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It Dryltser Kypmantsje in een nieuw jasje!
Voor u ligt It Dryltser Kypmantsje in een nieuw jasje! 

Volledig in kleur met een vernieuwde opmaak in een 

iets kleiner formaat. De afgelopen jaren heeft de 

redactie stappen gezet om de kwaliteit van het blad 

steeds weer te verbeteren. Vooral door het toevoegen 

van kleur op de voorpagina en het opnemen van 

kleurenpagina’s in het blad zijn de kwaliteit en de 

leesbaarheid sterk vergroot.

Maar wij blijven niet stilzitten. De afgelopen periode hebben 

wij ons beraden op de toekomst van ons blad en dat heeft 

er in geresulteerd, dat wij ingaande deze maand met een 

geheel herzien Kypmantsje verschijnen, geheel in kleur!

Het blad ligt iets later bij u op de mat dan u van ons gewend 

bent, dit vanwege de overstap naar de nieuwe werkwijze. 

Vanaf deze maand verschijnt het blad echter weer op de 

gebruikelijke data.

De nieuwe werkwijze brengt ook enkele veranderingen 

met zich mee die voor u, als inzender van kopij, van belang 

zijn. De inleverdatum is iets vervroegd en is ook echt de 

deadline. Wij verzoeken u dan ook nadrukkelijk hier 

rekening mee te houden om teleurstelling te voorkomen. 

Voor de leesbaarheid van het blad hebben wij er bovendien 

voor gekozen de omvang van artikelen te beperken tot 

300 woorden plus, afhankelijk van de beschikbare ruimte, 

één logo en één foto. Over artikelen, die niet aan deze 

spelregels voldoen, zal de redactie in overleg treden met 

de inzenders. De redactie behoudt zich overigens het recht 

voor artikelen zo nodig aan te passen. Bedenk hierbij dat 

een kort en bondig artikel beter gelezen wordt en dat is 

toch het doel dat wij ons met elkaar stellen: een leesbaar 

en veelkleurig blad!

Bestuur Stadsbelang IJlst / redactie It Dryltser Kypmantsje

De zomer ligt weer achter ons, een zomer met een wisselend 

weerbeeld. Zonnige dagen met lekkere temperaturen en koele dagen 

met regen. Vooral op de echt zomerse dagen was het weer gezellig 

druk in IJlst, zoals deze foto prachtig laat zien.



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:

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



aanvullingen en wijzingen voor deze rubriek a.u.b. mailen 
naar: jannadeboer@home.nl

Verschijning 'It Dryltser Kypmantsje' in 2017

editie  inleveren kopij verschijning
Oktober  9 oktober 26 oktober

November 6 november 23 november

December 4 december 21 december

verenigingen
Kyokushin Karate IJlst - MFC de Útherne
Dinsdag:         Jeugd: 17.00 tot 18.00 en 18.00 tot 19.00
             Volwassenen: 19.00 tot 20.30
Donderdag:     Jeugd: 18.00 tot 19.00
          Volwassenen: 19.00 tot 20.00 uur
Informatie:       Fokke Rosier, Galamagracht 104
          tel. 0515-53 22 34 of 06-50 657 648

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

Badmintonclub IJlst - MFC de Útherne
Iedere donderdagavond vanaf 19.00, trainen en 
vanaf 20.30 vrij spelen. Informatie, tel: 0515-53 22 26

Jeu de Boules vereniging 'De Dryltser Smytmantsjes'
Elke donderdagmiddag om 14.00 uur achter het Jeugdhonk.

Vrouwenkoor 't Roer om' - Stadsherberg
Eénmaal per veertien dagen op donderdag van 19.45 
tot 22.00. Zie voor de data de agenda.

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

overige instanties
Stipepunt Drylts Medewerkers
Aanwezig op de woensdag en vrijdag, van 09.30 tot 11.30 
op Galamagracht 31 (locatie Thuiszorg).
Beriekbaar op 06-10 264 969 op maandag, woensdag en 
vrijdag van 09.30 tot 11.30, e-mail: drylts@stipepunt.nl

Thuiszorg Zuidwest Friesland
Galamagracht 31, 8651 EC  IJlst. Telefoon: 0515-46 18 50
E-mail: TeamIJlst@thuiszorgzwf.nl

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

De Zonnebloem - afdeling IJlst en omgeving
Informatie, tel: 0515-53 26 71

Hoor Friesland
Bent u doof of slechthorend? Neem dan eens contact op
met Hoor Friesland. Wij zijn er voor u.
Tel: 058-21 30 537 of www.hoorfriesland.nl

Graag gedaan
Tel: 0515-53 15 29. Bij afwezigheid; 0515-53 16 02.

© Copyright Vereniging Stadsbelang IJlst
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 weigeren. Ingezonden stukken worden geplaatst buiten 

verantwoordelijkheid van de redactie.

agenda & mededelingen

Colofon
'It Dryltser Kypmantsje' is een uitgave van Vereniging Stads-

belang IJlst. Redactie: Edsko Hekman, agenda: Janna de Boer-

Zuiderhof, correctie: Hinke Visser-Hoogland, druk: BladNL.

Kopij en advertenties bij voorkeur digitaal aanleveren, 

uiterlijk op de hierboven genoemde data.

Adres redactie: Galamagracht 12, e-mail: info@hekmanijlst.nl

september
21 Repetitie vrouwenkoor t Roer om
 Stadsherberg, 19.45
29 IJlster Mannenbingo
 Stadsherberg, 20.00

oktober
3  PGIJ*, Geluk bijspijkeravond
 De Eehof, van 19.30 tot 21.00, tel: 53 12 92 
5 Repetitie vrouwenkoor ’t Roer om
 Stadsherberg, aanvang 19.45 uur
5 PGIJ, open avond mediteren
 De Eehof, aanvang 20.00 uur, tel. 53 29 92
7 Samen Eten, Schaapskooi 
8  PGIJ, Infoavond over 2-4 maart 2018 naar een  
 klooster, Stadslaan 18, 20.00 uur, tel. 531292 
10  PGIJ, Geluk bijspijkeravond
 De Eehof, van 19.30 tot 21.00, tel: 53 12 92
11 PGIJ, Kerkcontactochtend
 Ny Ylostins, aanvang 09.45, tel. 46 95 06
11  PGIJ, ringactiviteit
 Thema-avond over nieuwe vormen van kerkzijn,  
 De Eehof, aanvang 19.30 uur, tel. 53 18 05
11  PGIJ, ABC-Bijbelgespreksgroep
 De Smak 6, aanvang 19.45 uur, tel. 53 31 39
15  PGIJ, ringactiviteit, filmavond
 De Eehof, aanvang 19.30 uur, tel. 53 18 05
17  PGIJ, Bijbelgespreksgroep
 De Eehof, aanvang 09.30 uur, tel. 46 95 06
19  PGIJ, 
 mediteren op teksten van Etty Huisman
 De Eehof, aanvang 20.00 uur, tel. 53 29 92
19  Vrouwenkoor ’t Roer Om
 Stadsherberg, aanvang 19.45 uur
19  Vrouwen van Nu, ‘Bajesverhalen’ 
 dhr. Henk Dillerop, gevangenisdirecteur, dichter 
 en beeldend kunstenaar, laat deze werelden 
 samenvloeien. Locatie: Stadsherberg
23  PGIJ, Pre-Preekgroep
 De Eehof, van 09.30 tot 11.00 uur, tel. 53 12 92 

 *PGIJ = Protestantse Gemeente IJlst



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 



Wat kun je nog als je 47 jaar bent en ergens anders 

wilt óf misschien zelfs moet gaan werken? Mark 

Bergsma is zo iemand. Hij werkt al 20 jaar bij dezelfde 

werkgever. Mark: “Al een paar jaar liep ik rond met de 

gedachte dat ik misschien wel iets anders wilde gaan 

doen. Ik wilde weer fluitend naar mijn werk. Ik had 

behoefte aan een frisse kijk op wie ik eigenlijk ben en 

waar mijn interesses en kansen liggen. 

   De antwoorden heb ik 

   gevonden met behulp van 

   de doortastendheid van   

   loopbaancoach Audrey van  

   der Galiën van Buro   

   GrootsWerk uit IJlst”.  

