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Oranjekoek van De Boer’s Bakkerij in de Top 10 van Friesland!

Bij de verkiezing van de lekkerste Oranje-koek 
van Friesland, georganiseerd door de Leeuwarder 
Courant, is de oranjekoek van De Boer’s Bakkerij 
bij de 10 lekkerste Oranjekoeken van Friesland 
geëindigd. Lezers van de Leeuwarder Courant 
konden in augustus en september hun stem 
uitbrengen op hun favoriete Oranjekoekbakker. 
Van de 112 Friese bakkers bleef de IJlster bakker 
over bij de laatste 30 met de meeste stemmen. 
Deze 30 oranjekoeken werden gekeurd door een 
vak- en een publieksjury. De vakjury bepaalde 
dat de oranjekoek van De Boer’s Bakkerij in de 
Top 10 van Friesland thuis hoort!

Op de foto Roelof en Marianne de Boer met 
medewerkers Jelmer de Boer, Regien Boschma 
en Richard Klijnstra.

De afgelopen weken hebben velen kunnen genieten van het Muziektheater De Wylde Boerinne, 
gebaseerd op de gelijknamige novelle van De Wylde Boerinne van Teatse Eeltsje Holtrop.
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U vindt POST in IJlst  aan het Fr is iaplein 2.

Meer informatie?  Z ie www.postwoonadvies.nl  of  bel  0515 532 372.

woon advies & real isat iewoon advies & real isat iewoon advies & real isat iewoon advies & real isat iewoon advies & real isat iewoon advies & real isat iewoon advies & real isat iewoon advies & real isat iewoon advies & real isat iewoon advies & real isat iewoon advies & real isat iewoon advies & real isat iewoon advies & real isat iewoon advies & real isat iewoon advies & real isat iewoon advies & real isat iewoon advies & real isat iewoon advies & real isat iewoon advies & real isat ie

O
o
k 

vo
o
r 

p
ro

je
cta

d
vie

s 
&

 -
re

alis
ati

e 

lo
o
pt 

u b
in

nen b
ij 

PO
ST.

Wij zijn aangesloten bij:

© 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.

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
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Kopij en advertenties
bij voorkeur digitaal aanleveren, uiterlijk op de hierboven 

genoemde data. Adres redactie: Galamagracht 12,

e-mail: info@hekmanijlst.nl

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.

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, team IJlst/Heeg e.o.
Galamagracht 31, 8651 EC IJlst,
TeamIJlst@thuiszorgzwf.nl
Wijkverpleegkundigen:
Lysanne de Vries (IJlst), 0515-461850
Lonnie de Jong (Heeg), 0515-461891 
24 uur p.d. bereikbaar via: 0515-461295

Thuiszorg Patyna IJlst en omgeving
Ylostinslaan 1, 8651 AP  IJlst
Wijkverpleegkundige Monica de Jong
Tel: 06-13 410 487, bereikbaar van dinsdag t.m. vrijdag.

Vrijwilligers Palliatieve Terminale zorg Zuidwest Friesland
Hospice 'de Kimme', Westhemstraat 46, 8608 BG  Sneek
E-mail: info@vptzz-zwf.nl, website: www.vptz.nl

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

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

agenda & mededelingen

oktober

22 PGIJ, Pre-preekgroep
 De Eehof, 9.30 uur, tel. 531292

27 Kapsalon de Kap*
 Activiteiten voor Stichting Haarwensen

31 Concert Georgisch ensemble Khareba&Gogia
 Atrium, kunstencentrum Sneek

31 De reis van je leven,  Mauritiuskerk 15.00 uur

november
1 Engeltjes maken - Eehof, 19.30 uur

2 Modeshow Boutique Jenny - Stadsherberg

6 PCBO afd. Sneek - 'De Friese Kerken in de 2e
 Wereldoorlog' Door mevr. dr. M.A. de Harder, 

 Schuttersveld, Sneek, 14.30 uur

6 Engeltjes maken - Perron2, 19.30 uur

8 PGIJ ringactiviteit Mediteren 1e avond van 7, 

 De Eehof, 19.45 uur, tel. 532229

9 Gryt Wiersma - Nij Ylostins

9 Venten voor de Sinterklaasintocht
10 Dag van de Mantelzorg
 Lewinski Sneek, 20.00 uur

11 PGIJ ringactiviteit, film: Still Alice
 De Eehof, 19.45 uur, tel. 531805

14 PGIJ kerkcontactochtend
 Nij Ylostins, 9.45 uur, tel. 469506

15 Vrouwen van Nu - Theoretische opfrisavond

 over nieuwe verkeersregels, -tekens en borden

18 Zangavond - Mauritiuskerk, 19.30 uur

20 PGIJ bijbelgespreksgroep
 De Eehof, 9.30 uur, tel. 469506

21 Flip van Doorn
 Boekhandel v/d Velde Sneek, 20.00 uur

22 IJsclub De IJlster Schaats jaarvergadering
 20.15 uur

23 Luisteren op Locatie 4 - 20.00 uur

24 Sinterklaasintocht - 14.00 uur

29 PGIJ ringactiviteit Mediteren 2e avond van 7, 

 De Eehof, 19.45 uur, tel. 532229

(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 



Nijs út Nij Ylostins

Comeback partoer Van Slooten 
op nachtkaatspartij yn Drylts

Enkele jaren geleden trad het Georgisch ensemble Khareba 
& Gogia met succes op in IJlst. Dit jaar op 31 oktober een 
optreden in het Atrium, kunstencentrum in Sneek. Georgië, 
een klein christelijk land in de Kaukasus op een knooppunt 
tussen Oost en West, heeft een eeuwenlange traditie van 
meerstemmige zang met grote verfijning en regionale 
variaties. Niet voor niets behoort de meerstemmige zang uit 
Georgië tot het culturele werelderfgoed van Unesco. Zoals 
het Georgische landschap een gevarieerd landschap is van 
bergen, rivieren, wijngaarden, theeplantages en steppen – 
zo is ook de muziek van het ensemble Khareba & Gogia – 
rijk en veelzijdig. Het repertoire varieert van vrolijke 
volksmuziek, religieuze liederen en romantische liedjes tot 
oude traditionele volksmuziek en dansmuziek uit 
verschillende delen van Georgië. Kaarten online en aan de 
kassa van Theater Sneek.

Eventuele vragen over het ensemble Khareba kunt u stellen 
aan Hanny en Jelte Visser, telefoon 0515 531899

 

In het Grand café van het woon- en ontmoetingscentrum Nij 

Ylostins van Patyna kunt u iedere woensdagochtend vanaf 

9.45 uur gezellig komen koffiedrinken. Even onder het genot 

van een kopje koffie of thee de krant doornemen aan de 

leestafel of een gezellig praatje maken. Het kan allemaal. 

Wij bieden bij de koffie/thee een heerlijk stuk koek van de 

plaatselijke bakker De Boer aan. Wij vragen een kleine 

bijdrage voor de koffie/thee/koek. Wilt u vaker komen dan 

kunt u een strippenkaart bij de gastdames kopen. 

U komt toch ook eens bij ons op de koffie?

Optreden Griet Wiersma
Op vrijdag 9 november treedt Griet Wiersma op in het 

Grand café van Nij Ylostins. Dit optreden wordt door de 

bewonerscommissie georganiseerd en ondersteund door 

een medewerker Welzijn van Patyna. Griet Wiersma, 

zangeres van het Friese levenslied, timmert al 30 jaar aan 

de weg. Ze doet theatershows, vele optredens, bracht een 

aantal albums uit en trad o.a. op met Teake van der Meer. 

Tijdens haar optredens zingt zij Friese, Nederlandse en 

Engelstalige liedjes. Een repertoire met een hoog meezing-

gehalte en altijd een gezellige sfeer. Het optreden begint 

om 19.30 uur, de entree bedraagt € 5,00 exclusief koffie 

of thee. U bent ook van harte welkom om dit optreden 

bij te wonen.

Concert Georgisch ensemble Khareba & Gogia op woensdag 31 oktober

Koffieochtend

Mei in list fan 6 partoeren waard it nachtkeatsen yn twa 

poultjes ferkeatst. It partoer fan Tjitze Dotinga en Reinder 

Reitsma wist as earste de finale te berikken troch beide 

poulewedstriden te winnen. Yn de oare poule wie it it 

partoer fan Douwe van Slooten en Pieter Kor Spoelstra dy 

itselde diene. Sy wisten ek har beide poulewedstriden te 

winnen. Yn de finale wie it partoer Dotinga gelyk by de les 

en kamen op in 5 – 2 foarsprong. Lykwols de fearkrêft fan it 

partoer Van Slooten wie enoarm. En earst foar earst kamen 

hja tichterby, en op de 5 earsten gelyk wie it op 6 – 4 oer 

foar Dotinga en Reitsma. En sadwaande kamen Douwe van 

Slooten en Pieter Kor Spoelstra yn de kransen. De 

keningsprijs kaam yn hannen fan Douwe van Slooten.

Útslach:
1e Douwe van Slooten en Pieter Kor Spoelstra

2e Tjitze Dotinga en Reinder Reitsma



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

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.

 
 

 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. 
 



