
Twee Pieten in een bootje met een water-
wegenkaart? Wat doen ze daar bij het podium? 
En dan ... die andere Piet, wat staat die daar nu 
te roepen? Mogen de kinderen niet bij de kade 
staan? En waarom wil die Piet dat iedereen met 
hem meegaat? Maar ... waar naar toe dan?

Ben jij daar ook zo benieuwd naar? Kom dan 
zaterdag 23 november naar het voorprogramma op 
de kade in het centrum van IJlst (Galamagracht). 
Om ongeveer 14.00 uur zal Sinterklaas daar (hopelijk) 
aankomen aan de kade bij de voormalige fabriek 
van Nooitgedagt, waar hij zal worden ontvangen 
door wethouder Gea Wielinga. De intocht zal ook dit 
jaar muzikaal worden begeleid door Gaatze Bosma. 
Het belooft een spannende intocht te worden!
Na de ontvangst zullen Sinterklaas en zijn Pieten 
lopend naar de Stadsherberg ‘Het Wapen van IJlst’ 
gaan. Tijdens deze wandeling heeft Sinterklaas dan 

alle tijd om de kinderen persoonlijk gedag te zeggen. 
Van 15.00-15.45 uur is er voor de kinderen van groep 
1 t/m 4 een programma in de Stadsherberg. 
Let op: Wegens veiligheidsvoorschriften kunnen 
alleen kinderen met een Sinterklaasbutton van school 
in de Stadsherberg worden toegelaten.
De Sinterklaasintocht in IJlst wordt mede mogelijk 
dankzij onze sponsors en donateurs.

Sinterklaascommissie IJlst

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

Sinterklaasintocht IJlst zaterdag 23 november v.a. 13.30 uur

Sinterklaascommissie IJlst

Een grijze lucht met donkere wolken, zonlicht dat langs de bomen strijkt, 
die hun bladeren al grotendeels hebben laten vallen: Herfst!



Buitengewoon advies & real isat ie

vloeren

karpetten

gordi jnen

raamdecoratie

shutters 

zonwering

en meer. . .

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

Meer informatie?  Z ie www.postwoonadvies.nl  of  bel  0515 532 372.
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verenigingen
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.

Kompaenenkoor 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 19.00-20.30
Vrijdag 17.30 uur tot 19.00 uur 
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
november

21 Repetitie Kompaenenkoor Skip sûnder Roer

 Het Anker, Oosthem

21/28 Repetitie Vrouwenkoor 't Roer Om

23 Sinterklaasintocht - Haventje bij de brug, 13.30

23 Pubquiz - It Himsterhûs, Oosthem

24 Voor wie steek jij je lichtje aan?

 Mauritiuskerk, 16.00 - 17.00 uur

30 Oliebollen afhalen - Eehof, v.a. 17.00 uur

december

4 PGIJ - ABC-bijbelgespreksgroep

 De Smak 6, tel. 533139, 19.45 uur

8 Film 'Christmas Choir' - Eehof, 19.45 uur

9 PGIJ - Pre-preekgroep

 Eehof, 9.30 uur, tel. 531292

11 PGIJ - kerkcontactochtend

 Nij Ylostins, 9.45 uur, tel. 531292

12/19 Repetitie Kompaenenkoor Skip sûnder Roer

 Het Anker, Oosthem

12/19 Repetitie Vrouwenkoor 't Roer Om

13 Klaverjassen - Bar ' t Kypmantsje

14 Samen eten - De Schaapskooi

15 Optreden band Young at Heart

 MFC De Útherne, 17.00 uur

15 Kerstconcert CMV Concordia

 Mauritiuskerk, 19.30 uur

16 Vrouwen van Nu - Gezellige avond

 Stadsherberg Het Wapen van IJlst, 20.00 uur

17 PCOB - Adventsviering - Met ds S. Ypma en

 koraalorkest Hymne, Zuiderkerk Sneek, 14.30 uur

19 PGIJ - Open avond mediteren

 Eehof, 19.45 uur, tel. 532229

20 KBO - Kerstmaaltijd Martinihuis Sneek

 15.30 uur, aanmelden vóór 10 dec, tel. 419431

23 Saxofoonkwartet - Nij Ylostins, 15.30 uur

29 Sport + Ontspanning - De Útherne, 13.45 uur

www.hovenierydgroeneveld.nl • info@hovenierydgroeneveld.nl
0515 - 33 54 98 • 06 - 53 54 06 66



