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www.ijlst750.nl

          50e jaargang - april 2018 - www.itdryltserkypmantsje.nl

Uitnodiging ‘Kletterdei’ 

Opening

Er wordt nog volop gewerkt aan de herinrichting van De Dassenboarch. Inmiddels is het museum geopend, de fontein 

begint vorm te krijgen, de Schepenfries moet nog geplaatst worden, de bestrating afgerond en beplanting aangebracht. 

Op 18 mei zal het terrein bij molen de Rat en de Utherne er schitterend bijliggen.

Na vijf jaar hard werken is het zover: op vrijdagmiddag 

18 mei 2018 is het ‘Kletterdei’! Op deze historische 

lente-dag worden de fonteinen van 11fountains in werking 

gezet door de kunstenaars. Bij en rond de fonteinen in alle 

Elfsteden staan feestelijk gedekte tafels. Iedereen is van 

harte welkom om in één van de steden aan te schuiven en 

de opening mee te maken. De fonteinen worden achter

elkaar, in een soort estafette, in werking gesteld. Natuurlijk 

in de volgorde van de Elfstedentocht, zij het voor deze keer 

in omgekeerde richting: vanuit Leeuwarden, naar Dokkum, 

Franeker, Harlingen en zo verder. 

Deze unieke gebeurtenis is in 

iedere stad op grote schermen 

te volgen. We eindigen de tocht 

met een ongewone schuiver 

in Bolsward, de stad waar 

kunstenaars en fontein-

commissies zich tenslotte 

verzamelen.

PROGRAMMA 18 mei 2018 in elke stad:
15.30 uur: Inloop en aan tafel

16.00 uur: Start openingsprogramma

17.15 uur: Minister Van Engelshoven 

 spreekt in Bolsward

±17.30 uur: Einde programma

Schuift u op 18 mei aan in IJlst?
Op deze mooie lentedag mogen kinderen 
verkleed komen!



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:

Colofon
' It Dryltser Kypmantsje'  is een uitgave van 

Vereniging Stadsbelang IJlst. Oplage: 1.550 

stuks. Redactie: Edsko Hekman, agenda: 

Janna de Boer-Zuiderhof, correctie: Hinke 

Visser-Hoogland, druk: BladNL.

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
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.

Tafeltennisvereniging Effect '78
MFC de Utherne, maandagavond van 20.00 tot 22.00 uur

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).

Bereikbaar op 06-52 07 11 20 op maandag, woensdag en 

vrijdag van 09.30 tot 11.30, e-mail: stipepuntdrylts@

voorelkaardoen.nl.nl

Thuiszorg Zuidwest Friesland
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
april
30  Perkplantenactie - CMV Concordia

mei
2  Keatsferiening Nije Moed

 Start seniorencompetitie, IJlst, 19.30 uur

3  Repetitie Vrouwenkoor 't Roer Om

 Stadsherberg Het Wapen van IJlst

4  Dodenherdenking

5  Brio zeilmarathon door de Stads-Ee

9  Keatsferiening Nije Moed

 Start jeugdtraining/competitie, IJlst, 18.30 uur

10, 11  Muziekfestival 'At the Watergate'

 Op diverse podia in Sneek en IJlst

17 Repetitie Vrouwenkoor 't Roer Om

 Stadsherberg Het Wapen van IJlst

17 Open tuin morgen Hemdykstún en Sudergotún,

 vanaf 10.00 uur

18  11 Fountains - Opening fonteinen in alle elf Friese

 steden in het kader van Culturele Hoofdstad

18,19,20  IJlster Feesten 2018

20 Keatferiening Nije Moed

 Sikmapartij, Oosthem, 13.00 uur

20  PGIJ Fietstocht 20 km - Start Poiesz 13.30 uur

 tel. 531913 of 532229

21  Fietselfstedentocht

28  Reunie 100 jaar Ver. voor Dorpsbelangen

 Oosthem, It Himsterhûs, 14.00 uur

juni
2  Keatsferiening Nije Moed 

 KNKB Welpen meisjes, IJlst, 10.00 uur

2  Overtuinenfair

8  Luisteren op locatie

9  Opening Podium IJlst - Súdergoweg 1c

PGIJ	=	Protestantse	Gemeente	IJlst



	
     “ DIERENKAPSTERS ” 
Trimsalon voor hond en kat 
 
De Tsjalk 17 te IJlst 
(Op afspraak ) 
 
Iris Postma - 0641117233  
Astrid Postma - 0622276410  
 
Website: www.dierenkapsters.nl 
Mail: info@dierenkapsters.nl 		

	
www.musikant.nl

Gitaar, bas en mandoline les zonder notenschrift.

Alle apparatuur, gitaren en bassen aanwezig.

De Tsjalk 17, IJlst.

info@musikant.nl of bel 06-24946195/ 0515-532772

Ook inkoop, afstellen en reparatie van snaarinstrumenten.

Roodhemsterweg 20 • IJlst 

(0515) 41 53 07 • www.gebr-sikma.nl

• Zonnepanelen

• Zonneboilers

• Warmtepompen

• Hout / pelletkachels

• CV-ketels

• Airco

• Ventilatie

• Elektra

• Dak- en zinkwerk

• Service & onderhoud

Vakinstallateur

VCA *

Uw duurzame totaalinstallateur!

 

 Uw kapster aan huis, van maandag tot vrijdag 

  En salon in Nij Ylostins , dinsdag en vrijdag 0900-1200 

 Voor Dames Heren en kinderen 

 Met en zonder afspraak 

 06-50686653 

 Gerda de jong 



Poep aan mijn schoen

 

Beheerstichting Groene Kruiswerk 
IJlst opgeheven

Op 29 oktober 1998 is de Beheerstichting Groene 

Kruiswerk IJlst opgericht, dit nadat het oorspronkelijke 

Groene Kruis vanwege de AWBZ werd opgeheven. De 

restantgelden van het Groene Kruis werden in deze nieuwe 

stichting ondergebracht met als doel deze te besteden aan 

IJlster doelen in de gezondheidssfeer in de ruimste zin des 

woords. Vele verenigingen en instellingen hebben van onze 

stichting financieel kunnen profiteren. In die 20 jaar is 

ongeveer € 36.000,00 aan bijdragen toegekend. De laatste 

bijdragen zijn toegekend aan de Stichting Hartveilig IJst en 

de Stichting DUO-fiets IJlst. Helaas is de pot nu leeg en is 

de Stichting per 8 maart 2018 opgeheven.

Nieuws van de Stichting Dryltser Duofiets
Het initiatief voor een duo-fiets in IJlst werd 
gelanceerd tijdens Walk & Run op 7 oktober 2017. 
Wij zijn blij u te melden dat wij nu aan alle formele 
eisen voldoen. Op 19 december 2017 is de Stichting 
officieel opgericht bij notaris Ellemers in Sneek. Ook 
beschikt de Stichting over de ANBI-status. Iedereen, 
die meer wil weten, kan onze brochure downloaden 
via onze website: www.dryltserduofiets.jouwweb.nl. 

Nu richten wij ons op het inzamelen van financiële bijdragen, 

zodat we de begeerde duo-fiets kunnen kopen. Want ons 

doel is dat mensen elkaar ontmoeten en er samen op 

uitgaan. Lekker een frisse neus halen en genieten van de 

omgeving. Ook mensen met een lichamelijke beperking 

kunnen samen met een vrijwilliger naar buiten. Gelukkig 

hebben wij al van diverse instellingen een bijdrage toe-

gezegd gekregen. We hopen dat we omstreeks mei echt 

van start kunnen gaan. Via het Kypmantsje doen we nu een 

OPROEP. Degene, die als vrijwilliger graag wil meedoen 

met ons initiatief, kan zich aanmelden via onze website. 

Ook kunnen degenen die een donatie willen doen ons 

rekeningnummer vinden op de website. Alle bijdragen zijn 

welkom. Ook met kleine bijdragen voelen wij ons gesterkt 

om door te gaan. We hopen van harte dat we genoeg 

aanmeldingen krijgen. Want samen maken we een succes 

van de Dryltser Duo-fiets!

Met	vriendelijke	groeten,

Durkje Postma, Epie Wijngaarden en Marcel Faasse

Ik houd van honden en geniet volop als ik een hond zie 

rennen en draven op het schelpenpad bij de molen of 

op het schelpenpad bij de ijsbaan. Of keurig aangelijnd 

als de hond weer met zijn baasje door de wijk loopt. 

