het Repair Café, iedere 3e zaterdag van de 

maand van 11.00 – 14.00 uur. Koffie & thee staan klaar!

Kinderen van de 
basisschool

Kom in de krokusvakantie met: pake, beppe, heit, 
mem, omke, tante of oppas naar Houtstad IJlst!
Knutselen en werken met hout!   (In onze mooie 
nieuwe werkplaats)

In Museum en Werkplaats 

Houtstad IJlst  op:

Woensdagmiddag 19 februari
Donderdagmiddag 20 februari
Vrijdagmiddag 21 februari
Van 1 tot 5 uur

Neem wel je pake, beppe, heit, mem, omke, tante, of 

oppas mee, want dan mag jij gratis naar binnen!

(Begeleiders betalen 4 Euro p.p. entree, (inclusief 

koffie, thee of choco)

Oant sjen en Tot ziens!



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

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

 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 maart van 10:00 uur tot 21:00 uur

 7 en 8 maart van 10:00 tot 17:00 uur

 Veilingavonden:

 10 t/m 13 maart aanvang veiling 19:15 uur.

 U kunt de te veilen artikelen van die avond bekijken

 totdat de veiling begint.



Naar aanleiding van onze oproep in It Kypmantsje van 

vorige maand hebben wij een aantal leuke reacties 

mogen ontvangen. Wij gaan verheugd verder 

met onze voorbereidingen. De kramen zijn 

gereserveerd, de dranghekken vastgelegd, 

de eerste contracten verstuurd en het reclamebord besteld. 

De tiid hâld gjin skoft, dus voordat we er erg in hebben laten 

we de winter achter ons en gaan we richting voorjaar. Wilt u 

of kent u iemand die een stand zou willen huren om op de 

mooiste Overtuinenfair in Friesland te kunnen staan? Reageer 

dan bij voorkeur via de mail, dan reageren wij daar weer op. 

Volg ook onze pagina op Facebook, daar starten we binnen-

kort weer om alle standhouders aan u voor te stellen. Een 

stukje gratis promotie! Ook brengen wij u daar op de hoogte 

van de nieuwste ontwikkelingen. We horen graag van u!

 overtuinenfairijlst@hotmail.com

 overtuinenfair

Groeten namens de organisatie Overtuinenfair: 

Harmen, Hotske, Klaasjan, Martien, Tsjollie & Marian

 

 

 

 

 

Glimlach cadeau

Schoonheidssalon Ytina uit IJlst geeft een glimlach 
cadeau aan mensen met kanker, onderdeel van de 
landelijke actie ‘Geef een glimlach cadeau’ van 
stichting Look Good Feel Better 

‘Goede verzorging van jezelf maakt dat je je beter voelt.’ 

Dit geldt zeker ook als je ziek bent. Daarom organiseert 

stichting Look Good Feel Better samen met bijna 450 

schoonheidsspecialisten in februari opnieuw de landelijke 

actie ‘Geef een glimlach cadeau’. Vanaf Wereldkankerdag, 

4 februari, geven schoonheidsspecialisten door het hele 

land gratis ontspanningsmomenten aan mensen met 

kanker. Deze actie duurt de hele maand februari.

Boost voor jezelf
‘Uiterlijke verzorging bij kanker is veel belangrijker dan de 

meeste mensen denken.’ Kathy ten Boer vertelt over hoe zij 

de behandeling bij de schoonheidsspecialist heeft ervaren. 

‘Toen ik borstkanker had, ging ik door een intensieve 

periode met behandelingen. Ik zat de hele tijd in spanning. 

Dat kostte best veel energie. Een bezoek aan de 

schoonheidsspecialist was echt een moment voor mijzelf. 

Even niet ziek zijn, maar een moment van rust en 

ontspanning. De behandeling had wel de hele dag 

mogen duren...’

Geef een glimlach cadeau
Ytina Schot van Schoonheidssalon Ytina doet graag mee 

met de actie van Look Good Feel Better: ‘Mensen met 

kanker worden vaak onzeker door de uiterlijke veranderingen 

als gevolg van de behandelingen. Het mooie van dit 

ontspanningsmoment is dat je tijdens de behandeling het 

vertrouwen ziet groeien. Soms zijn een paar tips al genoeg 

om ze weer te laten stralen. Dat is precies waarom ik graag 

meedoe met ‘Geef een glimlach cadeau’.

