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Laat de IJlster klok weer luiden!
Waarschijnlijk hebt u het al gemist, het luiden van de klok van de Mauritiuskerk om 8.00, 
12.00 en 18.00 uur. Klopt, de klok kan niet meer luiden en de oorzaak: een defecte luidmotor 
van de kleine klok. Deze is afgebroken en kan niet meer gerepareerd worden. Maar ook de 
technische staat van de luidmotor van de grote klok laat te wensen over. De laatste jaren 
heeft de eigenaar, de Stichting tot behoud van monumenten in de gemeente Súdwest-
Fryslân, ca. € 80.000,- geïnvesteerd in herstelwerkzaamheden aan de toren, welke werkzaam-
heden mede mogelijk waren dankzij de financiële steun van een aantal fondsen. Voor herstel 
van de luidmotoren is echter geen geld meer en sponsorverzoeken hebben slechts een 
beperkt bedrag opgeleverd. Maar het kan toch niet zo zijn, dat IJlst nu het luiden van de klok 
moet missen! Daarom vinden wij dat we met elkaar moeten zorgen dat de luidmotoren 
worden hersteld.

Hoe zit het eigenlijk met het eigendom van de toren? Is die 

niet van de kerkelijk gemeente? Nee, al sinds de Franse 

overheersing van ons land (1795-1813) niet meer. Napoleon 

verordonneerde dat alle kerktorens eigendom werden van 

de burgerlijke gemeente. In die tijd verkeerden kerk en 

toren al in een bouwvallige toestand. Al de gehele 18e eeuw 

had het stadsbestuur grote sommen geld moeten besteden 

aan onderhoud en herstel vanwege voortdurende verzak-

kingen van de fundering. Kerkvoogden en stadsbestuur 

besloten daarom tot nieuwbouw aan de Eegracht, op de 

plaats van de vroegere koemarkt. Omdat de toren stads-

eigendom was, moest de burgerlijke gemeente zorgen 

voor de bouw van een nieuwe toren. De kosten werden 

oorspronkelijk geraamd op fl. 5.000,- maar bedroegen 

uiteindelijk fl. 2.500,- meer. De gemeente IJlst ging in 

1984 op in de nieuw gevormde gemeente Wymbritseradiel, 

die toen eigenaar werd van de toren. Na de volgende 

gemeentelijke herindeling werd de gemeente Súdwest-

Fryslân eigenaar, waarna de op 1 januari 2011 opgerichte 

Stichting tot behoud van monumenten in de gemeente 

Súdwest-Fryslân het eigendom verkreeg van in totaal 

23 monumenten, waaronder de IJlster toren. Voor herstel 

en onderhoud van deze monumenten is de Stichting 

grotendeels afhankelijk van fondsen en sponsoring. Nu dit 

voor herstel van de luidmotoren van de IJlster toren helaas 

onvoldoende soelaas biedt, zijn wij van mening, dat het 

mooi zou zijn als wij als ‘IJlst’ hieraan ook een steentje bij 

zouden dragen. Hiervoor worden plaatselijke organisaties 

benaderd, maar ook willen wij door middel van het 

organiseren van activiteiten geld inzamelen voor het herstel 

van de luidmotoren, waarvan de kosten op ca. € 5.000,- 

worden geraamd. Wij hopen met deze activiteiten de nodige 

gelden binnen te halen, opdat de torenklok weer op de zo 

vertrouwde tijden kan luiden. 

Helpt u ons? 

Dat kan door een bijdrage over te maken op bank-

rekeningnr. NL20 INGB 0009 2598 62 ten name van 

It Dryltser Kypmantsje, dat voor dit doel is opengesteld. 

Vermeld bij uw betaling: bijdrage luidmotor. De komende 

tijd zullen wij de nodige activiteiten ontwikkelen, waarvan de 

opbrengst geheel ten goede zal komen aan de luidmotoren 

en de verlichting van de wijzerplaat. Door middel van 

publicaties in het Kypmantsje houden wij u op de hoogte.

De werkgroep herstel luidmotoren,

Jolanda Smit, Gosse de Jong, Klaasjan Kuperus 
en Edsko Hekman
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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 Stichting It Dryltser Kypmantsje

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
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verenigingen
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

Biljartvereniging 'De Afstoot' - Stadsherberg
Elke dinsdag- en donderdagmiddag van 13.00 tot 17.00.

CMV Concordia IJlst
Maandagavond van 19.30 – 21.45 in de Utherne
Jeugdkorps Tusken de Noaten
Vrijdagmiddag van 16.30 – 17.30 in de Utherne

Damclub IJDC - Stadsherberg
Elke maandagavond om 20.00 uur, van september tot april

Jeu de Boules vereniging 'De Dryltser Smytmantsjes'
Elke donderdagmiddag om 14.00 uur achter It Podium.

Kyokushin Karate IJlst - MFC de Útherne
Dinsdag jeugd 17.00-18.00 en 18.00-19.00,
volwassenen 19.00-20.30
Donderdag jeugd 18.00-19.00, volwassenen 19.00-20.00 
Informatie: Fokke Rosier, 0515-53 22 34 / 06-50 657 648

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

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

Vrouwenkoor 't Roer om' - Stadsherberg
Eénmaal per veertien dagen op donderdag van 19.45 
tot 22.00. Zie voor de data de agenda.

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
september
23          Mantelzorgcafé - Eehof, vanaf 13.30 uur

23 PGIJ Pre-preekgroep - Eehof 9.30, tel. 531292

28 Kapsalon De Kap* - dag in het teken van  

 Stichting Haarwensen

29 PGIJ - infoavond kloosterweekend 1 en 2 feb 2020

 Stadslaan 18, 19.30 uur, tel. 53292

oktober
1 KBO-PCOB Sneek e.o. - Leven en werken achter

 tralies, Schuttersveld, 14.30 uur

1 PGIJ - ds. De Haan uit Oosterzee vertelt, Eehof,

 19.45 uur, tel. 532229

3 PGIJ - Open avond mediteren, Eehof,

 19.45 uur, tel. 532229

6 PGIJ - Leesgroep 'Wees onzichtbaar'  van Murat

 Isik, Eehof, 19.45 uur, tel. 06-14 564 362

9 PGIJ - Kerkcontactochtend met KBW, Nij Ylostins,

 9.45 uur, tel. 531292

9 PGIJ - ABC-bijbelgespreksgroep, De Smak 6, 

 19.45 uur, tel. 533139

10 PGIJ - Vredesduivenproject, Eehof,

 19.30 uur, tel. 532558

12 Himstermerk - Dorpshuis It Himsterhûs,  

 Oosthem, 10.00-14.00 uur

12 Samen Eten - De Schaapskooi

14 Vrouwen van Nu - Dhr. De Vries over zijn werk als

 woordvoerder politie en Opsporing Verzocht,

 Het Wapen van IJlst, 20.00 uur

15 PGIJ - Bijbelgespreksgroep, Eehof,

 9.30 uur, tel. 531292

15 Ledenvergadering Stadsbelang IJlst,
 de Utherne, 19.30 uur

21 PGIJ Pre-preekgroep - Eehof 9.30, tel. 531292

23 KBO Sneek - 60-jarig jubileum, St Martinuskerk

 en Schuttersveld, 10.00 uur

23 Kenniscafé - Friesland al in 2030 klimaatproof?

 spreker Ruud Koornstra, Noorderkerkzaal Cultuur

 Kwartier Sneek, 19.45 uur

30 PCOB Sneek e.o. - Provinciale Ontmoetingsdag

 Kurioskerk Leeuwarden

www.hovenierydgroeneveld.nl • info@hovenierydgroeneveld.nl
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     “ 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 



Foto: Sophia van der Meulen uit IJlst (copyright)

Kenniscafé 23 oktober a.s. Sneek

Friesland al in 2030 klimaatproof? Het kan!
De energietransitie speelt een sleutelrol in de klimaatplannen 

van het kabinet. Of we het willen of niet, we krijgen in ons 

dagelijkse leven binnen afzienbare tijd allemaal te maken met 

de overgang van fossiele brandstoffen naar duurzame, 

schone energie. Vervoer gaat straks steeds meer via 

elektrische auto’s, ons huis moet op een duurzame manier 

worden verwarmd met biogas of warmtepompen en het 

opwekken van eigen energie met zonnepanelen is nu al 

razend populair.