Renzo Visser uit IJlst wint 
Oldehove Cup 2018

Zaterdag 29 september jl. werd de Oldehove Cup 
gehouden, georganiseerd door karatevereniging Iryoku uit 
Leeuwarden. Kyokushin Karate IJlst werd vertegenwoordigd 
door 7 vechters. Renzo Visser werd in zijn poule tweede, hij 
was de kleinste maar gedurende het toernooi maakte hij 
indruk op de commissie die aan het einde van de dag de 
Oldehove Cup toekent. Er waren 4 genomineerden. Door 
zijn getoonde wilskracht, moed en respect tijdens het 
toernooi was de commissie van mening dat de Oldehove 
Cup aan Renzo Visser toebehoorde. Ernst Weistra behaalde 
in zijn poule de 1e plaats. Hij won zijn partijen zeer 
overtuigend allemaal op een knock out. Jimmy Visser 
behaalde in zijn poule de 3e plaats. Brian Bergman kwam 
voor het eerst op de mat en behaalde in zijn poule de 3e 
plaats. Twan Gerritsma, Mark Sybrandy en Hidde Lobstein 
vielen helaas buiten de prijzen ook al hebben ze alle drie 
uitstekende partijen afgeleverd. Hun tegenstanders hadden 
het heel erg moeilijk.

Het vorige Kypmantsje eindigde ik met de zin: 
‘Volgende keer zal ik over het concours op 2 september 
in Sneek iets schrijven.’ Deze belofte zal ik nu invullen. 
Het concours was op een mooie zonnige dag in Sneek 
op de Wijde Burgstraat vlak bij biercafé 3B, logisch 
want hier werkt Jan Sjoerd en die had het concours 
ook georganiseerd. 

We kwamen in de ochtend bijeen in het eerdergenoemde 

biercafé om ons om te kleden en met we bedoel ik 12 

omroepers en bellemannen. Want vanuit België waren er 

twee bellemannen overgekomen, de belleman van Wervik 

had zelfs zijn wethouder van cultuur meegenomen, een 

belofte die hij ons in juli had gedaan werd zo ingelost. De 

officiële ontvangst was door onze wethouder Stella van 

Gent. Ze werd weer bedolven onder lovende woorden en de 

nodige cadeaus, de zogenaamde geloofsbrieven. Namens 

IJlst750 mocht ik haar de houten Kogge aanbieden en 

namens mijzelf werd ze opgenomen in het illustere 

gezelschap van de ‘orde van de IJlster Schaats’. (zie foto)

Na deze plichtpleging de gebruikelijke loting voor de 

volgorde van opkomst, ook door de wethouder. Daaruit

kwam naar voren dat ik startnummer 11 had. Een pracht

nummer, mede omdat mijn verplichte tekst ook over 11 ging 

n.l. PROJECT 11 – een kunstproject bij galerie Bax. Ik had 

een tekst gemaakt waarin 11 de leidraad was. Denk aan de 

11-stedentochten, ja ook die van Maarten v.d. Weiden, het 

gekkengetal, de fonteinen en natuurlijk als laatste toe-

gevoegd dat ik nummer 11 in de volgorde was. Ik had mij 

tijdens het schrijven al gerealiseerd dat ik over de 2 minuten 

zou roepen, iets wat bestraft wordt met punten, dus geen 

kans op winnen vandaag. Een weloverwogen beslissing om 

het zo te doen, want ik wilde mijn verhaal kwijt. In de 

verplichte tekst moest ook een biersoort opgenomen 

worden, in mijn geval ‘het Koningshert’ uit Drachten. Alle 

omroepers hadden de opdracht om over een fontein een 

tekst te maken, behalve de Friese omroepers, die hadden 

een algemeen onderwerp van de Culturele Hoofdstad 2018. 

Na de vrije roep ging de jury in beraad en konden de prijzen 

verdeeld worden. Het ging over de dagprijs (Fries kampioen), 

maar ook over de winnaar van de Hanze bokaal en het 

Nederlands- en Lage Landenkampioenschap. Om kort te 

gaan, Bertus Krabbe uit Kampen werd gehuldigd met de 

Hanze bokaal, want hij was winnaar in de Hanzestad 

Kampen. Jan Sjoerd ging er met de Friese, Nederlandse en 

Lage Landenprijzen vandoor. Zelf werd ik 7e deze dag en

 in de competitie werd ik 5e. Een kort seizoen met slechts

3 concoursen werd op een goede manier afgesloten met 

dit gezellige concours in Sneek.

Tot horens en Zegt het voort, zegt het voort
Harmen de Vries

Stadsomroeper Houtstad IJlst 

Eegracht 24

Tel. 0515 532057

‘Hoort Boeren, Burgers en Buitenlui hoort’



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

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

ISOenVCAgecertificeerd

AannemingsbedrijfWeg-enWaterbouw
Stienstra&VanderWal

AannemingsbedrijfWeg-enWaterbouw

Stienstra&VanderWal-IJlst
AannemingsbedrijfWeg-enWaterbouw

Stienstra&VanderWal-IJlst

S&WS&W



Van de stamtafel

‘Mannen, het loopt uit de klauw met dat parkeren op de 
Overkluizing.’ ‘Wat is er dan te redden, Piebe?’ ‘Als je niet 
blind bent, dan kun je wel zien dat het daar meestal grotvol 
staat met auto’s. Luxe wagens, busjes, je wilt het niet weten 
en in het weekend is het helemaal feest. Die auto’s staan in 
de bocht, op de stoep, soms drie naast mekaar en in het 
weekend blijven ze ook nog een paar dagen staan. Een 
paar weken geleden ging het zo mal, toen stond er zelfs een 
camper. En er stond ook nog een vrachtwagentje en in dat 
wagentje vierden ze een feestje. Er brandde licht in de bak 

Zaterdag 27 oktober a.s. staat bij kapsalon De Kap* 
volledig in het teken van de Stichting Haarwensen. 
Deze Stichting is er voor kinderen tot en met 18 jaar, 
die door medische behandelingen of een andere vorm 
van kaalhoofdigheid in aanmerking komen voor een 
haarwerk of pruik. Goede haarwerken en pruiken 
kosten ca. € 1.500,00. Ze worden bovendien slechts 
voor een klein gedeelte door de verzekering vergoed 
en zijn daardoor vaak onbetaalbaar. De Stichting 
Haarwensen wil deze pruiken, gemaakt van echt haar, 
geschonken door kinderen en volwassenen, kosteloos 
aan kunnen bieden. Door donaties en financiële giften 
is de Stichting hiertoe in staat. Kapsalon De Kap* wil 
zich ook dit jaar inzetten voor deze Stichting door 
middel van een aantal acties. 

Op zaterdag 27 oktober knippen 4 kapsters van De Kap* 
van 8.00-16.30 uur zonder afspraak. Knippen kost deze 
dag € 15,00 i.p.v. €17,50.
Voor de eerste 40 klanten die geknipt worden zijn er 
zeer goed gevulde goodiebags!

Maar er zijn deze dag nog veel meer activiteiten, zoals o.a.:
• Gellak op de nagels voor € 10,00
• Popcorn
• Suikerspin
• Glittertattoos
• Tanden witten voor maar € 49,00
• Pannenkoeken van Noccio
• Draaiend rad
• Cup cakes
• Rondvaart door Ee en O. Dijgracht met stadsgids

Sommige activiteiten beginnen wat later, zie Facebook.
Ook kunt u doneren door lege statiegeldflessen in te leveren 
in de kapsalon of bij de Poiesz in IJlst. Kinderen, die flessen 
inleveren in de kapsalon, kunnen prijsjes winnen van o.a. de 
bioscoop, Noccio, Balorig enz. Boutique Jenny heeft deze 
dag ook verschillende acties voor deze haarwensendag.
De opbrengst van deze dag gaat volledig naar de Stichting 
Haarwensen. Ons doel was vorig jaar 1 pruik (€ 1.500,00) 
en is dit jaar € 3.000,00. Kom dus zaterdag 27 oktober 
naar kapsalon De Kap*. 
Wees er snel bij voor de goodiebag, geniet van alle 
activiteiten, maar kom vooral voor het doel van deze 
dag: de Stichting Haarwensen. De kinderen zullen u 
dankbaar zijn!

Volkstuinvereniging IJlst e.o. 
ontvangt € 800 van de Rabobank

De Volkstuinvereniging IJlst e.o. ontving op 26 september 
een cheque van € 800,00 vanuit het Coöperatiefonds van 
de Rabobank Zuidwest Friesland. Dit bedrag is bestemd 
voor de renovatie van de ingang van de Sudergotún aan de 
Iendrachtswei. De werkzaamheden zijn al in volle gang. 
Naast het aanbrengen van nieuwe bestrating wordt ook het 
toegangshek vernieuwd. De volkstuinvereniging is blij dat de 
Rabobank dit initiatief wil ondersteunen.

Op de foto wordt de cheque overhandigd aan Roel de Jong 
(voorzitter) en Leny Friso (secretaris) van het bestuur van 
de volkstuinvereniging.

Kapsalon De Kap* zet zich in 
voor Stichting Haarwensen

en er stonden een paar kratjes bier in en toen ging het los.’ 
‘Nou moet het niet gekker, Piebe, en kan dat allemaal zo 
maar? Treedt de politie daar niet tegen op?’ ‘Praat me er 
niet van, mannen, de politie rijdt alleen maar rondjes door 
IJlst, als ze hier tenminste komen. Ze rijden wel langs, maar 
dan kijken ze de andere kant op. Wat je niet ziet, dat is er 
niet en daar hoef je dan ook niets aan te doen. En dan heb 
je ook nog Handhaving. Die lui zijn vooral aangesteld voor 
het parkeren. In Sneek wipt het van die handhavers. 
Bonnetjes uitschrijven op de parkeerterreinen, verder komen 
ze niet. Nee, daar heb je ook niks aan, die handhaven alleen 
hun eigen baantjes. Maar in IJlst kan alles, overal parkeren, 
hard rijden, de gracht van de verkeerde kant op, alles kan 
en mag. Het lijkt hier wel een vrijstaat.’ ‘Piebe, je moet er 
maar eens wat aan doen. Ga maar een keer op de koffie bij 
de nieuwe burgemeester.’ ‘Ja, die ziet me aankomen met 
mijn gezeur, nee mannen, ik haal wel even een bakje bij mem.’