Ik houd niet van alle baasjes, soms vind ik baasjes vies-

peuken. Vorige week kwam ik thuis na een lekkere 

wandeling, veegde keurig mijn voeten op de deurmat, liep 

door naar de kamer via de vaste vloerbedekking in de 

gang, ging zitten en merkte een verschrikkelijke geur op: 

hondenpoep onder mijn schoen! En eerlijk gezegd kwam ik 

ook al geërgerd binnen, omdat er nog op zoveel plekken 

poep ligt. Het stinkt soms als ik wandel. Maar dit was het 

toppunt: poep aan mijn schoen, kan ik er wat aan doen? Er 

bestaan mooie hondenzakjes, we hebben hondentoiletten, 

laat iedere hondenbezitter hier dan ook gebruik van maken. 

En niet je hond overal laten poepen zonder de poep op te 

ruimen of…zoals ik deze week zag: iemand had wel keurig 

de poep in het zakje gestopt, maar gooide de poep daarna  

in het water. Water waar wij of onze kinderen ‘s zomers 

in zwemmen! Daarom mijn oproep…zorg dat de poep 

gedeponeerd wordt op de plaats waar het hoort. Het 

zomerseizoen breekt weer aan, veel IJlsters en toeristen 

wandelen weer, kinderen spelen buiten en wat is er dan 

mooier dan dat ons stadje IJlst schoon is, vrij van poep 

en allerlei rotzooi. Geniet van uw hond en laat iedereen 

meegenieten.

Een hondenliefhebber

100 jaar Dorpsbelang Oosthem, 
Nijezijl e.o.

28 mei a.s. is het 100 jaar geleden dat de ‘Vereniging 
voor Dorpsbelangen Oosthem, Nijezijl e.o.’ werd 
opgericht. De reüniecommissie nodigt alle 
geïnteresseerden uit om dit heuglijke feit te komen 
vieren op zaterdag 26 mei a.s.

Vanaf 14.00 start het programma in dorpshuis 

‘it Himsterhûs’ te Oosthem. De dag zal in het teken 

staan van ontmoeten. Daarom worden zowel inwoners 

als oudinwoners van Oosthem opgeroepen zich aan 

te melden voor deze reünie via 

dorpsbelang@easthim-nijesyl.frl 

o.v.v. uw naam, adres en telefoonnummer.



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

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-



Nieuws van de Volkstuin
De vorstperiode van eind februari heeft ervoor gezorgd dat 

struiken en bomen rond beide volkstuinen, vanaf het ijs, 

weer eens flink gesnoeid konden worden. Van het snoeihout 

zijn op de jaarlijkse Himmeldei hagen gemaakt, goed voor 

windvang en een ideale schuilplaats voor de vogels. Het 

hele jaar door zie je ijsvogeltjes vliegen of op een takje zitten 

boven de spoorput naast de Himdykstún, telkens weer zo 

bijzonder als je deze felgekleurde vogel mag aanschouwen. 

Bij de ingang van de Sudergotún is een keerwand geplaatst 

voor de opslag van duurzame meststoffen. Er is volop actie 

op beide tuinen, de aardappelen zijn gepoot net als de uien 

en sjalotten. En natuurlijk kan er al van alles worden gezaaid. 

Pompoenen, courgettes en komkommers moeten nog even 

wachten, die hebben warmte nodig om te ontkiemen én ze 

verdragen geen nachtvorst. Wij zijn zeer verheugd met de 

aanmelding van twee nieuwe tuinleden! 

Vanaf deze plek wensen we beiden veel succes.

Nieuw: Open tuinmorgen Himdykstún en Súdergotún op 

donderdag 17 mei. Voor iedereen die nieuwsgierig is wat er 

zoal groeit en bloeit op de volkstuinen van IJlst, staat vanaf 

10.00 uur de koffie klaar en zijn er tuinleden aanwezig die u 

van alles kunnen vertellen. Krijgt u ook zin om te gaan 

volkstuinieren? Dat kan, op beide locaties zijn nog een paar 

tuinen van 50 m² en 100 m² vrij! Neem bij interesse gerust 

contact op met Roel de Jong voor de Súdergotún 

06 25482482 / 0515-532455 of Monique Vanhelden voor 

de Himdykstún 06 30178538 / 0515-531242.

Je eigen groenten kweken op de mooiste plekjes van IJlst 

is leuk, lekker, ontspannend, gezond, gezellig én goed voor 

het milieu.

Volg ons ook op Facebook: Volkstuinvereniging IJlst en 

Omstreken voor de laatste nieuwtjes, recepten en foto’s!

Een bijzondere Dankdienst op 6 mei
Op de foto ziet u Emilie Swaab (bekend als Miep) met 

haar dochtertje Yvonne, die geboren is in IJlst. Haar 

moeder was daar ondergedoken bij de familie Spijksma-

van der Wal, Uilenburg 35. Ook na de oorlog bleef er 

contact tussen de ‘onderduikzusjes’ Wimmie Spijksma 

en Emilie Swaab. 

Beide zijn niet zo lang geleden overleden. En toen bedachten 

kleinzoon Sidney van Emilie en kleindochter Wilma van 

Wimmie samen dat ze het mooi zouden vinden als er een 

dankdienst in IJlst zou komen. Niet alleen voor degenen die 

onder-duikers een plek hebben gegeven, maar voor alle 

IJlsters in oorlogstijd die dit wisten en geheim hielden. Er zijn 

vele Joden ondergedoken geweest in IJlst. Het boek ‘IJlst in 

oorlogstijd’ van Edsko Hekman vertelt er uitgebreid over. 

Op verzoek van de families Spijksma en Swaab-Koster zal 

de dienst op 6 mei een dankdienst zijn voor de levenden. 

Op 4 mei herdenken we de doden, op 5 mei vieren we de 

vrijheid en zo vieren we op 6 mei een dankdienst voor de 

levenden. Het mag wel een wonder heten dat alle Joodse 

onderduikers de oorlog over-

leefd hebben, uitgezonderd 

een onderduikster die een 

natuurlijke dood stierf. De 

dienst is om 9.30 uur in de 

Mauritiuskerk. Het wordt een 

dienst met persoonlijke 

verhalen, wat beeldmateriaal, liederen die 

ook in de oorlogstijd geliefd 

waren en een korte preek. 

Na de dienst is er gelegen-

heid elkaar te ontmoeten 

met koffie en thee in de Eehof en hopelijk met mooi weer 

in de kerktuin. Misschien heeft uw familie ondergedoken 

gezeten in IJlst. Misschien heeft uw familie onderduikers 

in huis opgenomen. Dan bent u extra welkom om deze 

bijzondere dankdienst mee te vieren. 

Voor meer informatie kunt u terecht bij ds. Dussie 

Hofstra (predikant@pg-ijlst.nl).

Bericht vanuit de Overtuinen

Groeten van 

Harm, Hotske, Martien, Tsjollie en Klaasjan

Zaterdag 2 juni 2018 is het wederom zo ver. Iedereen is 

dan van harte welkom om een bezoekje te brengen aan 

de meest unieke fair van Nederland. Gezellige kraampjes 

worden in de Overtuinen geplaatst waarop alle deel-

nemers hun koopwaar kunnen stallen. Er zullen een aantal 

terugkomers zijn die voorgaande jaren ook meegedaan 

hebben. Maar er zijn ook nieuwe deelnemers. 

Achter de schermen wordt er door de organisatie hard 

gewerkt om straks alles vlekkeloos te laten verlopen. 

Er zijn aanvragen van goede doelen binnen gekomen en 

er zal door de organisatie een keuze gemaakt worden. 

De meeste goede doelen zijn gekozen, wij zullen dit 

volgende keer bekend maken. 

Heb je vragen of suggesties dan kun je altijd iemand 

van ons team aanspreken, of een mail sturen naar 

overtuinenfairijlst@hotmail.com.



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

‘Het begint een beetje voorjaar te worden, mannen.’ ‘Dat 

werd ook tijd, Piebe, maar je merkt aan alles dat we wat 

verder in de tijd komen.’ ‘Zeg dat wel, ik heb al weer een 

paar keer voor die verhipte brug staan te wachten. Komt er 

weer zo’n bootje met vakantiegangers. En mannen, de 

ijsmannen zijn weer open. Ik ben er al weer even geweest 

met mem, dat we hebben al weer een paar bolletjes achter 

de knopen.’ ‘Het lijkt wel of de gemeente ook het voorjaar in 

de kop heeft, Piebe, want de plantsoenen worden weer 

ingeplant, de rotonde is ook weer opnieuw ingericht en de 

bomen vliegen de grond uit. Dat IJlst wordt zo nog de 

groenste stad van Nederland.’ En wat dachten jullie van de 

stokrozen in Oud-IJlst, mannen’ ‘Welke stokrozen bedoel 

je?’ ‘Ach mannen, dat stelt toch niks voor. Je kunt ze kwalijk 

zien, zo klein. Op de Dassenboarch zijn ze anders ook maar 

druk in de weer. Het hele zaakje ligt op zijn kop, bij het 

Museum, de sporthal, de fontein. En toen dacht Puis, kom 

laat ik dan ook maar even meedoen en bouw een stuk bij de 

winkel aan.’ ‘Het Museum is nou open. Het is prachtig 

geworden. Ben jij er al geweest, Piebe?’ Nee mannen, 

maar dat komt nog wel. Ik heb nog wel wat oud ark dat ze 

daar kunnen gebruiken. ‘Wij hebben laatst wel de voorzitter 

op de Omrop. Hij wil de schooljeugd vogelnestjes en 

zeepkisten laten maken.’ ‘Dat hoorde ik ook. Nou, ik denk 

dat die kinderen eerder vogelnestjes op de gym maken dan 

in het museum en die zeepkisten? Nou, nou, ik mag hopen 

dat het geen zeperd wordt. Nou mannen, ik zal weer eens 

naar mem. Ik moet m'n gymoefeningen voor vandaag 

ook nog doen, maar dat wordt geen vogelnestje meer op 

mijn leeftijd.’

