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Dreigende luchten boven de Valkjes van de 'Slach om Drylts'. Het bleef echter droog, 
dit in tegenstelling tot vooral de zaterdagochtend van de Walk&Run. 

Voorzitter Ad Michielsen van Walk & Run 

heeft zaterdag 7 oktober het initiatief 

voor een duo-fiets in IJlst ‘een flinke 

duw in de goede richting gegeven’. 

Wethouder Gea Akkerman-Wielinga 

was aanwezig om dit initiatief aan te 

moedigen en maakte een ritje met 

Anneke van Wagtendonk uit Nij Ylostins. 

De duo-fiets is een initiatief van Durkje 

Postma en Epie Wijngaarden. Beiden zijn 

werkzaam in Nij Ylostins. Epie als 

activiteitenbegeleidster en Durkje als 

vrijwilligster. Zij zijn al een tijdje bezig om een 

duo-fiets in IJlst te krijgen. Deze aandacht 

voor hun idee vinden ze hartverwarmend. 

Walk & Run vindt het belangrijk dat de 

saamhorigheid in IJlst wordt versterkt. Dit 

idee sluit daar naadloos op aan. Wandelen 

en hardlopen is leuk als je fit bent. Maar als 

je een lichamelijk ongemak hebt, vind je het 

ook leuk om buiten te zijn. Met de duo-fiets 

komen deze twee werelden bij elkaar. Door 

één op één contact tussen mensen. Dat 

kunnen bewoners zijn van Nij Ylostins maar 

ook inwoners uit IJlst.

De duo-fiets in IJlst gaat van start als er 

voldoende sponsors zijn die het initiatief 

willen steunen. Enkele instellingen 

hebbengeld toegezegd en daar zijn Durkje 

en Epie erg blij mee. Vind je het leuk om 

straks te fietsen met de duo-fiets en wil je 

graag met iemand op pad voor wie fietsen 

moeilijk is? Toon dan je belangstelling en 

stuur een mail naar: durkjepostma@home.nl

dan kunnen Epie en Durkje je op de hoogte 

houden! Het initiatief sponsoren mag

natuurlijk ook.

Alvast hartelijk dank,

Durkje Postma en Epie Wijngaarden

Walk & Run steunt initiatief duo-fiets voor IJlst



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. e-mailen naar: jannadeboer@home.nl

Verschijning 'It Dryltser Kypmantsje' in 2017

editie  inleveren kopij verschijning
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. Oplage: 1.550 stuks, 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

oktober
23  PGIJ, Pre-Preekgroep
 De Eehof, van 09.30 tot 11.00 uur, tel. 53 12 92

28 Kapsalon De Kap
 Actiedag voor Stichting Haarwensen

november
1  PGIJ, Kerkcontactochtend
 Nij Ylostins, 09.45 uur, tel. 469506

2  Repetitie Vrouwenkoor ’t Roer om
 Stadsherberg

5 PGIJ, Verhalen verteld door Ids Kuindersma
 De Eehof, 15.00 uur, tel. 532229

5 Koffieconcert, de Utherne, 15.00 uur

6 Start verkoop stroompanelen
 Gemeentehuis IJlst, 19.30 uur

11 Samen Eten, De Schaapskooi

16 Repetitie Vrouwenkoor ’t Roer om
 Stadsherberg

16  PGIJ, Vilten met Neeltje van der Lei
 De Eehof, 19.00 uur, opgave via tel. 532009

20  Vrouwen van Nu, ‘Damast in de kast’ door 

 mevr. Weenink-van Oort, Stadsherberg

21  PGIJ, Bijbelgespreksgroep
 De Eehof, 09.30 uur, tel. 469506

23 IJsclub ’de IJlster schaats’Jaarlijkse ledenver-

 gadering met als gastspreker Erik Hulzebosch  

 Stadsherberg, 20.00 uur

30 Repetitie Vrouwenkoor ’t Roer om, 

 Stadsherberg

 

december
8 Warme Winteravond, nabij Mauritiuskerk

9  Samen Eten, De Schaapskooi 

 *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 



In oktober 2016 is de Rockschool van Jeroen 

Booy gestart in IJlst. Het was direct een groot 

succes. Meer dan 20 enthousiaste muzikanten 

(van 40 tot 75) zijn enthousiast en beginnen 

binnenkort aan hun derde repetitiecyclus. Ze 

hebben inmiddels al meer dan 10 keer opge-

treden en vormen een hecht muzikaal en 

sociaal collectief.

Vanuit dit initiatief begint Jeroen vanaf oktober 

met de jongerenrockschool IJlst, bestemd voor 

de regie SWF. Rockschool Jeroen Booy is

 samen spelen, samen muziek maken, samen plezier 

hebben. Na 15 gezamenlijke repetities is een heuse 

rockband ontstaan. De cursus wordt afgesloten met een 

aantal optredens.

Enthousiasme en de passie om écht samen muziek te 

maken is belangrijker dan het niveau. Jongeren (van 12 tot 

20 jaar) die ooit een instrument hebben bespeeld en het 

weer willen oppakken zijn welkom. Maar ook muzikanten die 

nu alleen spelen, zingen of op een andere manier muzikaal 

actief zijn (of willen worden) kunnen zich aansluiten.

JongerenRockschool IJlst is dus geschikt voor ieder 

muzikaal niveau, ieder instrument. Jeroen kneedt de band 

tot een eenheid. Hij coacht, stimuleert, instrueert en 

enthousiasmeert alle deelnemers. Van slagwerk tot zang 

(m/v). Van bas tot blazer. Van gitaar tot keyboard. Maar 

misschien nog wel belangrijker is het sociale aspect. In een 

korte tijd bouwen de bandleden een hechte band op.

Versterkers, slagwerk en andere instrumenten zijn aanwezig 

maar je mag uiteraard ook je eigen spullen meenemen.

Dus heb je altijd al eens in een band willen spelen? 

Dan is dit je kans!

Locatie: CC het Honk, Sudergoweg 1c – IJlst 

(naast de Fierljepaccommodatie).

Tijden: 18.00 - 20.00 uur.

Aanvangsdatum: donderdag 5 oktober, 15 repetities 

(uitgezonderd de schoolvakanties).

(Uiteraard mag je ook contact opnemen als je wilt 

deelnemen aan de reguliere Rockschool. Deze is op 

donderdagavond van 20.00 tot 22.00 uur).

Meer info? 

Kijk op JeroenBooy.nl/rockschool of mail naar 

info@jeroenbooy.nl.

De dagen worden korter en de avonden gezellig lang. 

