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

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

Elf steden, 11 verhalen
Een van de laatste projecten van het culturele jaar LF 2018 

is het boek ‘Elf steden, 11 verhalen’. In dit boek staat van 

alle elf steden een minder bekend verhaal, geschreven in het 

Nederlands en afhankelijk van de stad, vertaald in het Fries 

of het Stadsfries. Twee exemplaren van dit boek zijn 

helemaal ambachtelijk met de hand gemaakt. De illustraties 

zijn getekend en met de hand ingekleurd, het boek is met 

de hand ingebonden en voor de schutbladen is gras uit de 

betreffende stad verwerkt. Van IJlst staat er ook een 

bijzonder mooie illustratie in met het verhaal hoe het komt 

dat IJlst al zo vroeg stadsverlichting kreeg. De rest van de 

boeken zien eruit als het origineel maar dan gedrukt door 

Marne Drukkers en uitgegeven door De Ryp, uitgeverij van 

de Gerben Rypmastichting. Het is een bijzonder mooi 

boekje geworden en voor € 15,95 te koop in o.a. museum 

Houtstad IJlst en Boutique Jenny.

Het bestuur van Stadsbelang IJlst en de medewerkers van It Dryltser Kypmantsje 
wensen u prettige feestdagen en een gezond en gelukkig 2019

It bestjoer fan Stedsbelang Drylts en alle meiwurkers fan It Dryltser Kypmantsje 
winskje de lêzers nolike feestdagen en in sûn en lokkich 2019



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'
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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

december

21  Muziektheater Tinto! - Molen De Rat, 21.00 uur

28 750-klapper - slotfeest stichting IJlst 750 jaar

 zie ook pagina 13 en www.ijlst750.nl

januari

08 PCBO afd. Sneek, nieuwjaarsbijeenkomst

 met oud-burgemeester B. Bilker over de 'Friese 

 Nassaus' , De Stolp, aanvang 14.30 uur

09 PGIJ kerkcontactochtend - Nij Ylostins

 tel. 46 95 06, aanvang 9.45 uur

12 Samen Eten - De Schaapskooi

15 PGIJ met elkaar in gesprek - De Eehof

 n.a.v. filmfragment psychiater Dirk de Wachter,

 'Obsessie voor geluk'  tel. 53 12 92, 19.30 uur

21 Vrouwen van Nu - Jaarvergadering 

 met daarna Hollandse spelen

22 PGIJ bijbelgespreksgroep - De Eehof,

 tel. 46 95 06, aanvang 9.30 uur

25 / 26 Op Triljendje Skonken - Toneeluitvoering,

 It Himsterhûs

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 



Nieuws Huisartsenpraktijk IJlst

Na de griepgolf van vorig jaar hebben wij begin november 

weer een toegenomen aantal mensen de griepprik gegeven. 

Het was een komen en gaan en ondanks de serieuze 

aanleiding ook een moment van gezelligheid en ontmoeting. 

Omdat de klok de normale tijd (=wintertijd) weer aangeeft, 

was de oprit weer verlicht met kaarslantaarns. De donkere 

dagen voor kerst staan inmiddels alweer voor de deur. 

Versterkt met een nieuwe huisarts in opleiding, namelijk 

Agnes Potze - die gestart is in september - proberen wij als 

huisartsenpraktijk bij de tijd te blijven en te vernieuwen. 

Hierdoor prikkelen we onszelf, dragen we kennis over en 

leiden we jonge mensen op voor dit mooie vak. Middels 

nabesprekingen, video’s en vakinhoudelijke kennis-

overdracht geven we mede vorm aan een nieuwe generatie 

huisartsen. Bovendien is het gewoon ook erg leuk om dit te 

doen. We blijven openstaan voor nieuwe ontwikkelingen in 

de zorg, wanneer we denken dat het voor u meerwaarde 

kan hebben. Zo zijn we erg blij met Karin Elzer, onze 

praktijkondersteuner-GGZ die hulp kan bieden bij 

geestelijke problemen. U kunt dan denken aan slechter 

slapen, hoe om te gaan met angsten, de verwerking van 

rouw, het achter je laten van een verlaagde stemming of 

overspannenheid. Door middel van gesprekken al of niet 

gecombineerd met thuisopdrachten (soms middels EHealth) 

probeert zij dit in afstemming met de patiënt te bereiken. 

De huisarts kan u naar haar verwijzen, maar ook zonder 

tussenkomst kunt u vragen aan haar voorleggen of een 

afspraak maken. Wij zijn gestart met een praktijk-
ondersteuner voor de jeugd. Thea Visser, die in 

voorkomende situaties kan worden ingeschakeld 

bijvoorbeeld bij vragen rond opvoeden of kinderen die op 

school klemlopen (snel afgeleid zijn, gepest worden). Ook 

wanneer er in een gezin veranderingen zijn of spanning 

heerst (bijvoorbeeld tijdens of na een scheiding), kan zij 

een rol spelen om het kind (of de kinderen) en daarmee het 

woonverband te ondersteunen. Zij heeft korte lijnen met 

het gebiedsteam en de scholen. Aanmelding gebeurt via 

de huisarts, maar er kan ook direct worden afgesproken. 

De apotheek deelt tussen 16.00 en 17.00 uur medicatie 

uit. De praktijkbalie is dan de werkplek van de apotheek, 

de assistente is natuurlijk telefonisch wel bereikbaar voor u. 

Dit uur is vooral bedoeld voor nieuwe medicatie zodat er 

eventueel ook uitleg door de apotheek kan worden 

gegeven.

