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Voorjaar! De mooiste tijd van 
het jaar met ontluikend groen. 
De 'Johanna Jacoba' ligt voor 
de wal om de eerste gasten te 
verwelkomen. Hopelijk duurt het 
niet lang meer voor het 'IJlster 
bootje' weer kan uitvaren.



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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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
De Zonnebloem, afdeling IJlst en omstreken
Inlichten: telefoon 0515 - 532 671

Stipepunt Drylts
Medewerkers aanwezig wo. en vr. 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

Verschijning 'It Dryltser Kypmantsje'

editie           inleveren kopij verschijning
juni  8 juni  25 juni

In juli verschijnt het blad niet i.v.m. de zomervakantie.
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Omdat de agenda op dit moment leeg is, plaatsen wij deze keer een tekening van de Ruterpolder door Jeroen Deen.



	
     “ 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 



Wij, Henk en Elly Dullaart (83 en 82 jaar oud), wonen 

aan het Croleskwartier en ook wij zijn, net als 

iedereen, verplicht thuis. Onze kinderen en klein-

kinderen wonen allemaal in het ‘westen’, dus zien 

we elkaar alleen via social media. Met mooi weer 

zitten wij vaak voor het huis lekker in het zonnetje 

en we vermaken ons geweldig. Dat is mede te 

danken aan de buurtkinderen, want sinds enkele 

weken worden wij vermaakt door de schooljeugd 

uit de woningen uit de buurt. Deze kinderen komen 

na de lesuren ‘s middags en ’s avonds voetballen 

etc. Prachtig om te zien hoeveel plezier ze hieraan 

beleven. Maar hun eerste vraag aan ons is altijd: ‘Gaat het 

goed met u?’ Lief en hartverwarmend. Daarna brengen ze 

verslag uit van de schoollessen die ze thuis volgen en dan is 

het spelen geblazen. Wij genieten hier erg van en willen 

kinderen en ouders hiervoor graag hartelijk dank zeggen. 

Top!

Bedankt!

Initiatief ‘Stypje lokaal’ goed gesteund

Toch nog een aubade
Op 27 april was ik rond 10.00 uur in mijn 
achtertuin en ineens hoorde ik op het 
Frisiaplein enkele koperblazers het 
'Wilhelmus'  spelen. Ook is er nog het 
'Lang zal hij leven'  gespeeld. 
Ik werd er even stil van. 
Prachtig!

Het IJlster ondernemersinitiatief Stypje lokaal is goed 
aangeslagen in IJlst. In april zijn er maar liefst 181 
stipeboxen verkocht 
waar in totaal 18 
IJlster bedrijven aan 
hebben meegewerkt. 
Bedankt voor deze 
steun en de deel-
name! 

Naast dat dit 

extra omzet (meer 

dan € 8.000,-) voor 

de ondernemers 

heeft opgeleverd, 

wilden we door 

middel van de 

stipeboxen ook 

bewustwording 

creëren voor het kopen 

van lokale producten en daarmee de ondernemers steunen 

in deze bijzondere en lastige tijd. In elke stipebox zaten 

verschillende, veelal verassende, producten van IJlster 

ondernemers. Ondernemers konden op deze manier hun 

bedrijf of een specifiek product of dienst van hun bedrijf 

extra onder de aandacht brengen. Voorbeelden uit de 

eerste twee stipeboxen hiervan waren de vers belegde 

broodjes van de Utherne, verse zuivel van de Wylde 

Boerinne, het speelgoed van Van Beekhuizen Tweewielers, 

de diensten van Jeroen Deen – Deen design, die het logo 

van Stypje lokaal heeft ontworpen, de nieuwe IJlster 

ansichtkaarten van fotograaf Martin de Groot, de bedrijven 

Piepschuimletters.nl, Borrelplank van Petra en het nieuwste 

IJlster bedrijf Potter Tom Ceramics. De specifieke producten 

worden tevens gepromoot in de IJlster webshop op de site. 

In mei volgde de derde en, doordat veel ondernemingen 

weer (deels) opgestart zijn of worden, de laatste stipebox. 

