
Wat doet die ene Piet daar op het podium? Wat kijkt hij sip! 

En wat heeft hij daar in zijn handen? Het lijkt wel een foto! 

Wie zou daar op die foto staan? En waarom wordt er door 

deze Piet niet gestrooid? 

Ben jij daar ook zo benieuwd naar? Kom dan 24 november naar het 

voorprogramma op de kade in het centrum van IJlst (Galamagracht). 

Om ongeveer 14.00 uur zal Sinterklaas aankomen aan de kade bij de 

voormalige fabriek van Nooitgedagt, waar hij zal worden ontvangen door 

wethouder Erik Faber. De intocht zal ook dit jaar muzikaal worden begeleid 

door Gaatze Bosma. Het belooft weer een superleuke intocht te worden! 

Na ontvangst aan de kade zullen Sinterklaas en zijn Pieten lopend naar de 

Stadsherberg ‘Het Wapen van IJlst’ gaan. Tijdens deze wandeling heeft 

Sinterklaas dan alle tijd om de kinderen persoonlijk gedag te zeggen. Van 

15.00-15.45 uur is er voor de kinderen van groep 1 t/m 4 een programma 

in de Stadsherberg. De Sinterklaasintocht in IJlst wordt mede mogelijk 

gemaakt dankzij onze sponsors en donateurs.

Sinterklaascommissie IJlst.

Stichting IJlst 750 jaar geeft IJlst kleur!
www.ijlst750.nl

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

Sinterklaasintocht IJlst – zaterdag 24 november v.a. 13.30 uur

Let op: Wegens veiligheidsvoorschriften 
kunnen alleen kinderen met een 
sinterklaas-button van school in de 
Stadsherberg worden toegelaten.

De nazomer deed nog niet denken aan de naderende herfst, laat staan aan de winter. 

Maar de herfst heeft nu toch deinitief zijn intrede gedaan. De bomen langs de gracht in het 
Croleskwartier laten hun prachtige kleuren zien.

De nazomer deed nog niet denken aan de naderende herfst, laat staan aan de winter. 

Maar de herfst heeft nu toch deinitief zijn intrede gedaan. De bomen langs de gracht in het 
Croleskwartier laten hun prachtige kleuren zien.



Buitengewoon advies & real isat ie

vloeren

karpetten

gordi jnen

raamdecoratie

shutters 

zonwering

en meer. . .

U vindt POST in IJlst  aan het Fr is iaplein 2.

Meer informatie?  Z ie www.postwoonadvies.nl  of  bel  0515 532 372.
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Wij zijn aangesloten bij:

© 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
december  3 december 20 december

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

november

22 IJsclub De IJlster Schaats jaarvergadering

 20.15 uur

23 Luisteren op Locatie 4 - 20.00 uur

24 Sinterklaasintocht - 14.00 uur

24  Sinterklaasintocht, haventje Galamagracht, 

 v.a. 13.30 uur

29 PGIJ, ringactiviteit, mediteren 2e avond van 

 7 keer, De Eehof, tel. 532229, 19.45 uur

30 ‘Bloesjoen’, It Podium, 22.00 uur

december

08  Samen Eten, Schaapskooi, 17.00 uur

10  Vrouwen van Nu, creatieve avond met hapje 

 en drankje

11 PGIJ, ringactiviteit, lezing ‘Stilte en mysterie’ 

 door godsdienstwetenschapper Saskia van Lier, 

 De Eehof, tel. 531632

12 PGIJ, Kerkcontactochtend, Ny Ylostins, 

 tel. 469506, 09.45 uur

12 Kerststukjes maken, Eehof, 15.00-16.00 uur:

  groep 1-4, 16.00-17.00 uur: groep 5-8

16 Kerstconcert Concordia, Mauritiuskerk, 

 19.30 uur

18 PCBO afd. Sneek, kerstoratorium

  ‘Appelbloesem in de winter’, Chr. Seniorenkoor

  Friesland o.l.v. Grietje Dam, Zuiderkerk Sneek, 

 14.30 uur

20 PGIJ, ringactiviteit, mediteren 3e avond van 

 7 keer, De Eehof, tel. 532229, 19.45 uur

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 



Geweldige opbrengst actiedag De Kap* voor Stichting Haarwensen

Nieuwe bestemming voormalig schoolgebouw/bibliotheek/museum

Mauritiuskerk - Ontmoeting en Bezinning

Lezing ‘Stilte en Mysterie’
Dinsdag 11 december 19.45 uur in de Eehof.
Door Saskia van Lier, (bekend van de lezing ‘Maria’ in 
2017), Godsdienstwetenschapper uit Groningen.
Iedereen is van harte uitgenodigd

Haar lezing zal gaan over ‘Gezwegen muziek’, naar de titel 

van een muziekstuk van Frederico Mompou, een 

Catalaanse componist, overleden in 1987 in Barcelona. Hij 

liet zich inspireren door de mystieke werken van Johannes 

van het Kruis. In het stuk lijkt hij op zoek te zijn naar iets 

oneindigs. Zowel in beeld als in muziek zijn kunstenaars/

componisten soms geneigd naar iets hogers of iets dat 

loskomt van het aardse. In deze lezing zullen beeld en 

muziek gecombineerd worden waardoor u /jij ziet dat ze 

over hetzelfde gaan. Het is een aangename manier om eens 

anders te kijken en anders te luisteren.

Info: Sietske Schraa

E: k.schraa@hetnet.nl of tel. 531632

Zaterdag 27 oktober was het een drukte van belang 
in en om kapsalon De Kap*. De kapsters hadden hun 
handen vol aan maar liefst 67 knippers, exact gelijk 
aan 2017! 

Niet minder dan 43 personen gingen met glitter-

tattoos de deur uit, 19 personen met Gellak op de 

nagels en 13 met gewone lak. Het draaiend rad 

ging 103 keer rond, 15 personen maakten een 

rondvaart met gids aan boord en de inwendige 

mens werd ook niet vergeten. Wat te denken van 

31 pannenkoeken, 39 suikerspinnen/popcorn en 

voor € 149,00 Cup cakes, die over de toonbank 

gingen. Het streefbedrag voor deze actiedag 

was € 3.000,00, het dubbele van vorig jaar. 

De ambitie lag dus hoog, maar werd zelfs nog 

overtroffen. Het werd een topdag, die uiteindelijk

het geweldige resultaat opleverde van € 3.305,00. 

Hartelijke dank aan alle vrijwilligers en verder iedereen, die 

deze dag tot een succes hebben gemaakt. Inmiddels 
wordt al weer nagedacht over 2019…

Na enkele jaren leegstand krijgt het pand Sudergoweg 
1a weer een bestemming. Voorheen was in dit pand 
de Chr. Basisschool gehuisvest, daarna de bibliotheek 
en als laatste het Museum Nooitgedagt. Onlangs is 
het pand door de gemeente Súdwest-Fryslân verkocht 
aan Age Wiersma. 