   Mark omschrijft zijn onlangs  

   doorlopen loopbaan-  

   coachingstraject als volgt:   

   “Audrey heeft een persoonlijke 

   aanpak als het gaat om 

ontdekken waar de kracht ligt van mensen en ook waar 

de kracht (nog) niet ligt. Dit is uitermate handig als je niet 

weet wat je precies wilt of hoe je je huidige baan weer 

kunt opvrolijken. Vooral heeft ze mij geholpen om 

(eindelijk) buiten de vicieuze cirkel te komen, hiermee ga ik 

aan de slag. Ik beveel Audrey van Buro GrootsWerk 

daarom ook echt aan wanneer je op zoek wilt óf moet 

naar een nieuwe baan”.

Sneller succes met ondersteuning van een ervaren 
loopbaancoach 
Je kijkt met een ervaren loopbaanprofessional naar wat 

dwars zit in je werk, bepaalt wat je anders wilt en werkt 

vervolgens aan oplossingen. Buro GrootsWerk is toege-

laten tot Noloc, de vereniging voor loopbaanprofessionals.

Vrijblijvende afspraak
Ben je op zoek naar een betere balans tussen privé en 

werk, wil je een nieuwe richting geven aan je leven, of wil 

je jezelf verder professionaliseren in een functie, dan helpt 

Audrey van der Galiën van Buro GrootsWerk jou daarbij. 

Neem contact op via 06-222 88 792 of per email 

audrey@burogrootswerk.nl.  Buro GrootsWerk is 

gevestigd aan De Tsjalk 5 te IJlst. Voor meer informatie 

check www.burogrootswerk.nl .

Salverda Logopedie opent haar deuren in IJlst

Fluiten(d) naar je werk?

 

Per 1 augustus jongstleden zijn de logopedisten 

van Salverda Logopedie een samenwerking gestart 

met Fysio Wymbrits. U kunt vanaf heden aan de 

Dassenboarch 23/b in IJlst terecht voor logopedie 

bij logopediste Evelien Wiersma. 

Salverda Logopedie heeft tevens een vestiging in het 

gezondheidscentrum te Heeg en een hoofdvestiging in 

Wommels. We geven logopedie aan jong en oud bij 

problemen op het gebied van de stem, spraak, taal, het 

gehoor, het slikken en de mondmotoriek. Behandeling vindt 

in het Fries of Nederlands plaats en kan waar nodig aan huis 

gegeven worden. De praktijk werkt zonder wachtlijst en 

voldoet aan de kwaliteitsnormen binnen de logopedie.

Indien u even wilt kennismaken, kunt u langskomen op ons 

vrijblijvend inloopspreekuur. Salverda Logopedie heeft 

contracten met alle zorgverzekeraars en logopedie wordt 

vergoed via uw basisverzekering. Naast allround logopedie 

kunt u ook terecht voor gespecialiseerde zorg bij ons.

Onze specialisaties zijn o.a.:

 • Stemstoornissen
 • Spraakproblemen
 • Oromyofunctionele therapie ( therapie waarbij afwijkende
    mondgewoonten worden afgeleerd en de mond-  

    motoriek wordt getraind)

 • Spraakproblemen bij een schisis 
    (lip-/kaak-/gehemeltespleet)

 • Preverbale logopedie ( logopedie bij eet-/drink-
    problemen bij zeer jonge kinderen).

We hechten veel waarde aan een persoonlijke benadering 

en kijken graag samen met u hoe logopedie voor u kan 

werken. Onze praktijken zijn kindvriendelijk ingericht en 

plezier in de logopedie staat voorop! Met u als volwassene 

werken we met een eigen benadering, elke behandeling is 

steeds weer maatwerk. Even kennismaken? Kom naar ons 

gratis inloopspreekuur voor vrijblijvend advies en meer 

informatie of bezoek onze website: salverdalogopedie.nl!

 
 
 
 

 

Evelien
 

Heidi



COUNSELLING 

Bij moeilijke situaties die klachten geven, zoals 

stress, piekeren, moeheid en lusteloosheid 

VERLIES- EN ROUWBEGELEIDING 

Bij verlies van je gezondheid, je baan, een relatie of 

van een dierbaar persoon  

SCHIP-AANPAK (V)ECHTSCHEIDING 

Een herstelmodel voor de verstoorde relatie van  

ex-partners met als doel gezamenlijk ouderschap 

De Jagersherne 7, IJlst  

0515-533777 en 06-43544357 

 info@bdij.nl 

www.rouwopjepad.nl 

www.gripopjeprobleem.nl 

 

Makelaardij
KuperusHeeringa

Galamagracht 33 | 8651 EC IJlst | 0515-335768

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

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

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



 

Mei in list fan 9 partoeren waard snein 16 july de 

Damstrastucpartij yn Easthim wer ferkeatst. De lotting 

waard wer op it fjild dien en dat joech verrassende 

partoeren op. Der waard oer de hiele dei spannend 

keatst. Mar leafst trije partijen einigen yn 5 – 5 6 – 6. 

Sa ek de heale finale fan de winners. 

Tusken de partoeren fan Justin van Dijk, Mike van Dorsellaar 

en Jeroen de Vries, en dat fan Jelmer de Boer, Sytze Bram 

de Witte en Feite Damstra. Troch in misser van Mike kaam it 

partoer fan Jelmer yn de finale. Der troffen se IJsbrand 

Dijkstra, Bouke Sikma en Marten Zijlstra. Dizzen hiene yn de 

heale finale in steand nûmer hân. Mar hja koene it net risse 

yn de finale en de útslach is wol wat fertekene mar Jelmer 

en syn maten ha dizze partij wûn op 5 – 1 6 – 6. 

De finale fan de ferliezers gong tusken de partoeren fan 

Germ Wijnja, Tjitze Dotinga en Ilona Huitema en dat fan Nico 

de Boer, Bart Schuurmans en Auke Wiersma. 

De lêsten hiene de hiele dei noch gjin knikker rakke en de 

finale hold ek net oer. Mar dochs op 5 – 3 6 – 0 wisten ze 

dit te winnen.

De útslach wie sa as folget.

1e Jelmer de Boer, Sytze Bram de Witte en Feite Damstra

2e IJsbrand Dijkstra, Bouke Sikma en Marten Zijlstra

1e verl. Nico de Boer, Bart Schuurmans en Auke Wiersma

Damstrapartij winst foar neefkes en âlde rûtinier

Excursie Ho! Net yn'e kliko!   naar ReShare in Sneek

Resultaat van een week scheiden: direct herbruikbare kleding

Waar moet je opletten als je kleding inlevert?

Kleding die ingeleverd wordt moet schoon en droog zijn, 

want smerigheid als verf, oplosmiddelen of vet kan ander 

textiel ook smerig maken of doen stinken. Natte kleding 

kan een hele partij bederven door inwerking van vocht. 

Het drogen van binnenkomend textiel is onbegonnen werk 

en erg duur. Verder mag de kleding kapot zijn. Binnen 

afzien-bare tijd kunnen de vezels ook hergebruikt worden, 

dus gewoon dumpen dat kapotte spul, met het oog op 

de toekomst!

Hoe zorgt het Leger des Heils voor het hergebruik?

De kleding die nog hergebruikt kan worden, gaat voor een 

gedeelte naar mensen in nood. Een ander deel wordt 

verkocht, onder andere in de RESHARE STORES van het 

Leger des Heils. In de RESHARE STORE wordt kleding 

voor een sociale prijs verkocht aan mensen die weinig te 

besteden hebben of die vanwege milieuredenen graag 

tweedehands kleding dragen.

Op 18 juli trokken we met zo'n tien enthousiaste 

afval-scheiders naar het sorteercentrum van ReShare in 

Sneek om ons te laten bijpraten over hergebruik van 

textiel. ReShare is de afdeling van het Leger des Heils 

die verantwoordelijk is voor de textielinzameling. Een 

leerzaam kijkje achter de schermen! In Sneek staat één 

van de sorteercentra van ReShare. Alles wat op deze 

locatie wordt binnengebracht, komt via het inzamelings-

netwerk van het Leger des Heils in het noorden van 

het land. 

Bij aankomst zagen we buiten ook een van de container 

staan waar mensen hun kleding kunnen doneren. We 

kwamen binnen in een ruime hal, waar een aantal mensen 

de eerste scheiding maakte tussen de plastic zakken die 

binnen kwamen. Bij ReShare in Sneek wordt beperkt 

gescheiden. De kussens, dekbedden en knuffels worden 

eruit gehaald en vervolgens gaat de meeste kleding door 

naar het sorteercentrum in Oosterhout of naar Wormerveer, 

waar geavanceerde machines de verschillende textiel-

soorten herkennen ten behoeve van hergebruik.

