
Stichting IJlst 750 jaar gaat door!

          51e jaargang - januari 2019 - www.itdryltserkypmantsje.nl

De afgelopen jaren hebben heel veel 

vrijwilligers uit IJlst ontzettend hun best 

gedaan om van onze stad een leefbare en 

actieve gemeenschap te maken.

Dat is gelukt, er is veel positieve energie in IJlst om zich in te 

zetten voor de eigen stad waar het heel prettig wonen is. En 

wat is er allemaal wel niet gebeurd de afgelopen jaren; een 

nieuwe steiger, muziektheaterproducties, luisteren op locatie, 

historische lezingen, De Houtvaert en zo kunnen we nog 

wel even doorgaan.

Zoveel enthousiasme

En dat allemaal om de viering van 750 jaar stadsrechten 

in IJlst extra kleur te geven. Is de 750 Klapper van 

28 december 2018 nu de laatste activiteit geweest? 

Helemaal niets meer… dat kan toch niet? Het zou 

ontzettend jammer zijn om nu een punt te zetten achter 

zoveel enthousiasme. Vandaar dat is besloten om niet te 

stoppen met Stichting IJlst 750 JAAR, maar ons te bezinnen 

op het voortzetten van activiteiten in 2019 en de daarop 

volgende jaren. Niet meer in hetzelfde tempo als in 2018 

maar ietsje rustiger, dat dan wel. 

Wat mag u in ieder geval verwachten in 2019? 

De realisatie van de permanente expositie ‘De Schepenfries’, 

een tweetal concertavonden met ‘Luisteren op Locatie’, 

één of meerdere lezingen van de werkgroep historie en 

de 2e editie van het Timmerdorp.

Wellicht nog meer, maar dat leest u later wel in het 

Kypmantsje. En ook voor 2020 zijn er al plannen om 

opnieuw een semi scenische Matthäus Passion in IJlst op 

te laten voeren door het Luthers Bach Ensemble en ook 

een weekend met Open Atelier Route te initiëren. Kortom 

ideeën en plannen genoeg om een vervolg te geven.

Bestuur IJlst 750 JAAR

Stichting IJlst 750 jaar gaat door!

De 'Sjong-a-long' tijdens

de 750-klapper m.m.v.

muziektheatergroep Tinto 

foto: Martin de Groot



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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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

februari

5 PCBO afd. Sneek, 'Te voet en met de korjaal

 door Suriname'

 door I. Bergsma uit Balk, Schuttersheuvel,

 H. Sytstrastraat Sneek, 14.30 uur

12 Vrouwen van Nu

 Eéndagsbestuur

13 PGIJ Kerkcontactochtend

 Johannes de Heer zangochtend

 Nij Ylostins, tel. 469506, 9.45 uur

14 PGIJ ringactiviteit

 Mediteren 5e avond, De Eehof

 tel. 532229, aanvang 19.45 uur

16 Samen Eten

 De Schaapskooi

19 Bijbelgespreksgroep

 De Eehof, tel. 469506, aanvang 9.30 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 



Weer volop muziek en activiteiten in
It Podium in 2019

Tevreden terugblikkend op 2018 waarin ’t Honk 

transformeerde naar It Podium en vervolgens haar 

gastvrijheid en ondersteuning bood aan o.a. het At-the 

Watergate Festival, de Milleniumloop, Walk and Run, de 

Rockworkshop Jeroen Booy, de Blues workshop en waar 

de 1e BloesJoen een feit werd. Waar bestaande en nieuwe 

bands hun repetities hielden en natuurlijk diverse bands, 

waaronder CéCé, Triple A, APK Bluesstation en J.A.S., een 

optreden gaven, gaat It Podium op de ingeslagen weg 

verder met o.a.:

Bandpresentaties
In januari begint It Podium met de bandpresentaties: bands 

die op de één of andere manier zijn betrokken bij It Podium 

en die zich daar graag willen presenteren. Het voorlopige 

programma van voorjaar 2019 luidt als volgt:

•   25 januari de band Smoor (zie aankondiging hieronder)

•   22 februari de Bluesworkshop en trio Triple A

•   29 maart de band J.A.S.

•   26 april de band Y@H (Young at Heart) en Westfield

•   31 mei speelt More or Lezz

Verder wordt de band CéCé nog verwacht met een 

spetterend optreden in het voorjaar. Nadere informatie over 

de bands vind je binnenkort op onze website of 

Facebookpagina.

Rockschool
De rockschool van Jeroen Booy, met de groepen uit 

Harlingen, Wormerveer en uiteraard IJlst, gaat een optreden 

verzorgen in De Utherne op 30 maart.

Workshops
Ook in het najaar van 2019 worden er weer workshops 

gegeven.

Houd voor alle activiteiten de agenda op de website of 

Facebookpagina van It Podium in de gaten. www.stichting-

it-podium.nl of https://www.facebook.com/ItPodium/

Extra repetitieruimte!
It Podium heeft de beschikking gekregen over een extra 

ruimte van ca. 45 m2. Deze ruimte wordt multifunctioneel 

ingericht, zodat deze geschikt is voor diverse 

gebruikersgroepen. Muzikanten, toneelverenigingen, koren, 

dansclubs of een ieder die iets met kunst of cultuur doet of 

wil gaan doen: informeer eens naar de mogelijkheden die er 

zijn bij It Podium.

