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De Rat genomineerd voor de BankGiro Loterij Molenprijs 2020
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Onze eigen houtzaagmolen De Rat 

maakt kans op de BankGiro Loterij 

Molenprijs 2020. Op dinsdagmiddag

8 september trapte burgemeester 

Jannewietske de Vries de 

publiekscampagne 'Stem op de 

toekomst, stem op De Rat' af. 

Sinds een jaar of tien organiseert de landelijke vereniging de 

Hollandsche Molen samen met de BankGiro Loterij de 

jaarlijkse Molenprijs. Dit jaar strijdt De Rat, samen met drie 

andere molens buiten Friesland, om die prijs van €75.000. 

Wint de IJlster molen, dan wordt het bedrag gebruikt voor 

het inrichten van een opleidingscentrum in de ruimte 

beneden in de molen. Om te voorkomen dat het 

molenaarsambacht uitsterft en molens niet meer kunnen 

draaien, leidt De Rat al sinds jaar en dag nieuwe molenaars 

op. Met dit nieuwe centrum kunnen meer mensen worden 

opgeleid. Daarvan profiteren ook alle andere molens in 

Nederland.

Meer aandacht
Nico Papineau Salm, voorzitter van De Hollandsche Molen, 

was naar IJlst gekomen om de aftrap van de 

publiekscampagne bij te wonen. Hij vertelde dat het met het 

behoud van de ongeveer 1100 molens in Nederland de 

laatste jaren veel beter gaat dan eerst omdat er steeds meer 

aandacht voor deze cultuurhistorische monumenten is én 

omdat de interesse in techniek en ambachten groeit. Want 

molenaar zijn betekent ook zeilmaken, smeden en hout 

bewerken. "Ook  jongeren hebben steeds meer 

belangstelling voor dit vak, en dat is het beste nieuws, want 

zij zijn degenen die de huidige molenaars straks moeten 

opvolgen."

Lees verder op pagina 5



Buitengewoon advies & real isat ie

vloeren

karpetten

gordi jnen

raamdecoratie

shutters 

zonwering

en meer. . .

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

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

© Copyright Stichting It Dryltser Kypmantsje

Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd door 

middel van druk, fotokopie, scan of op enigerlei andere 

wijze, zonder voorafgaande toestemming van de uitgever. 

De uitgever behoudt zich het  recht voor zonder 

voorafgaande kennisgeving, ingeleverde kopij te wijzigen, 

in te korten of te weige-ren. Ingezonden stukken worden 

geplaatst buiten verantwoordelijkheid van de redactie.

Voor aanleg, onderhoud, 

renovatie en (sier)bestrating  

van uw tuin

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



mededelingen
aanvullingen en wijzigingen voor deze rubriek

a.u.b. e-mailen naar jannadeboer@home.nl

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
Wil je ook eens fierljeppen? Kijk voor actuele informatie over 
de fierljeptraining op onze website: www.fierljeppenijlst.nl

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

Modelvliegclub Phoenix IJlst
Modelvliegen: leuk, spannend en niet duur! Wil je een gratis 
proefles? Contact: Bald de Boer. 06-53841334. www.
modelvliegclubijlst.com of www.modelvliegles.nl

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

Volleybalvereniging Stânfries
Trainingen: maandag- t/m donderdagavond
Wedstrijden: vrijdagavond senioren, zaterdag jeugd
voor informatie: info@stanfries.nl

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

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

oktober  5 oktober 22 oktober

november 3 november 20 november

december 30 november        17 december 

Kopij en advertenties

bij voorkeur digitaal aanleveren, uiterlijk op de 

hierboven genoemde data. Adres redactie: 

Galamagracht 12,

e-mail: info@itdryltserkypmantsje.nl

Colofon ' It Dryltser Kypmantsje'  is een uitgave van de Stichting 

It Dryltser Kypmantsje. Oplage: 1.550, redactie en lay-out: 

Edsko Hekman, agenda: Janna de Boer-Zuiderhof, correctie: 

Hinke Visser-Hoogland, druk: BladNL

Kinderen op de Galamagracht - Jeroen Deen 2019



	
     “ 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 



Wist u dat parkeren op de Overkluizing niet is toegestaan?
De Overkluizing in IJlst ligt in een zogenoemde blauwe 

zone. Dit is een gebied waarbinnen bijzondere regels 

met betrekking tot het parkeren gelden. Binnen deze 

blauwe zone mag binnen de vakken - aangegeven 

met blauwe lijnen - geparkeerd worden. In bochten en 

op kruisingen zoals de Overkluizing mag niet 

geparkeerd worden.

Karakteristieke binnenstad
Zoals allen bekend heeft IJlst prachtige overtuinen en is het 

gebied rondom de Overkluizing aantrekkelijk voor bezoekers 

en bewoners. Vrij zicht vanaf de Overkluizing wordt daarom 

ook door bewoners en bezoekers gewaardeerd. Op dit 

moment komt het met regelmaat voor dat er geparkeerd 

wordt op de Overkluizing. Hierbij de oproep de geldende 

regels na te leven om IJlst zo aantrekkelijk en leefbaar te 

kunnen houden.

Handhaving Súdwest-Fryslân
Onze handhavers zijn toezichthouders met opsporings- 

(BOA, Buitengewoon Opsporingsambtenaren) en 

geweldsbevoegdheid. De handhavers zijn in dienst van de 

gemeente en werken veel samen met de politie. Onze 

handhavers richten zich onder andere op de controle van 

evenementen en vergunningen, illegale dumpingen 

(zwerfafval), jeugdoverlast, parkeerproblemen en 

bijtincidenten door honden. Onze handhavers zijn te 

herkennen aan hun landelijke uniform. Ze maken hun rondes 

door de gemeente te voet, met de dienstauto, per boot of 

op de bike. Samen met de inwoners willen wij onze 

gemeente veilig en leefbaar houden. Onze handhavers 

spelen hierin een belangrijke rol, maar kunnen niet zonder 

jou als inwoner. Is er overlast bij jou in de buurt?