Voor uw chronische medicatie is het praktischer dat u 

gebruikt maakt van de Servilocker in de Poiesz supermarkt 

in IJlst. De tijden om medicatie op te halen zijn daar veel 

ruimer en u hoeft niet te wachten. 
Huisartsen patiënten portaal 
Door van de herhaal- en afsprakenmodule gebruik te maken 

maakt u het zichzelf nog gemakkelijker en wordt de 

telefonische bereikbaarheid van de praktijk er bovendien 

nog beter op. (installeer de app ‘Uw zorg online’ op uw 

mobiel of maak een account aan via onze website: 

www.huisartsenijlst.praktijkinfo.nl). Tot zover de 

wetenswaardigheden uit de huisartspraktijk.

Wij wensen u en de uwen alvast goede feestdagen en een 

mooi en gezond 2019!

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 

artikelenreeks over deze ‘ansichten’ worden hun 

uitgevers met een door hen uitgegeven kaart aan u 

voorgesteld. De gegevens en ansichtkaarten in deze 

serie zijn afkomstig van Frits Boschma, tekst en 

samenstelling: Edsko Hekman.

Deel 4

Op het adres Galamagracht 53 (anno 2018 fam. Langius, 

daarvoor fam. Ruurd Roorda) woonde Jan Abma (*IJlst 

1867 -†Doorn 1952). Abma was van 1887-1908 

onderwijzer aan de Chr. School alhier. Hij had als 

bijverdienste een boekwinkel en gaf in de periode 1902 tot 

zijn vertrek uit IJlst in 1908 in totaal 19 ansichtkaarten uit.

Uitgevers IJlster ansichtkaarten



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 

 

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. 
 



In Nederland zijn er 3,7 miljoen mensen die voor een 
ander zorgen. Omdat de zorg zich over het algemeen 
op bekenden richt, vinden deze mantelzorgers hun 
werk vaak vanzelfsprekend, maar dat is het niet. Met 
verschillende projecten, zoals 'Stand-by' en 'Maatjes' 
geeft Humanitas Zuidwest Friesland deze mensen een 
steuntje in de rug. 
Een vrijwilliger van Stand-by vervangt een mantelzorger op 

afgesproken tijden, zodat de mantelzorger iets voor zichzelf 

kan doen. Bij het Maatjesproject gaat een vrijwilliger samen 

met een deelnemer op stap, zodat de deelnemer nieuwe 

contacten op doet en weer zelfvertrouwen krijgt. Ook bij u in 

de buurt hebben mantelzorgers een steuntje in de rug nodig 

of zouden mensen graag een maatje hebben. Helaas heeft 

Humanitas Zuidwest Friesland bij beide projecten te weinig 

vrijwilligers om te kunnen voldoen aan de vraag. Theo 

(vrijwilliger Stand-by) heeft al op diverse adressen steun 

kunnen bieden. Op dit moment onderneemt hij activiteiten 

met iemand die door ziekte moeilijk alleen kan zijn. Ze gaan 

bijvoorbeeld samen tuinieren. Zijn vrouw heeft dan even tijd 

voor haarzelf. Saskia (vrijwilliger Stand-by) bezoekt regel-

matig een mevrouw om samen een kopje thee te drinken 

of een boodschapje te doen. Deze mevrouw vindt dat 

erg gezellig omdat ze zich soms eenzaam voelt. Haar 

naaste familie vindt het een geruststellende gedachte dat 

Saskia regelmatig om het hoekje kijkt. George (vrijwilliger 

Maatjesproject) geeft aan dat hij zoveel mogelijk met z'n 

maatjes naar buiten gaat. Een wandeling, koffiedrinken 

buiten de deur, even weg van de plek waar ze altijd zijn. Dat 

vergt weleens wat overredingskracht, maar uiteindelijk lukt 

het altijd. Mensen vinden het fijn om contact van 'mens tot 

mens'  te hebben in plaats van met een professional. 

Volgens Theo is het een prettig idee dat de coördinatoren 

van Humanitas Zuidwest Friesland zowel contact hebben 

met de vrijwilligers als met de deelnemers. Er is altijd rugge-

spraak mogelijk. Wat geeft deze vrijwilligers de meeste 

voldoening? Dat de ander afleiding heeft gehad. Daar zijn 

ze het alle drie over eens. Ook vrijwilliger worden? 

Neem contact op met mevr. J. Peereboom, 06-49620625, 

intake@humanitas-zwf.nl, 

Website: www.humanitas.nl/afdeling/zuidwest-friesland/ 

Twitter: @HumanitasNL

Facebook: www.facebook.com/zwfrieslandhumanitas/ 

Humanitas Zuidwest Friesland geeft steuntje in de rug

 

Foto: Maria Smeets

De vereniging Humanitas is een landelijke vrijwilligers-
organisatie. Onze vrijwilligers helpen mensen die op eigen 
kracht iets willen veranderen aan hun situatie. De 
vereniging bestaat uit vijf districten, waarbij District Noord 
de provincies Groningen, Drenthe en Friesland omvat. 
Onze 26 afdelingen bieden ondersteuning op het gebied 
van eenzaamheid, detentie, verlies, opvoeden, opgroeien 
en thuisadministratie.

De toanielferiening ‘Op triljende skonken’
Dizze maityd waard ik frege om de rezjy te dwaan foar de 

toanielploech fan Easthim. Nei in noflik petear mei it bestjoer 

waard der socht nei in fleurich stik. Us kar foel op it blijspul 

‘Plezierkes en fertierkes’ fan Darbon Leslei & Harris Richard 

en oerset troch Anneke Burgy.

De toanielploech bestjit dit jier út de folgjende spilers;

•  Klaas Wijbrandi

•  Gerke Bosch

•  Sytze Stellingwerf

•  Reina de Boer

•  Frida Tekstra

•  Evie van Popta

Yn oktober binne wy útein setten mei de repetysjes en mei 

in protte nocht en wille wurkje wy om der in moaie 

foarstelling fan te meitsjen. Op freed 25 en sneon 26 

jannewaris 2019 is de útfiering.