Wat is het dan heerlijk, om op een winteravond even te   

wandelen over onze warm verlichte Eegracht en te genieten 

van muziek en gezellige kraampjes. Leuke hebbedingetjes 

te kopen en even op te warmen bij de diverse vuurkorven 

en buitenkachels. Een warm hapje en of drankje aan te 

schaffen bij een kraam, waarvan de opbrengst wordt 

geschonken aan ‘IJlst in Wintersfeer’. 

De Mauritiuskerk is open voor bezichtiging en voor een 

moment van bezinning, kortom de moeite waard om de 

datum even te noteren.

In het volgende Kypmantsje meer informatie over de 
gezellige Warme Winteravond.

Jeroen Booy start Jongerenrockschool IJlst

Warme Winteravond IJlst Vrijdag 8 december

Noteer alvast in uw agenda!

Vrijdag 8 december 19.00 – 21.30 uur

Opbrengst KWF Kankerbestrijding
De 1e week van september is zoals gebruikelijk de 

collecteweek van KWF Kankerbestrijding. Ook dit jaar 

deden wij niet tevergeefs een beroep op onze veelal zeer 

trouwe collectanten, maar ook konden wij een aantal 

nieuwe mensen verwelkomen. 

Hartelijk dank aan de 35 collectanten die op pad zijn 

gegaan met een fantastisch resultaat; de opbrengst was 

maar liefst € 2.188,98. IJlst bedankt!!!

KWF afdeling IJlst,

Durkje Feenstra, Wilma Floris en Mieke Bergstra



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

Galamagracht 104, 8651 EE IJlst

Mobiel: 06 - 50657648

rosiertimmerbedrijf@home.nl

www.rosiertimmerbedrijf.nl

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



Nieuws uit de Huisartsenpraktijk

We hopen dat u, net als wij, heeft genoten van de zomer. 

De herfst is in september met een storm aan komen 

waaien. Dit is voor ons de tijd om u te informeren over de 

ontwikkelingen binnen de Huisartsenpraktijk IJlst.

Karin Elzer, GGZ-praktijkondersteuner, en Laura Derksen, 

de huisarts in opleiding, draaien volop mee in de praktijk. 

Annemarie Vlottes, praktijkverpleegkundige, is per augustus 

met zwangerschapsverlof en zal na de bevalling in januari 

het team weer versterken. Miranda Nagel, doktersassistente 

in Workum, is bij ons op dinsdag aanwezig als stagiaire tot 

praktijkondersteuner. Zij begeleidt de diabetes-, COPD-

patiënten en de ouderen onder het toeziend oog van 

Maryse van der Ree.

De oproepen voor de griepvaccinatie vallen in oktober bij u 

op de deurmat. Donderdag 2 en vrijdag 3 november staan 

de deuren van de praktijk hiervoor open tussen 17.00 en 

18.00 uur.

Mocht u of na een behandeling of na een periode van 

opname in het ziekenhuis of elders behoefte hebben aan 

een visite of consult, laat het ons dan even weten. De 

huisartsen zijn te allen tijde bereid om bij u langs te komen.

Zoals u misschien in de media heeft gelezen is de druk op 

de huisartsenzorg de laatste tijd toegenomen. Enkele 

oorzaken: verplaatsing van de zorg van de tweede lijn naar 

de eerste lijn en de zorg voor de ouderen en patiënten met 

complexere zorgvragen. Om druk op de praktijk te 

verminderen en om het u makkelijk te maken hebben we via 

onze website huisartsenijlst.praktijkinfo.nl de mogelijkheid 

om 24 uur per dag uw medicatie te herhalen en afspraken 

te maken. Per augustus is deze service ook via een app te 

gebruiken op uw mobiele telefoon. 

DUS INSTALLEER NU!

Voor het afhalen van uw chronische medicatie verzoeken 

wij u gebruik te maken van de Servilocker van apotheek 

Sasburg bij de Poiesz supermarkt in IJlst.

De huisartsen gebruiken Thuisarts.nl als ondersteuning bij 

hun voorlichting aan patiënten voor, tijdens en na het 

consult. Thuisarts is ook te installeren als app op uw 

mobiele telefoon. Handig om klachten zelf aan te pakken; 

als u zich afvraagt wanneer u naar de huisarts moet gaan; 

als u zich wilt voorbereiden op een gesprek met uw 

huisarts; als u de uitleg en adviezen nog eens na wilt lezen 

na een bezoek aan uw huisarts; als u op zoek bent naar 

meer informatie over een onderwerp.

 

 

 

Wij in Nij Ylostins zijn op zoek naar een paar enthousiaste 

vrijwilligers die op één ochtend of middag thee/koffie willen 

schenken en zorgen voor een stukje gezelligheid. Ook zijn 

Wij op zoek naar vrijwilligers die als buddy met een vaste 

bewoner één of twee keer per week een wandeling zouden 

willen maken. Er zijn bewoners die heel graag willen 

wandelen en die het alleen niet meer kunnen of durven. 

Lijkt het je leuk om een buddy te worden en zo een band 

met iemand op te bouwen? Je kunt je aanmelden via de 

mail: Ylostins@patyna.nl of bellen met het Teatskehûs, tel: 

0515-571900. Wij nemen dan zo spoedig mogelijk contact 

met u op. Wij zien uw reactie met belangstelling tegemoet. 

Met vriendelijke groet, Epie Wijngaarden en Jet Kappelle.

Optreden volksdansgroep

Op dinsdag 14 november treedt in Nij Ylostins in het 

Grand café de volksdansgroep uit Top en Twel op. Het 

optreden begint om 14.30 uur en u bent ook van harte 

welkom. Wij vragen een kleine bijdrage voor de entree 

en de thee/koffie. U komt toch ook?

Het is een grote trend om van alles zelf te maken.

DIY (Did It Yourself) heet het nu!

Veel hobbyisten presenteren op deze dag hun gemaakte 

artikelen en bieden hun waar te koop aan. 

Het varieert van haken en breien tot houten 

woonaccessoires, van kaarten tot gedecoreerde koekjes 

en taarten, decoraties van fietsbanden, schilderijen, 

zelfgemaakte honing en jam, stoffen woonaccessoires, 

kadoverpakkingen enz. enz.

Kortom, zoek je een leuk cadeautje voor de naderende 

feestdagen of ben je gewoon benieuwd?

Kom op zaterdag 4 november gezellig naar It Himsterhûs, 

de toegang is gratis.

De koffie is klaar!!!