Inmiddels wordt er druk gewerkt aan de inpandige 

verbouwing. Het pianoatelier met werkplaats van vader 

Sjoerd Wiersma is nagenoeg klaar. Per 1 november is de 

showroom aan de Galamagracht al ontruimd en zijn alle 

activiteiten ondergebracht aan de Sudergoweg. De overige 

ruimten worden verbouwd tot respectievelijk schoonheids-

salon, spreekkamer voor mensen met huidklachten, een 

zoutkamer (voor mensen met COPD, huidklachten, astma) 

en een wachtruimte. De peuterspeelzaal blijft voorlopig(?) in 

het achterste gedeelte van het pand zitten. Bij vertrek van 

de peuterspeelzaal zal deze ruimte verbouwd worden tot 

woonruimte voor Age Wiersma. Uiteraard komen we hier in 

een volgend Kypmantsje uitgebreider op terug.



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. 
 



Overal in Fryslân en Nederland worden in december 
weer de traditionele kerstconcerten gehouden. Zo ook 
in IJlst. Fanfareorkest Concordia IJlst brengt op 
zondag 16 december een gevarieerd kerstconcert met 
het bekende koor Evergreens uit Sneek. 

Het koor Evergreens is een gemengd koor, bestaande uit 

bijna 60 leden, en hun repertoire bestaat uit veelal bekende 

nummers. De genres zijn zeer uiteenlopend, van klassiek tot 

jazz en pop. Uiteraard zal tijdens het kerstconcert de

kerstmuziek aan het repertoire worden toegevoegd. Ook 

het fanfareorkest Concordia, deze keer onder leiding van 

interim-dirigent Herman Sibma, heeft een zeer uiteenlopend 

repertoire, waarbij alle muziekstijlen worden gespeeld. 

Beide dirigenten hebben voor het kerstconcert prachtige 

muziek uitgekozen, waarbij Concordia, zoals u gewend 

bent, ook weer een heus concourswerk zal spelen. U bent 

allen van harte welkom op zondag 16 december 2018 om 

19.30 uur in de sfeervolle Mauritiuskerk in IJlst. De toegang 

is gratis, maar bij de uitgang is een collecte.

Kerstconcert Concordia IJlst met Evergreens Sneek

 

 
Fanfareorkest Concordia IJlst 
   

Moeders Mooiste op herhaling!
Op vrijdagavond 21 september jl. traden pianiste 
Ingrid Deen, chansonnier Edouard, gitarist Kees van 
den Engel en vertelster/zangeres Joke Schilling met 
het programma 'Moeders Mooiste' eenmalig en gratis 
op in de Mauritiuskerk aan de Eegracht. 

Het goede doel van deze avond was de duo-fiets. De 

opbrengst van de melkbus (ruim €400,00) werd direct na de 

voorstelling overhandigd aan Marcel Faasse van Stichting 

De Dryltser Duo fiets. Het was al met al een topavond, 

mede dankzij de behulpzame vrijwilligers van de kerk, 

technicus Daan Vollers en het enthousiaste publiek. De 

vraag of deze voorstelling nogmaals gespeeld kan worden is 

tot aan de dag van vandaag met regelmaat gesteld. Zo vaak 

zelfs dat het antwoord nu luidt dat dit ook gaat gebeuren. 

Een exacte datum en locatie is nog niet bekend, maar wij 

houden u op de hoogte. Zeker is dat het ergens eerste 

kwartaal 2019 zal zijn.

Mocht u in 2018 nog willen genieten van een optreden, dan 

zit u ook goed. Kees en Joke stellen in de donkere dagen 

voor Kerst hun knusse woonkamer drie avonden open. 

Onder het genot van een hapje en drankje wordt u door hen 

getrakteerd op een muzikaal verhaal over o. a. Sinterklaas, 

Kerststress, het niet oud willen zijn en nog een aantal zaken 

waar de moderne mens mee 'worstelt' . Al met al wordt het 

weer een verrassend uurtje kleinkunst!

Locatie: W.M. Oppedijkstraat 7B, 8651BM IJlst

De beurs hoeft niet mee want het is gratis entree

Het doel van deze avonden is gezelligheid!

Data: vrijdag 7, woensdag 12 en donderdag 
20 december
Aanvang 20.00 uur. Einde avond uiterlijk 21.30 uur.

U bent welkom vanaf 19.30 uur.

Per avond is er plaats voor max. 14 personen!

Reserveren via e-mail ijlst66@xs4all.nl of via 
tel. 0515769011

De engeltjes vinden hun bestemming? Ja: 8 december - 8 december 
Er zijn heel wat engeltjes gemaakt door een enthousiaste 

groep vrouwen uit IJlst. Er is thuis aan gewerkt, maar ook 

een aantal keren in de groep. Ideeën worden uitgewisseld 

en het engelenkoor wordt steeds groter!  De engeltjes zijn 

klaar om uit te vliegen en 8 december is het zover. Op 

verschillende plaatsen in IJlst: NY Ylostins, bij Boutique 

Jenny aan de Galamagracht, bij de Poiesz en aan het hek 

van de Mauritiuskerk zullen de engeltjes hangen. Jij/u weet 

vast een goede bestemming voor een engel! Een engel als 

teken van liefde, dankbaarheid voor…, lichtpunt in de 

duisternis, hart onder de riem. Zoveel rede-

nen kunnen er zijn om dié ander een engel 

te geven. Help je mee om de engeltjes een 

goed thuis te bezorgen? Daar wordt het 

leven lichter van.

Hartelijke groet,
Willemien(willemienseinen@home.nl), Hilda Bouma 

en Ingrid Jutte (ingridjutte@hetnet.nl)

PS: Je kunt de engeltjes tot 22 november bij ons inleveren.

Koor Evergreens Sneek



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

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Engels 
conversatiecursus 

examentraining 

bijles 

www.talkingmatters.nl 

06-42837242 

Locatie: Perron2  IJlst 

 



Van de stamtafel

‘De tijd vliegt zei de man toen zijn vrouw hem de wekker 

naar de kop gooide. Maar zonder gekheid mannen, nog een 

paar weken en het jaar is al weer om, het jubeljaar’. ‘Hoe 

bedoel je Piebe’. Nou, het feestjaar van IJlst 750 is bijna 

afgelopen, nog een dikke maand en de stichting is klaar.’ 

‘Klopt Piebe, maar hoe zit het nou met de legacy?’ ‘De 

wat?’ ‘De legacy, net als bij Kulturele Hoofdstad. Zeg maar 

de erfenis’. ‘Is er iemand dood dan? Ik weet van geen 

erfenis’. ‘Laten we het simpel houden, Piebe, komt er 

volgend jaar ook een vervolg op IJlst 750’. ‘Kijk mannen, we 

hebben aan beide feestjes wel wat overgehouden. We 

hebben toch mooi een steiger in het haventje gekregen en 

de fontein is ook een mooie aanwinst. Buiten dat hebben 

we ook een stuk of vijf van die muziektheaterdingen gehad 

en de vrouw en ik vonden dat allebei prachtig mooi. Van mij 

mogen ze hier wel mee doorgaan. Geweldig wat deze 

mensen gedaan hebben. Petje af.’ ‘Mee eens Piebe, dat 

mag nog wel een paar jaar doorgaan. Maar voor de rest is 

er toch ook verhipte veel te doen in IJlst. Als je wilt kun je 

haast elke avond wel ergens heen.’ ‘Het houdt niet op 

mannen. IJlst lijkt zo stadig aan wel de Kulturele Hoofdstad 

van Fryslân, nou vooruit, van Súdwest-Fryslân’. ‘Nou moet 

je niet overdrijven Piebe, maar eerlijk is eerlijk, er gebeurt 

veel in IJlst, ook op sportgebied trouwens’. ‘Klopt en de 

meeste clubs timmeren ook aardig aan de weg. Even onder 

ons mannen. De vrouw denkt er over om op karate les te 

gaan, dat ik moet er tegen praten om dat te keren, want 

straks wil ze nog op mij oefenen. Nou mannen, ik zal weer 

eens naar mem. Misschien krijg ik er zo ver dat ze naar het 

vrouwenkoor gaat, dat is wel zo veilig en rustig…voor mij.’

