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Coronamededelingen

De hele wereld is getroffen door deze besmettelijke ziekte. Het aantal overledenen 
is al niet meer bij te houden. Ook in IJlst ziet men allerlei mededelingen 
betreffende het Coronavirus (Covid-19). Deze staan meestal op een A-viertje, 
maar bijvoorbeeld bij museum Houtstad staat een heus bord voor het raam.

De situatie waarin wij nu verkeren is gewoon onwerkelijk… 

Gesloten zijn: de kerken, de sporthal, molen de Rat, 

kappers, scholen, de horeca en museum Houtstad IJlst. 

Minister-president Mark Rutte heeft op 31 maart bekend 

gemaakt dat ALLE maatregelen t/m 28 april gehandhaafd 

blijven. Hij noemde het Coronavirus de grootste crisis 

van ons land sinds de Tweede Wereld Oorlog. De in het 

Kypmantsje van maart genoemde activiteiten voor de 

maand april gaan ook allemaal niet door. En het einde is 

nog niet in zicht. De winkels in IJlst zijn wel open, maar 

er worden wel voorwaarden aan de klanten gesteld. Bij 

Poiesz worden de winkelwagens gewassen en moet 

iedere klant een wagentje meenemen. Zo houdt men de 

hoeveelheid klandizie in toom. Hier en daar wordt er op 

gewezen om toch vooral 1.50 meter afstand van elkaar 

te houden! 

De Dokkumer Vlaggen Centrale (D.V.C.) heeft een rode 

Corona-vlag op de markt gebracht met het opschrift:

Met elkaar – Voor elkaar. 
De opbrengst gaat naar het Rode Kruis. In IJlst wapperen 

er ook al een paar. Op bijgaande foto staat een collage van 

Corona-mededelingen die in IJlst voor de ramen hangen.

Frits Boschma

It Dryltser Kypmantsje in bijzondere tijden
In het maartnummer van ‘It Dryltser Kypmantsje’ hebt 

u de eerste gevolgen van de coronacrises kunnen 

zien: afgelaste en uitgestelde activiteiten. De huidige 

situatie duurt in elk geval tot eind april, maar 

wellicht nog langer. 

Dat betekent dat er geen verslagen van gehouden 

activiteiten zijn, maar ook dat er geen activiteiten 

aangekondigd worden omdat deze simpelweg niet 

georganiseerd kunnen worden. Ons blad ziet er deze 

maand dan ook iets anders uit dan u van ons gewend 

bent, maar daarom niet minder lezenswaardig. In dit 

nummer opnieuw aandacht voor de Tweede Wereld 

Oorlog. Ook besteden we aandacht aan de gevolgen van 

de coronacrisis voor onze middenstand en de creatieve 

manier waarop sommigen dit hebben opgepakt. Hopelijk 

kunnen we het meinummer weer op de gebruikelijke 

wijze met nieuwtjes vullen. Zo niet, dan zullen we ons 

weer inspannen om u toch weer een lezenswaardig 

‘Kypmantsje’ te bezorgen. Rest ons u allen sterkte en 

wijsheid in deze moeilijke tijden te wensen.

Bestuur en redactie van It Dryltser Kypmantsje



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:
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verenigingen
Badmintonclub IJlst - MFC de Útherne
Iedere donderdagavond vanaf 19.00 uur trainen en vanaf 
20.30 vrij spelen. Jeugd tot 15 jaar 19.00-19.45 uur. 
Informatie, tel: 0515-53 22 26

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

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

april 

30 Repetitie Kompaenenkoor Skip Sûnder Roer

 Het Anker, Oosthem

mei

4 Film Hannah Arendt

 Eehof

7 Repetitie Vrouwenkoor 't Roer Om (slotavond)

 Het Anker, Oosthem

14 Repetitie Kompaenenkoor Skip Sûnder Roer

 Het Anker, Oosthem

16 PGIJ ringactiviteit

 Kijken en luisteren in de kerk van IJsbrechtum

 15.00 uur, fietsen vanaf gemeentehuis IJlst 13.45

19 PGIJ ringactiviteit

 Uitwisseling fotoproject Vrede

 Eehof, tel. 532229, 19.30 uur

28 Repetitie Kompaenenkoor Skip Sûnder Roer

 Het Anker, Oosthem

 Agenda onder voorbehoud
 i.v.m. coronacrisis.
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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 



Stypje lokaal

Schoolkinderen worden gemist...

Zowel bij ‘de Kogge’ als bij ‘de Twine’ hebben de meesters en de juffen teksten voor de ramen geplaatst. Bij ‘de 

Kogge’ staat: WIJ MISSEN JULLIE. ‘De Twine’ heeft ongeveer dezelfde tekst en ook nog: SAMEN STAAN WE 
STERK. Voorlopig blijven de scholen nog wel even dicht. Het is zelfs de vraag of ze vóór de grote vakantie, die hier op 

4 juli begint, weer open gaan.... Het Coronavirus heeft voor het schoolpersoneel en de leerlingen voor een ingewikkelde 

toestand gezorgd, waarvan de gevolgen niet te overzien zijn!

In IJlst is een initiatief opgezet om 
de IJlster ondernemers in deze tijd 
een steuntje in de rug te geven. 
In navolging van de vele 
‘support your local’ initiatieven in Nederland is in IJlst 
het Friese alternatief ‘stypje lokaal’ gestart! Een 
initiatief door en voor ondernemers in IJlst die door 
de coronacrisis minder inkomsten hebben dan 
voorheen.

Vele bedrijven staan door de coronacrisis ineens (deels) stil, 

een ramp voor vele lokale ondernemers. Terwijl de schappen 

van de supermarkt leeg worden gekocht kunnen lokale 

ondernemers hun mooie lokaal geproduceerde producten 

en diensten minder goed of nauwelijks meer kwijt. Of het nu 

gaat om de horecabedrijven, kapsalons, dienstverleners of 

bedrijven in de toeristische sector, het treft vele sectoren. 

Daarom hebben IJlster ondernemers het initiatief ‘Stypje 

lokaal’ opgezet om beter door deze crisis te komen. 

Iedereen kan de lokale ondernemer helpen door een lokale 

stypebox met vele producten van lokale ondernemers te 

kopen waarvan de opbrengst naar de lokale ondernemers 

gaat. Het zijn allemaal algemeen te gebruiken producten 

waar vaak de creativiteit van de ondernemer in verwerkt zit.

