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Zaterdag 23 december is nu echter een attentiesteen 

geplaatst in de vroegere oprit van Woudstra achter de 

bakkerij van de Boer, waardoor de herinnering aan dit 

bedrijf blijft voortleven. De steen toont een prachtige 

luchtfoto van het gebouwencomplex uit 1959 met een 

korte verklarende tekst. Het plaatsen van de steen is 

een initiatief van de heer Steven Woudstra, de jongste 

zoon van Eile Woudstra (woonde aan de Stadslaan) 

en kleinzoon van Sipke Woudstra (woonde aan de 

Zevenpelsen). 

In aanwezigheid van ca. 25 Woudstra’s, enkele oud-

werknemers en belangstellenden werd de steen onthuld 

door de heer Hans Woudstra. De firma Woudstra begon 

ooit in het pand Geeuwkade 4, het huidige VVV-kantoor. 

Dit pand werd in 1908 gekocht door Douwe Woudstra, 

timmerman uit Koudum. Woudstra zette de fabricage van 

producten voor de zuivelindustrie, zoals kaasbakken, kuipen 

en melkemmers voort. Ook produceerde het bedrijf school-

meubelen als banken, schoolborden en lessenaars enz. Het 

bedrijf breidde in de loop der jaren sterk uit en in 1925 

kwam er een grote zagerij bij de fabriek. Het bedrijf produ-

ceerde ook de metalen banden voor de kuipen en bakken in 

eigen huis. Deze combinatie van zowel hout- als metaal-

bewerking leidde in de jaren zestig tot jachtbouw, de Beste-

vaerkruiser. Daarnaast legde de houtafdeling zich steeds 

meer toe op de productie van deuren, kozijnen, kasten, 

winkelbetimmering etc. In de jaren tachtig deed zich een 

ernstige economische crisis gevoelen, vooral in de bouw. 

Ook de firma Woudstra werd door deze malaise getroffen 

en in 1981 kwam er een einde aan het bestaan van dit 

bedrijf. Prachtig initiatief om deze attentiesteen te plaatsen.

Misschien een idee om ook andere verdwenen bedrijven op 
deze manier aan de vergetelheid te onttrekken?

Attentiesteen herinnert aan de firma Woudstra

Tot 1981 stond op het terrein van de 

woningen aan het Mientlân het fabrieks-

complex van de firma Woudstra. Na 

beëindiging van de bedrijfsactiviteiten 

werden de gebouwen gesloopt en werd 

het vrijgekomen terrein bebouwd. Niets 

herinnert nu nog aan Woudstra, terwijl het 

bedrijf ruim zeventig jaar actief was in IJlst 

en in vroeger jaren met circa 50 werknemers 

één van de grotere werkgevers was in 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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' It Dryltser Kypmantsje'  is een uitgave van 

Vereniging Stadsbelang IJlst. Oplage: 1.550 
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Janna de Boer-Zuiderhof, correctie: Hinke 
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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'
editie  inleveren kopij verschijning
februari  5 februari 22 februari

maart  5 maart  22 maart

april  9 april  26 april

mei  7 mei  24 mei

juni  4 juni  21 juni

Kopij en advertenties bij voorkeur digitaal aanleveren, 

uiterlijk op de hierboven genoemde data.

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

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 uur trainen en vanaf 

20.30 vrij spelen. Jeugd tot 15 jaar 19.00-19.45 uur. 

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 weige-

ren. Ingezonden stukken worden geplaatst buiten verantwoordelijkheid van de redactie.

agenda & mededelingen
januari
26  Op Triljende Skonken
 Himsterhús Oosthem, 20.00 uur

26  Open huis/verhalen vertellen
 Museum en werkplaats Houtstad IJlst, 19.00 uur

26  Huiskamerverhaal
 W.M. Oppedijkstraat 7B

27  Op Triljende Skonken
 Himsterhús Oosthem, 14.00 en 20.00 uur

30  Vrijloop Sjongers
 Nij Ylostins, 14.30 uur

26  Op Triljende Skonken
 Himsterhús Oosthem, 20.00 uur

februari
2  Klaverjassen - bar it Kypmantsje

8  Repetitie vrouwenkoor 't Roer om
 Stadsherberg Het Wapen van IJlst

9  Jaarvergadering Volkstuinvereniging IJlst e.o
 Stadsherberg Het Wapen van IJlst, 20.00 uur

9  Suikerbroodactie GV De Stânfries

14  PGIJ, kerkcontactavond
 Nij Ylostins, 9.45 uur, telefoon: 469 506

20  PGIJ, bijbelgespreksgroep
 De Eehof, 9.30 uur, telefoon: 469 506

20  PGIJ, ringactiviteit, thema-avond 'omgaan
 met levenseinde' m.m.v. dokter Drenth.  

 Mauritiuskerk, 19.30 uur, telefoon: 532 229

20  Vrouwen van Nu 'wat gebeurt er als je 112 belt?'

 Door mevrouw Glas

22  Repetitie vrouwenkoor 't Roer om
 Stadsherberg Het Wapen van IJlst

23  Klaverjassen - bar it Kypmantsje

23  Samen eten - De Schaapskooi, 17.00 uur

 *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 



It jier fan Leeuwarden-Fryslân Kulturele Haadstêd 2018 begjint 
rûnom yn de provinsje

Sûnder dy kinne we net begjinne!
It is 2018, it jier fan Leeuwarden-Fryslân Kulturele Haadstêd. 

In jier dêr’t in soad moaie projekten plakfine, mar ek in jier 

dat sûnder it entûsjasme fan alle ynwenners – ek dat fan dy 

– net kompleet is. Mei it tema Iepen Mienskip kinne we yn 

Fryslân grutsk sjen litte wêr’t we foar steane en we kinne der 

mei elkoar foar soargje dat we der binne, foar elkoar en de 

wrâld. Tryater fersoarget de artistike ynfolling fan It 

Iepeningswykein en siket in hiele soad fertellers! Mei 

2018ferhalen begjint it jier fan LF2018!

