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De toren van de Stadslaankerk koestert zich 
nog even in de prachtige kleurengloed van de 
ondergaande zon.n



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
Vanaf 9 mei 2020 start training schansen
Vrijdagavond jeugdtraining 18.00 - 19.00 uur
Maandag 2e  en 1e klas ljeppers (tot 18 jaar) 
groep 1 van 18.45-19.45, groep 2 van 19.45-20.45
Donderdagavond individuele training 18+ leden
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
In juli verschijnt het blad niet i.v.m. de 

zomervakantie.

augustus  10 augustus 27 augustus

september 7 september 24 september

oktober  5 oktober 22 oktober

november 3 november 20 november
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Colofon ' It Dryltser Kypmantsje'  is een uitgave van de Stichting It Dryltser 
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Zuidwesthoekweg IJlst richting Sneek - 'digitale zeefdruk' - Jeroen Deen 2015



	
     “ 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 



Hart onder de riem voor Ny Ylostins
Alle bewoners van Nij Ylostins in IJlst zijn zaterdag 
16 mei verrast met een speciale stipebox. In deze 
stipebox zaten verschillende leuke en lekkere 
producten van IJlster ondernemers. 

Na het afgelopen jaar hebben de bewoners dit hart onder 

de riem meer dan verdiend. Het afgelopen jaar was er voor 

de bewoners veel onzekerheid met betrekking tot de 

bestemming van Nij Ylostins. Lang was het onzeker of en 

vervolgens hoe ze konden blijven wonen waar ze nu wonen. 

Toen hier duidelijkheid over was volgde het coronavirus, 

waardoor vele bewoners meer aan huis gekluisterd zijn 

en veel minder bezoek ontvangen. De ondernemers en 

inwoners vonden dan ook dat deze aandacht meer dan 

verdiend was. De stipebox bestond uit verschillende 

artikelen van IJlster ondernemers. Naast een bloemetje 

van De Haas Bloemen, een geschreven kaart van Martin 

de Groot fotografie, een lekkere hartentaart van De Boer’s 

bakkerij bestond de box uit kwark van de Wylde Boerinne, 

een gezichtsmasker van schoonheidssalon Hilda en een 

lekkere Smoothie van de Utherne. Om IJlst te benadrukken 

was daarbij het speciaal ontworpen logo van IJlst, het 

schip zonder roer, uitgezaagd in piepschuim door 

Piepschuimletters.nl. De kosten van de boxen zijn gefinan-

cierd door donaties van IJlsters en een bijdrage uit het Iepen 

Mienskipsfûns Fryslân. 

Naast deze speciale 

stipeboxen voor Nij 

Ylostins zijn er ook nog 

stipeboxen gekocht en 

gedoneerd aan andere 

inwoners die dit ver-

dienen in IJlst. De 

stipeboxen zijn een 

initiatief vanuit Stypje

Lokaal. Dit IJlster 

‘support your local’ 

initiatief is opgezet 

door en voor onder-

nemers in IJlst die 

door de coronacrisis 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 en daarbijbewustwording te creëren voor het 

lokaal kopen van producten door de inwoners. Daarbij 

konden ondernemers op deze manier hun lokale producten 

onder de aandacht brengen. Deze laatste ‘hart onder 

de riem’ stipebox was de derde en laatste stipebox die 

samengesteld en verkocht is. Totaal zijn er zo’n 240 

stipe-boxen verkocht sinds het uitbreken van 

decoronacrisis.

Fierljeppers door Coronacrisis pas in 2021 
naar Lissabon (Portugal)
De Nederlandse Fierljep Bond heeft een klein jaar 

geleden via het organisatiecomité in Lissabon en 

TAFISA (Trim & Fitness International Sport For All 

Association) een officiële uitnodiging ontvangen om 

met een delegatie fierljeppers / polsstokverspringers 

weer namens Nederland deel te nemen aan de 

7e TAFISA World Sport for All Games. 

Dit evenement, met als thema Together Through Sport 

For All, zou plaatsvinden in Lissabon (Portugal) van 1 tot 7 

oktober 2020 en staat onder het beschermheerschap van 

o.a. het International Olympisch Comittee (IOC), de World 

Health Organization (WHO) en UNESCO. Zoals verwacht 

zijn deze TAFISA Games vanwege de coronacrisis nu 

door de Portugese autoriteiten voorlopig verplaatst naar 

18-24 juni 2021. In navolging van het grote succes van 

de voorgaande TAFISA World Sport for All Games is er 

weer een grote variëteit aan traditionele sporten en spelen. 

Daarnaast vinden er eveneens allerlei culturele activiteiten 

plaats. De organisatie verwacht tussen de 7.500 en 

10.000 deelnemers afkomstig uit meer dan 100 landen. 

Lissabon staat bekend als een charismatische en 

vibrerende stad in Europa en heeft uitstekende sport- en 

organisatiefaciliteiten. In overleg met de beide aangesloten 

bonden bij de NFB, het Frysk Ljeppers Boun (FLB) en de 

Polsstok Bond Holland (PBH), zal er weer een delegatie 

worden samengesteld. ‘Als we de voorwaarden van een 
goede fierljepaccommodatie op een geschikte 
demonstratieplek en de sponsoring (reiskosten, kleding 
en vervoer materiaal) weer rond kunnen krijgen is het 
wederom een geweldige opsteker voor het fierljeppen’ 
aldus Pieter Bult, teamcaptain en delegatieleider van 

de Nederlandse Fierljep Bond.