Daarnaast wordt een hoeveelheid kleding gesorteerd op: 

verkoopbaar, de moeite van het herstellen waard en onbruik-

baar (althans voor Sneek). Zo ontstaan er vier onderstromen; 

de vierde stroom is schoeisel (wel per paar en aan elkaar 

vast inleveren!). Indrukwekkend is de hoeveelheid kleding die 

in een week gesorteerd wordt en klaarstaat voor de verkoop.





Bericht van 
kledingbus SWF 

Beste inwoners van IJlst e.o.,

Vanaf begin juli zijn wij letterlijk en figuurlijk ‘onderweg’ met 
de kledingbus. We zijn bijna iedere dag onderweg en staan 
een dagdeel per twee weken in één van de zestien plaatsen 
in Súdwest Fryslân die wij, in overleg met plaatselijk 
belangen, hebben uitgekozen. We komen ook in jullie stad. 
We staan op een plek die niet over het hoofd te zien is, het 
P-terrein aan de Dassenboarch. Misschien heb je de bus al 
eens opgemerkt en mogelijk heb je al even ‘om het hoekje 
gekeken’, wat kleding gehaald of gebracht of een kopje 
thee of koffie gedronken.
Wat is de kledingbus?
Het kan best zijn dat het je tot nu toe is ontgaan, daarom 
nog even kort iets over de kledingbus. De kledingbus is een 
initiatief van diaconaal werk van de RK kerk en Ventura 
Systems BV te Bolsward. We worden ondersteund door 
particulieren, het bedrijfsleven en fondsen. Het doel is om 
kleding te laten circuleren en om een ontmoetingsplek te 
creëren waar mensen kleding kunnen halen, brengen of 
gewoon even langs kunnen komen voor een praatje. Alles is 
kosteloos. Er werkt een aantal vrijwilligers op de bus, 
namelijk een chauffeur en twee personen die helpen met 
kleding en koffie/thee. De kleding wordt iedere dag weer 
‘ververst’, zodat er iedere keer weer andere kleding hangt. 
De tweedehands kleding is zorgvuldig geselecteerd, er is 
voor alle leeftijdsgroepen wel iets te vinden. Daarnaast 
wordt er op gelet dat de kleding, die binnenkomt in een 
bepaalde plaats, niet wordt aangeboden in dezelfde plaats. 
Zo voorkomen we dat plaatsgenoten elkaar tegenkomen in 
elkaars eerdere kleren.
Hoe gaat het tot nu toe?
We zijn in juli begonnen en tot nu toe zijn wij tevreden over 
de aanloop. Gemiddeld komen er zo’n vijftien mensen even 

‘buurten’ en kleding brengen of halen en dat terwijl het 
vakantietijd is. Sommige plaatsen hadden op hun site goed 
bekendheid gegeven aan de kledingbus en dit was dan ook 
merkbaar aan het aantal bezoekers. Dat is natuurlijk heel 
bemoedigend en gezellig. Wat ook mooi is dat we door de 
gesprekken met de bezoekers veel tips aangereikt krijgen 
waardoor we veel nieuwe ideeën krijgen. De kledingbus 
heeft in bepaalde kringen zelfs landelijk bekendheid 
gekregen. Zo waren wij één van de winnaars van de 
inspiratieprijs voor het beste maatschappelijke project van 
het Kans-fonds.
Wil je ons helpen als gastheer of –vrouw, chauffeur 
of bestuurslid?
Wanneer je het leuk vindt om een dagdeel per week of per 
twee weken te helpen op de kledingbus dan kun je mailen 
naar: kledingbusswf@outlook.com of bellen met Kees van 
Kordelaar: 06-19905519. We zoeken momenteel vooral 
mensen met een vrachtwagenrijbewijs die de kledingbus op 
een vertrouwde manier naar de plaatsen kunnen rijden. 
Mocht je in het bestuur willen: we vergaderen één keer per 
ongeveer zes weken en een ieder heeft daarnaast zijn of 
haar specifieke taken.

Wanneer de bus een week niet verschijnt?
Soms moet de kledingbus even in revisie. Het kan zijn dat je 
de kledingbus dan even een keer mist. Op onze 
Facebooksite houden wij je hierover op de hoogte.
Voor meer algemene informatie: www.kledingbusswf.nl 

Een hartelijke groet en tot ziens,
Namens bestuur en medewerkers van Stichting Kledingbus 
SWF, Geertje van der Meer

De kledingbus staat iedere oneven week op 
donderdagochtend van 10.00 tot 12.00 uur op het 

P-terrein aan de Dassenboarch in IJlst.

Workshop 
zilveren 
Levensboom 
maken
Op vrijdagavond 13 oktober 
om 19:30 kun je bij AardeKracht
(Uilenburg 40) je eigen zilveren Levensboom komen maken 
met de edelste(e)n(en) van jouw keuze. Er zijn meer dan 
30 verschillende edelstenen op voorraad! Voor deze 
workshop heb je geen ervaring op het gebied van sieraden 
maken nodig. We maken er met z'n allen een leuke 
creatieve avond van. De investering voor deze avond is 
19 euro inclusief materiaal, koffie, thee en wat lekkers. 
Er is slechts plek voor 6 personen, dus wil je er ook bij zijn, 
geef je dan meteen op! Je kunt je aanmelden en meer 
informatie krijgen via info@aardekrachtsieraden.nl. 
Zie ik jou binnenkort ook aan mijn creatieve keukentafel?

Geeske Hogenhuis-Spreeuwers, www.
aardekrachtsieraden.nl

Vrijdag 1 september vond de 11-stedentocht plaats met 
Volvo oldtimers. 104 deelnemers deden er aan de tocht mee. 
De stempelpost in IJlst stond op het parkeerterrein voor de 
‘Kogge’. Jan en Rita Homma bemanden de stempel. De 
molen was opengesteld voor de deelnemers. Deze tocht was 
de proloog van de Mata Hari Mistery toer. 28 van de 
11-steden deelnemers doen met deze tocht mee, de start 
was zaterdag 2 september bij het F.E.C. in Leeuwarden. Ze 
rijden naar de plaatsen waar Mata Hari geweest is o.a. Berlijn, 
Praag, Bratislava, Wenen, Venetië, Monaco, Genéve, Parijs, 
Brussel, Den Haag. Dit in het kader van Culturele Hoofdstad 
Leeuwarden.

Volvo oldtimers in IJlst



V

‘De zomer is weer voorbij, Piebe.’ ‘Zomer, dat kun je 
toch geen zomer noemen, mannen. Wat een gekwakkel. 
Nou en dan een knappe dag en verder kou en regen-
water.’ ‘Het was anders aardig druk in IJlst, Piebe. 
Veel volk op het terras bij Jelle en ook veel drukte bij de 
ijsboeren.’ ‘Ja mannen, dat klopt. De zon is er even bij 
en de mensen gaan als een speer aan het ijs.’ ‘Het was 
anders ook maar druk met de bootjes. Dat geeft toch 
wel wat gezelligheid.’

‘Praat me er niet van, mannen, wat een gedonder. Die 
verhipte brug is meer open voor de bootjes dan voor het 
andere verkeer. Vaart er ook nog zo’n Tsjech met een 
huurboot vol gas tegen de dichte brug aan. Zo’n hampel-
man laten ze zo maar los met zo’n grote kruiser, terwijl 
hij haast geen doel heeft over het varen. De boot zo maar 
een meter korter, het model wat veranderd en het dek 
een halve meter hoger. Minder was dat de bomen naar 
beneden waren en het verkeer haast twee uur om moest 
rijden voor een monteur het spul weer wat op de rit had. 
Dat die lui op een huurboot niet zo best kunnen varen, 
dat is vrij logisch, maar dat de schipper van een klipper 
in de fout gaat is toch niet normaal.’ ‘Wat is er dan 
gebeurd, Piebe.’ ‘Nou mannen, komt er een klipper van 
Nijezijl en die zal door de brug. Steekt hij niet de boeg-
spriet in de reling van de brug? Vooruit varen kon 
natuurlijk niet meer. Dan maar achteruit. Neemt hij met 
dat net onder de boeg-spriet niet de punt van het 
brughokje mee? Nou mannen, ik zal weer eens naar 
mem. Die maakt beslist geen brokken achter het fornuis 
om een knap maal te maken.’