‘Plezierkes en fertierkes’
Sjaak en Clara, al tweintich jier in troud stel, jo kinne se wol, 

altyd soarchsum foar mekoar en sa giet de tyd foarby. Ear’t 

jo it witte, binne jo âld en fersliten. Dus wol Sjaak, hast 

fyftich, him noch ien kear bewize en besiket dat mei de 

moaie jongfaam Janet. Clara hat fermoedens, mar troch in 

protte misferstannen tinkt sy úteinlik dat Sjaak neat duort te 

sizzen om’t er help socht hat by in psychiater. Ek by Janet 

binne der misferstannen, har wurkleaze freon Niek jout 

himsels út as wie er psychiater. It stik wurdt spile yn ien 

dekor, fluch hinne en wer tusken twa lokaasjes der’t it spul 

him ôfspilet. Ik winskje jim in tige noflike jûn ta mei dizze 

moaie ploech spilers!

Elske Roorda

Over Humanitas



   Nieuwjaarsbingo! 
 

3 januari 2019

 

Tijd: 14:00 – 16:00 uur 

Kosten: €2,00 inclusief drinken en wat lekkers 

         je kunt je opgeven via jillings@kinderopvangfriesland.nl of kom even langs bij de BSO 

 

  

      BSO De Speelboom 

      Wilhelminastraat 3 

 

 

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

    Activiteitenaanbod van Nij Ylostins voor de maand dec/jan 2019       
Datum Activiteit               Tijd. 
20 dec   Gymnastiek     14.00 

20 dec  Zanguurtje     15.30 

21 dec  Aquarelles     14.30 

23 dec  Koffie/theemomentje   15.00 

24 dec  Sjoelen     14.00 

27 dec  Gymnastiek     14.00 

30 dec   Koffie/theemomentje   15.00 

01 jan  Creatief café     09.30 

02 jan  Koffieochtend     09.45 

02 jan  Biljarten/kaartclub    14.00 

03 jan  Gymnastiek     14.00 

04 jan  Aquarelles     14.30 

06 jan  Koffie/theemomentje   15.00 

07 jan  Sjoelen     14.00 

08 jan  Creatief café     09.30 

09 jan  Kerkcontactochtend    09.45 

09 jan  Biljarten/kaartclub    14.00 

10 jan   Gymnastiek     14.00 

10 jan  Zanguurtje     15.30 

11 jan  Aquarelles     14.30 

13 jan  Koffie/theemomentje   15.00

     

Datum          Activiteit                      Tijd. 
14 jan  Sjoelen      14.00 

15 jan  Creatief café      09.45 

15 jan  Koor Sipelsjeu      19.30 

16 jan  Koffieochtend      09.45 

16 jan    Biljarten/kaartclub     14.00 

17 jan  Gymnastiek      14.00        
18 jan  Aquarelles      14.30 

18 jan  Bingo       19.30 

20 jan    Koffie/theemomentje    15.00 

21 jan  Sjoelen      14.00 

22 jan  Creatief café      09.30 

23 jan  Koffieochtend      09.45 

23 jan    Biljarten/kaartclub     14.00 

24 jan    Gymnastiek      14.00 

24 jan  Zanguurtje      15.30 

25 jan  Aquarelles      14.30 

27 jan  Koffie/theemomentje    15.00 

28 jan  Sjoelen      14.00 

29 jan  Creatief café      09.30 

29 jan  Soosmiddag      15.00 

30 jan  Koffieochtend      09.45 

30 jan  Biljarten/kaartclub     14.00 

 

                           Wilt u contact met ons opnemen, dat kan via 

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

‘

'De wereld verandert mannen.’ ‘Hoe nou, Piebe.’ 

'Sinterklaas is binnengehaald door de locoburgemeester. 

Prachtig, veel volk op de been, kindertjes blij, mooi feest. 

Maar al voor Sinterklaasavond gaat het vooral om de kerst. 

De kerstbomen rijden weer door de stad en alle reclame 

gaat alleen maar over kerst. En dan beginnen ze ook al 

weer over vuurwerk voor oud en nieuw. Vroeger hadden wij 

een rotje en een pijltje, maar tegenwoordig hebben ze van 

die grote pakketten. Of het niks kost. Tientallen soms 

honderden euro’s vliegen zo de lucht in. Nee mannen, 

Sinterklaas sneeuwt helemaal onder, schande.’ ‘Je hebt 

gelijk Piebe, maar dat is de tijd. Maar over sneeuw 

gesproken. Weerman Piet voorspelt voor december sneeuw 

en voor februari vorst. 

Als we Piet moeten geloven kan het wel 20 graden gaan 

vriezen. Zouden we dan eindelijk weer een Elfstedentocht 

krijgen?’ ‘Geloven jullie dat nou echt mannen? Wees toch 

wijzer, Piet kan nog niet eens het weer van gisteren 

voorspellen en al helemaal niet voor februari. Het zou 

vanzelf prachtig wezen, maar ik moet het eerst allemaal nog 

zien.’ ‘Het zou anders wel mooi zijn als er in december weer 

eens sneeuw valt en dat we weer eens een witte kerst 

zouden krijgen.’ ‘Mee eens, mannen. De gracht is trouwens 

weer prachtig verlicht en hier en daar staan al weer verlichte 

kerstbomen langs de gracht. Maar ook in de buurten zie je 

steeds meer verlichting. Daar kan ik nu best wel van 

genieten. Denk er nog eens een pak sneeuw bij en het 

plaatje is compleet. Kan ik weer mooie sneeuwfoto’s maken 

voor mijn kerstkaarten.’ ‘Jij verstuurt dus nog wel 

kerstkaarten, Piebe?’ ‘Ik wel, maar ik krijg zelf elk jaar wel 

weer minder kaarten. En dan krijg je van die kaarten over de 

mail. Moet je zelf maar printen, maar wat moet je dan met 

zo’n flodderding. Nee mannen, zo gaat de aardigheid er wel 

van af. Maar ik zal eens weer naar mem, daar gaat de 

aardigheid nog lang niet af.’