NB: Nadere programmering van het evenement kunt u 

vinden op tafisaworldgames2021.org.



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

De makelaar 

van én voor IJlst



Popmawal 3, tel. 0515 531388

Binnenkort verkrijgbaar: 
KIBBELING & LEKKERBEKJES!
Voor een lekkere snack kunt u terecht bij Snackbar 

De Witte Kat IJlst. Vanaf heden weer milkshakes, een 

nieuwe smaak Sundae ijs, overheerlijk softijs én een 

leuke topping voor de kids!

Openingstijden (t/m 30 juni 2020):

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 – 21.00
Zaterdag 12.00 – 21.00
Zondag  12.00 – 21.00
Vanaf 1 juli weer dagelijks geopend, maandag t/m 
zondag!

 

De eerste weken zijn weer voorbij en wat zijn we blij dat we eindelijk, met een paar beperkingen, weer 

kunnen doen wat we leuk vinden en waar we blij van worden. Als de weergoden ons deze zomer goed 

gezind zijn gaan we er toch nog een mooi seizoen van maken. We hopen dan ook jullie op ons terras (of 

gezellig binnen) te mogen verwelkomen. We hebben in samenspraak met de gemeente nu ook een terras direct aan 

de boulevard van IJlst mogen verwezenlijken. Heerlijk in het zonnetje of lekker in de schaduw onder de parasols. 

Ook de borrel-, lunch- en dinerkaarten zijn vernieuwd. Kortom, we zijn er helemaal klaar voor!

Tot snel.

Groeten, Team Wapen van IJlst

P.s. we zijn nog op zoek naar nieuwe toppers in de bediening. Ben je 16 jaar of ouder, beschikbaar, enthousiast en je wilt 

graag mensen een leuke dag bezorgen? Mail dan je CV naar vacatures@wapenvanijlst.nl of bel met 06-12992722.

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

 

NIJS ÚT IT WAPEN 









Bar ’t Kypmantsje heeft de deuren ook weer open. 
Versnaperingen kunt u nuttigen op ons vernieuwde terras aan de achterzijde.

 

Lunch en Smoothies

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

Iedere dinsdag tot en met zondag te bestellen of gezellig bij ons 

aan een tafeltje. De stokbroodjes kosten € 5,95 en de smoothies 

€ 3,75. De bestelling kun je doen via 06-17226488 of 06-50657648. 

Heb je geen tijd of zin om te koken? Wij hebben 4 verschillende 

plates, waaronder het stoofpotje ‘Nooitgedagt’. We kunnen elkaar 

weer ontmoeten (volgens de richtlijnen van het RIVM) in en buiten 

de Utherne. Van harte welkom! Kijk even op onze website 

www.utherne.nl of op Facebook.



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

‘Mannen, het is me toch wat met dat coronavirus. Er mag 

wel wat meer, maar ik weet het niet, ik zoek de drukte maar 

niet op. Met de Pinksterdagen zat er wel weer wat volk op 

de terrassen, maar meestentijds wel netjes op afstand. Mooi 

voor de horeca dat ze weer een beetje los kunnen, komt er 

eindelijk weer wat in de knip. Op het water was het echt een 

gekkenboel, mannen, het tilde op van de bootjes. Ik was 

even naar de andere kant van de brug en moest mooi twee 

keer wachten op een hele vloot bootjes. Nou heb ik de tijd 

en er is soms ook wel wat fraais te zien, maar toch verveelt 

dat gauw.’ ‘Heb jij daar op jouw leeftijd nog oog voor Piebe, 

voor vrouwelijk schoon?’ ‘Ik mag nog wel over een beetje 

natuur, mannen, maar ik doel op de bootjes. Tweede 

Pinksterdag was het wel heel rustig in de stad. Geen 

fietselfstedentocht, geen gezelligheid met muziek en volle 

terrassen. Zo nou en dan kwam er anderhalve fietser langs, 

maar daar hield het wel mee op.’ ‘Fietsen en wandelen op 

het Sneekerpad was anders ook geen pretje Piebe.’ ‘Nee 

mannen, ik weet er alles van. Ik mag graag even zien bij het 

stukje bûtlân. Ik heb nou een keer wat met de natuur, dat ik 

ga daar vaak even naar de vogels te zien. Onderweg hoor je 

de kikkers kwaken, je ziet reigers in de sloot, ganzen in het 

land en niet te vergeten de planten in de bermen. Laatst 

kwam ik er weer, hadden ze de bermen gefreesd. Dat was 

net met die regendagen. Wat een bende. Water en drek op 

het pad, dat ik dacht bij mezelf, bliksem Piebe, dat wordt 

hem niet, maar weer op huis aan. Het zal anders wel tijd 

worden dat daar weer een laag schelpen op komt.’ ‘Wij 

hebben gehoord dat er geen schelpen weer op komen, 

maar asfalt.’ ‘Dat is niet best, mannen, asfalt op het 

schelpenpaadje. Dan gaat het pad toch helemaal naar de 

knoppen. Wie verzint zoiets. En zo verdwijnt er steeds meer 

van het oude vertrouwde. Nou mannen, ik zal maar eens 

naar mem, daar blijft alles tenminste wel bij het oude.’