Deze was anders van opzet omdat dit een stipebox was om 

weg te geven. Zodoende kon een ander een hart onder de 

riem gestoken worden in deze, voor velen, éénzamere en 

moeilijke tijd. D.m.v. een actie hebben we daarbij, namens 

alle IJlsters en IJlster ondernemers, alle bewoners van Ny 

Ylostins een hart onder de riem kunnen steken met deze 

speciale ‘hart onder de riem’ stipebox.

Claudia Pool – V/d Dijssel & Johan Steenbeek



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



Lunch en Smoothies

Zin in een vers stokbroodje wit/bruin voor 
de lunch met eventueel een smoothie?

Iedere woensdag, donderdag, vrijdag en zaterdag te 

bestellen vanaf 11.30 uur tot 14.00 uur bij de Utherne. 

De stokbroodjes kosten € 5,95 en de smoothies € 3,75. 

De bestelling van de lunch kun je doen via 06-17226488 of 

06-50657648. Bij bezorgen sturen we een betaalverzoek of 

een factuur. Bij afhalen kun je pinnen. Wij houden rekening 

met de maatregelen om iedereen veilig te laten afhalen. Bij 

bezorgen bellen we aan en zetten je bestelling op de stoep!

Popmawal 3
Tel. 0515 531388

Al uw vertrouwde snacks en heerlijke plates kunt u 
bij ons afhalen.

Openingstijden:
Woensdag  12.00 – 13.00
   17.00 – 20.00
Donderdag   12.00 – 13.00
   17.00 – 20.00
Vrijdag   11.30 – 13.30
   17.00 – 20.00
Zaterdag   12.00 – 13.00
   17.00 – 20.00
Zondag   17.00 – 20.00

Afhalen en bezorgen voor lunch en diner

Vanaf 1 juni mogen we weer ‘gedeeltelijk’ open en in ieder 
geval tot dan kunt u gebruik maken van onze afhaal- en 
bezorgservice. Vanaf vrijdag t/m zondag staan we voor u 
klaar voor lunch, diner en borrelhapjes. U kunt bestellen via 
onze webshop op de site of even bellen met 0515-531315. 
Uiteraard houden wij ons aan de richtlijnen van het RIVM. 
We hopen jullie graag weer op ons zonovergoten terras te 
mogen begroeten voor een diner, lunch of borrel of gezellig 
binnen in ons café en restaurant. 
Voor nu; blijf allemaal gezond!

HCS De Utherne, Stadsherberg Het Wapen van IJlst en 
Snackbar De Witte Kat zijn u in deze Coronatijd graag van dienst!

 

 

Graag tot ziens!

Galamagracht 2-4
8651 EB IJlst, Nederland

wapenvanijlst.nl

(+ 31)515-531315

info@wapenvanijlst.nl

Houd ook onze social media in de gaten!
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NIJS ÚT IT WAPEN 











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

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Hier had 

uw 

advertentie 

kunnen 

staan!
Informeer naar de 

mogeljkheden.

info@itdryltserkypmantsje.nl



Van de stamtafelVan de stamtafel

‘Morgen mannen. Hebben jullie nog wat aan Koningsdag 

gedaan?’ ‘Nou nee Piebe, er was immers niets te beleven. 