Schoonheids-salon Ytina geeft ontspannings-
momenten cadeau
In de maand februari geeft Schoonheidssalon Ytina 

5 mensen met kanker een gratis ontspanningsmoment. 

Aanmelden voor deze actie kan eenvoudig via de actie-

website www.geefeenglimlachcadeau.nl. 
Ken jij iemand met kanker? Attendeer hem/haar dan op 

deze actie en geef een glimlach cadeau! 

Over ‘Geef een glimlach cadeau’
De campagne ‘Geef een glimlach cadeau’ wordt dit jaar 

voor de vijfde keer georganiseerd door Stichting Look Good 

Feel Better. Deze stichting zet zich in om mensen met 

kanker te ondersteunen bij hun uiterlijke verzorging. 

Dit doen ze onder andere door het geven van workshops 

in ziekenhuizen en persoonlijk advies en behandelingen 

door heel Nederland.



IJsperikelen
Burgemeester Louw Huisman van 

de gemeente IJlst weigerde in 

januari 1892 het verlof voor het 

houden van hardrijderijen te verlenen. 

Hij weigerde dit omdat hij dit niet 

voor God en zijn geweten als burgemeester en 

vooral als ouderling zou kunnen verantwoorden. 

Om zijn woorden kracht bij te zetten liet hij de volgende 

waarschuwing uitgaan:

‘De burgemeester van IJlst waarschuwt de leden van de 
alhier bestaande IJsclub en allen die zich door genoemde 
vereniging op een verkeerd spoor laten leiden van verzet 
tegen de openbare macht door hardrijderijen te organiseren 
welke speciaal door den Burgemeester verboden zijn.
De Burgemeester doet tevens een beroep op de 
weldenkende burgers in de gemeente om in de dagen van 
krankheid onder de bezoekende hand Gods tot het verlenen 
van hunne op rechtelijke en zedelijke steun om dergelijke 
ijdelheden mede tegen te staan.

IJlst, 25 januari 1892

L. Huisman
Burgemeester’

Samenkomst van schepen gebouwd in IJlst

Uit de oude doos

Op woensdag 8 en donderdag 9 juli verzamelen 
schepen die gebouwd zijn in IJlst zich in deze illustere 
watersportstad. Vele boeiers, aken, Friese jachten, 
tjalken, skûtsjes, tjotters en andere traditionele 
schepen liepen van stapel bij Lantinga, Croles, 
Zwolsman, Holtrop, Nijdam en andere werven. 

Bezit je een schip dat gebouwd is op een IJlster werf of ken 

je iemand met zo’n mooie traditionele boot, geef je dan op 

via ijlst2020@gmail.com. De schepen zijn tijdens deze twee 

dagen te bewonderen en te bezichtigen. Er worden vaar-

tochtjes op de nabijgelegen Geeuw georganiseerd en de 

eigenaren nodigen met name jeugdigen uit om eens te 

ervaren hoe zo’n traditioneel schip vaart. Boeiers zoals de 

Sylnocht, Catharina en Thomas hebben al toegezegd te 

komen. 100 jaar geleden was een druk jaar op de Lantinga 

werf en derhalve vieren de Friese Jachten Willemijntje, De 

Vlieghende Hollander, Eeltjejanz en de tjotter Amalia hun 

eeuwfeest in IJlst. Van de eerste ijzeren schepen, gebouwd 

bij Croles, verwachten we het skûtsje Nijverheid uit Sneek 

en de roemruchte Lemsteraak de Witte Walvis, de voor-

malige Rommerswael. 

Oudste schip van de vloot
Het Fries jacht Lytse Bever gleed al in 1820 van de helling, 

is daarmee het oudste schip van de vloot en verkeert nog 

steeds in goede staat. Kenners doen uit de doeken waarin 

een schip gebouwd in IJlst zich onderscheid van boeiers, 

Friese jachten en aken die elders zijn gebouwd. Ze zijn in 

ieder geval te herkennen aan de vorm van het berghout 

en de eerste gangen naast de kielbalk. Waarom bouwers 

voor deze bouwwijze hebben gekozen, ontdek je op 

8 en 9 juli in IJlst. 