    Hobbymarkt 

  zaterdag 4       

november  

10.00 – 16.00 uur 
 
 

     IT  HIMSTERHUS     Cingel 20     

OOSTHEM 

 

 

Nijs út Nij Ylostins

Oproep vrijwilligers en Buddy’s





Hebben jullie die fakkelavond gemist, mannen? Nou, ik 

niet.’ ‘Wij wel, Piebe. Het is altijd een gezellige avond en is 

zo stadig aan ook een traditie.’ ‘Dat wel, maar het is alle 

jaren hetzelfde.’ ‘In grote lijnen misschien wel, maar er is 

ook elk jaar wel weer wat nieuws op de grachten. Maar 

misschien is het ook wel goed om eens een jaar over te 

slaan.’ ‘Wat lui op de Eegracht hadden zelf maar een 

fakkelavond georganiseerd met lichtjes en een kampvuur. 

Direct na acht uur kwam er een dikke hoosbui en was het 

spul gauw uit en de mensen binnen. En in die dikke bui

zaten ook nog een paar van die hampelmannen onder een 

afdakje op een gitaar om te pielen. Krijg je er verstand van? 

We krijgen anders maar veel water, de laatste tijd, mannen. 

Het lijkt wel of het klimaat hier ook verandert.’ ‘Welnee, 

Piebe, hoe kom je daar nou bij. Het is gewoon herfstweer 

met regen en wind.’ ‘Nee mannen, het klimaat verandert 

en dan vooral in IJlst. Het weer draait wat om. Vroeger 

hadden we ijswinters, nu hebben we hier ijszomers.’ ‘Wat 

een onzin. Wij hebben daar niks van gemerkt, Piebe. 

IJswinters hebben we al jaren niet meer en de 

elfstedentocht komt ook nooit weer, dat waar heb je het 

over.’ ‘Jullie lopen wat achter, mannen, half IJlst sjouwde 

van de zomer elke dag naar de ijssalon voor weer een 

andere smaak ijs. Jullie hebben toch zeker zelf ook wel een 

ijsje gegeten?’ ‘Je hebt gelijk, Piebe, het smaakte best, dat 

we moeten van de winter maar weer aan de lijn.’ ‘Nou 

mannen, het is weer etenstijd. Ik zal weer eens naar mem. 

Wie weet, misschien krijg ik wel ijs als toetje.’

Van de stamtafel

Het vervolg van september

Woensdag 6 september, slecht weer maar wel omroepen 

voor de laatste wedstrijd van het fierljeppen, de Nationale 

competitie waar de top van de Nederlandse ljeppers aan 

mee mag doen. Het is leuk dat je zo na het seizoen nog 

verschillende toeristen te spreken krijgt tijdens deze 

omroepronde. Het waren o.a. Belgen, Duitsers, Hongaren, 

Hollanders en Friezen. Drylts is een stad die best wel veel 

‘vreemden’ trekt en dat komt mede omdat het zo’n mooi fijn 

stedsje is.

Zaterdag 9 september, Nationale monumentendag met als 

thema: ‘boeren, burgers en buitenlui’. We waren door de 

gemeente Oirschot uitgenodigd voor het houden van een 

concours aldaar. Samen met Rein Mulder ben ik – in het 

regenwater – naar het zuiden gereden. Een hartelijke 

ontvangst in het voormalige klooster in dit dorp waar 

ondertussen het zonnetje was doorgebroken. Omkleden en 

dan naar het oude Raadhuis waar de officiële ontvangst 

was. De locoburgemeester, dhr. Casper van Hoek, heette 

ons welkom namens de gemeente en het plaatselijke comité 

van de monumentendag. Daar ook weer de gebruikelijke 

plichtplegingen en het opnemen van dhr. Van Hoek in de 

‘orde van de IJlster schaats’ met bijbehorende oorkonde en 

schaatsten aan het geel/blauwe lint. Dan het concours na 

een goede en heerlijke zgn. wethouders-lunch. Het 

verplichte onderwerp voor mij: het legerkamp uit de periode 

van de strijd tussen de Zuidelijk- en Noordelijke 

Nederlanden. Een boeiend onderwerp en weer een stukje 

geschiedenis waar je aan herinnerd wordt. De vrije roep 

natuurlijk ook hier in het zuiden over IJlst, die mooie Friese 

stad. Dan volgt het juryberaad en de uitslag. Wat ik als zeer 

leuk heb ervaren was dat er voor elke omroeper (het waren 

er 10 deze dag) een groepsfoto en een foto van de 

omroeper zelf, in actie, op het bordes van het Oude 

Raadhuis werd gegeven. Ook deze keer weer een podium 

met 2 Friezen en een Zeeuw. Marco van Avermaete werd 

2e en Rein werd 1e en ik kwam middernacht thuis met een 

3e prijs.

De volgende keer weer meer en Zegt het voort, 

zegt het voort.

Harmen de Vries

Stadsomroeper Houtstad IJlst 

Eegracht 24

Tel. 0515 532057

‘Hoort Boeren, Burgers en Buitenlui hoort’

Altijd al een eigen moestuin willen hebben. Uw eigen 

gezonde groenten willen kweken? Op dit moment zijn er op 

beide tuinen percelen vrij waar u aan de slag kunt. Over de 

perceelgrootte is altijd overleg mogelijk.

De volkstuinvereniging IJlst heeft twee tuinen in haar beheer: 

de Súdergotún, aan de Iendrachtswei, met 45 percelen en 

de Himdykstún, bij de spoorwegovergang naar Oosthem, 

met 20 percelen.

Hebt u belangstelling neem dan contact op met:

Roel de Jong, Lantingawerf 2 in IJlst

tel: 0515-532455 of 06 25482482



Verkoop Stroomtuin start op 6 november 
exclusief voor IJlsters

Minder plastic!

Vorige keer hebben wij gemeld dat het campagneteam met 

3 mensen is versterkt. Na de zomervakantie heeft Hannie 

Haven zich als nieuw lid aangemeld. Met elkaar gaan we de 

uitdaging aan om zoveel mogelijk mensen te vragen ons te 

helpen met het beter scheiden van afval. Vraagt u zich af: 

hoe moet dat? Voor uw gemak staat er een mooi overzicht 

op onze Facebookpagina.

Wat gaan we nog meer doen?

•  Contact leggen met andere partijen in IJlst. 

   Bijvoorbeeld met het Repair Café.

•  Winkeliers vragen om minder plastic te gebruiken.

•   Bijeenkomsten organiseren.

•   Nieuwe deelnemers werven in de Poiesz.

•   Interessante tips geven.

Wil je het campagneteam versterken of wil je je aanmelden 

als deelnemer? Dat kan door een e-mail te sturen naar 

ijlst@honetynekliko.frl met vermelding van naam en adres.