We hebben maar wat in de tuin gezeten, mooi in het 

zonnetje.’ ‘Bij ons was het niet anders, mannen. Ik zou nog 

wel even een tompouce halen voor bij de koffie. Stonden er 

wel een man of acht te wachten voor de deur van de 

bakker. Ik heb daar wel twintig minuten gestaan voor ik de 

winkel in kon. Wat een drukte. Het leek wel of heel IJlst zin 

had in wat lekkers. ’s Middags waren mem en ik nog even 

te fietsen. Komen we langs de ijssalon en wat denk je? Daar 

ook rijen voor de deur, maar…mooi op afstand. Wij hebben 

even lekker gefietst, want je wilt er toch ook wel even uit,

zeker als het mooi weer is. Maar je kunt nergens aansteken,

dat wij hebben zelf maar wat leeftocht voor onderweg 

meegenomen. Ik zou anders wel graag weer eens naar de 

kapper willen. Man, man, ik heb toch een bos haar op de 

kop.’ ‘Pas dan maar op voor hooibroei, Piebe, maar zo hou 

je ook mooi de centen van de kapper op zak.’ ‘Nou mooi 

niet. Ik heb een nieuwe pet moeten kopen. Met al dat haar 

paste mijn oude pet niet meer. Dat geld had ik liever bij de 

kapper uitgegeven.’ ‘Heel wat anders, Piebe. Heb je gezien 

dat ze in de Geeuwkade een gat hebben gegraven voor het 

leggen van een kabel?’ ‘Ja wis mannen, hoe krijgen ze het 

in de kop, wat een planning, wat een afstemming. Die 

Notamannen hadden de straat er weer mooi vlak in liggen, 

komen die kabelleggers nog geen twee weken later de boel 

weer opgraven. En je zult het meemaken, binnenkort gaat 

de straat weer op zijn kop als ze die glasvezelkabels gaan 

leggen.’ ‘En Piebe, neem jij ook glasvezel?’ ‘Ik niet. Mijn 

internet is snel genoeg en ik hoef ook geen snellere televisie. 

Ik kan nu de ondertiteling al haast niet volgen. Nou mannen, 

ik zal weer naar mem, die heeft ook zonder glasvezel de 

aardappels rap op tafel.’

‘Memento mori’
Hekwerk begraafplaats gerenoveerd

Misschien heeft u het de afgelopen tijd al gezien: het 

hekwerk van onze begraafplaats heeft de afgelopen 

paar maanden een flinke onderhoudsbeurt ondergaan.

Wat is er precies aan het hek gedaan?

Meerdere bedrijven zijn met het hek bezig geweest. Het 

is gerepareerd en bij de straler geweest, zodat de oude 

verflagen zijn weggehaald. Het hekwerk heeft inmiddels zijn 

oorspronkelijke kleur weer terug. De woorden ‘Memento 

Mori’ zijn ook weer goed leesbaar en mooi gearceerd. Dit 

valt direct op als u de begraafplaats bezoekt. Cees Zijsling 

was de hoofdaannemer. ‘De mannen hebben hard 

gewerkt om het hekwerk te kunnen renoveren. Ze 

hebben vakwerk geleverd om een jarenoud hek 

weer op te knappen’, zegt Gerwin Post van de 

gemeente Súdwest-Fryslân. Metselaar Tjalsma 

Metsel- en Voegbedrijf uit Arum heeft vervolgens de 

voor het hek liggende geeltjes (zo heet de steensoort) 

er weer in gemetseld en Nota Infra heeft het straat-

werk afgerond.

Nieuwe planten en bomen

Het hekwerk is niet het enige dat is opgeknapt. 

Het afgelopen jaar is het groen ook onder handen 

genomen. Zo zijn er nieuwe planten in de groen-

strook tussen het oude en nieuwe gedeelte geplant, 

omdat de oude planten de droogte niet hadden over-

leefd. Daarnaast zijn er verschillende nieuwe bomen 

geplant op het nieuwe gedeelte van de begraafplaats en 

heesters tussen de graven in. Hiermee wil de gemeente 

een meer parkachtige omgeving creëren. Verder is vanaf 

de nieuwe ingang het eerste veld rechts ingezaaid met 

een bloemenmengsel. ‘Zodra de bloemen bloeien mogen 

bezoekers deze plukken om zelf een boeket samen te 

stellen en dit bij de graven neer te leggen’, legt Post uit. 

Er worden daar (voorlopig) geen graven uitgegeven. In de 

toekomst wil de gemeente ook nog meer kleurrijke bloemen 

planten op het kindergedeelte van de begraafplaats en 

rondom het oude gedeelte nieuwe bomen plaatsen.



                         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

Oud papierdata 2020
CMV Concordia

27 mei?
24 juni
22 juli

Data onder voorbehoud!
CMV Concordia IJlst

Actie! Actie! Actie! 

Shawl (t.w.v. € 12,50)

 CADEAU

Bij besteding vanaf € 50,00
(geldig t/m 13 juni)

Gelukkig, we gaan de 
goede kant weer op. 

Daarom zijn de 
openingstijden weer 

aangepast. 
Nu van 11.00 – 17.00 uur 

open!



Houd afstand!
Dat is het credo van premier Mark Rutte. Houd 
1.50 meter afstand, was vaak je handen en ga 
zo weinig mogelijk op stap.... 
De scholen gingen per 11 mei gefaseerd open, maar 

nagenoeg alle verdere maatregelen bleven t/m 20 mei van 

kracht! Onze regering beziet nu wat de mogelijkheden zijn. 