Eind november heeft de gemeente Súdwest-Fryslân niet 

minder dan 180.000 stinzenbollen machinaal geplant bij 

de fontein in de plantvakken onder de bomen en struiken. 

In het voorjaar kan een ieder genieten van de kleuren-

pracht van boerencrocus, sneeuwklokje, lenteklokje, 

narcis, bostulp, sterhyacint, sneeuwroem en knikkende 

vogelmelk.

180.000 stinzenbollen geplant

Samen eten

Op 12 januari hopen we weer Samen 

te gaan Eten. Van september tot en 

met april kan er in de Schaapskooi 

1 x per maand gegeten worden door 

mensen die anders alleen zitten te 

eten. Behoort u tot deze doelgroep en 

wilt u ook mee-eten? 

U bent van harte welkom!

Voor inlichtingen: 

mevr. S. Schilstra: 0515-532930

Voor vervoer kunt u bellen: 

mevr. G. Bouma: 06-53849361



                         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

Sloggi

2 + 1

Ten Cate

25% korting

(zolang de voorraad strekt)

Feije Ferwerda is een 
verwoed visser. Hij vangt 
de ene na de andere 
snoek/snoekbaars, die hij 
uiteraard weer terugzet. 
En dat hij grote vissen 
vangt is geen visserslatijn! 



Agenda Perron2 januari

sociaal platform voor 
iedereen

Het blijft een hardnekkig misverstand: Perron2 is toch voor 

oude mensen? Niets is minder waar: Perron2 is er voor 

iedereen die zich wil verbinden met de omgeving waarin hij of 

zij woont. Wij maken ons sterk voor een woonomgeving waar 

geïnvesteerd wordt in gezamenlijkheid en duurzaamheid. Zo 

zijn er op Perron2, onder de vlag van Stadsbelang, in 

november twee bijeenkomsten van de werkgroep ‘Wonen in 

IJlst in de toekomst’ georganiseerd. Een enthousiaste groep 

mensen praat met de gemeente over mogelijke nieuwe 

woonvormen. Als je op de hoogte gehouden wilt worden kun 

je je aanmelden via ons mailadres. Nog een misverstand: 

‘Perron2 is niks voor mij, want ik ben niet creatief’. Onze 

activiteiten zijn zeer divers: van zingen tot koken tot mediteren 

of discussiëren. Bovendien veranderen ze mee met de 

behoefte van onze bezoekers. Zo gaat het Buurtatelier vanaf 

januari van de agenda en komt ‘de Passie van…’ er weer op. 

Heb je een passie die je graag wilt delen, laat het ons weten. 

Jij bepaalt het tijdstip, wij zorgen dat het op de agenda komt. 

Verder zijn er plannen om in 2019 vaker spraakmakende 

documentaires te vertonen om met elkaar over van 

gedachten te wisselen. Ook hierbij zijn tips van harte welkom. 

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

Iedere vrijdag 13.00 – 14.00 Perron2 beweegt!

Dinsdag 8 19.30 – 21.00 Breicafé

Zondag 13 20.00 – 21.00 Stadsverlichting 

Dinsdag 15 en 29 19.30 – 21.00 Inloopkoor

Donderdag 17 10.00 – 11.30 De passie van Esther: 

meer vogels en insecten in je tuin

Zaterdag 19 9.30 – 11.00 Schrijven voor Amnesty

Zaterdag 19 11.00 – 12.00 Rommel Ruimers Wandeling

Zaterdag 19 11.00 – 14.00 Repair Café

Vrijdag 25 17.00 – 19.30 Samen koken

Vrijdag 25 20.00 – 22.00 Filmdialoog: Ida

 

In de laatste editie van 2018 van It Kypmantsje willen 

wij als organisatie van de Overtuinenfair ook nog graag 

van ons laten horen. 

De datum is inmiddels bij jullie bekend, zaterdag 1 juni 

2019. Zoals gebruikelijk de eerste zaterdag in juni. We zijn 

al druk bezig met de voorbereidingen en het werven van 

enthousiaste medestrijders die zich deze dag in willen zetten 

om hand- en spandiensten te verrichten. Lijkt het jou ook 

leuk om met ons mee te werken? Meld je aan via onze 

website overtuinenfair.nl waar ook de meest recente 

informatie te vinden is. 

Of mail ons via overtuinenfairijlst@hotmail.com. Dan zoeken 

wij contact met je. Mochten er mensen zijn die witte lakens 

voor ons hebben voor het inrichten van de stands, dan 

houden wij ons van harte aanbevolen. Graag ook even een 

berichtje, dan komen we ze met alle plezier ophalen. 

Wensen we jullie tot slot graag fijne feestdagen en alle goeds 

voor 2019!

Harmen, Hotske, Klaasjan, Martien, Tsjollie & Marian

 







ONDERSTAANDE BEDRIJVEN WENSEN U PRETTIGE FEESTDAGEN EN
EEN GEZOND EN GELUKKIG 2019

 

Wij wensen iedereen fijne kerstdagen
en een voorspoedig 2019!

bord Kroes, WVSnits, afmeting 300x75 cm.

       counselling

www.hoekstra-tuinen.nl

Bockamastraat 50

8651 BG IJlst

06 220 357 76

info@hoekstra-tuinen.nl

Bestel ook in onze webshop! Bomen, planten, heesters, tuingereedschap 
en nog veel meer. Binnen een week geleverd en gratis bezorging binnen IJlst. 
Heeft u hulp nodig? Wij helpen u graag met de aanplant!



