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Voor het vierde jaar op rij stond in IJlst de eerste zaterdag van oktober in het 
teken van een mooie wandeling door stad en land. De historische binnenstad 
van IJlst en de omliggende landerijen waren dit jaar op zaterdag 5 oktober het 
decor voor alleen wandelaars. Werd dit evenement de voorgaande jaren nog 
gecombineerd met een hardloop-variant, dit jaar werd er alleen gewandeld.

Unieke wandelbelevenis
In samenspraak met Stichting IJlst Hartveilig had 

organisator Stichting IJlst750, besloten deze keer een 

leuke sportieve wandeling uit te zetten met twee afstanden: 

15 km. en 10 km. voor individuen of groepen. Het aantal 

jeugdige deelnemers onder de 230 inschrijvingen was deze 

editie ook boven verwachting, hetgeen resulteerde in een 

mooie mix aan wandelaars en veel gezelligheid op deze 

mooie droge en zonnige wandeldag.

De opbrengsten van de wandeling (ruim € 600,-) komen dit 

jaar ten goede aan de werkzaamheden van IJlst Hartveilig 

die zich sinds een aantal jaren inzet voor meer AED’s in 

de openbare ruimte. Op de route werden de wandelaars 

ook geattendeerd op de verschillende AED’s die in IJlst 

inmiddels buiten hangen en werden ze getrakteerd op 

verrassingen en lokale lekkernijen.

Zonder de vele vrijwilligers en bedrijven, die belangeloos 

hebben meegewerkt, zou deze middag, welke startte en 

eindigde bij De Utherne, niet georganiseerd kunnen worden. 

Tot ziens, tot volgend jaar!

www.ijlst750.nl/walksun

Kijk ook op onze facebookpagina voor een mooi filmpje 

van de tocht.

Walk&Sûn geslaagd wandelevenement
gezond en sportief wandelen in en om IJlst



Buitengewoon advies & real isat ie

vloeren

karpetten

gordi jnen

raamdecoratie

shutters 

zonwering

en meer. . .

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

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

© Copyright 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

www.hovenierydgroeneveld.nl • info@hovenierydgroeneveld.nl
0515 - 33 54 98 • 06 - 53 54 06 66
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Verschijning 'It Dryltser Kypmantsje'
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Hekman, agenda: Janna de Boer-Zuiderhof, correctie: Hinke 

Visser-Hoogland, druk: BladNL

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.

Kompanenkoor Skip sûnder roer - IJlster mannenkoor
Elke veertien dagen donderagavond in Het Anker, Oosthem

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), 
0515-461850Lonnie de Jong (Heeg), 0515-461891 
24 uur p.d. bereikbaar via: 0515-461295

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

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

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

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

agenda & mededelingen
oktober
24 Repetitie Kompaenenkoor Skip sûnder roer
 Het Anker, Oosthem
30 PCOB Sneek e.o. - Provinciale Ontmoetingsdag
 Kurioskerk Leeuwarden

november
2 Muzikale Boppeslach CMV Concordia IJlst
 MFC de Utherne, 19.30
5 KBO-PCOB Sneek e.o. The Grey Nomads over 
 Nieuw Zeeland, Schuttersheuvel, 14.30
6 PGIJ, ABC bijbelgespreksgroep
 De Smak 6, tel. 533139, 19.45
7 Repetitie Kompaenenkoor Skip sûnder Roer
 Het Anker, Oosthem 
7 PGIJ, Open avond mediteren
 Eehof, tel. 532229, 19.45
9 Optreden ‘Onder ons’ Doopsgezinde Kerk, 20.00
9 Samen Eten - Schaapskooi 
11 PGIJ, Filmavond - Eehof, tel. 531805, 19.45
12 Ledendag KBO - de Oerdracht Joure, 09.15 
13 Historische verhalen - Doopsgez. kerk, 19.30 
13 Oud papier ophalen - CMV Concordia 
13 PGIJ, Kerk contactochtend
 Ny Ylostins, tel. 531292, 09.45
14 KBO-PCOB Sneek e.o. busreis 55+ beurs Zwolle 
14 Vrouwen van Nu - Klimaatverandering, spreker 
 dhr. Louwsma. Het Wapen van IJlst, 20.00
14 Jaarvergadering ‘de IJlster Schaats’, na de
 pauze IJsclubpubquiz, Stadsherberg, 20.00
15 Klaverjassen - bar ’t Kypmantsje 
15 Verhalenavond - Museum Houtstad IJlst, 19.30
16 Autumn Leaves concert 
 Johanneskerk Oosthem, 20.00
18 PGIJ, Pre-preekgroep, Eehof, tel. 531292, 09.30 
19 PGIJ, Bijbelgespreksgroep
 Eehof, tel. 531292, 09.30
21 Repetitie Kompaenenkoor Skip sûnder Roer
 Het Anker, Oosthem 
22 Compaenenkoor - Mauritiuskerk, 20.00
24 Johannes de Heer zangavond
 Mauritiuskerk, 19.30
25 of 26 PGIJ, schilderen in adventstijd 
 Eehof, tel. 532203, 19.00
28 PGIJ, Open avond mediteren
 Eehof, tel. 532229, 19.45
29 PGIJ, vredesduivenproject
 Eehof, tel. 532558, 19.30 uur
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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 



Mooie ‘Slach …’

Op zondag 6 oktober werd met veel enthousiasme de 

jaarlijkse ‘Slach om Drylts’ gezeild. In dit door Stadsherberg 

‘Het Wapen van IJlst’ georganiseerde evenement zeilden 

vierentwintig teams om beurten in twaalf polyvalken om de 

dagprijzen. Eerst enkele voorrondes en de uitslagen daarvan 

bepaalden of het team verder kon voor de ‘zilveren’ of de 

‘gouden’ dagprijs. Het was een prachtige zeildag. De pittige 

en soms onstuimige zuidoostenwind met de kracht van 

ca. 4 bft. zorgde voor spectaculaire beelden en spannende 

strijd. Er was een mooie lange baan uitgezet waaraan later 

nog een tweetal kleine kruisrakjes werd toegevoegd. Het 

werd een mooie zeilmiddag met veel spanning en spektakel 

door de combinatie van snelheid, sterke windpûsters en 

strijd, die traditioneel werd afgesloten met de prijsuitreiking 

en captainsdinner in de ‘Stadsherberg’.

Uitslagen:

Goldfleet klasse 1. Team Tim van der Meer

   2. Team Bram Zijsling

   3. Team Cees Zijsling

Silverfleet klasse 1. Team Jan Hoekstra

   2. Team Hessel Dijkstra

   3. Team Coby Joustra

Vlnr. Jildert de Jong, Jacco Greidanus, Tim v.d. Meer

Hek Doopsgezinde kerk 
opgeknapt
Na de restauratie van de Doopsgezinde kerk stond 

het opknappen van het hek voor de kerk nog op het 

verlanglijstje. Nu uit de financiële afwikkeling van de 

restauratie blijkt dat de kosten enigszins meevallen, 

kon ook deze wens vervuld worden. 

Het hek is al voor de vakantieperiode gedemonteerd en 

daarbij bleek dat het gietijzeren hek op een paar plaatsen 

was gebroken. Cees Zijsling Techniek heeft het hek weer 

keurig hersteld en waar nodig onderdelen vervangen. 

Zijlstra Straal-, spuit- en schilderwerken uit Joure heeft alle 

oude verflagen, die er sinds 1857 op aangebracht waren, 

er af gestraald. Vervolgens is het hek in de coating gezet. 

Onderhoudsbedrijf Huisman heeft een nieuwe fundering 

gemaakt van gewapend beton en nieuw metselwerk. Het 

in nieuwe nastuursteenblokken verankerde hek is daarna 

weer op zijn oude plek teruggezet. De allerlaatste klus was 

het verwijderen van het oude grind voor de kerk, dat 

vervangen is door nieuw grind met een enigszins lichtere 

kleur. Kerk en voorterrein met hek liggen er nu weer spic 

en span bij.

Johannes de Heer zangavond

Op zondagavond 24 november om 19.30 uur is er weer 

een Johannes de Heer zangavond in de Mauritiuskerk. 

Deze avond is onder begeleiding van het muzikale duo 

Peter en Itske Brakels uit Gauw. Zij zullen de avond met 

verschillende instrumenten begeleiden o.a. met gitaren en 

accordeon. Samen zingen maakt blij! Heeft u een lied dat u 

aanspreekt of een speciale betekenis voor u heeft, dan 

kunt u dit opgeven, het liefst voor 10 november. lipkje@

walinga.eu of 0611533161.



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

Nieuw in IJlst...