Op 23 oktober a.s. organiseert platform & community 

De uitdaging haar eerste kenniscafé over de vraag of en 

hoe Friesland al in 2030 volledig op duurzame energie kan 

draaien. Aanvang 19.45 uur, locatie Noorderkerkzaal van 

Cultureel kwartier Sneek.

Hoofdspreker deze avond is Ruud Koornstra.

Wie is Ruud Koornstra?
Ruud Koornstra is de meest activistische ondernemer van 

ons land, op verzoek van het kabinet probeert hij als landelijk 

energiecommissaris een versnelling van de energietransitie 

te organiseren door ons als 

burgers en bedrijven over te 

laten stappen op duurzame 

energie. Als we de Nederlandse 

creativiteit, onze innovatiekracht, 

geld en ondernemerszin aan 

elkaar koppelen in de strijd tegen 

de klimaatverandering, dan halen 

we volgens Ruud met gemak 

de doelstellingen van het klimaat-

akkoord van Parijs. Als Ruud in 

de jaren tachtig na drie jaar met de pabo stopt, begint hij 

met een schoolvriend filmpjes te maken voor een reclame-

bureau. Dat groeit in 1987 uit tot een productiebedrijf van 

tv-programma’s (Lingo, Wie is de Mol?, Breekijzer) dat hij in 

1999 weer verkoopt. Daarna wordt hij duurzaam ondernemer 

met bedrijven als Oxxio (het eerste en snelst groeiende 

100% groene stroombedrijf) en Lemnis Lighting (de 

uitvinders van de hedendaagse ledverlichting).

Waarom De uitdaging?
Een nieuwe duurzame 

samenleving vraagt om 

flexibiliteit en nieuwe econo-

mische modellen. En om 

samenwerking en kennis 

delen. Platform De uitdaging 

is een dynamische ontmoe-

tingsplek waar programma’s 

worden georganiseerd over 

thema’s die variëren van 

duurzame energie tot de nieuwe democratie, van 

biologische landbouw tot groen toerisme. De vorm kan 

variëren van stadsgesprek tot theatercollege. Maar altijd 

bijeenkomsten met inspirerende en boeiende gastsprekers 

in of rond Sneek.

Wil je meer weten?
Kijk dan op onze website www.deuitdaging.frl of bel met 

Thea van Wijk 0515-228000 of stuur een mail naar 

info@vanwijkproducties.nl.

27 september 2019: Fakkeljûn
Vrijdagavond 27 september a.s. is het weer zover! De 
Fakkeljûn! Ter afsluiting van het wandelseizoen 2019 
organiseert de IJlster stadswandeling van 20.00 tot 
22.00 uur, onder auspiciën van de Stichting Beleef 
IJlst en met medewerking van buurtvereniging Ald 
Drylts, de Fakkelavondwandeling.

U kunt een wandeling maken over de Ee- en de 

Galamagracht, welke feeëriek verlicht zullen worden d.m.v. 

olielampen, fakkels, gelpotten, vuurkorven en waxinelichtjes 

langs de straatkant en in de voortuinen langs de Ee. De 

straatverlichting zal tussen 20.00 en 22.00 uur in Oud-IJlst 

op een zacht pitje branden. Onderweg treft u op meerdere 

plaatsen muzikale optredens aan. De Doopsgezinde kerk is 

open en daar kunt u kennis maken met meerdere IJlster 

kunstenaars en met muziekoptredens. De fakkelavond staat 

dit jaar in het teken van ‘De winkeltjes op de gracht’. Gidsen 

van de stadswandeling wandelen met bezoekers over het 

eerste deel van de Galamagracht (tussen de nrs. 18 en 49) 

en vertellen daar over de talloze winkeltjes van vroeger. 

Vertrekpunten: bij Galamagracht 18 en Galamagracht 49 

(oude stadhuis). Wilt u verlicht Oud-IJlst ook eens vanaf het 

water bekijken? Ook dat kan. Vanaf 20.00 uur vertrekt elke 

10 minuten een elektrisch aangedreven boot voor een 

tochtje door de Stads Ee en de Westelijke Dijgracht, waar 

de oevers eveneens verlicht zullen zijn. Deze avond voor 

en door IJlst, waarbij uiteraard iedereen welkom is, wordt 

ook dit jaar weer 100% vanuit vrijwilligheid georganiseerd. 

U bent van harte welkom!

Met vriendelijke groet,

De organisatie,

Hans Berveling

Klaasjan Kuperus

Edsko Hekman



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



‘Hoort Boeren, Burgers 
en Buitenlui hoort’
Ik had toegezegd om u bij te ‘praten’ over het inter-
nationale concours in het Duitse Neustadtgödens. 
Het begon met het aanmelden voor dit internationale 
– in het teken van 475 jaar Neustadtgödens – 
gebeuren en dat deden we bij de omroeper (Ausrufer 
in het Duits) van Neustadtgödens, Hinrich Janssen. 

Daarbij moesten we ook opgeven op welk adres we 

logeerden. Jan Sjoerd had dit geregeld en zo was er een 

appartement geboekt in Schortens. Dan is het zover dat je 

teksten gaat maken en wat doe je dan? Ik had ervoor 

gekozen om IJlst onder de aandacht te brengen van de 

Duitsers en dan in een roep met zowel Duitse als Friese 

tekstdelen. Het viel niet mee om dit te schrijven, maar ik 

heb het wel gedaan. Of er ook een 2e tekst geroepen 

moest worden was onduidelijk, dus volstond ik met het 

schrijven van 1 roep. Dan moet je ook nog een cadeau

voor de burgemeester meenemen. Dat werden de bekende 

folders van Drylts en de schaatsen met oorkonde (ook in 

het Duits) aan het geel/blauwe lint. Na dit alles geregeld te 

hebben ging ik vrijdag 28 juni naar Sneek om daar Jan 

Sjoerd op te halen voor ons weekend omroepen in 

Duitsland. Het was mooi en warm weer, ik mag wel zeggen 

erg warm. Via wat omzwervingen in het noorden van ons 

buurland – vanwege een verkeersongeval – kwamen we op 

ons logeeradres aan en hebben daar eerst de spullen uit de 

auto geladen. Toen zijn we naar Neustadtgödens (een km. 