ONDERSTAANDE BEDRIJVEN WENSEN U PRETTIGE FEESTDAGEN EN
EEN GEZOND EN GELUKKIG 2019

Roodhemsterweg 16c , 8651 CV IJlst
www.bastiaannet-reiniging.nl

GESPECIALISEERD IN WERKZAAMHEDEN  

RONDOM WONINGEN EN BEDRIJFSPANDEN

O.a Riolering - Voegwerk - Dakwerk

Makelaardij
KuperusHeeringa

Galamagracht 33 | 8651 EC IJlst | 0515-335768

Wij wensen u een
Gezond, Gelukkig
& Fietsend 2019 toe IJlst Tel: 0515-531664

vanbeekhuizen-tweewielers.nl



 

NOTARISKANTOOR

ELLEMERS

Telefoon 0515 - 42 98 88   

E-mail info@notarisellemers.nl 

Website notarisellemers.nl   

Bezoekadres Oude Koemarkt 77-79, Sneek

Een goede planning van uw nalatenschap kan een bijdrage leveren aan  

het zo voordelig mogelijk overdragen van uw vermogen. 

Gratis inloopspreekuur, elke donderdag van 14.00-17.00 uur. 

Meesterlijk in persoonlijk advies. 

Vermogen.
Hoe laat ik dat na aan 
mijn kinderen? 
En hoe doe ik dat iscaal voordelig?



 

Winterslaap havendienst

D.E.-koffiepunten inzamelen

Evenals vorig jaar is december weer de maand voor het 

sparen van Douwe Egberts koffiepunten. Maar sparen kan 

natuurlijk het hele jaar door. Samen met de Lionsclub in 

Sneek verzamelt de voedselbank in Sneek de D. E. 

waardepunten. D.E. zet de waardepunten om in koffie. 

Koffie staat voor een moment van ontspanning, even tot 

jezelf komen en gezelligheid. Koffie is echter een zeldzaam 

product voor voedselbanken, omdat het lang houdbaar is 

en bijna nooit wordt ‘afgeschreven’. Hebt u waardepunten, 

dan vragen we u deze te doneren en (bij voorkeur geteld) af 

te geven vóór 31 december 2018. Inzamelboxen vindt u in 

de supermarkten van Jumbo, Normandiaplein en Tinga in 

Sneek. Ook bij Poiesz, Boschplein, Keizersmantel, Jancko 

Douwamastraat in Sneek en bij Poiesz in Scharnegoutum 

en IJlst. Ook staat er een inzamelbox bij Coöp supermarkt in 

Heeg. U mag de punten ook bij de voedselbank brengen of 

misschien kent u iemand die vrijwilliger is bij de 

voedselbank. Vorig jaar spaarden we 551.000 punten, goed 

voor ruim 1100 pakken koffie. Helpt u weer mee?

Alvast hartelijk bedankt.

Fenna de Haan

Secretaris

Voedselbank Sneek-Wymbritseradiel

Top 4, 8606 JT Sneek

Postadres: Breksdijk 7, Oudega SWF

info@voedselbanksneek.nl

 

We hebben dit jaar een prachtige zomer gehad en nu 
is onze winterslaap begonnen en gaan we als 
havenmeesters hier weer heerlijk van genieten.

De mooie zomer betrof, naast het mooie weer natuurlijk, 

voor ons ook het aantal boten en campers dat IJlst 

aandeed. Dit jaar was er ook weer een stijging, gezien het 

aantal boten en campers. We hebben dit jaar 1.521 keer 

geld geïnd bij de boten voor één of meer overnachtingen en 

167 keer bij de campers. Het seizoen loopt van 1 april tot 

1 november. Het is leuk werk met dit jaar bijna altijd mooi 

weer. Ieder jaar zijn we weer blij met alle opmerkingen van 

toeristen die IJlst aandoen: ‘Wat een mooi stadje, wat een 

heerlijke rust’. En dit jaar vooral…Wat een mooie fontein, 

wat een prachtig museum en een geweldige molen.’ En 

ieder jaar zijn we zelf ook weer trots, alsof we IJlst zelf 

gebouwd hebben. 

Ook waarderen toeristen het, dat we zo’n mooie supermarkt 

hebben, een bakker, een ijssalon en 4 eetgelegenheden nu 

we ook een restaurant en terras van de Utherne er bij 

gekregen hebben. Er wordt ons wel eens gevraagd wat ons 

werk precies inhoudt. We zijn alle drie vrijwilligers (we 

ontvangen een vrijwilligersvergoeding) en innen havengeld 

voor de gemeente Súdwest-Fryslân, en we vallen onder de 

VVV van IJlst. De toerist betaalt als liggeld een bedrag per 

meter boot en toeristenbelasting per persoon vanaf 4 jaar. 

Soms geven we een plattegrondje van IJlst of een gids met 

activiteiten in onze provincie en leggen we enthousiast uit 

wat er te doen en te bezichtigen is in IJlst en omgeving en 

waar de winkels en eetgelegenheden zijn. Dit jaar was het 

natuurlijk fantastisch dat we konden verwijzen naar de 

fontein, het houtmuseum en de molen: een prachtige 

combinatie van bezienswaardigheden. Maar ook leggen we  

    uit hoe mooi het   

    wandelpad in de 

    Ruterpolder is, het 

    schelpenpad naar 

    Sneek, de overtuinen 

    e.d. En als er fierljep- 

    wedstrijden of 

    trainingsavonden zijn 

    vertellen we dat, zodat 

    de mensen een kijkje 

    kunnen nemen. Soms 

    hebben toeristen hun  

    fietsen mee en vragen 

    naar mooie fietspaden 

    enz. Kortom: bijna  

    altijd dankbare klanten 

die met vakantie zijn. We hebben regelmatig overleg met de 

gemeente over zaken betreffende aanlegplaatsen, haven of 

camperplaats. De afgelopen jaren is er veel geïnvesteerd om 

het voor bootjesmensen aantrekkelijker te maken. Zo is een 

aantal jaren geleden het mooie toiletgebouw bij het 

Fierljepterrein gekomen. Toeristen zijn daar zeer tevreden 

over. Dit jaar is de haven bij de ijsbaan vernieuwd. En dit jaar 

en volgend jaar staat in ieder geval op het programma: 

opnieuw bestraten en aanpassen camperplek, schelpenpad 

langs ijsbaan weer ophogen, verlichting op sommige 

plekken aanpassen, verwijsborden vernieuwen enz. Blijft 

nog de vraag wat er met de haven achter het museum gaat 

gebeuren. Maar dat wordt het komende jaar wel duidelijk. 