2018ferhalen yn Fryslân
Op freedtejûn 26 jannewaris geane fan Skiermûntseach 

oant Aldemardum en fan Surch oant Appelskea om presys 

19.00 oere oeral doarren iepen. We stappe yn de 

fuotspoaren fan de winterjûnenocht; it wurdt de jûn fan 

2018ferhalen. Hiel Fryslân moetet elkoar yn winterwaarme 

sfear om ferhalen te fertellen en nei te lústerjen. Yn in hiel 

soad musea, op bysûndere plakken en by ynwenners thús.

2018ferhalen. Mei ik ek fertelle?
Wa binne dy fertellers? Is it ien dy’t ferbûn is oan in 

museum? Is it de buorfrou mei har iuwenâlde 

itensiedersboek? Of bisto de ferteller yn dyn eigen hûs en 

fertelst oer dy iene bysûndere foto? Dat soe sa mar kinne. 

Elkenien kin meidwaan. Yn eigen hûs, mar ek op in oar plak 

yn de buert. Alle ferhalen litte by elkoar sjen hoe ferskillend 

oft we binne, mar dochs ek hoe ferbûn oft we binne. It binne 

de ferhalen fan in Iepen Mienskip. Grutte ferhalen, lytse 

ferhalen, lange ferhalen, koarte ferhalen. It makket net út. 

Elk ferhaal is in wrâld op himsels. Wês grutsk en doch mei. 

As ferteller of as harker.

Mear ynformaasje? Meidwaan?

Bist benijd hoe’t it wurket? Of wolst dy alfêst oanmelde? 

Sjoch dan op of mail nei info@2018verhalen.nl

Sûnder dy kinne we net begjinne!

2018verhalen
Vrijdagavond 26 januari 2018 ontmoet heel Friesland 
elkaar in winterwarme sfeer om verhalen te vertellen 
en te beluisteren. In musea én bij mensen thuis. Een 
spannende legende, een persoonlijke voordracht, 
een verhaal over een voorwerp... Er komt van alles 
voorbij.

Op deze avond staat ook in IJlst een huiskamerverhaal 

gepland en wel op de W.M. Oppedijkstraat 7B. Niet alleen 

een verhaal, er is ook muziek! Kleinkunst/Cabaret. 

De toegang is gratis. U bent van harte welkom.
Tijden: 19.15 uur – 20 uur – 20.45 uur en – 21.30 uur.

In het kader van opbouw verhaal vijf minuten voor aanvang 

aanwezig, voordeur gaat dicht vanaf aanvang verhaal. 

Duur: ong. 20-25 minuten. Max 14 personen. 

Reserveren is daarom wel handig: tel. 0515769011 

of via e-mail: kaboutertje@xs4all.nl.

Zie voor deze en meer verhalen www.2018verhalen.nl

Bêste toanielfreonen
Noch eefkes en dan is it safier. Yn it 

Himsterhûs yn Easthim spilet ‘Op triljende 

skonken’ op freed 26 en sneon 27 jannewaris 

‘In leafde út Tirol’. Dit is foar de 30ste kear, in 

jubileum dus en dêr binne we tige grutsk op. 

It is in modern blijspul fan Carla Berendse-

Schel. Fryske oersetting fan Anne Marie 

Gaikema-Westra. Der wurdt ús wolris frege 

oft der ek kaarten to keap binne. Mar bêste 

minsken, der dogge wy net oan. 

Kom op tiid, fol = fol!
Rezjy    : Syboutsje van der Meer

Plak      : Himsterhûs, Cingel 20, Easthim

Tiid       : freed 20.00, sneontemiddei 14.00 

  en sneontejûn 20.00 oere.

Intree   : € 10,00 ynkl. kofje/tee, bern 

 basisskoalle € 2.50

Groetnis fan de toanielferiening 

‘Op triljende skonken’.



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

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-



Lokale wereldspeler viert 40 jarig bestaan!

Met in IJlst ontworpen machines worden onder andere 

kunststof onderdelen voor de A350 van Airbus vervaardigd. 

Naast productielijnen voor composietproducten ontwikkelt 

en levert Autonational ook machines voor klanten in de 

medische wereld en heeft het een eigen verspanende 

afdeling. In het bijzijn van zeer gewaardeerde zakenrelaties 

en lokale ondernemers werd er in één van de productie-

hallen geproost op 40 jaar succes. Onder de aanwezigen 

waren onder andere klanten, leveranciers, leden van de 

Friese Export Club, de burgemeester en de wethouder van 

de gemeente  Súdwest-Fryslân. Cateraar Onder de Luifel uit 

Leeuwarden zorgde voor de juiste ambiance en verzorgde 

hapjes en drankjes van hoog niveau. 

Innovatie staat bij het bedrijf hoog in het vaandel en vanuit 

deze visie is het R&D Center ontstaan. Deze faciliteit biedt 

klanten de mogelijkheid om hun productie te testen om zo 

tot de beste versie voor een composietproductielijn te

komen. Daarnaast draagt het bij aan de ontwikkeling van 

kennis van ‘filament winding’, oftewel het wikkelen van 

vezels en hars tot een duurzaam product voor verschillende 

toepassingen. Burgemeester Hayo Apotheker heeft de 

openingshandeling van het nieuwe R&D Center verricht, 

waarna hij in een toespraak stil stond bij het belang 

van een bedrijf als Autonational voor de regio en de 

gemeente Súdwest-Fryslân. Hij was er trots op om zo’n 

bedrijf in de gemeente te hebben. 

Professor Adriaan Beukers heeft een boeiend verhaal 

gehouden over het nut 

en de toekomst van composieten. Hij gaf een aantal 

kengetallen waaruit bleek hoeveel gewichtsreductie - door 

de toepassing van composiet componenten - bijdraagt aan 

energiebesparing bij auto’s, vliegtuigen, schepen. “Daarmee 

is er een hele concrete link gelegd tussen het werk wat wij 

hier doen en een bijdrage aan het noodzakelijk besparen op 

brandstof en energiegebruik.”, aldus directeur Harm 

Munneke. Dit werd opgevolgd door een humoristische en 

tegelijk kernachtige lezing over leiderschap door de zichzelf 

noemende ‘bedrijfsverloskundige’ Guido Thys. De avond 

werd feestelijk afgesloten met een walking dinner en een 

toast op de samenwerking met de zakenpartners, als dank 

voor het verleden en belofte voor de toekomst.