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

22 nov  Zanguurtje     15.30 

23 nov  Aquarelles     14.30 

25 nov  Kofie/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 

02 dec   Koffie/theemomentje   15.00 

03 dec  Sjoelen     14.00 

04 dec  Creatief café     09.30 

05 dec  Koffieochtend     09.45 

05 dec  Biljarten/kaartclub    14.00 

06 dec  Gymnastiek     14.00 

06 dec  Zanguurtje     15.30 

07 dec  Aquarelles     14.30 

09 dec  Koffie/theemomentje   15.00 

10 dec  Sjoelen     14.00 

Datum          Activiteit                      Tijd. 
11 dec  Creatief café      09.45 

11 dec  Filmmiddag      15.00 

12 dec  Kerkcontactochtend     09.45 

12 dec  Biljarten/kaartclub     14.00 

13 dec  Gymnastiek      14.00        
14 dec  Aquarelles      14.30 

14 dec  Bingo       19.30 

16 dec    Koffie/theemomentje    15.00 

17 dec  Sjoelen      14.00 

18 dec  Creatief café      09.30 

19 dec  Koffieochtend      09.45 

19 dec    Biljarten/kaartclub     14.00 

20 dec  Gymnastiek      14.00 

20 dec  Zanguurtje      15.30 

21 dec  Aquarelles      14.30 

23 dec  Koffie/theemomentje    15.00 

26 dec  Koffieochtend      09.45 

26 dec  Biljarten/kaartclub     14.00 

27 dec  Gymnastiek      14.00 

28 dec  Aquarelles      14.30 

                           Wilt u contact met ons opnemen, dat kan via 

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

Gezien bij Soprema

Nationale Zonnebloemloterij, afdeling IJlst, Oosthem,   
  Folsgare en Abbega

Hierbij willen wij als bestuur en vrijwilligsters van de 

Zonnebloem, afdeling IJlst, Oosthem, Folsgare en 

Abbega, iedereen bedanken die ons gesteund heeft 

d.m.v. het kopen van loten. 

Mede door uw bijdrage kunnen wij activiteiten organiseren 

voor onze gasten. Zo hebben we op 3 maart een gezellige 

middag met muziek in Ny Ylostins gehad, op 1 mei een 

busreis naar de bollenvelden in de polder, op 18 juli jl. 

genoten van een heerlijke en gezellige picknick bij de familie 

Zijsling in hun tuin aan het water en op 4 oktober bezoek 

aan museum, fontein en Utherne.

Als u zich af vraagt of de Zonne-

bloem iets voor u kan betekenen, 

of als u iemand kent die hiervoor in 

aanmerking komt, kunt u bellen naar tel.nr. 0515532671. 

Ook kunnen wij u thuis bezoeken. De uitslag van de loterij 

kunt u vinden op www.zonnebloem.nl/loterij.

Het bestuur



                         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

Rugpijn? Schouderpijn?
Hoofdpijn?

Een Professionele
Massage die helpt!

www.masseurvanhetnoorden.nl

25 euro kennismaking
(1 uur)

In IJlst

06-51787178

Volop leuke 

wintershawls en 

handschoenen voor 

de koude 

wintermaanden

5 decembertip!!



Iedere maandag 13.30 - 16.00 Buurtatelier: voer voor 

vogels en hotels voor insecten

Iedere vrijdag 13.00 – 14.00 Perron2 beweegt!

Dinsdag 4 december 19.30 – 21.00 Breicafé

Zondag 9 december 20.00 – 21.00 Stadsverlichting

Dinsdag 11 december 19.30 – 21.00 Inloopkoor

Zaterdag 15 december 11.00 – 12.00 Rommel Ruimers 

Wandeling

Zaterdag 15 december 9.30 – 11.00 Schrijven voor 

Amnesty

Zaterdag 15 december 11.00 – 15.00 Repair Café

Maandag 17 december 19.30 – 21.00 Boekbespreking 

Wees Onzichtbaar van Murat Isik

Vrijdag 21 december 17.00 – 19.30 Midwinter Potluck

Vrijdag 21 december 20.00 – 22.00 Kerstfilm

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.

Agenda Perron2 december

Omdat we met zijn allen naar een schoner milieu willen staat 
de komende decembermaand bij ons in het teken van het 
hergebruik. In de ruilwinkel, waar je nu met name kleding kunt 
ruilen, maken we de komende weken ruimte voor cadeautjes. 
Iedereen heeft wel iets in de kast staan dat eigenlijk nooit 
gebruikt wordt, maar te mooi is om weg te doen. Zet het bij 
ons op de cadeautafel en kijk of er iets anders van je gading 
is om in december je dierbaren mee te verrassen. Na de 
vakantie brengen we de overgebleven spullen naar de 
Kringloopwinkel. Op het Buurtatelier gaan we aan de slag met 
bijenhotels en vogelvoersilo’s. Niets leukers dan in de winter 
te kijken naar kwetterende mussen en koolmezen, die zich 
voor je raam rond de voederplaats verzamelen. En als je geluk 
hebt voegen zich daar kramsvogels, koperwieken en wellicht 
een grote bonte specht bij. Op 21 december vieren we de 
terugkomst van het licht met een Potluck-maaltijd, waarbij 
alle bezoekers iets te eten meenemen om met elkaar te delen. 
Wij zorgen voor een drankje. Vanaf 17.00 uur ben je van harte 
welkom, vanaf 20.00 uur draaien we een heerlijke Kerstfilm 
om de vakantie in te luiden. Op 7 januari zijn we er weer. 
Als je onze wekelijkse agenda wilt krijgen ben je altijd op de 
hoogte van de activiteiten. Aanmelden kan via de website 
www.perron2.nl.

Met hartelijke groet,
Het team van Perron2

De feestmaand wordt 
recyclemaand op Perron2

Decemberactie
IJlster ondernemers

Evenals voorgaande jaren houden de deelnemende IJlster 

ondernemers weer een decemberactie. Van 1 t/m 31 

december krijgt de klant bij besteding van € 10,00 een 

lot, dat kan worden ingevuld en weer ingeleverd bij één 

van de deelnemende ondernemers. Hiermee maakt u 

kans op één van de vele geldprijzen. De hoofdprijs 

bedraagt € 250,00, de 2e prijs € 100,00, de 3e prijs 

€ 50,00 en verder zijn er 5 prijzen van € 20,00 elk. 