Ylostinslaan 72, IJlst

06 - 46042130    
villakindervreugd@gmail.com

Gastouderopvang
Villa Kindervreugd

Kinderen 0-12 jaar 
welkom



Laat de IJlster klok weer luiden
Even ‘bijpraten’. Het artikel in het Kypmantsje van 
september heeft het nodige losgemaakt. Van diverse 
zijden ontvingen wij positieve reacties op de 
vervanging van de luidmotoren van de kerktoren 
en op het opengestelde rekeningnummer van 
It Kypmantsje kwamen inmiddels al de nodige gelden 
binnen. Maar er is nog meer geld nodig en daarom 
staan er de komende maanden nog meer acties 
op stapel.

Het is hartverwarmend zoals er op onze oproep werd 
gereageerd, een teken dat IJlst echt niet zonder het 
klokgelui kan en wil. De komende tijd zullen wij u regelmatig 
informeren over verdere activiteiten. Deze maand beperken 

wij ons tot het aanbieden van 
schilderijen en foto’s, waarvan 
de opbrengst geheel ten goede 
zal komen aan het vervangen 
van de luidmotoren. Plaatsgenoot 
en kunstschilder Jan Reus biedt 
ter verkoop een schilderij aan uit 
een collectie van ca. 10 stuks 
uit werk dat begin 1990 door hem 
is vervaardigd. Dit schilderij (afmetingen ca. 70 x 80 cm.) 
wordt bij inschrijving verkocht, minimale inzet € 150,00. 
De hoogste bieder mag uit deze collectie zelf een exemplaar 
kiezen in de expositieruimte van Jan Reus.
Een drietal voorbeelden.

  

Prachtige foto’s van Jan Reus
Tevens biedt Jan Reus 3 prachtige foto’s aan, gemaakt 
door de gerenommeerde fotograaf Alewijn Matijs Oostwoud 
Wijdenes, waarmee hij 50 jaar heeft samengewerkt. Alle 
door deze fotograaf gemaakte foto’s bevinden zich in de 
collecties van Nederlandse topmusea. 

Bovendien wordt er een boek vervaardigd van door deze 
fotograaf gemaakte foto’s. De foto’s (ca. 30 x 40 cm., niet 
opgeplakt en zonder kader) worden eveneens ter verkoop 
voor dit goede doel te koop aangeboden, minimumprijs 
€ 50,-per stuk. De hoogste bieder krijgt de door hem/haar 
uitverkoren foto in bezit.

Stuur voor 1 december mailtje met bod
Wilt u een schitterend schilderij van Jan Reus aan de wand 
of een prachtige foto van Alewijn Matijs Oostwoud Wijdenes, 
stuur dan voor 1 december a.s. een mailtje met uw bod 
naar: info@itdryltserkypmantsje.nl. Vermeld duidelijk of u 
op het schilderij biedt c.q. op welke foto uw bod betrekking 
heeft. Direct na genoemde datum nemen wij dan contact 
met u op over de betaling en om een afspraak te maken 
voor het uitkiezen van het schilderij of voor het afhalen van 
een foto. U krijgt dan niet alleen een prachtig kunstwerk, 
maar u steunt ook nog eens het herstel van de luidinstallatie. 

Uw bijdragen zijn van harte welkom
Maar uiteraard zijn uw bijdragen op bankrekeningnr. 
NL20 INGB 0009 2598 62
ten name van It Dryltser Kypmantsje (vermeld: luidmotor) 
nog steeds van harte welkom.

De werkgroep herstel luidmotoren,

Jolanda Smit, Gosse de Jong, Klaasjan Kuperus
en Edsko Hekman

Foto 1 Foto 2 Foto 3

Een drietal voorbeelden van de schilderijen van Jan Reus



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

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-



Van de stamtafelVan de stamtafel

 

Historische verhalen over IJlst
Zoals in april van dit jaar bij de laatste lezing is 
aangekondigd, organiseert de Werkgroep Historie 
IJlst 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

Goedendag allen,
Hier een mededeling van uw wijkagent. Per 1 november 

2019 zal ik uw wijkagent niet meer zijn. Ik heb een andere 

functie gekregen en ga u vanaf dan verlaten. Ik ben 3 jaar 

uw wijkagent geweest en ik heb dit met veel plezier gedaan. 

Het buitengebied ‘rondom Sneek’ past me als een jas en ik 

heb hier ook met veel plezier gewerkt. Ik hoop dat mijn 

opvolger zich snel gaat melden. Vanaf 1 november zal 

Bareld van Rooij tijdelijk waarnemen, dus voor wijkzaken 

kunt u bij hem terecht. Als u politie nodig hebt, kunt u altijd 

0900-8844 bellen. Mocht het spoed zijn, dan belt u 

natuurlijk altijd 112. Mijn motto, beter één keer te veel 

gebeld, dan niet of te laat. Ik wens u allen het allerbeste, 

Met vriendelijke groet, 

Magda Damstra

Wijkagent: IJlst, Nijesijl, Oosthem, Folsgare, Westhem, 

Abbega, Blauwhuis, Greonterp, Wolsum, Nijland, 

Tjalhuizum, Tirns, Scharnegoutum, Goënga, Gauw.

‘

Het ziet er niet best uit, mannen.’ ‘Wat ziet er niet uit, 

Piebe?’ ‘Wat een zooitje. Volgend jaar krijg ik minder 

pensioen. Mijn fonds heeft geld zat, maar ik krijg minder. 

Snap je dat nou? En alles wordt duurder, de boodschappen 

en de belastingen van de gemeente gaan ook weer 

omhoog. Die moet bezuinigen en wie mag dat betalen? 

Jazeker, wij met mekaar. Tien miljoen bezuinigen, wat een 

geld.’ ‘De gemeente bezuinigt overal al op, Piebe, alle 

verkeersborden worden ook al weggehaald.’ ‘De meeste 

borden zijn toch al overbodig, wat zeg ik, alle borden zijn 

overbodig. Niet een mens stoort zich er aan. Dat scheurt 

maar door de stad, parkeert overal en nergens, vliegt aan 

alle kanten over de gracht, parkeert driedubbel op de 

Overkluizing. Die blauwe zone? Niet een kop weet dat die 

blauwe zone bestaat. Controle? Ho maar. De politie is 

ziende blind en die lui van handhaving kennen de 

verkeersregels niet eens. Praat me er niet van. Weg met al 

die borden.’ ‘Maar wat gaan ze eigenlijk doen met die 

borden. Zoveel duizend borden, dat is een loods vol.’ ‘Daar 

heb ik wel een oplossing voor, mannen. Die moeten ze op 

Marktplaats zetten. Misschien zit een andere gemeente wel 

verlegen om verkeersborden. Passen ze mekaar mooi. Deze 

gemeente is er af en die andere gemeente heeft voor een 

paar centen borden. Dat levert Súdwest ook nog wat geld 

op. Hoeven ze minder te bezuinigen en wij minder belasting 

te betalen.’ ‘Als je dan toch geld overhoudt, Piebe, kun je 

mooi meebetalen aan de torenklokken.’ ‘Heb ik al gedaan, 

mannen, want ik mis die luiderij overdag toch wel. Maar ik 

hoor daar de etensklok luiden dat ik zal maar weer eens 

naar mem.’



                         De Jagersherne 9

                                 8651 CJ IJlst
       t(0515) - 432 727

www.ha-eigenraam.nl
   info@ha-eigenraam.nl

Adviseur & bemiddelaar in

- verzekeringen   
                       (particulier en zakelijk)
- hypotheken   
                       (bestaande en nieuwe zaken)

Uw tussenpersoon om te ontzorgen

Aangenaam...!
Henk Eigenraam
 

www.hoekstra-tuinen.nl

Tuinontwerp
Tuinaanleg
Tuinonderhoud 
Boomwerk

Bestrating 
Maaiwerk
Vijvers 
Sedumdaken

Uw hovenier voor:

Bockamastraat 50 | 8651 BG IJlst | 06-220 357 76 | info@hoekstra-tuinen.nl

Op 4 januari 2020 organiseert
it Himsterhûs:

Hét Klaverjaskampioenschap 

van Súdwest Fryslân

Speeltype: Amsterdams 5 bomen slechtste aftrek 

Aanvang: 13.30 uur (zaal open vanaf 12.30 uur)

Waar:

Dorpshuis it Himsterhûs  

Singel 20, 8618 NK OOSTHEM 

Inleg: € 12,50 per persoon incl. 1x koffie/fris 

en lekkere hapjes.

Voor vragen en inschrijving: 

email: klaverjassenoosthem@gmail.com

(de inschrijving sluit 2 januari 2020)

Bij inschrijving het inlegbedrag van € 12,50 

overmaken naar: NL51INBG0006671247 

t.n.v. Klaverjassen Oosthem.