Het bedrijfsleven, in al zijn facetten, hunkert inmiddels naar 

wat meer armslag. Deskundigen echter melden dat deze 

situatie nog wel geruime tijd kan duren.

Ook in IJlst zien we mededelingen over de 1.50 m. afstand: 

bij de 'grutte brêge'  zijn borden geplaatst om wachtenden 

voor de bomen op voldoende afstand te houden. De 

tuinleden van de Súdergotún aan de Iendrachtswei krijgen 

ook een waarschuwing mee. Bij vishandel Schinkel, die 

vrijdags naast ‘Poiesz’ staat, geen waarschuwingen. Hier 

regelen de klanten zelf de benodigde afstand!

Frits Boschma

Brugfoto's
VVV Waterland van Friesland heeft dit jaar 20 foto's 

onder bruggen geplaatst. Zo hoeft het wachten voor een 

brug in de gemeenten Súdwest-Fryslân en de Fryske 

Marren niet meer saai te zijn. De foto onder de IJlster brug 

is gemaakt door Trynke Jonkman. Het is een fraaie opname 

van houtzaagmolen de Rat.



Herinneringen aan de 2e Wereld Oorlog

Dit jaar zijn 4 en 5 mei ingetogen herdacht en gevierd i.v.m. het coronavirus. 
Op 5 mei vierden we het feit dat Nederland 75 jaar geleden werd bevrijd van 
de Duitse dwingelandij. Op 4 mei herdachten we hen die in de oorlog 1940 – ‘45 
zijn omgekomen. Eén daarvan is de IJlster matroos Jan Nooitgedagt, die op 
14 mei 1940 bij een scheepsramp om het leven kwam.

1939. Jan Nooitgedagt in de 
Rúterpolder, waar hij zo 
graag 'aaisykje' mocht.

Op vrijdagmorgen 10 mei 1940 om 

4 uur vielen de Duitsers ons land 

binnen. Ondanks de grote overmacht 

probeerde het Nederlandse leger de 

vijand tegen te houden. Vooral op de 

Grebbeberg bij Rhenen werd op 11, 

12 en 13 mei zwaar gevochten. De 

2 Nederlandse legerkorpsen waren 

echter niet opgewassen tegen de 

geharde en ervaren Duitse SS-troepen. 

Naast grondgevechten werden onze 

soldaten bovendien nog vanuit de 

lucht bestookt door Duitse 

‘Bombenwerfers’. Toen tot overmaat 

van ramp op 14 mei ook nog de stad 

Rotterdam werd platgebombardeerd 

besloot generaal H.G. Winkelman 

te capituleren. Op en rond de 

Grebbeberg zijn ruim 400 soldaten 

gesneuveld. Ze zijn begraven op het 

Ereveld Grebbeberg. Op deze 

begraafplaats staat ook het Nationaal 

Legermonument Grebbeberg. Het is 

een groot kruis, geflankeerd door 2 

leeuwen met de tekst: Den Vaderlant 

ghetrouwe, blijf ick tot in den Doot. 

Het is een ontwerp van de architect 

J.J. P. Oud. Een onbekende dichter 

maakte een lied op de strijd rond de 

Grebbeberg met als titel: In Rhenen 

zijn velen gevallen…

Het slotcouplet luidt:

Duitsers, wij zullen ons wreken
voor ‘t offeren van veel Hollandsch 
bloed.
Want eens komt het uur der vergelding
dan betaalt gij met dubbele bloed!

Jan Ypes Nooitgedagt

Toen mijn vrouw en ik een paar jaar 

geleden deze Erebegraafplaats 

Grebbeberg bezochten zag ik dat er 

naast het Nationaal Legermonument 

nog een ander monument staat met 

als titel: ‘Ter gedachtenis van de 

gevallenen in de meidagen van 1940 

waarvan geen graflocatie aanwijsbaar 

is’ Hier staan zo’n 160 namen in 

gegraveerd op alfabetische volgorde. 

Min of meer toevallig zag ik de naam 

‘J. Nooitgedagt’ staan. 