Begin januari 2019 zal de trekking worden gedaan door 

de notaris, waarna de gelukkige prijswinnaars thuis 

worden verrast met de door hen gewonnen prijs.

Yleke dounsers (bijna) 50 jaar
Wie had dat kunnen bedenken dat de dansgroep 
‘Yleke dounsers’, opgericht in 1969, zou bestaan tot 
nu, dus bijna 50 jaar (2019). De groep is opgericht door 
de NCVB (vrouwenbond) later Passage en is later een 
zelfstandige MBVO (meer bewegen voor ouderen) 
geworden. En dat dat bewegen nodig is horen we elke dag 
op tv en radio. En vooral bewegen op muziek is erg 
gezellig. Bij onze volksdans hoort de internationale 
volksmuziek b.v. Balkan, Engels, Russisch enz. De groep 
bestaat uit 55+-ers en komt vanaf eind september tot plm. 
mei iedere dinsdagmiddag bij elkaar van 13.30 - 15.00 uur 
in de Schaapskooi, Stadslaan 10 in IJlst. We hopen dat u 
nieuwsgierig bent geworden en een keertje geheel 
vrijblijvend komt kijken (en meedoen). 
Voor nader informatie kunt u contact opnemen met 
Jeltje Jansma: 06-57882261 of Anny Hoekstra: 532474.

Kapsalon De Kap* viert
10-jarig bestaan

In het Kypmantsje van oktober 2008 stond het 
volgende: ‘Na enkele weken van hard werken zal 
op dinsdag 11 november a.s. de geheel nieuwe 
kapsalon van Claudia van den Dijssel geopend 
worden. De naam? De Kap*’. 
Inmiddels zijn we 10 jaar verder en heeft Claudia een 

bloeiende kapsalon. Zondag 11 november jl. bestond de 

salon exact 10 jaar, hetgeen gevierd werd op zaterdag 

10 november. De gehele week voorafgaand aan deze 

datum stond in het teken van dit jubileum. Klanten 

konden na het knippen leuke prijzen of kortingen winnen 

bij het draaiend rad. Zaterdag 10 november was er van 

14.00-16.00 uur een borreltje en werd een jaar lang gratis 

naar de kapper verloot onder de vaste klanten. Afsluitend 

werd het 10-jarig bestaan van de salon door Claudia en 

haar kapsters gevierd met een bezoek aan de musical de 

Lion King. Op naar het volgende jubileum!



DECEMBERAKTIE 
IJlst 2018 

De decemberaktie wordt mogelijk gemaakt door de onderstaande bedrijven uit IJlst



Aan alle IJlsters:

Zet een groot kruis door vrijdagavond 28 december.

Plan deze avond vrij, want dit wil je niet missen.

De Stichting IJlst 750 jaar presenteert:

het grote jubileum slotspektakel

de 750 KLAPPER!

Binnenkort lees je meer informatie op onze website,

facebookpagina, instagram en in jouw eigen brievenbus.



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

IJlst Tel: 0515-531664

vanbeekhuizen-tweewielers.nl

12,5 jaar Van Beekhuizen Tweewielers

  

Op 4 december a.s. bestaan wij 
12½ jaar

Om dit te vieren hebben wij de 
gehele maand december diverse 

aanbiedingen voor u

• Op 4 december krijgt u 12,5 % korting op al uw aankopen
• 3 t/m 8 december, krijgt u op alle fietstassen 12,5 % korting
• 10 t/m 15 december krijgt u op alle Trenergy E-Bike’s 12,5 % korting
• 17 t/m 22 december krijgt u op alle binnen- en buitenbanden 12,5% korting
• 21 t/m 31 december krijgt u op alle reparaties 12,5 % korting

Met de kassabonactie zijn ook 12,5 mooie prijzen te winnen. 
Trekking is op 31 december.

 

Win een gloednieuwe fiets twv € 699,-. Koop nu een lot 
á € 5,- en maak ook kans op deze mooie fiets. 

De gehele opbrengst
 gaat naar

 

Winterbeurt Aanbieding
Werkzaamheden:
• Algehele controle van alle draaiende delen
• Afstellen van remmen en versnellingen
• Ketting wordt gespannen en gesmeerd
• Check van de spaakspanning
• De wielen worden perfect gericht
• Uitgebreide veiligheidscheck van o.a. de verlichting
• Uw fiets wordt geheel gereinigd en is weer in perfecte staat!

In de actieperiode t/m 28 februari is de prijs € 44,-*
Is de fiets jonger dan 5 jaar betaalt u slechts € 34,-*

    * Alle prijzen zijn exclusief eventuele materialen, 
                  verder is alles inclusief.



Binnenkort: Nieuwe verkoopwagen voor de Urker Vishandel in IJlst

Rond de jaarwisseling verwacht Wout Schinkel van de 
Urker Vishandel een nieuwe verkoopwagen in gebruik 
te nemen. Een nieuwe wagen betekent meer ruimte, 
nieuwe, uitgebreide apparatuur, een breder 
assortiment en…niet onbelangrijk, een nog betere 
service voor de klant.

De nieuwe verkoopwagen wordt een stuk groter, zowel in 
de lengte als in de breedte. De wagen wordt 2 meter langer, 
de achterzijde wordt voorzien van een uitschuifbare erker 
met een lengte van 4 meter en een breedte van 1 meter. De 
vitrine wordt breder en schuift naar voren. Bovendien zorgt 
een dieselaggregaat voor elektriciteit in de wagen. Het 
aantal bakovens wordt uitgebreid van 2 naar 3. Deze zgn. 
injectieovens krijgen een grotere capaciteit, zijn zuiniger in 
het gebruik en de klant kan sneller worden bediend. De 
ovens worden geplaatst aan de achterzijde van de wagen. 
Verder komt er een gekoeld haringmeubel, wat de kwaliteit 
van de haring ten goede komt. Bovendien komt de klant, 
die een vers harinkje hapt, wat dichter bij de haringsnijder 
te staan. 
Door de grotere vitrine wordt het assortiment verse vis en 
andere specialiteiten uitgebreid met o.a. makreel- en 
tonijnpaté, uiteraard zelf vers gemaakt op Urk. Ook 
kunt u hier straks terecht voor ‘fish and chips’: kibbeling
met friet en 2 soorten saus. Daarnaast zijn er visplates 
verkrijgbaar met bv. gebakken lekkerbek, kibbeling of 
sliptong, eveneens met friet, rauwkost en saus. Behalve
de bekende broodjes van de Urker bakker zitten er 

straks ook vers afgebakken pistolets in het assortiment met 
bv. kruidenboter, rucola en o.a. warm gerookte zalm. De 
wagen krijgt bovendien een vriezer, hetgeen de verkoop 
mogelijk maakt van o.a. ingevroren visfriet, gepaneerde 
garnalen, de zgn. torpedo’s of butterfly, en inktvisringen. 
De klant kan dan thuis tijdens een feestje deze producten 
zelf frituren. Ook wordt straks meer gewerkt met 
aanbiedingen, zoals bv. 2 gerookte makrelen uit eigen 
rokerij voor de standaardprijs van 5 euro. Voorts zal er 
wekelijks een leuke aanbieding met verse of gebakken 
producten zijn. In een volgende uitgave van It Dryltser 
Kypmantsje leest u meer hierover.