Doe dan een melding overlast:

•  via onze website www.sudwestfryslan.nl 

     Iets Melden > Overlast melden)

•  of via het telefoonnummer 14 0515 (tijdens kantoortijden)

Je kunt onze handhavers volgen via Twitter– en Instagram.

vervolg artikel voorpagina "De Rat genomineerd"

Grutsk
Na het toespraakje van de Hollandsche Molen-voorzitter 

was de beurt aan burgemeester Jannewietske de Vries. 

'Ongelooflijk mooi' , noemde ze het dat de BankGiro Loterij 

en de Hollandsche Molen elk jaar een prijs uitreiken aan de 

molen die de meeste publieksstemmen bijeen weet te 

brengen. "Molens kunnen zo'n steuntje in de rug goed 

gebruiken en natuurlijk gun ik de prijs van dit jaar van harte 

aan De Rat. Ik ben echt  'grutsk'  op deze molen. Elke keer 

als ik hier langs kom, de wieken zie draaien, de geur van 

het hout ruik en het gebint hoor kraken, geniet ik. Het is 

een feest voor alle zintuigen." 

Ook, zo vertrouwde ze de aanwezigen toe, ontbijt ze 

iedere dag op een plank van De Rat. "Dat kan ik iedereen 

aanraden, dat is een goed begin van de dag." Met één 

doelgerichte slag met een stevige bijl wist ze daarna een 

touwtje op een fors hakblok door te hakken. Aan de 

stelling van de molen werd op hetzelfde moment een 

banier zichtbaar met  de tekst 'Stem op de toekomst, stem 

op De Rat.'  Een oproep die de burgemeester van harte 

onderschreef. "Hiel Fryslân moat stimme, deze molen 

verdient het."

Stem ook voor het opleidingscentrum in De Rat, en 

daarmee voor de toekomst van alle molens in Nederland. 

Dit kan tot donderdag 1 oktober 12.00 uur via 

molenprijs.nl/deRatIJlst
Onder alle stemmers wordt een exclusief 

molenarrangement t.w.v. €450 verloot. Sowieso levert elke 

stem De Rat één euro op, dus het helpt altijd! 

Meer informatie: www.houtzaagmolenderat.nl/molenprijs.

Peter van Es (voorzitter Stichting Houtzaagmolen De Rat) en 
burgemeester Jannewietske de Vries. Foto: Jeroen Deen



kuperusheeringa.nl 8 IJlst 8 Tel: 0515-335768

Wij maken van uw huis 
een beleving

Brandwondencollecte 2020
In de week van 4 tot en met 10 oktober 2020 is 
het weer zover! In die week wordt de brandwon-
dencollecte weer gehouden. Het zou mooi zijn als  
we gewoon kunnen collecteren, ook in deze 
Coronatijd! Wij beseffen ons des temeer dat het 
best wel een dingetje is, maar hopen en vertrou-
wen op eenieder z’n medewerking. Als we er met 
elkaar om denken kunnen we toch collecteren 
voor het goede doel! Ze hebben ons geld
namelijk zo hard nodig! Natuurlijk moeten we ons 
met elkaar aan de Coronaregels houden, zoals 
handen wassen, niezen in de elleboog en als je 
ziek bent thuisblijven. Maar als we samen goed 
opletten, staat dit een succesvolle collecte niet in 
de weg. We collecteren dit jaar wel gewoon met 
een bus. Daarnaast kunt u ook contactloos 
betalen met een QR-code die op de bus staat. Als 
u de code scant met uw mobiele bankieren app 
wordt dit automatisch in gang gezet.Contactloos 
collecteren met een QR-code is een vrij nieuw 
fenomeen. Iedere QR-code is uniek en gekoppeld 
aan de collectant. De QR-code staat ook op de 
sticker van het legitimatiebewijs van de collectant. 
Wij zijn nog op zoek naar meer collectanten. Dus 
mocht u denken, dat zou ik ook wel graag willen 
doen, voel u welkom! Het is een enthousiaste 
groep medewerkers die zich inzet voor deze 
collecte en daar past u nog prima bij! Schroom 
dus niet en meldt u aan! Mocht u na het lezen van 
bovenstaande nog vragen hebben dan mag u mij 
altijd bellen. Mijn telefoonnr. is 06-14836171.

Namens de brandwondenstichting Annie Postma-
Dotinga

 



Coöperatieve Vereeniging Electra
Begin vorige eeuw begon men er over na te denken op welke wijze men een doelmatige en 
goedkope ‘lichtopwekking’ zou kunnen verkrijgen. Bij voorkeur op coöperatieve grondslag. In 1910 
en ‘11 werden hiervoor in Friesland meerdere verenigingen opgericht. De Zuivelfabrieken waren 
vaak de eigenlijke stroomleveranciers. IJlst volgde in 1912.

‘Electra’ wordt opgericht

Op 19 oktober 1911 was er in IJlst een goed bezochte 

vergadering. Het doel was ‘middelen te beramen tot het 

verkrijgen van electriciteit voor verlichting en beweegkracht.’ 

De IJlster notaris Willem Wierda was voorzitter van een 

voorlopig comité. Er werden allerlei vragen gesteld, vooral 

over de kosten. Daarop kwam een verrassend antwoord: 

‘De kosten van een lamp met een lichtsterkte van 32 

kaarsen zullen per jaar ongeveer 12 gulden bedragen voor 

ruim 1000 branduren.’ Op 2 februari 1912 werd bij notaris 

Wierda de Coöperatieve Vereeniging Electra te IJlst 

opgericht. Het bestuur bestond uit 5 leden: Jarich 

Nooitgedagt, fabrikant, Evert Zwolsman, scheepsbouwer, 

Uiltje Woudstra, fabrikant, Klaas Klaassesz, arts en Douwe 

Visser, boekhouder (bij Oppedijk), hij werd ook voorzitter. De 

vereniging had ten doel: ‘verkrijging en levering van 

Electriciteit in IJlst’.