Het was een goed jaar voor de toerist en voor ons als 

havenmeesters.

Jelle Hoogland, Ronald en Rosa Boonstoppel



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

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.

IJlst Tel: 0515-531664

vanbeekhuizen-tweewielers.nl

  www.vanbeekhuizen-tweewielers.nl
  Galamagracht 34  8651 EC IJlst
      Tel: 0515-5316



21 december Kerst met Tinto! in Houtzaagmolen De Rat
‘for diehards only’

Op vrijdagavond 21 december om 21 uur, als voor veel 

mensen de kerstvakantie net begonnen is, wordt 

Houtzaagmolen De Rat gehuld in kerstsfeer. De 

dames van Muziektheater Tinto! zingen die avond 

de sterren van de hemel door hun mooiste 

kerstliedjes ten gehore te brengen. 

En dat het in de molen altijd prachtig klinkt en vooral 

heel intiem is, weten al veel mensen in IJlst die Tinto! 

al diverse keren op deze prachtige locatie hebben zien 

optreden. Het repertoire is veelzijdig; er komen bijvoor-

beeld nummers van Fay Lovsky, Paul McCartney en 

Leonard Cohen voorbij. Maar naast de veelal 

Engelstalige liedjes komen ook een mooi Frans en 

Latijns kerstlied in het repertoire voor. Daarnaast 

hebben de dames van Tinto! nog enkele verrassin-

gen voor u in petto…  Omdat het behoorlijk koud in 

de molen zal zijn, is het verstandig om extra dikke 

kleding aan te trekken. Ter verhoging van de sfeer 

en gezelligheid zorgen Simon en Tineke ervoor, dat 

de inwendige mens verwarmd kan worden met 

diverse warme en verwarmende drankjes. 

Kaartjes voor dit unieke, intieme concert zijn á € 5,00 

(inclusief drankje) te reserveren via 

www.muziektheatertinto.nl. Wees er snel bij, want vol = vol.

Gerard Kemkers sprekt foar it Foppe fonds

Tongersdei 22 novimber wie it wer de jierlikse 

gearkomste fan IIsclub ‘de IJlster schaats’. It wie wer 

gesellich drok yn de seal en foar it skoft kamen de 

gebrûklike agendapunten foarby. 

De notulen, it jierferslach fan 2017/18; we koenen werom 

sjen op in koart mar heftich winterke begjin maart. Elkenien 

hat wer efkes de kâns krigen om op redens te stean en der 

is sels noch in echte marathon ferriden op ús iisbaan troch 

de jubilerende IJsster út Snits. Doe it ferslach fan de 

penningmeester en sa wie it samar wer oan de rûnfraach ta. 

Nei it skoft kaam Gerard Kemkers oan it wurd. Hy hat ús 

ferteld oer syn jierren as profesjoneel reedrider, as trainer/

coach fan û.o. Ireen Wüst en Sven Kramer. Oer de 3 

djiptepunten yn syn karrière: Dat er brûns helle op de 5 km. 

op de Olympyske Spelen fan Calgary yn ’88 en net goud op 

de 10 km. omdat er foel en dermei syn kâns op goud 

ferspile. Dit kaam troch syn ‘swabberfoet’. Dizze 

‘swabberfoet’ wie 2 jier letter de reden dat er stoppe is mei 

syn karrière as reedrider. Dat wie syn 2e djiptepunt. It 3e wie 

20 jier letter op de O.S. 2010 yn Vancouver. De foute wissel 

tidens de 10 km. fan Sven Kramer op wei nei it Olympyske 

goud. Mar ek syn hichtepunten kamen foarby; de súksessen 

dy’t hy as trainer/coach helle mei yn 2002- Jochem 

Uytdehaage, goud op de 5 én 10 km. Yn 2006 – Turijn. 

Ireen Wüst: olympysk goud op de 3 km., Renate 

Groenewold sulver. Yn 2010 O.S. yn Vancouver: goud foar 

Ireen Wust en Sven Kramer. Nei in lytse pauze noch in 

entûsjast ferhaal oer oplieding en prestaasjes op 

topsportnivo. Oer de kracht fan in team en ast yndividueel 

suksesfol wêze wolst dan moast ‘droegen’ wurde troch dyn 

team: ‘Jij presteert beter door wíj centraal te stellen. Gerard 

wie in boeiende sprekker en hat de oandacht fan de 

oanwêzigen oan it ein ta fêstholden. Syn gage is oermakke 

nei it Foppefûns en Gerard krige noch in flesse mei foar de 

kâlde dagen.



Klaasjan & Saskia wensen 
jullie veel woongeluk in 2019!

Klaasjan & Saskia wensen 
jullie veel woongeluk in 2019!

Het is lastig kiezen uit het grote aanbod kerstbomen, maar inmiddels 

staan in huizen en langs straten verlichte en versierde kerstbomen, 

wachtend op de Kerstdagen.



Kerst in de Kerk

Iedereen is welkom om de kerstdiensten in IJlst mee te 

maken. Of het je nu gaat om de mooie, bekende 

kerstliederen, het kerstverhaal, de warmte, de lichtjes 

of gewoon even stil staan in een tijd vol drukte. 

In de Mauritiuskerk, Eegracht 48, wordt op 22 december om 

19.00 uur het Kinderkerstfeest gevierd met een mooi verhaal. 

Op 23 december vieren we om 9.30 uur 4e Advent met een 

Fryske Tsjinst: ‘In feest fan lêzingen en Lieten’, geïnspireerd 

op het Engelse Festival of Lessons and Carrols. 