Van de stamtafel

Uitgevers IJlster ansichtkaarten

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

Deel 1
Deze reeks begint met Theunis Wytzes ten Kate (*1845 
- †1910), winkelier en briefgaarder, die 30 jaar beheerder 
was van het hulppostkantoor IJlst. In 1881 vraagt hij aan 
het IJlster stadsbestuur om een ‘telephoon’ aan zijn 
kantoor te mogen verbinden en dat voor een vergoeding 
van f 2,00 per week! Ten Kate was gevestigd op het adres 
Galamagracht 28, anno 2017 het pand van De Wrotter 
van de fam. Bergstra. Hij gaf in de periode 1900-1906 
een viertal kaarten uit, waaronder deze kaart uit 1906.

It Dryltser Kypmantsje



 

 
Via deze weg brengen wij u graag op de hoogte van de 
stand van zaken van de door ons te organiseren activiteiten 
in het kader van het 750 jaar stadsrechten jubileum. 
De agenda begint steeds vastere vormen aan te nemen.

Stadswandelingen
U hebt in de afgelopen maanden tegen gereduceerd tarief 
met ervaren gidsen van de VVV mee kunnen wandelen en 
varen door IJlst. Dit is een echte aanrader. De zaterdagen 
in september hebt u hier nog gelegenheid voor.
Luisteren Op Locatie
De 1e editie van LOL (Luisteren Op Locatie) is met zoveel 
enthousiasme en gezelligheid ontvangen dat hier zeker 
een vervolg aan wordt gegeven. Zoals het nu staat kunt u 
hiervoor 15 december 2017 in uw agenda noteren. 
Nadere informatie over de locaties en de te beluisteren 
bands/artiesten volgen op een later tijdstip.
Walk & Run
Op zaterdag 7 oktober kunt u net als vorig jaar mee-
wandelen en hardlopen bij de 2e editie van het sportieve 
evenement Walk & Run. Er kan zowel 10 als 22 kilometer 
gewandeld worden. Bij het hardlopen is er een verdeling 
gemaakt tussen kinderen, jeugd, dames en heren. Bent u 
iets minder sportief dan is het voor de deelnemers erg fijn 
om support langs de kant te hebben. U bent dan ook van 
harte uitgenodigd om een kijkje te nemen. Elders 
in dit blad vindt u meer informatie over de Walk & Run.
De Frijtinker
Onlangs is de kaartverkoop gestart voor het nieuwe 
muziektheater op locatie ‘De Frijtinker’. 
Meer hierover leest u in dit Kypmantsje.
Matthäus Passion
Het Luthers Bach Ensemble uit Groningen brengt op 
16 maart de ‘Matthäus Passion’ ten gehore. 
Deze prachtige uitvoering vindt op plaats in de 
Mauritiuskerk. Hier komen we ook later op terug.
Kunstroute
Achter de schermen zijn we hard bezig met een groep 
creatieve mensen een kunstroute te organiseren waarbij 
diverse kunstenaars uit IJlst hun werk tentoonstellen en/of 
hun atelier open stellen. Dit gaat plaatsvinden in het 
weekend van 7 en 8 april. Als dit vastere vormen heeft 
aangenomen laten wij weer van ons horen.
Verder zijn er nog plannen voor het organiseren van een 
reünie, werken we mee aan een nautisch evenement 
‘Houtvaert’, zijn we op historisch gebied met onze werk-
groep plannen aan het ontwikkelen en proberen we op 
sportief gebied, in samenwerking met de sportverenigingen, 
in IJlst het één en ander op poten te zetten.
Kortom we proberen voor elk wat wils te organiseren. 
Voor vragen en/of opmerkingen, tips en ideeën staan wij 
open. U kunt ons via één van de bestuursleden of via de 
website (www.ijlst750.nl) bereiken.

Tot ziens!
Bestuur IJlst 750

In de eerste week van januari 
staat IJlst met de voorstelling 
‘De Frijtinker’ weer in het teken
 van theater, dans en muziek. 
De kerken van IJlst en hun rijke 
historie staan centraal in dit 
nieuwe muziektheaterstuk. 
De voorstelling speelt van 
1 t/m 6 januari 2018 en is 
onderdeel van Under de Toer. 
Under de Toer is een LF2018 
project waarbij 32 manifestaties tijdens Leeuwarden-Fryslân 
2018 in één van de meer dan 750 kerken in onze provincie 
plaatsvinden.
Het verhaal
De Frijtinker gaat over Gearte de herbergierster en Tesfalem. 
Aan de toog van de Stadsherberg raakt vluchteling Tesfalem 
in de ban van Gearte. In haar herkent hij de vrijheid en de 
eigenheid die hem in zijn eigen land ontnomen werden. 
Gearte neemt hem en het publiek mee op een omgang 
langs de kerken van IJlst. Terwijl ze vertelt, komt de 
geschiedenis van de stad tot leven. Het artistieke team 
bestaat net zoals voorgaande jaren uit: Ypy Zysling (concept 
en regie), Flip van Doorn (tekst) en Sytse Broersma 
(compositie en arrangementen). Ook aan dit stuk doen weer 
veel IJlsters mee, de repetities beginnen eind september.
Kaarten en meer informatie
Kaarten voor deze voorstelling zijn vanaf nu verkrijgbaar 
via www.muziektheaterijlst.nl/kaarten. Houd de 
Facebookpagina www.facebook.com/muziekttheaterijlst 
en de website in de gaten voor het laatste nieuws over de 
voorstelling. En wilt u meer weten over Under de Toer? 
Kijk dan op www.underdetoer.nl.

Stichting Muziektheater IJlst

 

Kaarten voor theaterstuk De 
Frijtinker vanaf nu beschikbaar

Bijna alle kerken in Nederland doen in september mee aan 
de actie Kerkproeverij. Onder het motto: de kerk is soms 
heerlijk om van te snoepen. Mensen die niet meer of nog 
nooit iets met kerk of geloof hebben worden uitgenodigd 
om eens mee te gaan en een dienst mee te maken. Een 
gewone kerkdienst, waar wel extra rekening gehouden 
wordt met gasten. Op 24 september staan de deuren van 
de Mauritiuskerk wijd open. Vanaf 10.00 uur kunt u de 
Eehof binnenlopen waar de koffie klaar staat. Om 10.30 uur 
begint de kerkdienst. Daarna kunt u naar huis gaan of nog 
even napraten met wat lekkers erbij. Misschien wordt u 
binnenkort uitgenodigd door iemand die u kent: ‘Heb je zin 
om een keer mee te gaan naar de kerk?’ Als u gaat bent u 
niet de enige gast. U bent van harte welkom om iets van 
de kerk te proeven.

 

Mauritiuskerk doet mee
aan de Kerkproeverij



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?

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Engels 
conversatiecursus 

examentraining 

bijles 

www.talkingmatters.nl 

06-42837242 

Locatie: Perron2  IJlst 

 



De Stadslaan in IJlst wordt opnieuw ingericht. 
De weg krijgt een ander profiel, de bomen keren terug, 
en er komen parkeervakken en bloemenperken. De 
gemeente Súdwest-Fryslân wil voor de herinrichting 
345.000 euro uittrekken.

Het aangezicht van de Stadslaan, de westelijke toegangs-
weg tot het centrum, kreeg begin dit jaar een flinke knauw 
door de kap van vijftien grote essen. Deze waren een 
gevaar voor de omgeving. Door de aanleg van nieuwe 
riolering, in 2005, waren de boomwortels zo aangetast dat 
de situatie met het jaar onveiliger werd. Twee jaar geleden 
waaide een boom op een auto. Op twee informatie-
avonden koos een meerderheid van de IJlsters voor een 

groene herinrichting, met grote bomen die zo’n 15 meter 
hoog kunnen worden. Over het boomtype moet de knoop 
nog worden doorgehakt. ‘It doel is om de Stêdsleane wer 
de alluere te jaan dy’t by Drylts past’, zegt wethouder Durk 
Stoker. ‘Dêr wurkje wy graach oan mei, hielendal no’t de 
stêd it kommende jier it 750-jierrich bestean fiert.’ De 
herinrichting van de laan - tussen de rotonde bij het station 
en de brug over de Geau - moet in het voorjaar van 2018 
klaar zijn. Eerst is echter het woord aan de gemeenteraad 
van Súdwest-Fryslân, die gevraagd wordt voor de 
herinrichting ruim 143.000 euro beschikbaar te stellen. 
De resterende kosten worden gedekt uit de budgetten 
voor onderhoud groen en onderhoud wegen.