Nooitgedagt

De eerste ledenvergadering werd op 6 april 1912 gehouden. 

Het bestuur werd machtiging verleend om met de firma 

Nooitgedagt een stroomcontract aan te gaan.  De stroom 

werd hier opgewekt door een dynamo die aangedreven 

werd door een stoommachine. Eind 1912 zijn reeds 50 

particuliere woningen aangesloten. De straatverlichting is 

dan ook al 3 weken in werking. Electra maakt in 1921 

bekend dat de prijs per K.W.U. voortaan 40 cent is. Op een 

ledenvergadering in 1922 wordt op advies van het bestuur 

besloten tot een contractwijziging met de firma Nooitgedagt. 

Deze zal zich nl. aansluiten bij het Provinciaal Electriciteits 

Bedrijf P.E.B. De ombouw van de installatie naar 

wisselstroom gaat Electra 7.000 gulden kosten. Hiervoor 

wordt een lening afgesloten bij de Spaarbank IJlst. Het 

voltage wordt verdubbeld.

Overname en opheffing

Het bestuur van Electra deelde in april 1930 mede dat er 

een uitbreiding was van 27 lichtpunten, 14 stopcontacten 

en 2 motoren van resp. 20 en 4 pk. Er wordt onderhandeld 

met het P.E.B over een overname van de vereniging. Minne 

Fijlstra (boekhouder bij Nooitgedagt) wordt benoemd tot 

plaatsvervangend bestuurslid. Op een talrijk bezochte 

vergadering in oktober 1931 wordt besloten de Coöp. Ver. 

Electra over te dragen aan het P.E.B te Leeuwarden, dit met 

alle bezittingen, schulden, lusten en lasten. Niemand zal hier 

nadeel van hebben. B & W van IJlst keuren deze overname 

ook goed. In Ons Gebouw (aan de Eegracht) was op 

21 januari 1932 een druk bezochte buitengewone 

ledenvergadering van Electra. Voorzitter Douwe Visser sprak 

van een feestelijke avond en een weemoedige voorzitter…..

Hij was al 20 jaar onafgebroken bestuurslid van de 

vereniging. Izaäk Kuipers bedankte voorzitter Visser voor het 

vele werk dat hij had verricht in het belang van de gehele 

IJlster bevolking. Bode Jan Schilstra (in IJlst ‘Jan Ljocht’ 

genoemd) behield zijn functie als meteropnemer bij het 

P.E.B. Tot slot gaf Jelle Thymens Nooitgedagt, op verzoek 

van de voorzitter,  nog enkele humoristische voordrachten 

ten beste. De vergadering werd na middernacht gesloten!

1920. Een 'stroompaal' naast de Messingklopper. Was 

tevens lantaarnpaal.

Ondergronds

Vanaf 1932, ‘33 begint het P.E.B met het ‘electrisch net’ 

ondergronds te maken. In 1933 schreef iemand in de krant: 

’Plaats alle electrische leidingen ondergronds ter verfraaiing 

van het Friese landschap’. Niet iedereen was blij met het 

ondergronds brengen van het ’electrisch’.‘Âlde Sjoerdsje 

Bokma, se wenne op Uilenburg 28, sei op ‘e buert: Yn ‘e 

Bibel stiet dat de wereld troch fjoer fergean sil. No bringe se 

it fjoer yn ‘e grûn. Dit komt net goed!’

Frits Boschma



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.

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

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

 
 

 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. 
 



Van de stamtafelVan de stamtafel

‘Hoe staat het eigenlijk met de plannen voor Nij Ylostins, 

mannen?’ ‘Geen idee Piebe, wij hebben al tijden niks meer 

gehoord.’ ‘Maar wat zal er nu gebeuren met het gebouw? 

Gaat het plat, wordt het verbouwd? Wanneer komen we nu 

eens aan de weet hoe het verder gaat. Van Stadsbelang 

verneem je ook niets.’ ‘Nee, klopt Piebe, wij willen ook wel 

eens bijgepraat worden’ ‘Ik hoorde ook dat de gemeente 

het oude gemeentehuis hier weer in gebruik wou nemen. 

Dat zou me toch wat wezen. Nou zie ik de laatste tijd wel 

veel volk die kant opgaan, dat ik dacht, het kan nog wel 

waar zijn ook.’ ‘Nee Piebe, dat heb je mis. Die mensen gaan 

naar de bus van het borstonderzoek.’ ‘Nou dat zal dan wel, 

maar ik zag er ook mannen en jongvolk naar toe gaan. Het 

lijkt me, dat die niet voor die bus komen.’ ‘Piebe, je loopt 

weer eens achter. In het oude gemeentehuis zit de GGD. 

Daar testen ze op Corona. Maar maak je geen illusies, er 

komen echt geen ambtenaren weer naar IJlst, ze hebben 

plek zat in Sneek.’ ‘Nou mannen, dat weet ik zo net nog 

niet. In de krant stond dat ze tien miljoen aan mensen van 

buiten inhuren. Daar kun je heel wat volk van betalen en die 

lui moeten toch ook ergens een plekje hebben.’ ‘Zal wel 

Piebe, maar veel van die ambtenaren werken gewoon thuis 

vanwege Corona.’ ‘Is dat zo? Dat verklaart natuurlijk wel 

veel. Je kreeg al nooit een ambtenaar te pakken en dat lukt 

nou helemaal niet meer nou die mensen thuis werken. Dat 

levert trouwens wel een mooie bezuiniging op dat 

thuiswerken. Dan is het gemeentehuis in Sneek nu natuurlijk 

ook veel te groot. Kunnen ze wel wat panden verkopen of 

verhuren. Levert ook weer geld op. Ja mannen, dat 

thuiswerken heeft veel voordelen. Maar ik zal weer eens op 

huis aan, naar mem, die werkt al jaren thuis.’