De leden van het campagneteam Ho net yn’e Kliko IJlst-

Oosthem zijn:

Roelie Johnson, Ronald Boonstoppel, Willemien Seinen, 

Henk Knol, Ingrid Jutte, Ate van der Werff, Pytsje 

Noordenbos, Hannie Haven, Betty Huisman en Marcel 

Faasse.

Zie ook onze Facebookpagina: 

https://www.facebook.com/honetyneklikoijlst.

Concordia IJlst geeft zondag 5 november 2017 koffieconcert

Entree: gratis. Locatie: Utherne. Zaal open: vanaf 14:30. 

Aanvang: 15:00 uur, Afsluiting: tegen 17:00 uur. Door 

omstandigheden zal de traditionele Boppeslach dit jaar niet 

plaatsvinden. Ter vervanging houden we een koffieconcert. 

Onder leiding van Paulus de Jong zal fanfare Concordia 

weer een gevarieerd muzikaal programma ten gehore 

brengen, afgewisseld met jeugdorkest Tusken de Noaten 

onder leiding van Guus Pieksma. 

Als act mogen wij mr. and mrs. Hospes verwelkomen. 

Graag zien wij u verschijnen!

Het is eindelijk zover: op 6 november start de verkoop 

van zonnepanelen voor de Stroomtuin IJlst. Tijdens een 

inschrijvingsavond in het voormalige Gemeentehuis 

krijgen inwoners van IJlst en de donateurs als eerste 

de mogelijkheid om in te schrijven. Zet maandag 

6 november dus alvast in de agenda. De avond begint 

om 19.30 uur, zaal open vanaf 19.15 uur.

Tijdens de inschrijfavond ontvang je het exacte aanbod, alle 

informatie en is er gelegenheid om vragen te stellen. Je krijgt 

daarna de inschrijfformulieren mee naar huis. In de weken 

erna organiseert Stroomtuin ook inschrijfavonden in Sneek. 

Daarbij geldt: vol=vol en op=op.

Voorrang voor donateurs

In de afgelopen maanden hebben talloze geïnteresseerden 

de Stroomtuin gesteund met een donatie. Als dank voor die 

steun krijgen donateurs voorrang bij inschrijving. Wil je ook 

nog donateur worden? Iedereen, die voor maandag 30 okto-

ber een bijdrage stort, krijgt voorrang bij inschrijving. Maak 

daartoe € 10,- over naar IBAN NL 19 RABO 0312 8753 47 

t.n.v. Energie Coöperatie IJLST onder vermelding van 

Donatie Stroomtuin (+jouw naam).

Wat wordt het aanbod?

Door heel hard werken van een aantal vrijwilligers en 

bestuursleden, ligt het vergunningstraject op schema. 

Diverse bouwpartijen strijden nu om onze opdracht binnen 

te halen. We verwachten jullie op maandag 6 november 

een aanbod te kunnen doen dat in lijn ligt met de op de 

voorlichtingsavonden aangekondigde bedragen. Per 

zonnepaneel kun je instappen voor € 100,-. Tijdens de 

inschrijfavond rekenen we nogmaals voor hoe het allemaal 

in elkaar steekt.

Hoeveel panelen heb ik nodig?

Tijdens de voorlichtingsavond rekenen we samen het aantal 

panelen uit dat het beste bij jouw situatie past. Voor een 

goede inschatting, vragen we je recente verbruikscijfers mee 

te nemen. Bijvoorbeeld de laatste jaarafrekening van je 

energiebedrijf.

Wat is de Stroomtuin?

Voor wie het nog niet heeft meegekregen. De Stroomtuin is 

een initiatief om vlak buiten de bebouwde kom van IJlst een 

zonneweide aan te leggen. Iedereen kan lid worden van 

onze coöperatie en zo niet alleen zelf groene stroom 

opwekken, maar ook 15 jaar lang profiteren van gunstige 

belastingvoordelen. Bekijk onze filosofie en de 

rekenvoorbeelden op www.stroomtuin.nl.

Komt allen!

INSCHRIJFAVOND STROOMTUIN

Maandag 6 november, 19.30 uur – 21.00 uur.

Voormalig gemeentehuis, Stadslaan 75



Op vrijdag 10 november lopen de kinderen van de 

hoogste groepen van de basisscholen, onder bege-

leiding van volwassenen, tussen 17.30 en 19.00 uur 

weer langs de huizen van IJlst e.o. met de verkoop 

van heerlijke speculaasbrokken ten behoeve van 

de Sinterklaasintocht in IJlst. 

De prijs is  € 2,50  per verpakking. Het bedrag dat we 

tijdens deze avond ophalen maakt een substantieel 

onderdeel uit van ons budget voor de Sinterklaasintocht 

in IJlst. Naast de kinderen uit groep 7 en 8 kunnen ook 

volwassenen en kinderen uit bijvoorbeeld de 1e of 2e klas 

van de middelbare school meehelpen met venten. 

Wil jmeedoen? Geef je dan nu op bij Margo Vos 

(margo_alkema@hotmail.com).

Alvast hartelijk dank voor uw/je medewerking.

De Sinterklaas commissie IJlst

De Stroomtuin plattegrond zoals gebruikt in het vergunningstraject. 

Venten voor de Sinterklaasintocht IJlst

Op 11 november hopen we weer Samen te gaan Eten. 

De volgende keer is 9 december. Van september tot en 

met april kan er in de Schaapskooi 1 x per maand gegeten 

worden door mensen die anders alleen zitten te eten. 

Behoort u tot deze doelgroep en wilt u ook mee-eten? 

U bent van harte welkom!

Voor inlichtingen: mevr. S. Schilstra: 0515-532930

Voor vervoer kunt u bellen: mevr. G. Bouma: 06-53849361

Samen eten



NOTARISKANTOOR

ELLEMERS

Telefoon 0515 - 42 98 88   

E-mail info@notarisellemers.nl 

Website notarisellemers.nl   

Bezoekadres Oude Koemarkt 77-79, Sneek

De zorg voor uw kinderen is heel belangrijk. Indien u en uw partner iets 

overkomt, moet de opvang goed geregeld zijn. Wij helpen u bij het zorgvuldig 

vastleggen van uw wensen. Gratis inloopspreekuur, elke donderdag 

van 14.00-17.00 uur. Meesterlijk in persoonlijk advies. 

Kinderen.
U komt te overlijden 
en heeft jonge kinderen. 
Wie gaat dan voor uw kinderen zorgen?