Vrijdag 10 juli gooit de IJlstervloot los om naar Langweer te 

zeilen. Daar vindt op 11 en 12 juli de Lustrumreünie van alle 

ronde en platbodemjachten plaats, georganiseerd door de 

Stichting Stamboek Ronde en Platbodemjachten (SSRP). 

De SSRP bestaat in 2020 65 jaar en dit heugelijke feit wil 

de Stichting niet ongemerkt voorbij laten gaan.



    Activiteitenaanbod van Nij Ylostins voor de maand feb/mrt 2020 .            

Datum Activiteit               Tijd.  
27 feb    Gymnastiek     14.00 

28 feb    Aquarelles     14.30 

01 mrt    Koffie/theemomentje   15.00 

02 mrt  Sjoelen     14.00 

03 mrt    Creatief café     09.30  

04 mrt  Koffieochtend     09.45 

04 mrt  Kaartclub     14.00 

05 mrt  Gymnastiek     14.00 

05 mrt  Zanguurtje     15.30 

06 mrt  Aquarelles     14.30 

08 mrt  Koffie/theemomentje   15.00 

09 mrt  Sjoelen                             14.00 

10 mrt  Creatief café     09.30 

11 mrt  Kerkcontactochtend    09.45 

11 mrt  Kaartclub     14.00     

12 mrt  Gymnastiek     14.00 

13 mrt  Aquarelles     14.30 

13 mrt  Bingo      19.30 

     

Datum          Activiteit                      Tijd.       
15 mrt    Koffie/theemomentje    15.00 

16 mrt     Sjoelen      14.00 

17 mrt    Creatief café      09.30 

17 mrt  Filmmiddag      15.00 

18 mrt  Koffieochtend      09.45 

18 mrt    Kaartclub                 14.00 

19 mrt    Gymnastiek      14.00 

19 mrt  Zanguurtje      15.30 

20 mrt    Aquarelles      14.30 

22 mrt    Koffie/theemomentje    15.00 

23 mrt    Sjoelen      14.00 

24 mrt    Creatief café      09.30 

24 mrt  Soosmiddag      15.00 

25 mrt    Koffieochtend      09.45 

25 mrt  Kaartclub      14.00 

26 mrt  Gymnastiek      14.00 

27 mrt  Aquarelles      14.30 

                           Wilt u contact met ons opnemen, dat kan via 

                                        Jet.Kappelle@patyna.nl of telefonisch: 0515-334500. 

Ds. H. J. Busé * 1861 † 1944
Hendrik Jacobus Busé werd in 1890 als kandidaat 
beroepen in de Doopsgezinde gemeente van IJlst. In 
1897 overleed zijn vrouw, Adriana E. van Ameyden, oud 
ruim 31 jaar. Dit echtpaar kreeg in IJlst 3 kinderen. 
Later is Busé hertrouwd. 

In 1908 publiceerde hij het 

nteressante boekje: De Histo-

rische Bijzonderheden van IJlst. 

In ‘een woord vooraf schreef hij:

In ‘t verleden ligt het heden;
In het nu, wat het worden zal.
In datzelfde jaar werd hij lid van 

het Friesch Genootschap. 

De Friese taal had hij zich 

inmiddels al eigen gemaakt! 

Ds. Busé was ook, samen 

met Otte Annes Schilstra, 

bewindvoerder van de 

Doopsgezinde Keimpe 

Lammerts ten Kate Stichting. Deze instelling deelde ‘eetwaren’ 

uit aan de IJlster behoeftigen. In 1917 waren dat er 70; 

het uitgekeerde bedrag was ruim 250 gulden. Zij ontvingen 

4 pond spek, 1 korf aardappelen en 1 brood. In 1917 vertrok 

ds. Busé naar Hallum. In de afscheidsdienst in de IJlster 

Vermaning vertolkte dhr. C. Sweeris (hoofd openbare school) 

‘gevoelens van aanhankelijkheid en dankbaarheid die de 

gemeente jegens de scheidende leraar koesterde’. De tekst 

van de preek was Mattheus 10:42: ‘En wie één van deze 

geringe mensen een beker koel water te drinken geeft, zal 

zeker beloond worden’. In 1922 werd Hallum verwisseld voor 

Stavoren en in 1927 volgde het emeritaat. Hij publiceerde in 

zijn leven in tal van historische tijdschriften. Ds. H.J. Busé 

overleed in Hattum op 1-5-1944, oud 82 jaar, en hij werd 

aldaar begraven.