‘Hoort Boeren, Burgers en Buitenlui hoort’
Het was een drukke omroepperiode die achter ons ligt, 
regelmatig op de bel zal ik maar zeggen en dat is leuk. 

Ik ben een paar keer naar Leeuwarden geweest, 2 keer om 

daar een buurtfeest – in het kader van Culturele Hoofdstad 

2018 – in een bepaalde wijk aan te kondigen en 1 keer 

samen met Jan Sjoerd naar de tijdelijke studio van Omrop 

Fryslân – Lân fan Taal – om in een radio-uitzending het 

concours van 2 september onder de aandacht te brengen. 

In Sneek hebben we op 1 september als omroepers 

aandacht gevraagd voor de opening van de tentoonstelling 

‘meesterlijke Sneekers’. En op 27 september mochten we – 

als actieve omroepers in onze gemeente (Rein Mulder van 

Hindeloopen, Sybe van der Meulen van Easterein, Jan 

Sjoerd de Vries van Sneek en ik, de omroeper van Houtstad 

IJlst) de gasten welkom heten voor de installatie van onze 

nieuwe burgemeester. Ik was op uitnodiging 2 keer in 

Nijland om mijn stem te laten horen tijdens de dorpsfeesten 

om de verschillende straatacts in de schijnwerpers te zetten. 

Maar natuurlijk heb ik in onze eigen stad mijn stem ook laten 

horen. Zo was ik 11 september op straat om de reünie en 

de millenniumloop onder de aandacht te brengen. De 15e 

september om 07.00 uur al de start van de millenniumloop 

en daarna door naar de reünie om de gasten welkom te 

heten, met de reünisten in de shuttle voor een rondrit door 

onze stad. Even na 6 uur in de avond de finish van de 

millenniumloop ondersteunen en toen met een voldaan 

gevoel naar huis. Een week later oproepen om vooral mee 

te doen met de ‘walk&run’ in en om Drylts; dit kunstje heb ik 

vrijdag 5 oktober nog een keer gedaan. 6 oktober, de dag 

van de walk&run, om 10 uur de wandelaars motiverend 

toegesproken en het ‘startschot’ (de bel) gegeven. Tot slot 

zaterdag 27 oktober, de dag dat de dames van kapsalon 

de Kap* zich inzetten voor de Stichting Haarwensen, eerst 

omroepen door de stad, toen als gids mee in de fluisterboot 

en tenslotte ook nog in de kappersstoel voor een mooie 

haarcoupe. Ik hoop dat het gewenste bedrag bijeen-

gebracht is. Aan het enthousiasme van de dames en de 

andere medewerkers zal het niet gelegen hebben.

Tot horens en Zegt het voort, zegt het voort,

Harmen de Vries

Stadsomroeper Houtstad IJlst 

Eegracht 24

Tel. 0515 532057



 

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.



 

Herinneringen aan jeugdkamp van ‘Ora et Labora’ - rectificatie
In het foto-onderschrift van de bij dit artikel 

in het oktobernummer geplaatste foto is 

een vervelende fout geslopen. De namen 

van Auke Bijlsma en Johan Hoomans zijn 

omgewisseld. Daarom wordt deze foto 

nogmaals geplaatst, maar nu met de 

namen in de juiste volgorde.

Staand: Chris van der Burg, Ype Wijbenga, 
Johan Hoomans, Auke Bijlsma, 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.

Reina’s Hairservice stopt per 1 januari 2019
Hallo allemaal,

Via deze weg wil ik jullie laten weten dat ik per 1 Januari 

2019 stop met Reina’s Hairservice. Na ruim 8 jaar is het 

leuk geweest! Vorig jaar ben ik begonnen met een nieuwe 

uitdaging bij de Babyplanet, waar ik eerst begon met 1 

middag in de week. Nu is er de mogelijkheid voor meer uren 

en deze kans wil ik graag grijpen! Helaas voor al mijn klanten 

betekent dit het einde van Reina’s Hairservice.

Het is lastig om iedereen persoonlijk in te lichten en te 

bedanken. Maar natuurlijk wil ik jullie allemaal bedanken 

voor het vertrouwen, dat jullie in mij gesteld hebben en voor 

de leuke, gezellige tijd die we met elkaar gehad hebben. 

Soms met een lach en soms met een traan.

BEDANKT!!! En wie weet tot ziens!

Groetjes Reina

Volop muziek bij It Podium

Bluesband APK Blues Station tikt de eerste 
‘Bloesjoen’ van It Podium af. In navolging op de 
bluesworkshop, die momenteel wekelijks in It Podium 
plaatsvindt, organiseert It Podium op 30 november 
a.s. een eerste echte ‘Bloesjoen’.

De bluesband APK Blues Station zal deze avond vanaf 

22.00 uur It Podium betreden. De bandleden Anton, Piet 

en Klaas met hun vaste gastspeler Henk hebben weliswaar 

Hollandse namen maar hun muziek is een heerlijke 

mengeling van onvervalste Amerikaanse Blues. We zijn 

open vanaf 20.00 uur. Entree is € 5,00, waarbij de eerste 

consumptie gratis is. In januari starten de band-presentaties 

van de bands die bij It Podium zijn betrokken. 

Dus: hou de agenda in de gaten van It Podium. 

Kijk op www.stichting-it-podium.nl voor nog veel meer 

nieuws. Voor muzikanten of andere artiesten zijn er nog 

mogelijkheden om te repeteren of op te treden bij It Podium. 

Meer informatie? Mail naar info@stichting-it-podium.nl.



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

Draag de Mauritiuskerk een warm hart toe! 

De kerk: Een plek van betekenis 

 

 

Wat betekent de kerk voor u?  

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

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

lezing tot concert. Voor veel mensen is de kerk ook een plek om rust te vinden en te gedenken. Bij een overlijden of bij een andere ingrijpende 

gebeurtenis in uw leven of in uw omgeving. Verder is de kerk actief betrokken bij projecten zoals de Voedselbank, Schuldhulpmaatje en de hulp 

aan vluchtelingen. Zie ook de website:  pg-ijlst.nl 

 

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

krijgt, is zij financieel afhankelijk van de bijdragen van haar leden. Misschien wilt ook u ons steunen met een vast bedrag per maand, per jaar of 

met een schenking of legaat. 

 

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

legaten aan de kerk geen schenkingsbelasting of erfbelasting is verschuldigd. 

 

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

 

Dankzij uw bijdrage blijft de Mauritiuskerk een plek van betekenis.                                                                                                                                                 

 

Hartelijk dank! 



50 jaar geleden  - IJlst 700 jaar stad, 1268-1968   

Tien dagen feest in het oude stadje IJlst kopte het 
Sneeker Nieuwsblad op 13 juni 1968. Zevenhonderd 
jaar geleden kreeg IJlst zijn Stadsrechten en daarom 
zal het van 27 juni t/m 6 juli groot feest zijn in deze 
nijvere plaats. ‘Ondanks zijn 700 jaar is IJlst spring-
levend’ zei burgemeester B.W. Cazemier. Hij was ook 
de voorzitter van het feestcomité.