Wij zien je (jullie) graag komen op 

zaterdag 4 januari 2020

in Oosthem

 

  

  

Weer volop mooie 
kleurrijke shawls

Bij besteding vanaf 
€ 50,00 een shawl 
t.w.v. € 12,50 kado

(geldig t/m 2 november)

Voor de liefhebber is er 
weer het enige echte 

Friese bûsboekje 
(zakagenda)

Leuk voor jezelf of om 
kado te geven



Vóór de geraniums
In de week voor 10 november is er extra aandacht voor 

mantelzorgers. 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. Op zaterdagavond 9 november verzorgt 

het trio ‘Onder ons’ speciaal voor mantelzorgers en ieder 

die zich daarbij betrokken voelt, een bijzonder optreden in 

de Doopsgezinde Kerk van IJlst. Het trio ‘Onder ons’, 
bestaande uit Corinne Staal, Sjoukje Ytsma en Esther de 

Meijer, verzorgt met Vóór de geraniums een Nederlands-

talig liedjesprogramma waar de levenslust vanaf spat. 

Nostalgische en moderne toppers van eigen bodem zorgen 

voor een avond vol luister- en meezingplezier. Pianiste 

Corinne Staal is bekend door haar optredens met een keur 

van Friese artiesten. Esther de Meijer en Sjoukje Ytsma 

hebben hun zangsporen verdiend in close-harmony 

kwartet ‘Roerend Goed’. De mantelzorgers, die in het

bestand van het Stipepunt Drylts staan, worden afzonderlijk 

uitgenodigd en krijgen gereserveerde plekken. De kerk is 

open vanaf 19.45 uur en de toegang is gratis.

 

Pjutte-opfang Lyts Yleke yn Drylts behellet op ‘e nij 
sertifikaat foar twatalich wurkjen
Pjutte-opfang Lyts Yleke fan Drylts wurket sûnt 2007 mei in 

twatalich belied. De lokaasje fan Stichting Kinderopvang 

Friesland (SKF) hat dêr yn it ferline it sertifikaat 

‘Boartsjendewei in taal derby’ foar behelle. Dat hâldt yn dat 

sy neffens in tal rjochtlinen wurkje en sa de twatalige 

ûntwikkeling fan jonge bern stimulearje. Bern dy’t fan jongs 

ôf twatalich opgroeie, kinne letter bygelyks makliker nije 

talen leare en kinne better rekkenje.

By Lyts Yleke is in soad omtinken foar likegoed it Frysk as it 

Nederlânsk. Guon meiwurksters prate konsekwint Frysk mei 

elkenien en guon dogge dat yn it Nederlânsk. Troch it Frysk 

en it Nederlânsk op dizze wize fan elkoar te skieden krije 

bern de kâns om talen goed oan te learen. De beide talen 

krije ek omtinken by it sjongen, it foarlêzen en by 

rôlespultsjes. 

Koartlyn hat der in saneamde fisitaasjekommisje fan Stifting 

Frysktalige Berne-opfang op de pjutte-opfang west. Sy 

hawwe besjoen oft der op Lyts Yleke noch altyd wurke 

wurdt neffens de rjochtlinen fan it twatalich belied. De 

kommisje hat konkludearre dat dat sa is en skriuwt yn har 

ferslach oer de taalomjouwing ûnder oaren: ‘Wat fan ‘e 

moarn opfalt is dat der bern yn ferskillende hoeken oan it 

boartsjen binne, en lang yn harren spul binne. Uteinlik de 

beste graadmjitter foar in goeie funksjonele ynrjochting. Sels 

boartsje yn in dúdlik ôfbeakene hoeke soarget der faak foar 

dat bern in soad oefenje mei taal.’ En oer it pedagogysk 

taalklimaat: ‘Om’t jim konkludearje dat de bern wat oan de 

drokke kant binne, passe jim in ekstra dûns- en spring 

aktiviteit yn. It is dúdlik te sjen dat dit in skot yn de roas is. 

De bern fine it prachtich en kinne harren even hearlik útlibje. 

By de ferskes hearre ek opdrachtsjes (hannen omheech, 

stapke nei foaren ensfh.). It is dus tagelyk ek in taalaktiviteit, 

dy’t ek noch ekstra goed wurket yn kombinaasje mei 

beweging.’

By it sertifisearringstrajekt krijt Lyts Yleke begelieding fan it 

SFBO kennissintrum meartaligens jonge bern. By it SFBO 

binne rom 250 bernedeiferbliuwen en pjutte-

opfanglokaasjes oansletten en dat oantal groeit noch altyd.

Muzikale Boppeslach 2019
Het is bijna zover, de jaarlijkse Muzikale Boppeslach van 
CMV Concordia IJlst. Zaterdag 2 november wordt de 

cultuurzaal van de Utherne omgetoverd tot een sfeervolle 

concertzaal. Thema dit jaar is Fryslân en als gast 

verwelkomen we zanger en tekstschrijver Gurbe 
Douwstra. Hij is o.a. bekend van ‘The Cliff of Moher’ en 

‘Lit Jim Gean Friezen’. Gurbe Douwstra zal naast zijn eigen 

optreden een aantal nummers met Concordia laten horen. 

Het wordt een gezellige Fryske jûn. Zien we u daar ook? 

Het concert begint om 19.30 uur (zaal open om 19.00). 

Toegangsprijs

€ 10, donateurs € 7,50.



 

Partuur Sytze Bram de Witte wint nachtkaatsen
Met een lijst van 8 parturen vond het nachtkaatsen 
van kaatsvereniging ‘Nije Moed’ plaats op het sport-
veld in IJlst. Met niet al te beste weervoorspellingen 
had de organisatie besloten om in een viertal perken 
te kaatsen om zo de vaart er in te houden. 

Omdat er vier perken lagen met acht parturen, kon er ook 

mooi nog een verliezersronde gekaatst worden. De weers-

omstandigheden waren aan het eind van de eerste en de 

tweede omloop niet denderend, maar het was een lekkere 

temperatuur om in te kaatsen. Het zou een partij worden 

waar de ‘jonge’ jongens de dienst zouden gaan uit maken. 

In de winnaarsronde was het partuur van Sytze Bram de 

Witte en Pieter Kor Spoelstra in de finale gekomen. Dit door 

een 4 – 0 achterstand in de halve finale tegen Jelmer de 

Boer, Erik Schot en Lieuwe Bergstra om te buigen naar een 

5 – 5 6 – 2 overwinning. De andere finalist moest komen uit 

de partij van Rijkel Dotinga en Germ Wijnja tegen het partuur 

van Tjitze Dotinga en Hans Sikma. De eersten wisten met 

5 – 3 6 – 0 de partij in hun voordeel te beslissen. Wat 

verwacht werd kwam ook uit, een prachtige finale die heen 

en weer ging met de eersten. Maar toch op 5 – 5 6 – 2 

waren Sytze Bram en Pieter Kor de winnaars. 

Sytze Bram werd uitgeroepen tot de koning van de partij. 

De verliezersfinale ging tussen het partuur van Douwe van 

Slooten en Sjoerd Nooitgedagt en het partuur van Rudmer 

Bootsma, Pieter Jan de Jong en Hans Ulco de Boer. Ook 

deze partij verliep spannend en zou pas op 5 – 4 6 – 4 

beslist worden in het voordeel van Douwe en Sjoerd.

Uitslag
1e Sytze Bram de Witte (koning) en Pieter Kor Spoelstra

2e Rijkel Dotinga en Germ Wijnja

1e Verl. Douwe van Slooten en Sjoerd Nooitgedagt

Haarwensendag kapsalon de Kap* groot succes
De haarwensendag van kapsalon De Kap* op zaterdag 
28 september was een geweldig succes. De dames 
hadden de lat na de beide voorgaande edities weer 
hoger gelegd en…het resultaat was inderdaad weer 
hoger. De opbrengst bedraagt niet minder dan 
€ 4.800,-, goed voor 3 pruiken!

Vooraf was ingezet op 3 pruiken, hetgeen betekent dat 

ingezet werd op een bedrag van maar liefst € 4.500,-. 

De actie had een prima start; de hele maand september 

konden bij de Poiesz Supermarkt volgeplakte zegelboekjes 

ingeleverd worden en dat leverde direct € 486,- op! 

Vilegende start
De zaterdag leverde eveneens een vliegende start op. Via 

het Makelaarskantoor Kuperus Heeringa kwam het publiek 

in grote getale binnen. Het draaiend rad daar deed goede 

zaken. Vervolgens naar het ‘restaurant’ voor koffie/thee met 

gebak of cupcakes, maar ook voor soep, heerlijke tosti’s en 

wat te denken van de proeverij van een topslager. Dan door 

naar de kapsalon, waar de wachttijd al snel opliep. Er werd 

niet alleen geknipt, maar er werden ook mooie nagels gezet 

en stoelmassages gegeven. Ook de kinderhoek was een 

groot succes; hier werden ze geschminkt en er werden ook 

prachtige ‘tattoos’ gezet. En dan de tractorrit over de 

gracht. Sommige kinderen kregen er niet genoeg van en 

gingen meerdere keren mee voor een ritje. De door Van 

Beekhuizen Tweewielers beschikbaar gestelde fiets werd 

gewonnen door Joke van der Veen. Deze prachtige en 

succesvolle dag werd naar ieders tevredenheid afgesloten 

en dan…geld tellen! 