of 8 verderop) gereden waar we in een grote feesttent 

hartelijk ontvangen werden. Er was zelfs een grote tafel 

voor ons gereserveerd. Hier troffen we ook de eerste Duitse 

Ausrufer en Nederlandse collega’s. Voor we het wisten 

zaten we midden in de zgn. Kultureller Abend met muziek-

optredens van lokale groepen en personen. Eén van de 

hoogtepunten was dat we ons als Nederlandse omroepers 

moesten voorstellen aan het aanwezige publiek. Een feest 

op zich om in het kort te vertellen waar je vandaan komt 

enz. Ook aan deze avond kwam een eind en gingen we 

terug naar ons appartement. De volgende ochtend waren 

we uitgenodigd om een bunker in Sande te bekijken. Dit 

was een bunker uit de Tweede Wereldoorlog en de 

Engelsen hadden geprobeerd deze op te blazen. Dit is 

slechts gedeeltelijk gelukt en hierdoor is de bunker 18° uit 

het lood gezakt. Als je binnen bent ervaar je dat het beste 

want je hele evenwichtsgevoel sloeg op hol. Een bijzondere 

ervaring en een enthousiast verhaal van de omroeper van 

Neustadtgödens en zijn vaste assistent Dirk Arnskötter. 

Om 12.00 uur stond de officiële ontvangst bij de 

burgemeester op het programma, dus het omroeperspak 

aan en het cadeau overhandigen. Ook deze hele happening 

vond plaats in de feesttent. De burgemeester, Stefan 

Eikelenburg, nam de schaatsen dankbaar in ontvangst. 

Ook vond hier de loting van de opkomstvolgorde voor 

het concours plaats. 

Dit alles werd gevolgd door een optocht door de stad met 

een korps voorop en wij als gasten erachteraan. In de stoet 

ook veel plaatselijke verenigingen. Daarna waren we vrij en 

zijn we met de al eerdergenoemde Dirk naar huis gegaan

en hebben we bij hem in de ‘mancave’ de Oranje 

Leeuwinnen zien voetballen. Puur gezellig en zeer gastvrij. 

Dan eindelijk de dag van het concours, zondag 30 juni en 

het was nog steeds erg heet maar wel met een beetje meer 

wind zodat het uit te houden was. Er waren totaal 18 

omroepers, waarvan 10 van het Duitse Ausrufer Gilde en 8 

van onze vereniging. Het bleek dat we toch 2 roepen 

moesten doen, dus de pen ter hand genomen en een tekst 

in elkaar gezet. Dit ging eigenlijk best wel goed, komt 

waarschijnlijk omdat je al verschillende dingen had 

meegemaakt in dit feestelijke stadje. In de stad was een 

grote markt georganiseerd, ook in het teken van 475 jaar 

stadsrechten. Een bijzondere ervaring om dit mee te maken. 

We hadden een mooie locatie waar we moesten omroepen 

nl. vlak bij het beeld van een omroeper. Na het roepen van 

beide teksten was het wachten op de juryuitslag. Het 

concours was voor de titel ‘beste internationale omroeper’ 

en om de ‘Deutsche Meistertitel’. De eerste prijs was voor 

Bertus Krabbe uit Kampen en de Duitse titel was voor 

Michael Biedendieck uit Glandorf. Het was voor hem het 

eerste concours waar hij aan mee deed, u kunt zich zijn 

vreugde EN verbazing voorstellen toen hij als kampioen naar 

voren werd geroepen. Jan Sjoerd eindigde als 4e en ik 

eindigde op een 5e plaats. Tevreden zijn we voor de laatste 

keer naar Schortens gereden, de pakken uitgehangen 

(vanwege de hitte erg doorweekt) en hebben we, samen 

met enkele andere omroepers, een Grieks restaurant in 

Sande opgezocht en heerlijk gegeten. Maandag 1 juli terug 

naar het heitelân gereden met een voldaan gevoel. De 

volgende keer zal ik u op de hoogte brengen van mijn 

andere ervaringen.

Tot horens en Zegt het voort, zegt het voort

Harmen de Vries

Stadsomroeper Houtstad IJlst 

Eegracht 24

Tel. 0515 532057



Nieuw in IJlst...

Ylostinslaan 72, IJlst

06 - 46042130    
villakindervreugd@gmail.com

Gastouderopvang
Villa Kindervreugd

Kinderen 0-12 jaar 
welkom

Rogmolewei 4, 8651 EP IJlst, 0515-532453
schildersbedrijffolkertdevries.nl

- Binnen en buiten schilderwerk.
- Wanddecora e behang/fotobehang en glasvlies.
- Plaatsen van glas o.a. enkel, dubbel glas, gehard of veiligheidsglas.   
                    - Reclamewerk o.a. autobele ering 
                  ruitenbes ckeren en bootnamen.

schildersbedrijffolkertdevries.nl

- Binnen en buiten schilderwerk.
- Wanddecora e behang/fotobehang en glasvlies.
- Plaatsen van glas o.a. enkel, dubbel glas, gehard of veiligheidsglas.   
         - Reclamewerk o.a. autobele ering 
             ruitenbes ckeren en bootnamen.

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

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Entree: €15,- (incl. hapje en drankje) 

Opgave voor 19 oktober: 

ladiesbingohimsterhus@gmail.com  

 

 



Van de stamtafelVan de stamtafel

Historische verhalen over IJlst
Zoals in april van dit jaar bij de laatste lezing is aan-
gekondigd, organiseert de Werkgroep Historie een 
2e lezing over 4 historische onderwerpen die gaan 
over IJlst.

1) ‘Het hout en IJlst en de logistiek om het hier te brengen’, 

door Jan Tabak en Simon Jellema, molenaar van Molen 

de Rat.

2) ‘Schipperen in IJlst’ door Pieter Nijdam, die gewoond 

heeft op de Eegracht. Zijn vader, Gerrit Nijdam, was vroeger 

strontschipper in IJlst. Pieter voelt zich nog steeds nauw 

verbonden met IJlst.

3) ‘Fertelling oer Dryltser komelkers en Dryltser boeren yn it 

tiidrek 1940 tot 1960’, door Rinke Schilstra.

4) Een ‘kuierke’ over het IJlster kerkhof, door Frits 

Boschma.

De lezingen zullen worden ondersteund met beeldmateriaal. 

Vier verschillende verhalen door een vijftal sprekers. Na het 

jubileumjaar 2018 zijn de meeste sprekers wel bekend. Zij 

staan garant voor een boeiende bijeenkomst. De avond 

wordt gehouden op 13 november 2019 weer in de 

Doopsgezinde kerk, Eegracht 28 in IJlst. Gezien het 

aantal lezingen beginnen we om 19.30 uur. Vanwege de 

beperkte ruimte in de kerk willen we u verzoeken om u op 

te geven via de website info@ijlst750.nl. Ook kunt u zich 

opgeven op het VVV-kantoor, telefoon 535318, 

Geeuwkade 4. Als bijdrage in onze onkosten vragen we 

u € 2,50 entree. Dit is inclusief koffie of thee in de pauze. 

We zien uw komst graag tegemoet op woensdag 
13 november 2019 in de Doopsgezinde kerk.

Werkgroep Historie IJlst

De overkluizing omstreeks 1955

Oproep: 
Wie zoekt er een betaalbare huurwoning in IJlst?