Een mooie manier om de lokale ondernemer beter te leren 

kennen en deze door de crisis heen te helpen. Begin april 

zijn de eerste boxen samengesteld en geleverd. De eerste 

box was direct een succes, maar liefst 88 zijn daarvan 

besteld. In deze eerste box zaten producten van Boutique 

Jenny, de Haas, de Kapster, bakkerij de Boer, stadsherberg  

 ‘Het wapen van IJlst’, schoonheidssalon Blos,  

 Noccio ijssalon, de Wylde Boerinne en van 

 Beekhuizen tweewielers. De bedoeling is om, 

 zolang de coronacrisis duurt, tweewekelijks een 

nieuwe stypebox aan te bieden met weer verschillende 

artikelen van vaak weer andere ondernemers. 

Kijk op www.stypje.nl
Kijk voor de huidige box op www.stypje.nl. Ook kunnen 

alle IJlster ondernemers hun specifieke producten 

aanbieden in de IJlster webshop op deze site. Kijk op de 

site www.stypje.nl of facebook.com/stypje voor meer 

informatie over dit IJlster initiatief.

Stypje lokaal: een mooie 

manier om de lokale 

ondernemer beter te leren 

kennen en deze door de 

crisis heen te helpen!



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

Wij maken van uw huis 
een beleving



Laat de IJlster klok weer luiden
In het maartnummer van It Dryltser Kypmantsje 
hebben wij u geïnformeerd over de stand van zaken 
met betrekking tot het herstel van de luidmotoren 
en de uurwerkverlichting van de toren van de 
Mauritiuskerk.

Graag hadden wij het project op passende wijze willen 

afsluiten, maar het coronavirus speelt ons parten. Wij willen 

langs deze weg graag de eindstand van onze inzamelings-

acties bekend maken. Door de IJlster gemeenschap is 

royaal gestort op de opengestelde bankrekening. De 

Protestantse Gemeente IJlst en de Doopsgezinde 

Gemeente IJlst hebben hun steentje bijgedragen. Het 

afsluitend weekend met het gezamenlijke concert van CMV 

Concordia en Vrouwenkoor ’t Roer Om en de torenklim 

hebben nog eens gezorgd voor een extra flinke bijdrage. 

Ook niet onvermeld mag blijven dat Bouwbedrijf 

Huisman de hoogwerker, voor het 

demonteren en weer aanbrengen 

van de verlichting van het toren-

uurwerk inclusief de wijzers, 

beschikbaar stelde. De totale 

opbrengst van deze actie bedraagt 

maar liefst € 5.484,50. Een 

geweldig resultaat. Dit laat maar weer eens zien waar een 

kleine stad groot in kan zijn. De IJlster gemeenschap mag 

trots zijn op dit resultaat. Als werkgroep herstel luidmotoren 

willen wij iedereen bedanken, die heeft bijgedragen aan 

het welslagen van dit project.

Werkgroep herstel luidmotoren,

Jolanda Smit, Klaasjan Kuperus, Gosse de Jong 

en Edsko Hekman

W A N T E D
G E Z O C H T!

Onze tennisvereniging maakt al ongeveer 7 jaar lang 
gebruik van zogenaamde GravelPlus Premium tennis-
banen. Dit zijn tennisbanen die zijn aangelegd onder 
afschot. Het voornaamste doel daarvan is dat de 
banen na een regenbui sneller opdrogen en weer 
bespeelbaar zijn.

Het onderhoud aan onze banen wordt alle jaren uitgevoerd 

door Henk Eiling en Cor de Jong. Beide heren – onze 

groundsmen - hebben een geweldige prestatie geleverd. 

Het resultaat van hun werkzaamheden is al die jaren een 

tennisaccommodatie die er keurig bijligt! Maar nu hebben 

beide heren aangegeven dat zij stoppen met hun 

vrijwilligerswerk.

Daarom deze oproep aan leden én niet leden!
Wij willen voor het onderhoud van de banen graag een 

onderhoudsteam samenstellen van vier of vijf personen. Dan 

lijken benodigde tijd en omvang van werkzaamheden voor 

de leden van dat team goed te overzien. In het voorjaar 

laten wij onze banen speelklaar maken door een 

professioneel aannemersbedrijf. Daarna volgt het dagelijks/

wekelijks onderhoud door vrijwilligers waarvoor gemiddeld 

drie uur per baanblok van twee banen per week staat. 

(Wij hebben vijf banen, 2 x 2 plus 1).)

Deze werkzaamheden zijn (beknopt) te omschrijven:
* Vervuiling van organisch materiaal, mos en algen, worden

  verwijderd en de uitgesleten delen worden met gravel

  aangevuld.

* Aanbevolen wordt om aan de start van het seizoen iets

  meer onderhoud te plegen, omdat in het begin sprake is

  van meer speelschade. Daarna kan worden volstaan met 

  2 x per week de eerder genoemde tijdsduur. Later in het

  seizoen zijn de banen weer wat harder, dan kan worden

  beoordeeld of dit aangepast kan worden.

* Het behouden van het afschot is van belang om regen-

  water horizontaal te laten afwateren. Stagnatie daarvan   

  door uitholling, ruggen of te hoog liggende belijning dient  

  voortdurend aandacht te krijgen.

* Speelschade dient z.s.m. hersteld te worden. Een

  belangrijk hulpmiddel is ons trekkertje met daarachter een

  rubbersleepnet. Door de (natte) banen cirkelvormig te

  bewerken worden vlakke banen gerealiseerd.

Naast de overige leden van de baancommissie zijn ook 

Henk en Cor graag bereid om hun opvolgers te adviseren 

en kennis over te dragen.

Lijkt het u wel wat als vrijwilliger mee te werken binnen 

zo’n team of wilt u wat meer informatie? Neem dan a.u.b. 

contact op met een van ons.

Voorzitter Baancommissie: Cor de Jong, cor.jong@ziggo.nl

Voorzitter LTC IJlst: Henk Nijland, henkenijland@gmail.com

Eén of meer (!) vrijwilliger(-s) – onderhoudsmannen – 
voor het dagelijks onderhoud aan onze tennisbanen.