9e Brommertocht Bar het Kypmantsje op 23 augustus 2020
En dan is het zondagmorgen 23 augustus en breekt 

de dag aan dat een verlate brommertocht van start 

gaat. Normaliter rijden we de tocht in de maand mei 

maar door de corona is alles dit jaar wat anders dan 

anders. Maar desalniettemin was de opkomst ietsje 

minder dan voorgaande jaren, maar er reden ruim 

50 brommers mee. 

De deelnemers konden zich inschrijven vanaf 10 uur en 
werden door René en Wendel ontvangen met koffie en 
cake. Na het inschrijven werd rond 11 uur aan de tocht 
begonnen. een tocht die vrijwel droog verliep op een paar 
kleine buitjes na. Maar helaas, voor enkelen van ons verliep 
de tocht niet geheel vlekkeloos. Al na een 
paar kilometer was er iemand met een lekke 
band en ook de Kreidler van Kees uit 
Harlingen had er weinig trek in, maar met 
horten en stoten is hij toch op eigen kracht 
weer goed thuis gekomen. We zijn via 
Folsgare,Tjalhuizum, Scharnegoutum, Bozum 
naar Oosterwierum gereden, alwaar 
we de eerste stop hebben gemaakt. Daar 
gingen ook de hemelsluizen even open. 
Gelukkig stond er een bushokje, waar op dat 
moment even de 1.50 meter afstand van 
elkaar werd vergeten. Na de stop werd de 
weg vervolgd naar Rauwerd en Reduzum en 
via Idaerd naar Grouw alwaar we de lunch 
hebben genuttigd en de kelen even 
gesmeerd om de smaak van de tweetaktolie
weg te spoelen. Na de stop van ruim een uur 
door naar Birstum, Nes, Akkrum, Terhorne, 

Goingarijp, Broek Noord naar Joure alwaar even een 
rokerspauze werd gehouden. Van Joure naar 
St. Nicolaasga, Spannenburg weer terug naar IJlst wat ons 
ruim 85 km. op de klokken bracht. En ja, dan is het gezellig 
nazitten en eten en drinken bij Bar It Kypmantsje en even 
napraten. Ook moet nog even vermeld worden dat de 
dames op deze dag ook ruimschoots aanwezig waren en 
niet te vergeten de ploeg uit Gaasterland. Zij waren er bijna 
allemaal. Mensen, allemaal bedankt voor jullie opkomst 
namens familie Toonstra; Henk Koopstra en Harry de Jong, 
want zonder jullie hebben we ook geen rit.



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Engels 
conversatie 

examentraining 

bijles 

www.talkingmatters.nl 

06-42837242 

Locatie: Perron2  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

Leuke items

prachtige prints 

en kleuren 

in de nieuwe 

najaarsscollectie

Ook voor een 

cadeautje 

kun je bij ons 

terecht.

Loop gezellig 

binnen bij ons 

in de Boutique



Galamagracht 5 en 6

In het pand Galamagracht 5 (links) is 

nu IJssalon Noccio gevestigd. De 

afgelopen warme zomer heeft dit 

bedrijf in de kaart gespeeld! Heel veel 

klandizie! Daarnaast woont al heel lang 

de familie Symen Heeringa. Eerst in 

gebruik als woning, winkel en 

schilderwerkplaats. Later alleen als 

woonhuis. De voorgevel is in 2001 

keurig in oude stijl gerestaureerd.

* Frits Boschma

Deze foto is van rond 1960. Jentje Jans Nooitgedagt koopt 

dit huis in 1911 voor fl. 3.300,00. In de 2e Wereld Oorlog 

was deze woning een belangrijke schuilplaats voor Joodse 

onderduikers. In 1969 vestigt Meindert van der Veen zich 

hier met het ‘IJlster Warenhuis’. De voorgevel wordt 

verbouwd tot zoals hij er nu uit ziet. In 1991 komt de fam. 

Yeung hier met een Chinees restaurant. Daarna kwam er 

nog een andere Chinese familie, maar nu dus: 

IJs- en koffiesalon Noccio. Michiel Troelstra vestigt zich rond 

1930 in het pand Galamagracht 6 als ‘erkend installateur’. In 

1947 laat hij de voorgevel verbouwen met de deur in het 

midden. Troelstra vertrekt naar Sneek en in 1952 koopt 

schilder Jaap Heeringa deze zaak. In de verkoopakten van 

beide huizen meldde de IJlster notaris Willem Wierda: 

Staande op den beste stand van IJlst...’

Heden & Verleden



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 september van 10:00 uur tot 21:00 uur
26 en 27 september van 10:00 tot 17:00 uur

Veilingavonden:
29 september tot en met 2 oktober aanvang 
veiling 19:15 uur
U kunt de te veilen artikelen van die avond bekijken 
totdat de veiling begint.



Magazijn de Vlijt, Eegracht 42, omstreeks 1965. SOLA is 
een bestek-merk.

De volkstuin een ‘Hof van Eden’ in tijden van corona
Een kletsnat voorjaar en enkele zeer droge periodes 

mochten niet verhinderen dat alle percelen op het 

volkstuincomplex in IJlst dit jaar verhuurd zijn. In het 

verleden ontsierden braakliggende percelen – bedekt met 

plastic – de tuinen nog wel eens of moesten tuinders 

noodgedwongen extra percelen adopteren, maar daar was 

dit jaar geen sprake van. Er is nu zelfs een heuse wachtlijst 

om een perceel met ‘zwart goud’ te bemachtigen. Waar dat 

aan ligt? Joost mag het weten. Misschien heeft de 

lockdown in maart en daarmee de vergrendeling van het 

land er iets mee te maken. We konden niet meer vertrekken 

naar paradijselijke oorden over de grens. De met zwart 

plastic bedekte percelen lonkten en werden nu een 

potentieel ‘Hof van Eden’. Een frisse neus halen mocht nog 

wel van Rutte en waar kan dat nu beter dan op een 

volkstuin? Aangemoedigd door lege schappen – met name 

die van wc-papier – heeft er misschien aan bijgedragen. 