Verkeersweek 2018 

Verkeersweek OBS De Kogge IJlst 19 t/m 23 maart 2018

De verkeerscommissie heeft weer een hoop werk verzet om 

er een geweldig leerzame week van te maken! Een week vol 

met verkeersactiviteiten voor alle groepen. Op maandag 

begonnen we met 2 klaar-overs op het kruispunt nabij de 

school. De klaar-overs hielpen de ouders met kinderen bij 

het oversteken van dit drukke en soms onoverzichtelijke 

kruispunt. Hierna was de officiële opening van de verkeers-

week op het schoolplein. Op dinsdag kwam er een aantal 

gastdocenten van VVN langs voor de groepen 1 t/m 6:

•  Groepen 1,2,3 had op het schoolplein een parcours met 

 stoplichten, zebrapad, oversteekplaats enz. Zij leerden 

 hoe ze moesten lopen op de stoep (niet rennen), en 

 hoe ze moesten oversteken.

•  Groepen 4,5,6, kregen les over de dode hoek en kruis-   

 punten. Voor de dode hoek was er een trekker voor 

 school geparkeerd.

•  Voor groepen 7,8 hadden we de fietsersbond 

 uitgenodigd. Ook hier kwamen 2 gastdocenten. Zij namen 

 groep 7,8 mee op stap op de fiets. Voor groep 8 was er 

 de voorbereiding voor het praktisch verkeersexamen. 

Voor beide groepen was er ook een parcours uitgezet op 

het voetbalpleintje; met allemaal moeilijke bochten, snel 

remmen enz. Al met al een hele leerzame dag.

De woensdag stond in het teken van de lasergunactie. 

Automobilisten werden ook staande gehouden om even 

een gesprekje te voeren met één van de kinderen. Er werd 

meerdere keren te snel gereden. Deze mensen werden 

staande gehouden en kregen een waarschuwing. Na het 

laseren gingen de politieagenten bij alle klassen langs. 

De kinderen konden aan hen allerlei vragen stellen. Ook 

mochten ze het kogelvrije vest dragen, de wapenstok vast-

houden en echte kogels bewonderen. Donderdag werden 

er in alle klassen filmpjes opgenomen van oneliners voor het 

maken van een vlog. Daar krijgen jullie later meer over te 

horen. Op vrijdagochtend was de afsluiting alweer met een 

heus fietsbelconcert op het schoolplein. GEWELDIG!!!! 

Hierna mochten de kinderen nog grabbelen uit de grabbel-

doos voor een leuke herinnering aan deze week. Iedereen 

bedankt voor de medewerking!

Verkeerscommissie OBS De Kogge IJlst



 
 

 Stijlvolle verzorging van begrafenissen en crematies; 

 Opbaring thuis met koeling mogelijk; 

 Dienstverlening zonder winstbejag met voor leden bovendien 
financiële tegemoetkoming; 

 Bode, de heer M. Heslinga, dag en nacht bereikbaar 
tel.nr. 06 - 53 77 77 53 of  0515 - 43 18 75. 

 
Voor verdere informatie verwijzen wij u graag door naar onze website: 
www.uitvaartverenigingijlst.nl of u kunt contact opnemen met een van 
onze bestuursleden waaronder de heer J. en mevrouw A. de Boer,  
Mientlân 1 te IJlst, tel.nr. 0515 – 53 17 37. 
 

                         De Jagersherne 9

                                 8651 CJ IJlst
       t(0515) - 432 727

www.ha-eigenraam.nl
   info@ha-eigenraam.nl

Adviseur & bemiddelaar in

- verzekeringen   
                       (particulier en zakelijk)
- hypotheken   
                       (bestaande en nieuwe zaken)

Uw tussenpersoon om te ontzorgen

Aangenaam...!
Henk Eigenraam
 

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.



  

  

Agenda Perron2 mei

De zomer komt er aan op Perron2

Het seizoen is voorbij gevlogen en de meeste reguliere 

activiteiten op Perron2 stoppen eind deze maand. Op 

maandagmiddag kun je de hele zomer in de tuin komen 

werken, de ruilwinkel bezoeken of binnen iets doen als het 

slecht weer is. Er wordt uiteraard nog regelmatig samen 

gekookt en de boekenkast op de gang staat vol interessante 

literatuur voor in de tuin of om mee op vakantie te nemen. 

Verder nodigen we iedereen die een zomeractiviteit wil 

organiseren van harte uit om dat op Perron2 te doen. Neem 

gerust contact met ons op via info@perron2.nl. De week-

agenda wordt vervangen door een nieuwsflits als er wat te 

melden is. Aanmelden kan via de website www.perron2.nl.

Rest	ons	iedereen	een	heerlijke	lange	zomer	toe	te	wensen!

Met hartelijke groet,

Akkie, Corrie, Minke en Esther

Iedere maandag 13.30 u – 16.00 u In de tuin

Iedere vrijdag 13.00 u – 14.00 u Perron2 beweegt!

Dinsdag 8 en 22 19.30 u – 21.00 u Inloopkoor

Het Stipepunt Drylts
Voor veel mensen is het Stipepunt Drylts bekend, 

anderen blijken toch niet op de hoogte van deze 

organisatie. Het Stipepunt Drylts bestaat uit 5 vrij-

willigers, die op een aantal momenten bereikbaar zijn 

in het gebouw van de Thuiszorg, Galamagracht 31. 

Het Stipepunt biedt mantelzorgers een luisterend oor, 

adviseert en organiseert zgn. mantelzorgcafé’s en 

activiteiten rond de Dag van de Mantelzorg. Verder 

probeert zij vrijwilligers en organisaties, die op zoek zijn 

naar vrijwilligers, aan elkaar te koppelen. Het Stipepunt 

Drylts coördineert tevens een klussendienst. Mensen, die 

een kleine klus willen laten uitvoeren, kunnen een beroep 

op ons doen. Het Stipepunt werd tot voor kort begeleid 

door de organisatie Timpaan Welzijn. Per 1 januari 2018 is 

er een nieuwe overkoepelende organisatie gekomen, de 

Stichting Sociaal Collectief Súdwest Fryslân. Voor de 

verschillende Stipepunten in onze gemeente had dit

ingrijpende consequenties, omdat veel zaken opnieuw 

opgebouwd moesten worden. Dit heeft geleid tot vertra-

ging bij het realiseren van een aantal activiteiten. Met name 

de contacten met de mantelzorgers hebben daardoor 

deels stil gelegen. Met veel inzet proberen de vrijwilligers 

van het Stipepunt Drylts bestanden weer op te bouwen en 

de organisatie weer terug te brengen op het oude niveau. 

Het Stipepunt Drylts is de afgelopen maanden lastiger 

bereikbaar geweest, omdat wij een nieuw telefoonnummer 

en mailadres hebben gekregen. 

Het nieuwe nummer is 06-52.07.11.20, 

het nieuwe mailadres stipepuntdrylts@voorelkaardoen.nl. 

Veel informatie over onze organisatie kunt u vinden op 

www.voorelkaardoen.nl. Medewerkers van het Stipepunt 

Drylts zijn aanwezig op Galamagracht 31, op woensdag-

morgen en vrijdagmorgen, van 9.30 uur tot 11.30 uur. 

Wij zijn dan uiteraard telefonisch bereikbaar, maar ook 

op maandagmorgen, op dezelfde tijden.

De jeugd kan gratis 
boeken lezen

'Wie leest, heeft de wereld binnen handbereik.” 

Mooie woorden, maar voor de Bibliotheek is het 

een absolute missie om zoveel mogelijk kinderen 

aan het lezen te krijgen. Anno 2018 zijn er dan ook 

meer alternatieve leesvormen dan ooit. "Veel 

mensen weten eigenlijk nog niet wat 

je allemaal met een biebpas kunt.'