                         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

Wat        : Modeshow

Wanneer: Vrijdag 2 november

Waar      : Stadsherberg Het            
Wapen van IJlst

Hoe laat :  19.30 uur

Na afloop is de 
Boutique open!

Kaarten € 5,00 incl. 
koffie/thee en een 
gezellige avond. 

Kaarten zijn verkrijgbaar in 
de Boutique
(vol = vol)

Koos Nederhoed ontvangt 
gouden officialspeld

Internationaal volleybalreferee Koos 
Nederhoed is op de bijeenkomst van de 
nationale scheidsrechters in Maarn met 
de gouden officialspeld onderscheiden. 

Uit handen van voorzitter werkgroep arbitrage 
Joep van Iersel werd de IJlster deze onder-
scheiding toegekend voor zijn activiteiten van 
veertig jaar als arbiter. Koos Nederhoed legde 
in 1978 met goed gevolg de cursus voor regio-
scheidsrechter van toenmalig internationaal 
scheidsrechter en oud-Sneker Jan Rinksma. 
Rinksma liep als een rode draad door de carrière 
van Koos Nederhoed want hij volgde de huidige 
inwoner uit Hurdegaryp op als international. De 
referee uit IJst is aan zijn laatste buitenlandse 
tournee bezig, omdat hij eind van dit jaar vanwege 
de voorgeschreven leeftijd moet stoppen op het 
internationale vlak. In september floot hij zijn 
laatste FIVB-evenement in Montreux. 
In de Nederlandse competitie floot Nederhoed 
onlangs de Super Cup tussen de heren van 
Lycurgus en Taurus. Naast het scheidsrechter 
zijn is de docent aan de ROC Friese Poort aan 
het opleiden van jeugdige scheidsrechter talenten 
verbonden in de Masterclass. ‘Al met al heb ik 
alles mee gemaakt en ben overal in de wereld 
geweest dankzij volleybal. Daar ben ik veel 
mensen dankbaar voor’, zegt Koos Nederhoed, 
die achttien jaar all over the world vloog en nu nog 
tweemaal in Europees verband mag aantreden.



Agenda Perron 2 november

Op het Grutsk en Grien festival, een duurzaamheids-
festival, hebben we veel mooie gesprekken gevoerd 
over duurzaamheid en wat onze bijdrage daaraan 
kan zijn. 

We hebben stoffen zakjes genaaid die je mee kunt nemen 
naar de supermarkt voor je spruitjes en je boontjes zodat je 
geen plastic zak hoeft te gebruiken. We hebben gesproken 
met de Rommelrinners van Joure en werden enthousiast om 
dit ook in IJlst te gaan doen. We gaan regelmatig op pad met 
een afvalzak en een grijper om het zwerfafval uit de bermen 
op te ruimen. De gemeente Súdwest-Fryslân levert ons hier 
het materiaal voor en zijn er blij mee dat wij dit doen. Zo 
maken we de wereld weer een stukje mooier en hopen we 
dat de rommelmakers daardoor gemotiveerd raken om de 
afvalbakken te gebruiken voor het afval in plaats van de berm. 
Wil je meehelpen en meelopen? Schrijf je dan in voor de 
wekelijkse nieuwsbrief, dan zie je op welk moment we dit 
gaan doen. Al deze activiteiten doen we omdat wij het leuk 
en belangrijk vinden dat er een plek is waar mensen elkaar 
kunnen ontmoeten, plezier kunnen hebben en mooie 
momenten met elkaar kunnen beleven. 
We kijken uit naar je komst!

Elke maandagmiddag 13.30 – 16.00 Buurtatelier

Elke vrijdagmiddag 13.00 – 14.00 Perron2 beweegt

Dinsdag 6 november 19.30 - 21.00 Breicafé

Dinsdag 13 en 27 november 19.30 - 21.00 Inloopkoor

Zondag 11 november 20.00 - 21.00 Stadsverlichting

Zaterdag 17 november 11.00 – 15.00 Repaircafé

Zaterdag 17 november 09.30 – 11.00 Schrijven 

voor Amnesty

Vrijdag 30 november 17.00 – 20.00 Samen koken 

en eten

Vrijdag 30 november 20.00 – 22.00 Filmdialoog

In de nieuwsbrief via de mail ontvang je meer informatie 

over de activiteiten. Schrijf je in voor de wekelijkse 

nieuwsbrief via de website www.perron2.nl.

Sinterklaas-intocht: 
24 november 2018 

IJlst

Zet het alvast in je agenda!! Sinterklaas heeft 
aangekondigd dat hij ook dit jaar weer met zijn Pieten 
het gezellige plaatsje IJlst zal aandoen met de stoomboot. 
Op 24 november om 14.00 uur! Het belooft weer een 
superleuke intocht te worden. Meer hierover in de 
novembereditie van It Kypmantsje! SPANNEND!!!

Sinterklaascommissie IJlst

Bedankt!

Namens team Noccio willen wij onze trouwe 
klanten uit IJlst en omgeving bedanken voor 
een fantastisch eerste volledige ijsseizoen!
Wat een prachtig voorjaar en een schitterende zomer 
hebben we gehad! Rond de Paasdagen 2019 gaan we 
weer van start met een nieuw ijsseizoen… Kunt u niet 
wachten? Rond de kerstdagen gaan we iets speciaals 
doen. Benieuwd wat? Houd Facebook, onze website 
www.noccio.nl én de volgende editie van het Kypmantsje 
goed in de gaten…

Venten voor de 
Sinterklaasintocht 2018 IJlst

Op vrijdag 9 november lopen de kinderen van de 
hoogste groepen van de basisscholen, onder begeleiding 
van volwassenen, tussen 17.30 en 19.00 uur weer langs 
de huizen van IJlst e.o. met de verkoop van heerlijke 
speculaasbrokken ten behoeve van de Sinterklaasintocht 
in IJlst. De prijs is € 2,50 per verpakking. Het bedrag dat 
we tijdens deze avond ophalen maakt een substantieel 
onderdeel uit van ons budget voor de Sinterklaasintocht 
in IJlst. Naast de kinderen uit groep 7 en 8 kunnen ook 
volwassenen en kinderen uit bijvoorbeeld de 1e of 2e klas 
van de middelbare school meehelpen met venten. 
Wil je meedoen? 
Geef je dan nu op bij Margo Vos 
(margo_alkema@hotmail.com).
Alvast hartelijk dank voor uw/je medewerking.

Sinterklaas commissie IJlst

 



Zo’n 200 mensen hebben overdag genoten van de leuke 

ontmoetingen, fijne gesprekken, warme ontvangst door 

stadsomroeper Harmen de Vries, koffie met oranjekoek van 

De Boers Bakkerij, heerlijke lunch/diner van Stadsherberg 

Het wapen van IJlst en andere versnaperingen. Dit alles 

onder de bezielende leiding van spreekstalmeester Lieuwe 

Bergstra. Veel positieve reacties hebben we gekregen op de 

oude foto’s en film die bij elkaar gezocht en verzameld zijn 

door Sjouke Fijlstra en Mintsje Posthuma.

De zon liet haar van de goeie kant zien dat was natuurlijk 

een fijn cadeautje deze dag. Onze molenaar was blij verrast 

over het aantal personen dat De Rat heeft bezocht. Ook het 

Museum Houtstad, deze keer met extra trekker Cees Zijsling 

met z’n stoommachine, had niet te klagen over het aantal 

bezoekers. De vrijwilligers van de VVV, die zich inzetten bij 

de rondvaart met de houten bok, hoefden niet zoveel 

informatie als normaal gebruikelijk is te verstrekken. De 

deelnemers zelf hadden genoeg te vertellen!

Ook het shuttletreintje van Duurzaam Vervoer Sneek heeft 

de route in Oud-IJlst vaak afgelegd. Ook op de ‘Johanna 

Jacoba’ was het heerlijk vertoeven. De bemanning van de

 ‘Striidber’ heeft niet veel aanloop gehad. Waarschijnlijk was 

het genoeg om mooie foto’s te schieten van ‘ús’ skûtsje! 

Het maakte het plaatje wel compleet.

De nieuwe beheerders van MFC De Utherne hebben deze 

dag hun beste beentje voorgezet. Sjoerd de Vries heeft 

prachtige foto’s geschoten wat weer een mooie herinnering 

is aan deze geslaagde dag (zie www.ijlst750.nl). De grote 

portretten van Beate Mönch waren een mooie binnenkomer! 

De Pauwergirls, Jelle B en De Kast hebben voor leuke, 

originele, gezellige en vrolijke noten gezorgd. Alle vrijwilligers 

die zich, op welke manier dan ook, op deze dag hebben 

ingezet willen wij via deze weg heel hartelijk bedanken. 

Zonder hen was het niet zo’n succes geworden en hadden 

wij geen 500 mensen een gezellige dag/avond kunnen 

bezorgen.

Reünie 15 september:
wat een dag!

Op zaterdag 15 september vond onder de vlag van 
IJlst 750 Jaar de 8e Millenniumloop plaats. Tot en met 
2015 een vast onderdeel van het 2015Festival, nu als 
losstaand evenement, maar met hetzelfde doel: 
inzameling van geld voor The Hunger Project. En dat 
is meer dan geslaagd!