Hoewel wc-papier kweken misschien een stap te ver is, 

raakten desalniettemin de percelen op de Himdykstún en 

Súdergotún in rap tempo allemaal verhuurd, waardoor de 

volkstuinvereniging nu met een wachtlijst werkt. Wie nu een 

tuintje wil komt op de lijst te staan. Normaal is de simmer 

fan Fryslân tjokvol activiteiten: van Sneekweek tot de PC in 

Frentsjer. Maar helaas gooit corona ook hier roet in het eten. 

Zal dat de grote belangstelling dit jaar voor de groentemarkt 

verklaren? Eén ding staat als een paal boven water: de 

coronacrisis heeft meer bewustwording voor het lokale 

gecreëerd en wat is nou meer lokaal dan de boontjes 

verbouwd in de IJlster klei? Die boontjes waren dan ook op 

beide markten (25 juli en 15 augustus) als eersten 

uitverkocht. De groentemarkt op de Súdergotún ging om 

half tien ‘open’, maar de 

mensen stonden al om 

kwart over 9 in de rij. Al 

snel waren alle verse 

groenten verkocht, maar 

ook de ingemaakte zoet-

zuur en jam gingen als 

warme broodjes over de 

toonbank. Dat was 

mede te danken aan 

een enthousiaste markt-

koopvrouw die, gewa-

pend met courgettes en

rode bieten, fietsers en 

auto’s tot stilstand 

maande en naar de 

marktkraam verleidde. 

De markt, met in achtneming van de RIVM-maatregelen, 

was een groot succes. Het heeft een mooi zakcentje voor 

de vereniging opgeleverd. De rodebietentaart moest 

bezoekers naar de eerste markt lokken. Hoewel eerst wat 

huiverig was deze taart om op te eten! Daarnaast had één 

van de tuinders een reuzen pompoen gekweekt. Bezoekers 

mochten raden hoeveel kilo deze kanjer woog. Degene die 

het dichtst in de buurt van het juiste gewicht zat kreeg de 

pompoen mee naar huis. Koen zat er met 15 kilo het dichtst 

in de buurt en nam de pompoen mee naar huis. 

Waarschijnlijk hebben Koen en zijn familie de hele maand 

pompoensoep gegeten.

Hendrik Tamsma

KERK-TV
De Protestantse Gemeente te IJlst zendt sinds begin dit jaar 

haar kerkvieringen digitaal uit. Het coronavirus heeft tot 

gevolg gehad dat eerst geen en vanaf 1 juli een beperkt 

aantal mensen tijdens de kerkviering in de kerk aanwezig 

mogen zijn. In het afgelopen halfjaar zijn daarom samen met 

de gemeenten Heeg-Gaastmeer-Oudega SWF-Oosthem/

Abbega/Folsgare-Hommerts/Jutrijp de kerkdiensten 

gevierd. Een unieke samenwerking. Al deze kerkdiensten 

kunt u op het internet nakijken. De zondagochtenddienst 

wordt nu door circa 200 thuisadressen gevolgd. En later in 

de week door nog eens 50 tot 100 kijkers beleefd. Dat zijn 

werkelijk mooie aantallen. Wilt u de kerkdiensten vanuit de 

Mauritiuskerk ook volgen? 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 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 kerkdienst live volgen door op de datum te 

klikken. Of u kijkt een kerkdienst terug door op een andere 

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 

Tjeerd Schrale (06-53841169). Wilt u een donatie doen ter 

ondersteuning van ons kerk-tv? Heel graag! Het 

bankrekeningnummer is NL 48 RABO 0326 1042 67 t.n.v. 

Diaconie PG IJlst. En natuurlijk bent u ook welkom op 

zondagochtend in de Mauritiuskerk om 9.30 uur. De 

kerkdiensten worden gehouden met inachtneming van de 

regels van het RIVM.

 

 



NOTARISKANTOOR

ELLEMERS

Telefoon 0515 - 42 98 88   

E-mail info@notarisellemers.nl 

Website notarisellemers.nl   

Bezoekadres Oude Koemarkt 77-79, Sneek

Bij een scheiding wilt u de zaken graag goed regelen. Wij regelen alles 

voor u, goed en vertrouwd. Met aandacht voor u en uw gezinssituatie. 

Gratis inloopspreekuur, elke donderdag van 14.00-17.00 uur. 

Meesterlijk in persoonlijk advies.

Scheiden.
Goed regelen! 
Voor beide partijen...

Perron 2 gaat 
‘Coronaproof’ haar 
laatste seizoen in

Door de Coronacrisis ziet ook het programma 

van Perron2 er geheel anders uit. Met een 

maximum van 6 deelnemers per activiteit 

gaan we met een aantal activiteiten weer van 

start. Dat betekent in de praktijk dat de vaste 

bezoekers van één of meerdere activiteiten 

als eerste bericht krijgen en zich op kunnen 

geven als ze ergens aan mee willen doen. We 

merken dat hiermee het maximum aantal snel 

bereikt is. Daarom is er helaas op dit moment 

geen ruimte voor nieuwe aanmeldingen.



Op in hoanne…

In âlde hoanne út Hurdegaryp,

rekke fereale op in swarte kyp.

Hij flaaide en kraaide de hiele dei

en de hin lei alle dagen in aai,

mar se sei: ‘Do bist net myn typ !’

Fr. Boschma

Limerick (3)

Oudpapier data 2020
CMV Concordia IJlst

14 oktober
11 november
09 december

Het Stipepunt Drylts zoekt versterking!