‘Hoort Boeren, Burgers en Buitenlui hoort’
Een nieuw jaar met toch ook wel weer goede tradities, 

daarom ook van mijn kant de wens dat het voor u als 

lezers van ‘it Dryltser Kypmantsje’ een goed en gezond 

2018 mag worden. Ook een traditie is dat ik regel-

matig iets van me zal laten ‘horen’ via ons stadsblad. 

Nieuw is dat het dit jaar een jubileumjaar is omdat we 750 

jaar stadsrechten mogen vieren, dus voor ons staat een jaar 

met vele uitdagingen. De eerste heb ik al achter de rug en 

wel een zeer bescheiden rol in het muziektheaterstuk ‘de 

Frijtinker’. Het kan u niet ontgaan zijn dat wij hier in IJlst de 

primeur hadden – nog voor de officiële opening – van LF/

CH2018 met dit muzikale werk in het kader van het ‘Under 

de toer’ project van LF 2018. Waar een kleine stad groot in 

kan zijn! Nieuw is ook dat onze gemeente per 1 januari 

groter is geworden en dat er een nieuw gemeentebestuur 

met een waarnemend burgemeester is. Tijdens de 

nieuwjaarsreceptie op 2 januari in het gemeentehuis in Drylts 

mocht ik het woord even voeren en onze jubilerende stad in 

de spotlights zetten voor deze nieuwe bestuurders en de 

andere aanwezigen. Het bestuur van IJlst 750 heeft de 

waarnemend burgemeester mevr. Berndsen een mooi 

houten (natuurlijk!) aandenken aangeboden. Waar een kleine 

stad groot in kan zijn! Wat er verder dit jaar als omroeper in 

de agenda staat daar zal ik u nu nog niet mee vermoeien, 

daar hebben we de tijd nog wel voor.

Zegt het voort, zegt het voort!

Harmen de Vries, Stadsomroeper Houtstad IJlst 

Eegracht 24, tel. 0515 532057

Op woensdag 6 december vierde Autonational BV zijn 40 jarig bestaan en 
opende een Research & Development Center voor composiet gewikkelde 
producten. Autonational is een hightechspeler in de wereld van composiet. 



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



Van de stamtafel

‘Wat een drukte in IJlst de eerste week van het jaar. Het 

werd me zuiver te mal, mannen.’ ‘Ja Piebe, het was zeker 

druk met al die bezoekers van de Vrijdenker op de gracht. 

Maar IJlst is hiermee wel weer mooi in de publiciteit 

gekomen. Het eerste evenement van Culturele Hoofdstad 

en, niet te vergeten, van het jubileumjaar IJlst 750 jaar 

stadsrechten. En het was ook nog eens een prachtige 

voorstelling’ ‘Dat was het zeker, mannen, mem en ik 

hebben er ook van genoten. Maar het is al weer voorbij. De 

plaaggeesten zijn opgelost, Mauritius weer terug naar de 

Romeinse tijd, dominee van Ronkel weer met veel lawaai 

vertrokken, Rixt Heijne terug naar de Spaanse tijd en de 

oude Nooitgedagt zal wel aan het werk wezen in het nieuwe 

museum. Gebeurt daar ook eens wat, want je ziet er geen 

kop.’ ‘Nou Piebe, er wordt wel aan gewerkt, dat wil jij 

natuurlijk niet zien, maar het komt vast wel goed. Voor het 

seizoen begint zal het museum toch zeker wel klaar zijn.’ 

‘Zal best, mannen, komt de pers er weer op af, net zoals op 

de Vrijdenker. De Leeuwarder en de Sneker hadden er wat 

leuks van gemaakt, maar praat me niet van de Omrop.’ 

‘Wat mankeerde daar dan aan, Piebe?’ ‘Dat zal ik jullie 

vertellen, mannen. Die beste man had een heel verhaal over 

de Vrijdenker en 750 jaar stadsrechten. En wat zegt die 

vent? Hij had het over het doarpje Drylts. Wat een 

onverstand, het doarpje! Die man weet niet eens dat IJlst 

één van de 11 steden is. Dat is niet best.’ ‘Nee Piebe, dat is 

zeker een dikke blunder. Maar we krijgen nog een druk jaar 

en wij kijken nu al een beetje uit naar oktober, als De Wylde 

Boerinne opgevoerd zal worden. Dat zal wel weer een heel 

spektakel worden.’ ‘Zeker mannen, maar ik zal weer eens 

naar mem, die is zo stadig aan haar wilde haren wel kwijt.’

Museum en Werkplaats Houtstad IJlst:
Open Huis en Verhalen in het kader van Leeuwarden - Fryslân 2018

De bouw van het Museum en Werkplaats Houtstad 

IJlst is nagenoeg afgerond. Naar verwachting zal in 

februari begonnen kunnen worden met de inrichting 

van de expositie. Hoewel museum en werkplaats dus 

nog niet zijn aangekleed willen wij de inwoners van 

IJlst graag de gelegenheid bieden alvast kennis te 

maken met het gebouw. 

De officiële opening is gepland in de maand april. Nadere 

informatie hierover leest u in het Kypmantsje van maart. 

Vrijdagavond 26 januari van 19.00 – 21.00 uur bent u 

van harte welkom een kijkje te nemen in ons unieke 

gebouw. Het inspireert u ongetwijfeld om vaker langs te 

komen, ook om bijvoorbeeld te genieten van het prachtige 

zicht op Houtzaagmolen de Rat en de Geeuw. Misschien 

vindt u het leuk straks in het museum ook zelf verhalen te 

vertellen over IJlst, zijn geschiedenis en toekomst. Wellicht 

kunt u uw ambachtelijke ervaring op het gebied van hout 

overdragen aan bezoekers van Museum en Werkplaats 

Houtstad IJlst. Wij willen ons in de werkplaats vooral richten 

op kinderen. We willen, samen met de inwoners van IJlst en 

omgeving, de rijke historie van IJlst uitdragen. In de 

werkplaats kunnen kinderen leren met gereedschap om te 

gaan en zelf dingen van hout te maken, voorwerpen waar je 

wat aan hebt, zoals vogelhuisjes, kapstokken, rekjes, 

houten puzzels, te veel om op te noemen en misschien ook 

wel zeepkisten. Veel hangt af van u. Kinderen willen wel! Als 

dit u aanspreekt bent u van harte welkom als vrijwilliger/

gastvrouw/gastheer.