De opbrengst? 
Maar liefst € 4.676,60, aangevuld met een sponsorbedrag 

door mfc de Utherne tot het eindbedrag van maar liefst 

€ 4.800,-. Geweldig! Het gestelde doel gehaald: 3 pruiken 

voor de Stichting Haarwensen. Iedereen, die op welke wijze 

dan ook heeft meegewerkt om deze dag tot een succes te 

maken, bijzonder hartelijk bedankt.

 



 

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.

Optreden Sander Metz

Op donderdag 7 november treedt Sander Metz, een 

muzikant in hart en nieren, in Nij Ylostins op. Sander Metz 

verzorgt veel optredens, hij zingt een breed repertoire van 

meezingliedjes tot luisterliedjes. Sander Metz begeleidt 

zichzelf op de gitaar. Wilt u dit optreden bijwonen? Dat kan 

natuurlijk. Wij vragen € 5,- entree, excl. koffie of thee. 

Aanvang optreden: 15.00 uur in het Grand café van 

Nij Ylostins. 

Graag tot 7 november.

Oud papier data 2de helft 2019 
CMV Concordia IJlst

•  13 november 2019

•  11 december 2019

CMV Concordia IJlst

Donderdag 14 november, 20.00 uur
Jaarvergadering ‘IJlster Schaats’

in de Stadsherberg. 
Na de pauze pubquiz!

 

Gezellig samen zingen!
Houd je ook van zingen, denk je er wel eens over na om 

je bij een koor aan te sluiten? Schroom dan niet en kom 

vrijblijvend een keer een repetitie van ons vrouwenkoor 

bijwonen. We repeteren om de week op donderdagavond 

van (inloop 19.45) 20.00 tot 22.00 uur in Stadsherberg 

' t Wapen van IJlst. Zie data in de agenda van It Dryltser 

Kypmantsje. Eerstvolgende repetitie is op 31 oktober. 

We hebben een divers repertoire: populaire muziek, oude 

hits van vroeger, musicalliedjes etc. Je bent van harte 

welkom! 

Mocht je nog vragen hebben, neem dan contact op met 

Meta Mulder, tel.: 531634.



 

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 

NOTARISKANTOOR

ELLEMERS

Telefoon 0515 - 42 98 88   

E-mail info@notarisellemers.nl 

Website notarisellemers.nl   

Bezoekadres Oude Koemarkt 77-79, Sneek

Naarmate u ouder wordt, neemt uw afhankelijkheid meer toe. 

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

Gratis inloopspreekuur, elke donderdag van 14.00-17.00 uur. 

Meesterlijk in persoonlijk advies. 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

Opgave voor 19 oktober: 

ladiesbingohimsterhus@gmail.com  

 

 



 

    Activiteitenaanbod van Nij Ylostins voor de maand okt/nov 2019 .       
Datum Activiteit               Tijd.  
24 okt   Gymnastiek     14.00 

25 okt   Aquarelles     14.30 

27 okt   Koffie/theemomentje   15.00 

28 okt   Sjoelen     14.00 

29 okt   Creatief café     09.30 

29 okt   Soos-middag     15.00 

30 okt    Koffieochtend     09.45 

30 okt   Kaart/biljartclub    14.00 

31 okt    Gymnastiek     14.00  

31 okt  Zanguurtje     15.30 

01 nov  Aquarelles     14.30 

03 nov  Koffie/theemomentje   09.45 

04 nov  Sjoelen     14.00 

05 nov   Creatief café     09.30 

06 nov   Koffieochtend     09.45 

06 nov   Kaart/biljartclub    14.00 

07 nov  Gymnastiek     14.00 

07 nov  Optreden Sander Metz 15.00 

08 nov  Aquarelles     14.30 

10 nov  Koffie/theemomentje   15.00 

11 nov  Sjoelen     14.00 

12 nov  Creatief café     09.30

     

Datum          Activiteit                      Tijd. 
13 nov  Kerkcontactochtend     09.45 

13 nov  kaart/biljartclub     14.00 

14 nov   Gymnastiek      14.00 

14 nov  Zanguurtje      15.30 

15 nov   Aquarelles      14.30  
15 nov  Bingo       19.30     

17 nov    Koffie/theemomentje    15.00 

18 nov   Sjoelen      14.00 

19 nov   Creatief café      09.30 

19 nov  Filmmiddag      15.00 

20 nov   Koffieochtend      09.45 

20 nov    Kaart/biljartclub     14.00 

21 nov    Gymnastiek      14.00 

21 nov   Zanguurtje      15.30 

22 nov   Aquarelles      14.30 

24 nov   Koffie/theemomentje    15.00 

25 nov   Sjoelen      14.00 

26 nov    Creatief café      09.30 

26 nov  Soosmiddag      15.00 

27 nov    Koffieochtend      09.45 

27 nov  Kaart/biljartclub     14.00 

28 nov    Gymnastiek      14.00 

28 nov  Zanguurtje      15.30 

                           Wilt u contact met ons opnemen, dat kan via 

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

Ons lichaam is weerspiegeld in de voeten. Je kunt op 

de voeten alle organen, botten, spieren en energie- 

banen van het lichaam terug vinden. Door deze zones 

te masseren kun je het lichaam helpen om in balans te 

komen. Het zelfherstellende vermogen van het lichaam 

kan dan beter zijn werk doen. Een voetreflexmassage 

helpt ook om te ontspannen en je meer bewust te 

worden van je eigen lichaam. Een Voetreflexmassage 

duurt 60 minuten en kost € 50,-.

In de maand november kunt u kennis maken met de 

Reflex en Relax Massage: 30 minuten voor € 20,-.

Pedicure behandelingen: Basis Pedicure (complete 

behandeling 45 minuten) € 31,-.

Losse behandeling (het behandelen van 1 onderdeel 

van de voet) € 16,-.

Ook leuk om kado te geven.

De behandeling wordt gegeven 

door Dorine.

Aanwezig:
Dinsdag  : 9.00-13.00 uur

Donderdag : 9.00-18.00 uur

Zaterdag  : 9.00-12.00 uur

Goed nieuws voor bewoners van Nij Ylostins
Op vrijdagmiddag 4 oktober jl. – Internationale Ouderen-
dag – kwam wethouder Erik Faber van de gemeente 
SWF met goed nieuws voor de bewoners van Nij 
Ylostins. Elkien en Patyna hebben in overleg met de 
gemeente besloten dat de huidige bewoners met elkaar 
in Nij Ylostins of een vergelijkbare woonvoorziening in 
IJlst kunnen blijven wonen. 

Elkien en Patyna gaan hierover met de bewoners en andere 
belanghebbende partijen in gesprek. De bewoners is 
toegezegd dat hun woonwensen hierin worden mee-
genomen. Binnen veertien dagen kunnen zij van Elkien een 
uitnodiging tegemoet zien om vervolgafspraken te maken. 
Wethouder Erik Faber kwam op 4 oktober dit goede nieuws 
persoonlijk aan de bewoners vertellen tijdens een bijeen-

komst in het Grand Café van Nij Ylostins. Hij kreeg applaus,
er was ruimte voor vragen en menig bewoner sprak ook 
nog even individueel met de wethouder. Een onvergetelijke 
middag waarna de bewoners opgelucht en blij aan het 
weekend konden beginnen.



Fakkeljûn valt in het water
Vrijdag 27 september stond de traditionele Fakkeljûn 

weer gepland. Dit jaar was gekozen voor een 

gewijzigde opzet. Met boten zou een vaartocht door 

het sfeervol verlichte Oud-IJlst gemaakt kunnen 

worden. Route: Stads-Ee en door de Westelijke 

Dijgracht weer terug naar de aanlegsteiger in het 

haventje. Stadsgidsen zouden op het eerste deel van 

de Galamagracht verhalen vertellen over vroegere 

winkeltjes. En uiteraard waren er onderweg de nodige 

activiteiten gepland.

De weersvooruitzichten waren niet gunstig, maar toch 

begon iedereen die dag vol goede moed aan de voor-

bereidingen. Rond de klok van achten was het droog en 

stadsomroeper Harmen de Vries kondigde met zijn roep het 

programma aan en opende daarmee de avond, gevolgd 

door de sirene van de brandweerwagen van Cees Zijsling. 

Maar helaas, wind en regen werden spelbreker. De meeste 

lichtjes waaiden uit of werden door de regen gedoofd. 

Voldoende dappere IJlsters

Enkele activiteiten moesten vanwege het weer geschrapt 

worden, waaronder het varen door de gracht. Toch waren 

er nog voldoende dappere IJlsters, die de weergoden 

trotseerden. Mede vanwege de regen werd de Doops-

gezinde kerk een ideale schuilplaats. Velen bewonderden 

de tentoongestelde kunstwerken van IJlster kunstenaars, 

die zelf ook aanwezig waren om met bezoekers over hun 

werk te praten. Het duo Kûperszn, aangevuld tot een 

kwartet, speelde jaren 60 en 70 muziek en zorgde daarmee 

voor een gezellige sfeer. Ook de muzikanten in de voor-

malige brandweergarage wisten de bezoekers, ondanks 

de regen, in de juiste stemming te brengen. Helaas kregen 

de overige activiteiten vanwege het weer niet die aandacht 

die ze verdienden. Spijtig voor iedereen die zich heeft 

ingezet voor deze avond en een welverdiend dankjewel 

voor alle inspanningen en ‘ontberingen’. 