Stadsbelang IJlst zit al geruime tijd met de 
gemeente aan tafel om naar het voorzieningen-
niveau voor de toekomst te kijken. 
Daar hoort ook huisvesting voor jongeren bij. Om 

een goed beeld te krijgen van de vraag naar kleine, 

betaalbare huurwoningen in IJlst, roepen we hierbij 

jongeren (of ouders van jongeren) zich te melden 

via info@stadsbelangijlst.nl. 
Ook alleenstaanden of kleine huishoudens die op 

zoek zijn kunnen zich melden.

‘Ander weertje mannen.’ ‘Zeg dat wel Piebe, dat warme 

weer is niks waard voor mensen van onze leeftijd.’ ‘Ik ben 

nou weer wat vaker bij de weg, dat ik was kortgeleden weer 

eens in Nijezijl. Dat daar bij de oude melkfabriek komt ook 

niet veel verder, wel. Dan weer wordt er gewerkt en dan ligt 

het weer een tijd stil. De directeurswoning is ook nog niet af 

en praat me niet over de piip. De bomen groeien daar bijna 

letterlijk tot de hemel. Er liggen nu wel fundamenten voor 

woningen of appartementen of zo wat heen en er staan 

wat stapels stenen, maar ik heb geen benul wat daar moet 

komen.’ ‘Er is anders wel verlet van woningen, Piebe, er is 

geen nieuwbouw meer in IJlst en er is ook al weinig te 

koop.’ ‘Zeg dat wel en wat er te koop staat is voor veel 

mensen onbetaalbaar. Wie heeft er nou een miljoen of 

anderhalf miljoen zo los in de kontzak? Voor jongelui, die in 

IJlst willen wonen, is er niets te koop, die moeten van armoe 

wel naar Sneek of naar de omkriten. En met de plannen 

voor Nij Ylostins en het gemeentehuis komt het ook al niet 

veel verder.’ ‘Dat kan nog wel jaren duren, Piebe, voor dat 

allemaal klaar is.’ ‘Klopt mannen, dat dat allemaal zo lang 

moet duren. Als daar appartementen komen, dan zul je zien 

dat wat oudere IJlsters daar naar toe gaan. Dan komen er 

weer huurhuizen en koopwoningen vrij en kunnen de 

jongeren ook weer wat om zich heen kijken.’ ‘Dat oude 

winkelpand van Speerstra is nu tijdelijk een soortement 

galerij geworden.’ Galerie bedoel je zeker, Piebe.’ ‘Ja, dat 

zei ik toch. Ik wist niet dat IJlst zoveel talent had. Het blijft 

een kwestie van smaak, maar er is toch wel leuk spul te 

zien. Er wordt wat afgeschilderd, gedicht en gebakken. 

Leuk om dat ook eens te zien. Nou mannen, ik zal weer 

eens naar mem, zien wat die er weer van gebakken heeft, 

maar dan voor het middagseten.’



                         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

organiseert:

Himstermerk
12 oktober 2019, 10.00-14.00 uur

Dorpshuis It Himsterhûs, 
Oosthem

Heeft u goederen die in goede staat zijn en die u 

af wilt staan en prima voor anderen te gebruiken 

zijn? En…draagt u It Himsterhûs een warm hart 

toe? Breng deze goederen dan in voor de 

Himstermerk.
De opbrengst is bestemd voor onderhoud aan 

het gebouw.

De goederen kunnen door ons worden 

opgehaald.

Bel of mail naar:

Jeltje Kroes, 06 30013341, jellykroes@hotmail.

com of

Harm Boschma, 06 33039665, boschmah@

hotmail.com

 

Benieuwd naar de 
modetrends en kleuren van 

het nieuwe seizoen?

Loop dan gezellig over de 
rode loper bij ons binnen op

Zaterdag 28 september!!

Dit is de dag van de Stichting 
Haarwensen van de Kap* 

(zie elders in dit blad).

Ook wij willen hier een 
steentje aan bijdragen!

(Kijk voor acties die dag bij ons in 
de winkel)



IJlster ljeppers in de prijzen bij Friese en Nederlandse 
Kampioenschappen fierljeppen
Nog nooit in de geschiedenis werden de Friese 
kampioenschappen fierljeppen op zondag 
versprongen. Zaterdag 10 augustus was de wind 
de grote boosdoener zodat de wedstrijdleiding de 
moeilijke beslissing moest nemen om de wedstrijd 
een dag uit te stellen. 

En achteraf een hele juiste beslissing, want wat werd er, 

ondanks dat er nog veel wind stond, ongelofelijk ver 

gesprongen. Ook de ljeppers van de afdeling IJlst sprongen 

uitstekend.

Bij de meisjes op het FK was de grote verrassing toch wel 

Hanneke Westert. Nog maar net springend in de 1e klas 

wedstrijden, sprong ze een nieuw persoonlijk record van 

14.99 mrt. Helaas kwam ze 1cm. tekort, want ook Fries 

Kampioen Femke Rispens van de afdeling Grijpskerk 

sprong 14.99 mrt, maar haar 2e afstand was beter. 

Hierdoor werd Hanneke 2e. Lisse van der Knaap uit IJlst 

werd 3e met een afstand van 13.97 mrt. Tijdens de 

Nederlandse kampioenschappen behaalde Lisse van der 

Knaap ook het brons, echter nu met een afstand van 14.49 

mrt en kwam hiermee dicht bij haar PR van 14.69 mrt.

Bij de dames pakte Anna-Jet Leyenaar uit IJlst met een 

afstand van 15.04 mrt. knap het zilver op het FK. Hier was 

het goud voor nationaal recordhouder Marrit van der Wal 

van de afdeling It Heidenskip. Zij verbeterde het schans-

record en tevens kampioensrecord met 16.63 mrt. 

Het brons ging naar Sigrid Bokma met een afstand van 

14.19 mrt

Bij de jongens ging de Friese titel naar topfavoriet Rutger 

Haanstra met een afstand van 16.78 mrt. De 2e en ook 

3e prijs in deze categorie gingen wel naar de afdeling IJlst. 

De laatste weken goed in vorm verkerende Riemer Durk 

Krol uit Heeg mocht het zilver in ontvangst nemen met een 

afstand van 16.41 mrt. Het brons ging toch wel verrassend 

naar Bouwe Westert uit Sneek met 15.74 mrt.

In de categorie Junioren haalde favoriet Wietse Nauta uit 

IJlst de finale bij het FK niet. Daarentegen zorgde club-

genoot Abe-Luuk Stedehouder voor een grotere verrassing. 

Hij had een persoonlijk record van 16.80 mrt. en verbeterde 

dat in de finale tot 18.11 mrt. Helaas kwam hij 4 cm. tekort 

voor de titel. Deze ging naar Jesper Demmer met 18.15 mtr. 

Ondanks het zilver op het FK kon Stedehouder zijn geluk 

echter niet op. Het brons ging naar Folkert Veldstra uit 

Akkrum, maar springend voor afdeling IJlst, met een afstand 

van 16.90 mrt.

Wat tijdens het FK niet lukte, lukte bij het NK wel. Wietse 

Nauta zorgde voor een zeer grote sensatie. In zijn aller-

laatste sprong verpulverde hij zijn PR van 19.19 mrt. en 

sprong 20.37 mrt. Een geweldig nieuw PR met meer dan 

een meter verbeterd, dat uiteindelijk goed was voor de 

zilveren medaille. Het goud ging in deze categorie met maar 

8 cm. meer naar de topfavoriet, Reinier Overbeek, met een 

afstand van 20.45 mrt.