Stadslaan in IJlst krijgt bomen terug

De fierljepschansen in IJlst hebben er sinds kort een nieuwe 
attractie bij: een nieuw outdoor fitness toestel! Door verschil-
lende hoogtes en afstanden in het frame kunnen diverse 
spiergroepen worden getraind. De motivatie voor het 
ont-wikkelen van het toestel was om krachttraining op een 
leuke en uitdagende manier te kunnen integreren tijdens 
trainingen, maar ook om de bewoners van IJlst e.o. de 
mogelijkheid te bieden gebruik te maken van het toestel. Een 
paar enthousiaste fierljeppers en vrijwilligers hebben uitvoerig 
nagedacht over het ontwerp. Vervolgens heeft Jan Teade 
Nauta het toestel uitgewerkt en is het gemaakt door Berco te 
IJlst. Om het toestel te kunnen ontwikkelen was echter 
financiering nodig. De fierljepvereniging is dan ook trots en 
verheugd dat dit mede mogelijk is gemaakt door de 
Overtuinenfair in IJlst, de jeugdsponsoractie van Poiesz 
Supermarkten en Streekwurk Zuidwest Fryslân. Het 
fitnesstoestel wordt inmiddels veel gebruikt door ljeppers 
tijdens, maar ook na de trainingen.

 

Daar was hij dan, de uitgestelde wedstrijd van 2 juli 
en nu was het prachtig weer. De viswedstrijd voor 
de jeugd van 6 t/m 13 jaar georganiseerd door 
HVS ‘De Baars’, Stichting jeugd en jongerenwerk IJlst 
en onze sponsor PETSPLACE.
 
Om half twee waren de eersten al aanwezig voor een 
goed stekkie. Onze voorzitter deed de inschrijving en om 
14.00 uur was de start. Al snel lagen de eerste visjes al 
op de meetlat om daarna weer de vrijheid terug te krijgen. 
Er waren veel ouders, oma´s en opa ’s aanwezig om de 
jonge vissertjes te helpen. Dank hiervoor. Ook dit jaar werd 
er weer getrakteerd op wat drinken en een versnapering. 
Om 15.30 uur was de wedstrijd afgelopen. De briefjes 
werden ingeleverd en toen met zijn allen naar het jeugd-
honk. Daar werd door de wedstrijdleider de balans 
opgemaakt. Totaal werden er 55 stuks gevangen. 
Na wat rekenwerk kwamen we op de volgende uitslag:
6 t/m 8 jaar - 1e Djenda van der Land, 2e Kyaro Serra - 
3e Pieter van Eerten
9 t/m 10 jaar -  1e Quince van der Land

11 t/m 13 jaar - 1e Janna van Eerten, 2e Stella Serra, 
3e Yael Rottmann
De grootste vis werd gevangen door Pieter van Eerten 
(26.4 cm.). Het was wederom een groot succes. Na de 
prijsuitreiking kwamen de winnaars nog even op de foto. 
De wedstrijdleider bedankte iedereen voor de 
medewerking en tot volgend jaar.

Henk Koopstra

Jeugdviswedstrijd IJlst 2 september 2017

Jan Teade Nauta (op de voorgrond) en andere fierljeppers 
uit IJlst en omstreken op het nieuwe fitness toestel.

Nieuw fitnesstoestel in IJlst



 
 

 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. 
 

                         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
 

info@hoekstra-tuinen.nl
www.hoekstra-tuinen.nl

Bockamastraat 50
8651 BG IJlst
06 - 22035776

Hoveniersbedrijf

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.



Op zoek naar een nieuwe E-Bike?
  Kom eens vrijblijvend langs.

  Wij hebben nog leuke modellen met extra 
korting staan!

 

De Michelin buitenband 28 x 1 5/8* 1 3/8 
is in de maanden september & oktober
in de aanbieding!

€ 29,95 met gratis binnenband! 
Excl. Montage

Ook weer zin in de nieuwe 
najaarscollectie?
De eerste mode item hangen nu bij 
ons in de Boutique.

Verschillende stijlen, mooie kleuren, 
onderling leuk te combineren!

            Nieuwsgierig??
              Kom gezellig langs en laat je            
    adviseren en inspireren bij
           ons in de Boutique!!

Ook (nu) weer verkrijgbaar:

‘It Fryske bûsboekje 2018’

	

	
	

Informatie-bijeenkomst	
	
Thuiszorg	Zuidwest-Fryslân	
i.s.m.	Stipepunt	Drylts	
	
dinsdag	3	oktober,	aanvang	13.30	uur	
De	Eehof,	Mauritiuskerk,	IJlst	
	
Voor	nadere	informatie:	zie	artikel	elders	in	dit	Kypmantsje	
	
	
	

IJlst Tel: 0515-531664

vanbeekhuizen-tweewielers.nl

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

Tel: 0515-531664



Kapsalon De Kap* zet zich in voor Stichting Haarwensen

In de maand oktober zet Kapsalon De Kap* zich in 
voor de Stichting Haarwensen. Deze Stichting is 
er voor kinderen tot en met 18 jaar, die door 
medische behandelingen of een andere vorm van 
kaalhoofdigheid in aanmerking komen voor een 
haarwerk of pruik. 
Deze kinderen zouden er alles voor over hebben om weer 
met een volle haardos door het leven te kunnen. Maar 
goede haarwerken en pruiken kosten ca.  1.500,00. Ze 
worden bovendien slechts voor een klein gedeelte door de 
verzekering vergoed en zijn daardoor vaak onbetaalbaar. 
De Stichting Haarwensen wil deze pruiken, gemaakt van 
echt haar, geschonken door kinderen en volwassenen, 
kosteloos aan kunnen bieden. Door donaties en financiële 
giften is de Stichting hiertoe in staat.
Kapsalon De Kap* wil zich inzetten voor deze Stichting 
door middel van een aantal acties. Samen met de scholen 
en Supermarkt Poiesz zullen lege flessen ingezameld 
worden: 6.000 flessen leveren € 1.500,00 op, goed voor 
een pruik. Maar het blijft niet bij deze ene actie. Op 

zaterdag 28 oktober knippen 4 kapsters van De Kap* van 
8.00-15.00 uur zonder afspraak.
Normaal kost knippen 17,50, maar op deze dag 15,00. 
De opbrengst van deze dag gaat volledig naar de Stichting 
Haarwensen. Wilt u tegen een kleine vergoeding in de 
make-up gezet worden? Geertje van Schoonheidssalon 
SuS is de hele dag voor u aanwezig. Verder kunt u 
genieten van de muziek van DJ Dirty Berry en uiteraard van 
lekkere hapjes en drankjes.
En dat is nog niet alles. De eerste 25 klanten ontvangen 
een super goed gevulde goodiebag, gevuld door o.a. 
Schoonheidssalon SuS, Post Wonen, IJssalon Noccio, De 
kap*, De Boer’s bakkerij, De Haas Bloemen & Cadeau 
artikelen, Boutique Jenny, Jees fun living, Sterk en Sfeer, 
Martin de Groot fotografie en nog veel meer.
Kom dus zaterdag 28 oktober naar kapsalon De Kap*. 
Wees er snel bij voor de goodiebag, geniet van de muziek, 
de hapjes en drankjes, maar kom vooral voor het doel van 
deze dag: de Stichting Haarwensen. De kinderen zullen u 
dankbaar zijn!

Informatie-bijeenkomst Thuiszorg Zuidwest-Fryslân
Op dinsdag 3 oktober organiseert het Stipepunt Drylts 
een bijeenkomst in de Eehof, naast de Mauritiuskerk 
in IJlst. Wijkverpleegkundigen van de Thuiszorg 
Zuidwest-Fryslân geven informatie over wat 
Ziekenverzorging inhoudt. 
We kunnen er, vroeg of laat, mee te maken krijgen of 
wellicht is dat nu al het geval: de gezondheid verslechtert 
en er is extra hulp nodig. U kunt dan mogelijk een beroep 
doen op de Thuiszorg. Maar wanneer kan dat? Hoe werkt 
dat? Wat kunt u van de Thuiszorg verwachten? Het kan 
verstandig zijn om niet te lang te wachten met het krijgen 

van antwoorden op die vragen. Daarvoor is deze bijeen-
komst bedoeld. Voor mantelzorgers en zorgvragers, maar 
met name ook voor iedereen die met zorgvragen te maken 
kan krijgen. De informatiebijeenkomst begint om half 2 en 
is gratis toegankelijk. We sluiten af met een hapje en een 
drankje. U kunt zich uiterlijk 29 september opgeven bij het 
Stipepunt Drylts, onder vermelding van naam, 
telefoonnummer en eventueel e-mailadres. U kunt ons 
bereiken via telefoonnummer 06-10264969 op 
maandagochtend, woensdagochtend en vrijdagochtend, 
van 9.30 tot 11.30 uur of op e-mail drylts@stipepunt.nl.