 



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

‘Het is wat met dat cromavirus mannen’. ‘Je bedoelt zeker 

coronavirus, Piebe’. Ja, dat zei ik toch! Man, man, ik raak 

zuiver wat van het centrum. Je zit de hele dagen maar wat 

achter het glas, even naar buiten en dan maar weer aan de 

koffie. Je kunt niet een kant op. Alles zit dicht en ligt stil, er 

is niet een kop op straat en de lui die er lopen gaan met een 

boog om je heen’. ‘Het is voor ons niet anders, Piebe, maar 

het is zo het is. Het moet anders niet te lang duren met 

voorjaar en zomer voor de deur’. ‘Ik kan er maar min aan 

wennen aan al dat gedoe. Ik moest laatst medicijnen halen 

uit die automaat bij Puis. Bij dat apparaat moet ik altijd even

denken aan de automatiek van vroeger. Je gooide er een

kwartje in en dan kon je een warme kroket of zo wat heen 

trekken. Als je toch naar de Puis gaat, kun je voor mij wel 

een boodschapje meenemen, zei mem. Best, ik ben maar 

even gegaan op het ouderenspreekuur van 7 tot 8 uur 

’s morgens, dan is het mooi rustig. Man, wat een gedoe, 

moest ik voor een maaltje sperziebonen een winkelwagen 

meenemen’. ‘Logisch Piebe, zo houden ze een beetje zicht 

op het aantal klanten in de winkel’. ‘Ja, dat weet ik wel 

mannen, dat is ook wel best. Maar ik zag in de winkel ook 

aardig wat lege vakken. De mensen zijn toch aan het 

hamsteren geslagen. Wat een onzin, daar doet mem niet 

aan mee. Hoeft ook niet, want wij hebben altijd wel een 

voorraadje in huis. Je weet immers maar nooit met ziekte of 

ander ongemak’. ‘Wij hebben ook altijd mondvoorraad in 

huis, Piebe. We zullen niet zo gauw verhongeren of 

verdrogen, maar de jongeren van tegenwoordig hebben de 

oude tijd niet meegemaakt, die prakkezeren daar niet over’. 

‘Nou mannen, ik zal weer naar mem. Die is wel ook van de 

oude tijd, maar nog wel aardig goed bij de tijd’.

Rondscharrelen op tuin 36
Een moestuin heeft wat een suffig imago. Dat is toch 
voor ‘geitenwollensokken’? En waarom zou je gaan 
ploeteren op een volkstuin als de schappen van de 
supermarkt het hele jaar vol liggen met de meest 
exotische groenten en fruit? Zo dacht ik ook, tot ik 
2 jaar geleden wat snijbonen en sla begon te 
verbouwen op een kleine vierkante meter. Ik ben er 
inmiddels achter dat een moestuin allesbehalve suf is.

Als groentje kwam ik op de tuin, maar al snel was daar de 

nestor van de Súdergotún. Met een sigaartje hangend op 

zijn lip, onthulde hij mij alle geheimen van de moestuin. 

Zijn aardbeien gaven voor mij de doorslag om te gaan 

moestuinieren. Wat een smaaksensatie, daar kan geen 

supermarkt tegenop! De vierkante meter bij mijn buurman 

op zijn tuin is inmiddels uitgegroeid tot 75 vierkante meter. 

Ik ben ondertussen trotse huurder van tuin 36 op de 

Súdergotún. Na een dag op kantoor zitten kan ik enorm 

genieten van het wroeten in de aarde. Er is niets rust-

gevender dan een beetje rondscharrelen tussen de rode 

bieten en de aardappelen. Ik heb geen yoga of meditatie 

nodig. Het spitten en rondsjouwen met kruiwagens vol 

compost bespaard mij daarnaast een ritje naar de sport-

school. Zo vang ik twee vliegen in één klap. Groene vingers 

had ik niet, maar die krijg je vanzelf. Internet en boeken zijn 

goede raadgevers of de ‘moestuinpraatjes’, waar de 

voortgang van bruine bonen of wortels worden besproken. 

Wat voor stijl je ook hebt, van aangeharkt tot ‘wild’ paradijs, 

het kan allemaal op de volkstuin. Een tuin kost toch zeeën 

van tijd, hoor ik de jonge generatie verzuchten. Dat valt 

reuze mee. Als je de boel een beetje bijhoudt kost het je 

enkele uurtjes per week. Als klap op de vuurpijl ben ik 

onbewust ook nog eens heel groen bezig. Ik laat de 

wormen en bijen voor me werken, dat betekent geen 

bestrijdingsmiddelen. Geen sperziebonen uit Kenia, maar 

vanuit je tuin rechtstreeks op je bord. Scheelt weer CO2. 

De geitenwollensokken blijven in de la liggen, wel komen 

de klompen aan. Sta je ook te trappelen om te gaan 

wroeten in de aarde? Dat kan, er zijn nog enkele tuinen 

beschikbaar, groot en klein. Neem dan contact op met:

Roel de Jong voor de Súdergotún 
06-25482482/0515-532455
Hannie Haven voor de Himdykstún 
06-29290584/0515-532182
Volg ons ook op Facebook: Volkstuinvereniging IJlst 

en Omstreken

Tekst: Hendrik Tamsma

Links Riekus van Schepen,
rechts Hendrik Tamsma



                         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

Galamagracht 8 . IJlst . tel. 0515-531229
@boutique.jenny.ijlst.facebook

Aangepaste 
openingstijden: 

 12.00 – 16.00 uur

Bent u tijdens onze 
openingstijden niet in de 
gelegenheid om naar de 

Boutique te komen?

U bent altijd welkom voor 
een persoonlijke 

shopopening op een avond 
of op een ander tijdstip. 

Bel 531229 
Whatsapp 0657341653



Beste ijsliefhebbers,
Het nieuwe ijsseizoen staat weer voor de deur. En dit jaar 

begint net even anders dan anders… Zo mogen zich in 

de huidige situatie slechts een beperkt aantal mensen 

tegelijkertijd in de ijssalon bevinden. Er is een aparte 

in- en uitlooproute gemaakt. U wordt verzocht zich aan 

deze maatregel te houden, alsmede de aanvullende 

maatregelen die bij de ingang staan gepubliceerd. Veilig 

werken en gezondheid gaan voor alles. Mocht u de 

volgende klachten ervaren: koorts, hoesten, niezen of 

andere griepachtige verschijnselen, blijft u dan thuis. Indien 

u niet in de gelegenheid bent om zelf naar de ijssalon te 

komen, om wat voor reden dan ook, dan kunt u nog 

steeds genieten van een heerlijk Noccio-ijsje middels 

onze (tijdelijke) bezorgservice in IJlst. De voorwaarden 

die hierbij van toepassing zijn kunt u terugvinden op 

www.noccio.nl. Onze openingstijden staan ook op de 

website vermeld en kunnen, indien nodig, worden 

aangepast. Uiteraard hebben we dit seizoen ook weer 

diverse specials. Houd Facebook en Instagram dus goed 

in de gaten. Vanwege de huidige situatie zijn we echter wel 

genoodzaakt een beperkter assortiment 

te voeren. Wij, team Noccio, hebben er 

ondanks de huidige uitdagende situatie

weer zin in! U kunt op ons rekenen, wij 

ook op u? Blijf gezond en hopelijk tot snel!