Wil jij je inzetten voor mantelzorgers en vrijwilligers in IJlst en 

omstreken? Dan is vrijwilligerswerk bij het Stipepunt Drylts 

wel wat voor jou. Het Stipepunt onderhoudt contacten met 

mantelzorgers, biedt een luisterend oor en denkt mee aan 

oplossingen. Een paar keer per jaar wordt er een activiteit 

voor mantelzorgers georganiseerd (waaronder het 

mantelzorgcafé en de dag van de mantelzorg). Het 

Stipepunt bemiddelt tevens tussen vrijwilligersorganisaties 

en vrijwilligers. Veel mensen zijn op zoek naar een passende 

vrijwilligersfunctie. Het Stipepunt kan daarbij helpen. 

Medewerkers van het Stipepunt zijn op woensdagmorgen 

en vrijdagmorgen aanwezig in het gebouw van de Thuiszorg 

aan de Galamagracht om u te 

woord te staan (in deze corona-

tijd uiteraard alleen na telefo-

nische afspraak). Het werk van 

het Stipepunt is dankbaar 

(vrijwilligers)werk. De medewerkers worden professioneel 

begeleid door de Stichting Sociaal Collectief. Voor nadere 

informatie kunt u bij hen terecht: dhr. Jos van Oostrum, tel. 

06-25.71.70.93, mailadres: j.vanoostrum@

sociaalcollectiefswf.nl. U kunt uiteraard ook contact 

opnemen met het Stipepunt Drylts. De adresgegevens 

staan op pagina 3 van dit Kypmantsje.

Salverda Logopedie zoekt nieuwe praktijkruimte in IJlst!

Salverda Logopedie geeft inmiddels al weer een aantal jaren 

met veel plezier logopedie aan jong en oud in IJlst. We 

zoeken daarbij graag aansluiting in zorg, welzijn en 

onderwijs. Vanwege de groei van onze praktijk zijn we 

naarstig op zoek naar een nieuwe praktijklocatie in IJlst. We 

zoeken een nette geoutilleerde ruimte van minimaal 14 m2 

die voldoet aan de eisen van de huidige 

eerstelijnsgezondheidszorg. Dit kan bij een bestaande 

praktijk zijn op het gebied van (para-) medische zorg, school 

of bedrijfsverzamelgebouw. Heeft u een passende ruimte tot 

uw beschikking die minimaal 2 dagdelen per week 

beschikbaar is (bijv. maandagmorgen en dinsdagmiddag)? 

Dan gaan we graag in gesprek zodat we logopedie kunnen 

blijven geven in IJlst!

Hartelijke groeten,

Brechtsje Sybrandij - van der Weide & Heidi Salverda- 

van Veen, logopedisten

Tel. 06 33 986 200 of 

mail naar heidi@salverdalogopedie.nl



Inside out schilderen voor kinderen en volwassenen bij Korja-Art in IJlst
‘Van binnen naar buiten’ – schilderen wat er in jou leeft en 

wat aandacht nodig heeft. Schilderen is een mooie manier 

om je te uiten, zonder dat je hele verhalen hoeft te vertellen. 

Het komt vanzelf. Ben je benieuwd wat jouw schilderij je wil 

vertellen? Dat kan tijdens Inside out schilderen.

Werkwijze

Hoe zou het zijn als je de eerste lijnen van je schilderij met je 

andere hand gaat opzetten? De controle en perfectionisme 

mag loslaten en lekker uit de bocht kunt vliegen. 

Je kunt laten verrassen door de leuke lijnen die er dan 

ontstaan. Met één of meerdere unieke schilderijen naar huis 

gaat. Dit kun je ervaren tijdens de Inside Out schildercursus 

op dinsdagavond.

Inside out schilderen voor volwassenen:

Waar: Croleskwartier 5 IJlst, in mijn nieuwe atelier aan huis

Tijd: Dinsdagavond van 19.00 uur – 21.00 uur, 6 x

Aantal cursisten: 5 personen ( vol = vol)

Opgeven via: link website: www.korja-art.com ( zie 

workshops )

Prijs: 149,- euro voor 6 avonden

Wie ben ik? Korja van der Werff, beeldend kunstenaar, 

moeder van 3 zonen, leerkracht basisonderwijs, net 

afgerond opleiding transpersoonlijk coachen en creatieve 

therapie.

Inside Out schilderen voor kinderen: (groep 3 t/m 8)

Deze cursus wil ik graag geven ( bij voldoende deelname).

In het weekend van 24 oktober bent u van harte welkom 

om van 11 – 17 uur een kijkje te nemen in mijn OPEN 

atelier. Graag tot ziens!

 

 

  Winnaars van de jeugdcompetitie
  KF Nije Moed 2020

1e Ane Freerk de Vries

2e Robert Keuning

3e Nanke Osinga

  Winnaars van de senioren-
  competitie KF Nije Moed 2020

1e Dennis Damstra
2e Bart Schuurmans
3e Tjerk Bakker

In memoriam Frits Boschma
Voor het ter perse gaan van het septembernummer 
van It Dryltser Kypmantsje bereikte ons het droeve 
bericht van het overlijden van Frits Boschma. Frits 
heeft bijna 40 jaar vooral historische bijdragen 
geleverd aan ons blad. In dit nummer vindt u nog 
een aantal bijdragen van zijn hand. De afgelopen 
maanden waren we juist gestart met enkele nieuwe 
rubrieken van zijn hand, maar helaas is hier een 
abrupt einde aan gekomen. 

Langs deze weg willen wij Frits Boschma hartelijk 
bedanken voor zijn jarenlange inzet voor het 
Kypmantsje en de wijze waarop hij historische en 
belangwekkende bijzonderheden van en over IJlst 
met de IJlster gemeenschap heeft willen delen.
Wij wensen de familie heel veel sterkte met dit grote 
verlies.

Bestuur en redactie van It Dryltser Kypmantsje



    Frits Boschma:     40 jaar bij It Dryltser Kypmantsje

In september 1981 werd Boschma redactielid en schrijver 

over de IJlster Historie. Daarvoor kwam in de Kypman een 

speciale rubriek: IJlster Allerlei. Tot september 1997 is deze 

rubriek 132 keer verschenen! Daarnaast was er ook nog een 

fotorubriekje: Yn ‘e Kiker. Zo verschenen er van zijn hand 

steeds weer verhalen over IJlst in It Kypmantsje. 