Op deze avond wordt tevens ingespeeld op het 

Vertellen van Verhalen in het kader van CH 

Leeuwarden - Fryslân 2018. Die avond ontmoet heel 

Friesland elkaar in winterwarme sfeer om verhalen te 

vertellen en te beluisteren. Ook in Museum en Werkplaats 

Houtstad IJlst worden deze avond verhalen verteld. 

Verhalen door en voor mensen van IJlst. Graag nodigen 

wij u uit dit met ons mee te maken. U bent van harte 

welkom op vrijdagavond de 26e januari.

Museum en Werkplaats Houtstad IJlst

Sneekerpad 14 IJlst

(naast Houtzaagmolen De Rat)

Op 24 februari hopen we weer Samen te gaan Eten. 
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



Hoe zit dat eigenlijk met die IJlster stadsrechten? En welke rol 
speelde Sikko Sjaerdema daarin? Wie zijn er allemaal bepalend 
geweest voor ons mooie Elfstedenstadje?

Als u helemaal in de sfeer wilt komen van het ontstaan van IJlst 750 jaar geleden, 

kom dan op dinsdag 6 februari om 19.30 uur naar de Mauritiuskerk voor de eerste 

historische lezing. Tijdens een levendige vertelling neemt de heer Jan Tabak (foto), 

inwoner van IJlst, de aanwezigen mee terug in de tijd in een beeldend verhaal.

Deze vertelling vormt de eerste van een unieke reeks van 9 IJlster verhalen op 

locatie welke plaatsvinden in het jubileumjaar 2018. De eerste lezing, inclusief een 

drankje, wordt gratis aangeboden door de Stichting IJlst 750 jaar. Mis het niet!

IJlst 750 jaar op nieuwjaarsreceptie 
gemeente SWF

Op 2 januari 2018 was een delegatie van de Stichting IJlst 750, samen 

met onze stadsomroeper Harm de Vries, aanwezig op de nieuwjaars-

receptie van de gemeente Súdwest-Fryslân. Voordat onze waarnemend-

burgemeester Magda Berndsen aan haar toespraak begon, werd haar 

door Tine Bakker, voorzitster van IJlst 750, een houten Kogge 

aangeboden, als herinnering aan het komend jubileumjaar 2018, waarin 

de stad IJlst 750 jaar stadsrechten viert.
 

IJlster reünie
Dat het jaar 2018 in het teken staat van 
aller-hande feestelijke activiteiten rond de 
750e viering van de stadsrechten van onze 
stadje IJlst zal niemand zijn ontgaan. Maar zet 
vast één datum groot in je agenda, want op 
zaterdag 15 september pakken we feestelijk 
uit met 'De IJlster Reünie' voor IJlsters en 
oud-IJlsters. 

Is het niet leuk om je oude klasgenoten, je buren van heel 

lang geleden te ontmoeten of foto’s van weleer te bekijken? 

Loop een rondje om het huis waar je opgroeide, kuier langs 

de scholen. Beklim de historische Molen De Rat en neem 

een kijkje bij de zagerij en het nieuwe museum Houtstad 

IJlst! Nog veel meer kom je te weten over de stad en haar 

stadsrechten tijdens de speciale stadswandelingen en met 

de vaartocht in authentieke melkschouw door de grachten!

En er is nog veel meer waarover we op dit moment nog 

niet uit de school klappen: muziek, entertainment, een 

lekkere lunch. Hierover volgt later meer. 

Heel belangrijk: Noteer wel alvast de datum van 

15 september, we verwachten jullie allemaal. 

Houd de website en Facebook (speciale Reünie 

Facebookgroep) in de gaten voor het laatste nieuws en 

natuurlijk om te zien wie er allemaal komen!

750 jaar stadsrechten en geheimen van Sikko Sjaerdema...



 

Het Luthers Bach Ensemble (LBE) is opgericht in 2006 in 

Groningen. Het bestaat uit een gezelschap van professionele 

musici en vocalisten (kleinkoor). Zowel het kleinkoor als het 

orkest van het LBE treden ook zelfstandig op. Het LBE werkt 

met een vaste kern van relatief jonge musici die vanaf de 

jaren negentig zijn opgeleid aan de conservatoria van Den 

Haag en Amsterdam en ware virtuozen zijn op de oude 

instrumenten. Het kleinkoor van het LBE wordt alom gezien 

als het beste concertkoor van Noord-Nederland.

Bestel kaarten en laat je verrassen.

Is de Matthäus Passion iets nieuws voor je, wil je het graag 

een keer meemaken? Ben je al een Matthäus Passion 

liefhebber, maar wil je een keer iets heel nieuws? Bestel dan 

nu je kaarten. Je kunt de kaarten bestellen via 

www.ijlst750.nl/mp. Er zijn kaarten beschikbaar vanaf 

€ 20,00 tot € 30,00 afhankelijk van de plek in de kerk. 

Wacht niet te lang, er zijn slechts 325 kaarten beschikbaar 

voor deze unieke uitvoering, en vol is vol. Kaarten zijn ook te 

koop bij het VVV-kantoor aan de Geeuwkade in IJlst.

Uniek voor Friesland:

Semi-scènische uitvoering van de Matthäus Passion
op vrijdag 16 maart 2018 in de Mauritiuskerk in IJlst
Met enige trots willen we laten weten dat we er in geslaagd te zijn een uitvoering van de Matthäus 
Passion in IJlst te laten plaatsvinden. Het Luthers Bach Ensemble heeft in 2018 gekozen voor een 
semi-scènische uitvoering en de artistieke leiding van het gezelschap vindt de Mauritiuskerk in IJlst 
een prima locatie voor een dergelijke uitvoering. Voor IJlst een unieke en éénmalige uitvoering van 
dit meesterwerk van Johan Sebastian Bach in onze Mauritiuskerk.