Dat is de IJlster Jan Nooitgedagt 

(1921-1940), zoon van Ype en Klaske 

Nooitgedagt-Dijkstra. Ype was heibaas 

en grondwerker en woonde aan de 

Eegracht. 

Nadat de ambachtsschool in Sneek 

was afgerond meldde Jan zich als 

vrijwilliger bij de marine in Den Helder. 

Na zijn opleiding kwam hij als stoker 

3e klasse op de kanonneerboot Hare 

Majesteit Johan Maurits van Nassau. 

Op 13 mei 1940 lag deze stoomboot 

in Den Helder. Er kwam bevel om naar 

de Waddenzee te varen en de Duitse 

stellingen aan het begin van de 

Afsluitdijk te beschieten. 

Vervolg op pagina 13

Monument op de 
Grebbeberg bij 

Rhenen



Vervolg van pagina 12

De Duitsers waren toen n.l. bezig de kazematten op 

Kornwerderzand te bestoken.Er zijn ruim 100 schoten door 

de Johan Maurits van Nassau afgevuurd. Op 14 mei kwam 

via de radio de order: Stop vuur en ga via Den Helder naar 

Engeland. Die reis werd aangevangen, maar de Johan 

Maurits van Nassau kwam niet ver. De op wraak beluste 

Duitsers stuurden bommenwerpers naar dit schip, dat 

‘s avonds rond half zeven werd geraakt door 2 voltreffers. 

Dat was ongeveer 10 km. uit de kust ter hoogte van 

Callantsoog. De dodelijk getroffen kanonneerboot zonk, een 

deel van de bemanning dat zwemvesten droeg, wist zich te 

redden. Maar 17 bemanningsleden kwamen om het leven. 

Zij vonden met de Johan Maurits van Nassau een graf in de 

zee. Hierbij was ook de IJlster matroos Jan Nooitgedagt, 

nog maar 18 jaar oud. Zijn ouders hadden nog lang stille 

hoop dat hij bijv. door een Engels schip was opgepikt en 

ooit terug zou komen. Maar dat gebeurde niet…. In 1950 

werd Jan postuum onderscheiden met het Oorlogs-

herinneringskruis met de gespen + oorkonde. 

Zijn naam komt ook voor op het bekende herinneringsraam 

dat nu nog in het oude gemeentehuis aan de Stadslaan zit. 

(zie foto in maart van It Dryltser Kypmantsje). In 2005 is ter 

nagedachtenis aan de omgekomen bemanningsleden een 

monument bij het Kazemattenmuseum op Kornwerderzand 

onthuld met daarop de 17 namen.

* Sommige IJlsters denken dat de Jan Nooitgedagtstraat 
naar deze Jan is genoemd maar dat is niet zo. Die is 
genoemd naar de oprichter van ‘de fabryk’, Jan Jarigs 
Nooitgedagt (1840-1920).

Frits Boschma

KERK-TV
De Protestantse Gemeente te IJlst zendt sinds begin 

dit jaar haar kerkvieringen digitaal uit. Mede dankzij de 

donatie vanuit de Overtuinenfair is deze aanschaf mogelijk 

geworden, waarvoor wij vanuit onze kerkgemeenschap 

erg dankbaar zijn. Juist nu, in deze vervelende tijd van 

het coronavirus, kunnen wij met kerk-tv onze wekelijkse 

kerkdiensten in de Mauritiuskerk blijven meevieren. 

Wilt u kerk-tv ook eens proeven? Of wekelijks beleven? 

Dat kan. Alle uitzendingen zijn vrij toegankelijk via de 

computer, tablet, televisie of mobiel. Een internetverbinding 

is wel nodig. Ga naar de website www.kerkdienstgemist.nl. 

Vul op de zoekbalk de plaatsnaam IJlst in of kies op 

de kaart op Fryslân en selecteer IJlst. Dan verschijnt op 

het schermbeeld het plaatje met de Mauritiuskerk. Klik 

vervolgens op de groene balk Naar Kerk. U kunt de kerk-

dienst live volgen door op de datum te klikken. Of u kijkt 

een kerkdienst terug door op een datum te klikken. Ook 

is het mogelijk om de App van www.kerkdienstgemist.nl 

te downloaden en daarmee het

App-symbool 

van kerkdienstgemist.nl standaard op uw mobiel, tablet of 

televisie te zetten. Heeft u nog vragen over de installatie? 