Boeken uit de kerkbank
Het jaarthema 2018-2019 vanuit de PKN Nederland is ‘Een 

goed gesprek’. Al pratend over activiteiten met en over dit 

thema kwam de PKN Oosthem-Abbega-Folsgare op de 

gedachte dat een boek ook een gesprek is: van schrijver 

met lezer. Maar je kunt ook samen hele mooie gesprekken 

hebben over boeken. Waarom sprak het boek je zo aan (of 

juist niet...)? Hou je van romans of geschiedschrijving, van 

kunstboeken, detectives of is het een kinderboek waar je 

heel goede herinneringen aan hebt? Iedereen heeft wel 

boeken liggen die gelezen zijn en die nu staan te verstoffen 

in de kast. Misschien al eens uitgeleend en weer 

teruggekregen. Boeken die je andere mensen gunt om te 

lezen. Boeken die zo mooi of leuk zijn dat ze ook door 

anderen gelezen moeten worden! En iedereen wil zelf ook 

wel eens wat nieuws lezen zonder daar (veel) geld voor uit te 

moeten geven. Zo is het idee voor ‘Boeken uit de kerkbank’ 

ontstaan. Een boekenruilbeurs. De boekenruilbeurs is op de 

zaterdag voor er gekerkt wordt in de Johanneskerk in 
Oosthem (één keer in de 3-4 weken). Inmiddels is er al een 

aantal geweest en dat was een groot succes. De 

eerstkomende zijn op zaterdag 26 januari en zaterdag 16 
februari 2019 van twee tot vier uur.
Iedereen van harte welkom in de mooie kerk in Oosthem.

Hoe het werkt?
Jij legt je gelezen boek in de kerkbank, zoekt een leuk boek 

uit en neemt dat mee. Je mag natuurlijk ook zonder boek 

binnenlopen en een mooi boek uit de bank meenemen. 

Onder het genot van een kopje koffie of thee kan je nog 

gezellig met elkaar praten over boeken (of andere zaken). 

Alle boeken waarvan je denkt dat ze in de kerkbank passen 

zijn welkom! Wil je meer weten, neem dan contact op met 

06-125 85 343 of mail naar gdw2@ziggo.nl.



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. 
 

Makelaardij
KuperusHeeringa

Galamagracht 33 | 8651 EC IJlst | 0515-335768



Schoonheidssalon Ytina geeft verwenmomenten aan vrouwen met kanker

Onderdeel van landelijke actie ‘Geef een glimlach 
cadeau’ van stichting Look Good Feel Better

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

 

‘Goede verzorging van jezelf maakt dat je je beter voelt.’ 

Dit geldt zeker ook als je ziek bent. Daarom organiseert 

stichting Look Good Feel Better samen met ruim 400 

schoonheidsspecialisten in februari opnieuw de landelijke 

actie ‘Geef een glimlach cadeau’. Vanaf Wereldkankerdag, 

4 februari, geven schoonheidsspecialisten door het hele 

land gratis verwenmomenten aan vrouwen met kanker. 

Deze actie duurt de hele maand februari.

Boost voor je zelfvertrouwen
‘Uiterlijke verzorging bij kanker is veel belangrijker dan de 

meeste mensen denken.’ Jasja Sikking vertelt over haar 

ervaring met het verwenmoment. ‘Toen ik borstkanker had, 

ging ik door een intensieve periode met behandelingen. 

Tegelijkertijd wilde je het normale gezinsleven zoveel 

mogelijk laten doorlopen. Dat kost best veel energie. Het 

verwenmoment was echt een moment voor mijzelf. Even 

niet ziek zijn, maar gewoon genieten en ontspannen. Het 

gaf mij een boost in mijn zelfvertrouwen en dat gun ik 

iedereen.

Geef een glimlach
Ytina Schot van Schoonheidssalon Ytina doet graag 

mee met de actie van Look Good Feel Better: ‘Vrouwen met 

kanker verliezen vaak hun zelfvertrouwen door de uiterlijke 

veranderingen als gevolg van de behandelingen. 

Het mooie 

van dit 

verwen-

moment is 

dat je tijdens de behandeling het zelfvertrouwen ziet groeien. 

Soms zijn een paar tips al genoeg om ze weer te laten 

stralen. Dat is precies waarom ik graag meedoe met ‘Geef 

een glimlach cadeau’.’

Schoonheidssalon Ytina geeft verwenmomenten 
cadeau
In de maand februari geeft schoonheidssalon Ytina 

5 vrouwen met kanker een gratis verwenmoment. 

Aanmelden voor deze actie kan eenvoudig via de 

actiewebsite www.geefeenglimlachcadeau.nl. 

Ken jij iemand met kanker? Attendeer haar dan op deze 

actie en geef haar een glimlach cadeau!

Over ‘Geef een glimlach cadeau’
De campagne ‘Geef een glimlach cadeau’ wordt dit jaar 

voor de vierde keer georganiseerd door Stichting Look 

Good Feel Better. Deze stichting zet zich in om mensen met 

kanker te ondersteunen bij hun uiterlijke verzorging. Dit doen 

ze onder andere door het geven van workshops in zieken-

huizen en persoonlijk advies en behandelingen door heel 

Nederland.



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
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AannemingsbedrijfWeg-enWaterbouw
Stienstra&VanderWal

AannemingsbedrijfWeg-enWaterbouw

Stienstra&VanderWal-IJlst
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Van de stamtafel

‘Krystmoarnblaze’ yn Drylts
In veel dorpen en steden gaan op 1e kerstdag 

muziekverenigingen of zanggroepen ’s morgens vroeg 

de straat op om de bekende kerstmelodieën te spelen. 

Ook in IJlst is dat al vele jaren gebruikelijk. 