KIDS COME2GO in de Eehof Mauritiuskerk

Woensdagmiddag 20 september gingen we weer van start! 
Dit jaar geen kameel op de gracht, maar een oude 
Ambulancebus (foto)
Hier kunnen we gezellig samen in zitten, samen op 
ONTDEKKINGSREIS! Samen muziek maken, knutselen, 
spelopdrachten, luisteren naar verhalen, surprise en 
poppenspel. Dit doen we in 2 cluburen...om de 2 weken...in 
de even weken:
groep 1 t/m 4  15.00 - 16.00 uur
groep 5 t/m 8  16.00 - 17.00 uur
Samen gaan we ook op reis met onze spaarbus (foto) naar 
Ecuador, om kinderen te bevrijden uit de armoede, zoals 
Yessica, zodat ze eten, kleding, medische hulp krijgen en 
naar school kunnen gaan.
20 september: start samen in de oude Ambulancebus
4 oktober:

zondag 8 oktober: Second Sunday Quiz 10.00 uur
18 oktober
1 november
15 november: 15.00 - 16.00 uur Speciaal Compassion 
Clubuur over Ecuador
29 november
13 december: Kerststukjes maken
10 januari
24 januari
7 februari: 15.00 - 16.00 uur Surprise!
21 februari
7 maart
21 maart: Lentebloemstukjes maken
4 april
18 april
16 mei: 15.00 -16.00 uur. Feestelijke afsluiting met de 
Ballonnenkunstenaar!

info: lipkje@walinga.eu – 0515532662 – 0611533161



 

Toename aantal (v)echtscheidingen 
na de zomervakantie
Hoe komt het toch dat na de zomervakantie er vaak een 
toename waarneembaar is van het aantal echtscheidingen? 
In het dagelijks leven zijn mensen vaak nog wel in staat om 
voelbare spanningen te negeren of zich voor te houden dat 
deze na de vakantie wel zullen oplossen. Wanneer blijkt 
dat ook de vakantie niet bijdraagt aan een vermindering 
van die spanningen, maar dat deze eerder groter worden, 
leidt dat veelal tot het doorhakken van de bekende 
relatieknoop. Een deel van deze scheidingen escaleert tot 
een vechtscheiding.
Verlies en rouw bij (v)echtscheiding
Een echtscheiding is een van de meest ingrijpende 
verlieservaring in een mensenleven. Vaak wordt vergeten 
dat onder de soms grimmige conflicten, het verlies en de 
rouw van de verloren relatie schuil gaan. Het is veel meer 
voor de hand liggend de boosheid te voelen en te uiten 
dan het verlies toe te laten. Door samen een zogenaamd 
post-relationeel rouwtraject te doorlopen kunnen ex-
partners een nieuwe verbinding met elkaar aan gaan. 
Uiteindelijk kom je elkaar als ouders in lengte van dagen 
weer tegen.
De SCHIP-methode
De SCHIP-aanpak is de manier om scheidende stellen 
richting 'partners in ouderschap' te krijgen en ze weg te 
houden uit die nare vechtscheidingen. Mijn ervaring is dat 

beide ouders er vast van overtuigd zijn dat hun acties in 
het belang van hun kinderen zijn. Slechte ouders, 
uitzonderingen nagelaten, zijn er eigenlijk niet. Maar om 
goede ouders te kunnen zijn dien je eerst goede ex-
partners te worden. De kans dat beide ex-partners hun 
leven weer op een gelukkige manier kunnen voorzetten 
wordt hiermee vergroot en hun kinderen kunnen opgroeien 
als evenwichtige volwassenen die van beide ouders mogen 
houden. 
Informatie
Kijk op de website, bel of mail gerust als er vragen zijn, 
voor het maken van een afspraak of voor een gratis 
kennismakingsgesprek.

Betty Douma, De Jagersherne 7, 8651 CJ IJlst
0515-533777 en 06-43544357
info@bdij.nl
www.rouwopjepad.nl

    Activiteitenaanbod van Nij Ylostins voor de maand sept/okt 2017 

Datum Activiteit               Tijd. 
14 sept   Gymnastiek     14.00 

17 sept Koffie/theemomentje   15.00 

18 sept Sjoelen     14.00 

19 sept Creatief café     09.30 

20 sept Koffieochtend     09.40 

                           Biljarten/kaartclub    14.00 

21 sept Gymnastiek     14.00 

  Zanguurtje     15.30 

22 sept Bingo                  19.30 

24 sept             Koffie/theemomentje   15.00 

25 sept Sjoelen     14.00 

26 sept Creatief café     09.30 

                          Soos-middag                   15.00 

27 sept Koffieochtend     09.40 

  Biljarten/kaartclub    14.00 

28 sept Gymnastiek     14.00 

 1 okt  Koffie/theemomentje   15.00 

 2 okt  Sjoelen     14.00 

 3 okt  Creatief café     09.30 

  

Datum        Activiteit                       Tijd.  
 4 okt              Koffieochtend                    09.45 

                        Biljarten/kaartclub           14.00 

 5 okt              Gymnastiek                        14.00 

                        Zanguurtje                          15.30 

 6 okt              Aquqarelles                        14.30 

 8 okt              Koffie/theemomentje      15.00 

 9 okt              Sjoelen                                14.00 

10 okt             Creatief café                      09.30 

11 okt             Kofieochtend                     09.45 

                         Biljarten/kaartclub          14.00 

12 okt             Gymnastiek                       14.00 

                         Lekker Ite                          17.00 

13 okt             Aquarelles                         14.30 

15 okt             Koffie/theemomentje     15.00 

16 okt             Sjoelen                               14.00 

17 okt             Creatief café                      09.30 

                        Singelsjongers                   19.30 

18 okt             Koffieochtend                   09.45 

                        Biljarten/kaartclub           14.00 

                          U kunt zich opgeven bij Ylostins@patyna.nl of via tel: 0515-571900. 
                                                       U bent ook van harte welkom!   

Keatsferiening 
Nije Moed

De veldcompetitie voor de jeugd en 
senioren van Keatsferiening Nije Moed 
leverde de volgende resultaten op:

Welpen:
1e Nanke Osinga
2e Annika Veenstra
3e Senna Kwast

Schooljeugd:
1e Nelly Damstra
2e Anniek Zijlstra
3e Doutsen Hollenberg

Jeugd:
1e Jarno Osinga
2e Martijn Stobbe
3e Evelyn Rinzema

Nanke Osinga werd overall winnaar 
met de meeste eersten voor.

Senioren:
1e Jelmer de Boer
2e Tjitze Dotinga
3e Hans Sikma

Mannen bingo
Mannen opgelet!!!

IJlster mannen bingo
Datum: 29 september 2017 van 20.00-22.30 uur

Stadsherberg ‘Het Wapen van IJlst”
Voor kaartverkoop: ga naar www.wapenvanijlst.nl



Informatie-bijeenkomst Thuiszorg Zuidwest-Fryslân

 

Op dinsdag 3 oktober organiseert het Stipepunt Drylts 
een bijeenkomst in de Eehof, naast de Mauritiuskerk 
in IJlst. Wijkverpleegkundigen van de Thuiszorg 
Zuidwest-Fryslân geven informatie over wat Zieken-
verzorging inhoudt. We kunnen er, vroeg of laat, mee te 
maken krijgen of wellicht is dat nu al het geval: de 
gezondheid verslechtert en er is extra hulp nodig. U kunt 
dan mogelijk een beroep doen op de Thuiszorg. Maar 
wanneer kan dat? Hoe werkt dat? Wat kunt u van de 
Thuiszorg verwachten? Het kan verstandig zijn om niet te 
lang te wachten met het krijgen van antwoorden op die 
vragen. Daarvoor is deze bijeenkomst bedoeld. Voor 
mantelzorgers en zorgvragers, maar met name ook voor 
iedereen die met zorgvragente maken kan krijgen. De 

informatiebijeenkomst begint
om half 2 en is gratis 
toegankelijk. We sluiten af 
met een hapje en een drankje. 
U kunt zich uiterlijk 29 september opgeven bij het 
Stipepunt Drylts, onder vermelding van naam, 
telefoonnummer en eventueel e-mailadres. U kunt ons 
bereiken via telefoonnummer 06-10264969 op 
maandagochtend, woensdagochtend en vrijdagochtend, 
van 9.30 tot 11.30 uur of op e-mail drylts@stipepunt.nl.