 

Sytske Atsma, directeur van 

Bibliotheken Mar en Fean, s blij dat 

heel veel kinderen de weg naar de bieb 

al goed weten te vinden. 'Maar we willen 

dolgraag nog meer kinderen zien lezen,"'aldus Atsma. 

'We willen de drempel om te gaan lezen zoveel mogelijk 

weg-halen en daarom hebben we de boetes voor het te laat 

inleveren afgeschaft. Ook ben je tot je 18e gratis lid. 

Er is dus ook geen enkele reden meer om je kind niet lid 

te maken.'

 

Omdat niet elk kind even makkelijk leest worden er ook 

alternatieve leesvormen aangeboden. Zo heeft de bieb een 

uitgebreide catalogus met e-books en luisterboeken. Die 

zijn weer handig onderverdeeld in verschillende leeftijden, 

zodat ieder kind met boeken in aanraking kan komen. Voor 

de allerjongsten, kinderen tot twee jaar, is er het BoekStart-

koffertje. 'Daarin zitten prentenboekjes en wat extra 

informatie, je kunt nu eenmaal niet vroeg genoeg beginnen.'



Op	donderdag	10	mei	en	vrijdag	11	mei	vindt	er	
een	groot	muzikaal	festival	plaats	in	Súdwest-
Fryslân,	At	the	Watergate.	Op	deze	twee	dagen	
geven	diverse	jonge	muzikanten	en	dansers	uit	
heel	Europa	diverse	optredens	in	de	regio,	ook	
is	er	plek	voor	talent	uit	de	omgeving.

Veel optredens zullen plaatsvinden in Sneek, maar er zijn 

diverse (satelliet)podia in de regio. Daarvan wordt IJlst de 

grootste, met maar liefst vijf verschillende podia. In IJlst zijn 

er optredens bij Molen de Rat, Museum en werkplaats 

Houtstad IJlst, ’t Honk, de Stadslaankerk en op het 

Frisiaplein.

Het programma is nu nog niet definitief, kijk daarvoor op 

de websites www.concordiaijlst.nl en www.ijlst750.nl. 

De optredens zijn gratis toegankelijk. Organisatie van de 

optredens in IJlst is in handen van een commissie met 

afvaardiging vanuit muziekvereniging Concordia, IJlst750, 

Houtstad IJlst en ’t Honk.

Wil je ook een bijdrage leveren aan dit muzikale festijn? 

Vrijwilligers zijn nog van harte welkom! Binnen het 

programma is nog ruimte voor lokaal talent. Wil jij met een 

groepje jonge muzikanten, dansers of zangers (t/m 25 jaar) 

meedoen, laat het ons weten. Aanspreekpunt is Jellie 

Corbée, bereikbaar via telefoonnummer 06-28415278. 

Graag tot ziens op donderdag 10 en vrijdag 11 mei.

Muziekfestival At The Watergate

Bijzondere editie

'Sterkste man fan

Fryslân' in IJlst

Naast	o.a.	muzikale	en	theater-

evenementen	vanuit	stichting	

IJlst	750	jaar	dit	jaar	ook	een	

aantal	sportieve.	Zo	vindt	op	

zaterdag	19	mei	een	bijzondere	

editie	van	‘De	sterkste	man	fan	

Fryslân’	plaats.	

Voetbalvereniging	IJVC,	oud-

IJlster	Wout	Zijlstra	en	stichting	

IJlst	750	slaan	daartoe	de	

handen	ineen.

's Middags zal in het historische centrum van IJlst een aantal 

voormalige ‘Sterkste mannen fan Fryslân’ onderling strijden 

om de eer. Deelnemers die op het moment van schrijven 

bekend zijn: Gorrit Visser en Gerrie Lageveen uit IJlst, Wout 

Zijlstra en Bouke Posthuma uit Folsgare en Douwe Zijlstra uit 

Abbega. Onderdelen zijn brandweerwagentrekken, boom-

stamtillen, gewichtheffen en gewicht hoog gooien. En dit 

alles met een historisch tintje! Rond het avonduur gaat de 

'officiële'  wedstrijd verder bij de feesttent op het voetbal-

terrein. Deelnemers zijn in ieder geval Jan Wagenaar uit 

Scharnegoutum, Arno Louwsma uit Bitgum, Kelvin de Ruiter 

uit Surhuisterveen en Hans Kramer uit Sneek. Onderdelen 

hier zijn vrachtwagentrekken, boomstam tillen, de 

timberwalk, de medley en stenen tillen. Scheidsrechter is 

Fokko de Jong en speaker is Wout Zijlstra zelf. We zijn blij 

dat dit evenement dit jaar in IJlst gehouden kan worden en 

al helemáál met een dergelijk regionaal en zelfs lokaal 

deelnemersveld.

Van	voor	naar	achter,	Jan	Wagenaar,	Arno	Louwsma,	Wout	Zijlstra	en	Gorrit	Visser.



3e editie Luisteren op Locatie

De kaartverkoop 

voor de IJlster 

reünie op 

15 september 

is gestart!

Kijk voor meer 

informatie en 

kaartverkoop op 

ijlst750.nl/reunie

Na de eerste succesvolle edities van 2017, presenteren we op 

vrijdagavond 8 juni opnieuw een avond met bijzonder concerten 

op drie verschillen locaties in IJlst. Het concept is hetzelfde: 

ieder concert duurt 30 minuten en het publiek verplaatst zich 

tussen de locaties. Deze keer zelfs met een internationaal tintje. 

Locaties: In de voormalige scheepswerf aan de Uilenburg speelt 

de Britse singer-songwriter Will Knox. In museum en 

werkplaats Houtstad IJlst speelt de 6-koppige funky fusion 

group Mr. Right. En in de Houtzaagmolen De Rat zingen de 

dames van muziektheater Tinto bekend en nieuw werk. 

Kaarten en meer informatie: www.ijlst750.nl

LET OP: voor dit exclusieve evenement zijn slechts 150 kaarten 

beschikbaar á € 12,50 per stuk. Wees er snel bij want op = op!



NOTARISKANTOOR

ELLEMERS

Telefoon 0515 - 42 98 88   

E-mail info@notarisellemers.nl 

Website notarisellemers.nl   

Bezoekadres Oude Koemarkt 77-79, Sneek

De juridische en fiscale gevolgen van een bedrijfsoverdracht zijn vaak groot. 

Wij begeleiden u gedurende het hele proces en leggen de afspraken 

op juiste wijze vast. Gratis inloopspreekuur, elke donderdag van 

14.00-17.00 uur. Meesterlijk in persoonlijk advies. 

Bedrijfsoverdracht.
Hoe regelt u dit goed? 
Juridisch en iscaal.



Op woensdag 28 maart organiseerden wij in Nij Ylostins een 

Voorjaarsfair. Ondanks dat het een druilige dag was hebben 

we vele bezoekers mogen ontvangen. Bij de enthousiaste 

standhouders kon men vele leuke artikelen kopen. Van 

lekkere zelfgemaakte truffels, kaarten, sieraden, decoratie-

artikelen, kleine kadootjes en himmeldoekjes, de variatie 

was groot en voor ieder wat wils. De Voorjaarsfair heeft een 

mooi bedrag opgeleverd, mede door het draaiend rad en de 

oliebollenverkoop. De opbrengst wordt besteed voor de 

aanschaf van een duo-fiets. Wij willen alle winkeliers/

particulieren hartelijk bedanken voor de prijzen en gelden 

die zij beschikbaar hebben gesteld. Ook willen wij onze 

vrijwilligers hartelijk bedanken, zij hebben zich vele uren voor 

de Voorjaarsfair ingezet en hebben het mede tot een groot 

succes gebracht. Verder nog een dank aan onze collega’s 

van de thuiszorg van Patyna; zij hebben er voor gezorgd dat 

er heel veel oliebollen zijn gebakken en verkocht. Wij kijken 

terug op een zeer geslaagde Voorjaarsfair.

Met	vriendelijke	groet,
Epie Wijngaarden en Jet Kappelle

Medewerkers Welzijn, Patyna, locatie Nij Ylostins

Voorjaarsfair

Ja, het is pas volgende maand, maar toch is 

het zo maar 2e pinksterdag (21 mei), tijd voor 

de FIETSELFSTEDENTOCHT. 

Ook dit jaar staan er weer 15000 fietsers aan de start. 