In de beginjaren ging een groepje blazers van Concordia op 

1e kerstdag vanaf 6.00 uur te voet door IJlst en ging men 

op bepaalde locaties onder een lantaarnpaal staan om 

slapend IJlst ‘wakker te spelen’. De bekende Kerst 

Koopman had altijd vele creatieve ideeën en nam het 

initiatief om met zijn truck met lange aanhanger met de 

groep ‘Krytsmoarnblazers’ van Concordia door IJlst te 

rijden. Hij reed zelf! Als verlichting bij de muziek hingen er 

vuurpotten op de aanhanger. Prachtig gezicht, maar het 

was wel oppassen dat de muziek daardoor niet in brand 

vloog. Al weer heel veel jaren wordt er inmiddels gebruikt 

gemaakt van een auto met grote aanhanger van timmer- en 

onder-houdsbedrijf Huisman uit IJlst. De mannen van 

Huisman stellen het materiaal, evenals Kerst Koopman 

destijds, belangeloos beschikbaar. Omdat IJlst nogal wat 

gegroeid is, wordt er al om 5.30 uur begonnen. Om 5.15 

uur staan auto en kar al klaar, met zitbanken, lichtslang en 

afdak tegen de regen en kunnen de ca. 25 muzikanten om 

5.30 uur starten met de ruim 2 uren durende rondrit door 

slapend IJlst. Vrijwel altijd een erg koude rondrit (bij vorst 

bevriezen de ventielen van de instrumenten soms). Maar de 

reacties van de mensen zijn vrijwel altijd hartverwarmend en 

dankbaar. Slechts één keer is het voorgekomen dat iemand 

ergens het slaapkamerraam open gooide en riep: ‘kan een 

mens nou nooit eens rustig slapen’. Maar eigenlijk zijn de 

reacties altijd heel erg positief en is er heel veel waardering. 

Zo was er enkele jaren geleden een reactie van een inwoner 

van IJlst in het Kypmantsje. Zij had pas een baby gekregen 

en zat helaas duidelijk niet op een roze wolk. In de nacht 

van 1e kerstdag moest zij de baby voeden. Het was donker 

en stil en zij voelde zich verre van gelukkig en daardoor in 

gepeins verzonken. En ineens hoorde zij de groep blazers 

met ‘Stille Nacht’ en andere kerstmelodieën. Voor haar werd 

op dat moment een stuk duisternis doorbroken en voelde 

zij zich helemaal warm en gelukkiger worden. Ook van 

andere inwoners van IJlst komen veel reacties dat zij het 

heel bijzonder vinden om ’s morgens in alle vroegte wakker 

te worden met de bekende kerstmelodieën. Soms gaan er 

hier en daar lichten aan of komen mensen in de voordeur 

staan om een foto te nemen, maar meestal blijft het donker, 

maar hoort men ons wel. Wij hopen dat deze traditie nog 

lang in stand blijft.

Foto uit 2012 - Foto: Sjoerd de Vries

‘De kop is er weer af, mannen, het is al weer haast februari. 

Zijn jullie de feestdagen een beetje knap doorgekomen?’ 

‘Wij wel, maar hoe zit het met jou, Piebe?’ ‘De kerstdagen 

waren wel gezellig. Het was weer goed van eten en drinken, 

dat ik ben wel weer wat aangekomen.’ ‘En oud en nieuw 

dan?’ ‘Reusachtig genoten, de vrouw en ik zijn een weekje 

uit van huis geweest. Dat gedonder met dat vuurwerk

 begint al dagen voor oud en nieuw, dat ik zeg tegen mem, 

we gaan er even tussenuit.’ ‘Je bent anders zelf ook jong 

geweest, Piebe, en toen heb je zelf ook heel wat afgeknald.’ 

‘Klopt mannen. Vroeger vond ik het prachtig. We haalden 

voor een paar centen een brok carbid bij de smid en dan 

knalden we eerst met zo’n Buismanbusje en later met een 

oude melkbus. Nou, dat ging er om weg. Maar ja, dat was 

vroeger, toen ik jong was. Maar die tijd is geweest, dat ik 

vind er nou niks meer aan.’ ‘Tijden hebben tijden, Piebe, 

maar waar ben je dan geweest, want er wordt overal 

vuurwerk afgestoken.’ ‘Niet overal mannen, wij zaten in een 

huisje op een vuurwerkvrij park in Limburg en dat is ons 

best bekomen, dat volgend jaar maar weer heb ik tegen 

mem gezegd en die was het er helemaal mee eens. Ik denk 

dat we niet veel gemist hebben hier in IJlst.’ ‘Dus je bent 

ook niet naar de feesten van IJlst750 geweest?’ ‘Nee, maar 

ik hoorde van mijn zwager dat er heel wat mensen aan de 

stamppot zaten bij de Stadsherberg. En mijn neefje vertelde 

dat hij bij die zingerij en plaatjesdraaierij in de Utherne was 

geweest. Hij vond het machtig mooi, maar er had nog wel 

wat volk bij gekund, zei hij.’ ‘Het was in elk geval een mooie 

afsluiting van het jubileumjaar, Piebe. Dit jaar zal het wel een 

stuk rustiger zijn in IJlst.’ ‘Dat valt te bezien mannen, want ik 

hoorde op de Syl, dat er toch wel weer wat op het 

programma staat. Maar ik zal eerst weer eens naar mem, 

want die heeft vast ook wel weer wat voor mij op het 

programma. Klusjes!’