Uitvoerenden
Luthers Bach Ensemble (ripiënisten, solisten en 

barokorkest) Solisten: Marc Pantus, Christus - Robert 

Buckland, Evangelist - Myriam Arbouz,sopraan - Agnes 

van Laar, sopraan - Robert Kuizenga, altus - David van 

Laar, altus -William Knight, tenor - Satoshi Mizukoshu, 

tenor - David Greco, bas - Leidende musici: Joanna 

Huszcza (concertmeester) en Robert Koolstra (continuo) 

Dirigent: Tymen Jan Bronda, artistiek leider van het 

Luthers Bach Ensemble - Regie: Marc Pantus



 
 

 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.



Winter op Perron2

De feestdagen zijn voorbij en het voorjaar laat nog 

even op zich wachten. Februari nodigt nog niet echt 

uit om naar buiten te gaan maar biedt wel een mooie 

gelegenheid om nieuwe mensen te leren kennen 

en nieuwe activiteiten te ontdekken. 

Op Perron2 kun je vrijblijvend binnen lopen om te kijken wat 

er zoal te doen is. De boekenkast op de gang staat vol met 

mooie boeken die je kunt meenemen en doorgeven, genoeg 

om de lange winteravonden door te komen. Natuurlijk kun je 

ook iets terugzetten maar dat hoeft niet. Onze ruilwinkel heeft 

mooie, nauwelijks gedragen kleding en accessoires. Als je zelf 

een miskoop in de kast hebt hangen, kom dan gerust kijken 

of je die kunt ruilen tegen iets dat beter bij je past. De schrijf-

marathon van Amnesty International in december was een 

groot succes en omdat het belang van betrokkenheid bij 

politieke gevangenen in de hele wereld het hele jaar door 

belangrijk is organiseren we vanaf nu elke maand een schrijf-

moment. In onze Weekagenda krijg je een helder overzicht 

van wat er allemaal per week te doen is. Via de website kun je 

je aanmelden voor de nieuwsbrief en krijg je automatisch de 

Weekagenda waarin je je ook kunt opgeven voor activiteiten. 

Bekijk de agenda in dit blad of op de website 

www.perron2.nl of kijk op onze Facebookpagina.

 Agenda Perron2 februari

Iedere maandag 13.30 – 16.00 uur Buurtatelier 

kleitechnieken

Iedere vrijdag 13.00 – 14.00 uur Perron2 beweegt!

14.15 – 16.15 uur Buurtatelier 2 tekenen, 9 taalcafé, 

16 naaien, 23 IPad

Dinsdag 6 12.00 – 13.00 uur Potluck lunch

19.30 – 21.00 uur Breicafé

Donderdag 8 9.30 – 11.30 uur Open Atelier

Zondag 11 20.00 – 21.00 uur Stadsverlichting

Dinsdag 13 en 27 19.30 – 21.00 uur Inloopkoor

Zaterdag 17 9.30 – 11.00 uur Schrijven voor Amnesty

11.00 – 15.00 uur Repair Café  

Vrijdag 23 17.00 – 22.00 uur Samen koken en 

Filmdialoog Pane e tulipani

Maandag 26 19.30– 21.00 uur Boekbespreking 

‘Een onberispelijke man’ Jane Gardam

Vrijwilligers van 
de Frijtinker:

Bedankt!

In de eerste week van januari werd heel IJlst overgenomen 

door de heilige Mauritius, plaaggeesten en een charmante 

herbergierster. We mogen spreken van een succes; bijna 

2000 mensen hebben de Frijtinker gezien en we kregen 

lovende recensies van zowel pers als publiek.

Geen vanzelfsprekendheid

Bedenker en regisseur Ypy Zysling: ‘We hadden dit jaar 

weer een geweldige groep acteurs en cast die voor 

meerdere kippenvelmomenten zorgden. Dit stuk is mede 

zo'n succes geworden door de inzet van alle vrijwilligers 

en andere betrokkenen. Zonder hen hadden we dit niet 

kunnen doen. Het was echt 'voor IJlst door IJlst' , net 

zoals bij de eerdere producties. Ik vind het geen vanzelf-

sprekendheid dat men elke keer weer bereid is om te 

helpen. Dus: tige tank daarvoor!’

Wylde Boerinne

Is uw theaterhonger nog niet gestild? Dat komt goed uit, 

want later dit jaar mag u weer een groot muziekspektakel 

in IJlst verwachten van de hand van Ypy Zysling met De 

Wylde Boerinne. Houd www.muziektheaterijlst.nl in de 

gaten en schrijf u via deze site in voor de nieuwsbrief om 

op de hoogte te blijven van het laatste nieuws.

Oant sjen!

Stichting Muziektheater IJlst



NOTARISKANTOOR

ELLEMERS

Telefoon 0515 - 42 98 88   

E-mail info@notarisellemers.nl 

Website notarisellemers.nl   

Bezoekadres Oude Koemarkt 77-79, Sneek

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

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

Gratis inloopspreekuur, elke donderdag van 14.00-17.00 uur. 

Meesterlijk in persoonlijk advies.

Scheiden.
Goed regelen! 
Voor beide partijen...

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Engels 
conversatiecursus 

examentraining 

bijles 

www.talkingmatters.nl 

06-42837242 

Locatie: Perron2  IJlst 

 

 OPROEP

 De Vereniging Stadsbelang IJlst zoekt voor de werkgroep

 "It Dryltser Kypmantsje'  een penningmeester. Hij/zij is

 belast met de volgende taken;

 - de maandelijkse (digitale) facturering van de advertenties

   in het blad ' It Dryltser Kypmantsje'

 - het verzorgen van de financiële administratie

 - het verzorgen van de jaarrekening

 - het verzorgen van de BTW aangiften

 Als lid van de werkgroep 'Kypmantsje'  draag je mede-

 verantwoordelijkheid voor het te voeren beleid van het

 blad. Nieuwe idieeën, suggesties, worden hier o.a.

 besproken.

 Voel jij iets voor deze functie, wil jij je steentje bijdragen

 aan ons geweldig blad en aan de stad IJlst?

 Voor meer informatie omtrent de functie/inhoud kun je

 contact opnemen met de penningmeester Willem Ottens

 van ' It Dryltser Kypmantsje' .   Mobiel; 06 - 15336259



De hele maand februari organiseert de stichting 

Look Good Feel Better in samenwerking met 

schoonheidsspecialisten voor de tweede keer 

de landelijke actie ‘Geef een glimlach cadeau’. 