De snelle fietsers zijn ongeveer om 10.30 uur in IJlst. De 

stempelaars en de verkeersregelaars zijn er klaar voor. Onze 

stadsomroeper Harm de Vries gaat zijn ronde doen. We 

gaan er met zijn allen weer een leuke dag van maken. Kom 

gezellig naar het centrum en moedig de fietsers aan. Er is 

muziek bij de stempelpost. Ook dit jaar vragen we de 

bewoners de vlaggen op de route uit te steken. Aan de 

bewoners langs de route het verzoek de auto ś elders te 

parkeren. Er komen wat oude schepen in het centrum te 

liggen voor een mooi plaatje. Het centrum wordt afgesloten 

voor doorgaand verkeer van ongeveer 10.30 uur tot 

ongeveer 16.30 uur. Hoe het komt met de route over de 

Stadslaan moeten we nog even afwachten. Een alternatieve 

route kan dan worden: W.M. Oppedijkstraat of 

Nooitgedagtstraat of zelfs nog door de Julianastraat. 

Denk hier daarom ook om de auto ś.

Alvast bedankt voor de medewerking.

Rayonhoofd: Henk Koopstra

Assistent: Karel Kootje

2e Pinksterdag - 
Fiets Elfstedentocht

Plantenactie cmv Concordia
IJlst t.b.v. 
instrumenten

Vorig jaar hebben we een mooi 

aantal perkplanten verkocht. Het

was zo ń succes dat we hebben

 besloten om het dit jaar weer

te doen. Ook gaan we voor de 

groenste Stad van Nederland

en met de perkplanten van de 

Haas Bloemen komt dat helemaal goed. Op maandag 

30 april komen de leden van c.m.v. concordia bij u aan 

de deur met een inschrijfformulier voor verkoop van perk-

planten. Voor € 3,00 kunt een plantje kopen voor in de tuin, 

op het balkon of in mooie potten. Ook hebben we een 

mooie actie: 4 planten voor € 10,00! U heeft de keuze uit 

de volgende planten: Geraniums en Spaanse margrieten, 

verkrijgbaar in de kleuren rood en wit. Na 15 mei worden 

de planten bij u bezorgt en kunt u ze in de in tuin zetten of 

op een plek die u in gedachten had. De actie doen we in 

samenwerking met DE HAAS BLOEMEN uit IJLST. 

Graag contant betalen, want de leden van Concordia 

hebben geen pinapparaat bij zich!

Nijs út Nij Ylostins



Volleybalvereniging A.N.O.
Voor het volgend seizoen zijn we op zoek naar volleybal-

speelsters die onze dames (2e klasse) komen versterken. 

Ben jij op zoek naar een leuk, gezellig en gedreven 

team? Stuur ons dan een berichtje! 

Dit kan via e-mail nautadeboer@gmail.com of bel/app 

naar Jeanet Nauta; 06-23167064!

Wij trainen 1x per week op woensdag en spelen de 

thuiswedstrijden op vrijdag.

Uiteraard is het mogelijk om een keer vrijblijvend mee 

te trainen.

Gezocht: nieuwe speelsters 
voor A.N.O. Dames 1!!!

Irene Rosier Europees kampioen

Irene Rosier van Kyokushin Karate IJlst heeft meegedaan 

aan de Open European Championships Kyokushinkai 

Karate in Den Haag, georganiseerd door Dojo Kamakura. 

Het was een geduchte tegenstander, Kayleigh van 

sportsclub Sushiho, drie keer werd de partij verlengd 

waarna Irene kampioen werd. Het was voor beide een 

zware partij qua conditie en kracht. Kayleigh werd 

gekozen voor de spiritprijs.

Jongens De Stânfries 4x turnkampioen

Zaterdag 8 april reisden 11 turners van de Stànfries 

uit IJlst naar Uithuizen waar het Noordelijk Kampioen-

schap verplichte oefenstof werd georganiseerd, 

niveau 21 t/m19. 

In tegenstelling tot het F.K., waar geen enkele titel werd 

gewonnen, scoorden de jongens nu optimaal. Er werd 

7 x een podiumplaats behaald, waarvan 4 titels. 

Kampioenen in de verschillende klassen werden Dhanro 

Karstens, Gijs de Bruin, Niels Wiebe Bakker en Niek 

Bergstra. Tweede plaatsen werden behaald door Dani van 

Houten en Tim Zwaneveld. Er was nog een derde plaats 

weggelegd voor Thijs Wouters. Jens Tuinstra werd in zijn 

categorie 6e, Jelmer Kuipers 4e, Remon Walta 9e en Mark 

Sybrandy 9e. Niels Wiebe Bakker, Jelmer Kuipers en 

Remon Walta turnen 4e divisie. Zij mogen op 26 mei 

deelnemen aan het N.K. in Leek.

Afscheid Nellie de Vries

Na 17 jaar lesgeven is Nellie de Vries 

gestopt als trainster bij g.v. de Stânfries. 

Op 26 maart is er op gepaste wijze afscheid 

van haar genomen. Jarenlang is zij actief 

geweest als turnster bij de vereniging, daarna 

werd ze assistente om vervolgens, na het 

behalen van haar diploma, zelfstandig aan 

de slag te gaan. Nellie, bestuur en heel veel 

turnsters bedanken jou hartelijk voor je enorme 

inzet gedurende deze jaren. Karin de Jong 

kreeg de sleutels van de Utherne persoonlijk 

van Nellie overhandigd. 

We	wensen	Karin	veel	succes.



 

Ernst Weistra van Kyokushin Karate IJlst, 14 jaar, 

talentvol en gedreven, is kampioen geworden op de 

Open Nederlandse Kampioenschappen full contact 

karate, gehouden in Drachten op 24 maart 2018. 

Het was een drukbezet toernooi met deelnemers uit 

verschillende landen, waaronder Duitsland, Nederland en 

Polen. Ernst moest zich eerst kwalificeren om in een poule 

te komen, een voorronde. Zijn eerste partij was tegen een 

deelnemer uit Polen; het was een harde partij en ze waren 

aan elkaar gewaagd. Ernst kon de partij naar zich toe 

trekken. Hij had meer overwicht en de partij werd gewonnen 

door de beslissing van de scheidsrechters. Zijn tweede partij 

was tegen een deelnemer uit Duitsland. Hij won deze binnen 

de tijd met goed geplaatste low kicks en opstoten tegen de 

lever. Hiervoor behaalde hij twee keer een Waza- ari (ippon, 

een hele punt). In de derde partij kwam hij uit tegen een 

Nederlander. Deze partij heeft hij ook gewonnen met een 

goed geplaatste leverstoot (ippon). De laatste partij heeft hij 

overtuigend gewonnen door een goed geplaatste Mea-Geri 

(voorwaartse schop). Daardoor heeft hij deze partij ook 

gewonnen met een hele punt (Ippon) en mag hij zich 

kampioen noemen. Renzo Visser behaalde in zijn poule de 

3e plaats. Helaas viel Jimmy Visser net buiten de prijzen.

   Grand opening It Podium IJlst!
   Op zaterdag 9 juni 2018 wordt It Podium in IJlst geopend

Ernst Weistra kampioen 
Open Nederlandse Kampioenschappen full contact karate

       

Na ruim 25 jaar een begrip te zijn  geweest in IJlst en 

omstreken gaat jeugd- en jongerenwerk IJlst verder 

als Stichting It Podium. Stichting It Podium is 

opgericht om de uitoefening van podiumkunsten te 

stimuleren voor de inwoners van IJlst en omgeving.

De stichting bestaat uit een groep enthousiaste amateur 

podiumkunstenaars, die samen in het gebouw It Podium 

(voorheen bekend als ’t Honk) in IJlst hun passie uitoefenen. 

Het betreft amateurs met vele achtergronden, zoals muziek, 

theater, dans en toneel. In het gebouw naast de Fierljep-

vereniging kun je repetitieruimtes gebruiken, lessen volgen, 

optreden, uitvoeringen doen en workshops houden. Het 

belangrijkste doel is dat er verbinding ontstaat tussen 

mensen door samen muziek of theater te maken of andere 

podiumkunsten te beleven. It Podium is bedoeld voor 

iedereen met een passie voor podiumkunsten.

Open podium

Op 9 juni aanstaande zal It Podium feestelijk worden 

geopend. De festiviteiten zullen vanaf 15.00 uur beginnen. 

Naast veel theater en muziek van bands die al gebruik-

maken van It Podium willen we ook ruimte bieden aan 

jouw talent tijdens ons open podium! Tussen 16.00 uur en 

18.00 uur zal ons podium openstaan voor iedereen die zijn 

of haar talent aan het publiek wil laten zien. Dus kun je 

acteren, zingen, ben je cabaretier of goochelaar? 

Speel je een instrument of wil je een mooi (eigen) gedicht 

voordragen? Geef je dan op door een e-mail te sturen naar 

info@stichting-it-podium.nl met daarin een korte beschrijving 

van je act/talent en natuurlijk je naam en contactgegevens. 

Meer informatie over It Podium vind je op 

www.stichting-it-podium.nl. 