                         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.masseurvanhet noorden.nl

25 euro kennismaking
(1 uur)

in IJlst

06-51787178

OPRUIMING

LEUKE START 

VAN 2019

koopjes!
Korting

10% - 70%

OP = OP



Agenda Perron2 februari

Perron2 gaat ergens over
Alweer een nieuwe activiteit op Perron2: je wordt vanaf nu 

van harte uitgenodigd bij ‘Rond de Tafel’. Het doel is om 

maatschappelijke onderwerpen aan de orde te laten komen 

die betrekking hebben op onze directe woonomgeving en 

het daar samen over te hebben. Eind vorig jaar hebben we 

2 bijeenkomsten georganiseerd om over Wonen In IJlst in de 

toekomst te praten. Daar bleek veel belangstelling voor dus 

dat willen we graag breder trekken door ook andere thema’s 

aan bod te laten komen. Zo praten we in februari over Het 

Friese landschap nu en in de toekomst. Heb je een onderwerp 

waar je het graag met anderen over zou willen hebben, laat 

het ons weten! Om het voor iedereen mogelijk te maken om 

aan te schuiven organiseren we Rond de Tafel op 

verschillende momenten in de week. Houd de agenda dus 

goed in de gaten. 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 u – 14.00 u Perron2 beweegt!

Dinsdag 5 10.00 u – 11.30 u Rond de tafel: Het Friese 

landschap nu en in de toekomst

Dinsdag 5 19.30 u – 21.00 u Breicafé

Zondag 10 20.00 u – 21.00 u Stadsverlichting

Dinsdag 12 en 26 19.30 u – 21.00 u Inloopkoor

Zaterdag 16 9.30 u – 11.00 u Schrijven voor Amnesty

Zaterdag 16 11.00 – 12.00 u Rommel Ruimers 

Wandeling

Zaterdag 16 11.00 u – 14.00 u Repair Café

Donderdag 21 19.30 – 21.00 u Rond de tafel: Het Friese 

landschap nu en in de toekomst

Vrijdag 22 17.00 – 19.30 u Samen koken

Vrijdag 22 20.00 – 22.00 u Filmdialoog: Young@heart

 

 

Een woord, een gebaar of een kaart, het doet je goed

wanneer je iemand die je lief hebt, missen moet.

Langs deze weg willen wij onze dank betuigen voor de 

vele blijken van medeleven, in welke vorm dan ook, 

na het overlijden van 

Johanna Roelfina van der Laan

                                        

Fam. A. Kootje

IJlst, januari 2019

De kerstbomen zijn inmiddels weer van de gracht 
verdwenen, de meeste oliebollen zijn verorberd en 
het vuurwerk de lucht ingegaan. Wij, als organisatie 
van de Overtuinenfair, gaan dit nieuwe jaar in volle 
vaart vooruit om van deze 10e editie een groot 
succes te maken. 

Op zaterdag 1 juni 2019 hopen we er samen met jullie 

weer een mooi feest van te maken. De aanmeldingen voor 

nieuwe standhouders lopen langzaam binnen. Er kunnen 

nog meer bij. Mocht je interesse hebben om een stand te 

bemannen, neem dan contact met ons op. Ook vrijwilligers 

kunnen we nog wel inzetten. Denk er even over na of je op 

deze dag een handje mee wilt helpen. Een aantal uren is al 

fijn. 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.

Harmen, Hotske, Klaasjan, Martien, Tsjollie & Marian



Eind januari/begin februari staan wij met onze nieuwe verkoopwagen in IJlst. 
De exacte datum? Dat moeten we nog even afwachten. Kom daarom gewoon 
vrijdags even een kijkje nemen. En ziet u de nieuwe wagen? Dan bent u van 
harte uitgenodigd voor een hapje en een drankje. Wij laten u dan tijdens een 
proeverij bovendien graag kennismaken met producten uit ons (uitgebreide) 
assortiment. Let ook op de advertentie in het Sneeker Nieuwsblad met de 
datum, waarop de nieuwe verkoopwagen in IJlst komt, en voor aanbiedingen.

Ons assortiment verse vis en andere specialiteiten wordt uitgebreid met 
o.a. makreel- en tonijnpaté, maar ook met:

	 •	‘fish	and	chips’:	kibbeling	met	friet	en	2	soorten	saus
	 •	visplates	met	bv.	gebakken	lekkerbek,	kibbeling	of	sliptong,
			 			eveneens	met	friet,	rauwkost	en	saus.
	 •	vers	afgebakken	pistolets	met	bv.	kruidenboter,	rucola	en	o.a.	warm	
    gerookte zalm.
	 •	Voor	thuis	om	zelf	te	frituren:	o.a.	ingevroren	visfriet,	gepaneerde						
    garnalen (zgn. torpedo’s of butterfly’s) en inktvisringen.

Let ook op onze wekelijkse aanbiedingen!

Bij uw Poiesz Supermarkt iedere vrijdag van 9.30 – 18.00 uur

URKER VISHANDEL SCHINKEL



 

Mindfulness bij FysioWymbrits

Fysiowymbrits start 1 februari met een serie van 8 

trainingen Mindfulness. Deze vinden plaats op de 

woensdagmiddag van 14.30 tot ±16.00 in IJlst. 

Mindfulness is een training, welke gebaseerd is op de 

methodes Mindful Based Stress Reduction (MBSR) en de 

Mindful Based Cognitive Therapy (MBCT). Deze methodes 

zijn internationaal onderzocht en werkzaam gebleken bij 

o.a. stress gerelateerde klachten en chronische pijn. Het is 

geen therapie. Je oefent in bewust aanwezig te zijn ‘in het 

hier en nu’ zonder te oordelen. Je aanvaardt de situatie 

zoals die is en creëert zo ruimte om problemen van een 

andere kant te bekijken.