De Stroomtuin bloeit. En jij kunt nu al mee oogsten.
Heb je het al gezien? De Stroomtuin is zo goed als af. 
Sterker nog: we zijn al stroom aan het leveren. Elke 
dag stroomt er IJlster zonne-energie het net op. En 
vanaf deze week is onze stroom dus ook te koop. Zo 
wordt onze droom waar: eigen stroom voor heel IJlst, 
beschikbaar voor heel IJlst. Hier lees je hoe het werkt.

Zo haal je onze stroom in huis
De elektriciteit van de Stroomtuin verkopen we aan het 

duurzame energiebedrijf Vandebron. Als je daar nu klant 

wordt, kun je aangeven dat je juist onze IJlster stroom wilt 

afnemen. Vandebron is namelijk het enige energiebedrijf 

waarbij je zelf de opwekkingsbron van jouw elektriciteit kunt 

selecteren. Daarom heten ze zo. Als je nu overstapt, krijg 

jij niet alleen € 100,- welkomstbonus, maar krijgt 

onze coöperatie dat ook. Daar worden we dus 

allemaal beter van. Bekijk het scherpe aanbod 

op www.stroomtuin.nl/vandebron.

Hoe gaat het nu verder?
De laatste panelen worden deze week gelegd 

en vanaf begin juli leveren we dan 100% van 

de capaciteit. Wij gaan ons dan voorbereiden 

op een feestelijke opening. Na de zomer, als 

iedereen weer terug is van vakantie en we 

hopelijk weer meer mensen mogen ontvangen, 

gaan we een grote Open Dag organiseren. Daar 

nodigen we dan heel IJlst en omgeving voor uit. 

Een aankondiging volgt natuurlijk op onze site 

en in ’t Kypmantsje.

Tot slot
Toen we vijf jaar geleden voor het eerst nadachten over een 

eigen zonnepark, wisten we niet wat we onszelf op de hals 

haalden. Want wat een berg werk was het. Nu de voltooiing 

nadert, overheerst de trots. We hebben het toch maar mooi 

voor elkaar gekregen. Als eerste van de Friese elf steden 

wekken we evenveel groene stroom op, als onze inwoners 

samen gebruiken. Denk daar maar eens over na, als je 

langs het veld wandelt. Of als je thuis het licht aan doet. 

Vergeet je niet op de site te kijken? Want als klant van 

Stroomtuinstroom, voelt dat nog beter.

Bekijk het aanbod op www.stroomtuin.nl/vandebron

Bestuur Energie Coöperatie IJlst



                         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

24 juni
22 juli
19 augustus
16 september

CMV Concordia IJlst

Juli maand
Sloggi maand

2 + 1 GRATIS!
(Zolang de voorraad strekt)



Spaanse griep 1918/1919 - ds. Klaas van der Beek, † 1918
De 1e Wereldoorlog duurde van juli 1914 tot 
november 1918. In grote delen van Europa waren 
soldaten in gevecht of paraat voor verdediging van 
hun land. Toen die oorlog afgelopen was togen de 
militairen weer huiswaarts en zorgden zo, ongewild, 
voor de verspreiding van de Spaanse griep.

Nederland was ‘neutraal’ in de 1e Wereldoorlog en deed 

niet mee aan de gevechten. Wel werden in juli 1914 ruim 

200.000 Nederlandse mannen opgeroepen voor militaire 

dienst. Het doel was grens- en kustbewaking. Dat in 

paraatheid brengen van de krijgsmacht werd de ‘Mobilisatie’ 

genoemd. Op 11 november 1918 kwam er officieel een 

einde aan de 1e Wereldoorlog. Alle soldaten gingen weer 

naar hun eigen plaats en namen de griep mee. Veruit de 

meeste slachtoffers van deze Spaanse griep vielen in de 

zgn. 2e golf, dat is van half september t/m half december 

1918. De herkomst van deze ziekte is wat onduidelijk, 

waarschijnlijk is hij via Spanje in Europa terecht gekomen, 

vandaar de naam. In het begin kregen de zieken hoge 

koorts, ze begonnen te hoesten en kregen keelpijn. 

Hierdoor kon men niet meer eten en drinken en de adem-

haling ging steeds moeilijker. Na een paar dagen trad de 

dood in. In Nederland overleden ruim 21.000 personen aan 

dit virus, dat vooral jongvolwassenen trof. Ons land had 

toen 6.7 miljoen inwoners.

Regeringsmaatregelen
Minister Aalberse maakte op 16 november 1918 (na 

Kamervragen!) de volgende maatregelen bekend: 1. goede 

persoonlijke hygiëne betrachten, 2. goed ventileren en 3. 

bijeenkomsten vermijden. Verder werden scholen en 

bioscopen gesloten en zieken mochten geen kerkdiensten 

bezoeken. Volgens de minister van Arbeid Aalberse waren 

er geen andere maatregelen bekend die kans van slagen 

hadden ‘tegen één zóó besmettelijke en zich zóó snel 

verspreidende ziekte’. De regering liet de zorg verder over 

aan lokale bestuurders, instellingen, artsen en verpleegsters. 

In het najaar van 1918 stond het sociale leven in Nederland 

stil. Dit alles doet een beetje denken aan het nu woedende 

Corona virus, maar de rol van de regering is NU geheel 

anders.