Vanaf zondag 4 februari, Wereldkankerdag, geven 

schoonheidsspecialisten door het hele land gratis 

‘verwenmomenten’ aan vrouwen met kanker. In IJlst 

wordt deelgenomen door Schoonheidssalon Ytina, 

Croleskwartier 88. Alle deelnemende schoonheids-

specialisten stellen minimaal vijf verwenmomenten 

beschikbaar. Vrouwen met kanker kunnen zich melden 

via de actiewebsite www.geefeenglimlachcadeau.nl.

Schoonheidssalon Ytina neemt deel aan ‘Geef een glimlach cadeau’

 

 

Foar de lêste kear Oliebollenpartij 
by Herman
Mei in 10 tal keatsers op de list sette de lêste partij fan Nije 

Moed yn de Utherne fan ‘Herman’ út ein. Der soe ien 

yndividueel klassemint spile wurde. Yn de earste twa 

omlopen, dy’t de keatsers mei de measte earsten, tsjin 

inoar oer sette soe yn de finaleomloop. Dit wiene Durk van 

der Wal, Klaas Jan Rijpma en Lieuwe Bergstra tsjin Nico de 

Boer, Bart Schuurmans en Erik Wijnja. De lêsten koene it 

lykwols net bolwurkje tsjin Durk en syn maten en ferlearne 

de partij op 5 – 5 6 – 4. Hjirmei wie it fjoerwurk letterlik en 

figuerlik foar Durk, Klaas Jan en Lieuwe. Yn de treastfinale 

wiene Tsjerk Bakker en Tjitze Dotinga mei 5 – 2 6 – 2 te 

sterk foar Wim Zijsling en Rijkel Dotinga.

Familiefoto: Dit is de familie
Cornelis Zijsling omstreeks 1918

V.l.n.r.: Ybeltje Zijsling-Groenveld, Rink (later gehuwd met 

Trijntje Feenstra), Geertje overleden in 1919 oud 4 jaar, 

Neeltje (later gehuwd met Hendrik Lijenaar) en Hans 

(later gehuwd met Wimmie Geerligs).

Achter: Cornelis Zijsling, geboren in 1880 te Tjerkwerd, 

overleden te IJlst in 1949, oud 69 jaar. Hij was ‘komelker’ 

aan de Galamagracht nr. 71 en verkocht ook melk aan huis. 

Toen het korps Concordia in 1937 veertig jaar bestond, 

werd Zijsling gefeliciteerd door burgemeester Langman: 

‘omdat hij 38 jaren lang heeft medegewerkt aan de 

belangen van deze vereeniging.’ Nadat deze mooie 

opname is gemaakt bij fotografie De Jong, Kleinzand te 

Sneek, zijn er nog 4 kinderen geboren, te weten: Jan, 

Keimpe, Teerdze en Geert.

* Deze foto is ingezonden door Tine Huitema-Zijsling, 

  de informatie is verzameld door Frits Boschma



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

Tel: 0515-531664
IJlst Tel: 0515-531664

vanbeekhuizen-tweewielers.nl

Werkzaamheden:

•  Algehele controle van alle draaiende delen

•  Afstellen van remmen en versnellingen

•  Ketting wordt gespannen en gesmeerd

•  Check van de spaakspanning

•  De wielen worden perfect gericht

•  Uitgebreide veiligheidscheck van o.a. de verlichting

•  Uw fiets wordt geheel gereinigd en is weer in perfecte staat!

 In de actieperiode t/m 31 maart is de prijs € 49,-*
     Is de fiets jonger dan 5 jaar betaalt u slechts € 39,-*
 * Alle prijzen zijn exclusief eventuele  materialen, verder is alles inclusief.

 Wij Verkopen nu ook speelgoed!

Winterbeurt Aanbieding:

De opruiming is begonnen!
  

              30%  40%

Dames 

               25%  10%

  15%

Heren

   25%

Ten Cate Kids 50%

        Nog veel meer koopjes. 
     Teveel om op te noemen.
   Kom gewoon gezellig 
kortingshoppen
 bij  ons!

 Nog volop lekker warme

  wintermutsen/handschoenen/shawls

         (dames/heren/kids)
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Nijs út Nij Ylostins

    Activiteitenaanbod van Nij Ylostins voor de maand jan/feb    2018 
Datum Activiteit               Tijd. 
25 jan    Gymnastiek     14.00 

26 jan               Aquarelles                       14.30 

28 jan    Koffie/theemomentje   15.00 

29 jan    Sjoelen     14.00 

30 jan    Creatief café     09.30 

30 jan  Vrijloop Sjongers    14.30 

31 jan               Koffie ochtend                09.45 

31 jan  Biljarten/kaartclub    14.00 

01 feb   Gymnastiek     14.00 

01 feb  Zanguurtje     15.30 

02 feb  Aquarelles     14.30 

04 feb               Koffie/theemomentje   15.00 

05 feb  Sjoelen     14.00 

06 feb  Creatief café     09.30 

07 feb    Koffieochtend     09.45 

08 feb  Gymnastiek     14.00 

09 feb  Aquarelles     14.30 

11 feb  Koffie/theemomentje   15.00 

12 feb  Sjoelen     14.00 

13 feb  Creatief café     09.30 

 

Datum          Activiteit                      Tijd.       
14 feb  Kerkcontactochtend     09.45 

14 feb  Biljarten/kaartclub     14.00 

15 feb  Gymnastiek      14.00 

15 feb  Zanguurtje      15.30 

16 feb  Aquarelles      14.30 

16 feb  Bingo       19.30 

18 feb  Koffie/theemomentje    15.00 

19 feb  Sjoelen      14.00 

20 feb  Creatief café      09.30 

21 feb  Koffieochtend      09.45 

21 feb  Biljarten/kaartclub     14.00 

22 feb  Gymnastiek      14.00 

23 feb  Aquarelles      14.30 

25 feb  Koffie/theemomentje    15.00 

26 feb  Sjoelen      14.00 

27 feb  Creatief café      09.30 

27 feb  Soosmiddag      15.00 

28 feb  Koffieochtend      09.45 

28 feb  Biljarten/kaartclub     14.00 

                           U kunt zich opgeven bij Ylostins@patyna.nl of via tel: 0515-571900. 