Mindfulness kan o.a. helpen bij:

•  Het verminderen van stress gerelateerde klachten.

•  Het verbeteren van de bewegingskwaliteit en 

   moeiteloos bewegen. 

 •  Het verminderen van chronische pijn en/of hier beter 

   mee leren omgaan.

De trainingen zullen bestaan uit o.a. aandachtsoefeningen 

(meditaties), bodyscans en bewegen, aangepast aan je 

eigen fysieke mogelijkheden. Hierbij ligt de focus op 

bewegingskwaliteit, houding en ademhaling.

Kosten

•  deelname in een groep van 4 tot 8 personen: 

   € 300 (± 2 uur) p.p.

•  Individuele deelname in overleg.

Je kunt je aanmelden door contact op te nemen met onze 

praktijk op 0515-531832 of info@fysiowymbrits.nl.

Sealkeatspartij bringt ferlit fjoerwurk yn de sporthal

4 jannewaris waard de earste partij fan Nije Moed yn 
2019 ferkeatst. Normaliter wurdt de lêste freed fan it 
jier de tradisjonele ooljebollenpartij ferkeatst yn de 
seal. Mar dat wie dit jier net it gefal en waard utweken 
nei de earste freed fan it nije jier. 

In 10-tal keatsers hie de wei nei de sporthal fûn en sa koe 

der om sân oere start wurde. Om’t it sealkeatsen op de 

woansdeijûnen gjin trochgang mear fine kin fanwege te min 

dielname, moasten de spulrigels sa no en dan efkes ophelle 

wurde út de grize massa. It partuer fan Nico de Boer, Hans 

Sikma en Dennis Damstra wist alle trije de partijen te winnen 

en sa de earste priis yn de wacht te slepen. It partuer fan 

Marco Damstra en Rijkel Dotinga kaam pas de twadde partij 

op stoom. Neidat sy yn de earste omloop mei 5 – 4 6 – 4 

ferlern hiene fan Nico, Hans en Dennis, gunden hja it partuer 

fan Tjerk Bakker, Tjitze Dotinga en Lieuwe Bergstra mar 1 

earst. En it partuer fan Bart Schuurmans en Jan Teade 

Nauta krige hielendal gjin boardsje oan de tillegraaf.

Útslach:
1e Nico de Boer, Hans Sikma en Dennis Damstra

2e Marco Damstra en Rijkel Dotinga

Mevr. Tine Huitema-Zijsling reageerde nog even op een 

artikel in het vorige Kypmantsje. Dat betrof het huis 

Galamagracht 53, waar begin 1900 de onderwijzer Jan 

Abma een boekwinkeltje had. ‘Yn dat hûs wenne, foardat 

Ruurd en Tettsje Roorda der wennen, dûmny Hengst mei 

syn húshâldster’. Over deze dominee vond ik nog het 

volgende. Geboren in Allingawier in 1869. Beroepen in de 

Hervormde gemeente Wolsum-Westhem in 1895, zijn enige 

gemeente, waar hij 48 jaar predikant was… Ging in 1943 

met emeritaat en vestigde zich met zijn huishoudster in IJlst 

in het pand Galamagracht 53. Daar overleed hij in 1953, 

oud 84 jaar. Hij werd, na een dienst in de Hervormde kerk te 

IJlst, begraven in Idsegahuizen bij zijn ouders. Zijn huis werd 

verkocht aan de fam. Roorda-Feenstra.

Frits Boschma

Ds. Johannes Hengst



‘Hoort Boeren, Burgers en Buitenlui hoort’
Voor 2019 wens ik u allen veel gezondheid en dat het 
maar weer een jaar vol activiteiten mag worden. 

2018 ligt achter ons, een mooi en sfeervol jaar met heeeel 

veeel activiteiten in IJlst, maar ook daar buiten. Ik heb 

geprobeerd u van mijn bezigheden op de hoogte te houden 

via dit prachtige maandblad ‘It Dryltser Kypmantsje’ en ik zal 

ook dit jaar weer mijn best doen om deze traditie voort te 

zetten. Eind november mocht ik de intocht van Sint Nicolaas 

aankondigen en op 28 december de 750-knaller als officiële 

afsluiting van het jubileumjaar 750 jaar stadsrechten. Per 

1 januari is er een eind gekomen aan de jarenlange 

samenwerking – bijna 30 jaar – tussen de VVV Zuidwest 

Friesland en mij. De samenwerking is in 1989 ontstaan 

vanuit de VVV IJlst en na vele fusies van de VVV geëindigd 

in VVV Zuidwest Friesland. VVV en ondergetekende hadden 

de laatste jaren al minder contact. Het was hoofdzakelijk 

een papieren verhouding en de rekeningen voor mijn inzet 

werden door hen afgehandeld. In goed overleg hebben we 

daarom de knoop doorgehakt en de samenwerking per 

31 december jl. beëindigd. Wat dit jaar brengen zal, ik weet 

het niet, maar ik zal mij weer inzetten om ús Drylts onder de 

aandacht van de toehoorders (waar dan ook) te brengen.

Tot horens en Zegt het voort, zegt het voort

Harmen de Vries

Stadsomroeper Houtstad IJlst 

Eegracht 24

Tel. 0515 532057

Renovatie Sudergotún afgerond

De renovatie van de ingang van de Sudergotún is vlak voor 

de jaarwisseling afgerond. Met een financiële bijdrage van de 

Rabobank en met inzet van vele leden kon deze klus onder 

de deskundige leiding van de voorzitter, Roel de Jong, 

worden geklaard. Een nieuw toegangshek en herbestrating 

van de ingang maken dat de tuin weer goed bereikbaar is. 