Iedereen is welkom op 9 juni bij de feestelijke opening 

van It Podium, Sudergowei 1C, IJlst!



Indrukwekkende uitvoering Matthäus Passion 
in de Mauritiuskerk
Op vrijdag 16 maart jl. werd IJlst getrakteerd op een 

wel heel bijzondere versie van de Matthäus Passion 

van Johann Sebastian Bach. Stichting IJlst750 wist 

het voor elkaar te krijgen dat het Luthers Bach 

Ensemble uit Groningen eenmalig naar IJlst kwam. 

De uitvoering overtrof alle verwachtingen: wat een prachtig 

koor en orkest en wat een indrukwekkende solisten! Voor 

doorgewinterde Matthäusgangers een totaal nieuwe 

ervaring en voor nieuwelingen wellicht een ontdekking die 

naar meer smaakt. Tymen Jan Bronda, de artistiek 

leider van het ensemble, kiest in deze uitvoering 

voor een frisse, nieuwe kijk op misschien wel het 

bekendste werk uit de barokmuziek. Het zijn relatief 

jonge musici die deel uitmakenvan het LBE en dat 

maakt dat het stoffige imago dat klassieke muziek 

vaak heeft meteen teniet wordt gedaan. Hier staan 

jonge, zeer talentvolle mensen vol overgave het 

verhaal te vertellen waarin zoveel aspecten van het 

leven aan bod komen: liefde, hoop, aanbidding, 

verraad, angst, dood en uiteindelijk vergeving. 

Regisseur Marc Pantus, die ook de rol van Jezus 

voor zijn rekening neemt, maakt keuzes die een groot 

effect op de beleving hebben. Doordat de solisten deel 

uitmaken van het koor en niet alleen de aria’s maar 

ook de koralen volledig uit het hoofd worden 

gezongen is de vertelkracht enorm. De koorleden 

zingen niet over het volk, ze zìjn het volk dat met dezelfde 

passie aanbidt en bespot. Het publiek zit dicht op musici en 

zangers en doordat deze gekleed zijn zoals zij in het 

dagelijks leven gekleed gaan, in spijkerbroek, op gympjes 

of in een jurk met een vest is de afstand tussen hen en het 

publiek niet alleen fysiek maar ook mentaal tot een minimum 

teruggebracht. Kortom, een Matthäus om niet gauw te 

vergeten en hopelijk een traditie te laten worden!

Esther de Meijer

Brio zeilmarathon 5 mei dwars door IJlst
De Brio zeilmarathon is een jaarlijks georganiseerde 

wedstrijd van 60 km. voor open zeilboten die dit jaar 

vanwege het 750-jarig bestaan van IJlst voor het eerst 

door onze stad vaart in plaats van er onderlangs. 

Tijdens een zeilmarathon mogen de deelnemende boten 

zich voortbewegen door middel van de zeilen, peddelen, 

bomen en door te jagen. De route voert over een afstand 

van 60 km. door het zuidwesten van Fryslân. De start is om 

7 uur op de Snitsermar. Vervolgens varen de boten via de 

Goaiingarypster Puollen, de Langweerderwielen, het 

Tsjûkemar naar Sloten. Dan vervolgt de route zich in 

noordelijke richting over het Sleatermar naar Woudsend en 

verder naar IJlst. Voor IJlst nemen de deelnemers al 30 jaar 

de afslag door de Wijnsloot om via it Sou, de Riperfeart met 

brug in De Iendrachtswei naar Jutryp te nemen. Dit jaar 

moeten de deelnemers een paar kilometer extra varen om 

dan dwars door IJlst te varen. Bij ‘t Wapen van IJlst gaan 

de boten rechtdoor om onder de Overkluizing in de Ee te 

komen en daarna de route richting Terherne te vervolgen via 

de Swarte en Wite Brekken naar Goaiingarypster puollen 

door de Heerenzijlbrug om in Terherne te finishen. De 

snelste boten doen er afhankelijk van de wind en de wind-

richting bijna 7 uur over en de langzaamste heeft 12 uur 

de tijd om de 60 km. te volbrengen. Er doen maximaal 

150 open zeilboten mee met aan boord rond de 500 be-

manningsleden. De eerste boten zullen vanaf een uur of 11 

bij ’t Wapen van IJlst langskomen en daar iets lekkers 

namens IJlst750 in de boot krijgen. Publiek en volgers 

met auto kunnen voor het eerst volop aanmoedigen en 

meegenieten vanaf de steiger, de Overkluizing of het terras 

en langs de gracht. Tijdens de doorvaart van de gracht is 

het de deelnemers niet toegestaan aan de wal te komen 

en door de Overtuinen te jagen.



Eindelijk weer een bijlage van mij in ons mooie 

stads-blad ‘It Dryltser Kypmantsje’. Het is even stil 

geweest in de omroeperij, maar er is leven, voorjaar 

zullen we maar zeggen. Op zaterdag 17 maart hebben 

we de jaarlijkse ledenvergadering gehouden en hierin 

zijn o.a. de concoursen voor dit jaar weer besproken.

 Zo waren we 31 maart in Kampen in het kader van ‘Sail 

Kampen’. 14 juli zijn we uitgenodigd in de Belgische stad 

Wervik i.v.m. hun 2050- jarig bestaan. Middelburg zal ons 

dit jaar ook weer ontvangen, de datum is nog niet 100% 

zeker. Verder kon Jan Sjoerd tijdens de vergadering 

meedelen dat er op 2 september een concours in Sneek zal 

plaats vinden. Het concours in Kampen is ondertussen 

geweest en ik zal u vertellen hoe het daar gegaan is. De 

ontvangst met koffie en koek was goed en daarna gingen 

we ons omkleden. Met ons bedoel ik de 14 omroepers die 

naar Kampen waren gekomen op deze zaterdag voor 

Pasen. Dat beloofde geen stille zaterdag te worden in deze 

Hanzestad. We gingen naar het Unieplein vlak bij de meest 

beroemde brug van Kampen en werden daar door 

burgemeester Bort Koelewijn ontvangen. Altijd leuk om 

elkaar weer te ontmoeten. De geloofsbrieven werden weer 

overhandigd en ik mocht namens Stichting IJlst 750 een 

prachtige houten Kogge aanbieden (zie foto, gemaakt door 

Betty Radstok uit Kampen). Het sprak de burgemeester 

enorm aan omdat Kampen nog een varend exemplaar heeft 

(de Kamper Kogge, diezelfde die hier in IJlst was ter ere van 

het 100-jarig jubileum Elfstedentocht) en de Kogge welke 

onlangs uit de IJssel is geborgen. De burgemeester deed 

ook de loting voor de volgorde van opkomst. Jan Sjoerd 

mocht als eerste het podium beklimmen en ik als tweede, 

het lot beslist. Na de lunch en een sponsorroep in de stad 

ging het concours onder goede weersomstandigheden los 

met zoals gebruikelijk eerst de verplichte roep (een 

onderwerp door de organisatie opgegeven) en daarna de 

vrije roep. Mijn verplichte roep ging over de salonboot ‘de 

Veerman van Kampen’ en de vrije natuurlijk over IJlst 750, 

houtzaagmolen ‘de Rat’, het nieuwe museum en de fontein. 

Daarna het wachten op de uitslag en de prijsuitreiking door 

de burgemeester. Bertus Krabbe uit Kampen werd 1e, 

Rein Mulder uit Hindeloopen 2e en Jan Sjoerd uit Sneek 3e. 

Samen met Nick Pauwels uit het Belgische Wervik mocht ik 

de 4e plaats delen. Tevreden reden we terug naar Fryslân 

om van de Paasdagen te kunnen genieten.