                                                       U bent ook van  harte welkom!   

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 gevestigd. 

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 en van 14.30 tot 17.00 uur.

Optreden van de ‘Vrijloopsjongers’,

Op dinsdag 30 januari treedt het koor de ‘Vrijloop Sjongers’ 

uit Joure om 14.30 uur op in het Grand café van Nij Ylostins. 

Het is een gemengd koor dat Nederlandse, Friese en 

Engelse liedjes zingt. De dirigente is mw. Bakker en verder 

wordt het koor muzikaal begeleid door een accordeoniste. 

Het koor bestaat al meer dan 20 jaar en repeteert en treedt 

nog steeds met veel enthousiasme op. 

U bent bij dit optreden ook van harte welkom. 

Wij vragen €5,= entree, dit is inclusief koffie/thee.

Súdergotún en Himdykstún samen met Ho! net yn’e kliko!
Op 9 februari 20.00 uur 2018 is de jaarvergadering 

voor leden van de ‘Volkstuinvereniging IJlst en 

omstreken’ voor leden in Stadsherberg ‘Het Wapen 

van IJlst’. 

Vanaf 21.00 uur vertelt Theo Mulder zijn verhaal over 

de Bokashi-emmer, waarmee je organische resten kunt 

verwerken, die weer te gebruiken zijn als 

bodemverbeteraars voor de tuin. Het bestuur van de 

Súdergotún en Himdykstún en de werkgroep Ho! net yn’e 

kliko! nodigt belangstellenden van harte uit bij de lezing 

van Theo Mulder!

Mis deze avond niet!

Opgave: ijlst@honetynekliko.frl

Mandarijnenactie 
IJ.V.C.

Eind november hebben 

we weer onze jaarlijkse 

mandarijnenactie 

gehouden. Langs deze 

weg willen wij eenieder 

bedanken voor het 

kopen van de 

mandarijnen. Verder 

willen wij Smeding 

groenten en fruit 

bedanken voor het 

leveren van de 

mandarijnen.

Voetbalvereniging 

IJ.V.C.



Draag de Mauritiuskerk een warm hart toe! 

De kerk: Een plek van betekenis 
 
Wat betekent de kerk voor u?  

Dat is best een spannende vraag. Ook als u geen regelmatige bezoeker bent, kan de kerk een plek van betekenis voor u zijn.  

De kerk is een plek om te vieren, zoals met Kerst en Pasen of bij een doop of huwelijk. Er worden ook culturele activiteiten 

georganiseerd, bijvoorbeeld muziektheater, lezingen en concerten. Voor veel mensen is de kerk ook een plek om rust te 

vinden en te gedenken. Bij een overlijden of bij een andere ingrijpende gebeurtenis in uw leven of in uw omgeving. Verder is 

de kerk actief betrokken bij projecten zoals de Voedselbank, Schuldhulpmaatje en de hulp aan vluchtelingen.  

 

Vindt u de kerk ook een plek van betekenis, voor uzelf, voor anderen? Want dat willen we graag zijn, én blijven. Omdat de 

kerk geen subsidies krijgt, is zij financieel afhankelijk van de bijdragen van haar leden. Misschien wilt ook u ons steunen met 

een vast bedrag per maand, per jaar of met een schenking of legaat. 

 

De Mauritiuskerk is door de Belastingdienst aangewezen als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dat betekent 

dat over giften of legaten aan de kerk geen schenkingsbelasting of erfbelasting is verschuldigd. 

 

Het bankrekening nummer is:  NL 39 RABO 0326 1017 13  t.n.v. Protestantse Gemeente IJlst onder vermelding van “MK”. 

 

Dankzij uw bijdrage blijft de Mauritiuskerk een plek van betekenis.                                                                                            

 

Hartelijk dank! 

Gymnastiekvereniging De Stânfries komt op vrijdagavond 

9 februari tussen 17.00 en 19.00 uur bij de deuren langs 

om alle IJlsters van een heerlijk suikerbrood te voorzien. 

Voor slechts 5 euro kunt u optimaal genieten van deze 

delicatesse van bakker De Boer. 

De opbrengst van de actie wordt gebruikt voor de aan-

schaf van nieuw materiaal, zodat onze jeugd zich optimaal 

kan voorbereiden op hun inspanningen in de Utherne. 

Steun onze mooie vereniging en geniet van een 

groot suikerbrood!

Suikerbroodactie G.V. De Stânfries op 9 februari

Even voorstellen
Ik ben Gunar Boon en vanaf 14 december woon ik met mijn vriendin Inge en 

ons zoontje Kees van 3 in IJlst. Wij hebben een leuk knus huisje gevonden 

aan de Hendrik Huizengastraat en voelen ons al helemaal thuis. 

Inge is fulltime moeder en veel met Kees op pad. Ook vindt zij het leuk om in de 

tuin bezig te zijn, lekker te koken, handwerken en is het middelpunt van ons gezin. 

En ik ben ambtenaar bij de gemeente Leeuwarden op de afdeling bijstand. Ook 

ben ik actief bij verschillende musea in de regio (o.a. bestuur museum Joure) en zit 

ik in de commissie Naamgeving van de gemeente Súdwest-Fryslân, waar wij voor 

onze hele gemeente adviezen uitbrengen over de naamgeving van straten, water, 

bruggen etc. Ik ben dus ook voor de IJlsters het aanspreekpunt op dat gebied. 

Daarnaast schilder en teken ik graag. Wij wensen jullie via deze weg een gelukkig 

en gezond nieuwjaar 

en hopen jullie spoedig 

tegen te komen.

Hartelijke groet,
Gunar, Inge en Kees

 

Dankbetuiging
  Hjirby wolle wy eltsenien tige tank sizze foar it meilibjen 

  tidens de sykte en nei it ferstjerren fan

 Rients Waltje

  It wie oerweldigjend.