Bij de senioren waren alle ogen tijdens het FK gericht op 

Thewis Hobma. Hij verkeerde de weken voor het FK in 

bloedvorm. In de laatste sprong voor de finale ljepte hij naar 

een geweldige afstand van 21.41 mrt., 2 cm. verwijderd van 

zijn pr. Waar een ieder al dacht dat dit de winnende sprong 

van de dag zou zijn, kwam zijn concurrent Nard Brandsma 

met een geweldig antwoord. Brandsma sprong naar een 

afstand van 21.68 mrt. Een nieuw Fries Record en dus goed 

voor de Friese titel. Thewis Hobma moest dus ondanks een 

geweldige afstand van 21.41 mrt. genoegen nemen met het 

zilver op het FK. Het brons was voor Freark Kramer met een 

afstand 20.79 mrt. Nog nooit was er zo ver gesprongen bij 

de senioren op het Friese Kampioenschap.

Wietse Nauta won dit jaar met overmacht het totaal-

klassement bij de junioren. Nauta wist vanaf het begin van 

het seizoen 11 dagtitels op rij te winnen en mocht dan ook 

het gehele seizoen de leiderstrui om zijn schouders dragen. 

Thewis Hobma daarentegen wist tijdens de laatste wedstrijd 

het leidersshirt te veroveren. Het hele seizoen geen enkele 

keer het shirt gedragen, maar na de laatste wedstrijd alsnog 

aan kop. Dit was bovendien de enige prijs die Hobma nog 

nooit had gewonnen, want in juli veroverde hij ook voor het 

eerst in zijn lange fierljepcarrière de NFM-titel in It 

Heidenskip.

We kunnen terugzien op een geslaagd seizoen. Op vrijdag 

13 september zijn er als afsluiting van het seizoen nog de 

clubkampioenschappen.

 
Prijswinnaars NK fierljeppen 2019

 

Klassement winnaars 2019



=

IJlster ljeppers succesvol bij Friese en 
Nederlandse Kampioenschappen Fierljeppen
Het Fries kampioenschap fierljeppen voor de jeugd 
leverde Fierljepferiening Drylts, dat voor de zevende 
keer de organisatie in handen had, twee titels en een 
tweede en derde plaats op. 

Bovendien werden er ook nog eens twee schansrecords 

verbroken. De grootste spanning zat in de wedstrijd bij de 

jongens 11 en 12 jaar. Op voorhand streden Timo van der 

Knaap (IJlst) en Riemer Zijlstra in die categorie met Mads 

Tolsma (Winsum) en Sietse Lefferts (Buitenpost) om drie 

plekjes in de finale. Met afstanden boven de 10 meter 

legden de talenten elkaar in de voorronde al het vuur aan de 

schenen. In de finaleronde sprong Timo van der Knaap een 

nieuw PR van 10.66 mrt. Uiteindelijk was dit goed voor 

zilver, want het goud ging naar Mads Tolsma met 11.02 

mrt., die hiermee het schansrecord evenaarde. Het brons 

bleef in IJlst en was voor Riemer Zijlstra met 10.31 mrt.

Bij de meisjes 11 en 12 jaar was er wel succes voor de 

thuisclub. Hylkje Hoekstra uit Oudega zette een geweldige 

afstand van 9.67 mrt. (nieuw PR) neer, waar haar 

concurrenten Berber Haanstra (zilver) en Emma Klijn 

Velderman (brons) niet meer overheen sprongen.

Bij de meisjes t/m 10 jaar deed Vienne van der Knaap 

hetzelfde, maar dan met overmacht. Haar 8.91 mrt. in haar 

tweede poging betekende een schansrecord en ze zette de 

concurrentie daarmee voor een onoverbrugbare opdracht. 

Heidenskipsters Nynke Klijn Velderman en Nynke Kampen 

werden tweede en derde.

Reinder Haanstra (It Heidenskip) veroverde met 8.92 mrt. 

de titel bij de jongens t/m 10 jaar. Hij troefde Daan Postma 

(Burgum) en Jorrit Bouwstra (Winsum) af.

   

   

Vienne van der Knaap uit IJlst heeft ook op de schansen 

van It Heidenskip het Nederlandse Kampioenschap 
fierljeppen bij de jeugd meisjes t/m 10 jaar veroverd. Nadat 

ze eerst in IJlst nog de Friese titel bij de meisjes won, pakte 

ze nu met een afstand van 8.10 mrt, tevens een schans-

record, ook de Nederlandse titel. Het zilver ging mee naar 

Holland en was voor Gemma van Oosterom met een 

afstand van 8.04 mrt. Nynke Klein Velderman uit Koudum 

pakte met 7.63 mrt. het brons. Femke Valkema uit 

IJsbrechtum werd met 6.52 mrt. 6e.

Hylkje Hoekstra uit Oudega, drie weken geleden nog Fries 

Kampioen bij de meisjes 11 en 12 jaar, lukte het net niet 

zich in deze categorie te plaatsen voor de finale. Zij bleef 

steken op een 6e plaats met een afstand van 7.96 mrt. De 

Nederlandse titel ging hier naar Jeltske Terpstra van de 

afdeling Winsum met een afstand van 8,46 mrt.

De titel bij de jongens t/m 10 jaar bleef in It Heidenskip en 

was voor Reinder Haanstra met 8,99 mrt.

Bij de jongens 11 en 12 jaar werd Timo van der Knaap uit 

IJlst 5e met een afstand van 9,57 mrt. Ook zijn clubgenoot 

Riemer Zijlstra viel net buiten de prijzen en werd 4e met een 

afstand van 9,61 mrt. De titel in deze categorie ging ook 

naar de afdeling Winsum. Met 10.50 mrt. pakte Mads 

Tolsma uit Berlikum de Nederlandse titel.

 

Stadsbelang IJlst: 
ledenvergadering op 

15 oktober 2019

Staat deze datum ook al in 
uw agenda?

 

 

Wij hopen u die avond te ontmoeten om mee te denken en 

te praten over het voortbestaan van Stadsbelang. In de 

dagelijkse praktijk merken wij dat de huidige vorm van 

stadsbelang onvoldoende werkt, niet meer echt van deze 

tijd is. Wij presenteren deze avond een nieuwe organisatie-

vorm waarvan wij denken dat deze onze actieve gemeen-

schap nog verder kan versterken. We hebben ons hierbij 

laten inspireren & informeren door een geslaagd voorbeeld 

uit een andere gemeente.

Graag tot ziens op 15 oktober.

Tijd: 19.30 uur

Locatie: Utherne

Met vriendelijke groeten,

Bestuur Stadsbelang IJlst



 

Nijs út Nij Ylostins

Koffieochtend
In het Grand café van het woon- en ontmoetingscentrum 

Nij Ylostins van Patyna kunt u iedere woensdagochtend 

vanaf 9.45 uur gezellig komen koffie drinken. 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.

Bibliotheek
In de bibliotheek in het Grand café van Nij Ylostins staan 

weer nieuwe boeken. Met een aantal vrijwilligers is er een 

groot aantal boeken omgewisseld, waardoor we een nieuw 

aanbod in de categorie spanning/misdaad en groot-

letterboeken in huis hebben. Voor de leesliefhebbers een 

reden om de bibliotheek te gaan bezoeken. Voor het lenen 

van boeken heeft u wel een geldige bibliotheekpas nodig.