Slachtoffer in IJlst
Het is bekend dat in IJlst in elk geval 1 persoon door de 

Spaanse griep is overleden. Dat is de Gereformeerde 

predikant ds. Klaas van der Beek. Hij kwam hier in 1913 van 

Dirkshorn en overleed op 16 november 1918, oud 34 jaar. 

Ds. Van der Beek was gehuwd met Louisa Maria Veldman, 

ze kregen 6 kinderen. Hun laatste kind, een dochtertje, 

werd op 4 januari 1919 in de gereformeerde pastorie aan 

de Zevenpelsen nr. 7 geboren. Het overlijden van deze 

geliefde voorganger maakte in heel IJlst veel indruk. In veel 

gereformeerde gezinnen hing nog heel lang zijn foto aan 

de wand.  Een jaar na het overlijden van Klaas van der Beek 

werd op zijn graf in IJlst een gedenksteen onthuld, aan-

geboden door de kerkelijke gemeente. Het is een rotsblok 

met daarop een opengeslagen bijbel. Hierop staat de tekst 

uit Hebreeën 13:7 ‘Gedenkt uwer voorgangeren, die u het 
Woord Gods gesproken hebben. Volgt hun geloof na, 
aanschouwende de uitkomst hunner wandeling.’ 
Er wordt ook nog naar een andere tekst verwezen: 
Spreuken 4 vers 13, die gaat over het vasthouden van 
de tucht. 

* Tot slot kan nog worden gemeld dat zoon Kornelis 
Maarten Reinder van der Beek, in 1916 in IJlst geboren en 
in 1992 overleden, ook predikant werd in de Gereformeerde 
Kerk. In de 2e Wereldoorlog ‘stond’ hij in Grootegast (Gn.). 
Daar was hij betrokken bij een netwerk dat zich inzette voor 
de plaatsing en verzorging van Joodse onderduikers.

Frits Boschma



Aanleiding tot dit artikel, dan wel dit verzoek aan u, 
is dat het mij als bewoner van ‘de Messingklopper’ 
de afgelopen periode is opgevallen dat er zoveel 
verschillende verhalen de ronde doen over ‘de 
Messingklopper’. Daarom zou ik daar wat meer 
duidelijkheid in willen scheppen. Ook voor onze 
stadsgidsen hopelijk een welkome aanvulling.

Wist u dat? Weet u wellicht?
•  ‘De Messingklopper’ het op 3 na oudste pand 

   van IJlst is (1667).

•  Of dit klopt? Zo niet, laat mij dat even weten! Dank.

•  Zij is aangekocht in 1919 door ‘Vereniging Hendrick 

   de Keyser’, als één der eerste panden in Nederland.

•  Vereniging Hendrick de Keyser (1918 opgericht) 

    inmiddels 430 panden in haar bezit heeft.

•  Doel van deze vereniging is om huizen met een historische

   en/of architectonische waarde te behouden.

   (www.hendrickdekeyser.nl)

•  De Messingklopper’ sinds jaar en dag nog altijd een aantal

   ‘geheimen en mysteries’ bij zich draagt waar onze stads-

   gidsen en Vereniging Hendrick de Keyser erg benieuwd

   naar zijn.

•  Kent u nog mysteries of anekdotes via familie of anderen?

•  Sinds decennia diverse Dryltser families hebben gewoond

   in ‘De Messingklopper’

•  Kent u families? Graag ontvang ik namen en anders

   informatie! Mogelijk weten zij, dan wel hun kinderen, zo

   wel als u een hoop over ‘de Messingklopper’ en draagt u

   dit al jaren bij u of deelt u dit slechts van tijd tot tijd in uw

   eigen omgeving.

•  Niemand precies iets weet over het wapen. 

   Is het een familiewapen?

•  Een persoon of instantie die dit zou kunnen uitzoeken?

•  Nog nooit iemand daar écht een zoektocht van heeft

   gemaakt en wij dit mysterie als mysterie laten.

•  Niemand precies weet wat de betekenis van de tekenen

   vlak boven de voordeur behelst.

•  Gidsen en anderen, meldt mij even uw versie svp! 

   (Er zijn wel verhalen, maar totaal uiteenlopend)

•  Wij graag in contact met u komen als u ons, dan wel

   mij wat meer informatie kunt aanreiken.

•  Ik dat enorm zou waarderen en zo ook Vereniging 

   Hendrick de Keijser

•  U mij kunt mailen met uw telefoonnummer dan bel ik u

   terug om verder af te stemmen: Joostvs2007@live.nl.

Joost van Straaten
Bewoner sinds enige tijd van ‘De Messingklopper’.

Al uw informatie is welkom hoor! Zie ook www.

hendrickdekeyser.nl.

Dank voor uw medewerking!

Wist u dat? - Of weet u wellicht?
De Messingklopper Eegracht 31

Dag inwoners van IJlst en omstreken
Wat een geweldige actie ‘Stypje 

lokaal’. Het gaf ons een doel en het 

gevoel dat wij er niet alleen voor 

staan in deze bijzondere tijd. Heel 

hartelijk dank, organisatie en de 

kopers van deze box! 

We zijn weer open volgens de richt-

lijnen en onze stokbroodjes zijn een 

succes, zodat we daarmee doorgaan! 

Fijn om u weer te kunnen ontmoeten, 

en u te zien genieten van de vrijheid 

even op het terras te zitten met een 

lekker bakje koffie en te genieten van 

de fontein.