De 26 estafetteteams liepen 106 km. door Súdwest-Fryslân 

met start en finish in IJlst. Aangemoedigd door o.a. de 

IJlster reünisten brachten de lopers bijna € 62.000,- bij 

elkaar voor het Osonson epicentrum van The Hunger Project 

in Ghana, mede te danken aan een gulle gever die de 

opbrengst van alle teams maar liefst verdubbelde. Na een 

lange, zware dag was het voor de lopers en alle andere 

betrokkenen goed nazitten op het finishterrein bij It Podium 

en de Fierljepvereniging. Kortom: een fantastische dag met 

boven verwacht resultaat en prachtig nazomerweer. Het 

ultieme doel zou een opbrengst van € 67.000,- zijn geweest. 

Dat is namelijk wat er nodig is om het epicentrum van 

Osonson geheel zelfstandig verder te laten gaan. Hoe mooi 

zou ’t zijn als ook dat alsnog wordt gehaald? Wilt u Osonson 

en alle lopers een laatste steun in de rug geven? 

Dat kan nog steeds door een donatie over te maken op 

rekeningnummer NL15 RABO 0329495011 t.n.v. Stichting 

IJlst 750 jaar, o.v.v. Millenniumloop 2018. Tot slot danken 

wij, mede namens The Hunger Project, alle IJlsters voor de 

gastvrijheid en medewerking waardoor de Millenniumloop 

opnieuw kon worden georganiseerd.

Millenniumloop 2018: € 62.000,-



Walk
De (belevings)wandeling had dit jaar een speciaal 

jubileumtintje en leidde de wandelaars langs bijzondere 

paadjes door de weilanden, dwars door bedrijfsgebouwen in 

IJlst en met bootjes over de Geeuw en Wijnsloot. Onderweg 

aangevuld met muzikale begeleiding door o.a. folkmuziek en 

accordeonspel. Niets dan glimlachende en blijde gezichten 

van ruim 274 wandelaars die allen startten rond de klok van 

10.00 uur en waarvan de laatste rond 14.00 uur weer terug 

was in IJlst na 15 km. wandelen.

Run
Dit jaar kreeg de Run zelfs het predicaat Open Noordelijk 

Stratenloop Kampioenschap toebedeeld. Tijdens de voor 

Friesland unieke Ladiesrun van ongeveer 7,5 kilometer liep 

Fleur Baljet meteen weg bij de concurrentie. Bij de mannen 

was er sprake van meer strijd. Riekele Kobes nam weliswaar 

meteen de leiding, maar werd in de eerste helft van de 

wedstrijd nog behoorlijk op de huid gezeten door een viertal 

zeer jeugdige atleten; de winnaar van vorig jaar Jan Oldhoff 

uit Leeuwarden (nu 2e), diens plaatsgenoot Janco Rijpstra 

(3e), Peter-Jan de Jong uit Joure en Siep Nota uit Sneek 

(4e). De recreatieve lopers namen er iets meer de tijd voor 

en genoten ook heerlijk van het najaarszonnetje op de 

grachten en langs het weiland.

In totaal deden ook nog eens zo’n 84 jeugdige lopers mee in 

de leeftijd van 5 tot en met 17 jaar in diverse leeftijds-

categorieën. Net als voorgaande jaren werd er gestreden 

om de (houten) wisseltrofeeën voor de snelste IJlsters bij de 

heren en dames. Bij de heren: Auke Veldman met een 

looptijd van 29:18min. Bij de dames: Japke Postma met een 

looptijd van 39:13min.

Alle uitslagen zijn te vinden op www.walkrun.ijlst750.nl.

Speciale dank gaat uit naar de diverse bedrijven, die 

speciaal open gingen op zaterdag: de tuindersvereniging, de 

zuivelverkoop van de Wylde Boerinne, de Molen De Rat en 

natuurlijk alle vrijwilligers die meegeholpen hebben.

Walk & Run:

zonnige derde editie 

met hoge opkomst

Met super lekker zonnig 
najaarsweer en een hoge 
opkomst voor zowel de 
wandelaars als de hardlopers 
tijdens de Walk&Run op 6 
oktober, kijkt de organisatie terug 
op een geslaagd evenement. In 
totaal schreven 475 deelnemers 
zich in voor de Walk&Run.

vrijdag 23 november

Luisteren op Locatie 4

Alweer voor de laatste keer dit jaar organiseert Stichting IJlst 750 jaar op vrijdag 

23 november het populaire ‘Luisteren op Locatie’. Het concept is nog steeds 

hetzelfde. In totaal luisteren 150 bezoekers naar 3 verschillende concerten van 

ieder 30 minuten verdeeld over 3 bijzondere locaties in IJlst. En voor de laatste 

editie in 2018 hebben we niet de minste artiesten weten te strikken. Zorg dat je 

op tijd kaarten besteld, want er is beperkt ruimte. Zie de flyer in dit Kypmantsje 

voor uitgebreide informatie of kijk op www.ijlst750.nl/lol4



Veelzijdig klus en onderhoudsbedrijf  van A tot Z

Badkamer- / toilet- en keukenrenovatie

Alle voorkomende installatiewerkzaamheden

o.a. gas, water en elektra, cv-installaties

Renoveren kozijnen incl. glaszetten en schilderwerk

Plaatsen van houten en kunststof  kozijnen

Oog voor techniek

Installatietechnisch 

adviesbureau

T   (0515) 429 777

E info@sijperda-hardy.nl

W   www.sijperda-hardy.nl

Elektrotechniek • Werktuigbouwkunde • Geluid en Akoestiek • Bouwfysica 
Duurzame Technieken • Bouwbesluitberekeningen • Brandveiligheid

www.vanbeekhuizen-tweewielers.nl
       Galamagracht 34 8651 EC IJlst
                                Tel.: 0515-531664

IJlst Tel: 0515-531664

vanbeekhuizen-tweewielers.nl

Last van zadelpijn? Dan moet u bij van 
Beekhuizen – Tweewielers zijn

Kom gratis een zadelmeting doen en laat uw zadelpijn 
verdwijnen met een SQ-Lab zadel

     De donkere dagen komen er weer aan.
     Nu 20% extra kassakorting op alle 

SIMSON-producten! op=op! 

  

 



 

NIEUW: Turnen voor oud 
turners/sters
Uren heb je vroeger doorgebracht 
in de gymzaal. Salto’s, barani’s, 
arabier, flik flak, je deed het 
allemaal. En nu, jaren, misschien wel tientallen jaren later, 
gaat het weer kriebelen. Wat zou je weer graag op de 
balk, aan de rekstok of in de ringen aan de slag willen. Dat 
kan! Speciaal voor deze enthousiaste groep mannen en 
vrouwen bieden we vanaf september bij g.v. de Stânfries 
turnen aan voor oud-turn(st)ers! Op de woensdagavond 
van 20.45 tot 22.00 uur trekken we in de Utherne de 
toestellen weer uit de berging en gaan we langzamerhand 
weer kracht, souplesse en durf opbouwen. Onder leiding 
van Paulien Overzet en Bram Vermeij kan iedereen op zijn/
haar eigen niveau weer lekker turnen. We werken met een 
10-rittenkaarten die 5 maanden geldig is. Er is nog plaats 
in de groep, dus schroom niet en kom een keer gezellig 
langs dan kun je het zelf ervaren. Wil je meer informatie? 
Mail naar Paulien: bos-overzet@home.nl.

Naast deze nieuwe tak is ook de groep OUDEREN in 
BEWEGING weer gestart op dinsdagmorgen van 
10-11 uur in de Sport- en Cultuurzaal van de Utherne 
onder de bezielende leiding van Roiena v.d. Brink. 
Deze lessen zijn gericht op: Bezig zijn met fitheid, 
conditie, goede houding, balans, leren goed ontspannen. 
Dit alles op eigen niveau en met ondersteuning van 
muziek. Voor wie wil is er na afloop van de les een kopje 
koffie in de gymzaal. 
Informatie over deze groep: rvdbrink@hetnet.nl.
Belangstelling voor dans, gymnastiek of turnen? 
www.destanfries.nl

Partoer Bakker suksesfol op Zijslingbaggerpartij
Mei in prachtige list fan 14 partoeren sette de 

Zijslingbaggerpartij yn de Jutrijp út ein. Op it fjild wiene 7 

perken dellein, sadat in elk gelyk oan de bak koe. Yn de 

winnaarsronde wiene de partoeren fan Tsjerk Bakker en 

Joop van der Goot en dat fan Piter Talsma, Siebo Zijsling en 

Auke Wiersma kommen. Beide hiene in swiere heale finale 

hân, it partoer fan Bakker hie dizze 5 – 4 wûn. En Piter en 

syn maten hiene de winst op 5 – 5 nei him ta sleept. Ek de 

finale soe spanning bringe en de partoeren wiene oan elkoar 

weage. Pas op 5 – 4 en 6 – 2 wist it partoer fan Bakker de 

partij yn har foardiel te beslissen. Ek de partueren fan de 

ferliezersronde hiene in swiere heale finale hân. Owb Wyn, 

Suus Hettinga en Klaas Jan Rijpma wisten op 5 – 5 de 

treastfinale te berikken. En it partoer fan Reinder Boschma, 

Jan Elzinga en Marten Zijlstra mei wat minder muoite 5 – 3 

in finale plak. Wat har gelyk ek yn de favorietenrol sette. 

Lykwols dit mocht net sa wêze. Owb en syn maten hiene 

totaal gjin meilijen mei har tsjinstanners en joegen har gjin 

earst en mei 5 – 0 6 – 6 wie it dien. Under it genot fan in 

hapke, drankje en fjoerkorf bleau it noch lang gesellich op it 

terrein fan Zijsling.