Modeshow en verkoop dames- en herenkleding
Op maandag 7 oktober komt de firma Hendriksen Fashion 

uit Bolsward weer naar Nij Ylostins toe met een grote 

collectie dames- en herenkleding. Om 14.00 uur wordt er 

eerst kleding geshowd onder het genot van een kopje thee 

of koffie, daarna start de verkoop. Hendriksen Fashion heeft 

een ruime keuze in dames- en herenkleding, voor een ieder 

wat wils. Bent u aan een nieuwe outfit toe of heeft u een 

nieuwe broek of trui nodig, kom dan gerust aan. Wij vragen 

voor de koffie/thee een kleine bijdrage. U komt toch ook 

naar Nij Ylostins, Ylostinslaan 1 te IJlst? Tot dan!

Oud papier data 2de helft 2019 
CMV Concordia IJlst

•  16 oktober 2019
•  13 november 2019
•  11 december 2019

CMV Concordia IJlst

Voortgangsbericht 
herbestemming gemeentehuis

 

In het Kypmantsje van augustus informeerden wij u  
o.a. over het onderzoek dat de gemeente momenteel 
doet om de bestemming van het gemeentehuis te 
kunnen wijzigen van kantoor naar wonen. 
Op 29 augustus ontvingen wij van onze contact-
ambtenaar Sjaak Walta de volgende informatie. 
Bevindingen per vakgebied:

•  Milieu: het realiseren van de woningen heeft geen 

   negatieve gevolgen voor het naastgelegen perceel. 

   Hier bevindt zich nog een aannemersbedrijf waar 

   beperkte activiteiten plaatsvinden

•  Externe Veiligheid: er bevinden zich geen gasleidingen 

   in de directe nabijheid van het pand

•  Bodem: er is geen bodemonderzoek nodig. Er is een 

   vrijstellingsbevoegdheid op basis van de bodem- 

   kwaliteitskaart

•  Wonen: volkshuisvestelijk gezien leveren de aantallen 

   en doelgroep vooralsnog geen problemen op.

Op 3 september jl. is het plan in zijn geheel besproken met 

alle betrokken afdelingen. De uitspraak daarvan is dat de 

door ons aangeleverde aantallen en de doelgroep goed 

bevonden zijn en dat er geen ruimtelijke belemmeringen 

zijn. Dit betekent dat er vervolgstappen gezet kunnen 

worden, zoals het taxeren van het pand en het bepalen van 

de wijze van verkoop. Binnenkort hebben wij hierover een 

vervolgafspraak met Sjaak Walta en een planeconoom van 

de gemeente.

Heeft u ook belangstelling voor dit woonproject? 
Meld het dan via info@stadsbelangijlst.nl.

Stadsbelang IJlst
Kerngroep wonen in gemeentehuis en werkgroep bouw



De Overkluizing omstreeks 1954

 

 

Kompaenenkoor en Gerrit Breteler
De mannen van het Kompaenenkoor onder leiding van 

hun dirigent Louiza Saitova zijn weer begonnen met de  

repetities. Deze repetities vinden om de veertien dagen 

plaats in ’t Anker in Oosthem. De komende tijd is er voor 

de leden, dirigent en muziekgroep veel werk aan de winkel 

omdat er op 22 november aanstaande een optreden 

gepland staat van en met Gerrit Breteler en zijn vaste 

pianobegeleider. 

Koor en Gerrit Breteler zullen samen een aantal liederen 

zingen en ook Louiza en Gerrit gaan samen een prachtig 

lied ten gehore brengen. Verdere informatie volgt te zijner 

tijd in het Kypmantsje. De datum van 22 november kunt u

wel alvast in de agenda zetten. Mocht je ook met het koor 

willen meezingen, dan kan dat, de eerstvolgende repetitie 

is op 26 september aanstaande in ’t Anker te Oosthem. 

We beginnen om 20.00 uur.

Geef nierpatiënten hun vrijheid terug
GEEF AAN DE COLLECTANT IN IJLST TIJDENS DE NIERSTICHTING COLLECTE

Ruim 60.000 vrijwilligers collecteren van 15 tot en met 21 

september in heel Nederland tijdens de collecteweek van 

de Nierstichting. Ook in IJlst gaan veel enthousiaste 

collectanten op pad. Alle bijdragen helpen om het welzijn 

van nierpatiënten te verbeteren. En dat is hard nodig, want 

leven met een nierziekte beperkt je enorm. Daarom gaat 

de Nierstichting door totdat elke nierpatiënt de vrijheid 

heeft om gewoon te kunnen leven.

Collectanten essentieel
‘De Nierstichting krijgt geen structurele financiële steun van 

de overheid en is afhankelijk van giften en donaties. De 

inkomsten uit de collecteweek zijn dan ook erg essentieel 

voor het werk van de Nierstichting’, benadrukt Ytina Schot, 

Nierstichting collecte coördinator in IJlst. ‘Iedere bijdrage 

aan de collecte helpt om nierpatiënten hun leven terug 

te geven. Wij zijn ieder jaar ontzettend blij met de inzet 

van onze collectanten en de steun van donateurs.’ 

Help ook mee. 

Geef aan de collectant of doneer direct via 
www.nierstichting.nl.

Palingroken en een snoekduik 
op de Zijslingbaggerpartij

Met een prachtige lijst van 13 parturen op het veld bij 
het baggerbedrijf van Zijsling in Jutrijp ging de partij 
van start. Onder het oog van vele muizen werden er 
spannende partijen verkaatst onder warme 
omstandigheden. 
Het was als eerste het partuur van Tjerk Bakker, Auke 

Wiersma en Lianne de Boer, vriendin van Tjipke, die de 

finale van de winnaarsronde wisten te bereiken door een 

5 – 3 6 – 4 overwinning op het partuur van Owb Wind, 

Siebo Zijsling en Alie Kooistra. De andere finalist moest 

komen uit de partij van Douwe van Slooten, Sijtze de Vries 

en Jette Elzinga en dat van Jorn Kuiper, Bart Schuurmans 

en Jan Elzinga. Deze partij werd pas beslist op 5 -4 6 – 6 in 

het voordeel van Jorn en zijn maten. Sijtze de Vries hield wel 

de mooiste actie van de dag over aan deze partij. Door een 

in het water geslagen bal met een enorme duik weer terug 

te halen. De finale tussen de parturen van Tjerk en Jorn 

zou niet de spanning brengen waar het publiek op zat te 

wachten, maar werd een 5 – 1 6 – 0 overwinning voor het 

partuur van Tjerk. De finale van de verliezers tussen de

parturen van Robert Jan Bouwknegt, Suus Hettinga en

Douwe Zijsling en dat van Sytze Bram de Witte, Lieuwe de 

Groot en Lianne de Boer, vriendin van Erik, bracht ook niet 

de spanning welke het verdiende en werd een 5 – 2 6 – 2 

overwinning voor Sytze Bram en zijn medestrijders. Na de 

partij kon er genoten worden van vers gerookte paling.