De werkgroep Fakkeljûn zal de avond binnenkort evalueren 

en zich beraden op de toekomst.

‘Hoort Boeren, Burgers en 
Buitenlui hoort’
In het vorige Kypmantsje het lange verhaal over het 

weekend in Duitsland, nu een verslag van het concours in 

Appingedam op vrijdag 2 augustus, de Coopluydenmarkt. 

We waren deze dag met 13 omroepers maar helaas kon 

de eigen omroeper niet meedoen vanwege zijn drukke 

werkzaamheden. Een hartelijke ontvangst door de 

organisatie en even later de gebruikelijke ceremonie met 

de burgemeester dhr. Anno Wietze Hiemstra. De geloofs-

brieven werden overhandigd en daarbij de folders van 

en over Drylts. Hij kreeg natuurlijk ook de schaatsen 

omgehangen en de oorkonde overhandigd en is 

opgenomen in het illustere gezelschap van ‘de orde van de 

IJlster schaats’ (zie foto). Na de lunch konden we beginnen 

aan het concours met de verplichte roep. Als onderwerp 

had ik gekregen de ‘Damsterfeesten’ over het jaarlijkse 

stadsfeestweekend. Best interessant om er achter te komen 

wat in Appingedam een feestweekend inhoudt en wat er 

zoal georganiseerd wordt. De 2e roep was wederom een 

roep over IJlst; je bent tenslotte de zelfbenoemde 

ambassadeur van deze mooie stad. Toen was het wachten 

op de juryuitslag en dat nam enige tijd in beslag, want ook 

de Nederlands kampioen moest bekendgemaakt worden, 

omdat dit alweer het laatste concours van 2019 was. 

Degenen, die mijn verhalen lezen, kunnen weten dat er 

slechts 2 concoursen waren dit jaar die meetellen voor het 

kampioenschap. De dagkampioen werd Jan Sjoerd de Vries 

uit Sneek, 2e werd Rein Mulder uit Hindeloopen en de 

derde prijs ging naar 

de Belgische belleman 

Nick Pauwels uit Wer-

vik. Allemaal redelijk 

jonge mannen die het 

oude beroep van om-

roeper tot hun hobby 

hebben en zo de 

‘oudjes’ op een goede 

manier opvolgen. Zelf 

ging ik met een 5e prijs

naar huis. Wat het 

Nederlands kampioen-

schap betreft, Jan 

Sjoerd werd wederom Nederlands kampioen en ook 

Kampioen der Lage Landen (de competitie waar ook de 

Belgische bellemannen aan mee doen). Voor mij zelf 

ondertussen standaard, geëindigd op een 5e plaats. 

Wat en waarvoor ik verder omgeroepen heb kunt u lezen 

in de volgende uitgave van It Dryltser Kypmantsje.

Tot horens en Zegt het voort, zegt het voort

Harmen de Vries

Stadsomroeper Houtstad IJlst 

Eegracht 24

Tel. 0515 532057



Iedere maandagmiddag 14.00-16.00 uur Perron2 café, 

kom binnen voor een bakje, praatje, puzzel, tuin enz.

Iedere vrijdagmiddag 13.00-14.00 uur Perron2 beweegt! 

Bewegen op muziek, geschikt voor iedereen.

Zondag 10 - 20.00-21.00 uur Stadsverlichting, samen stil 

zijn heeft een positief effect, naar het idee van Tijn Touber 

www.citiesoflight.org

Dinsdag 12 en 26 - 19.30-21.00 uur Inloopkoor, 

vrijblijvend leuke toegankelijke liederen zingen o.l.v. Esther

Zaterdag 16 - 9.30-11.00 - uur Schrijven voor Amnesty

Zaterdag 16 - 11.00 -12.00 uur Rommelruimers, 

zwerfafval ruimen in de omgeving

Zaterdag 16 - 11.00-14.00 uur Repair café

Dinsdag 19 - 19.30-21.00 uur Brei en haakcafé, 

neem je eigen werk mee en doe inspiratie op!

Vrijdag 22 - 17.00-20.00 uur Koken en eten, 

met elkaar voorbereiden en genieten van het resultaat: 

een vegetarische, meestal biologische maaltijd.

Vrijdag 22 - 20.00-22.00 uur Filmdialoog A United Kingdom

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 9 november 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
november

Perron2: mooie start na zomerstop!

De zomer is definitief voorbij en het najaar heeft zijn 
intrede gedaan. Storm, regen en schitterend weer 
wisselden elkaar in oktober af. 
Zo hadden de deelnemers aan de Walk&Sûn op 5 oktober 

een prachtige dag! Deelnemers van de 10 km. route 

kwamen ook door Perron2. Met vele bekende gezichten 

maar ook mensen die er voor het eerst waren en zich 

enthousiast over Perron2 lieten informeren. De heerlijke 

havermout hartekoekjes van Addy werden gretig 

afgenomen. Perron2 draait inmiddels weer op volle toeren. 

Zo was er 21 september een zeer goed bezocht Repair 

Café, waarschijnlijk mede veroorzaakt door de Sire 

campagne 'Waardeer het, repareer het' . Bij het najaar denk 

je misschien aan lekkere warme truien en mutsen. Schuif 

dan eens aan in het brei- en haakcafé en maak je eigen 

outfit. Maandelijks op dinsdagavond van 19.30-21.00 uur. 

Alle activiteiten voor november vind je in de agenda. Maar 

Perron2 is meer. Naast de georganiseerde activiteiten 

worden de ruimtes van Perron2 door verschillende groepen 

gebruikt. Op 26 september ging een aantal raadsleden en 

bewoners van Nij Ylostins informeel met elkaar in gesprek 

onder het genot van een eenvoudige maaltijd. Het was een 

prettige kennismaking; er werd naar elkaar geluisterd, er 

werden vragen gesteld en zorgen gedeeld. Ook Sociaal 

Collectief (www.stichtingsociaalcollectief.nl) wist de weg 

naar Perron2 te vinden en hield er op 15 oktober een 

netwerkbijeenkomst. Op 20 november geeft Helma de Roos 

een workshop 'wikkel armband maken' . Kralen rijgen tussen 

2 leerkoorden volgens de Chan Luu techniek. Voor meer 

info zie www.perron2.nl. Daar is het allemaal om begonnen: 

Perron2, voor, door & met elkaar! Het buurthuis 2.0 voor 

iedereen uit IJlst en omgeving.



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

Van Beekhuizen Tweewielers

IJlst Tel: 0515-531664

vanbeekhuizen-tweewielers.nl

www.vanbeekhuizen-tweewielers.nl
            Galamagracht 34     8651 EC IJlst

Tel. 0515-531654

* Wij hebben de voorraad speelgoed weer fors uitgebreid met allemaal nieuwe producten, 

kom vrijblijvend ons assortiment bekijken*

Winterbeurt Aanbieding:
Werkzaamheden:

* Algehele controle van alle draaiende delen.   

* Afstellen van remmen & versnellingen.

* Ketting word gespannen & gesmeerd.   Incl. een gratis winter lekkernij

* Check van de spaakspanning & wielen richten. Maak nu een afspraak

* Uitgebreide veiligheidscheck van o.a. de verlichting.

* Uw fiets word geheel gereinigd en is weer in perfecte staat.

t/m 28 februari 2020 is de prijs:
€ 49,-* (E-Bike)  € 39,-* (normale fiets)
* is exclusief eventuele onderdelen en/of materialen

 

                           Wist u dat wij Gazelle Premium Dealer zijn? Wij u alle 
Gazelle modellen kunnen leveren en al veel 2020 modellen op voorraad hebben staan.



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

Het IJlster Kompaenenkoor zal op vrijdag 22 november 

aanstaande een optreden verzorgen in de Mauritiuskerk aan 

de Eegracht in IJlst. Het concert begint om 20.00 uur. Het 

koor staat onder leiding van Louiza Saitova en bestaat uit 

ruim 30 mannen die instrumentaal worden begeleid met 

accordeon, gitaar en mandoline. Daarnaast is Gerrit 

Breteler, schrijver, zanger, kunstschilder en beeldend 

kunstenaar uitgenodigd. Met zijn bijzondere stem weet hij 

altijd een gevoelige snaar te raken. Koor en Gerrit Breteler 

zullen het één en ander ten gehore brengen en bovendien 

zal ook dirigent Louiza samen met Gerrit optreden. Uiteraard 

zal Gerrit Breteler ook solo met zijn vaste pianobegeleider te 

beluisteren zijn. Kaarten van € 10,- zijn voor dit bijzondere,

niet te missen evenement, te bestellen bij de secretaris van 

het koor: e-mail: s.bakker46@gmail.com. Ook bij Boutique 

Jenny aan de Galamagracht of aan de zaal zijn de kaarten 

verkrijgbaar.