Pas op elkaar en blijf gezond!

Liefs,

Fokke en Herma Rosier

Team Utherne

‘Stypje lokaal’
wat een 

geweldige actie!



Nieuw terras bij snackbar De Witte Kat en bar It Kypmantsje

Vanwege de coronacrisis was bar It Kypmantsje volledig 

gesloten en snackbar De Witte Kat beperkt geopend. Maar 

dat betekent niet dat er niets is gebeurd. Achter het pand 

lag een met onkruid overwoekerde opslagplaats. Deze 

ruimte is volledig op de schop gegaan en er ligt nu een 

prachtig aangelegd terras met, tijdens de coronaperiode, 

plaats voor 3 tafels en stoelen. Vanuit de snackbar kunnen 

gasten door de openslaande dubbele deuren naar dat 

terras om daar in alle rust iets te drinken of een hapje te 

eten. Bij een verdere verruiming van de coronamaatregelen, 

en hopelijk binnenkort onder normale omstandigheden, 

kunnen snackbar en bar nog meer bezoekers verwelkomen.

Schaaltjeswedstrijd
Onlangs heb ik middels het Stypebox-initiatief een 

bijdrage geleverd namens mijn pas opgerichte 

keramiek-atelier, te weten een bolletje klei met een 

beknopte werkinstructie voor het vervaardigen van 

een schaaltje. Deze schaaltjes konden meedingen voor 

een geheel verzorgde keramiekworkshop voor twee 

personen. De kunstwerkjes zijn door mij gebakken, 

geglazuurd en afgebakken. Uit de vele prachtige 

inzendingen heb ik drie schaaltjes geselecteerd voor 

jurering:

1.  Het strakke en zorgvuldig gepolijste schaaltje 

     van Gert Jan Slotboom

2.  Het organische bloemenschaaltje van Mieke Bergstra

3.  Het delicate, kwetsbare en lieflijke schaaltje 

     van Kirsten Woltman.

De drie ingezonden schaaltjes hadden een geheel eigen 

karakter en waren prachtig afgewerkt. Na het optellen van 

de punten bleek het prachtige delicate schaaltje van 

Kirsten Woltman de winnaar. Bij deze wil ik alle inzenders 

bedanken voor hun creativiteit. Voor meer informatie 

verwijs ik u naar mijn website: www.pottertom.nl, of via 

mijn emailadres: info@pottertom.nl.

Tom van der Vaart      Potter Tom Ceramics

Jitze Hylkema

 

Vanaf september zijn we bezig geweest met een crowdfundingsactie. Wat zijn er 

veel IJlsters geweest die een donatie hebben gedaan of medewerking hebben 

verleend door een spaarpotje neer te zetten, een actie op te zetten, zelfs een 

benefietconcert is er geweest. Een prachtige en hartverwarmende tijd. 

Ontzettend bedankt, hiervoor!

Op 27 januari is onze Jitze plotseling overleden. Wat hebben wij veel kaarten, 

bloemen, attenties gekregen. Al die mooie woorden hebben ons goed gedaan. 

Jitze heeft een ontzettend grote indruk achtergelaten op zoveel mensen. Dit is voor 

ons een prachtige gedachte en sterkt ons om door te gaan met ons gezin.

De rolstoelbus is er niet gekomen, het geld gaan we besteden aan goede doelen, 

doelen waar Jitze iets mee had. Dit is allemaal nog steeds te volgen via de 

Facebookpagina ‘een coole rolstoelbus voor Jitze.’

Bedankt!

Peter en Tjitske
Doutzen
Yeldau



NOTARISKANTOOR

ELLEMERS

Telefoon 0515 - 42 98 88   

E-mail info@notarisellemers.nl 

Website notarisellemers.nl   

Bezoekadres Oude Koemarkt 77-79, Sneek

Naarmate u ouder wordt, neemt uw afhankelijkheid meer toe. 

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

Gratis inloopspreekuur, elke donderdag van 14.00-17.00 uur. 

Meesterlijk in persoonlijk advies. 

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

Uit de oude doos
Het nu volgende gedicht of lied is 
geschreven door een onbekende dichter, 
waarschijnlijk aan het eind van de 19e 
eeuw. Hij of zij had wat moeite met o.a. de 
d en de t. Het is een levenslied zoals die 
vroeger door straatzangers op pleinen en 
markten ten gehore werden gebracht. 
Vaak ging het over verbroken liefdes, 
drankmisbruik, mishandeling en de dood.

Afscheitsgroed

Dierbre Sofie, hier is mijn hand
En voel mijn kloppend hart
Dat vol van liefde voor U brant
En vol van minnaars smart.

Maar O, wat valt dat afscheid swaar
Helaas in diepe rouw
Sofie houd moed, nog slechts een jaar
En dan word gij mijn vrouw.

En eindelijk scheid het minnaarspaar
En Vrederik trok naar zee
Het schip lag in zijn zeilen klaar
Verliet de veilige ree.

Maar o wat nootlot trof dit schip
na veertien dagen tijt
Het schip dat wierp zich op een klip
De dood was haar bereid.

Sofie die kreeg na korten tijt
De courant en leest haar lot
Maar nouliks heeft zij haar plan  bereid
Of zij riep: O groote God

Mijn Vrederik, die is niet meer
Zij loopt verwoest naar ‘t strand
En werpt zich op den oever neer
Zij maakt zichzelf van kant

(Uit archief Fr. B.)