    

	 	 	 	

   

We hebben Kerst leren kennen bij het theaterstuk De 

stad waar ooit (2014) als kunstenaar en uitvoerder. Op 

zijn kantoor, bovenin de fabriek, zijn vele plannen 

besproken. Vaak hoorde je hem zeggen 'weest wel? en 

bij bevestiging hoefde de oorsprong van een gedachte 

niet verder uitgelegd te worden. 

Een idee werd altijd serieus genomen door Kerst, hoe 

onuitvoerbaar het soms ook leek. Het water bij molen De 

Rat moest in een draaiende kolk veranderen, zonder de 

techniek van de 21e eeuw maar terug in de tijd toen IJlst 

nog Yleke was. Met Simon Jellema maakte hij een installatie 

die door mensenhanden in beweging kon worden gezet en 

het stille water liet veranderen in een kolkende zee. Met zijn 

geliefde materiaal piepschuim, creëerde hij het schip zonder 

roer met aan boord de oude Yleke. In een artistieke samen-

werking met Suus de Groot werd dit tot een waar kunst-

werk verheven en door een ingenieus touwwerk onder 

water, verdween het schip zonder roer uit IJlst. Kerst was 

voor ons niet alleen een kunstenaar en uitvoerder maar ook 

een commercieel denker. Om het tweede theaterstuk It 

Fabryk (2015) onder de aandacht te brengen, maakte Kerst 

duizenden muizen. Op de vroege ochtend toog hij samen 

met de werkgroep naar de overkluizing om die duizenden 

muizen uit te zetten. Zelfs Omrop Fryslân wilde deze ludieke 

actie niet missen. Aan het einde van de dag waren alle 

muizen verdwenen. In menig huis woont nu een muis die zal 

herinneren aan die legendarische ochtend en de reeks 

voorstellingen in de fabriek van Koopman Metaal, waar 

acteermuisjes kinderarbeid verrichten achter de machtige 

machines van De Wettersnijer. De fabriek waar we letterlijk 

alles mochten gebruiken wat aanwezig was en dat hebben 

we gedaan! Kerst hield van avontuur, humor en gezelligheid. 

Zo gebeurde het dat op een winterse zaterdagmiddag in 

december we bij Cees Zijsling aan boord stapten om de 

route te verkennen voor de Baltic Blues, het derde theater-

spektakel op rij. Onderweg veranderden Kerst en Cees 

Zijsling de route en was er een tussenstop bij Simon in de 

molen. Daar aan de molenaarstafel kreeg Baltic Blues een 

nieuwe start en eindpunt: De Iendrachtswei en De Geeuw. 

Een beslissing die nogal wat hoofdbrekens heeft gekost 

voor het artistieke en technische team, maar uiteindelijk niet 

beter had kunnen uitpakken voor publiek, cast en crew. En 

tijdens de reeks voorstellingen van Baltic Blues zat Kerst 

samen met zijn Griet op de eerste rij in eigen tuin aan de 

Geeuw te schitteren in het licht van de volle maan en te 

genieten van zijn geliefde acteurs Theun Plantinga en Gerrit 

Haaksma als Boertjens en Cavaljé op de Baltic. Met Kerst 

kon je out of the box denken en dat moest ook wel met een 

vijfjaren plan voor de boeg. Hoe kun je de Katholieke kerk 

herbouwen zonder deze na te bouwen (voor toekomstig 

theaterspektakel De Frijtinker, begin 2018). Zo is er in 2014 

aan de keukentafel van Saskia Rozendaal al gesproken over 

hoe de toeschouwers warme voeten konden houden bij de 

Wylde Boerinne (slotstuk eind 2018) op het land. Ideeën 

waren er te over van houten stoofjes tot meterslange 

leidingen met een warmwater circulatie. 

Kerst, wat hadden we graag met jou willen nadenken over 

de vormgeving van de muziektheaterproducties. Je bent er 

niet meer maar. ‘Olde Grize’, wat laat je ons veel na! Jij hield 

van IJlst.

Namens alle betrokkenen bij het muziektheater: besturen 

van IJlst 750 en Muziektheater IJlst, acteurs, actrices, 

muzikanten, technici, theatervormgevers en vrijwilligers:

We love Kerst.

Leden, leiding en bestuur zijn ontzettend blij met de 

nieuwe minitrampoline. Vervanging was echt noodzakelijk 

en dankzij het Groene Kruis, die de financiële aanvraag 

heeft gehonoreerd, kon tot aanschaf worden overgegaan, 

heel veel dank daarvoor. 2 oktober kon de gloednieuwe 

minitramp in gebruik worden genomen, het plezier in het 

gymmen wordt verhoogd en de veiligheid is de komende 

jaren weer gewaarborgd.

Herinnering aan Kerst Koopman

Weest wel?

Ypy Zysling, Concept en Regie, Muziektheater IJlst 750

Nieuwe minitrampoline voor g.v. de Stânfries



 
 

 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
 

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

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.



Slach om Drylts

Na 6 voorrondes zeilen op de Geeuw kon de balans 

worden opgemaakt welke zeilers in de gold en zilver 

fleet klasse mochten zeilen. Onder prima weersomstan-

digheden werden de voorrondes, met hier en daar een 

smetje zoals dat meestal gaat, afgewerkt. De één raakt een 

boei, de ander uit de wedstrijd gezet, bakboord stuurboord 

is bij sommigen niet bekend, te vroeg gestart enz. Tijdens 

één der voorrondes bevond zich plotseling een groot 

zeezeiljacht midden in het veld van valken, gelijk een kloek 

met piepende kuikens. Vanaf het ponton, afgemeerd bij de 

steiger, stond de helft van de deelnemers + supporters deze 

armada aan te moedigen en stuurden ook dit jacht om de 

boei, liggende vlak bij de zwemplaats, heen. De zich van 

geen kwaad bewuste schipper van het jacht wist niet dat 

hier slechts 1 meter water staat, dus muurvast. Gelukkig 

heeft Piet ten Woude, onder luide toejuichingen vanaf het 

ponton, de benarde schipper weer losgetrokken. In de 

beide finalerondes werd er fanatiek gezeild, wat 

resulteerde bij de gold fleetklasse 3x een totale valse start, 

waarbij voorafgaand aan de 4e start de starter wanhopig 

door de megafoon riep, dat nu de zwarte vlag werd 

gehesen, wat dit ook moge zijn. Het hielp. Bij de 4e poging 

is iedereen reglementair gestart. Na afloop werden de 

prijzen in ‘Het Wapen van IJlst’, onder het genot van een 

skippersmiel, uitgereikt.