Dan kunt u contact opnemen met diaken Tjeerd Schrale 

(06-53841169).

 

 

Vragen in Coronatijd
Er is een lied dat zegt: ‘zit net yn noed, wat sil we ite 
of drinke’. Meestal lukt dat nog wel, er is altijd wel 
iemand in de buurt die de boodschappen voor u 
wil doen. 

Wat door deze best lange periode van Corona niet uit 

je trekt, is de nood waar menig mens last van heeft. 

Allemaal vragen die je best kunnen beangstigen. Hoe 

ga je daar mee om? Je kunt jezelf opvreten, waardoor 

je steeds verder in de put komt te zitten. Je kunt ook 

iemand opzoeken en de zorg samen delen. Dat feit op 

zich is al een hele geruststelling van je dagelijks leven. Het 

kan ook zijn dat je christen bent of misschien niet. Maakt 

niet uit. Wat is dan je toekomst? Hoe kijk je daar naar? 

Ook daar liggen mogelijkheden. Ben je nieuwsgierig hoe 

het komt met de wereld waarin wij leven? Wordt alles 

weer zoals het was of wordt alles anders? Hoe komt het 

met jezelf? Met je man/vrouw of met je kinderen? Waar 

leidt dit alles naartoe? Je kunt of je ogen sluiten en 

zeggen: ‘we zien wel waar het schip strand’ of met open 

vizier contact opnemen met onderstaande. Nog even 

de vraag, wie ben ik die dit schrijft? Ik ben al meer dan 

30 jaar pastoraal werker, zowel binnen als buiten de kerk. 

Iedereen is van harte welkom.

Mijn telefoonnummer: 06 2316 3174

Marten Wiersma



 

NOTARISKANTOOR

ELLEMERS

Telefoon 0515 - 42 98 88   

E-mail info@notarisellemers.nl 

Website notarisellemers.nl   

Bezoekadres Oude Koemarkt 77-79, Sneek

Een goede planning van uw nalatenschap kan een bijdrage leveren aan  

het zo voordelig mogelijk overdragen van uw vermogen. 

Gratis inloopspreekuur, elke donderdag van 14.00-17.00 uur. 

Meesterlijk in persoonlijk advies. 

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

 

Runningtherapie in IJlst 
start nieuwe groep

Heb je last van somberheid, lusteloosheid, stress 

of andere psychische klachten, dan helpt 

hardlopen om deze klachten structureel te 

verminderen. Het zeer rustig opbouwen is 

kenmerkend voor Runningtherapie. Het plezier 

aan het bewegen staat voorop. In Juni start ik 

met een nieuwe groep. Ik ben gekwalificeerd 

Runningtherapeut geregistreerd bij de stichting 

Running Therapie Nederland, zie www.

runningtherapie-nederland.nl.

Verzekeraar de Friesland vergoed Running 

therapie vanuit de AV extra. (Voor vergoeding is 

een verwijzing van de huisarts noodzakelijk). Wil 

je graag meedoen in deze groep dan kan je je 

aanmelden via de mail info@praktijkbarttromp.nl 

of even bellen met 0652460191. (Ook voor 

informatie). Voor meer informatie kan je ook even 

naar mijn website gaan. 

www.praktijkbarttromp.nl.



 

Perron2 in coronatijd

Met veel plezier lieten we jullie vorige maand weten dat 

Perron2 nog even doorgaat met een nieuw bestuur. 

Op 1 juni 2021 sluiten we definitief de deuren! 

Het komende jaar wordt, gezien de huidige situatie, een 

bijzonder jaar. Maar Perron2 zou Perron2 niet zijn als we 

daar geen handen en voeten aan zouden geven.

In de tuin wordt inmiddels – binnen de coronamaatregelen – 

alweer voorzichtig gewerkt aan een paradijs voor vlinders en 

bijen, waar het ook voor mensen goed toeven is. Daarnaast 

kijken we welke bestaande activiteiten binnen de huidige 

regelgeving mogelijk zijn en hoe we daar vorm aan kunnen 

geven. We kijken ook naar alternatieven, zoals bijvoorbeeld 

voor onze maandelijkse activiteit 'Rommelruimers' .