Nazomeren op

Na een heerlijke zomer staan de deuren van Perron2 
weer open voor iedereen die het leuk vindt om andere 
mensen te ontmoeten. Voor alle Perron2 activiteiten 
geldt dat je gewoon kunt binnenlopen, je hoeft je dus niet 
op te geven. Wij vragen een vergoeding van 3,- per 
activiteit (als je een strippenkaart gebruikt 2,50). 
Daarmee kunnen we de kosten dekken. Koffie en thee 
zijn gratis. Kijk elders in deze krant voor de agenda of ga 
naar www.perron2.nl of onze Facebookpagina.
Op donderdag 12 oktober doet Perron2 weer mee aan 
het Nationaal Integratiediner. Bij ons wordt het een lunch 
waarbij mensen uit allerlei landen kunnen genieten van 
elkaars eigengemaakte gerechten en elkaar beter kunnen 
leren kennen. Ook hier hoef je je niet voor op te geven.
Naast het sociaal platform worden de ruimtes van 
Perron2 ook gebruikt voor commerciële activiteiten, zoals 
Yoga, Tai Chi, schrijfworkshops en cursussen Engels. Wil 
je zelf een van de ruimtes gebruiken, neem dan gerust 
contact op via info@perron2.nl. 
Je kunt op dit adres ook onze nieuwsbrief aanvragen.

Iedere maandag 13.30 u –16.00 u Buurtatelier 
Handletteren / druktechnieken
Iedere vrijdag 13.00 u – 14.00 u Perron2 beweegt!
Iedere vrijdag 14.15 u – 16.15 u Buurtatelier 
In de tuin / zie nieuwsbrief
Maandag 25 sept.19.30 u – 21.00 u Leesclub: 
de Amerikaanse Prinses
Dinsdag 3 en 17 okt. 19.30 u – 21.00 u Inloopkoor
Dinsdag 10 okt.19.30 u – 21.00 u Breicafé
Donderdag 28 sept. 14.00 u – 16.00 u Open atelier
12 en 26 oktober.
Donderdag 12 okt. 11.30 u – 13.30 u Integratielunch
Vrijdag 29 sept. 20.00 u – 22.00 u Filmdialoog, 
zie nieuwsbrief
en 27 okt.
Zaterdag 21 okt. 11.00 u – 15.00 u Repair Café
Zondag 8 okt. 20.00 u – 21.00 u Stadsverlichting

Agenda september / oktober

Nijs út Nij Ylostins

Patyna Belbus
Efkes d’r op út? Stap in de Patyna Belbus. Bent u 
inwoner ( jong of oud) binnen de regio Blauwhuis, 
Heeg, IJlst en omstreken? Dan kunt u gebruik maken 
van de milieuvriendelijke Belbus met chauffeur voor 
korte ritten binnen deze regio. Dit kan 7 dagen per 
week van 8.00 uur tot 20.00 uur. Per 5 km. kost het 
1 euro p.p. U wordt thuis opgehaald en bij de deur 
afgezet. In overleg is begeleiding mogelijk door de 
chauffeur. De chauffeur kan ook op u wachten of op 
2 bestemmingen achter elkaar brengen. Hebt u nog 
vragen of wilt u een rit boeken dan kunt u met het 
volgende telefoonnummer bellen: 0515-571 900. 
Belt u a.u.b. binnen kantooruren.
Bibliotheek
In Nij Ylostins in het grand café is de bibliotheek ge-
vestigd. Om boeken te lenen heeft u een pas nodig van 
de bibliotheek. Dit kunt u regelen in de vestiging Sneek. 
U kunt van maandag t/m vrijdag boeken uitkiezen van 
9.30 tot 12.00 uur en van 14.30 tot 17.00 uur.
Optreden Singelsjongers
Op dinsdagavond 17 oktober treedt het koor ‘De 
Singelsjongers’ uit Achlum in het Grand café van Nij 
Ylostins op. Het koor, bestaande uit ongeveer 20 leden 
zingen liedjes in het Fries, Nederlands en Engels en 
worden muzikaal ondersteund door een trekzak, 
accordeon en mondharmonica. Het koor wordt 
begeleidt door dirigent An Jaspers. Het koor kwam in 
2007 voor het eerst bijeen in het dorpshuis ‘De Singel’. 
De liefde voor het zingen bracht hen samen en ze 
repeteren en treden met veel enthousiasme op. Het 
koor trad o.a. bij de Slachtemarathon en diverse 
verzorgingshuizen op. U komt dit optreden toch ook 
bijwonen? Wij vragen een bijdrage voor de entree en 
koffie/thee. Het concert begint om 19.30 uur. Tot dan.
Oproep spijkerbroeken
Op de dinsdagochtenden in het creatieve café zijn we 
altijd creatief bezig. Wij willen graag binnenkort van 
oude spijkerbroeken kussens, tassen en o.a. schorten 
gaan naaien. Heeft u toevallig oude, te kleine of te grote 
broeken liggen? Wij kunnen deze goed gebruiken. Het 
maakt niet uit of er een scheur in zit of een vlekje, we 
kunnen deze ook goed gebruiken. U mag ze afgeven in 
het Grand café van Nij Ylostins. Indien er niemand 
aanwezig is, mag u ze rustig op de balie neerleggen. 
Alvast onze hartelijke dank hiervoor.



 

  

 

 

 

 

 
 

Maandag 11 september 2017 | Fakkeljûn Drylts / Fakkelavond IJlst | elfde editie | Voor en door IJlst! 

“Op het water en met muziek” 
 
 

IJLST – Tijdens de elfde editie van de Fakkeljûn is het mogelijk om, naast de beleving op straat, deze unieke sfeer ook vanaf 
het water te ervaren! Dit jaar staat de Fakkeljûn in het teken van “Op het water… met muziek”. Na de opening varen de 
pramen en de houten bok van de VVV door de gracht. Naast de sfeervolle wandeling over de gracht, kan de Fakkeljûn ook 
worden ervaren vanaf het water. Bezoekers kunnen instappen op de steiger aan de Galamagracht en varen dan zo via de Ee, 
de Oostelijke Dijgracht en de Geeuw, om alles vanaf het water te aanschouwen. 

Uw wandeling over de gracht start op de Overkluizing bij de 
schitterende oude stationaire motor. De Fakkeljûn wordt op 
deze plek om 20 uur geopend door zeil/wereldkampioenen 
van het water en de gracht! Tijdens de wandeling over de 
gracht ziet u op diverse locaties muziek en zijn op de gracht 
weer oude voertuigen te bewonderen. De kerken hebben de 
deuren open en ook op de verschillende plekjes is er de 
gelegenheid om even te ‘buurten’ met bij de Mauritiuskerk 
ook koffie/thee en lekkers. 
 

Het is zeker de moeite waard om door te lopen tot het einde 
van de Eegracht. Naast unieke bankjes staan brandende 
houtkachels, zodat u plaats kunt nemen om daar te genieten 
van live muziek. Ook de pramen die daar, onder de 
verhoogde loopbrug, langs varen zullen een unieke beleving 
geven.  

Op het einde van de Galamagracht, direct na de verhoogde 
loopbrug, is het volgende gezellige punt! In de overtuin 
genieten van de muziek, de beweging op het water en 
mogelijk een lekker broodje Hamburger of worst!  
 

De oude voertuigen passeren u natuurlijk ook weer als u uw 
wandeling voortzet naar de andere kant van de 
Galamagracht. Een bezoek aan het atelier van Jeroen Deen 
(voormalig Boekhandel Visser) is ook zeker tijdens deze avond de 
moeite waard. 
 
 
 waard!

 
 

Fakkeljûn IJlst 2017 
Een nieuwe blik op 
de jaarlijkse 
Fakkeljûn. Ervaren 
vanaf het water met 
de beleving op 
straat. 

Opbrengst van 
verkoop op de 
gracht geschonken 
aan “IJlst in 
Wintersfeer” 

Vrijdagavond, 29 september a.s. staat IJlst weer in het teken van de Fakkeljûn/Fakkelavond! Het is de sfeervolle afsluiting van 
de Stadswandelingen. Een prachtige belevenis en zeer de moeite waard voor een bezoekje. 