De kosten van de festiviteiten werden geraamd op 

fl. 75.000. Dat geld moest bijeenkomen uit entreegelden, 

verpachtingen en subsidies. De opbrengst van de verkoop 

van Dryltser Kypmantsjes (een soort koekje) was ruim 

fl. 5.000.- en er werden nog giften ontvangen van het 

Anjerfonds en de IJlster middenstand en industrie. Er werd 

ook een speciale 16 pagina’s tellende herdenkingskrant 

uitgegeven met allerlei informatie over het zeer gevarieerde 

programma. Daar stonden ook verhalen in van de oud-

burgemeesters H.J. Langman, J.J. Oppedijk, J.C. Cavaljé 

en de huidige burgervader B.W. Cazemier.

Op donderdag 27 juni 1968 vond de opening van de stads-

feesten plaats. De klokken werden geluid en de vlaggen 

uitgestoken. Dr. Klaas de Vries, directeur van de Fryske 

Akademy, hield in de hervormde kerk een herdenkingsrede 

en reikte het eerste exemplaar uit van het boek over de 

historie van dit stedeke: IJlst 1268-1968. ‘Lyts mar krigel’ 

werd IJlst door De Vries genoemd. De volgende dagen was 

er o.a. een ballonwedstrijd, een historische optocht en een 

interkerkelijke dienst met als voorganger dr. Okke Jager. Er 

werd ook een historisch toneelstuk opgevoerd met de naam 

‘Skip sûnder roer’, dat ging over de Doperse martelares Rixt 

Heyne uit IJlst en speelde in 1556. Riek Landman vertolkte 

de hoofdrol. Zaterdag 29 juni was er admiraalzeilen op de 

Geeuw en ‘fierljeppen’ over de Oostelijke Dijgracht achter 

de Galamagracht. Omdat de ondergrond te zacht was 

braken er maar liefst 7 polsen! Winnaar werd Roel Bokke 

Span uit Stiens met een sprong van 12.91 meter. Het 

concours hippique op maandag 1 juli stond o.l.v. de heren 

J.M. Jansma en F. Buwalda, beide uit IJlst, D. Groenveld uit 

Jutrijp en S.B. Feenstra uit Oosthem.

Afsluiting
De afsluiting van deze feesten was op zaterdag 6 juli met 

een autocross bij de ijsbaan. ‘s Avonds was er een 

amusementsshow met radio en t.v. artiesten, alles onder 

leiding van Cees Schilperoort. Het om 23.00 uur geplande 

grootse vuurwerk kon vanwege de regen niet doorgaan. Op 

16 juli werd in de IJlster raadszaal (pand Galamagracht 49) 

de rekening van de stadsfeesten opgemaakt. Burgemeester 

Cazemier maakte geen cijfers bekend (!), maar hij zei wel: 

we springen er niet uit…. Verder was de gemeenteraad het 

er over eens dat er maar één roep was: IJlst heeft landelijk 

een enorme publiciteit gekregen. ‘Dit moat mar ris faker’. 

De IJlster stadsdichter Izaäk Kuipers maakte het volgende 

lofdicht:

Drylts 700 jier stêdsrjocht.

Drylts  hat as stêd 700 jier bestien
Dêr binne geslachten hinnegien
Drylts as stêd stiet nea beskamme
It hat altyd in goede namme.
Feesten hâlde koe it mar skoan
Faken stie Drylts boppe oan!
By it winter wie it gjin wûnder
Men hie meast Dryltser redens ûnder.
Minsken dy ‘t hjir binne geboren
Sjonge: De IJlster Schaats gaat nooit verloren!
Op ‘e hellingen fan izer of hout
Waarden faak de moaiste skippen bout.
Yndustrie is krekt allyk
Dêr yn is Drylts tige ryk….
De jonkers en joffers fan alear
Dy fynt men hjir  net mear
De stêd Drylts hat as wapen:
In skip sûnder roer
Mar wol mei in warber stêdsbestjoer!

Frits Boschma, IJlst.

Foto Kerstkaarten bij Martin de Groot Fotografie

In de maand december zijn er unieke foto-

kerstkaarten verkrijgbaar bij Martin de Groot 

Fotografie. 

De fotograaf heeft wederom de allermooiste winterse 

plaatjes van IJlst geselecteerd. De kosten voor een 

10x20cm. foto inclusief enveloppe zijn 49 cent. Ook is er 

een vouwkaart aan het assortiment toegevoegd met een 

prachtige tekening van it âlde stedsje. 

Martin de Groot Fotografie is gevestigd in het VVV-kantoor 

op Geeuwkade 4. Elke middag van maandag t/m zaterdag 

geopend van 13:00 – 17:30.



Even op de brommer naar Parijs…en terug!
Niet verder nadenken, maar gewoon doen. Harry de 
Jong en René Toonstra speelden met de gedachte op 
de brommer naar Parijs te rijden en voegden de daad 
bij het woord.

Maandagmorgen 27 augustus rond kwart over negen 
zwaaide een aantal IJlsters de beide avonturiers uit. De 
mannen hadden wel een einddoel, maar hadden geen idee 
waar ze die dag zouden belanden, laat staan waar ze 
zouden overnachten. Ondanks de regen hadden ze een 
voorspoedige reis, die voor die dag eindigde in Baarle-
Nassau, een plaatsje dicht bij de Belgische grens. Na een 
goede nachtrust, een warme douche en een lekker ontbijt 
werd de rit vervolgd. Na een rit van negen uur dwars door 
België en 312 km. op de teller kwamen de mannen aan bij 
de Franse stad Laon. Daar werd overnacht in een mooi 
hotel en na zo’n lange brommerrit is het heerlijk even in bad 
te dobberen. En een paar glazen bier smaken dan ook wel 
lekker. Dat bleek sterk spul te zijn en na een stuk of zes 
glazen was het wel over met de mannen. De rekening viel 
tegen. Die liet een bedrag van 80 euro zien, 7 euro per glas. 
De mannen hadden wel eens een goedkoper biertje gehad! 
Rond een uur of tien naar bed en de volgende morgen in 
één ruk naar de Franse hoofdstad, de stad van de liefde. 
Het einddoel was uiteraard de Eiffeltoren, en dan dezelfde 
dag weer terug naar Laon om daar weer te overnachten. 
Dat is uiteindelijk gelukt, maar niet zonder horten en stoten. 
Het werd een barre tocht in de regen en fietspaden kennen 
ze niet in België en Frankrijk. Dan maar met de brommers 
op de N-wegen, maar dat bleek een levensgevaarlijk 
avontuur. Harry en René zaten af en toe met samen-
geknepen billen op de brommer. De automobilisten daar 
bleken complete kamikazepiloten te zijn, die de mannen 
bijna uit hun klompen reden. Eenmaal aangekomen in het 
centrum van Parijs bleek het nog niet zo makkelijk de goede 
weg te vinden. Druk verkeer, een helmvizier vol regen-
druppels en totaal onbekend in Parijs. Bovendien een stad, 
waarvan het centrum zo groot is, dat de hele stad Sneek er 
makkelijk in past. 