Rommelruimers
Zoals jullie weten organiseren we maandelijks 

'Rommelruimers' . Je kan in je eentje of met een groepje, 

gewapend met handschoenen, een grijper en een 

vuilniszak, de buurt van zwerfvuil ontdoen. Iedere maand 

staan we weer versteld van de hoeveelheid rommel die 

verzameld wordt! 

Ons ' rommelruimershart'  is dan ook blij met het overheids-

besluit statiegeld te gaan heffen op kleine plastic flesjes. 

Je kunt natuurlijk nog een seizoen vanuit Perron2 komen 

Rommelruimen maar je kunt je ook aansluiten bij een 

prachtig initiatief: www.supportervanschoon.nl/friesland/ 

en je eigen stukje Friesland schoonhouden.

Heb je vragen, suggesties of ideeën voor dit laatste jaar? 

Laat het weten via info@perron2.nl.

De uitslag van de verloting vv 
YVC 2020

Hoofdprijs € 250  lotnr.  0711

1e prijs € 125  lotnr.  1659

2e prijs € 75  lotnr.  0656

3e prijs € 50  lotnr.  3215

4e prijs € 25  lotnr.  5530

5e prijs € 25   lotnr.  4416

6e prijs € 25  lotnr.  2147

7e prijs € 25  lotnr.  0966

8e prijs € 25  lotnr.  4310

9e prijs € 25  lotnr.  1541

10e prijs € 25  lotnr.  5073

11e prijs € 25  lotnr.  0470

12e prijs € 12,50  lotnr.  3291

13e prijs € 12,50  lotnr.  4635

14e prijs € 12,50  lotnr.  1121

15e prijs € 12,50  lotnr.  1144

De prijzen kunnen afgehaald worden op het 

Frisiaplein 15 te IJlst.





‘Het electrische koken beteekent Gemak, Zindelijkheid 

en Arbeidsbesparing’. Met deze advertentie uit 1933 

probeerde het Provinciaal Electriciteits Bedrijf in 

Friesland klanten te winnen voor haar onderneming. 

Het P.E.B te Leeuwarden is in 1916 opgericht bij besluit 

van Provinciale Staten. Het streven was om op de 

meest economische wijze de gehele provincie Friesland 

van elektrische energie te voorzien. De ‘stroom’ vond 

gretig aftrek. 

Zo was ' it nije ljocht’ ook een hele verbetering ten opzichte 

van een kaars of een gas- of petroleumlamp. De elektrificatie-

graad in onze provincie was in 1960 circa 95 %. In 1976 

werd (na veel protesten) een nieuwe centrale aan de 

Burgumermar gebouwd. De oude centrale in Leeuwarden 

werd in 1990 afgebroken, hier is nu het grote winkelcentrum 

De Centrale.

* IJlst had vroeger een bijzondere stroomleverancier. Op 
2 februari 1912 werd hier de ‘Coöperatieve Vereeniging 
Electra’ opgericht. Het doel was de levering van elektriciteit 
voor licht en beweegkracht aan leden in de gemeente IJlst. 
Er werd op 5 april 1912 een stroomcontract met de firma 
Nooitgedagt afgesloten. Die leverde dus toen de stroom 
in IJlst! De overdracht van ‘Electra’ aan het Provinciaal 
Electriciteits Bedrijf (P.E.B) vond plaats op 20 januari 1932, 
daarna werd de vereniging ontbonden. 
Nu is er weer een Energie Coöperatie actief in IJlst, die 

inmiddels al een eigen ‘Stroomtuin’ heeft. Een veld met 

zonnepanelen, waarvan de opgewekte stroom wordt 

verkocht aan een energiebededrijf. Op 3 maart is gestart 

met de aanleg van de IJlster stroomtuin. Die ligt tussen de 

Zuidwesthoekweg, de Geeuw, de Roodhemstervaart en het 

Industrieterrein. Naar verwachting zullen in mei de panelen 

worden geplaatst  en zal deze duurzame energietuin 

halverwege dit jaar operationeel zijn. Voor het laatste nieuws 

hierover kunt u het beste even een kijkje nemen op de site: 

www.stroomtuin.nl.

Frits Boschma

KOOKT ELECTRISCH!