Útslach:
1e Tsjerk Bakker en Joop van der Goot

2e Piter Talsma, Siebo Zijsling en Auke Wiersma

1e ferl. Owb Wyn, Suus Hettinga en Klaas Jan Rijpma

2e ferl. Reinder Boschma, Jan Elzinga en Marten Zijlstra

Het lijkt nog ver weg, maar we zijn al weer druk aan het 

brainstormen over de 10e editie van de Overtuinenfair 

die we op zaterdag 1 juni 2019 gaan organiseren. 

Via deze weg willen we lokale ondernemers, die met hun 

diensten of producten deze dag een stand willen bemannen, 

van harte uitnodigen om zich in te schrijven. Ons team is 

onlangs uitgebreid met de komst van Marian Westerbeek. 

Samen hopen we er ook deze 10e editie weer een mooi 

evenement van te maken. Jullie tips en ideeën zijn van harte 

welkom. Schroom niet om dit kenbaar te maken bij één van 

de leden of via onze website overtuinenfair.nl waar ook de 

meest recente informatie te vinden is. Of mail ons via 

overtuinenfairijlst@hotmail.com. Lijkt het je leuk om deze 

dag samen met ons de handen uit de mouwen te steken? 

Denk aan kaartverkoop, koffieschenken, stands opbouw e.d. 

We kunnen altijd hulp gebruiken. We horen graag van jullie!

Harmen, Hotske, Klaasjan, Martien, 

Tsjollie & Marian

De Stânfries
 



 

NOTARISKANTOOR

ELLEMERS

Telefoon 0515 - 42 98 88   

E-mail info@notarisellemers.nl 

Website notarisellemers.nl   

Bezoekadres Oude Koemarkt 77-79, Sneek

Naarmate u ouder wordt, neemt uw afhankelijkheid meer toe. 

Houd vooral de regie in eigen hand en leg uw wensen en behoeften tijdig vast. 

Gratis inloopspreekuur, elke donderdag van 14.00-17.00 uur. 

Meesterlijk in persoonlijk advies. 

Levenstestament.
Wie behartigt uw belangen 
als u het zelf niet meer kunt? 
Laat u informeren....

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Engels 
conversatiecursus 

examentraining 

bijles 

www.talkingmatters.nl 

06-42837242 

Locatie: Perron2  IJlst 

 



 

Verhalen op locatie…in 2018
Vóór uw binnenkomst in het MFC. ‘De Utherne’ zag u 

onze beeldbepalende molen de Rat in de schijn-

werpers staan om u welkom te heten op deze laatste 

avond dit jaar van de ‘Verhalen op Locatie’. 

Het eerste verhaal gaat ook over deze molen, maar ook 

over een aantal andere molens dat in IJlst heeft gestaan. 

Edsko Hekman zal uitgebreid 

verhalen over de geschiedenis van 

deze bouwwerken en hun belang 

voor de diverse industrieën in IJlst.

Velen van u zullen molen de Rat al 

wel eens bezocht hebben en onder

 indruk zijn geraakt van het mecha-

niek waarmee de molen louter op 

de wind kan draaien en het hout kan zagen. Ook het uitzicht 

op de molen is fenomenaal. Na het verhaal van Edsko 

Hekman over de Houthandel in IJlst eerder dit jaar, is deze 

lezing een logisch vervolg om de geschiedenis van IJlst 

verder in de schijnwerpers te zetten.

Na de pauze zal Frits Boschma 

de verhalencyclus afsluiten met 

een verhaal over winters, ijs en 

schaatsen. Het is algemeen 

bekend dat de vroegere winters 

veel kouder waren dan de huidige.

Wat speelde zich vroeger af in die

lange koude winters zonder 

internet en allerlei sociale media? 

De titel van zijn verhaal luidt: IJs en Weder dienende…. 

IJlst heeft een imposante geschiedenis wat schaatsen 

betreft. In het nieuwe Museum Houtstad IJlst, tegenover de 

Utherne, is een deel van die schaatsen te bewonderen. 

Op diverse plaatsen in IJlst werden die schaatsen gemaakt. 

Waar in IJlst waren die fabriekjes gevestigd? Wat is er nog 

van over? Frits put zijn verhaal mede uit zijn persoonlijke 

herinneringen. Een deel van zijn eigen schaatscollectie zal 

deze avond worden uitgestald.

Deze 2 lezingen worden gehouden op 06-11-2018 in het 

MFC ‘de Utherne’, de Dassenboarch 25 in IJlst. De avond 

begint om 20.00 uur. De ‘Verhalen op Locatie’ vinden plaats 

in het kader van de feestelijkheden van IJLST 750 jaar 

Stadsrechten. In de pauze wordt u een kopje koffie of thee 

aangeboden. Omdat dit de laatste avond van deze 

verhalencyclus is willen we dit feit na afloop met u vieren 

met een hapje en een drankje, waarvoor u allen wordt 

uitgenodigd. De sprekers van deze cyclus willen we dan in 

het bijzonder in het zonnetje zetten.

Boeken over IJlst van Edsko Hekman en Jan Tabak worden 

deze avond ook weer aangeboden.

Mogelijk dat in de gesprekken achteraf initiatieven worden 

ontwikkeld om de rijke geschiedenis van IJlst in de 

toekomst verder voor het voetlicht te brengen, in welke 

vorm dan ook.

Ook voor deze avond zal € 2,50 worden gevraagd als 

bijdrage in de kosten. Bent u slecht ter been, dan kunnen 

we u ook met de auto afhalen. Meldt u dit van tevoren op 

het VVV-kantoor in IJlst, Geeuwkade 4. Tel. 0515-531818. 

Om een idee te hebben over het aantal bezoekers 

willen we u vragen om u aan te melden op de site van 

info@ijlst750.nl of via het VVV-kantoor.

We zien uw komst graag tegemoet.

In de week van 9 – 15 september 2018 is in IJlst
weer de jaarlijkse collecte gehouden voor het Prinses 
Beatrix Spierfonds. Ruim 30 enthousiaste collectanten 
gingen op pad en haalden een bedrag van € 1.578,28 op 
(vorig jaar € 1.479,81). Het Prinses Beatrix Spierfonds heeft 
één groot doel: alle spierziekten de wereld uit. Het 
belangrijkste middel in deze strijd is wetenschappelijk 
onderzoek. En omdat het vinden van een behandeling een 
lange weg is, wil het Spierfonds ook de kwaliteit van leven 
van patiënten van nu verbeteren. Samen met internationale 
experts maakt het fonds zorgvuldige afwegingen over welke 
onderzoeken er worden gefinancierd. Zo weet iedereen die 
meehelpt zeker dat zijn of haar geld en inspanning van 
echte waarde zijn. Onschatbare waarde. Voor steeds meer 
spierziekten liggen therapieën in het verschiet. Dit alles kan 
gedaan worden dankzij donaties en de inzet van vrijwilligers. 

Het Prinses Beatrix Spierfonds wil daarom iedereen die een 
bijdrage heeft gegeven aan de collectant hartelijk bedanken 
voor hun gift en alle collectanten enorm bedanken voor hun 
inzet. Mocht u de collectant hebben gemist en toch nog een 
donatie willen doen, dan kan dat. Ga naar de site www.
prinsesbeatrixspierfonds.nl en klik op de oranje DONEER-
knop.

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

 

Prinses Beatrix Spierfonds: 
Krachtig tegen spierziekten



Wij nodigen u uit om geheel

vrijblijvend de kijkdagen te

bezoeken van het grootste

veilinghuis van Noord

Nederland, wat gevestigd is

aan de Roodhemsterweg 8 

te IJlst.

Kijkdagen: 23 nov. van 10:00 uur tot 21:00 uur
24 en 25 november van 10:00 tot 17:00 uur
Veilingdagen: 27 t/m 30 november, 
aanvang veiling 19:15 uur
Om 18.45 uur is de zaal open
U kunt de te veilen artikelen van die avond bekijken 
totdat de veiling begint.

Engeltjes maken…

We gaan in IJlst engeltjes maken. PKN IJlst en 
Perron 2 werken hierin met elkaar samen. De 
engeltjes worden in december her en der 
opgehangen en kunnen vervolgens aan iemand 
gegeven worden omdat jij vindt dat die persoon 
het nodig heeft, wel een engeltje kan gebruiken, 
voor jou een engel is/was etc. 

Inmiddels zijn we met 15 dames bij elkaar geweest en 

de volgende avond staan alweer gepland: 1 november, 

in de Eehof (naast de Mauritiuskerk aan de Eegracht) 

van19.30 uur tot 21.00 uur. Het breicafé van Perron2 

zal 6 november in het teken staan van engeltjes maken 

van 19.30 tot 21.00 uur. Eigen inbreng en creativiteit 

wordt natuurlijk heel erg gewaardeerd. En je kunt vaak 

meer dan je denkt. Er worden engeltjes gebreid, gehaakt, 

van papier gemaakt, van bloemendraad… Kunt u op 

deze avonden niet, dan kunt u er ook thuis aan werken. 

Voorbeelden sturen we graag toe 

(willemienseinen@home.nl of ingridjutte@hetnet.nl). 

Haak jij ook aan? Dan wordt het vast een mooi project! 

Mienskip in IJlst en omstreken.

 

Op 4 december a.s. bestaat van 
Beekhuizen – Tweewielers

 12 ½ jaar
Om dit groots te vieren, hebben wij de gehele 

decembermaand prachtige aanbiedingen voor u. 