Genoemd naar de Ierse stad Limerick. Dat is 
een komisch 5-regelig gedicht waarvan de 
regels 1, 2 en 5 en ook de regels 3 en 4 
onderling rijmen. In de eerste regel komt een 
geografische naam voor. Frits Boschma heeft 
een aantal (Friese) limericks gemaakt, die in 
It Kypmantsje gaan verschijnen.

Húshimmelje

In âld-faam út it lytse doarpke Boer
rôp tsjin har dôve, ynwenjende broer:
‘Wij moat’ himmelje, ‘t spul moat yn ‘e sinne,
do moast foar mij sjouwe, skrobje en bjinne’
Mar hij sei: ‘om mij slaan wij ‘t fan ‘t jier mar oer!’

Fr. B.

Limerick (1)

Omroep Max bezoekt fierljepschansen te IJlst
De komende zomer gaat omroep 
Max een serie uitzendingen 
uitzenden over de 12 provincies 
in Nederland. 

Dat Friesland, maar ook het fierl-

jeppen, daarbij niet mogen ontbreken 

is natuurlijk vanzelfsprekend. Nog 

voor de eerste jeugdtrainingen van de 

Fierljepferiening IJlst e.o. op vrijdag-

avond 8 mei van start gingen met de 

noodzakelijke Coronarichtlijnen was 

het het productieteam met Bram 

Römer (de kleinzoon van de bekende 

Piet Römer) van omroep Max die op 

vrijdagmiddag de primeur had van 

de eerste fierljepsprongen op de 

W. Abmaschansen te IJlst. Met een 

drone werden onder schitterende 

weersomstandigheden prachtige 

sfeerbeelden gemaakt van de 

fierljeptalenten Lisse (14), Timo (12) 

en Viënne (10) van der Knaap.

Op de foto: Lisse van der Knaap in 
actie in de polsstok met polshouder 
Emiel van der Knaap en begeleider 

Pieter Bult op de achtergrond.

Helaas is het niet mogelijk om begin juli een timmerdorp te 

organiseren in IJlst. Begin maart waren wij nog enthousiast 

met de voorbereidingen bezig, kort daarna werd duidelijk 

dat door alle beperkingen vanwege het Coronavirus het erg 

moeilijk zou worden om het Timmerdorp 2020 door te laten 

gaan. In de periode daarna werd duidelijk dat het echt niet 

mogelijk is om in 2020 een Timmerdorp te organiseren. Heel 

erg jammer voor alle enthousiaste kinderen en vrijwilligers 

maar de gezondheid van de deelnemers en de begeleiders 

gaat voor alles. Wij geven niet op, volgend jaar in 2021, 

hopen wij samen met al die enthousiaste vrijwilligers toch 

de 3e versie van het Timmerdorp te organiseren.

Bestuur IJlst 750

Timmerdorp 2020 gaat niet door



Buitentrainingen g.v. De Stânfries

 

Informatie van Stipepunt Drylts
Veel mensen zijn niet op de hoogte van de regelingen voor 

inkomensondersteuning en maken daardoor helaas geen 

gebruik van deze regelingen. Heeft u bijv. een laag 

inkomen en kunt u wel wat hulp gebruiken? Wilt u een 

beroep doen op de Wet maatschappelijke ondersteuning 

(Wmo 2015). De gemeente Súdwest-Fryslân heeft onlangs 

een Kansbrief uitgegeven met een overzicht van de 

belangrijkste regelingen. De Kansbrief geeft tevens 

informatie over advies en hulp.  Heeft u vragen over 

de verschillende regelingen, dan kunt u terecht bij de 

adressen die in de Kansbrief staan. U kunt een Kansbrief 

aanvragen door een mail te sturen aan: 

b.popmavanolst@sudwestfryslan.nl onder vermelding 

van Kansbrief, uw gegevens en het aantal kansbrieven 

dat u wilt ontvangen.

Mantelzorgwaardering
Wat is het: Een extra waardering voor mantelzorgers. 

In Súdwest-Fryslân kunt u € 75,00 aanvragen. 

Voorwaarden om dit te kunnen aanvragen zijn:

•   de zorgaanvrager moet woonachtig zijn in de gemeente

    Súdwest-Fryslân;

•   de zorgaanvrager mag voor maximaal twee

    mantelzorgers de waardering aanvragen;

•   de mantelzorger heeft 3 maanden of langer, 8 uur per

    week of meer, onbetaald mantelzorg verleend;

De zorgverlening gaat verder dan de gebruikelijke zorg 

van huisgenoten voor elkaar. In Súdwest-Fryslân kunt u 

de waardering voor 2020 vanaf 1 april tot en met 

31 december 2020 aanvragen. Deze regeling kunt u 

alleen digitaal aanvragen. Dit doet u via 

www.sudwestfryslan.nl (zoek op: mantelzorgwaardering). 

Lukt het niet om de waardering zelf of met hulp van familie 

of bekenden digitaal aan te vragen, neem dan contact op 

met de gemeente Súdwest-Fryslân.

Na het abrupte einde van het gymnastiek- en 
turnseizoen vanaf, hoe toepasselijk, vrijdag 13 maart 
heeft de gymnastiekvereniging de mogelijkheid om 
buiten trainingen te verzorgen met beide handen 
aangegrepen. 