Het duurt nog even voor het nieuwe tuinseizoen begint, 

maar de ingang van de Sudergotún ligt er weer pico bello bij. 

De volkstuinvereniging heeft naast de Sudergotún ook nog 

de Himdyksktún. Op beide tuinen zijn nog enkele percelen 

beschikbaar voor volkstuinliefhebbers. Iedereen die interesse 

heeft kan contact opnemen met de voorzitter, Roel de Jong. 

Tel. 06 25 48 24 82.

Nieuw in IJlst: 

3 oktober vorig jaar heb ik, Desirée Berghout, de 
‘stoute schoenen’ aangetrokken en ben voor mezelf 
begonnen. En 7 januari was er dan mijn eerste 
feestelijke opening van Fit met Dees op Perron2 
in IJlst. 
Daar heb ik met enthousiaste deelnemers een Body 

Balans-les verzorgd. In deze les hebben we samen 

gewerkt aan soepelheid en evenwicht en totale 

ontspanning. In de lessen worden elementen uit de t'ai 

chi, yoga en Pilates gecombineerd maar zonder poespas. 

Na de les ga je met een opgeruimd en relaxt gevoel naar 

huis. 12 oktober was mijn opening van Fit met Dees in 

Sneek bij Enjoy Sports. Daar geef ik naast de Body Balans 

ook Barbell trainingen. Dat zijn lessen waar we met 

eventueel kleine gewichtjes en super motiverende muziek 

werken aan onze spierkracht en uithoudingsvermogen.

Sportieve groet,

Fit met Dees

www.fitmetdees.nl

Desirée Berghout



Ter gelegenheid van het 12,5 jarig jubileum van Tweewielers 

Van Beekhuizen hebben wij een verloting georganiseerd met 

als hoofdprijs een fiets. De opbrengst van de verloting zou 

volledig ten goede komen aan KIKA. Helaas is maar een 

beperkt aantal loten verkocht, waardoor de opbrengst 

slechts  € 120,00 bedraagt, welk bedrag inmiddels is 

overgemaakt naar KIKA. Het winnende lotnummer was 

0021. De nieuwe fiets is gewonnen door Rikst & Jan uit 

Wommels. De lijst met prijswinnaars van de kassabonactie 

hangt bij ons in de winkel. Wij willen graag iedereen 

bedanken die meegedaan heeft aan 

deze verloting.

Van Beekhuizen Tweewielers

Vanaf 12 januari tot en met 4 april 2019 worden op
de eerste verdieping van de centrale hal foto’s
geëxposeerd van Simon Pier Smit uit IJlst met als 
thema ‘in en om IJlst’. 

Verloting t.b.v. Kika door Van Beekhuizen Tweewielers

Miniatuurmolen De Rat

IJlst Tel: 0515-531664

vanbeekhuizen-tweewielers.nl

In het voorjaar is een zekere Reinier van Harn een 

dagje op de molen geweest om deze van alle kanten 

te fotograferen en op te meten. In zijn schuur heeft 

deze hobbyist de molen op schaal nagebouwd. 

Hoewel niet helemaal natuurgetrouw is het toch een 

heel leuk model geworden. Deze foto is genomen 

toen de molen in een tuincentrum stond opgesteld. 

Voor de liefhebber: de molen is te koop!

Een bijzondere aanbieding bij bakkerij de Boer 

op zondag 6 januari jl. 

Er stond trouwens geen prijs bij!

Expositie van foto’s ‘in en om IJlst’ 
in het Antonius Ziekenhuis Sneek

De Geeuw en Houtzaagmolen de Rat zijn objecten 

waar je niet omheen kunt. Vooral s ‘ochtends en 

s ‘avonds bij opkomende en neergaande zon, 

vier seizoenen lang, een zeer aantrekkelijk fotogebied. 

Daarnaast is IJlst met zijn overtuinen en intieme sfeer 

fotogeniek. Van jongs af aan is Simon actief foto-

graferend. Begonnen met een eenvoudige spiegel-

reflexcamera van Praktica en bijbehorende doka, 

nu met een Canon Full Frame. Altijd lopend (met of 

zonder camera) met een ‘fotograferend oog’, 

proberen de sfeer vast te leggen zoals die in 

werkelijkheid is, en net die plaat te schieten die 

uniek is. Voorkeur gaat uit naar natuurfotografie 

op en rond het water, landschappen en stedelijke 

architectuur.

Expositie	vanaf	12	januari	
tot	en	met	4	april	2019



 

NOTARISKANTOOR

ELLEMERS

Telefoon 0515 - 42 98 88   

E-mail info@notarisellemers.nl 

Website notarisellemers.nl   

Bezoekadres Oude Koemarkt 77-79, Sneek

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

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

Gratis inloopspreekuur, elke donderdag van 14.00-17.00 uur. 

Meesterlijk in persoonlijk advies.

Scheiden.
Goed regelen! 
Voor beide partijen...



 

Mijn Elfstedentocht: 
Met de handen net doen alsof je aan het melken bent

In het Kypmantsje van oktober hebt u kunnen lezen, 
dat de Elfstedenoorkonde van Age Osinga zich 
inmiddels in het Museum Houtstad IJlst bevindt. 
Het door mevrouw Osinga vertelde verhaal over de 
door haar man verreden Elfstedentochten is een 
aantal jaren geleden opgenomen in het boek ‘Mijn 
Elfstedentocht’ met als titel ‘Met de handen net 
doen alsof je aan het melken bent.’