Team Noccio

IJlst 75 jaar geleden bevrijd

Bevrijdingsfeest te IJlst 
Optocht met versierde 

wagens

V.l.n.r: Tjitze Huitema,  Pieter 
Huitema (op de bok), Sip 
Labordus, Annie Stapersma, Pier 
Speelman, Sjoukje P. Huitema,
Jan Wassenaar, Aaltje Hoomans, 
Aafje Bijlsma en Jaap... (evacué).
Dit tafereel verbeeldt de 1e hulp 
aan de Nederlandse Binnenlandse 
Strijdkrachten (N.B.S). Pier en 
Jaap waren aan hun arm 
gewond....
De foto is genomen bij de vroegere 
draai in het Sneekerpad.

Het hing al een tijd in de lucht, maar in 
april 1945 kwam ook hier eindelijk de 
bevrijding van het Duitse juk. Op 15 april 
rolden de eerste Canadese tanks van 
het Perth-regiment Sneek binnen. Als 
laatste wandaad staken de moffen nog 
even het mooie Waaggebouw aan de 
Marktstraat in brand!

Het drong al heel vlug in IJlst door dat de bevrijding een feit 

was. Een wonderlijk gevoel bekroop de mensen nu ze 

eindelijk na 5 jaar weer gaan en staan konden waar ze 

wilden. Verscheidene IJlsters gingen die week even naar 

Sneek om de Canadese tanks, die op het Martiniplein 

stonden, te bewonderen. Net als in veel andere plaatsen 

werden ook hier bevrijdingsfeesten georganiseerd met 

kerkdiensten, volksspelen op het oude sportterrein en een 

grote optocht. Het Sneeker Nieuwsblad kwam op vrijdag 

25 mei weer uit met een krant van 1 bladzijde… De berichten 

gingen over de zuivering van gemeentepersoneel, de 

beperkte kolentoevoer, reisvergunningen en de arrestatie van 

personen die met de Duitsers sympathiseerden. In de jaren 

hierna verschenen er nog geregeld berichten in de kranten 

over N.S.B.-ers die door de Bijzondere Strafkamer in 

Leeuwarden tot gevangenisstraffen waren veroordeeld. 

De eerste vergadering van de IJlster gemeenteraad werd 

gehouden op 10 december 1945. Hierin werd de jaarwedde 

van de wethouders vastgesteld op fl. 150.- per jaar. De 

kosten van het Openbaar Onderwijs voor 1946 werden 

geraamd op fl. 8.50 per leerling. Langzaam kwam het  

gewone leven weer op gang. Geen verduistering meer, geen 

persoonsbewijs en geen angst meer voor razzia’s. Men was 

blij dat er na 5 jaar Duitse overheersing een tijd van vrijheid 

was aangebroken met nieuwe kansen. En iedereen was het 

er over eens: dit mag NOOIT weer gebeuren! Maar bij velen 

werd de blijheid getemperd door het verlies van familieleden 

of kennissen in de Tweede Wereld Oorlog 1940-’45.
  

Frits Boschma



Nieuw in IJlst: Care for Women – specialist: Anne Faber

Heb je last van hormonale klachten? Er is wat aan te 
doen! Veel vrouwen kampen in hun dagelijkse leven 
met klachten. Dit zorgt ervoor dat ze niet ‘normaal’ 
kunnen functioneren. Ik vind dat dit moet veranderen 
en heb geleerd dat het kan! Je hoeft er niet mee rond 
te blijven lopen. Als je hormonen weer in balans 
komen kom je weer lekker in je vel te zitten. En dat 
is heerlijk! 

Wat ik vaak van vrouwen hoor is dat ze verlangen naar 

meer begrip en aandacht voor hun vragen en dat ze een 

werkelijke oplossing willen voor hun klachten. Klachten waar 

vrouwen vaak last van hebben zijn opvliegers, nachtzweten, 

onregelmatige menstruaties, slapeloze nachten, gewrichts-

klachten, spierpijn, hoofdpijn, stemmingswisselingen, 

vermoeidheid en/of een droge huid. Zelfs jonge vrouwen die 

nog niet in de overgang zitten kunnen wel last hebben van 

allerlei pijnlijke en vervelende klachten. Ook voor hen is er 

een oplossing. De klachten waar je last van kunt hebben 

zijn: buikpijn, overmatige transpiratie, overvloedige 

menstruaties, pijnlijke borsten, rugklachten, wisselende 

stemmingen, boosheid, agressiviteit en/of vermoeidheid. Dit 

speelt zich af in bepaalde weken in je cyclus. Ook voor jou is 

er heel veel winst te behalen. Mijn passie is om vrouwen van 

hun hormonale klachten af te helpen. In 2019 ben ik 

in Leeuwarden mijn praktijk gestart als Care for Women-

specialiste. Dit bevalt erg goed. Het verlangen ontstond om 

in mijn eigen huis een praktijkruimte in te richten om meer 

vrouwen te kunnen helpen. Per 1 mei open ik mijn praktijk 

aan huis aan de Pream 5 in IJlst.

Hoe ziet een consult eruit?
Er wordt een uur de tijd genomen voor iedere vrouw die bij 

mij binnenkomt om in een ontspannen sfeer te luisteren naar 

de vrouw. Ik onderzoek dan de mogelijke oorzaak van de 

disbalans en bespreek dit. Vanuit daar stel ik een persoonlijk 

balansplan op. Hierin geef ik adviezen over hoe je door het

aanpassen van je levensstijl weer in balans kunt komen. 

Deze adviezen gaan over gezonde voeding, beweging, 

ontspanning en 

supplementen op 

natuurlijke basis. 

Eventueel kan ik 

je doorverwijzen naar 

derden in de gezond-

heidszorg. Ik behandel 

niet alleen vrouwen die 

hormonale klachten 

hebben maar ook 

vrouwen die gezond 

zwanger willen worden 

of advies nodig hebben 

over anticonceptie. 

Zij zijn welkom bij mij in de praktijk. Vrouwen hebben in 

de overgang een verhoogde kans op hart- en vaatziekten, 

osteoporose, diabetes en verhoogd cholesterol. Dit komt 

door het dalen van het oestrogeen. Daarom bied ik ook 

Health checks aan. Dit houdt in: Bloedsuiker prikken, 

cholesterolmeting, bloeddruk meten en lichaams-

compositiemeting (wegen, BMI, vet en spiermassa). 

Aan de hand van de uitslagen geef ik je een passend 

advies. 

Wil je meer informatie of wil je een afspraak maken? 
Dit kan door je aan te melden via mijn website: 

www.careforwomenleeuwardenzuidoost.nl, mij te bellen: 

0618201448, een bericht te sturen via WhatsApp of te 

mailen naar a.faber@careforwomen.nl. In verband met het 

coronavirus is het ook mogelijk om de consulten via Face-

time of beeldbellen te doen. Let op: Een consult en health 

check wordt vaak vergoed door zorgverzekeraars uit de 

aanvullende verzekering. Care For Women: ‘Met zo’n 

150 praktijkvestigingen verspreid over Nederland, contracten 

met zorgverzekeraars, een eigen lijn aan gezondheids-

producten en een kennis- en opleidingsinstituut voor 

zorgverleners, mogen wij ons de grootste professionele 

gezondheidsorganisatie op het gebied van vrouwen en 

hormonen noemen.’