Uitslag:
1e Tjerk Bakker, Auke Wiersma en Lianne de Boer (Tjipke)

2e Jorn Kuiper, Bart Schuurmans en Jan Elzinga

1e verl. Sytze Bram de Witte, Lieuwe de Groot en 

Lianne de Boer (Erik)

2e verl. Robert Jan Bouwknegt, Suus Hettinga en 

Douwe Zijsling



Kapsalon De Kap* zet zich in voor Stichting Haarwensen
Zaterdag 28 september a.s. staat bij kapsalon 
De Kap* volledig in het teken van de Stichting 
Haarwensen. Deze Stichting verzorgt pruiken en 
haarwerken voor kinderen t/m 18 jaar, die hiervoor 
door medische behandelingen of een andere vorm 
van kaalhoofdigheid in aanmerking komen.

De kapsters van De Kap* knippen van 8.00 – 16.00 uur 

zonder afspraak.

Maar er zijn die dag veel meer activiteiten, zoals o.a.:

•   Stoelmassage.

•   Draaiend rad

•   Schminken

•   Glittertattoos

•   Restaurant met o.a. cup cakes, taarten, tosti’s 

   en soepen.

Ook een schoonheidsspecialiste is aanwezig, evenals 

nagelstylistes voor gellak.

En… er is een hele speciale verloting met als prijs een fiets! 

Deze is gesponsord door Van Beekhuizen Tweewielers IJlst. 

Er worden maximaal 200 loten verkocht à € 5,00. Deze 

loten zijn te koop vanaf 24 september bij Kapsalon De Kap* 

en/of IJssalon Noccio.

Denk erom: Die dag kan alleen met contant geld 
betaald worden!

 

Uit de oude doos: IJlsters op versierde trekker
Deze foto is gemaakt in 1958. Op de achtergrond staat 
de fabriek van Nooitgedagt. Het is niet bekend bij 
welke gelegenheid deze foto is genomen, maar 
de personen er op zijn wel bekend. V.l.n.r.: Rients 
Hoekstra (inzender), Jan van der Wal (bestuurder) 
en Mien Visser. 

De trekker is van het merk Bukh. In 1958 kochten Jan 

Stienstra en Jan van der Wal, in IJlst bekend als de Jannen, 

twee trekkers van het Deense merk Bukh. De aankoop ging 

via de IJlster smid Taeke Visser. De leverancier was de firma 

Huisman uit Pingjum. Zo ontstond het loonbedrijf Stienstra 

& van der Wal. In het begin bestond het werk vooral uit: 

gersmeane, dongride en ûngetiidzje. Er werd veel werk 

verzet: overdag druk met de hooiing en ‘s avonds en soms 

‘s nachts nog even een paar stukken land maaien met de 

koplampen en de schijnwerper aan. Bij sommige boeren 

mocht niet na zaterdagavond 24.00 uur worden gemaaid, 

want dan was het zondag! ‘Mar it gers kaam der wol ôf’, 

vertelt Jan van der Wal, ‘snein as gjin snein’. 

Langzamerhand ging deze onderneming over van loon-

bedrijf naar een aannemersbedrijf voor weg- en waterbouw. 

Op ‘historische gronden’ werd hen een aannemers-

vergunning verleend. In 1970 werd een hydraulische rups-

kraan aangeschaft, de eerste in Friesland. De eerste grote 

klus in IJlst was het aanleggen van de riolering in het 

uitbreidingsplan ‘Nijezijl’. Dat betrof het gebied tussen de 

Ylostinslaan en de Harinxmaweg. In 1992 is de zaak over-

genomen door de junioren Edward Stienstra en Durk van 

der Wal. Lange tijd was dit bedrijf gevestigd op het einde 

van de Galamagracht, waar in 1974 een nieuwe loods

werd gebouwd. In 1996 werd de huidige locatie aan 

de Rogmolewei betrokken.

Frits Boschma

V.l.n.r.: Rients Hoekstra (inzender), 
Jan van der Wal (bestuurder) en Mien Visser



 

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...

Rust nodig?

- coaching bij burn out/spanningsklachten

- (individuele) mindfulness en yoga

- acces bars (voor een helder hoofd)

- bewustzijnsontwikkeling

Je vindt mij op de Werf in IJlst, Sneekerpad 4 

Uit de oude doos



 

    Activiteitenaanbod van Nij Ylostins voor de maand sept/okt2019 .            
Datum Activiteit               Tijd.  
19 sept Gymnastiek     14.00 

19 sept Zanguurtje     15.30 

20 sept Aquarelles     14.30 

22 sept  Koffie/theemomentje   15.00 

23 sept Sjoelen     14.00 

24 sept Creatief café     09.30 

24 sept Soos-middag     15.00 

25 sept    Koffieochtend     09.45 

25  sept Kaart/biljartclub    14.00 

26  sept    Gymnastiek     14.00  

27 sept Aquarelles     14.30 

29 sept Koffie/theemomentje   09.45 

30 sept Sjoelen     14.00 

01 okt   Creatief café     09.30 

02 okt   Koffieochtend     09.45 

02 okt   Kaart/biljartclub    14.00 

03 okt  Gymnastiek     14.00 

04 okt  Aquarelles     14.30 

06 okt  Koffie/theemomentje   15.00 

07 okt  Modeshow/verkoop    14.00 

08 okt  Creatief café     09.30

     

Datum          Activiteit                      Tijd. 
09 okt  Kerkcontactochtend     09.45 

09 okt  kaart/biljartclub     14.00 

10 okt   Gymnastiek      14.00 

11 okt   Aquarelles      14.30  
11 okt  Bingo       19.30       

13 okt    Koffie/theemomentje    15.00 

14 okt   Sjoelen      14.00 

15 okt   Creatief café      09.30 

16 okt   Koffieochtend      09.45 

16 okt    Kaart/biljartclub     14.00 

17 okt    Gymnastiek      14.00 

17 okt   Zanguurtje      15.30 

18 okt   Aquarelles      14.30 

20 okt   Koffie/theemomentje    15.00 

21 okt   Sjoelen      14.00 

22 okt    Creatief café      09.30 

22 okt  Filmmiddag      15.00 

23 okt    Koffieochtend      09.45 

23 okt  Kaart/biljartclub     14.00 

24 okt    Gymnastiek      14.00 

25 okt   Aquarelles      14.30 

                           Wilt u contact met ons opnemen, dat kan via 

                                        Jet.Kappelle@patyna.nl of telefonisch: 0515-571900. 

Winnaars van de 
veldcompetitie kaatsen

Jeugdcompetitie 2019

Meisjes

1e Nelly Damstra

2e Nanke Osinga

3e Anne Rixt van der Berg

Jongens
1e Ane Freerk de Vries

2e Jarno Osinga

3e Robert Keuning

Winnaar van de wisselbeker Nelly Damstra

Seniorencompetitie 2019
1e Marco Damstra

2e Bauke Sikma

3e Bart Schuurmans



Doe je mee? 
Walk & Run wordt WALK&SûN
Samen of alleen sportief wandelen, dat is het uitgangspunt 

van de WALK&SûN. Samen met Stichting IJlst750 

organiseert IJLST Hartveilig een wandeltocht in en om IJlst. 