 

Duo concert Kompaenenkoor en Gerrit Breteler

Voortgangsbericht herbestemming gemeentehuis
In het Kypmantsje van september schreven wij dat de 
betrokken afdelingen van de gemeente groen licht 
hebben gegeven om het gemeentehuis te verbouwen 
tot een wooncomplex. 

Begin oktober zijn in het overleg met de projectleider van 

de gemeente, Sjaak Walta, de volgende zaken besproken:

De gemeente laat het gebouw taxeren. Daarbij worden 

onder andere zaken als de bouwkundige staat van het 

gebouw, het gepleegde onderhoud tot nu toe en de asbest 

situatie meegenomen. Na de taxatie gaat de gemeente het 

gebouw zelf te koop aanbieden aan betrouwbare 

investeerders. De gemeente maakt hiervoor een 

verkoopbrochure. In de verkoopbrochure worden de 

woonwensen van ons en die van de belangstellenden voor 

het gemeentehuis meegenomen. De wensen hebben in 

verkorte vorm in het Kypmantsje van augustus gestaan. 

De koper van het gemeentehuis zal de woonwensen 

uit IJlst in het verbouwplan mee moeten nemen.

De eerder opgestelde woonwensen worden in oktober 

nogmaals besproken met de belangstellenden die zich 

hebben gemeld. Daarna gaan ze eind oktober naar de 

projectleider. Aan het eind van dit jaar komt het gemeente-

huis leeg. De bedoeling is dat de verkoop zo rond februari 

2020 zal plaats vinden. Een architect zal daarna een 

verbouwplan maken met ongeveer 23 woningen. Heeft u 

belangstelling om straks in een mooi en kwalitatief goed 

verbouwd gemeentehuis te gaan wonen dan kunt u dit nog 

laten weten via info@stadsbelangijlst.nl.

Vereniging Stadsbelang IJlst

De kerngroep wonen in gemeentehuis 
en de werkgroep bouw

‘Leuker dan jezelf…’
Op 15 november is het voor de tweede maal verhalenavond 

in Fryslân. Vorig jaar deden stadsgenoten Kees van den 

Engel en Joke Schilling hier aan mee. Er moest vooraf 

worden gereserveerd en de toegang was gratis, Kees en 

Joke zouden die avond tweemaal een kort optreden doen. 

Vanwege de vele aanvragen werd dit uiteindelijk vijfmaal. De 

afgelopen twee weken zijn zij gebeld en gemaild door een 

aantal bezoekers van vorig jaar. Zij wilden weten of de deur 

van de W.M. Oppedijkstraat ook dit jaar open zou gaan voor 

het luisterpubliek. Helaas hebben Kees en Joke voor de 15e 

november a.s. al een uitnodiging aanvaard van het kerkje in 

Goënga. Zij treden daar op met verhalende liedjes en 

muzikale verhalen. Als u op de verhalenavond Fryslân Kees 

en Joke toch wilt horen en zien moet u naar Goënga. Maar 

dan heeft u gegarandeerd een afwisselende avond voor de 

boeg. Joke staat bekend om haar geheel eigen visie 

betreffende o.a. managers, de eeuwig jong hype, 

smartlappen, smartphones, Kerststress, ouder worden, 

Happinez vrouwen en relaties…Gitarist Kees van den Engel 

en chansonnier Edouard doen deze avond ook een duit in 

het zakje. Fransman Edouard is 46 jaar jong, woont sinds 

2002 in ons land en is sinds een tweetal jaren professioneel 

zanger. Hij leeft voor de muziek en van wat de muziek hem 

brengt. Hij is charmant, grappig en heeft een wonderschone 

stem. Gitarist Kees is ook charmant, iets ouder dan 

Edouard en hij was in zijn werkzaam leven muziekdocent. 

Hij is (nog maar net) met pensioen en zou dus ‘in ruste’ 

moeten zijn… Maar hij zorgt deze avond, tussen de buien 

van Joke door, voor úw broodnodige rust. Kleinkunst/

cabaret - gratis toegang  Aanvang 20 uur - Locatie: kerkje 

Goënga - adres: Hege Wier 28, 8628EM Goënga

www.stichtingkerkgebouwgoenga.nl/agenda        

www.verhalenavond.nl



Vorige maand zag de Dryltser Kring in It Kypmantsje 
van september een aantal vragen van Piebe voorbij 
komen. Wij willen hem, de companen der stamtafel 
en IJlst vertellen over wat er is gebeurd in de vijf 
maanden na de kring van 7 mei jl. 

Toen stonden 739 stadsgenoten rondom bewoners en hun 

thús Nij Ylostins. Stadsomroeper Harmen zorgde voor extra 

aandacht. Concordia speelde. 9 Mei jl. werd door SBIJ, 

voorafgaande aan de raadsvergadering van SWF, ruim 

1.000 handtekeningen van stadgenoten aangeboden aan 

de gemeenteraad. 21 Mei jl. hield de Dryltser Kring een 

maatschappelijk betoog over toen nog 47 bewoners en Nij 

Ylostins. Architect Rein Hofstra brak daarna een lans voor 

het gebouw - zijnde één van de 64 nog steeds bestaande 

gebouwen en behorende bij het project Experimentele 

Woningbouw Nederland. Hofstra wil het gebouw en de 

geschiedenis er van voor Friesland behouden, temeer daar 

de andere 63 tot nu toe optimaal worden onderhouden en 

een aantal van deze gebouwen zelfs al gemeentelijk 

monument zijn. Nij Ylostins staat als enige van de 64 in 

Friesland, in IJlst en is helaas ook de enige die op de 

nominatie voor sloop staat. 

Uitstel sloop
23 Mei jl. kwam het bericht dat de sloop van Nij Ylostins 

uitgesteld wordt tot 2022. Bij een aantal bewoners ging 

de vlag uit. Er werden potten gevuld op het terras en de 

blijdschap was groot. Begin juni jl. kwam onze stadgenoot 

en fotograaf Martin de Groot voor een gesloten-beurs-foto-

sessie in Nij Ylostins. 34 Bewoners deden opgewekt en blij 

mee en lieten zich portretteren. Het zijn stuk voor stuk 

prachtige portretten geworden en ieder was er ontroerd en 

blij mee. Wat een prachtig gebaar van Martin. Perron2 

organiseerde voor bewoners van Nij Ylostins een heerlijke 

en gezellige High Tea in de tuin; het weer werkte fantastisch 

mee. Een aantal stadgenoten had taarten, cake en hapjes 

gebakken en gemaakt. 28 Juni jl. is door de Dryltser Kring, 

in samenwerking met Joute de Graaf, Bouwkundige te 

Sneek, de monumentstatus aangevraagd. Hierbij geholpen 

door Erfgoedvereniging Heemschut, Peter Karstkarel en 

Rein Hofstra. De duur van aanvraag tot einde van dit 

traject is max. 20 weken. Uiterlijk 15 november dient er 

witte rook uit de schoorsteen te komen. Net op tijd om de 

weg vrij te maken voor de roetveeg Pieten. Er is al 1 positief 

rapport bekend. Deze komt van Erfgoedvereniging 

Heemschut. Zij kregen dit rapport van onderzoeksbureau 

De Onderste Steen. 

Kantelplan
28 Juli jl. is door een flink aantal stadgenoten een kantelplan 

ingediend bij gemeente SWF. Dit is een plan waar alle 

belanghebbenden iets van zichzelf inleveren met als 

kernpunt de huidige huurders hun thús Nij Ylostins te laten 

behouden. Op dit plan is geen enkele reactie gekomen 

vanuit de gemeente SWF. Indien u dit kantelplan wilt inzien 

stuurt u een mail naar kantelplan@xs4all.nl o.v.v. toezending 

kantelplan IJlst. 

Brandbrief
Begin augustus heeft de Dryltser Kring een brandbrief 

gestuurd aan de Commissaris der Koning Arno Brok. Hierin 

werd zijn hulp gevraagd. Na deze brief nam de proces-

regisseur van SWF, die tot dan toe met alle partijen behalve 

de Dryltser Kring in gesprek ging, contact op met Reinder 

Hoomans en Joke Schilling. Er volgden twee gesprekken, 

waarin o.a. door de Dryltser Kring wederom werd aan-

gegeven dat er door allerlei mensen en instanties tot dan 

toe alleen óver bewoners, maar niet mét bewoners werd 

gesproken. Met elkaar werd overeengekomen dat de heer 

Dijkstra zich in zou zetten voor een informeel bezoek van 

raadsleden, die met bewoners in gesprek zouden gaan, dit 

onder het genot van broodjes en soep. Dit gesprek vond 

donderdag 26 september jl. om 16.30 uur plaats op 

Perron2 in Nij Ylostins. De partijen, die met bewoners in 

gesprek gingen zijn: FNP, GBTL, Partij Semplonius, Partij 

De Wind, Partij Poiesz, CDA, PvdA en VVD. Raadsleden 

Bergstra, Koster, De Wind, Semplonius, Walinga, Van der 

Wal, Douwes, Poiesz, en De Hoop luisterden en vroegen 

naar de knelpunten van bewoners, waarop bewoners elk 

hun verhaal konden doen. Het was een vruchtbare en 

prettige middag. Raadsleden beloofden tijdens de eerst-

volgende raadsvergadering van 3 oktober jl. vragen te 

stellen over de situatie van bewoners/zijnde huidige 

huurders van zelfstandig wooncomplex Nij Ylostins.