Plantenactie C.M.V. Concordia afgelast

De Coronacrisis heeft een grote impact op ons dagelijkse 

leven. Zo ook voor C.M.V. Concordia. Het virus heeft een 

streep gezet door alle activiteiten van onze vereniging tot 

1 juni. Wij vinden het ontzettend jammer dat onze concerten 

en andere activiteiten in deze periode niet door kunnen 

gaan. Dit geldt ook voor onze plantenactie welke normaal 

gesproken rond deze tijd plaatsvindt. Gezien de huidige 

situatie en in het belang van een ieders gezondheid is het 

voor ons helaas niet mogelijk de plantenactie dit jaar door 

te laten gaan. Wij hopen volgend voorjaar 

uw bloempotten wel weer te kunnen 

vullen! Vooralsnog lijkt het erop dat de 

anjercollecte (24 t/m 30 mei) wel door-

gang kan vinden, hiervan houden wij u op de hoogte. 

Wij hopen snel weer wat van ons te kunnen laten horen!

Muzikale groeten,



De datum 1 april ligt al weer enkele 
weken achter ons. Normaal is dit 
het moment waarop de bruggen 
weer bediend worden en het 
toerisme weer voorzichtig op gang 
komt. Helaas, de coronacrises 
heeft ook alle toeristische activiteit 
stil gelegd. 

De brugbediening is uitgesteld, toilet- 

en doucheaccommodaties zijn 

gesloten, musea blijven dicht, evenals 

de horeca, om maar een paar voor-

beelden te noemen. Zolang deze 

situatie voortduurt staan de activiteiten 

van Beleef IJlst ook op een laag pitje. 

Het kantoorpand Geeuwkade 4 moet 

nog een make-over krijgen en de 

stadswandelingen en vaartochten 

liggen volledig stil. De havenmeesters 

staan ook weer te popelen om 

bezoekers van onze stad te ontvangen 

en IJlst te promoten, maar helaas! 

Dat betekent niet dat er niets gebeurt, 

integendeel. Achter de schermen zijn 

en worden de nodige zaken voorbereid 

om, nadat we de coronacrises achter 

ons hebben kunnen laten, direct van 

start te kunnen gaan. De afgelopen

 

periode is druk gewerkt aan de 

ontwikkeling van een prachtige 

toeristische kaart van IJlst. Behalve 

een plattegrond van IJlst staat alle 

relevante informatie voor de toerist 

op deze kaart. Uiteraard worden ook 

alle recreatieve mogelijkheden met 

relevante informatie vermeld. De 

aantrekkelijkheid van de kaart wordt 

bovendien vergroot door een groot 

aantal prachtige foto’s van alle 

bezienswaardigheden en recreatieve 

mogelijkheden die onze stad biedt. 

Deze kaart wordt met dit Kypmantsje 

huis aan huis bezorgd in IJlst, Nijezijl 

en Oosthem. Voor de bezoeker van 

IJlst is de kaart verkrijgbaar op het 

VVV-kantoor en bij de plaatselijke 

horeca/middenstand. Daarnaast 

wordt de kaart breed verspreid in 

het verzorgingsgebied van de 

VVV Waterland van Friesland. 

Kortom, met deze kaart wordt IJlst 

weer beter ‘op de kaart gezet’.

Beleef IJlst brengt prachtige kaart van IJlst uit

Groot onderhoud aan houtzaagmolen ‘De Rat’
Momenteel wordt er groot onderhoud 

uitgevoerd aan houtzaagmolen ‘de 

Rat’. Het dakhout van alle schuren 

wordt gerepareerd, alle daken worden 

opnieuw verlat en voorzien van damp 

remmende folie en waar nodig 

worden de pannen vervangen. 

Alle goten worden vervangen door 

authentieke massieve mastgoten. Alle 

ramen en deuren worden gerepareerd 

met behoud van zoveel mogelijk oud 

materiaal. Ook worden er houten val-

pijpen aangebracht in plaats van pvc 

HWA. Bovendien worden delen van het 

hout van de stelling vervangen. Het riet-

werk wordt nagezien en schoongemaakt 

(mos wordt verwijderd) en de roeden 

(wieken) worden doorgehaald en ter 

plaatse van de askop schoongemaakt 

en geconserveerd. Daarnaast wordt al 

het buitenwerk geschilderd. De werk-

zaamheden worden uitgevoerd door 

Bootsma Oosterwierum voor het 

timmerwerk, Folkert de Vries IJlst  voor 

het schilderwerk, de Molenmakers uit 

Tzummarum voor het molenmakers-

werk en rietdekkersbedrijf Kleinjan voor

het rietwerk. Onderhoud is niet alleen 

het behoud van de molen, maar 

‘De Rat’ zal er na afronding van alle 

werkzaamheden weer jaren 'as in 

pronkje’ bij staan, klaar voor bezoekers, 

na de huidige coronacrises.



 

NOTARISKANTOOR

ELLEMERS

Telefoon 0515 - 42 98 88   

E-mail info@notarisellemers.nl 

Website notarisellemers.nl   

Bezoekadres Oude Koemarkt 77-79, Sneek

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

Wij begeleiden u gedurende het hele proces en leggen de afspraken 

op juiste wijze vast. Gratis inloopspreekuur, elke donderdag van 

14.00-17.00 uur. Meesterlijk in persoonlijk advies. 

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

 

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 

Gezien in de etalage van 
Boutique Jenny.

Hier sluit 'IJlst' zich heel 
graag bij aan!!



 
 

a.faber@careforwomen.nl 

0618201448

www.careforwomenleeuwardenzuidoost.nl

Care for Women Sneek-IJlst Care for Women Leeuwarden Zuid-Oost

Oud papier data 2020
CMV Concordia

29 april??
27 mei?
24 juni
22 juli 
Data onder voorbehoud!

CMV Concordia IJlst

 

Nijs út Nij Ylostins

Het is stil in Nij Ylostins, geen activiteiten, geen vrijwilligers 

die voor gezellige koffie- en theemomenten zorgen. Ook 

komt er nauwelijks bezoek van familie of vrienden omdat 

eenieder zo bang is voor besmetting van het Coronavirus. 