* In 1966 is in IJlst, zeer terecht, de Buséstraat naar deze 

Doopsgezinde voorganger genoemd.

Frits Boschma.

Uitgevers IJlster 
ansichtkaarten
In de loop der jaren zijn er heel wat 'ansichten' van 
IJlst uitgegeven. De eerste kaarten, vermoedelijk 
in kleine oplagen, verschenen in 1900. In een 
artikelenreeks over deze ‘ansichten’ worden hun 
uitgevers met een door hen uitgegeven kaart aan 
u voorgesteld. Ook wordt vermeld waar zij hebben 
gewoond, het aantal kaarten dat zij hebben 
uitgegeven en in welke periode. De gegevens voor 
deze artikelen en de ’ansichten’ zijn afkomstig 
van Frits Boschma.

Deel 5/6
Johannes Johs zoon Wielenga (*IJlst 1880 -†1957 

Seeland, Michigan (Amerika)) kocht in 1906 de zaak van 

zijn broer Wybren, gevestigd op het adres Galamagracht 

8. Johannes was evenals zijn broer Wybren schilder van 

beroep. Daarnaast was hij boekwinkelier. Hij gaf in de 

periode 1907-1909 een zevental ansichtkaarten uit. 

Johannes verkocht zijn bedrijf in 1911 aan S. van 

Koningsveld en emigreerde naar Amerika. Aan verkoop 

en emigratie ging een vervelend voorval vooraf. Wielenga 

had in 1911 de nieuw gebouwde Gereformeerde kerk aan 

de Stadslaan geverfd. De verf droogde echter niet en de 

mensen konden daarom bij de eerste dienst in de nieuwe 

kerk op 1 februari 1911 niet op de banken zitten. 

Wielenga kreeg de schuld van deze affaire. 

De firma C & A Nauta had de verf geleverd en achteraf 

bleek dat bij de productie van de verf een fout was 

gemaakt. Dit voorval greep Wielenga echter zodanig aan, 

dat hij de zaak verkocht en naar Amerika emigreerde.

(ca. 1917) In het middelste pand was de boekwinkel van 

de Wielenga's gevestigd. Daarachter was de verfwinkel 

(pand met gebroken kap).



Oud-IJlster Raymond (Rienk) Buma 
sneuvelt tijdens de Eerste Wereldoorlog
in Frankrijk
In het laatste jaar van de Eerste Wereldoorlog 
sneuvelt Rienk Buma, geboren in IJlst, en met zijn 
ouders in 1907 geëmigreerd naar Amerika. Hij meldt 
zich voor de militaire dienst, dient in Frankrijk, waar 
hij enkele weken voor de wapenstilstand sneuvelt.

IJlster Minne Buma (25 maart 1876) trouwt op 3 september 

1896 in de toenmalige gemeente Haskerland met Tietje 

Hiemstra, eveneens geboren in IJlst op 11 maart 1876. Op 

15 november 1896 wordt oudste zoon Rienk geboren in 

IJlst. Het gezin wordt verder uitgebreid met zoon Sytze, 

dochter Saakje, dochter Grietje, dochter Anke, dochter 

Sjoerdje, zoon Pieter, dochter Jeltje en zoon Douwe. 

Minne en Tietje besluiten te emigreren naar Amerika. Zij 

vertrekken met hun gezin op 3 oktober 1907 en varen 

met het SS Celtic vanuit Liverpool naar Amerika. Ze komen 

op 11 oktober 1907 aan op Ellis Island bij New York en 

worden, na een uitgebreide keuring, toegelaten in de 

Verenigde Staten van Amerika.