In 1941 reed mijn man Age Osinga de Elfstedentocht met 

z’n vader, die hem nog te jong vond om de tocht te kunnen 

rijden, hij was toen net 18 jaar. Het was maar goed ook dat 

z’n vader mee was. Op de terugweg van Dokkum tegen de 

wind en zonder goede kleren, kreeg Age het zo koud dat hij 

erbij neerviel; daar lag hij op het ijs. Hij werd bij een boer 

naar binnen gedragen en met wat goede verzorging kwam 

hij weer bij. Wat nu, het leek daar de ‘Mokerheide’ wel, er 

was geen telefoon of zoiets. Hij voelde zich weer goed, dus 

de schaatsen moesten maar weer onder en maar verder 

rijden. Z’n vader zei: ‘Je moet met de handen net doen alsof 

je aan het melken bent, dan stroomt het bloed goed door.’ 

Zo zijn ze naar Franeker gereden. Het voelde allemaal weer 

goed en uiteindelijk zijn ze zonder problemen in Leeuwarden 

aangekomen. Het eerste kruisje! Voor de tocht van 

22 januari 1942 ging Age een dag eerder alleen naar 

Leeuwarden. Hij heeft daar bij mensen thuis geslapen en de 

volgende dag stond hij al vroeg op schaatsen. Nog twee 

mannen hadden bij dezelfde mensen geslapen, twee grote 

kerels, die ‘twee aan een stok’ reden, dat deden ze in die 

tijd wel meer. ‘Je kunt wel met ons mee’, zeiden ze, ‘dan 

moet jij maar voorop’. Age heeft later wel eens gezegd: ik 

hoefde alleen maar te glijden, het ging uit de kunst. Omdat 

hij voorop reed, kreeg hij na een tijdje wat last van een 

koude kleine man. Gelukkig moest een van de mannen ook 

even plassen, anders had hij het niet droog gehouden, zei 

hij achteraf. De tocht van ’42 was een mooie tocht zonder 

al te veel lastige momenten. Deze keer liep de route ‘om 

de zuid’, net als alle latere tochten. In Leeuwarden 

aangekomen kreeg hij z’n tweede kruisje. Op 8 februari 

1947 mocht je in alle steden starten. Age woonde toen in 

Heeg, dus hij startte in IJlst, met 25 anderen. Ze droegen 

toen een nieuwe ‘overall’ over de gewone kleren heen. 

Onder de kleren zaten kranten tegen de kou. In Workum 

stond een bord Brinta klaar, dat viel er natuurlijk goed in en 

met nieuwe moed werd de tocht voortgezet. Bij Bartlehiem 

kregen ze nog een beker warme chocolademelk en om 

ongeveer elf uur ’s avonds waren ze in IJlst terug. Hij wilde 

de volgende keer toch maar weer liever in Leeuwarden 

starten, maar het derde kruisje was binnen. Op 3 februari 

1954 reisde Age met z’n maat Ane Speerstra naar

Leeuwarden. Ze hebben daar bij een oom en tante 

geslapen. De weerberichten voor de tocht waren niet zo

best: harde wind en kou. Op de dag zelf viel het allemaal 

reuze mee. Op het IJsselmeer, tussen Hindeloopen en 

Workum, kwam de man met de hamer. Maar de een hielp 

de ander er weer bovenop en ze hebben de tocht tot een 

goed einde gebracht. ’s Avonds om een uur of zeven waren 

ze weer in Leeuwarden. Het vierde kruisje was een feit. 

14 februari 1956, we woonden intussen in IJlst. ’s Ochtends 

vroeg met een autobusje naar Leeuwarden, weer met z’n 

maat Ane Speerstra. Dat jaar was het niet zo’n zware tocht, 

maar wel een hele mooie. Age heeft al die tochten nooit 

kapotte schaatsen gehad en heeft alle vijf keer op ‘houtsjes’ 

gereden. In 1956 haalde Age het vijfde kruisje. Daar heeft 

hij later een oorkonde voor gekregen en die hangt nu al 

jaren in de kamer, met het tegeltje van het elfsteden-

bruggetje ernaast. En toen werd het 18 februari 1963, 

wat een tocht! Sneeuw, sneeuw en nog eens sneeuw. Ze 

hadden een late kaart deze keer en het was meer lopen 

dan schaatsen. 

’s Middags half zes kwamen ze in Franeker aan. Daar 

werd hun gezegd dat ze niet verder mochten, omdat het 

onverantwoord was. Het bericht kwam hard aan, maar ze 

hebben zich erbij neergelegd. Vijf tochten op houtsjes en dan 

nu voor het eerst op noren, en dan kom je niet verder dan 

Franeker. Dat was spijtig, maar het is een verstandig besluit 

geweest van het Elfstedenbestuur, heeft hij later wel gezegd. 

In 2004 is Age Osinga gestorven. Het virus is overgegaan op 

twee van onze kinderen. Een zoon heeft drie kruisjes (1985, 

1986 en 1997) en een dochter heeft één kruisje (1986). Ze 

hebben beide nu het brevet. Dus ons gezin is sterk 

betrokken bij de Elfstedentochten. Het is een mooi en echt 

Fries gebeuren waar we als Friezen trots op mogen zijn.

*Dit verhaal is afkomstig uit het boek

Mijn Elfstedentocht

Ware verhalen van en over gewone rijders

Door Bonne Stienstra & Pieter de Groot

Uitgegeven	in	2009	door	de	Friesche	Pers



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

Januari/februari aanbieding:

Om 2019 goed te starten, hebben wij voor u diverse E-Bike’s 
geselecteerd die nu in de aanbieding zijn voor: € 2.019,-

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

vanbeekhuizen-tweewielers.nl

De winterbeurtenactie loopt nog tot 28 februari a.s.