Het heeft de hele wereld in zijn greep, het is eigenlijk niet te 

bevatten wat er gebeurt. Bewoners geven ook aan dat de 

Tweede Wereld Oorlog ook een erge en heftige periode 

was, maar dat het leven nog redelijk door ging. Men kon 

aan het werk en mensen ontvangen en bezoeken. Nu is er 

een isolatie die voor hen zo onwerkelijk aanvoelt. Het is 

hartverwarmend wat jullie IJlsters voor de bewoners van 

Nij Ylostins doen. Mooie tekeningen, lieve kaartjes en leuke 

kleine attenties worden gebracht en ik kan jullie vertellen 

dat dit heel erg gewaardeerd wordt. We staan nog aan het 

begin en hebben nog een lange weg te gaan. Ik wil u 

vragen om ook de komende tijd aandacht voor onze 

bewoners, maar ook voor de ouderen in uw omgeving, te 

hebben. Een kaartje, een gedicht, een knutselwerkje van 

een kind, een klein presentje of een muzikaal optreden in 

de tuin, het doet onze ouderen zo goed. Wilt u iets doen? 

In het tussenportaal van de hoofdingang van Nij Ylostins 

staat een kist waar u iets kunt neerleggen voor onze 

ouderen. Mijn collega’s en ik zullen er dan voor zorgen dat 

het bij de bewoners komt. Alvast onze dank!

Met een vriendelijke groet,
Jet Kappelle, activiteitenbegeleidster Patyna, 

locatie Nij Ylostins.

Bij vragen mag u mij mailen: Jetkappelle@patyna.nl

Lieve mensen,

Wat zitten we in een rare, onwerkelijke periode. We 

hopen dat we er met z’n allen goed doorheen komen. 

We zijn nog wel open, met de juiste voorschriften die 

op de deur staan. De openingstijden hebben we 

aangepast van 12.00 – 16.00 uur. Bent u tijdens onze 

openingstijden niet in de gelegenheid om wat voor 

reden dan ook om naar de Boutique te komen, dan 

staan wij natuurlijk ook voor u klaar voor een 

persoonlijke shopopening bv. op een avond of op 

een ander tijdstip.

Bel 531229 -  whatsapp 0657341653.

Blijf gezond en zorg goed voor elkaar

Lieve groet van Jenny & Nynke



Donkere wolken verzamelen zich boven Nederland en heel 

de wereld. Ook wij als organisatie van de Overtuinenfair 

moeten dealen met het coronavirus en alles wat daarmee 

samenhangt. Helaas hebben wij dan ook, gezien de 

onzekere situatie, moeten besluiten om de Overtuinenfair 

dit jaar niet door te laten gaan. Heel jammer voor alle 

standhouders die zich al aangemeld hebben en er ook al 

enigszins rekening mee hebben gehouden. Het is niet 

anders. Via deze weg willen we alle sponsoren en de vele 

vrijwilligers die zich veelal spontaan aangemeld hebben 

hartelijk bedanken voor hun enthousiasme tot zover. Graag 

doen we volgend jaar weer een beroep op jullie. Zaterdag 

5 juni 2021 hopen we de 11e editie te organiseren in en om 

de grachten in IJlst. Sla deze nieuwe datum vast op. Het is 

traditiegetrouw de 1e zaterdag in juni. Natuurlijk staan we 

open voor jullie reacties en ideeën. Tot horens! Sterkte allen 

in deze bizarre situatie waarin we momenteel verkeren, help 

elkaar en heb vertrouwen!

 overtuinenfairijlst@hotmail.com

 overtuinenfair

Groeten van de organisatie Overtuinenfair,

Harmen, Hotske, Klaasjan, Martien, Tsjollie & Marian

 

 

Timmerdorp 2020 
3e editie

Voorjaarsbodes kondigen 
de lente aan

Deze pasgeboren lammetjes kondigden in de week voor 

Pasen de lente aan. Pas 6 uren oud zoeken ze nog even 

beschutting bij hun moeder. 

Hoewel de temperaturen daarna weer terugliepen hebben 

we toch even kunnen proeven aan het voorjaar. 

Beste IJlster kinderen en ouders van de 

basisschool,

In het jaar dat IJlst 750 jaar stadsrechten vierde werd voor 

het eerst een Timmerdorp voor de schoolgaande jeugd 

georganiseerd. Met hulp van vele vrijwilligers is dit leuke 

timmerfeest voor kinderen van groep 5,6,7 en 8 al tweemaal 

succesvol geweest. Ook dit jaar staat dit evenement in de 

zomer ingepland in de eerste week van de schoolvakantie 

op 6, 7 en 8 juli. Met die kanttekening dat de ontwikkelingen 

rondom het coronavirus nauwlettend in de gaten worden 

gehouden en dat wij ook rekening moeten houden met 

eventuele maatregelen. Wij zijn positief gestemd en hopen 

dat we wel van start kunnen, ook met de voorbereidingen.

Deelnemers en vrijwilligers gezocht!
Bij het verschijnen van dit Kypmantsje start ook de 

inschrijving voor zowel deelnemers als vrijwilligers. Let op, 

aanmelden kan alleen via de website www.ijlst750.nl. Je 

vindt daar een inschrijvingsformulier en aanvullende uitleg. 

De kosten voor deelname aan het Timmerdorp 2020 

bedragen € 17,50 per kind. Ook dit jaar doen wij wederom 

een beroep op vrijwilligers voor de begeleiding van de 

groepen, de catering en de logistiek, voor minimaal één en 

maximaal drie dagen. Ouders, maar ook grootouders en 

andere enthousiaste begeleiders zijn welkom (18+). 

Kinderen die samen met een vrijwilliger worden opgegeven 

krijgen voorrang bij aanmelding. Blijft staan dat, als de 

maatregelen van de overheid daartoe aanleiding geven, het 

Timmerdorp 2020 geen doorgang kan vinden. Wij houden 

jullie op de hoogte met een bericht in het Kypmantsje of via 

onze website: www.ijlst750.nl. We kijken uit naar de zomer 

en het timmerdorp.



Keramiekatelier Potter Tom Ceramics

Voortgangsbericht Stadsbelang IJlst

Beste mede IJlsters,

Een aantal maanden geleden heb ik een vooraan-
kondiging gedaan over mijn - toen nog - te openen 
keramiekatelier in het gelesteentjesgebouw aan de 
Eegracht 11 te IJlst. Momenteel is de inrichting van 
het atelier zo goed als voltooid. Binnenkort wordt 
het atelier in gebruik genomen. 