Deze aanbiedingen vindt u in het volgende nummer van 

It Dryltser Kypmantsje.

Maar vanaf nu kunt u al meedoen met de kassabonactie. 

Bij elke aankoop kunt u uw kassabon, voorzien van uw 

naam en telefoonnummer, in de doos gooien en dingt u 

mee naar mooie prijzen. Op 31 december trekken wij hier 

3 winnaars uit.

Koop nu bij ons een lot voor € 5,- en 
maak kans op deze prachtige:

 28 inch Cortina Azero Damesfiets 
twv € 699,-

 

De gehele opbrengst komt ten goede aan:

 

Zangavond
Op 18 november om 19.30 uur wordt er weer een 
zangavond/sing-in met liederen van Johannes de Heer 
e.a. gehouden in de Mauritiuskerk. Samen zingen maakt 
blij en vooral de liederen, die een speciale waarde of 
herinnering hebben. Misschien hebt u een lied van 
vroeger, dat nu niet meer zo vaak gezongen wordt. Dat 
kan een gezang, psalm, opwekkingslied zijn of een lied uit 
de bundel van Johannes de Heer of een lied van vroeger 
in een nieuw jasje gestoken. Samen zingen onder 
begeleiding van organist Eelke Zijlstra. 
Presentatie: Lipkje Walinga-Zijsling, 06-11533161.



Het schilderij
Zoals u weet werd door de IJlster kunstschilder Jan Reus 

een prachtig schilderij ‘Concordia’ beschikbaar gesteld voor 

verkoop in het kader van de instrumentenactie van 

Concordia. Tijdens de eerste periode, waarin het schilderij 

kon worden bezichtigd bij de firma Post Interieur, was er 

veel belangstelling en waardering, maar was er kennelijk 

toch enige schroom om een bod uit te brengen. Nadat er 

nogmaals informatie werd gegeven kwamen er wel 

biedingen binnen, waarbij mevrouw Kiki de Boer uit IJlst met 

de hoogste bieding kwam. Op de foto de maker van het 

schilderij Jan Reus, de koper van het schilderij Kiki de Boer 

en Sietse Schat (scheidend) voorzitter van Concordia na de 

overhandiging van het schilderij. De instrumentenactie wordt 

dit jaar afgesloten met de aanschaf van een nieuwe 

baritonsaxofoon en drie nieuwe waldhoorns.

De Muzikale Boppeslach
De bekende Muzikale Boppeslach van Concordia, het grote 

jaarlijkse themaconcert, zal dit jaar worden gehouden op 

zaterdag 10 november 2018, uiteraard weer in de 

concertzaal van MFC De Utherne. Concordia bestaat 

momenteel uit 45 muzikanten (!) en staat op dit moment 

onder leiding van de interim-dirigent Herman Sibma. Het 

jeugdorkest Tusken de Noaten, dat uiteraard ook een 

belangrijk aandeel levert aan de Muzikale Boppeslach, 

bestaat momenteel uit maar liefst 30 muzikanten (!) en staat 

onder leiding van Guus Pieksma. Het thema van de 

Muzikale Boppeslach is dit jaar ‘Concordia rond de wereld’. 

Een greep uit de muzikale werken die gespeeld zullen 

worden: ‘Broken Sword’ van Kevin Houben, ‘Une Belle 

Histoire’ van Ronald Kernen, ‘A Klezmar Karnival’ van Philip 

Sparke, het bekende ‘Lord of the Dance’ in een 

arrangement van Frank Bernaerts, Marrit Sterk soleert op Alt 

Saxofoon in ‘Pequena Czarda’ van Pedro Itturalde, Havana 

arr. Filip Ceunen, ‘African Symphony’ van Van McCoy en 

echt nog veel meer. Zoals u ziet een veelzijdig en 

afwisselend programma dat garant staat voor een prachtig 

concert. U krijgt er echt spijt van als u er niet geweest bent.

Zaterdag 10 november 2018.
20.00 uur (zaal open 19.30 uur) in MFC De Utherne.

 

U heeft al weer een poos niets gehoord van de Energie 

Coöperatie IJlst. Toch wordt er achter de schermen 

doorgewerkt om zowel het Stroomdak als de Stroomtuin te 

realiseren.

Een update:

Stroomdak: wijzigingen energiebelasting vanwege 

het klimaatakkoord

Op dit moment zijn er twee zaken die onzekerheid geven. 

Ten eerste staat de postcoderegeling, waarop wij het 

Stroomdak hadden gebaseerd, op de tocht. Daarnaast 

werd op Prinsjesdag aangekondigd dat de energiebelasting 

op elektriciteit in 2019 wordt verlaagd met 0,72 cent per 

kWh. En in de plannen voor 2020 wordt gesproken over een 

verlaging van 2,7 cent per kWh. Om de verhoging van de 

energiebelasting op gas te compenseren, wordt ook in de 

verdere toekomst een verdere verlaging van de belasting op 

stroom voorzien. Hoe lager de belasting op stroom wordt, 

hoe minder aantrekkelijk de postcoderegeling. 

Daarom vinden we het op dit moment niet verantwoord op 

te starten. Hoe graag we ook van start willen (een aantal 

daken is namelijk al gevonden), duidelijkheid moet er eerst 

komen.

De SDE+ subsidieaanvraag stroomtuin

Intussen werken we ook nog hard aan de realisatie van de 

Stroomtuin, de grote weide met zonnepanelen. Dit hebben 

we gedaan door een zogenaamde SDE+ subsidie aan te 

vragen. Vóór 14 oktober hebben we deze aanvraag gedaan 

en daarom zijn we nu druk in gesprek met energiebedrijven, 

financiers en bouwers. Zo krijgen we een goed beeld van de 

kosten van aanleg van de Stroomtuin. Met deze informatie 

bepalen we voor welk subsidiebedrag wij willen inschrijven 

in de najaarsronde van 2018. Ook onderzoeken wij de 

mogelijkheid voor onze leden (en overige inwoners van IJlst) 

om financieel te kunnen deelnemen in de Stroomtuin. Zodra 

hier meer duidelijkheid over is komen we hierop terug.

Bestuur Energie Coöperatie IJlst

Nieuws van de Energie Coöperatie IJlst

CMV Concordia
Het schilderij en de 
Muzikale Boppeslach



Modeshow Boutique Jenny
Op vrijdag 2 november presenteren wij weer een modeshow in 

Stadsherberg Het Wapen van IJlst. Op deze avond willen wij u 

laten zien wat de trends en kleuren zijn van dit seizoen. Een aantal 

dames uit IJlst en omgeving gaat dit weer voor ons showen, 

vrouwen zoals u en ik, alle maten voor jong en oud. Als 

verrassingselement hebben we dit jaar gasten uitgenodigd die op 

hun vakgebied iets laten zien dat heel goed aansluit op de mode 

van dit seizoen. ‘Koart sein, gewoan in leuke en geselliche jûn.’ 

De modeshow begint om 19.30 uur. Na afloop hebben wij de 

Boutique open om ideeën en inspiratie op te doen, waar wij u 

graag bij willen helpen en adviseren. Kaarten ad € 5,00 incl. 

koffie/thee en een gezellige avond. Deze zijn verkrijgbaar bij ons 

in de Boutique! 

Vol = vol.

Jenny en Nynke

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

25 okt  Zanguurtje     15.30 

26 okt  Aquarelles     14.30 

28 okt  Kofie/theemomentje    15.00 

29 okt   Sjoelen     14.00 

30 okt   Creatief café     09.30 

30 okt   Soos middag     15.00 

31 okt   Koffieochtend     09.45 

31 okt   Biljarten/kaartclub    14.00 

01 nov  Gymnastiek     14.00 

02 nov  Aquarelles     14.30 

04 nov  Koffie/theemomentje   15.00 

05 nov  Sjoelen     14.00 

06 nov  Creatief café     09.30 

07 nov  Koffieochtend     09.45 

07 nov  Biljarten/kaartclub    14.00 

08 nov  Gymnastiek     14.00 

08 nov  Zanguurtje     15.30 

09 nov  Griet Wiersma    19.30 

11 nov  Koffie/theemomentje   15.00 

12 nov  Sjoelen     14.00 

13 nov  Creatief café     09.30 

Datum          Activiteit                      Tijd. 
14 nov  Kerkcontactochtend     09.45 

14 nov  Biljarten/kaartclub     14.00 

15 nov  Gymnastiek      14.00        
16 nov  Aquarelles      14.30 

16 nov  Bingo       19.30 

18 nov    Koffie/theemomentje    15.00 

19 nov  Sjoelen      14.00 

20 nov  Creatief café      09.30 

20 nov  Filmmiddag      15.00 

21 nov  Koffieochtend      09.45 

21 nov    Biljarten/kaartclub     14.00 

22 nov  Gymnastiek      14.00 

22 nov  Zanguurtje      15.30 

23 nov  Aquarelles      14.30 

25 nov  Koffie/theemomentje    15.00 

26 nov  Sjoelen      14.00 

27 nov  Creatief café      09.30 

27 nov  Soos middag      15.00 

28 nov  Koffieochtend      09.45 

28 nov  Biljarten/kaartclub     14.00 

29 nov  Gymnastiek      14.00 

30 nov  Aquarelles      14.30 

                           Wilt u contact met ons opnemen, dat kan via 

                                       Ylostin @patyna.nl of telefonisch: 0515-571900. 