Goldfleet:

1e Nijs Syl boot  Team Eke de Jong

2e Kaal of Kammen Team Jochem de Vries

3e Wilde Sjipkop  Team Abe Zijsling

Zilverfleet:

1e Salverda  Team Jelle Gerbrandy

2e !   Team Evert Schreur

3e Oan ‘e kant  Team Harrit Wiebenga

Vanuit heel Friesland is een projectkoor samengesteld 

dat musical en opera ten gehore zal brengen met o.a. 

I dreamed a dream uit Les Miserables, het Slavenkoor 

uit Nabucco en Anthem uit Chess. 

Als solisten zullen optreden de 

Braziliaanse sopraan Carla 

Maffioletti en de Friese tenor 

Marco Rypma, tevens muzikaal

leider van het project. Beide 

solisten studeerden aan het 

conservatorium van Maastricht

bij Mia Besselink solozang en 

opera. Carla zong jarenlang bij 

het orkest van André Rieu en

later bij het Luzern Theater in Zwitserland en het Stadt-

theater Gieβen. Op haar vijftiende ging ze al met een 

gitaarensemble op tournee en de liefde voor de gitaar is 

altijd gebleven. Marco zong na de studie een aantal jaren 

bij de reisopera en zingt als solist in opera, oratorium 

en operette. Naast zijn werkzaamheden als zanger en 

dirigent heeft hij een eigen lespraktijk en geeft les aan 

de CSG Bogerman te Sneek. Het Bogerman kamerorkest 

o.l.v. Anne Oosterhaven en Maarten Smit achter de piano 

zorgen voor de begeleiding. 

Kaarten in de voorverkoop €  12,50 

(info@marcorypma.nl of tel. 0515569918) 

en € 15,00 aan de kassa.

Galaconcert opera en musical op 4 november om 20.00 uur 
in de Laurentiuskerk te Folsgare

Waar: It Himsterhûs Oosthem

Wanneer:            zaterdag 4 november 2017

Tijd: 10.00-16.00 uur

Kosten: €  5,-- per tafel  

 incl. koffie/thee voor de standhouders

Aanmelden via:  aafjestolte@ziggo.nl

Veel mensen maken in hun vrije tijd mooie dingen. Van 

haken en breien tot houten meubeltjes en woonacces-

soires, van kaarten maken tot taarten bakken, enz. enz. 

Op 4 november kun je eigengemaakte artikelen presen-

teren en verkopen tijdens de hobbymarkt in Oosthem.

Alles is welkom als het maar hobbymatig is!!!

Meld je aan op bovenstaand emailadres met 

de volgende gegevens:

•  Naam en adres

•  Wat je wilt presenteren / verkopen

•  1 of 2 tafel(s) reserveren

*stuur evt. 

een foto mee 

van wat je maakt

Standhouders gevraagd voor Hobbymarkt



De donkere dagen komen er weer aan

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

Tel: 0515-531664

Laat nu uw fietsverlichting bij ons 
controleren. 

Bij reparatie en/of aankoop nieuwe 
verlichting, krijgt u 10% extra kassakorting. 

De Michelin buitenband 28 x 1 5/8* 1 3/8, is in de maanden oktober & november in 
de aanbieding.

€. 29,95 met gratis binnenband! 
Excl. Montage.

IJlst Tel: 0515-531664

vanbeekhuizen-tweewielers.nl

Zaterdag 28 oktober

Inloopdag Boutique Jenny

Onder het genot van koffie/thee kunt u een blik werpen in onze nieuwe 

najaar/wintercollectie.

De gehele dag door showen modellen verschillende outfits.

Laat je deze dag inspireren en adviseren.

(Bij een besteding vanaf € 40,00 ontvangt u deze dag 15% korting!)

Boven bij ons in de studio kunt u voor € 5,00 een QuickScan (snelle kleuren of style-analyse) 

laten doen. Deze € 5,00 gaat naar het goede doel Stichting Haarwensen, 

waar kapsalon De Kap* zich deze hele dag voor inzet (zie elders in dit blad).

Loop bij ons binnen op zaterdag 28 oktober!!!



Kennismakingscursus T'ai Chi Perron2

Vanaf 30 oktober organiseert Sportclub F en F The Inner 

Way een vijfweekse kennismakingscursus T'ai Chi in 

Centraal Buurtcentrum Perron2, Ylostinslaan 1 te IJlst. 

De lessen vinden plaats op maandagochtend van 

9.00-10.00 uur. T’ai Chi is een Chinese bewegingskunst 

die heilzaam is voor lichaam en geest. Het hoofddoel is het 

versterken en versoepelen van het lichaam aan de hand 

van staande oefeningen en cirkelvormige bewegingen. 

Deelnemers aan de cursus T’ai Chi ervaren een ruimer 

inzicht in hoe je zelf een positieve prikkel kunt geven aan 

zowel lichamelijk als geestelijk welbevinden. Het geheel zal 

uw geest ontspannen en versterken, de concentratie 

vergroten en een positief effect hebben op uw gezondheid. 

Wat kunt u verwachten van de kennismakingscursus? 

In de periode van 5 weken laten wij u kennismaken met 

T'ai Chi Quan (de T'ai Chi Vorm). 

We gaan op zoek naar een juiste lichaamshouding en het 

vinden van een alerte ontspanning. Hierbij maken we 

gebruik van melodieuze ontspanningsmuziek.

Voor wie is de kennismakingscursus T'ai Chi?

De cursus is prima geschikt voor iedereen die een keertje 

wil onderzoeken of T'ai Chi een bewegingsactiviteit is die bij 

hem of haar past.

Meedoen?

Voorafgaand aanmelden voor de cursus T'ai Chi is gewenst 

en kan via info@sportclubfenf.nl, 

via 0515-432030 of via www.sportclubfenf.nl 

(u kunt het inschrijfformulier downloaden).

De kosten voor de cursus van vijf lessen bedragen € 75.

Zaterdag 30 september jl. werd de Oldehove Cup 2017 

gehouden, georganiseerd door Karatevereniging Iryoku 

uit Leeuwarden.

Dit toernooi is voor beginners een mooie opstap naar 

andere toernooien, omdat er met een rompbeschermer 

wordt gevochten en er geen low kicks mogen worden 

gegeven. Het gaat puur om de techniek. Kyokushin Karate 

IJlst ging naar huis met maar liefst 9 bekers. 

Angelique Hendriks, Mark Sybrandy en Richard Bruinsma 

behaalden de 1e prijs in hun poule. 

Finn de Jong, Feye Ferwerda en Jimmy Visser behaalden 

de 2e prijs. Tim van der Hout, Hidde Lobstein en Nynke Pot 

behaalden de 3e prijs in hun poule. Helaas vielen Joyce de 

Jong en Renzo Visser buiten de prijzen. 