I

IJlst is vanaf dan een creatief centrum rijker! Zoals eerder 

vermeld bied ik de mogelijkheid aan om workshops en korte 

cursussen te volgen, alsmede een goed ingericht atelier 

voor (aspirerende) keramisten die niet zelf de beschikking 

hebben over een eigen geschikte werkruimte. In verband 

met de Coronacrisis is het op dit moment niet mogelijk om 

de volledige capaciteit van het atelier te benutten. Toch zijn 

er ook in de huidige omstandigheden de komende tijd 

mogelijkheden om workshops draaien in te plannen voor 

een gezelschap van maximaal drie personen. Eveneens zijn 

er meerdere blokken vrij voor open studio.

Ik heb er heel veel zin in. 

Tom van der Vaart

Potter Tom Ceramics

Voor meer informatie: info@pottertom.nl

Mobiel: 06-51808189

De coronacrisis heeft een groot deel van de wereld en 

van werkzaamheden stilgelegd. Ook de geplande 

afspraken tussen de gemeente en Stadsbelang gaan 

vooralsnog niet door. Dit geldt o.a. voor een gesprek met 

de burgemeester en het voortgangsgesprek m.b.t. de 

herbestemming van het gemeentehuis in IJlst. Daarnaast 

wachten wij nog op de onderbouwing van het college om 

de voorgenomen toekenning van de monumentenstatus 

voor Nij Ylostins terug te draaien. Stadsbelang was welis-

waar niet betrokken bij de aanvraag voor een monumenten-

status maar heeft wel om onderbouwing gevraagd om 

haar achterban goed te kunnen informeren. 

Ondertussen ontstaan er in IJlst  – net als in het hele land – 

mooie initiatieven om inwoners en ondernemers te 

ondersteunen. We noemen er graag twee:

1. IJlst 750 jaar heeft de Facebookpagina ' IJlst- Helpt 

elkaar'  aangemaakt om vraag en aanbod in kaart te 

brengen voor diensten, zoals boodschappen doen, 

medicijnen ophalen of het bieden van een luisterend oor 

(telefonisch). Daarnaast is er contact gelegd met de 

thuiszorg, huisartsenpraktijk, apotheek en de lokale 

supermarkt. In korte tijd ontstond er een sociaal netwerk 

waarin men elkaar weet te vinden. Saskia Rosendaal van 

IJlst 750 jaar zorgt dat de verschillende vragen en 

initiatieven bij elkaar komen en leidt alles in goede banen. 

Voor meer informatie: info@ijlst750.nl.

2. ‘Stypje lokaal’ is een initiatief van en voor ondernemers 

die door de coronacrisis veel minder inkomsten hebben dan 

voorheen. Dit initiatief is dan ook bedoeld om lokale 

ondernemers in deze moeilijke tijd een steuntje in de rug te 

geven. Door een stipebox met producten van lokale 

ondernemers te kopen, steunt u hen. Het zijn allemaal 

algemeen te gebruiken producten waar vaak de creativiteit 

van de ondernemer in verwerkt zit. De opbrengst gaat 

rechtstreeks naar de lokale ondernemers. 

Meer informatie: https://www.stypje.nl. 

Prachtige initiatieven om elkaar door deze moeilijke tijd heen 

te helpen en op alle fronten zo gezond als mogelijk te 

blijven. Wij wensen iedereen veel sterkte en hopen elkaar 

spoedig weer 'gewoon'  te kunnen treffen.

Bestuur Stadsbelang IJlst

Het voorjaar liet zich al even zien en wat hadden we u 

graag verwelkomd op ons terras en in ons café / 

restaurant. Maar helaas, de coronacrisis zorgde en zorgt 

er voor dat we de deuren tijdelijk gesloten moeten 

houden. Maar achter de schermen zijn we druk bezig 

geweest op welke wijze we u toch van dienst kunnen zijn 

en dat is gelukt. Sinds het Paasweekend verzorgen wij 

niet alleen afhaalmaaltijden, maar wij bezorgen deze ook 

aan huis. Volg ons voor meer informatie op Facebook en 

houd onze website in de gaten. Uiteraard hopen we dat 

we weer snel mogen doen wat we leuk vinden: onze 

gastvrijheid aanbieden. Blijf gezond en graag tot ziens in 

Stadsherberg Het Wapen van IJlst.



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

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

Schippersknecht Andries Gerbens 

Tijsma (*IJlst 1863 - †Sneek 1931) 

huwde in IJlst met Geertje Mol. Het 

is niet bekend waar hij woonde. Het 

stadsbestuur van IJlst maakt bekend 

dat ‘per 12 mei 1894 als 

Brugwachter van de Draaibrug 

aldaar in functie treedt: Andries G. 

Tijsma. Namens B & W: L. Huisman, 

Burgemeester.’ Later wordt Andries 

Tijsma stuurman op de veerboot 

Piet Hein, die tussen IJlst en Sneek 

voer. Van hem zijn 3 ansichtkaarten 

bekend: wintertaferelen van 

omstreeks 1907. Naderhand 

verhuisde Tijsma naar Sneek waar 

hij ook overleed. Zijn beroep was 

toen: Houthandelaars-knecht.

 

Hardrijderij voor paren op de Geeuw (1907). Uitgave A.G. Tijsma



Dodenherdenking 4 mei 2020 in IJlst
Beste Inwoners van IJlst,

U bent van ons gewend dat wij in dit aprilnummer het 

programma publiceren van de 4 mei dodenherdenking en 

u allen van harte uitnodigen aan te sluiten bij de stille tocht 

vanaf het Canadezenmonument tot aan het monument op 

de begraafplaats. Daar vindt dan elk jaar de herdenking 

plaats met twee minuten stilte, de krans- en bloemenlegging 

en de toespraak van de wethouder en gedichten door 

kinderen van de basisscholen. Dit alles in aanwezigheid van 

militairen van de nationale reserve. Helaas gaat dat dit jaar 

niet door. Als gevolg van de maatregelen tegen het corona-

virus hebben wij in overleg met de gemeente besloten de 

herdenking te annuleren. Hoe belangrijk we de herdenking 

ook vinden, een traditionele bijeenkomst met meer dan 

honderd belangstellenden is nu niet verantwoord. Toch 

willen wij op een andere, verantwoorde manier, stilstaan 

bij de gevallenen in oorlogstijd. Eenieder die dat graag wil 

stellen wij in de 

gelegenheid om 

bijvoorbeeld een 

bloemetje bij het 

monument of 

één van de graven op de begraafplaats te leggen. Dit kan 

vanaf 1 mei tot 4 mei 18.00 uur. Uiteraard wel met in 

achtneming van de huidige maatregelen. Vervolgens zullen 

wij op 4 mei een krans bij het monument leggen. De 

Nederlandse en Canadese vlag zullen halfstok gestreken 

worden, de vlag op de kerk zal halfstok staan, en de 

klokken zullen luiden tot het moment van stilte om 

20.00 uur. 

Op deze manier willen wij toch eer brengen aan hen die 

hun leven gegeven hebben.