De eerst poging ging dan 
ook faliekant mis. De 
mannen kwamen met hun 
brommers op een snelweg 
terecht met vier rijbanen 
aan beide kanten. Ze ver-
dwaalden hopeloos. En dan
reden ze ook nog op de 
rijbaan waar het hardst 
werd gereden. Het was zo 
verschrikkelijk druk, dat aan
oversteken niet eens viel te 
denken. Wat nu? Geen van
beiden wist een oplossing. 
De brommers over de 
vangrail tillen en terugrijden? 
Vergeet het maar met al die bagage op de brommer. Wat 
nu? Uiteindelijk besloot Harry een stuk langs de snelweg 
te lopen om te kijken of er ergens een uitgang was te 
bekennen. Terwijl hij daar liep zag Harry aan de andere kant 
van de snelweg een politieauto rijden. De agenten kregen

hen ook in het vizier en zagen ook wat het probleem was. 
De mannen reden om en kwamen van de andere kant op 
hen af rijden. Op ongeveer een kilometer bij hen vandaan 
gingen de zwaailichten en de sirenes aan en het verkeer 
kwam volledig tot stilstand. Nu oversteken, zei Harry tegen 
René. Zijn Kreidler sloeg direct aan, maar de Honda van 
René liet het juist op dat moment afweten. Maar na een 
paar keer starten kwam er leven in de brouwerij. 
De politiemannen 
kwamen naast hem 
staan en staken een duim
omhoog. René ook en 
reed weg. Harry dacht 
even dat dit akkefietje een
dikke bekeuring zou 
opleveren, maar dat liep 
gelukkig met een sisser 
af. Mogelijk hebben de 
agenten hun brommers 
voor motoren aangezien.
In Nederland had dit een
duur grapje kunnen 
worden. Nu verder, 
maar nog steeds geen 
Eiffeltoren te zien. De 
mannen waagden 
een nieuwe poging, nog 
steeds in de stromende regen. Deze keer zaten ze op de 
goede route en kwamen ze uit bij de Eiffeltoren. Even op de 
foto en dan langs het vliegveld Charles de Gaulle weer op 
weg naar Laon. 

Na een warm bad, een stevige maaltijd en een paar glaasjes 
bier naar bed. De volgende morgen bij het ontbijt overleg 
over de te volgen route naar huis. Ze werden het snel eens 
dat ze niet via dezelfde weg terug zouden rijden. Ze gingen 
via de Ardennen naar Maastricht. Die dag bereikten ze het 
plaatsje Kanne op de Belgisch-Nederlandse grens, waar ze 
overnachtten. De volgende dag ging het via Maastricht naar 
de grens met Duitsland. Door het grensgebied van 
Nordrhein Westfalen reden de mannen bij Kleve de 
provincie Gelderland in. Daar ging het richting Lochem, 
waar in het plaatsje Laren de nacht werd doorgebracht. 
De volgende morgen even terug naar Lochem om oudste 
zoon Arjen van Harry te feliciteren met zijn 35ste verjaardag 
en daar kon pake Harry zijn kleine vriend ook weer even 
zien. Vervolgens ging het richting huis, dwars door Drenthe 
naar Havelte, Noordwolde en Wolvega, waar de mannen 
genoten van een heerlijke Chinese maaltijd. Na 7 dagen en 
1.629 kilometer kwamen Harry en René weer aan in het 
mooie IJlst.

 

 

Centrum Parijs is zo groot dat de hele 
stad Sneek er makkelijk in past!



Voor wie steek jij een lichtje aan?

Op zondag 25 november vieren we in de Mauritiuskerk 

eeuwigheidszondag. Dan denken we aan de mensen 

die het afgelopen jaar zijn overleden. We noemen hun 

namen en een familielid steekt een kaars voor hen aan. 

In de kerkdienst krijgt iedereen daarna de gelegenheid zelf 

een lichtje aan te steken voor een dierbare die je wilt 

gedenken, of het nu al korter of langer geleden is. We 

hebben allemaal mensen die we meedragen als een licht in 

ons hart. Misschien heb je niet zoveel met de kerkdienst, 

maar vind je het wel mooi om zelf een lichtje aan te steken 

in de kerk. Ook dit jaar is de kerk open op zaterdagmiddag 

24 november van 16.30 – 17.30 uur. 

Er klinkt sfeervolle muziek en iedereen die dat wil kan een 

lichtje aansteken. Het is er rustig en je kunt even gaan zitten 

of meteen weer weg gaan. Voor alle IJlsters, of je nu veel, 

weinig of helemaal niet gelooft. 

De Mauritiuskerk, Eegracht 48, staat open op zaterdag 

24 november tussen 16.30-17.30 uur.

Fit op wintersport met Fysiowymbrits!

Heb je een blessure, maar wil je wel graag op wintersport? 

Ook daarvoor ben je bij Fysiowymbrits aan het juiste adres. 

Aan de hand van een intake gaat de fysiotherapeut voor jou 

een passend schema opstellen. De kosten van deelname 

aan het wintersporttrainingsprogramma bedragen € 65,00.

Wil je meer informatie? 

Neem gerust contact op met Fysiowymbrits op 

0515-531832 of stuur een e-mail naar 

info@fysiowymbrits.nl.

Ga je binnenkort op wintersport? Ben je beginnend of 
gevorderd skiër en/of snowboarder en wil je fit van de 
berg skiën/snowboarden? Dan heeft Fysiowymbrits 
een specifiek trainingsprogramma voor jou als 
beginnend of gevorderd skiër/snowboarder. In de 
periode november 2018 t/m februari 2019 gaat een 
fysiotherapeut je acht weken begeleiden in groeps-
verband. Aan de hand van een op maat gemaakt 
trainingsprogramma ga je aan de slag met spier-
versterkende, balans-, coördinatie- en 
conditieoefeningen.

Cadeauartikelen bij Boutique Jenny

Sinds kort kunt u bij Boutique Jenny 

ook terecht voor leuke presentjes.

In de winkel kon u altijd al leuke hebbe-

dingetjes kopen, maar het assortiment 

is nu aanzienlijk uitgebreid. 

Zoekt u een leuk cadeautje voor een 

verjaardag, voor Sinterklaas of voor de 

Kerst? Loop dan eens binnen. U zult 

verrast zijn door de grote keuze. Voor 

een kleine attentie, maar ook voor een 

groter geschenk en in alle prijsklassen 

kunt u hier prima terecht.



Voedselpakket actie mensenkinderen
Zoals u misschien wel weet voeren wij al een paar jaar 
in december actie voor voedselpakketten voor de 
stichting mensenkinderen. Deze gaan naar de 
allerarmsten in landen als Moldavië, Armenië. 

Sinds vorig jaar hebben wij als Diaconie het dorpje 

Harathagjux geadopteerd! 

Waarom? Omdat mensenkinderen daar niet alleen 

voedselpakketten brengt om de strenge winter door te 

komen, maar ook wat doet om het dorp verder te helpen. 

Zo hebben zij 5 hectare grond aangekocht om een land-

bouwproject op te zetten, waar het hele dorp aan mee-

werkt en profiteert. Ook kregen alle inwoners zaden en 

begeleiding om zelf een groentetuin aan te leggen. 