Iedereen heeft zich goed geweerd en er waren mooie 

partijen bij. We kijken terug op een succesvol toernooi.

De hele maand oktober zet Kapsalon De Kap* zich in 

voor de Stichting Haarwensen door middel van een 

aantal acties. Zo kunnen bij Supermarkt Poiesz nog steeds 

lege flessen ingezameld worden. Maar vooral zaterdag 

28 oktober wordt een speciale actiedag. Dan 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. Ook is er een nagel-

styliste aanwezig, die een gellak voor € 10,- zet, voor het 

goede doel. En fondanti maakt cakejes, die verkocht worden 

en meegenomen kunnen worden naar huis. Ook volledig 

voor het goede doel. Verder kunt u genieten van de muziek 

van DJ Dirrty 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!

Kapsalon De Kap* zet zich in voor Stichting Haarwensen

Drie eerste prijzen voor Kyokushin Karate IJlst



Nu de dagen alsmaar korter worden is het goed toeven 

in de warme huiskamer van Perron2. Tijdens het 

Buurt-atelier op maandag gaan we aan de slag met het 

creëren van een warme wintersfeer met o.a. allerlei 

soorten sfeerverlichting. 

Natuurlijk kun je tijdens het breicafé aan een dikke wollen 

trui of sjaal werken maar je kunt ook meedoen aan een wel 

heel bijzonder borduurproject van restmateriaal om de gang 

wat op te fleuren. Op 24 november wordt er weer samen 

gekookt en gegeten. Als je het leuk vindt om een recept uit 

te proberen of aan anderen te laten proeven kun je je naar 

hartelust uitleven in onze goed uitgeruste keuken. 

Opgeven kan via info@perron2.nl. De eerste boek-

bespreking is achter de rug. Voor degenen die vast aan een 

nieuw boek willen beginnen: op maandag 6 november 

bespreken we Honolulu King van Anne-gine Goemans en 

op maandag 11 december Selma van Carolijn Visser. 

Je kunt altijd aanschuiven. Univé heeft een aantal 

initiatieven, waaronder Perron2, gesteund met een mooi 

bedrag. Hier zijn we blij mee! Om hun betrokkenheid te 

tonen organiseert Univé met ons op vrijdag 27 oktober, in 

de herfstvakantie, een Verkeersmiddag. Kom je 

verkeerskennis testen, maak kennis met verschillende 

vervoermiddelen of boek een gratis proefrijles. Er is voor 

alle leeftijden wat te doen en te beleven. Kom langs tussen 

14.00 uur tot 16.30 uur. Bekijk de agenda voor alle 

activiteiten in dit blad of op de website. 

Wil je op de hoogte blijven, meld je dan aan voor onze 

nieuwsbrief op www.perron2.nl of kijk op onze 

Facebookpagina.

 

Het bestuur van ijsclub ‘de IJlster Schaats’ nodigt u uit 

voor de jaarlijkse ledenvergadering op donderdag 

23 november in de Stadsherberg ‘Het Wapen van IJlst’ 

om 20.00 uur. 

Voor de pauze worden de gebruikelijke agendapunten (*) 

behandeld. M.b.t. de bestuursverkiezing is dit jaar voorzitter 

Jacob Stienstra aftredend en herkiesbaar. Na de pauze, 

rond 20.30 uur, is er een gastspreker van formaat en wel:

ERIK HULZEBOSCH (Oud) schaatser, zanger én spreker. 

In ’97 gold hij als dé favoriet voor de Elfstedentocht.

Entree leden: gratis

Tegen betaling van € 5,= zijn ook niet leden van harte 

welkom!

Wij verwachten een grote opkomst, dus kom op tijd, 

want VOL is VOL!

(*) de complete agenda ligt op de tafels of kijk op onze site: 

www.ijlsterschaats.nl.

IJsclub ‘DE IJLSTER SCHAATS’

 

Wintersfeer op

Mag ik mij even voorstellen:

_____________________________________________________________

Ik ben Roiena van den Brink, beweegdocente en zelf 

bijna 70 jaar. Na mijn pensionering heb ik de volgende 

opleidingen gedaan: Meer Bewegen voor Ouderen, 

valpreventiecursus In Balans en Otago, een 

valpreventieprogramma uit Nieuw Zeeland. 

Afgelopen jaar zijn we van start gegaan met een groep: 

Ouderen in Beweging. De lessen zijn gericht op: fitheid, 

conditie, goede houding en balans. Er wordt geprobeerd 

een brug te slaan tussen de beweeg-les en de rest van de 

week. Plezier hebben in bewegen is ook een aandachts-

punt in de lessen: we zijn geen 20 jaar meer en dat voelen 

wij. Het is niet altijd meer zo prettig om te bewegen voor 

sommigen van ons en dan helpt een gezellige sfeer in de 

groep enorm! Leren goed ontspannen is net zo belangrijk 

als inspannen en we hebben leuke muziek die het 

bewegen zoveel lichter maakt. Na afloop van de les, die 

drie kwartier duurt, drinken we samen een kopje koffie in 

de gymzaal, voor wie wil.

                              Reacties van cursisten:

                             •  Je voelt meteen de positieve 

                                uitwerking, fysiek en mentaal.

                             •  De gymlessen zijn goed 

                                afgestemd voor mijn leeftijdsgroep.

•  Ik ga met veel plezier naar gymles. Goede en duidelijke 

   uitleg met veel enthousiasme gegeven, de afwisseling 

   in de lessen vind ik erg leuk. 

•  Mooi dat er aandacht is voor een goede houding 

   en balans. Dat is belangrijk.

Belangstelling? 

Neem contact op met Roiena van den Brink, 

tel. 0514 581244 of 06 20435853. 

E-mail: rvdbrink@hetnet.nl. 

Waar en wanneer?

Sport-en cultuurzaal de Utherne IJlst (ingang achterom).

Dinsdagochtend van 10 – 11 uur, inclusief een kopje koffie 

na afloop.

Start dinsdag 10 oktober

10 lessen à € 50,00.( knipkaart).



Iedere maandag 13.30 u – 16.00 u Buurtatelier 

‘Wintersfeer’

Iedere vrijdag 13.00 u – 14.00 u Perron2 beweegt!