De opbrengsten van verkoop koffie/thee, lekkers, broodje hamburger/worst gaat naar Stichting  IJlst in Wintersfeer. Met 
de opbrengst realiseert zij vernieuwing en vervanging van de aankleding op en om de gracht, tijdens de wintermaanden. 

Oproep voor meer muziek en optreden op de gracht! 
Wilt u mee doen, optreden en muziek maken?  

U bent van harte welkom.  
Meer info?  

Majanka Faber; 0651851462 
 

Dan zijn de vakanties weer achter de rug en leest u It 
Dryltser Kypmantsje van september.  
Maandag 24 juli: de 11-stedenvaartocht. Ik heb het 
bestuur van de organiserende vereniging welkom 
geheten en de laatste bijzonderheden over IJlst bekend 
gemaakt.
Zaterdagochtend 5 augustus vroeg op de bel voor het 
onder de aandacht te brengen van het Fries kampioen-
schap fierljeppen voor de jeugd. 9 augustus weer 
fierljeppen bekend maken bij de gasten van onze stad. 

Ik heb het al eerder geschreven, dat de omroepers ook 
maar gewone mensen zijn en dat bleek maar weer toen op 
10 augustus onze vriend en collega Geert Veen, de 
omroeper van Winschoten, overleed. Hij was een ware 
ambassadeur van zijn stad en de gemeente Oldambt en 
heeft de strijd tegen de kanker niet kunnen winnen. 
Gelukkig hebben we als bestuur bij leven afscheid van hem 
kunnen nemen. 

Weer 1e klas fierljeppen (de Fryslâncup) op 23 augustus.
Vrijdag 1 september in de middag naar Aldegea (SWF) om 
het programma voor de zaterdag aan te kondigen met o.a. 
kroade ferkeap en ‘vrouwe sjouwe’. Dit kon niet op de 

zaterdag omdat ik toen naar Hindeloopen moest voor het 
concours aldaar.
Ja en dan ga je dus naar Hielpen en daar tref je dan ook 
weer stadgenoten die je komen aanmoedigen – machtig. 
Door omstandigheden waren er maar 9 omroepers naar 
deze mooie Friese stad gekomen, maar dat mocht de pret 
niet drukken. Een goede ontvangst en een blauwe lucht 
met hier en daar een wolkje, prima weertje zou ik zeggen. 
Mijn verplichte roep ging over de Hindelooper kunst, 
gemaakt door Roosje. De vrije tekst natuurlijk over onze 
eigen stad IJlst. Nadat de jury zijn werk had gedaan was 
de prijsuitreiking. De 1e prijs was voor Rein Mulder van 
Hindeloopen, de 2e prijs voor Jan Sjoerd de Vries uit 
Sneek en de 3e prijs voor Wim de Smit uit Nisse. Een 
erepodium met 2 Friezen en een Zeeuw. Omroep Súdwest 
heeft opnamen van deze dag uitgezonden en dan zie je dat 
het een sfeervol geheel is, die omroepers bij elkaar. 

Wordt vervolgt.

Harmen de Vries
Stadsomroeper Houtstad IJlst 
Eegracht 24
Tel. 0515 532057

Walk & Run
Walk&Run; het sportieve evenement 
van IJlst met als enige in Friesland 
een aparte Ladiesrun! 
Met unieke herinneringen voor iedereen 
en extra prijzen voor de eerste IJlster man 
en vrouw! Voor alle kinderen een gratis 
ijsje! Schrijf je nu in via de link op de 
website www.walkrun.ijlst750.nl om mee 
te doen. Neem gerust ouders, vriendjes, 
buren en opa en oma’s mee, want bij 
’t Honk is gezellige muziek van onder 
andere EspecialCare en Dutch Roots. 
Tot zaterdag 7 oktober!

“Hoort Boeren, Burgers en Buitenlui hoort”

Vol enthousiasme zijn

we weer gestart. 

Kijk voor meer 

informatieover 

het lesaanbod op 

onze website 

www.destanfries.nl.

De lessen van Roiena v.d. Brink, docent 
Ouderen in Beweging, worden een aantal 

weken uitgesteld. In de volgende editie 

van It Kypmantsje hopen wij te kunnen 

melden wanneer zij van start gaat.

De 'Fakkeljûn' 2017 vindt dit jaar helaas géén doorgang!!!

Volgend jaar organiseren we weer een 'Fakkeljûn' met als thema;

"Op het water en met muziek"

 *) Omdat de agenda van de stadherberg 'Het Wapen van IJlst" al was 
gedrukt, staat het evenement hier nog benoemd, echter komt deze te 
vervallen.

Dit jaar vervalt de 'Fakkeljûn 2017



SIMMER 2017
Wat hebben we genoten van een prachtige zomer met diverse activiteiten waar ook de IJlsters 

actief bij betrokken waren. De IFKS, waar diverse IJlsters als bemanning meededen, maar ook het 

Baltic Festival waren een groot succes. Met nog hopelijk een prachtige nazomer met tropische 

temperaturen gaan we daarna weer richting de koelere dagen, maar ook weer richting de goed 

gevulde agenda van Het Wapen van IJlst. We hebben weer diverse activiteiten voor jong en oud.

NIJS ÚT IT WAPEN

Agenda

FAKKELAVOND
Vrijdag 29 september | 20.00 uur
Eén van de mooiste vrijdagavonden van IJlst: de 
Fakkelavond. Onze IJlster grachten zullen weer prachtig 
versierd worden met kaarsen, fakkels en vuurkorven, dat 
maakt dat het centrum van de stad er echt idyllisch uitziet.
Vul dit prachtige stadsgezicht aan met muziek
van diverse Shantykoren en ons IJlster korps
Concordia en uw avond is compleet!

Dames bingo
vrijdag 22 september | 20.00 uur 
Ook zal er dit jaar een vrouwen bingo worden 
georganiseerd. De organisatie ligt in handen van Hilda en 
Ineke. Er zijn mooie prijzen te winnen. Kijk snel op onze site 
voor deelname en de sponsors!

Mannen bingo
vrijdag 29 september | 20.00 uur 
Na het succes van de dames de afgelopen keren is er nu 
ook een Mannen bingo! Bier, ballen en bingo. Hilda en Ineke 
regelen een gezellige bingo met 8 rondes met leuke prijzen!!

WALK & RUN
Zaterdag 7 oktober | 9.00 uur
IJlst is te mooi om zomaar aan voorbij te lopen. Daarom 
doet de Walk & Run de mooiste plekjes in het centrum en de 
omgeving aan. Het parcours, dat wandelaars en hardlopers 
afleggen, is gebaseerd op de routekaart van 
Stichting IJlst 750 Jaar. De unieke herinnering zal alle 

deelnemers, van jong tot oud, ertoe bewegen naar Houtstad 
IJlst terug te komen. Voor meer info: walkrun.ijlst750.nl

SLACH OM DRYLTS
Zondag 8 oktober | 10.00 uur
Wedstrijdzeilen in Valkjes op de Geeuw! Ook dit jaar wordt 
het weer vol in de IJlster gracht met de 15 valkjes die door 
hun bemanning weer naar een zo hoog mogelijke plaats 
gestuurd worden. 
Wie weet zit er een nieuwe skûtsjeskipper in spé tussen? 
Vanaf 9.30 uur is de inloop en om 10.00 uur is het palaver. 
Opgeven kan via onze website www.wapenvanijlst.nl en de 
kosten bedragen 60,- (inclusief koffie bij ontvangst en een 
echt ‘skippersmiel’).
Doet u niet mee? U bent altijd welkom in het café of op het 
ponton in de Geeuw, dat te bereiken is via het schelpenpad.

PERSONEELSFEEST
Zondag 22 oktober
Deze dag zijn wij gesloten. Maandag vanaf 10.00 uur bent u 
weer van harte welkom!

PUBQUIZ
Zondag 19 november | 16.00 uur
Yes, daar is hij weer! Met veel plezier organiseren wij, 
wegens succes van de vorige keer heel graag weer een 
pubquiz voor u. De datum lijkt nog ver weg, maar graag 
bereiden wij u voor op deze toch moeilijke en breed 
georiënteerde quiz. Stel een sterk team samen en maak 
kans op de eerste prijs! Wij hebben er al zin in!

Graag tot ziens in Stadsherberg ‘Het Wapen van IJlst’
Galamagracht 1-4 | 8651 EB IJlst | 0515 – 531315 | www.wapenvanijlst.nl