Raadsvergadering
 Voorafgaande aan deze raadsvergadering kwam de 

vraag van B&W geen vragen te stellen en een memo van 

wethouder Faber af te wachten. Een aantal bewoners, leden 

van SBIJ en leden van de Dryltser Kring zaten die bewuste 

avond op de publieke tribune en hoorden bij punt 3 

wethouder Faber zeggen dat bewoners van Nij Ylostins met 

elkaar in Nij Ylostins konden blijven of in een gelijkwaardig 

wooncomplex in IJlst. Mevrouw Corrie Bergstra van de FNP 

stelde toch de vragen die dinsdags voorafgaande aan de 

vergadering door zes partijen waren ingediend. Op deze 

vragen gaf wethouder Faber antwoord, maar zijn 

antwoorden in deze waren onzes inziens niet heel 

transparant en zodoende ook niet echt duidelijk. Wethouder 

Faber voegde zich in de koffiepauze bij de aanwezige 

bewoners en aanhang en kreeg de vraag of dit nieuws aan 

de huidige huurders van Nij Ylostins door Faber zelf kon 

worden medegedeeld.   Vervolg op blz. 21

Beste mannen van de stamtafel, 
beste Piebe,



Foto Simon Smit

Faber zegde toe dit vrijdag 4 oktober om 14 uur te komen 

doen. Dryltser Kring kon in samenwerking met een aantal 

vrijwilligers van SBIJ zorgdragen voor een mooie bijeen-

komst met bewoners en wethouder Faber. Er wonen nu 

nog 38 van de 47 bewoners in Nij Ylostins, waarvan 

3 huurders vanwege hun hoge leeftijd (90+) vanaf het 

eerste moment van de aankondiging van de sloop graag 

willen verhuizen om de stress te ontlopen. Zij staan nu in 

de wachtstand vanwege het niet kunnen verkrijgen van de 

verhuisvergoeding welke volgens regelgeving behoort bij het 

‘sociaal plan’. Het zou verhuurder sieren deze vergoeding 

gezien de vertrekwens en hoge leeftijd van deze huurders, 

toch uit te betalen. IJlst wil enkel het goede voor bewoners, 

niemand uitgezonderd en zou dit sociaal gebaar naar deze 

ouderen juist zeer waarderen. 

Leegstand
Op dit moment staan 21 appartementen leeg. Binnenkort 

zijn dit er 23. Zowel de Dryltser Kring als bewoners hebben 

de grote zorg hierover uitgesproken richting raadsleden en 

wethouder Faber. Wethouder Faber zegt aan deze leeg-

stand niet veel te kunnen doen. Hierin dient volgens hem 

verhuurder/eigenaar van het gebouw actie te ondernemen. 

Veel oudere Dryltsers zouden ook graag naar Nij Ylostins 

verhuizen. Zolang niet duidelijk is wat er met de vertrouwde, 

ietwat gedateerde, maar toch ook eigentijdse woonvorm 

(lees: zelfstandig wonen met in vrijheid gekozen 

thuiszorgaanbieders) gaat gebeuren, laten de ouderen in 

Drylts het wel uit het hoofd te verkassen naar elders. En 

zodoende stagneert de woningmarkt in Drylts en kan de 

jongere generatie niets anders doen dan IJlst te verlaten. 

Wethouder Faber zegde tijdens de raadsvergadering van 

3 oktober jl. toe dat verhuurder Elkien binnen 14 dagen 

bewoners uit zal nodigen voor een vervolgoverleg, teneinde 

met hen samen een plan te ontwikkelen voor eventuele 

verbouw, nieuwbouw of een combinatie hiervan. 

Uitnodiging
Uiterlijk 18 oktober a.s. zou deze uitnodiging bij huidige 

huurders van Nij Ylostins in de bus moeten liggen. Wij zien 

er naar uit en hopen dat het niet een herhaling van zetten 

gaat worden. Wij houden u in een volgende uitgave van It 

Kypmantsje van de verdere ontwikkelingen bij en rond Nij 

Ylostins op de hoogte.

Namens Dryltser Kring,

Reinder Hoomans

Joke Schilling

Unieke hulpmiddelenbus laat mensen ervaren
De promotiebus staat bij Fysiowymbrits!
De unieke bus vol met de modernste hulpmiddelen, 

personenalarmering en mobiliteitsoplossingen staat 

7 november van 13.00 tot 15.00 bij Fysiowymbrits, 

Dassenboarch 23 b IJlst.

Bekijk de nieuwste hulpmiddelen en probeer deze ter plekke 

uit. Stel uw vragen en ontvang advies op maat van de 

specialist. Doe een rollatorcheck en/of test een scootmobiel 

op het parcours.

Wij, Fysiowymbrits vinden het belangrijk dat de mensen 

veilig en comfortabel kunnen wonen/werken en daarom 

organiseren wij dit samen met het Hulpmiddelencentrum. 

Al onze medewerkers en vrijwilligers kunnen een kijkje 

nemen in de bus en/of ontvangen een korte scholing zodat 

iedereen weer op de hoogte is van de nieuwste technieken 

en mogelijkheden. Fysiowymbrits denkt ook graag mee met 

de mensen en daarom stellen we de bus ook open voor al 

onze cliënten, relaties en overige burgers. Bezoek ook de 

bus en ontdek o.a. dat basis uitleenhulpmiddelen voor 

iedereen kosteloos zijn. (Deze worden voor minimaal 1/2 jr. 

vergoed door de verzekering). De koffie staat voor u klaar!

Locaties Fysiowymbrits:
IJlst (Dassenboarch 23 b)

Nij Ylostins (Ylostinslaan 1)

Scharnegoutum (Lege Dyk 43)

Woudsend (A.H. Trompstrjitte 30)

Oppenhuizen (P. Walmastrjitte 8a)

Algemeen telefoonnummer: 0515 - 53 18 32 

Fysiowymbrits.nl

Kijk voor meer informatie op: www.hulpmiddelencentrum.nl

 

Opbrengst KWF-collecte

Dit jaar de 70e collecteweek van KWF Kankerbestrijding met 

een fantastische opbrengst van maar liefst € 2196,48. Voor 

het eerst de mogelijkheid om middels een QR-code te 

doneren, dit heeft € 75,50 opgeleverd via de persoonlijke 

QR-codes die zichtbaar zijn op het collecteweb, daarnaast 

ook nog een aantal donaties via de algemene QR-code. 

Collectanten en gevers ontzettend bedankt. 

De collecteweek in 2020 is van 30 augustus t/m 5 

september, we hopen dan weer een beroep op jullie 

medewerking te mogen doen. Uitbreiding van ons 

collectantenteam staat hoog op ons prioriteitenlijstje! 

Interesse? Mail naar durkjefeenstra@home.nl.

KWF-afdeling IJlst,

Durkje Feenstra

Wilma Floris

Mieke Bergstra  



Prinses Beatrix Spierfonds: Krachtig tegen spierziekten
In de week van 8 – 14 september 2019 is in IJlst 
weer de jaarlijkse collecte gehouden voor het 
Prinses Beatrix Spierfonds. Ruim 30 enthousiaste 
collectanten gingen op pad en haalden een mooi 
bedrag van € 1.417,83 op. 

Het Prinses Beatrix Spierfonds heeft één groot doel: alle 
spierziekten de wereld uit. Het belangrijkste middel in deze 
strijd is wetenschappelijk onderzoek. En omdat het vinden 
van een behandeling een lange weg is, wil het Spierfonds 
ook de kwaliteit van leven van patiënten van nu verbeteren. 
Samen met internationale experts maakt het fonds zorg-
vuldige afwegingen over welke onderzoeken er worden 
gefinancierd. Zo weet iedereen die meehelpt zeker dat 
zijn of haar geld en inspanning van echte waarde zijn.