Saskia Heeringa, Gosse de Jong, Henk Lageveen, 
Lieuwe Sybesma, Klaasjan Kuperus

Ds. A. du Croix * 1910 - † 1945 in Bergen-Belsen
André du Croix werd in Amsterdam geboren en 
studeerde daar aan de Universiteit en het 
Doopsgezinde Seminarie. In 1936 werd hij als 
kandidaat beroepen in de Doopsgezinde gemeente 
van IJlst. Hij vertrok in 1939 naar de gemeente 
Winschoten.

Op zondag 1 november 1936 werd de nieuwe dominee 

in IJlst bevestigd door ds. F. Dijkema van Amsterdam. 

Ds. du Croix hield een intrederede naar aanleiding van een 

tekst uit Filippenzen 3: ‘Omdat ik ook door Jezus Christus 

gegrepen ben’. Namens de gemeente werd hij welkom 

geheten door de boekhouder, de heer Waling G. Walinga. 

De IJlster ‘Vermaning’ was bij deze gelegenheid overvol. 

In IJlst trof ds. du Croix zijn grote liefde: Tine Boersma, 

onderwijzeres en dochter van Ymke Boersma, directeur 

van zuivelfabriek ‘De Hem’ te Nijesyl. Het paar trouwde op 

6 september 1937 

in de kerk van IJlst en op het gemeentehuis van Wijmbritse-

radeel te Sneek. Daarna was er receptie in de pastorie, 

Galamagracht 29, van drie tot half vijf. Op zondag 30 april 

1939 nam Du Croix afscheid en vertrok naar de Doops-

gezinde gemeente van Winschoten. Na de afscheidsdienst 

was er gelegenheid in de consistorie om afscheid van het 

domineesechtpaar te nemen, waarvan velen gebruik 

maakten. De IJlster burgemeester H.J. Langman was 

daar ook bij. Op 1oktober 1939 deed da. mevr. Johanna 

Hendrika van der Slooten hier haar intrede.

Een hart onder de riem voor bewoners Nij Ylostins
Een paar weken geleden heb ik een actie op 

touw gezet en ben ik met enkele creadames 

massaal aan het hartjes haken gegaan. Het 

doel: eenzame ouderen van Ny Ylostins een 

hart onder de riem steken en te laten zien 

dat wij ook aan hen denken in deze 

onzekere (eenzame) tijden. Het is een groot 

succes geworden. In totaal hebben we 

50 slingers met harten gehaakt en die zijn 

dinsdagmorgen 7 april bij de ouderen 

opgehangen, bij ieder appartement / 

woning 1.

Aafke Anna Veenstra



Graag tot ziens in Stadsherberg ‘Het Wapen van IJlst’

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

Tweede Wereld Oorlog
In Winschoten maakte Du Croix het uitbreken van de 

2e Wereld Oorlog mee. Hij wist toen meteen al aan 

welke kant hij moest staan en werd actief in het verzet. 

Met anderen zorgde hij o.a. voor bonkaarten en schuil-

adressen voor Joodse en andere onderduikers. In zijn 

preken waarschuwde hij de gemeenteleden: Vertrouw op 

Christus nu gij voor grote beslissingen in uw leven staat... 

Hij riep de mensen ook openlijk op om geestelijk weerbaar 

te blijven. Wel wees hij als Doopsgezinde elk gebruik van 

geweld af! Door het illegale werk werd ds. du Croix in de 

nacht van 14 op 15 mei 1944 door de Duitse Sicherheits 

Polizei gevangengenomen, vlak nadat hij met Pasen het 

Avondmaal en de Doop had bediend. Eerst werd hij naar 

Groningen gebracht, vervolgens naar het beruchte kamp 

Amersfoort en daarna naar het SS-kamp Vught. Daar 

bouwde hij een hechte vriendschaap op met kapelaan 

Vic Hermens van Maastricht. Vanwege zijn moed, liefde 

en geloof was hij in deze kampen een steun voor velen. 

Op 9 februari 1945 werd deze Doopsgezinde leraar en 

verzetsman naar het Duitse 

concentratiekamp Bergen-

Belsen overgebracht. Daar hoor-

de hij ook nog van de geboorte 

van zijn 3e kind. Hij overleed daar 

op 10 maart 1945 door de 

slechte omstandigheden aan 

de zo gevreesde vlektyfus. 

Tot zijn gedachtenis werd na de 

oorlog in de Doopsgezinde kerk 

van Winschoten een gebrand-

schilderd raam met een kruis geplaatst. Later is dat 

overgebracht naar de ‘Vermaning’ van Stadskanaal.

* Mensen die André du Croix 

gekend hebben vonden hem geestig en sympathiek. 

Hij had ook veel hobby’s. Zo bouwde hij voor zijn zoon 

een miniatuur spoorwegemplacement en hij wist veel 

van marineschepen af.

Frits Boschma.

Dag allemaal,

Een lege sporthal, lege velden, geen muziek, geen lachende 

stemmen, geen koffie met gebak en slagroom, een leeg 

terras. Maar wel een zonnetje, een blauwe hemel, de lente 

in aantocht…en daarna de zomer! De wereld is in de greep 

van het Coronavirus en maakt dat het leven van iedereen 

in verwarring en isolatie is. We hopen u in betere tijden te 

kunnen ontmoeten. Wat zullen we genieten van onze vrijheid, 

van dat kopje koffie of een fris getapt biertje op het terras. 

Maar vooral het samenzijn…

Veel gezondheid, wijsheid, rust en vertrouwen.

Liefs Fokke en Herma Rosier

Team Utherne

P.S. Ook wij proberen te bedenken hoe wij u iets kunnen 
aanbieden in deze tijd. Maar ook dat is een uitdaging gezien 
de veiligheidsmaatregelen voor u en voor ons, waar we 
uiteraard rekening mee houden. We zijn nog in beraad.
Houd de website www.utherne.nl en onze Facebookpagina 
De Utherne in de gaten.

Perron2 in reservetijd

In het vorige Kypmantsje lieten wij weten dat 
we nieuwe bestuursleden zochten voor het 
laatste Perron2 jaar. Met plezier laten we 
weten dat dit gelukt is. Als de wereld weer 
'normaal'  is en de situatie het toelaat zullen 
we de lopende activiteiten voorzichtig weer 
opstarten. Daarnaast nemen we deze 
' reservetijd'  alle ruimte om meer dan 5 jaar 
Perron2 waardig af te sluiten, afscheid te 
nemen van vaste bezoekers en onze buren 
– de bewoners van Nij Ylostins – , spullen 
een nieuwe bestemming te geven, op te 
ruimen en het pand en de tuin voor de 
verhuurder netjes op te leveren.