Uit de oude doos

ATTENTIE!!! - ATTENTIE!!! - ATTENTIE!!! - ATTENTIE!!!
Hondenliefhebbers, die hun honden 

uitlaten op of rond het ijsbaanterrein, 

hebben het vast en zeker al gezien. 

Er zijn borden geplaatst met een 

waarschuwing voor het opruimen van 

de poep van uw hond. Het bestuur 

van de ijsclub wil u vriendelijk maar 

dringend verzoeken om dit ook 

daadwerkelijk te doen! Deze zomer 

zal er weer timmerdorp op en rond de 

ijsbaan zijn en zo nu en dan wordt er 

ook gekampeerd op deze locatie. 

Boer De Vries, die een aantal keren in 

de zomer het gras maait, kan het gras 

niet gebruiken vanwege de vervuiling 

van de hondenpoep. Dus beste 

hondenbezitters, laat u uw hond hier 

uit, ruim de poep dan op! Er staan al 

diverse afvalbakken waar u dit in kunt 

deponeren! 

Alvast bedankt voor uw 

medewerking.

Bestuur ijsclub de ‘IJlster Schaats’



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:
5 juni van 10:00 uur tot 21:00 uur
6 en 7 juni van 10:00 tot 17:00 uur
Veilingavonden:
9 t/m 12 juni aanvang veiling 19:15 uur.

U kunt de te veilen artikelen van die avond bekijken totdat 

de veiling begint.

Stypje lokaal

Het IJlster ondernemersinitiatief 

Stypje lokaal heeft laten zien dat IJlst 

een breed scala aan ondernemingen 

binnen de stadsgrenzen herbergt. 

Ondernemingen, die in deze 

bijzondere en voor veel ondernemers 

lastige tijden, onze steun verdienen. 

Laten we er met elkaar voor zorgen 

dat wij ook na de huidige 

Coronacrisis van hun diensten 

gebruik kunnen blijven maken.



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.

Deel 9
Jelle Hettinga (*1875 te Poppinga-

wier - †?) had op het adres 

Galamagracht 41 een drukkerij. 

Hij bracht 9 ansichtkaarten uit in de 

periode 1912-1915. In 1913 ging 

de zaak failliet. Het faillissement 

werd afgewikkeld door deur-

waarder Doodkorte uit Sneek. Op 

24 september 1914 werd de 

scheiding uitgesproken van Jelle 

Jochums Hettinga en Neeltje Hiddes 

Doevendans, zij was afkomstig uit 

Sneek. Naderhand had weduwe 

H. Zuierveld hier een kruideniers-

zaak, later voortgezet door Freerk 

de Leeuw. Anno 2020 is het een 

burgerwoning.

 

De zaak van Jelle Hettinga was in het 1e pand van 
rechts (foto 1914). Op de gevel staat de tekst: 
Boek- en Handelsdrukkerij

Schoorsteen zuivelfabriek ‘De Hem’ Nijezijl

Het resultaat na jaren van 
verwaarlozing, een deels 
ingestorte piip. Nu er een 
bouwplan voor het fabrieksterrein 
in ontwikkeling is deed zich de vraag voor: wat nu met de 
piip. De één vindt hem waardevol, de ander waardeloos. 
De uitkomst: een berg puin!

Na de sluiting van de eens zo trotse zuivelfabriek 

‘de Hem’ in 1963 kreeg het pand een andere 

bestemming en werd er geen onderhoud meer 

gepleegd aan de schoorsteen (uiterst rechts op 

de foto). 



Gaat uw zoon/dochter na de zomervakantie naar het voortgezet-

onderwijs? Profiteer van de actieweken t/m 31 juli. 

U krijgt 10% korting bij aankoop van een nieuwe fiets + een gratis Monkey Mee! 

*inruil bij deze actie is ook mogelijk 

 

2e Pinksterdag, helaas geen fiets-Elfstedentocht.  

Kom deze dag een E-Bike testen, wij zijn geopend van 10 tot 17 uur.  

Korting op alle nieuwe E-Bike’s van 11%. 

 

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

Van Beekhuizen Tweewielers

       www.vanbeekhuizen-tweewielers.nl
       Galamagracht 34        3851 EC IJlst       
 
                                                                                                             Tel. 0515-531654 

De nieuwe steiger bij het Museum Houtstad IJlst wacht op de eerste gasten 