Iedere vrijdag 14.15 u – 16.15 u Buurtatelier 3 tekenen,

10 taal, 17 naaien, 24 IPad

Maandag 6 nov. - 19.30u – 21.00 u Boekbespreking 

‘Honolulu King’

Dinsdag 7 nov.- 12.00 u – 13.00 u Amerikaanse Lunch

Dinsdag 7 nov. - 19.30 u – 21.00 u Inloopkoor

Dinsdag 14 nov. - 19.30 u – 21.00 u Breicafé

Donderdag 9 en 23 nov. - 14.00 u – 16.00 u Open atelier

Vrijdag 27 nov. - 20.00 u – 22.00 u Filmdialoog 

‘Away from her’

Zaterdag 18 nov. - 11.00 u – 15.00 u Repair Café

Zondag 12 nov. - 20.00 u – 21.00 u Stadsverlichting

Het jubeljaar 2018 nadert met rasse schreden. Het jaar 

dat het 750 jaar geleden is dat IJlst stadsrechten 

verwierf. De Stichting IJlst 750 Jaar heeft in dit kader 

al verschillende evenementen georganiseerd. 

De Werkgroep Historie, onderdeel van de Stichting, wil 

daarnaast verder kijken dan het jaar 2018. Het jubeljaar 

moet niet slechts een ‘moment van herdenken’ zijn. Het 

vieren van stadsrechten is een goed moment om stil te 

staan bij het rijke verleden. De werkgroep wil die rijke 

geschiedenis over het voetlicht brengen, maar hoe breng 

je de geschiedenis op een moderne en interessante 

manier tot leven?

Buitenexpositie: Stads- en Schepenfries

In 2013 begon de werkgroep handen en voeten te geven 

aan dit idee. Verschillende ideeën passeerden de revue. 

Ontwerper én oud-IJlster Nynke Terpstra is gevraagd om 

een ontwerp te maken en dat heeft geresulteerd in de 

Stads- en Schepenfries. Een permanente buitenexpositie, 

die voor iedereen vrij toegankelijk is. Een tiental panelen zal, 

door middel van grote schilderijen, hoogtepunten uit de 

geschiedenis van IJlst tonen. Van prehistorie tot heden, 

begeleid door korte teksten. Het ontstaan van IJlst in relatie 

tot de scheepsbouw staan centraal. Niet alleen de ont-

wikkeling van IJlst zal te zien zijn, ook die van verschillende 

scheepstypen. De schilderijen worden geschilderd door 

Johannes Terpstra en zijn gebaseerd op het onderzoek van 

Jan Tabak. De Werkgroep is druk bezig met fondsen aan-

schrijven, bedrijven benaderen, gesprekken voeren met 

belanghebbenden en de gemeente. Als dit allemaal rond is, 

kan de eerste paal in 2018 de grond in.

Cultureel kwartier

Het project moet gerealiseerd worden nabij het Hout-

museum, Molen de Rat en de fontein. Samen vormen zij 

een cultureel en educatief kwartier. Het cultureel kwartier 

wordt door middel van het in ere herstelde Sneekerpad 

verbonden met het stadscentrum. In samenwerking met 

het Houtmuseum, Molen de Rat, de fonteincommissie en 

de gemeente wil de Stichting de buitenexpositie realiseren 

voor de IJlsters.

Canisius Smit, voorzitter werkgroep historie IJlst 750
Hendrik Tamsma, secretaris van de werkgroep

Stadsrechten vieren én herdenken

Een schilderij zoals die op een paneel 
zou kunnen komen

In de week van 10 – 16 september 2017 is in IJlst weer 

de jaarlijkse collecte gehouden voor het Prinses Beatrix 

Spierfonds. Ruim 30 enthousiaste collectanten gingen, 

deze keer met onstuimig weer, op pad en haalden een 

mooi bedrag van € 1.479,81 op (vorig jaar € 1.424,77). 

Het doel van het Prinses Beatrix Spierfonds is om alle 

spierziekten de wereld uit te krijgen. Mocht u de collectant 

hebben gemist en toch nog een donatie willen doen, dan 

kan dat. SMS dan: SPIER naar 4333 en u steunt het 

Prinses Beatrix Spierfonds éénmalig met € 1,50.

Namens het Prinses Beatrix Spierfonds,
Mevr. H. Poelstra-Wiersma

Prinses Beatrix Spierfonds: 
Krachtig tegen spierziekten

  Agenda Perron2 November



HERFST 2017

Met de Slach om Drylts, een regenachtige Walk en Run en voor ons een drukke en geslaagde zomer achter de rug, 

met volle terrassen en andere leuke dingen, mogen wij weer vooruit kijken naar de donkere dagen met een leuk 

gevulde agenda. Voor de uitslagen van de Slach om Drylts verwijzen wij u graag naar onze website. Kijk snel wat er het 

najaar voor u georganiseerd wordt en noteer in uw agenda!

NIJS ÚT IT WAPEN

Agenda

DAMES BINGO | vrijdag 27 oktober| 20.00 uur | 
De laatste vrouwen bingo van dit jaar. De organisatie ligt 

natuurlijk weer in handen van Hilda en Ineke. Er zijn mooie 

prijzen te winnen. Kijk snel op onze site voor deelname!

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!

INTOCHT SINTERKLAAS | Zaterdag 25 november| 
14.00 uur | 
De IJlster Sinterklaascommissie is hard aan de slag om de 

intocht van Sinterklaas en zijn Pieten tot een groot succes te 

maken. Kom gezellig langs om hen te verwelkomen en als u 

er dan toch bent kunt u gerust even blijven hangen.

Er is weer geweldige live muziek dat puur geschikt is voor 

alle leeftijden. Het belooft weer een mooie middag te 

worden!

THE BOUNTY HUNTERS | Zaterdag 16 december| 
21.30 uur |
The Bounty Hunters behoren in Nederland bij één van de 

best opkomende professionele ‘Rock bands’. Dit 

sprankelende energieke trio laat vele festivals, kroegen en 

pleinen compleet uit hun dak gaan. Door de opzwepende 

herkenbare covers die de band speelt zal het feestgehalte 

tot een hoogtepunt van de avond stijgen! De drie 

muzikanten van The Bounty Hunters staan bekend om hun 

ongekende energieke optredens, muzikale vaardigheden en 

showmanship. Zij weten als geen ander hoe zij het publiek 

moeten betrekken met hun enorme enthousiasme.

1e KERSTDAG | maandag 25 december |
 Kerst staat volop in het teken van vrienden, familie en 

gezelligheid en natuurlijk lekker eten. Dat kan uiteraard 1e 

kerstdag perfect in het Wapen van IJlst. Onze 

keukenbrigade zal weer een heerlijk keuzemenu voor jullie 

bereiden. Reserveer snel om een mooi plekje te 

bemachtigen.

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