Bijvoorbeeld over het samengaan van de Gereformeerde en 

Hervormde Kerk en de Tweede Wereldoorlog. Vorige 

maand verscheen de 1e aflevering van Heden en Verleden. 

Zijn Fryske limericken deden inmiddels ook hun intrede. 

Frits Boschma heeft een uitgebreid archief over IJlst: 

ansichtkaarten, foto’s, aantekeningen, geografische kaarten, 

plakboeken (138!) enz. Hier volgt de 1e IJlster Allerlei die in 

september 1981 in It Kypmantsje stond. Dit stuk is 

aanwezig in het IJlster Stadsarchief.

Rekest uit 1798.

Aan het Gereegte van de Stad IJlst, medeburgers.

Wij ondergetekende burgers en inwoners der Stad IJlst of 

wel eigenaren van huizen en gronden op Uilenburg, in 

overweging genomen hebbende de swaardere belasting, 

wegens ‘t onderhoud der Lange brugge, dewelke door ‘t 

veelvuldig rijden met hooy, mest, aske, zoden en keizel op 

waagens, eerdkarren en sleeptroggen over de 

voorgeschreven brugge en straaten. Waardoor sekerlijk 

dezelve (de belasting Fr.B.) nog swaarder worden omdat de 

brugge daardoor veel heeft te lijden. Waarom de 

ondergetekende zig met eerbied en teffens met gepaste 

vrijmoedigheid tot U wendt met het verzoek dat gijlieden 

daarin voorziet dat vortaan NIEMAND, onder wat 

voorwenzel ook, geen vrijheid mag worden gelaten om met 

hooy, mest, aske, zoden of keizel over gemelde brugge te 

rijden! Dit te meer daar zulks anders een aanmatigend Regt 

worde. Niet twijfelende of gijlieden zult aan ons verzoek wel 

voldoen, waarmede met achtinge ons noemende:

Uw Edele medebugers.

IJlst 8e maart 1798, Hotse Ringnalda.

Omdat de bewoners van Uilenburg flink moesten 

meebetalen aan het onderhoud van de ‘Lange Brêge’ 

wilden zij het vrachtvervoer zoveel mogelijk tegengaan. De 

voor- en achtererven van de huizen in deze straat waren 

beide ook nog goed per schip bereikbaar. De opsteller van 

het rekest, Hotse Klases Ringnalda was de juiste man op de 

juiste plaats. Tijdens de Bataafse Republiek (1795- 1806) 

was hij enige tijd burgemeester van IJlst. Op 16 maart 1796 

bedanken hij en nog enkele burgers voor hun functie 

vanwege ‘sakelijke beslommeringen’…Zijn eigenlijke beroep 

was houtkoopman. Hij woonde in het huis Uilenburg 18, nu 

familie Jan van der Woude. Het antwoord op dit rekest is 

onbekend. De indieners rekenden op een goede afloop: 

‘Gijlieden zult aan ons verzoek wel voldoen.’

De Lange Brêge eind 19e eeuw gezien naar het zuiden. Zo moet ongeveer de situatie in 1798 zijn geweest toen het 

Rekest werd ingediend. De panden links zijn nu in gebruik bij de familie Schreur.



Tweede editie 'Open Atelier Route IJlst’

 

Na de eerste succesvolle editie in het voorjaar van 

2018, organiseert IJlst750 samen met lokale 

kunstenaars een tweede editie van de 'Open Atelier 

Route IJlst’ 2020.

 In het weekend van 24 en 25 oktober kunnen bezoekers 

wederom langs opengestelde ateliers en één vaste 

expositielocatie een rondgang maken tussen 11.00-16.00 

uur. Zowel op zaterdag als op zondag heten de kunstenaars 

de bezoekers welkom. Een grote diversiteit aan 

professionele- en amateurkunst uit IJlst wordt 

gepresenteerd. Net als de vorige keer kunnen de bezoekers 

middels het aanschaffen van een routekaart (bij de 

startlocatie) toegang krijgen tot alle 

plekken waar geëxposeerd wordt. 

In verband met de RIVM-richtlijnen 

zal er wel een beperkt aantal 

bezoekers per locatie naar binnen 

mogen, maar dat wijst zich ter 

plekke. De startlocatie van de 

(wandel) route is dit jaar in de 

Cultuurzaal van MFC De Utherne 

in IJlst waar zo’n 9 kunstenaars 

(zonder eigen atelier) hun kunst-

werken tentoonstellen. Een 9-tal 

kunstenaars met een eigen atelier, 

waarvan reeds bekend: 

Jeroen Deen, Pauline Kick, 

Jan Reus, André v/d Linden, 

Gert Jan Slotboom, Joke Schilling 

en Kees van den Engel, Korja v/d Werff, Johan van der Veer 

en Pottenbakker Tom, ontvangen de bezoekers in hun eigen 

atelier aan huis. 

LET OP: De routekaart dient tevens als entreebewijs voor 

alle ateliers en kan zowel op 24 als 25 oktober aangeschaft 

worden bij de startlocatie De Utherne. Vanzelfsprekend 

houden we de coronarichtlijnen goed in de gaten en 

vertrouwen we op ieders medewerking hierin. De organisatie 

hoopt dat deze editie minstens zo succesvol zal zijn als in 

het jubileumjaar 2018. Als er mensen zijn die willen helpen 

met opbouwen, afbreken, brochures verstrekken en met 

overige hand- en spandiensten willen assisteren dan zijn ze 

van harte welkom. Aanmelden kan bij Stichting IJlst750 in 

de mail info@ijlst750.nl.