Zegt het voort, zegt het voort

Harmen de Vries

Stadsomroeper Houtstad IJlst 

Eegracht 24

Tel. 0515 532057

‘Hoort Boeren, Burgers en Buitenlui hoort’

    Activiteitenaanbod van Nij Ylostins voor de maand apr/mei  2018 
Datum Activiteit               Tijd. 
26 apr   Gymnastiek     14.00 

26 apr  Zanguurtje     15.30 

27 apr  Koningsdag 

29 apr    Koffie/theemomentje   15.00 

30 apr  Sjoelen     14.00 

01 mei    Creatief café     09.30 

02 mei  Koffieochtend     09.45 

02 mei  Biljarten/kaartclub    14.00 

03 mei  Gymnastiek     14.00 

04 mei  Aquarelles     14.30 

06 mei              Koffie/theemomentje   15.00 

07 mei  Sjoelen     14.00 

08 mei  Creatief café     09.30 

09 mei   Koffieochtend     09.45 

09 mei  Biljarten/kaartclub    14.00 

10 mei  Hemelvaartsdag 

11 mei  Aquarelles     14.30 

13 mei  Koffie/theemomentje   15.00 

14 mei  Sjoelen     14.00 

15 mei  Creatief café     09.30 

15 mei  Filmmiddag     15.00 

Datum          Activiteit                      Tijd.      
16 mei  Koffieochtend      09.45 

16 mei  Biljarten/kaartclub     14.00 

17 mei  Gymnastiek      14.00 

17 mei  Zanguurtje      15.30 

18 mei  Aquarelles      14.30 

20 mei  Koffie/theemomentje    15.00 

21 mei  Sjoelen      14.00 

22 mei  Creatief café      09.30 

23 mei  Koffieochtend      09.45 

23 mei  Biljarten/kaartclub     14.00 

24 mei  Gymnastiek      14.00 

25 mei  Aquarelles      14.30 

25 mei  Bingo       19.30 

27 mei  Koffie/theemomentje    15.00 

28 mei  Sjoelen      14.00 

29 mei  Creatief café      09.30 

29 mei  Soosmiddag      15.00 

30 mei  Koffieochtend      09.45 

30 mei  Biljarten/kaartclub     14.00 

31 mei  Gymnastiek      14.00 

31 mei  Zanguurtje                  15.30 

 

                         

Let op! 
Onze eerste wedstrijd is al op zaterdag 

19 mei 2de klas om 14.30 uur en 

1ste klas om 19.00 uur. Welkom op 

de fierljepschansen in Drylts. 

Onze flyer met data komt nog. 

Hier staat 2 juni op vermeld, maar deze 

wedstrijd gaat niet door voor 1ste en 

2de klas. Wel is onze jeugdwedstrijd 

op 2 juni om 10.00 uur.

Groeten	namens	het	bestuur 
Fierljepferiening Drylts e.o.

BELANGRIJK!!



Jan Tabak
IJlst, meer dan duizend jaar scheeprijk - 750 jaar stadsrechten, 

scheepsbouw en handel in IJlst

 

IJstijden brachten Friesland zand en stenen;

rivieren en zee de klei. De rand stoof op tot 

een duinenwal. Daarbinnen veen, toendra-

achtig landschap. De Romein Plinius schrok: 

hier geen grens tussen water en land, hemel 

en slik. Deze mensen, verkozen dit schrale bestaan op terpen 

boven Romeinse bescherming! Water bepaalde de levenswijze, 

scheepsbouw en handel, ook over zee: Moedernegotie! 

Ontmoetingen met religieuze stromingen vormden deels de 

mentaliteit. Schrijnend, de inquisitie vermoordt Ricxt Heine in 1556, 

tegelijkertijd voltooit haar man een 'karveelschip' . De Republiek en 

Vriesland kenden hun gouvernementele ontwikkelingen. Zo ook 

IJlst. Opkomst, verval en herstel door aanpassing aan de tijd.

Het boek vertelt niet alleen over IJlst, maar bevat ook enkele 

gegevens over de geologische wijze waarop het landschap van 

Frisia is ontstaan en waarin later IJlst als dorp uitgroeit tot stad. 

De Kogge was een schip dat heel veel heeft betekend. Het was 

niet alleen een schip van groot belang, maar het was ook de 

naam van een samenbindend beheerssysteem als een vorm van 

herendienst: ‘De Cogskuld’.

Desgewenst kunt U het boek kopen bij de auteur of bij het 
VVV-kantoor in IJlst.

Diverse vrolijk 
gekleurde 

tricotshawltjes en 
leuke armbandjes 

voor € 7,50

750 IJlst

Bij besteding vanaf
 € 35,00 shawltje of 
armbandje cadeau

 (t/m zaterdag 12 mei)

Samenvatting van het boek



Rykel ten Kate voor zijn winkel omstreeks 
1935.

Dag van het tandvlees
Gezondheid begint met gezond tandvlees!

Gezond tandvlees is van groot belang voor het welzijn 

en de algemene gezondheid. Parodontitis is een ernstige 

ontsteking van het tandvlees. Onbehandelde parodontitis 

verergert met de tijd en kan leiden tot tandverlies. 

Dit kan leiden tot esthetische problemen, problemen met 

kauwen en een afname van de kwaliteit van leven. Naast het 

verlies van tanden en kiezen zijn er ook relaties aangetoond 

tussen parodontitis en de algemene gezondheid. 

Wetenschappelijk onderzoek heeft een relatie aangetoond 

tussen parodontitis en diabetes mellitus en tussen parodon-

titis en hart- en vaatziekten, maar ook met andere ziekten 

zoals reuma en kanker. Behandeling van parodontitis door 

een mondhygiënist, tandarts of parodontoloog voorkomt 

verlies van tanden en kiezen, maar draagt ook bij aan 

verbetering van de algemene gezondheid. Wetenschappelijk 

onderzoek heeft aangetoond dat er na behandeling een 

afname van de mate van aderverkalking optreedt en dat de 

suikerwaarden bij diabetespatiënten verbeteren. 

Parodontitis komt bij ongeveer de helft van de volwassen 

bevolking voor, waarvan het in 10-15% om een ernstige 

vorm van parodontitis gaat. De tandvleesontsteking 

veroorzaakt geen pijn of ongemak, waardoor de patiënt 

vaak niet beseft dat hij of zij een probleem aan het tandvlees 

heeft. Ga 1-2 keer per jaar naar de tandarts om uw gebit te 

laten controleren. Op deze manier kan een ernstige tand-

vleesontsteking tijdig worden ontdekt en behandeld. 

Op 16 mei stellen verschillende parodontologiepraktijken, 

tandartspraktijken en mondhygiënistenpraktijken zich open 

voor een gratis screening van het tandvlees. 

In IJlst kunt u daarvoor terecht bij:

TANDARTSPRAKTIJK MEIJER, Sikko Sjaerdemalaan 34, 

van 15.30-16.30. Aanmelden is niet nodig.

Wat houdt de screening in? Om te beoordelen of tandvlees 

gezond of ontstoken is, wordt de ruimte tussen de tand en 

het tandvlees opgemeten, de pocket. Dit gebeurt met een 

speciaal meetinstrument, een pocketsonde. Er wordt 

gekeken hoe diep de pockets zijn. Hoe dieper de pockets, 

hoe ernstiger de ontsteking. Er wordt voorlichting en uitleg 

gegeven over de staat van het tandvlees en eventuele ernst 

van de aandoening. Het doel is dat de Nederlandse 

bevolking meer bekend wordt met deze ziekte en dat 

mensen zich daardoor meer bewust worden van het belang 

van een gezonde mond.

 

                
Vrijdag 18 mei

7vs7 voetbal met na afloop muziek

 Zaterdag 19 mei
 Sterkste man van Friesland i.s.m. 
 750 jaar IJlst

 Na afloop 
 The Bounty Hunters ft. Johannes Rijpma

Zondag 20 mei
Drekrun met na afloop muziek

 

 

 



 

4 mei Dodenherdenking 2018
Wij willen herdenken, ook in IJlst. Het meerjarig thema is 

‘Geef vrijheid door’. Ieder jaar wordt er een verdiepende 

tekst aangeboden, die gebruikt kan worden om het 

thema een ander accent mee te geven dan voorgaande 

jaren. Het jaarthema van 2018 is ‘Wat zou jij doen?’ 

Tijdens de Nationale Herdenking op 4 mei herdenken we allen 

– burgers en militairen – die in het Koninkrijk der Nederlanden 

of waar ook ter wereld zijn omgekomen of vermoord sinds het 

uitbreken van de Tweede Wereldoorlog, in oorlogs-situaties 

en bij vredesoperaties. Samen met u willen we stil-staan bij 

de oorlog en vrede, toen en nu. Om recht te doen aan het 

thema hopen wij op de komst van jong en oud. 

Er is een Kranslegging door een vertegenwoordiger van de 

gemeente SWF en door nabestaanden en de basisscholen.

Het programma ziet er als volg uit:

* 19.15 uur verzamelen bij het nieuwe Canadezen   

 Monument. (Veilinghuis Ald Fryslân)

* 19.30 uur stille tocht vanaf het nieuwe monument naar 

 de begraafplaats. (uit respect voor degenen   

 die we herdenken wordt een ieder 

 verzocht tijdens de tocht stil te zijn)

* 20.00 uur twee minuten stilte

* 20.02 uur achtereenvolgend:

•  zingen van het Wilhelmus en het Canadees volkslied

•  toespraak door vertegenwoordiger gemeente 

 gevolgd door de kranslegging

•  kranslegging/bloemen door nabestaanden en scholen

•  gedichten door leerlingen van CBS De Twine en OBS 

 de Kogge

•  defilé

O Canada! Our home and native land!

True patriot love in all thy sons command.

With glowing hearts we see thee rise

The True North strong and free!

From far and wide, O Canada,

We stand on guard for thee.