 
   



    Activiteitenaanbod van Nij Ylostins voor de maand jan/feb 2019 .            
Datum Activiteit               Tijd. 
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 

30 jan  Koffieochtend     09.45 

30 jan  Biljarten/kaartclub    14.00 

31 jan  Gymnastiek     14.00 

01 feb  Aquarelles     14.30 

03 feb  Koffie/theemomentje   15.00 

04 feb  Sjoelen     14.00 

05 feb  Creatief café     09.30 

06 feb  Koffieochtend     09.45 

06 feb  Biljarten/kaartclub    14.00 

07 feb  Gymnastiek     14.00 

07 feb  Zanguurtje     15.30 

08 feb  Aquarelles     14.30 

10 feb  Koffie/theemomentje   09.45

     

Datum          Activiteit                      Tijd. 
11 feb  Sjoelen      14.00 

12 feb  Creatief café      09.45 

12 feb  High tea      15.00 

13 feb  Kerkcontactochtend     09.45 

13 feb    Biljarten/kaartclub     14.00 

14 feb  Gymnastiek      14.00        
15 feb  Aquarelles      14.30 

15 feb  Bingo       19.30 

17 feb     Koffie/theemomentje    15.00 

18 feb  Sjoelen      14.00 

19 feb   Creatief café      09.30 

19 feb  Filmmiddag      15.00 

20 feb  Koffieochtend      09.45 

20 feb    Biljarten/kaartclub     14.00 

21 feb    Gymnastiek      14.00 

21 feb  Zanguurtje      15.30 

22 feb  Aquarelles      14.30 

24 feb  Koffie/theemomentje    15.00 

25 feb  Sjoelen      14.00 

                           Wilt u contact met ons opnemen, dat kan via 

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

Hervormde school in 1961

Deze mooie klassenfoto is ingestuurd door de oud-

IJlster Rients Hoekstra uit Nijesyl. Hij en Hessel 

Boschma (Oosthem) hebben de namen er bij gezocht. 

De foto is genomen op het plein van de school aan 

de Eegracht. Die wordt nu bewoond door de 

fam. Tj.S. Bakker.

Achter v.l.n.r.: Meester R. Schraa, Antje Heeringa, 

Diete de Leeuw, Durk de Jong, Eddy de Jong, Hessel 

Boschma, meester Van der Wal, Anne Nijdam, Tsjerkje 

de Jong, Tjeerd Nolles, Rink H. Zijsling, Rients Hoekstra 

(inzender), Corry J. Zijsling, juffrouw Visser uit Heeg.

Middelste rij: Anne R. Zijsling, Sjirk Hoekstra, 

Klaas G. Muizelaar, Jan Visser, Eugenie Cavaljé, 

Geertje Vlieger, Trijntje Feenstra, …van der Wal, 

Doetie Nolles, Alfred J. Zijsling.

Voor: Matty Deinum, Rieke Koopmans, Henk Doevendans, 

Grietje R. Zijsling, Corrie de Vries, Jan Stelwagen, 

Pierkje Westerdijk, Christien Troelstra, Klaas J. Muizelaar, 

Janko Schraa. daarachter Dick Hoekstra, Jopie Groenveld.

* Frits Boschma

Samen eten

Op 16 februari hopen we weer 

Samen te gaan Eten. Van oktober 

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



NIJS ÚT IT WAPEN

JANUARI 2019
Het blijft een cliché maar voor je het wist was 2018 ook alweer voorbij. Als 
afsluiting van IJlst750 hebben we een heerlijk stamppottenbuffet gehad en een 
muzikale afsluiting in de Utherne. We hebben veel mooie dingen mogen zien van 
deze stichting en hopelijk gaat dat ook dit jaar weer gebeuren! Ook was er veel 
vuurwerk en ook de oudejaars- en nieuwjaarsborrel waren gezellig en druk 
bezocht. In deze koude wintermaanden hebben ook wij weer een paar leuke items 
op de agenda staan.

Agenda

PUBQUIZ | Zondag 3 februari | 
16.00 UUR | De derde, en 1 na laatste, 
van het seizoen. Test je kennis in deze 
algemene quiz! Opgave per team van 
maximaal 6 personen via 
wapenvanijlst.nl

SEKSTIPS 2 | Donderdag 7 en 
vrijdag 8 februari | Na de succesvolle 
tournee van Theun Plantinga en 
Alexandra Alphenaar met “SeksTips 1, 
wat je van nichten leren kan” komt het 
duo terug met een volgende hilarische 
musical met nog meer smakelijke tips, 
prachtige verhalen, ondeugende 
anekdotes en prikkelende grappen. 
Bestel je kaarten via wapenvanijlst.nl

Valentijn | Donderdag 14 februari | 
Verras je Valentijn met een uitgebreid 
3-gangen menu. Reservering gewenst.

APK Blues Station | Zondag 
17 maart | 16.00 uur | Een optreden 
van APK Blues Station is een 
afwisselende show. Lekkere up-tempo 
nummers met soms een heerlijke slow 
blues. Muziek, die uitnodigt tot een 
biertje, een dansje en gezelligheid. 
Deze drie ouwe rotten in de Blues, 
Rock en Country geven je een prettige 
APK Blues Station servicebeurt That 
Keeps The Engine Running’.

Graag tot ziens in Stadsherberg ‘Het Wapen van IJlst’

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