Er worden ook bijen gehouden; de omgeving is er daar 

zeer geschikt voor. De oudste kinderen van de basisschool 

worden hier voor opgeleid. Ook zijn ze bezig om nog 

20 hectare landbouwgrond aan te kopen.

Helaas is er na 1 jaar nog niet genoeg om deze winter 

zonder hulp te overleven.

Omdat de warme winteravond niet door gaat vragen wij 

op deze manier uw aandacht!! Dit kan op:

zondag 9 en 16 december,
voor de dienst op het plein van de Mauritiuskerk
of bij Boutique Jenny!
Of via rekeningnummer NL48RABO 0326 1042 67 

t.n.v. de Diaconie Protestantse Gemeente IJlst 

o.v.v. van Mensenkinderen

Namens de Diaconie van de Protestantse Gemeente IJlst

                

 VVV Zuidwest Friesland
                    Geeuwkade 4 IJlst

 Openingstijden:
 ma t/m za 13:00 – 17:30

Zoekt u een Sinterklaas/Kerstgeschenk?
Wij verkopen diverse cadeaubonnen!
* VVV cadeaukaart
* VVV Dinercheque
* Podium cadeaukaart (theater)
* Nationale Bioscoopbon
* Boekenbon 
* BOL.com cadeaukaart

Samen eten project
Op 8 december hopen we weer samen te gaan eten in 

‘De Schaapskooi’ bij de Stadslaankerk. Dit is bedoeld 

voor mensen die anders alleen zitten te eten. Behoort 

u tot deze doelgroep en wilt u ook eens meedoen?

Vraag informatie bij S. Schilstra, tel. 0515-532930.

Voor vervoer kunt u bellen naar G. Bouma, 

tel.: 06-53849361

Met ingang van 15 november 2018 geeft Meren Post BV 

haar nieuwe kerstzegels uit. Op de tien postzegels staan 

tekeningen gemaakt door leerlingen van de Tienerschool 

uit Sneek. De kerstzegels kosten dit jaar € 4,80 per vel 
van 10 stuks en zijn verkrijgbaar bij ruim 50 verkoop-
punten in de regio. Met het gebruik van de Kerstzegels 

steunt u ook een goed doel. Dit jaar heeft Meren Post BV 

gekozen voor: Ramon scoort tegen kanker. ‘Omdat elke 

ouder bij zijn/haar zieke kind hoort te zijn’. Kanker is een 

vreselijke ziekte die veel mensen op een keiharde manier 

raakt. De stichting ‘Ramon scoort tegen kanker’ is 

opgericht om kinderen met kanker, die een overlevings-

kans vergrotende behandeling moeten ondergaan, te 

helpen. www.ramonscoorttegenkanker.nl

Leerlingen Tienerschool 
ontwerpen nieuwe kerstzegels

Onze vraag is: wilt u ons helpen
ze de winter door te komen????



In de loop der jaren zijn er heel wat 'ansichten' van 

IJlst uitgegeven. De eerste kaarten, vermoedelijk in 

kleine oplagen, verschenen in 1900. In een artikelen-

reeks over deze ‘ansichten’ worden hun uitgevers 

met een door hen uitgegeven kaart aan u voor-

gesteld. De gegevens en ansichtkaarten in deze 

serie zijn afkomstig van Frits Boschma, tekst en 

samenstelling: Edsko Hekman.

Deel 3

Uiltje Rykels ten Kate (*1891 - †1956) had een boek- en 

papierhandel op het adres Galamagracht 21 (anno 2018 

Arend Zijlstra). Tevens had hij een advertentiebureau en 

was hij agent voor het Sneker Nieuwsblad. Hij bracht 

13 ansichtkaarten uit in de periode van ± 1930-1950. 

Als bijzonderheid kan worden vermeld, dat op sommige 

van zijn kaarten ten onrechte M.R. ten Kate staat 

vermeld in plaats van U.R.

In het huis links was vroeger de boekwinkel van U.R. ten Kate gevestigd.

Bezwaarschrift aanslag 
reinigingsrechten

Tot in de jaren zeventig waren enkele 

huizen in IJlst nog niet voorzien van 

een closet met waterspoeling. Van

gemeentewege werden met de elektro-

kar (de '4711' of Boldootwagen) regel-

matig privaattonnetjes gewisseld.

Een inwoner van IJlst maakte echter 

bezwaar tegen de hem opgelegde aanslag 

reinigingsrechten. Hij voerde in zijn 

bezwaarschrift aan dat hij 'vrij veel van huis 

was en welhaast in geen twee jaar een ton 

had gehad' .

De gemeentewerkman, belast met het 

omwisselen van de tonnetjes, was het 

hiermee niet eens. De privaatton werd wel 

degelijk regelmatig omgewisseld.

De gemeenteraad besloot hierop het 

bezwaarschrift van de man ongegrond te 

verklaren.

Vraag blijft echter, wat gebeurde er met de 

inhoud van het tonnetje?!

 

Uitgevers IJlster ansichtkaarten

Uit de oude doos



NIJS ÚT IT WAPEN

DECEMBER 2018

 

Agenda
 

 

Graag tot ziens in Stadsherberg ‘Het Wapen van IJlst’

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

Nu de wintertijd is ingegaan en de bruggen weer dicht zijn wordt het toch wel echt herfst. 
Dit geeft ons natuurlijk volop inspiratie om de heerlijkste gerechten voor jullie samen te stellen 
met al het moois dat dit seizoen ons biedt. Kijk op onze menukaart of kom gezellig langs in 
ons restaurant.
Ook geeft het najaar weer de gelegenheid om in ons café weer allerlei leuke activiteiten te 
organiseren. Kijk snel in de agenda!

RECYCLE SINT | Maandag 19 november| 
18.30 uur | Van ruilen komt huilen? Nee hoor! 
Recycle Sint organiseert dit jaar weer een 
speelgoed ruilmarkt. 

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 live muziek die puur 
geschikt is voor alle leeftijden. Het belooft 
weer een mooie middag te worden!

PUBQUIZ | Zondag 16 december | 
16.00 uur | De tweede van het seizoen. Test 
je kennis in deze algemene quiz! Opgave per 
team van maximaal 6 personen via 
wapenvanijlst.nl

1e KERSTDAG | Dinsdag 25 december | 
Kerst staat volop in het teken van vrienden, 
familie en gezelligheid en natuurlijk lekker 
eten. Dat kan natuurlijk 1e kerstdag perfect 
in het Wapen van IJlst. Onze keukenbrigade 
zal weer een heerlijk keuzemenu voor jullie 
bereiden. Reserveer snel om een mooi plekje 
te bemachtigen.

OUDEJAARSAVOND | Maandag 31 
december | 16.00 uur | Zoals jullie elk jaar 
van ons gewend zijn gaan we nu ook weer 
het jaar feestelijk afsluiten.

NIEUWJAARSDAG | Dinsdag 1 januari | 
16.00 uur | Wat is er nou leuker dan om het 
nieuwe jaar in te wijden met vrienden, familie 
en kennissen. Wij zorgen voor de stamppot 
jullie voor een klinkend nieuwjaar?