	
	

Gerard	Kemkers	yn’t	spier	foar	it	Foppe	fûns	
	

It	bestjoer	fan	iisklup	de	‘IJlster	Schaats’	wol	jim	fan	herte	útnoegje	foar	de	jierlikse	
ledengearkomste	op	tongersdei	22	novimber,	20.15	oere,		

yn	de	stadsherberch	‘	it	Wapen	van	IJlst’.		
Foar	it	skoft	komme	de	gebrûklike	agendapunten	oan	oarder	(*)	

Nei	it	skoft,	ha	wy	wer	in	gastsprekker,	nammentlik:	
Gerard	Kemkers	

Hy	is	bekend	wurden	as	reedrider	mei	in	soad	súkses	ein	jierren	’80	begjin	’90.		
Helle	op	de	Olympyske	Spelen	fan	’88	yn	Calgary	brûns	op	de	5000	m.		

Letter	waard	hy	bekend	as	coach	van	de	reedriders	Ireen	Wüst	en	Sven	Kramer.	
Syn	gage	sil	hielendal	te	goede	komme	oan	it	Foppe	Fonds.	Dit	fûns	set	him	yn	foar	bern	

wer’t	sport	en	spul	net	fanselssprekkend	is.	Fanwege	in	lichamelike	of	ferstanlike	beheining	
of	om’t	harren	âlders	de	finansjele	middels	net	ha	om	harren	bern	op	in	sport	te	dwaan.	

Troch	in	bijdrage	oan	it	Foppe	Fonds	kinne	sy	derfoar	soargje	dat	dit	wól	kin!	
Wy	hoopje	derom	ek	op	in	grutte	opkomst.	

Foar	leden	is	it	fergees.	Net	leden	binne	ek	wolkom,	foar	harren	is	de	yntree	€	5,=	
Kom	op	tiid	want	fol	is	fol!	

(*)	de	folsleine	agenda	leit	op	de	tafels	of	sjoch	op	ús	site:	www.ijlsterschaats.nl	
	
	
	
	
	
	
	
	

De namen van deze beide (jonge?)dames (Michelle 

en Mariska) werden gevonden op een balk in een 

woning in IJlst. Maar de vraag is: Wie zijn deze 

dames of wie kent deze dames?

Graag contact opnemen met telefoonnummer 

06-53 888 632.

Oproep

Theatervoorstelling: 
De reis van je leven

Woensdagmiddag 31 oktober in de 

Mauritiuskerk

15.00-16.00 uur

vanaf 4 jaar- voor jong en oud

info: KIDS COME2GO lipkje@walinga.eu 

0611533161

Collecte KWF 
Kankerbestrijding 2018
Wat een ongelooflijke acties zijn er in augustus 

gehouden in het kader van de 11 Steden-

zwemtocht van Maarten v.d. Weijden 

Ook IJlst liet zich niet onbetuigd. Twee weken 

later de jaarlijkse collecte. Bij ons als 

commissie rees de vraag: zijn de mensen niet 

overvoerd door al deze acties voor het KWF? 

Onze ‘angst’ werd gelukkig niet bewaarheid; 

wij konden het fantastische bedrag van 

€ 2.184,54 storten. Collectanten en gevers 

ontzettend bedankt.

KWF-afdeling IJlst,

Durkje Feenstra

Wilma Floris

Mieke Bergstra



Half in overtreding?

Op 10 november a.s. – dag van de mantelzorg – speelt in 

Lewinski in Sneek, het theaterstuk Happy People. Het stuk 

is gratis te bezoeken, achteraf kan men een vrijwillige 

bijdrage leveren.

Over Happy People
Happy People gaat over depressie. ‘Een jonge vrouw kampt 

met depressies. Haar tante leeft met een man die depressief 

is. Zij probeert zo goed mogelijk het gezin draaiende te 

houden maar voelt zichzelf hier vaak in falen. Samen 

vertellen zij hun eigen verhaal maar komen ze er ook achter 

dat, ondanks dat zij over hetzelfde thema praten, elkaar 

echt begrijpen niet makkelijk is. Ontroerend, indringend 

maar ook met een grappige noot’.

Na de voorstelling en een korte pauze, gaan de acteurs 

onder leiding van de regisseur in gesprek met het publiek 

om van gedachten te wisselen en/of ervaringen te delen.

Dag van de mantelzorg
Het is niet voor niets dat deze voorstelling gespeeld wordt 

op de 'Dag van de mantelzorg' . Naasten van mensen met 

een psychische aandoening herkennen zich meestal niet 

meteen in het etiket ‘mantelzorger’. Ten onrechte, want uit 

onderzoek blijkt steeds dat mantelzorgers van mensen in de 

geestelijke gezondheidszorg (ggz) het erg zwaar hebben, 

mede vanwege het taboe om over psychische problemen te 

praten. Dat is (helaas) nog steeds zo.

Datum 10 november 2018
Locatie: Culinair Podium Lewinski, Waterhoenstraat 2, 
8602 AC Sneek
Tijd: 20.00 uur
Kosten: vrijwillige bijdrage achteraf
Aanmelden is niet verplicht, maar wordt wel geadviseerd en 

kan het best online via https://lewinski.stager.nl/web/tickets/

244499. Dit om teleurstelling op de dag zelf te voorkomen.

De voorstelling is een samenwerking van Kracht van 

Beleving, Lewinski en Stichting Harmonika, Kunst- en 

Cultuurpodium. Meer informatie over de voorstelling: https://

www.krachtvanbeleving.nl/voorstellingen/happy-people/ 

Dag van de Mantelzorg

Lezing Flip van Doorn
Op woensdag 21 november geeft

schrijver en journalist Flip van Doorn 

een lezing over zijn nieuwe boek 

Een verzonnen koninkrijk. In het boek

gaat de schrijver uit IJlst op zoek naar 

de waarheid achter de verhalen in de 

Nederlandse geschiedenisboekjes. 

‘In het huidige debat over de Neder-

landse identiteit wordt van alles 

geroepen en daar zit heel veel onzin tussen’, aldus Van 

Doorn. ‘Ik ben eens goed naar de feiten gaan kijken. 

Stammen Nederlanders echt af van de Bataven? Hoe zijn 

onze grenzen tot stand gekomen? Heeft Calvijn werkelijk zo 

veel invloed op ons denken gehad?’ Al snel werd hem 

duidelijk dat rond ons verleden veel mythes zijn gesponnen. 

Om die te ontrafelen gaat hij in zijn boek op reis door 

Nederland, te beginnen in zijn tuin in IJlst waar hij binnen 

een paar scheppen op een laag zeeklei stuit. Op een 

fietstocht naar Gaasterland toont hij het ontstaan van de 

bodem waarop we leven. Wat volgt is een tocht die hem 

kriskras naar allerlei uithoeken van het land voert. Hij 

bezoekt musea, monumenten en kerken, maar neemt ook 

een kijkje bij een grenspaal of de vindplaats van de oudst 

bekende Nederlandse tekst. Het boek eindigt met een 

wandeling door de IJlster Rúterpolder. In zijn lezing licht 

Van Doorn een aantal van zijn bevindingen toe en daagt 

hij zijn publiek uit mee te denken over de zin en de onzin 

van grenzen, identiteit en nationaliteit.

Woensdagavond 21 november, aanvang 20:00 uur, 
Boekhandel Van der Velde, Kruizebroederstraat 36, Sneek.

Toegang €5,00 – reserveren gewenst via 

sneek@boekhandelvandervelde.nl of 0515-423900.

Cor de Jong, eigenaar van de betreffende boot die in het 
vorige Kypmantsje stond, voelt zich zeer vereerd dat zijn 
sloep is vereeuwigd. Maar hij wil graag rechtzetten dat hij in 
overtreding is. Cor heeft namelijk al jaren toestemming om 
zijn boot daar af te meren en betaalt netjes jaarlijks liggeld. 
Als hij deze ligplaats in de toekomst niet meer gebruikt, 
dan vervalt deze plek wel. Het (al weer beschadigde) bordje 
staat dus eigenlijk verkeerd!

Laat mensen met MS 
niet aan hun lot over
Collectanten gezocht!
Van 19 tot en met 24 november 2018 organiseert 
het Nationaal MS Fonds de landelijke huis-aan-
huiscollecte. Ieder jaar gaan er weer duizenden 

collectanten met een collectebus langs de deur om geld 

in te zamelen voor mensen met multiple sclerose (MS).  

Om de jaarlijkse collecte nog succesvoller te maken, zijn 

we op zoek naar nieuwe collectanten in IJlst, Oosthem 

en Nijesyl. Aanmelden kan bij het MS-fonds telefonisch 

010-591 98 39 of per email info@nationaalmsfonds.nl.

Samen maken we ons sterk tegen MS!



Elfstedenoorkonde Age Osinga 
in Museum Houtstad IJlst

De Utherne

De Utherne, de uuthoek, waar vroeger werd 
gezwommen als het land was ondergelopen, waar een 
baken stond, om te voorkomen dat de schepen aan 
lager wal raakten. De Utherne, de uuthoek, waar nu 
wordt gesport, een feestje wordt gevierd en van de 
(nieuwe) bakens, Molen de Rat, Museum Houtstad IJlst 
en de Fontein wordt genoten! Met trots presenteren wij 
u ons nieuwe logo:

Collectanten Nierstichting in IJlst halen 1.360,00 euro
op tijdens collecteweek 

Ruim 60.000 vrijwilligers collecteerden van 16 tot en met 

22 september in heel Nederland tijdens de collecteweek van 

de Nierstichting. In IJlst bracht dat zo’n 1.360,00 euro op. 