De kerstnachtdienst begint op 24 december om 21.00 uur, 

met Lieuwe Sijbesma op trompet en organist Eelke Zijlstra. 

De volgende ochtend 25 december is er om 9.30 uur de 

kerstochtenddienst met medewerking van muziekkorps 

Concordia en organist Gerbrand Schrale. Op 31 december is 

om 19.30 uur in de Mauritiuskerk de laatste dienst van het 

jaar. In de Doopsgezinde Kerk, Eegracht 28, wordt op 16 

december om 16.30 uur Advent gevierd. Eerste Kerstdag is 

daar om 9.30 uur de Kerstdienst. En op 31 december om 

16.30 uur is er Oudjaarsdienst. Ds. Cor Nijkamp leidt de 

diensten in de Doopsgezinde kerk, ds. Dussie Hofstra in de 

Mauritiuskerk.

Nieuws van kapsalon De Kap
Kapsalon de Kap* heeft enkele nieuwtjes te melden. 

Per 1 januari a.s. vertrekt Anouk. Zij volgt haar eigen weg 

en is dus straks helaas niet meer werkzaam bij de Kap*. 

De vacature binnen het team zal opgevuld worden door 

Neeltje Nauta, die zich graag even wil voorstellen.

‘Hallo allemaal, ik wil me even voorstellen voor diegenen, 
die mij nog niet kennen. Ik ben Neeltje Nauta, getrouwd met 
Rinze Jilles en samen hebben wij 3 lieve kinderen: Klaske, 
Jan Teade en Wietse. Ik woon op het Frisiaplein, hou van 
wandelen, fietsen, zwemmen, theater en lezen. Binnenkort 
ben ik werkzaam bij de Kap *. Voor mij een nieuwe 
uitdaging, waar ik heel veel zin in heb en waar ik u 
binnenkort hoop te treffen.
Groetjes Neeltje’

Stagiaire Jannie Kuipers heeft nog een vraag:

‘Hallo allemaal,

Ik ben Jannie Kuipers en ik kom uit Bakhuizen. Bijna een jaar loop ik 
hier nu stage en ik zoek nog steeds modellen! Verder doe ik aan 
volleybal en zit ik bij het korps. Ik zit in Leeuwarden op school, maar 
zoek ook hier modellen. Dus als u mee wilt doen, dan heel graag! 
Dit alles tegen een kleine vergoeding.

Antonius Maaltijdservice levert dagelijks verse maaltijden aan huis in (een groot deel van) Súdwest-Fryslân 
en De Fryske Marren. Wegens een groeiend aantal maaltijdgebruikers vraagt Antonius Maaltijdservice:

Vrijwillige maaltijdbezorgers voor de route IJlst, Folsgare, Oosthem en Abbega e.o.

Bent u op zoek naar een dankbare invulling van uw vrije tijd en heeft u:
• een positieve en enthousiaste instelling;
• affiniteit met de ouder wordende medemens;
• een rijbewijs en een auto.

Neem dan snel contact op met Thuishotel via info@thuishotel.nl of 0515-461234. 
Er wordt dan spoedig een kennismakingsafspraak gemaakt.



Sytze Koster wandelt heel wat af
Er zijn wandelaars en wandelaars. De één kuiert en de 
ander draait zijn hand niet om voor een wandeltocht 
van 100 km. Sytze Koster is zo’n wandelaar, die 
inmiddels duizenden kilometers heeft gelopen.

In 1997 kreeg Sytze Koster de smaak van het wandelen te 

pakken; eerst de nodige oefentochten en vervolgens 

georganiseerde wandeltochten. Vorig jaar liep de teller op 

tot 1.020 km. En dit jaar verwacht Sytze niet minder dan 

1.600 km. te wandelen, waardoor zijn totaal sinds 1997 op 

ca. 22.000 km. komt. In 2018 liep Sytze ca. 40 (trainings)-

tochten. Hij liep verschillende Fietsknooproutes in het 

Drentse deel van de Drents-Friese Wouden en deed in mei 

weer mee aan de 11-stedenwandeltocht. De organisatie 

meende dat hij de tocht voor de 10e keer liep, maar volgens 

Sytze was dat helemaal fout. Hij liep de tocht 9 keer volledig 

en één keer slechts 1 dag. Volgend jaar doet Sytze opnieuw 

mee en dan echt voor de 10de keer en verdient dan het 

daarbij behorende zilveren kruisje. Ook de Nijmeegse 

4-daagse stond dit jaar op het lijstje. Dat leverde hem 

vorig jaar 10 blaren, oververhitting, 39⁰ koorts en een 

zonnesteek op. Dit jaar kwam hij met slechts 1 blaar en 

topfit over de finish. De Hemdijktocht liep hij voor de 5e 

keer, maar de grootste beproeving moest nog komen, de 

Leeghwatertocht in Noord-Holland. Van 3 op 4 augustus 

moest 105 km. 

worden afgelegd. 

Sytze en zijn maat 

Ruurd van der Kooi 

uit Ternaard zaten 

er op 98 km. finaal 

doorheen. In overleg 

met de organisatie 

mochten ze na 

100 km. finishen en 

kregen ze toch de 

welverdiende medaille. 

Vervolgens stond de 

Z tot Z tocht van 

Zeewolde met 110 km. 

op het programma. 

Dat bleek een zware opgave en op 73 km. was de pijp leeg, 

maar toch doorzetten. Op 8 km. van de finish sloot tot zijn 

verrassing zijn zwager Pascal aan en die heeft hem er de 

laatste km. doorheen gesleept. Sinds 2011 noteert Sytze 

de km. in een officieel wandelboekje. De teller staat hierin 

inmiddels op 6.487 km. Voorlopig heeft Sytze zich tot 

doel gesteld zeker nog 3.513 km. te wandelen om de 

10.000 km. speld uitgereikt te krijgen door de Wandelbond. 