Beeldmateriaal: foto van de vorige editie

Open deur dagen in een voormalige bakkerij
Donderdag 24 september en zaterdag 26 en zondag 27 

september van 10 - 17 uur is het oudste grachtenhuis van 

IJlst toegankelijk. Daar, waar je in vroegere tijden de geur 

van vers gebakken brood rook, herinnert de 

balkenconstructie nog aan de ovens waar de broden 

ingeschoven werden. Het huis is vakkundig gerestaureerd 

door Yde Schakel in de jaren 70 waarbij de historische nog 

aanwezige elementen zorgvuldig bewaard zijn gebleven. 

Tijdens de brocantedagen vormen ze ook een prachtig 

decor voor allerlei verzamelde brocante. Van industrieel tot 

shabby chic, en alles wat daar tussen in zit. Als 

woondecoratie of juist voor het dagelijkse gebruik. Maar 

vooral het herontdekken van brocante uit het verleden en 

deze weer opnieuw leven in te blazen. De kasten staan 

gevuld met allerlei oude stukken, de tafel is gedekt met oud 

serviesgoed. In de tuin staat het buiten brocante en daar 

kan men genieten van een kop koffie of thee met een 

lekkernij en het uitzicht over de Ruterpolder. En wie weet ga 

je naar huis met een prachtig stukje brocante of juist dat 

lang gezochte glaswerk of iets dergelijks.

U bent van harte welkom.

Hans Taselaar en Pauline Kick

Eegracht 44

8651 EG IJlst



 

Het ging Owb weer voor de wind op de Zijslingbaggerpartij
Vanwege het C-woord werd dit jaar de Zijslingbaggerpartij 

niet in de Jutrijp verkaatst maar op het sportveld in IJlst. 

Onder prima omstandigheden kon er gekaatst worden. Het 

waren toch nog 17 kaatsers, die de weg naar het perk 

gevonden hadden. Hiermee kon met een mooie lijst van 8 

parturen gekaatst worden in tweetal en één partuur met zijn 

drieën. Het was het partuur van Owb Wind en Cor Zijsling 

dat als eerste de finale wist te bereiken. De andere finalist 

zou komen uit de partij tussen de parturen van Tjerk Bakker 

en Ilse Elzinga en dat van Marco Damstra en Jan Elzinga. 

Marco en zijn maat gaven bijna net zoals de eerste partij een 

ruime voorsprong uit handen. In de partij tegen Tjerk en Ilse 

werd het na een 5 - 1 voorsprong pas beslist op 5 -4 6 – 6. 

Ook de finale zou deze uitslag hebben. Maar niet in het 

voordeel van Marco en Jan, maar in het voordeel van Owb 

en Cor. Het was een finale die gelijk opging en welke met 

veel uitslaggeweld gepaard ging. Owb en Marco konden de 

boven gemakkelijk vinden. Beiden ondersteund door een 

degelijk kaatsende maat. De verliezersfinale ging tussen de 

parturen van Wouter van der Goot, Hans Sikma en Lieuwe 

Bergstra en dat van Sijtze Bram de Witte en Jette Elzinga. 

De eerstgenoemden wisten deze partij op 5 – 2 6 – 6 te 

winnen.

Uitslag:

1e Owb Wind en Cor Zijsling

2e Marco Damstra en Jan Elzinga

1e Verl. Wouter van der Goot, Hans Sikma en Lieuwe 

Bergstra

Opnieuw NK-titel naar IJlst
Viënne van der Knaap uit IJlst is op 

zaterdag 29 augustus opnieuw 

Nederlands Kampioen Fierljeppen 

geworden. De strijd om de kransen 

vond dit jaar plaats in het Utrechtse 

Kockengen. Een afstand van 8,89 was 

voor de 9-jarige voldoende om de 

krans mee naar IJlst te nemen. 

Hiermee prolongeert ze haar titel bij de 

meisjes t/m 10 jaar. Een week eerder 

greep het IJlster talent verrassend 

naast het goud op het Fries 

Kampioenschap en werd tweede. 

Toen was op haar thuisschans Yrsa 

Maats (Burgum) te sterk. 

Riemer Zijlstra, ook springend voor de 

Fierljep Vereniging IJlst e.o, werd 2e bij 

de jongens t/m 12 jaar. Hij eindigde 

achter Sietse Lefferts. Lefferts, 

springend voor de afdeling Buitenpost, 

sprong met een afstand van 11,70 

meter een nieuw Nederlands record. 

Er werd gesprongen in 4 categorieën. 

Alle vier de titels kwamen in handen 

van Friese ljeppers. Daarmee heersten 

de Friezen op de Hollandse schansen 

in Kockengen. Het NK was voor de 

jeugd de afsluiting van het 

fierljepseizoen 2020.

Crematorium?

Twee al wat oudere dames komen uit de winkel van 
Bakkerij De Boer met elk wat lekkers in de hand. Zegt de 
één tegen de ander: ‘Wat stait doar nou op die poale doar?’ 
Hinke Visser hoort dat en vertelt de dames dat dit de 
schoorsteen is van de vroegere Nooitgedagtfabriek, die 
samen met het oude fabrieksgebouw is blijven staan. Op de 
schoorsteen staat dus Nooitgedagt. Reageert één der 
dames: ‘O, het is dus geen crematorium?’

Foto: Emiel van der Knaap



Open Dag Stroomtuin groot succes
Na vijf jaar voorbereiden en een krap half jaar bouwen kon de Stroomtuin van IJlst 
op zaterdag 5 september ‘officieel’ geopend worden. Ruim honderd 
belangstellenden kwamen naar de Open Dag en gingen na de rondleidingen nóg 
enthousiaster huiswaarts.

In verband met de Corona maatregelen, worden 

de rondleidingen klein gehouden

Vaste vraag bij het logo van de Stroomtuin: wat is het eigenlijk?

Uitleg over de inpassing in het landschap

Gerrit van der Leeuw legt uit hoe het veld zo 
mooi laag is gebleven

Het technische hart van de Stroomtuin. Sicco 

legt uit

In een zee – of een meer – aan panelen