De Nierstichting zet alles op alles om nierziekten te kunnen 

genezen. De opbrengst uit de collecte helpt om deze 

ultieme droom voor nierpatiënten te realiseren. En dat is 

hard nodig, want jaarlijks overlijdt 1 op de 6 dialyse-

patiënten.

Collectant gemist?
Wie de collectant van 

de Nierstichting is misgelopen, 

kan alsnog een donatie doen op www.nierstichting.nl. 
Doneer en help mee om nierziekten te genezen. 

 

IJlst in opstand

Oktober is voor geschiedenis de maand van de opstand.

Daarom stuur ik maar onze eigen rebellie in uit het jaar 

2002. Een beeld van verzet waarop we waarlijk met 

genoegen terug mogen kijken.     

Jan Tabak      

   

Sinds kort valt de oorkonde met 5 elfstedenkruisjes 
van Age Osinga te bewonderen in het Museum 
Houtstad IJlst. Age Osinga (overleden in 2004) reed 
de elfstedentocht op de schaats vijf keer, in 1941, 
1942, 1947, 1954 en 1956. 

In 1963 moest hij in Franeker van het ijs, omdat verder 
rijden onverantwoord was. Nu mevrouw Elbrig Osinga 
verhuist is naar ‘Bloemkamp’ in Bolsward, moest de 
woning leeggehaald worden. Hierbij kwam ook deze 
oorkonde ter sprake. In het Museum Houtstad IJlst wordt 
ook ruim aandacht besteed aan schaatsen, het schaatsen-
rijden en alles wat daarmee samenhangt. Dat was voor de 
familie aanleiding de oorkonde met de vijf elfstedenkruisjes 
in bruikleen aan te bieden aan het museum om het een 
plekje te geven bij de expositie over schaatsen en 
schaatsenrijden.Het door mevrouw Osinga vertelde 
verhaal van de door haar man verreden elfstedentochten 
is een aantal jaren geleden opgenomen in het boek 

‘Mijn Elfstedentocht’ met als titel ‘Met de handen net 
doen alsof je aan het melken bent.’ 
In de komende edities van het Kypmantsje wordt dit 
verhaal in afleveringen gepubliceerd.



Herinneringen aan jeugdkamp van ‘Ora et Labora’

Enkele jaren geleden haalden Wabe Roskam en Johan Hoomans herinneringen op aan het kamp 

van de christelijke knapenvereniging ‘Ora et Labora’ in Sondel in 1966 of 1967. Roskam en Hoomans 

dachten met veel genoegen aan dit kamp terug en laatst-

genoemde nam op zich deze herinneringen aan het 

papier toe te vertrouwen. Niet lang daarna overleed 

Johan Hoomans volkomen onverwacht.  Het verhaal 

van het jeugdkamp raakte hierdoor op de achtergrond, 

tot Roskam onlangs dit verslag weer onder ogen 

kreeg. Hij meent met de publicatie van dit verhaal de 

deelnemers van toen, maar ook veel oudere IJlsters 

en oud-IJlsters, een plezier te doen. Het integrale 

verslag treft u onderstaand aan.

Samen met Wabe Roskam heb ik (Johan Hoomans) 
herinneringen opgehaald over deze foto. Roskam is in 
1963 in IJlst komen wonen in een nieuwe woning aan de 
Julianastraat 40. Al snel werd Roskam, die bij S.O. de 
Vries werkte, medeleider van de christelijke knapenvereni-
ging ‘Ora et Labora’. Toentertijd bestond de knapen-
vereniging uit een dikke twintig jongens in leeftijd variërend 
van 11 tot 15 jaar. Behalve jongens van hervormde 
afkomst zaten er ook jongens van de doopsgezinde 
gezindte bij de club. Op vrijdagavond kwamen de ’knapen’ 
bijeen in de consistorie van de hervormde kerk. Roskam 
opende de avond om half acht met een stichtelijk woord. 
Hij liep vaak de hele week na te denken over het onderwerp 
van zijn volgende opening. Voor ons was het tijdens de 
opening opletten geboden, na de opening werden hier 
vragen over gesteld. Een bepaalde groep kwam vaak later 
en miste zo het begin. Ze hadden als excuus dat ze eerst 
‘Bonanza’ moesten zien. Voor de pauze was er het 
‘serieuze deel’, na de pauze werden er spelletjes gedaan. 
De knapenvereniging is ter afsluiting van het seizoen 
regelmatig op kamp geweest naar Sondel. Roskam 
en medeleider Meinte de Jong besloten ook dit jaar op 
kamp te gaan. 

Een jongensdeel en een meisjesdeel
Bepakt en bezakt werd op vrijdag op de fiets koers gezet 
naar Sondel. Aangekomen werd de groep in een bunker 
ondergebracht waar je een bed kreeg toegewezen. In het 
vakantiepark werd veel georganiseerd om de jongeren bezig 
te houden. Er was o.a. een buitentheater en een filmzaal. 
’s Avonds natuurlijk het kampvuur met (spook)verhalen met 
aansluitend een boswandeling. Ik weet me nog te 
herinneren dat wij, tijdens de boswandeling, aan het flik-
vlooien waren met een groep meisjes. Op een gegeven 
moment liepen de oudere jongens elk met een meisje 
(spannend). Onder leiding van Wabe Roskam, die van 
oorsprong uit Wijckel komt en de omgeving als zijn broek-
zak kent, zijn we op onze fietsen over de ‘slingers’ door het 
bos gecrost. Het vakantiepark was een park voor christelijke 
schoolkinderen en streng georganiseerd. Het kamp was 
verdeeld in een jongensdeel en een meisjesdeel. ’s Avonds 
even een bezoekje afleggen bij de meisjes was er niet bij.

‘Moeders konden met een gerust hart hun dochter naar 
het kamp laten gaan.’ Op maandag werd de terugreis 
ondernomen.

In het zicht van de haven kreeg Jacob Deinum bij Nijesyl 
een lekke band. Aangekomen in IJlst bij de woning van de 
familie Roskam zijn een paar foto’s gemaakt waarvan dit er 
één is. Volgens mij zijn er veel jongeren uit IJlst naar Sondel 
geweest. Voor wie nog wat over het vakantiepark wil lezen 
ga naar http://www.riedo.nl/bunkers%20eisbar.htm.

Staand: Chris van der Burg, Ype Wijbenga, 
Auke Bijlsma, Johan Hoomans, Sije van der Veen, 
leider Meinte de Jong (de kleine op de schouder is Wijbren 
Landman), Roel Schraa, Minze ten Woude, Joop Nauta, 
Aizo Wiebenga, Klaas Selvius.
Gehurkt: Jacob Deinum, Johnny Rijpma, 
Hessel van der Burg, Geert de Leeuw, Eling Koopmans, 
leider Wabe Roskam.
Zittend: Reinder Hoomans, Arie de Schiffart, Rein Zijlstra, 
Harry de Jong, Henk Rinia.

De foto is gemaakt voorjaar 1966 na thuiskomst van een 
kampweekend van christelijke knapenvereniging 
‘Ora et Labora’.
____________________________________________________
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Graag tot ziens in Stadsherberg ‘Het Wapen van IJlst’

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

De herfst is begonnen, al zouden we dat met temperaturen van 20 graden in oktober niet zo 
beleven misschien. Voor ons en dus ook voor u als gast betekent de herfst dat wij tot april 
weer gesloten zijn op woensdag. Dit geeft ons de kans om onze creativiteit weer de vrije 
loop te laten voor vernieuwingen in ons concept. De nieuwe menukaart bijvoorbeeld, die 
deze maand in gaat. Wij nodigen u van harte uit te komen uitproberen, maar Het Wapen zou 
Het Wapen niet zijn als u hier ook niet terecht kunt voor koffie met wat lekkers of een 
borrel(hapje), kortom, welkom!

PUBQUIZ | 28 oktober | 16.00 UUR | De 
eerste van het seizoen, test je kennis in deze 
algemene quiz! Opgave per team van 
maximaal 6 personen via wapenvanijlst.nl.

PERSONEELSFEEST | 4 november | Deze 
dag gaan wij met ons gehele team een 
gezellige dag beleven en zijn wij dus 
gesloten. Maandag 5 november staan we 
weer voor jullie klaar!

BOUNTY HUNTERS | 11 november | 
21.30 UUR | The Bounty Hunters behoren in 
Nederland tot één van de best opkomende 
professionele ‘Rockbands’. Dit sprankelende 
energieke trio laat vele festivals, kroegen en 
pleinen compleet uit hun dak gaan. Door de 
opzwepende herkenbare covers, die de 
band speelt, zal het feestgehalte tot een 
hoogtepunt van de avond stijgen! De drie 
muzikanten van The Bounty Hunters staan 
bekend om hun ongekende energieke 

optredens, muzikale vaardigheden en 
showmanship. Zij weten als geen ander hoe 
zij het publiek moeten betrekken met hun 
enorme enthousiasme.

INTOCHT SINTERKLAAS | Zaterdag 
24 november | 14.00 uur | De IJlster 
Sinterklaascommissie is hard aan de slag om 
de intocht van Sinterklaas en zijn Pieten tot 
een groot succes te maken. Kom gezellig 
langs om hen te verwelkomen en als u er 
dan toch bent kunt u gerust even blijven 
hangen. Er is weer geweldige livemuziek die 
puur geschikt is voor alle leeftijden. Het 
belooft weer een mooie middag te worden!

PERSONEEL GEZOCHT!
We zijn, ter versterking van ons team, ook 
weer op zoek naar nieuwe medewerkers 
voor keuken, bediening en schoonmaak. 
Ben je 16 jaar of ouder; mail dan je cv met 
motivatie naar vacatures@wapenvanijlst.nl.