Dat gaat ongetwijfeld lukken.

r. Sytze Koster en 
l. Ruurd van der Kooi

Sinterklaas intocht 2018!
Op 24 november mocht IJlst Sinterklaas en zijn Pieten 

weer verwelkomen tijdens de feestelijke intocht. Wat 

was het weer een gezelligheid in het centrum. En wat 

een geluk dat Treur-Piet toch nog bij zijn vriendinnetje 

Petronella kon zijn!

Namens Sinterklaas en zijn Pieten wil de Sinterklaas-

commissie IJlst de volgende sponsoren en 

donateurs bedanken!

AAL&SS, Bakker de Boer, Bakker Technisch 
Bedrijf, Berco, Bouwkundig Bureau de Jong, 
Cees Zijsling Techniek, De Berneboel, De Haas
Bloemen, Fa Heeringa, Folkert de Vries, 
FriBalance, Gerlofsma Hoveniersbedrijf, 
Groeneveld Hoveniersbedrijf, Hamertje Tik 
Kinderopvang, Huisman Onderhoudsbedrijf, 
Jakobs Agroklussen, Boutique Jenny, Kapsalon
de Spieghel, Kerst Koopman BV, Linek Ing.Buro,
Poiesz supermark, Post Woon- & Projectadvies 
BV, Posthuma batterijen, Rabobank; Rosier 
(sporthal), S. de Vries Stukadoors, Gebr. 
Sikma BV, Stadsherberg Het Wapen van IJlst, 

Stienstra & v.d. Wal, Sybren v.d. Zee, Syperda Hardy, 
Soprema, W.P. Spoelstra BV en alle medewerkers, 
die deze intocht mede mogelijk 
hebben gemaakt!

Sinterklaascommissie IJlst



 

Koffieochtend

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 smartlappenkoor Sipelsjeu

Op dinsdagavond 15 januari treedt het smartlappenkoor 

Sipelsjeu uit Leeuwarden op in het Grand Café van Nij 

Ylostins. Dit optreden wordt georganiseerd door de 

bewonerscommissie. In 2006 werd het koor opgericht en 

‘Sipel’ is het woord voor een ui en dan komen de tranen 

vanzelf. ‘Sjeu’ staat voor de sfeer die het koor in haar 

optredens legt. Met veel plezier worden oude tranentrekkers 

zoals ‘Een man mag niet huilen’ en ‘Een lach en traan’ 

vertolkt. Mede door het repertoire, de prachtige kleding en 

muzikale begeleiding, is dit een optreden dat u niet mag 

missen. Het optreden begint om 19.30 uur en de entree 

bedraagt € 5,= excl. koffie of thee. U komt toch ook? 

U bent van harte welkom in het Grand Café van Nij Ylostins 

aan de Ylostinslaan 1 te IJlst.

Namens alle medewerkers van de locatie Nij Ylostins 

van Patyna willen wij u hele fijne feestdagen, een 

gelukkig en vooral gezond 2019 toewensen.

Nijs út Nij Ylostins

Schilders club
Lijkt het je wat om mee te komen schilderen? Er is nog plek. 

We komen al jaren eens per maand samen om te schilderen 

en sinds oktober dit jaar bij Perron2, Ylostinslaan 1, IJlst 

(wooncentrum Nij Ylostins). We hebben daar een prachtige 

locatie gevonden met allerlei faciliteiten als kleine en grote 

schildersezels, spoelruimte, koffie en thee, enz. Deskundige 

leiding ontbreekt, maar we geven graag commentaar op 

elkaars werk. Erg leerzaam en ook nog eens ontspannend! 

Aan het begin van de avond kijken we af en toe naar een 

You Tube-filmpje van een professionele kunstenaar die laat 

zien hoe hij 'het'  doet. We komen op de volgende 

maandagavonden bij elkaar:

10 dec, 7 jan, 4 feb, 4 mrt, 8 apr en 6 mei. 

Aanvangstijd 19:30 uur, einde avond 21:30 uur. Per keer 

zijn de kosten € 5,-. Als je de rest van het seizoen mee wil 

doen bedragen de kosten vanaf januari nog € 25,-. 

Voor aanmelding en/of informatie: Ronald Boonstoppel 

(ronald.boonstoppel@gmail.com).

De eigen koers van de Utherne!
Na 2 jaar voorbereiding qua visie, ideeën, 

enthousiasme en, in het laatste deel, intensief contact 

met de gemeente, was het dan 1 januari 2018 tijd om 

dat allemaal  in de praktijk te gaan brengen!

Na maanden van verbouwing en organisatie kon de officiële 

(her)opening op 29 juni plaatsvinden. Een prachtige dag met 

heel veel belangstelling en vooral ook complimenten! 

Aansluitend op de maanden van verbouwen was het tijd om 

de eigen koers invulling te geven. Een nieuw Utherne-team, 

een nieuwe uitstraling, een nieuwe omgeving, open te zijn 

als er wordt gesport met daarnaast ruimte voor gezelligheid, 

overleg en samenkomen. Allemaal onderdeel van de 

bedoeling! Terug kijkend op 2018 is het allemaal heel goed 

gelukt! Er staat een prachtige Utherne met gezelligheid die 

past bij deze tijd en waar een ieder die dat wil gebruik van 

kan maken. Vooruit kijkend gaan we verder met de eigen 

koers om nog meer en beter invulling te geven aan dat wat 

we in 2016 met z’n drieën zijn gestart. Vanaf 2019 zijn 

Fokke en Herma 100% pachters/beheerders en zetten hun 

koers voort. Majanka blijft betrokken voor advies en 

ondersteuning op die route. Voordat we dit jaar afsluiten 

willen we graag iedereen in IJlst bedanken voor het begrip 

en vertrouwen in 2018 en hopen we u graag in 2019 weer 

en misschien wel meer te zien in de Utherne.

Fokke en Herma Rosier

Majanka Faber