Voorgaande jaren werd er door stichting IJlst750 de 

Walk&Run georganiseerd, maar dat wordt dit jaar net iets 

anders. We starten en finishen 's middags bij de Utherne in 

IJlst. De route is naast herkenbaar ook verrassend net als 

voorgaande jaren. Je wandelt zelfstandig met een route 

door landerijen, stad en land. Met hier en daar een 

verrassend element of ontmoeting. Maar misschien nog 

belangrijker, met jouw inschrijving en wandeling draag je bij 

aan een Hartveiliger IJlst. Want de opbrengsten van deze 

Walk&SûN gaan naar Stichting IJlst Hartveilig voor meer 

AED's en burgerhulpverleners in IJlst. Hoe mooi is dat? 

Kijk op www.ijlsthartveilig.nl of www.ijlst750.nl voor 

informatie en kaartverkoop.

AFSTANDEN: 15 of 10 km
LOCATIE start&finish: De Utherne
START: 14.00uur
TICKET: € 7,50 volwassenen € 2,50 (kind, mits onder begeleiding)

Mantelzorgcafé 23 september 2019

Het Stipepunt Drylts organiseert op maandag 

23 september a.s. een zgn. mantelzorgcafé. Mevrouw 

Chantal Hoevers Prins uit Sneek geeft daarbij informatie 

over allerlei zaken, die met mantelzorg hebben te maken. 

Chantal Hoevers Prins is erkend Mantelzorgmakelaar en 

aangesloten bij de beroepsvereniging van Mantelzorg-

makelaars (BMZM) en bij de beroepsvereniging van 

cliëntondersteuners voor mensen met een beperking 

(BCMB).

Wanneer ben je mantelzorger? 

Je bent mantelzorger wanneer je onbetaald en structureel 

intensieve hulp biedt aan iemand met wie je een 

emotionele band hebt. Dat kan je partner, kind of ouder, 

een familielid, buurman of kennis zijn. Meestal kies je niet 

voor mantelzorg, het overkómt je. Als mantelzorg-

makelaar biedt mevrouw Hoevers Prins 

integrale ondersteuning aan mantel-

zorgers, gemeenten, zorgprofessionals 

en werkgevers bij alle mantelzorgvragen. 

Zij is een allround onafhankelijk ondersteuner met actuele 

kennis op het gebied van zorg, arbeid, welzijn, wonen 

en financiën. De overheid verwacht van ons dat we meer 

en vaker mantelzorg verlenen. 

Dat kan alleen wanneer mantelzorgers in staat zijn om 

een gezonde balans te creëren tussen zorg, werk en 

privéleven. Mevrouw Hoevers Prins kan u ondersteunen 

om dat mogelijk te maken.

Een ieder die belangstelling heeft voor dit 
onderwerp, is van harte welkom in de Eehof, 
het ontmoetingscentrum naast de Mauritiuskerk 
te IJlst, vanaf 13.30 uur.



Lustrum Perron2
Vijf enthousiaste vrouwen met ideeën voor activiteiten in 

het kader van ontmoeten, delen en verbinden, wilden deze 

ideeën graag realiseren. Vijf jaar geleden trokken zij de 

stoute schoenen aan en stapten naar Elkien, eigenaar van 

Nij Ylostins. Daar stond de voormalige kinderopvang leeg; 

drie woningen verbouwd tot 2 grote groepsruimtes met een 

aantal kleine ruimtes. Er werd een overeenkomst gesloten. 

Perron2 was geboren! Op 9 oktober 2014 was de 

feestelijke opening.

Hoe ging het verder?
Het hek om de tuin werd verkocht. Met dat geld werd verf 

aangeschaft en de boel wat opgefleurd. Alle meubels, het 

keukengerei en materiaal voor activiteiten hebben we 

gekregen of 2e hands gekocht en opgeknapt. Met behulp 

van subsidie werd de tuin geschikt gemaakt als ' tuin 

voor de stad' . Er is een moestuin en ruimte voor groeps-

activiteiten. Mogelijk hebt u de weelderige tuin wel eens 

gezien als u op het fietspad van de Zuidwesthoekweg 

loopt of fietst. Weet dan dat we geen enkele plant hebben 

gekocht maar alles hebben gekregen of zelf gestekt! Zo 

creëerden we een plek van en voor mensen die het leuk 

vinden om met elkaar dingen te doen. En faciliteren we 

initiatiefnemers bij activiteiten op het gebied van ontmoeten, 

duurzaamheid, creativiteit en ontspanning. Veel mensen 

weten de weg naar Perron2 te vinden. Het is een plek van 

ons allemaal geworden waar we 5 jaar later met elkaar 

nog steeds heel veel mooie momenten beleven! 

Meld je aan voor meer info!
Wil je de nieuwsbrief ontvangen met info over de activiteiten, 

ga naar www.perron2.nl  en meld je aan.

 

Iedere maandagmiddag - 13.30-15.30 uur  

Perron2 café

Iedere vrijdagmiddag - 13.00-14.00 uur   

Perron2 Beweegt

Zondag 13 - 20.00-21.00 uur Mediteren

Zaterdag 19 - 11.00-14.00 uur Repair café

Zaterdag 19 - 9.30-11.00 uur Amnesty schrijven

Zaterdag 19 - 11.00-12.00 uur Rommelruimers

Vrijdag 25 - 17.00-20.00 uur Koken en eten

Vrijdag 25 - 20.00-22.00 uur Film: Youth

Dinsdag 1 en 22 - 19.30-21.00 uur Inloopkoor

Dinsdag 8 - 19.30-21.00 uur Breicafé

Maandag 14 - 19.30-21.00 uur 

Boekbespreking: Cliffrock Castle

VVV WATERLAND VAN FRIESLAND
GEEUWKADE 4 IJLST

OPENINGSTIJDEN SEPTEMBER:
dinsdag t/m zaterdag
10:00 uur – 12:30 uur

OPENINGSTIJDEN OKTOBER:
dinsdag t/m vrijdag
10:00 uur – 12:30 uur

Samen eten
Op 12 oktober 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. Sj. Wiebenga: 0515-531529

Activiteitenkalender
oktober



Veelzijdig klus en onderhoudsbedrijf  van A tot Z

Badkamer- / toilet- en keukenrenovatie

Alle voorkomende installatiewerkzaamheden

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

Renoveren kozijnen incl. glaszetten en schilderwerk

Plaatsen van houten en kunststof  kozijnen

Oog voor techniek

Installatietechnisch 

adviesbureau

T   (0515) 429 777

E info@sijperda-hardy.nl

W   www.sijperda-hardy.nl

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

 

Past Reality Integration

Informatiebijeenkomst in IJlst

Woensdag 25 september van 15.30 tot 17.00

Donderdag 3 oktober 19.30 tot 21.00

PRI, ten volle leven.

Past Reality Integration, afgekort PRI, helpt je ten volle in het nu te leven. Het heldere model laat je 

inzien hoe jouw verleden je huidige leven nog ongewenst beïnvloedt.  Maar belangrijker nog, PRI 

biedt je de mogelijkheid om deze blokkades op te heffen. Met effectieve technieken en praktische 

tools die je zelfstandig leert toepassen.

Tijdens de informatiebijeenkomst vertel ik over de oorsprong van negatieve emoties, hoe een 

psychisch immuunsysteem werkt en hoe dit ooit levensreddend was. Maar nu in de weg kan staan 

van jouw ontwikkeling.

Nieuwsgierig? Schrijf je dan in voor deze bijeenkomst op info@praktijkbarttromp.nl