Rienk Buma alias Raymond
Rienk Buma (in Amerika Raymond genoemd) is in 1917 

werkzaam bij de Within Machine Works als machinist en 

laat zich op 4 april 1917 als 20-jarige registreren bij het 

Amerikaanse leger. Hij wordt korporaal bij de 4de 

infanteriedivisie, 7de brigade van het machinegeweer-

bataljon van het 39ste infanterieregiment. De 4de infanterie-

divisie is de technologisch meest geavanceerde gevechts-

eenheid van het Amerikaanse leger. Buma bedient hier 

een M1917 Browning machinegeweer.

De 4de infanteriedivisie wordt op 10 december 1917 

gestationeerd in kamp Green North Carolina en vertrekt, 

na een maandenlange training, in mei 1918 per schip 

naar Frankrijk. Hier volgen opnieuw intensieve trainingen.

Vanaf 17 juli 1918 raakt de divisie van Rienk Buma 

regelmatig in de frontlinie in hevige gevechten met de 

Duitsers verwikkeld, waarbij aan beide kanten zware 

verliezen worden geleden.

Op 14 september 1918 begint generaal Pershing, 

commandant van de American Expeditionary Force in 

Frankrijk, zijn laatste offensief, het St. Mihiel offensief en 

vervolgens het Meuse Argonne offensief.

Buitengewone heldenmoed
Op 26 september 1918 ontvangt korporaal Buma het 

Distinguished Service Cross voor buitengewone helden-

moed tijdens gevechten in de buurt van het Franse Cuisy, 

Nadat al zijn sectieleden zijn uitgeschakeld, blijft hij in zijn 

eentje zijn machinegeweer bedienen. Nadat zijn munitie op 

is, loopt hij van bomkrater naar bomkrater om aan munitie 

te komen. Daarna heropent bij het vuur op de vijand, 

een actie die in belangrijke 

mate bijdraagt aan het 

succes van de aanval. 

Een dag later wordt Rienk 

Buma gedood in de 

Argonnesector na te 

zijn geraakt door een 

granaatscherf. 

Op 11 november 1918 

wordt de wapenstilstand 

ondertekent, die een einde maakt aan deze oorlog.

Rienk Buma's lichaam wordt begraven in een tijdelijk graf 

in Frankrijk. Drie jaar later wordt zijn stoffelijk overschot 

teruggebracht naar Whitinsville, waar hij op 21 oktober 1921 

met militaire eer wordt begraven. De hele stad brengt hem 

een eerbetoon; de winkels zijn gesloten en de vlaggen 

op alle openbare gebouwen en particuliere woningen 

hangen halfstok. Bij de woning van de familie Buma houden 

de eerwaarde Huston van de Verenigde Presbyteriaanse 

kerk en dominee Trappe van de Christelijk Gereformeerde 

kerk, een voormalige legerkapelaan, privédiensten. Het 

stoffelijk overschot van Rienk wordt op een affuit geplaatst,

 

getrokken door vier zwarte Friese paarden. De stoet vertrekt 

vervolgens naar de Buma Square, waar een muziekkorps 

speelt en een krans wordt gelegd. Daarna trekt de stoet 

naar de Memorial Hall, waar een openbare dienst wordt 

gehouden. Bij aankomst in de Memorial Hall wordt de kist, 

bedekt met de Amerikaanse vlag, voor het podium 

geplaatst. Dominee Trappe leest de schrift en gaat voor in 

gebed. De stoet gaat vervolgens naar de Pine Grove 

Cemetery, waar de begrafenis plaatsvindt. Als de kist in 

het graf wordt neergelaten, speelt de band ‘Dichter bij mijn 

God’. Afsluitend wordt de Amerikaanse vlag, die de kist 

bedekte, overhandigd aan de moeder van korporaal 

Rienk (Raymond) Buma.

Edsko Hekman



De speeltuin aan het einde van de Eegracht is van 

IJlst en staat in Ald Drylts. Deze willen we met 
elkaar mooi en netjes houden.

Daarom zijn we op zoek naar betrokken en 
actieve IJlsters die samen met ons de speeltuin 

netjes willen houden en meedenken over verbetering, 

vervanging en uitbreiding van de speeltoestellen.

Wil jij helpen en/of meedenken?

Kom dan dinsdag 10 maart om 19.30 uur naar 

Stadsherberg Het Wapen van IJlst.

Graag tot dan!