  De famylje



Tijdens de Nationale Voorleesdagen kunnen kinderen 

tot 6 jaar komen genieten van een poppenkast- 

                            voorstelling van Inkipinki over het   

                                     Prentenboek van het Jaar 2018: 

              ‘Sst! De tijger slaapt’.

Ssst! De tijger slaapt en we willen haar niet wakker maken. 

Er is alleen een probleem: alle dieren moeten erlangs en ze 

ligt vreselijk in de weg. Hoe gaan ze dat oplossen? Gelukkig 

heeft de slimme kikker een idee: alle dieren zweven een 

voor een met een ballon over de tijger heen. Maar de dieren 

hebben wel hulp nodig… Deze prachtige voorstelling is te 

zien op zaterdag 27 januari van 11.00 – 12.00 uur. 

Een kaartje kost € 2,- voor wie lid is van de bibliotheek, 

niet-leden betalen € 4,-. 

Aanmelden kan op de website van de bibliotheek: 

www.bibliothekenmarenfean/swf.

Nieuw in IJlst: ‘Dierenkapsters’ 
Open dag zaterdag 27 januari 2018 van 14.00 tot 17.00 uur

Hallo, wij willen ons graag voorstellen! Wij zijn Astrid 
en Iris Postma (moeder en dochter) en vanaf deze 
maand starten wij onze Honden en Katten trimsalon 
‘Dierenkapsters’ gevestigd aan De Tsjalk 17 te IJlst. 
Voor ons is dit een droom die uitkomt. 
Iris is al sinds haar jeugd bezig met dieren en dierverzorging. 

Tijdens haar opleiding Dierverzorging heeft ze daarnaast de 

studie hondentrimster gevolgd aan het Huisdier Kennis 

Instituut te Bunnik, waarvoor ze recent geslaagd is. De 

afgelopen jaren heeft ze tevens veel kennis opgedaan 

tijdens stages en vakbijeenkomsten in het hele land. Astrid 

heeft de studie kattentrimster/verzorging bij hetzelfde 

instituut afgerond. U kunt bij ons terecht voor professionele 

vachtverzorging van uw geliefde huisdier. In overleg met u 

gaan we samen kijken hoe we uw hond of kat zoveel 

mogelijk naar uw wensen kunnen trimmen. Aangezien wij 

ruim voldoende vakkennis in huis hebben kunnen wij de 

vacht van uw huisdier behandelen, zoals dit past bij het 

vachttype en het ras. Uw hond en kat worden op een 

liefdevolle en diervriendelijke manier behandeld, zo is de 

trimbeurt zo prettig mogelijk voor uw hond en kat. Voor 

informatie of een afspraak voor een hondentrimbeurt kunt  

contact opnemen met Iris Postma op telefoonnummer 

06-41117233 en voor een kattentrimbeurt met Astrid 

Postma op telefoonnummer 06-22276410. Ook verwijzen 

wij u naar onze website www.dierenkapsters.nl. 

Ons mailadres is: info@dierenkapsters.nl. 

Wij verwelkomen u en uw huisdier graag in onze trimsalon!

Tijdens de Poëzieweek kunnen kinderen vanaf 7 jaar 

in de bibliotheek een mooie boekenlegger of deur-

hanger komen maken met daarop een eigen bedacht 

gedichtje. 

Eerst wordt er uitgelegd hoe een elfje gemaakt wordt en 

daarna mag iedereen een zelfgemaakt gedichtje op een 

boekenlegger of deurhanger zetten. Dit doen we met 

handletteren en kraskunst. Meedoen kan op vrijdag 

26 januari Sneek. Het begint om 15.00 uur. 

De kosten zijn € 2,- voor leden van de bibliotheek, 

niet-leden betalen € 4,-. 

Aanmelden kan aan de balie in de bibliotheek of via

www.bibliothekenmarenfean.nl/swf.

Inkipinki speelt 
‘Ssst! De tijger slaapt’ tijdens 
de Nationale Voorleesdagen 
in de bibliotheek van Sneek



NIJS ÚT IT WAPEN

JANUARI 2018

Allereerst wensen wij u een goed, voorspoedig en vooral een gezond nieuwjaar!

2018 is al zeer uitgebreid ingeluid met het theaterspektakel de Frijtinker, Deze ging op 1 januari in première in 

het teken van culturele hoofdstad 2018. Wat mogen wij trots zijn op ons mooie stadje, dat hier decor voor 

mocht staan. Wij beloven u volgend jaar weer een stamppottenbuffet aan te bieden op nieuwjaarsdag. Trots 

zijn wij ook op het verloop van de feestdagen in de Stadsherberg. We kunnen wel zeggen dat het restaurant in 

deze tijd 'bommetje vol’ heeft gezeten. Genieten!

De agenda voor het nieuwe jaar is ook alweer gevuld. Hou hiervoor onderstaande agenda in de gaten. Wij 

hebben weer zin om er een mooi jaar van te maken. Hopelijk tot ziens!

Agenda
 

 

Graag tot ziens in Stadsherberg ‘Het Wapen van IJlst’

Galamagracht 1-4 | 8651 EB IJlst | 0515 – 531315 | www.wapenvanijlst.nl

PUBQUIZ | 21 januari | 16.00 UUR | De eerste van 

2018, test je kennis in deze algemene quiz! Opgave 

per team van maximaal 6 personen via 

wapenvanijlst.nl.

DAMESBINGO | 26 januari | 16.00 UUR | Drank, 

hapjes en bingo. Hilda en Ineke regelen een gezellige 

bingo met 8 rondes met leuke prijzen!

Geef je op via wapenvanijlst.nl 

JB’S ROCKIN’GLASSES ON TOUR | 10 

FEBRUARI | 20.00 UUR | JB’s Rockin’ Glasses 

speelt een gevarieerd repertoire uit de jaren 60, 70 en 

80. Nummers van Rod Stewart, The Free, Anouk, The 

Who, The Beatles, The Police, Fleetwood Mac, 

(uiteraard) the Scene en nog veel meer. Lekker stevig 

en vol overgave gespeeld door de bassisten, 

gitaristen, blazers, toetsenist en drummer (m/v).

FEMMESPURESANG MET POPBAND JUSTUS | 

24 februari | 20.00 UUR | nadere info volgt!

PASEN | 31 maart t/m 2 april 