Uit de prachtige filmpjes die we toegestuurd kregen kon je 

zien dat heel veel turners en turnsters absoluut niet stil 

hebben gezeten. Dat werd helemaal duidelijk toen we na 

een goede voorbereiding na 2 maanden ‘rust’ op het veld 

zijn gestart met bijna 160 deelnemers. Vanaf 11 mei is het 

op maandag-, woensdag- en vrijdagmiddag een drukte van 

belang op de sportvelden van YVC. Alle reglementen 

worden super goed uitgevoerd. Er is een looproute uitgezet, 

handen worden bij aankomst en vertrek gedesinfecteerd en 

het breng- en ophaalgebied is bij de fietsenstalling. Alle 

leden, van peuters t/m de selectie, komen 1 uur per week in 

actie mits het weer het toelaat uiteraard. Dat wij de laatste 

jaren zoveel eigen materiaal hebben aangeschaft komt nu 

fantastisch van pas en zo kan er ondanks de beperkingen 

alsnog gedurende 6 weken zeer gevarieerd les worden 

gegeven. De laatste week van de buitentrainingen wordt er 

voor alle groepen een afsluiting georganiseerd van dit zeer 

bijzondere Coronaseizoen. 

Vanaf maandag 17 augustus staan de deuren van de 

Utherne weer open en gaan wij weer volop in actie op, naar 

wij hopen, onze oude vertrouwde manier. De KNGU/Dutch 

Gymnastics is momenteel druk in overleg met NOC/NSF 

hoe om te gaan met de 1,5 meter maatregel binnen het 

turnen. We volgen dit op de voet. Meer info over het 

lesrooster op onze site www.destanfries.nl.



Even een berichtje vanuit het Woon-zorgcentrum Nij 

Sinds de Corona-uitbraak ziet het leven er voor iedereen 

heel anders uit. Wat ooit zo gewoon was is nu even niet 

mogelijk. Ook de bewoners ondervinden dit aan den lijve. 

De vele vrijwilligers die één keer per week of vaker kwamen, 

komen al een tijdje niet meer. De activiteiten die zij deden en 

de gezellige koffie- en theemomentjes zijn komen te 

vervallen, waardoor het vaak stil is in Nij Ylostins. Onze 

geweldige vrijwilligers worden echt gemist, hun betrokken-

heid, de gezelligheid, de activiteiten, de gesprekken en 

hun aandacht. Er wordt wel een aantal activiteiten 

georganiseerd, met een afstand van 1.5 meter van elkaar, 

allemaal volgens de richtlijnen van het RIVM. We hebben 

diverse optredens gehad. Met het mooie weer vonden deze 

in de binnentuin plaats en bij slechter weer in een ruime 

gang. Het is mooi dat er mensen belangeloos willen 

optreden of dat een stichting zoals ‘Sociaal goud’ en ‘de 

Grootste familie’ de artiesten sponseren, waardoor we van 

vele muzikale momenten hebben kunnen genieten. Op 

donderdag 21 mei kwamen Syb van der Ploeg en Henk 

Angenent Nij Ylostins binnen fietsen om de ouderen een 

hart onder de riem te steken. Een mooi en bijzonder 

initiatief. Syb heeft een half uurtje gezongen en de bewoners 

hebben hier volop van genoten en de sfeer zat er goed in. 

U heeft wellicht een foto van dit moment in de krant gezien 

of een klein momentje op TV Fryslân. Wat de bewoners 

helemaal geweldig vinden is de aandacht die zij hebben 

gekregen in de vorm van tekeningen, kaarten, gehaakte 

hartjes slingers, knutsels, de Stipebox, muffins, bloemetjes 

en nog veel meer. De bewoners waarderen dit heel erg en 

het doet hen goed dat er zoveel mensen zijn die hen een 

warm hart toedragen. Zij willen u allen hier hartelijk voor 

bedanken.

Namens de bewoners van Nij Ylostins en Jet Kappelle, 

activiteitenbegeleidster Nij Ylostins.

Heeft u een leuk initiatief of een idee dan kunt u via 

het volgende e-mailadres contact opnemen: 

Jet.kappelle@patyna.nl.

 

Nijs út Nij Ylostins



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:
25, 26, 27, 28, 29 juni van 10:00 uur tot 21:00 uur

Veilingavonden:
1 t/m 4 juli aanvang veiling 19:15 uur.

U kunt de te veilen artikelen van die avond bekijken totdat 

de veiling begint.



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 10

O. Bajema had op het adres 

Galamagracht 2 een niet erg 

florerende drukkerij en boekwinkel. 

Hij gaf 4 ansichtkaarten uit in de 

periode 1927-1931. In 1932 stelde 

hij een medaille beschikbaar bij de 

seriewedstrijden van IJ.V.C. Het 

pand werd naderhand bewoond 

door ciseleur (koperbewerker) 

Bouke Haringa. In 1964 wordt het 

pand gekocht door buurman/

herbergier Pieter Kooij, die het pand 

samenvoegde met Stadsherberg 

‘Het Wapen van IJlst’. Anno 2017 

is het pand in gebruik als biljartzaal.

In het pand links op de foto (uit 1989) was de 
drukkerij van O. Bajema gevestigd.

 

 

Beleef IJlst / VVV heropent binnenkort de deuren
De afgelopen tijd heeft het kantoor van Beleef IJlst / VVV 

aan de Geeuwkade nr. 4 een complete metamorfose 

ondergaan. De indeling van de kantoorruimte is gewijzigd, 

de inrichting aangepast en alles is opnieuw in de verf gezet. 