Onschatbare waarde 
Voor steeds meer spierziekten liggen therapieën in het 
verschiet. Dit alles kan gedaan worden dankzij donaties en 
de inzet van vrijwilligers. Het Prinses Beatrix Spierfonds wil 
daarom iedereen die tijdens deze collecteweek een bijdrage 
heeft gegeven aan de collectant hartelijk bedanken voor hun 
gift en natuurlijk ook alle collectanten ontzettend bedanken 
voor hun inzet. Mocht u de collectant hebben gemist en 
tóch nog een donatie willen doen, dan kan dat. Ga naar de 
site www.prinsesbeatrixspierfonds.nl en klik dan op de 
oranje DONEER-knop.

Namens het Prinses Beatrix Spierfonds,

Mevr. H. Poelstra-Wiersma

Aan leerlingen van de basisschool
Help, pake, beppe, heit, mem, 
omke, tante en oppas de 
herfstvakantie door!

Kom puzzelen en knutselen met hout!
In Museum en Werkplaats Houtstad IJlst op:
Woensdagmiddag 23 oktober
Donderdagmiddag 24 oktober
Vrijdagmiddag 25 oktober
Van 1 uur tot 5 uur
Neem wel je pake, beppe, heit, mem, omke, tante of 
oppas mee, want dan mag je gratis naar binnen!
(Begeleiders betalen 4 Euro p.p. entree (inclusief koffie, 
thee of choco)

Oant sjen en Tot ziens!

Heb je zin om weer eens even te 
volleyballen?

Dat kan in het nieuwe seizoen op de 
maandagavond in de sporthal in IJlst !!

Volleybalvereniging Stânfries wil op maandagavond starten 

met een training voor senioren volleyballiefhebbers. Heb je 

ooit gevolleybald en lijkt het je leuk om 1x in de week te 

trainen zonder competitieverplichting…? Dan is dit je kans. 

Geef je op en probeer het eens!

Trainingen vinden plaats van oktober tot en met maart. 

Tijdstip 20.30-22.00 uur.

Je kunt je aanmelden via info@stanfries.nl

 

Boekenruilbeurs in de
Johanneskerk in Oosthem

op
Zaterdag 2 november 2019

van 14:00 – 16:00 uur

Leg je gelezen boek(en) in de kerkbank en zoek één of meer 

leuke boeken uit om mee te nemen. Je mag natuurlijk ook 

zonder boek binnenlopen en boek(en) uitzoeken.

Gezellig, met veel mooie, leuke boeken en alle tijd om onder 

het genot van een kopje koffie of thee gezellig met elkaar 

over boeken (of andere zaken) te praten.

Iedereen is van harte welkom!!

De volgende boekenruilbeurs is op zaterdag 23 november!

Heb je vragen neem dan contact op via: 06-125 85 343 of 

gdw2@ziggo.nl

Boeken uit de kerkbank!
  

 



Venten voor de 
Sinterklaas-intocht  2019  IJlst  

 

Sinterklaas-intocht:
23 november  2019  IJlst  
Zet het alvast in je agenda!!   

Sinterklaas heeft aangekondigd dat hij ook dit jaar weer 

met zijn Pieten het gezellige plaatsje IJlst zal aandoen. 

Op 23 november om 14.00 uur!  Het belooft weer een 

spannende intocht te worden.  Meer hierover in de 

novembereditie van It Kypmantsje!

Sinterklaas commissie IJlst

Verhalenavond
15.11.2019 In heel Friesland

Ook in Houtstad IJlst!
Vertel, kom luisteren

Open vanaf 19.30 uur, sluiting 22.00 uur, 3 verhalen:

- 11fonteinen: het idee, het maken, het resultaat

- Een bijzonder 11 steden boek met bijzondere verhalen

- Pauze, museum-fonteinen modellen-fonteinenfilm

- In bysûnder Frysk Hynder út Workum

Zie ook verhalenavond.nl

 

It bestjoer fan iisklup de ‘IJlster Schaats’ wol jim wer fan 

herte útnûgje foar de jierlikse ledengearkomste op 

tongersdei 14 novimber, 20.00 oere, yn de Stadsherberg 

‘Het Wapen van IJlst’. Foar it skoft komme de gebrûklike 

agindapunten oan ‘e oarder. Nei it skoft ha wy diskear gjin 

sprekker mar de earste, echte en iennige 

                           IISKLUP PUBQUIZ!

Mei fragen en fragminten oer de iisklup, mar ek oer de 

Fryske winters en alles wat dermei te krijen hat. 

Mis dit net en wês derby!

Bestjoer ‘de IJlster Schaats’

Namens team Noccio willen wij onze trouwe 

klanten uit IJlst en omgeving bedanken voor 

weer een heerlijk ijsseizoen! 

Rond de Paasdagen 2020 gaan we weer 

van start met een nieuw ijsseizoen…Kunt u 

niet wachten? Rond de kerstdagen gaan 

we iets speciaals doen. Benieuwd wat? 

Houd Facebook én de volgende editie van 

het Kypmantsje goed in de gaten.

 

Op vrijdag 8 november lopen de kinderen van de 

hoogste groepen van de basisscholen, onder 

begeleiding van volwassenen, tussen 17.30 en 

19.00 uur weer langs de huizen van IJlst e.o. met de 

verkoop van heerlijke speculaasbrokken ten behoeve 

van de Sinterklaas-intocht in IJlst. 

De prijs is  € 2,50  per verpakking. Het bedrag dat we 

tijdens deze avond ophalen maakt een substantieel 

onderdeel uit van ons budget voor de Sinterklaasintocht 

in IJlst. Naast de kinderen uit groep 7 en 8 kunnen ook 

volwassenen en kinderen uit bijvoorbeeld de 1e of 2e klas 

van de middelbare school meehelpen met venten. 

Wil je meedoen? 

Geef je dan nu op bij Margo Vos 

(margo_alkema@hotmail.com). 

 

Alvast hartelijk dank voor uw/je medewerking.

 

Sinterklaas commissie IJlst 



NIJS ÚT IT WAPEN
Wat hebben we genoten van een prachtige zomer met heerlijk terrasweer en gezellige 
dagen, waaronder de huldiging van de Eelkje II, die in de IFKS kampioen werd en de 
Striidber, die promoveerde naar de B klasse! Ook aan de Walk & Sûn werd actief 
meegedaan en de Slach om Drylts is weer gestreden.
Nu is de herfsttijd aangebroken en worden de dagen weer korter en koeler, het bockbier zit 
op de tap en op onze menukaart staan heerlijke nieuwe gerechten! Deze periode betekent 
ook een goed gevulde agenda van ‘Het Wapen van IJlst’. We hebben weer diverse 
activiteiten voor jong en oud.

Agenda

PUBQUIZ 
Zondag 27 oktober | 16.00 uur 
Yes, daar is hij weer! Met veel plezier organiseren wij, 
wegens succes van de vorige keer, heel graag weer 
een pubquiz voor u. Graag bereiden wij u voor op 
deze toch moeilijke en breed georiënteerde quiz. Stel 
een sterk team samen, meldt deze via de website aan 
en maak kans op de eerste prijs! Wij hebben er al zin 
in!

PERSONEELSFEEST 
Zondag 10 november 
Deze dag zijn wij gesloten en gaan wij met ons 
personeel na een seizoen hard werken een gezellige 
dag er op uit, maandag vanaf 10.00 uur bent u weer 
van harte welkom!

BAND SHURE 
Vrijdag 22 november | 20.00 uur 
Deze avond proberen we zo veel mogelijk geld in te 
zamelen. Het zou fantastisch zijn dat deze coole 
rolstoelbus voor Jitze gerealiseerd kan worden! De 
band Shure gaat optreden, dus doneren en 
gezelligheid gaan deze avond heel goed samen! Ook 
nu kunt u al bij ons doneren en bij de verschillende 
winkels in de stad.

INTOCHT SINTERKLAAS 
Zaterdag 23 november | 14.00 uur 
De IJlster Sinterklaascommissie is hard aan de slag 

om de intocht van Sinterklaas en zijn Pieten tot een 
groot succes te maken. Kom gezellig langs om hen te 
verwelkomen en als u er dan toch bent kunt u gerust 
even blijven hangen. Er is weer live muziek dat puur 
geschikt is voor alle leeftijden. Het belooft weer een 
mooie middag te worden!

THE BOUNTY HUNTERS 
 Zaterdag 30 november | 21.30 uur 
The Bounty Hunters behoren in Nederland tot één van 
de beste opkomende professionele “Rock bands”. Dit 
sprankelende energieke trio laat vele festivals, kroegen 
en pleinen compleet uit hun dak gaan. Door de 
opzwepende herkenbare covers die de band speelt, 
zal het feestgehalte tot een hoogtepunt stijgen van de 
avond! De drie muzikanten van The Bounty Hunters 
staan bekend om hun ongekende energieke 
optredens, muzikale vaardigheden en showmanship. 
Zij weten als geen ander hoe zij het publiek moeten 
betrekken met hun enorme enthousiasme.

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

Graag tot ziens in Stadsherberg ‘Het Wapen van IJlst’
Galamagracht 1-4 | 8651 EB IJlst | 0515 – 531315 | www.wapenvanijlst.nl