Bestuur Ald Drylts

 

 

 

 

Súdwest Fryslân nog 
meer in beweging

Súdwest-Fryslân roept sportverenigingen, sport- 

en beweegaanbieders en organisaties uit welzijn, 

zorg en onderwijs op mee te doen aan het 

gemeentelijk Sport én Beweeg Akkoord, waarvoor 

op 22 januari de officiële aftrap was. Het doel is 

om de sportcultuur en -structuur verder te 

versterken, bijvoorbeeld door meer samenwerking.

Qua bewegen doen de inwoners van Súdwest-Fryslân 

het al beter dan het landelijk gemiddelde: 68,2 procent 

van de inwoners voldoet aan de beweegrichtlijnen van de 

Gezondheidsraad, tegen 63 procent landelijk. Dit houdt 

voor volwassenen in dat zij ten minste 2,5 uur per week, 

verspreid over diverse dagen, aan matig intensieve 

inspanning doen, en tweemaal per week spier- en 

botversterkende activiteiten verrichten.

“Er gebeurt in Súdwest-Fryslân al veel”, zegt sport-

formateur André Kasel, die blij verrast was over het 

enthousiasme van de ruim zeventig deelnemers aan 

de officiële aftrap. “Er zijn hier mooie evenementen, er 

is een breed aanbod van sport en er zijn veel gedreven 

verenigingen. Ook de scholen en andere sportaanbieders 

lieten diverse zaken zien om trots op te zijn.”

Er kwamen echter ook genoeg punten aan bod waarover 

men zich zorgen maakt of waarin verbetering een wens is. 

Nynke den Heijer van Let’s Move: “Thema’s als 

voldoende vrijwilligers, ondersteuning van de besturen, 

betere samenwerking tussen de verschillende 

organisaties en een aanbod voor minder draagkrachtigen. 

Het is maar een greep uit de suggesties.”

Meedoen en meer informatie?

Het Sport én Beweeg Akkoord in Súdwest-Fryslân krijgt 

nu een vervolg met thematische bijeenkomsten door de 

gehele gemeente. Data en locaties volgen. “Praat en 

denk mee voor de juiste inzet”, zegt Kasel.

Wie wil meedoen kan zich melden via e-mail 

op sport@sudwestfryslan.nl. 

Meer informatie over het Nationaal Sportakkoord op 

allesoversport.nl/sportakkoord/.

 

 



NIJS ÚT IT WAPEN

Agenda

Graag tot ziens in Stadsherberg ‘Het Wapen van IJlst’

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

We zijn alweer toe aan de tweede nieuwsbrief van dit jaar en hebben natuurlijk weer niet 
stil gezeten. Er staan weer leuke evenementen gepland in het voorjaar en we staan weer 
te popelen dat het zonnetje weer gaat schijnen over ons terras en de brug weer begint te 
draaien, zodat we nog meer gasten kunnen verwelkomen in ons mooie stadje.

Voor meer info raadpleeg onze vernieuwde website, kom langs en ervaar het 
Wapen van IJlst!

PUBQUIZ | Zondag 22 maart | 16.00 UUR 
De laatste quiz voor dit ‘winter’ seizoen. Bent 

u al aan het oefenen? Wij verzekeren u dat 

het geen gemakkelijke, maar een zeer breed 

georiënteerde quiz zal worden. Dus houdt u 

de ogen en oren wijd open, want wie weet 

komt er wel een vraag over.

ORANJEWEEK | 26 april t/m 5 mei | 
In samenwerking met de horeca van IJlst, 

Beleef IJlst en het 4 mei comité worden er 

diverse activiteiten en festiviteiten 

georganiseerd.

Programma volgt.

PASEN 2020 | 10 april t/m 13 april |
Van brunch tot lunch en van borreltijd tot 

lekker dineren bent u met Pasen in het 

Wapen aan het juiste adres. Kom gezellig 

langs en geniet van wat we allemaal te 

bieden hebben.

Kom jij ons team versterken?

Wij zijn weer op zoek naar enthousiaste medewerkers voor in de bediening! Ben je 16 jaar of 

ouder en wil je graag wat bijverdienen? Ben je weekends en/of door de week beschikbaar? 

Stuur dan je motivatie met CV naar vacatures@wapenvanijlst.nl