Ook de presentatie is bij de tijd gebracht en het assortiment 

in de winkel is totaal vernieuwd. Binnenkort worden de 

werkzaamheden afgerond en zal de winkel weer voor 

de eigen inwoners en onze gasten geopend zijn. De 

welbekende cadeaubonnen zijn dan uiteraard weer 

verkrijgbaar, evenals een leuk assortiment cadeauartikelen.

Collecteren in coronatijd
De jaarlijkse collecte staat zoals u gewend bent ‘normaal’ 

gesproken gepland in de 1e week van september, dit jaar 

van 31 augustus tot 5 september, maar niets is meer 

‘normaal’ in deze tijd. Het KWF heeft 3 mogelijkheden 

aangegeven hoe te collecteren in Coronatijd:

1.  Aanbellen met collectebus

2.  Aanbellen met donatiekaart, betaling middels QR-code

3.  Donatiekaart rondbrengen – geen persoonlijk contact

Deze 3 mogelijkheden hebben wij voorgelegd aan onze 

collectanten en daaruit is gebleken dat wij voor de ‘normale’ 

manier met de collectebus 8 collectanten te kort komen. 

Mocht u de collecte toch heel belangrijk vinden en ons 

willen helpen, dan kunt u zich aanmelden via een mail naar 

durkjefeenstra@home.nl. Mocht het niet lukken voldoende 

collectanten te krijgen dan kiezen wij dit jaar voor het 

rondbrengen van de donatiekaarten. Op welke manier er 

ook wordt gecollecteerd, bij deze de oproep:

Geef aan de KWF-kankerbestrijding!

Het blijft heel hard nodig. Wij rekenen op u.

KWF comité IJlst

Durkje Feenstra

Wilma Floris

Mieke Bergstra  



Berco vervaardigt producten in rvs en aluminium, vooral 

voor de voedselindustrie (RVS tanks, machines, leidingwerk 

etc.) maar produceert ook onderdelen voor de pulp- en 

papierindustrie en industriële biogasinstallaties. Daarnaast 

worden onderdelen gefabriceerd voor de civiel techniek en 

de bouw, zoals bv. aluminium- en rvs-leuningwerk, rvs-

afvoerputten en goten, aluminium en rvs-luiken, rvs-riolering, 

enz. Het bouwen van tanks is een van de specialiteiten. 

Berco: een gevestigde naam
Berco bestaat al jaren en is een gevestigde naam binnen 

de RVS branche. Sinds 2013 zijn Oscar Poelstra en 

Feite van der Veen mede-eigenaar van het door Bertus 

en Tjallie de Boer opgerichte bedrijf. In 2015 hebben 

Poelstra en van der Veen de directie overgenomen en zijn 

zij eigenaar van het bedrijf. 

Verbreden productaanbod
Om het productaanbod te 

verbreden is er besloten tot 

de bouw van een nieuwe hal, 

waar tanks en silo’s van 

grotere hoogte geproduceerd 

kunnen worden. Aan duur-

zaamheid is bij de bouw veel 

aandacht besteed. De hal is 

gefundeerd op energieheipalen 

en heeft een vloerverwarmings-

systeem om de hal te kunnen 

verwarmen en te koelen met 

toepassing van warmtepomp-

techniek. Begin volgend jaar 

wordt het bedrijf bovendien 

voorzien van elektrische zonne-

collectoren om energieneutraal te worden. De expansie van 

Berco blijft niet beperkt tot de nieuwe hal bij het bedrijfs-

pand aan de Trompmoledyk 6. Inmiddels  is ook het pand 

aan Trompmoledyk 8 (voorheen Bootservice Theo de Vries) 

aangekocht. Behoefte om flink te groeien is er niet. Het 

verfijnen van het productieproces, de doorlooptijd zo 

optimaal mogelijk houden en blijven inzetten op continuïteit 

van kwaliteit staan voorop. 

Toekomstperspectief
De directie van Berco ziet de toekomst uiterst positief 

tegemoet. Qua oppervlakte/gebouwen is het bedrijf 

helemaal klaar voor de toekomst. De komende jaren zal 

verder gewerkt worden om de energiehuishouding goed 

op orde te krijgen en de afvalstromen te beperken tot 

het minimum. Daarnaast zal het productieproces meer 

gemechaniseerd gaan worden om een goede concurrentie-

positie te behouden in de rvs- en aluminiumbranche. 

Afhankelijk van de omvang van de projecten telt het bedrijf, 

inclusief ingehuurde krachten, 20 - 25 personeelsleden. 

Waarvan ook een aantal leerlingen die worden opgeleid. 

De grote kracht van Berco voor nu en in de toekomst is 

en blijft de grote vakbekwaamheid van de medewerkers 

en de flexibiliteit van het bedrijf.

Nieuwe hal voor Machine- en apparatenbouw Berco BV

Het kan niemand zijn ontgaan, de nieuwe bedrijfshal van Berco op het 
Bedrijventerrein in IJlst. Met een hoogte van 14 meter torent deze hal boven 
de overige bedrijfsgebouwen uit. De bouw van deze hal stelt het bedrijf in staat 
rvs-tanks en silo’s van grotere afmetingen te produceren.

 