God keep our land glorious and free!

O Canada, we stand on guard for thee.

O Canada, we stand on guard for thee.

Namens Stadsbelang IJlst en het 4 mei comité

‘Der is een Fûgel delstrykt in Easthim…’
Een jaar geleden is Anna Valk samen met haar gezin 

komen wonen op de Ald Rien in Oosthem, met haar 

‘de Fûgel; praktijk voor welzijn en vitaliteit’. Na een 

twintigtal jaren in Sneek werkzaam te zijn geweest was het 

tijd voor meer rust, ruimte en natuur om ons heen. In de 

praktijk voor voetreflex, massage en meridiaankleurtherapie 

zijn dat regelmatig onderwerpen die ter sprake komen. 

Misschien herken je dit in onze drukke, maar mooie wereld. 

Soms kun je de balans verliezen en wil je je weer eens 

bewust zijn van rust, ruimte en natuur. D.m.v. massage, 

voetreflextherapie, creëer je een moment waarbij je rust, 

ruimte en welzijn kunt ervaren. Bij voetreflextherapie activeer 

je reflexzones, welke nauw samenhangen met je organen, 

spieren, zenuwen en andere onderdelen van je lichaam. 

Door het behandelen van de zones met speciale 

massagetechnieken kan een doelgerichte prikkel worden 

gegeven. Door de reactie krijgt jouw lichaam de kans om 

het zelfgenezend vermogen zo goed mogelijk aan te 

spreken. Klachten kunnen (sterk) verminderen of verdwijnen. 

Ook letterlijk bij pijnlijke voeten goed in te zetten. Anna is in 

het bijzonder werkzaam bij burn-out. Hiervoor heeft ze een 

10 stappenplan ontwikkeld. Ook bij vitaal ouder worden en 

behandeling voor, tijdens of na een kankertraject kun je haar 

behandelingen goed inzetten. Voetreflexplustherapie kan 

helpen je emoties en bijwerkingen bij bv. kanker beter 

leefbaar te houden. Dit gebeurt zowel in de praktijk als bij de 

mensen thuis. Naast de massages is 

er ook meridaankleurbehandeling. 

Dit is een soort acupunctuur zonder 

naalden. Een bijzondere therapie 

waarbij je zelf ook actief aan de slag 

gaat. D.m.v. plantaardig gekleurde zijde 

aan te brengen op bepaalde punten wordt er 

getracht balans te brengen in diverse levensprocessen. 

Pijnlijke of storende littekens zijn hiermee heel mooi te 

behandelen. Zodoende heeft de Fûgel een heel mooi 

(klachtgericht) pakket in huis. Maar voorkomen is beter dan 

genezen…60% van al onze klachten is in meer of mindere 

mate stress gerelateerd. Vandaar dat Anna graag haar 

preventieve Welzijns- of Healthy behandelingen toepast. 

Tijd voor jezelf, aandacht en natuurzuivere producten helpen 

je je balans te behouden en je gezondheid een ‘boost’ te 

geven. Veel behandelingen komen in aanmerking voor 

vergoeding vanuit de aanvullende zorgverzekering. De 

preventieve welzijns- en healthy behandelingen zijn hierop 

een uitzondering. Kom langs en ervaar het zelf...natuurlijk in 

Oosthem! Je kunt bellen, appen of mailen voor informatie of 

om een afspraak te maken. 

Natuurlijk kun je ook even op de website kijken: 

www.defugel.nl.

info@defugel.nl  

tel: 06 30728616 / 0515 853748

 



 

Voortgang herinrichting Stadslaan
De herinrichting aan de Stadslaan is involle gang. 

De weersomstandigheden hebben de afgelopen 

periode niet meegewerkt. We willen u informeren

over de voortgang van de werkzaamhedenen de 

nieuwe groeninrichting van de Stadslaan.

Wat is de volgorde van de werkzaamheden?

Eerst moeten er kabels en leidingen worden

gelegd aan de noordzijde van de Stadslaan.

Pas daarna kunnen we nieuwe bestrating en 

beplantingsvakken aanleggen. De werkzaamheden

aan kabels en leidingen zijn in drie fases opgedeeld:

Fase 1: Vanaf de brug tot en met de kruising Jurjen 

Hoomansstraat.

Fase 2: Vanaf kruising Jurjen Hoomansstraat tot en met 

kruising Bernardstraat.

Fase 3: Vanaf kruising Bernardstraat tot en met kruising 

Roodhemsterweg.

Zodra deze nieuwe kabels en leidingen werken, kunnen we 

de oude aan de zuidzijde verwijderen. Het opnieuw leggen 

van de bestrating voor de rijbaan, stoepen en parkeer-

vakken, kan pas gedaan worden als er verder geen 

werkzaamheden meer plaatsvinden. Als alle plantvakken 

aangelegd zijn, worden de bomen en de beplanting onder 

de bomen aangelegd.

Kaartverkoop voor De Wylde Boerinne van start
In het kader van IJlst 750 en LF 2018 speelt Muziek-

theater IJlst de voorstelling De Wylde Boerinne naar 

de gelijknamige novelle van Teatse Eeltsje Holtrop 

(1865-1925). T.E Holtrop was een onderwijzer, 

schrijver en dichter uit IJlst. De novelle van amper 

30 pagina`s wordt alom beschouwd als Holtrop`s 

meesterwerk.

De Wylde boerinne

Zij is boerin en weduwe. Hij is boer, klein van stuk, maar 

machtig en rijk. Samen kunnen ze 'de lapen gear smite'  en 

de machtigste en rijkste boeren van de Greidhoeke worden. 

Zij zegt ‘nee’ als hij haar ten huwelijk vraagt en vanaf dat 

moment leveren ze strijd. Hij zet alles in wat hij maar heeft: 

van predikanten tot rechters. Zij laat zich opjagen als een 

stuk wild en als hij haar het recht van overpad ontneemt, 

verschanst ze zich op haar boerderij en neemt de woede 

bezit van haar tot de dood er op volgt. De Wylde Boerinne is 

een meeslepende voorstelling over de kracht van vrouwen, 

het verdriet van strijd en de schoonheid van het Friese 

landschap. Voor Ypy Zysling (regie) en Sytse Broersma 

(muziek) is dit de vijfde productie voor muziektheater IJlst. 

De voorstelling wordt geschreven door Dick van der Heuvel 

die eerder dit jaar de musical-award won voor zijn script van 

‘Was getekend, Annie MG Schmidt’. Samen gaan zij met 

een grote groep acteurs, zangers, dansers, koperblazers, 

band en veestapel een muziektheaterspektakel maken in 

de weilanden van IJlst, waar ooit boer Lammers de jacht 

opende op Frou Broersma. Dit alles te midden van het 

uitbundige leven van de Friese gemeenschap.

Locatie

De Wylde Boerinne wordt gespeeld op een unieke locatie 

aan de Sudergowei in IJlst. In de weilanden zal het boeren-

leven van 1850-1900 in woord en beeld vorm krijgen. 

Theatrale effecten en moderne vormgeving verbinden 

het verhaal met de 21e eeuw.

Voor meer informatie en kaartverkoop: 

www.muziektheaterijlst.nl.

Voorstellingsdata: 11-12-13-18-19-20 oktober 2018



E-BIKE opstapdagen. 
Op vrijdag 11 & zaterdag 12 Mei. 

 Bent u van plan om een E-Bike aan te schafen?  
  Kom dan langs op onze E-Bike opstapdagen.     

 

Van Beekhuizen-Tweewielers, staat samen met de E-Bike merken: 

Gazelle, Batavus, Trenergy, Kreidler, TDR, Victoria & Devron 

Graag voor u klaar om u zo goed en deskundig mogelijk te          

adviseren welke E-Bike het beste bij u en uw budget past, maak 

vrijblijvend proefriten op de vele modellen en merken die deze 
dagen voor u klaar zullen staan.  

Tijdens de E-Bike opstapdagen heet: 
van Beekhuizen-Tweewielers leuke acie’s & aanbiedingen voor u. 

Op beide dagen bent u tussen: 

 10:00—17:00 uur van harte welkom. 

Op zaterdag 12 mei, kunt u tussen 12:00 & 16:00 uur genieten van 

een hapje en een drankje. Op onze bbq worden lekkere                 

Duitse braadworsten en hamburgers voor u klaargemaakt. 

11 & 12 mei is een ritje naar IJlst zeker de moeite waard. 

Graag tot  ziens bij:         

Van Beekhuizen—Tweewielers    

Galamagracht 34           Grais parkeren 

8651 EC  Ijst            achter de zaak. 

Tel: 0515-531664  

    Op de stads/tour/race & kinderietsen geven wij deze dagen 10%       
extra kassakoring en op de accessoires & onderdelen 15% extra    

kassakoring. 