	
     “ 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 



Heb je behoefte aan rust en ontspanning? Wil je een helder 

hoofd en kun je wel wat lichtheid gebruiken? Je bent 

welkom in mijn coaching studio op de Werf, Sneekerpad 4 

in IJlst. Maaike Dijkstra begeleidt mensen als coach in 

bewustzijnsontwikkeling om weer met energie en 

ontspanning te leven en te werken. Vaak richt de coaching 

zich op het omgaan met grote veranderingen, spanning, 

innerlijke onrust en vermoeidheidsklachten/burn-out. Sinds 

kort biedt Maaike Dijkstra ook Acces Bars™. Acces Bars ™ 

is een methode waarbij je liggend via aanraking van 32 druk-

punten op je hoofd een ‘reset’ krijgt. Dankzij deze druk-

punten activeer je de energiebanen in je lichaam en laat je 

spanning in de vorm van elektrische lading los. Een sessie 

geeft je energie, je slaapt beter, er is simpelweg meer ruimte 

in je systeem. Vergelijk het met het defragmenteren of 

opruimen van de harde schijf van je computer. Acces 

Bars™ werkt ook op overtuigingen en opgeslagen emoties. 

Het is een energetisch proces dat belemmerende spanning, 

verbonden met overtuigingen, opschoont. Soms voel je 

tintelingen of een reactie in je lichaam, soms niet. Altijd is er 

een diepe ontspanning na de sessie. Elk punt staat voor een 

thema en herstelt je balans. Ontspanning en helderheid, 

waarbij je even niets hoeft: alleen maar ontvangen. Welkom!

In de donkere maanden december, januari en februari 

ontvang je €10,- korting op een kennismakingssessie van 

€ 55,- (1 uur Acces Bars of coaching) en kinderen tot en 

met 15 jaar ontvangen € 5,- korting voor een kennis-

makingssessie van € 30,- (45 min). 

Meer info: www.maaike-dijkstra.nl (onder coaching) 

of via info@maaike-dijkstra.nl.

Helderheid in de donkere dagen

Aktie voor Mensenkinderen
dorpje Hartagjugh in Armenië

In de afgelopen 3 jaren heeft de Protestantse kerk 
IJlst geld ingezameld voor de aankoop van voedsel-
pakketten voor het dorpje Hartagjugh in Armenië. 
De coördinatie van de hulp voor dit dorp en andere 
projecten daar gebeurt door organisatie 
Mensenkinderen. 

Dit jaar is begonnen met het in cultuur brengen van 20 
hectare landbouwgrond, zodat de dorpelingen zelf hun 
voedsel kunnen gaan verbouwen. Dat vergt heel veel geduld 
en aandacht, want het is een heel leerproces. De laatste 
jaren is in het dorp heel veel positief veranderd. En dat 
mede dankzij de IJlster bevolking!

Het brikettenplan
Een nieuw initiatief is het brikettenplan. Deze houtstro 
briketten kunnen in een naburig dorp gemaakt worden. 
Per gezin zijn 500 kg. briketten nodig en dat kost 115 euro. 
Daarmee kunnen de armste gezinnen hun huisjes 
verwarmen in de zeer koude en lange wintertijd. Doel is 
niet alleen warmte, maar ook dat de inwoners hun schaarse 
gedroogde mest nu niet meer gaan verstoken. De mest is 
hard nodig om de akkers te bemesten.

Om hieraan mee te helpen gaan wij op 
30 november oliebollen verkopen!
Tien oliebollen voor € 7,50 of vijf voor € 5,-

En natuurlijk zou een extra vrijwillige bijdrage fantastisch zijn!
Zondag 10 en 17 november, voorafgaand aan de 
kerkdienst, staan wij in de hal van de Mauritiuskerk met 
een bestellijst. Ook bij Boutique Jenny ligt vanaf 
12 november een bestellijst op de toonbank. Treffen we u 
niet en wilt u toch graag oliebollen bestellen? Dat kan ook 
via de mail! En wel voor 28 november op het mailadres 
s.s.sybrandy@ziggo.nl. Graag onder vermelding van naam 
met adres en hoeveel oliebollen u wilt. Met of zonder 
krenten/rozijnen.
Op zaterdag 30 november gaan kerkleden de lekkerste 
oliebollen voor u bakken! Deze kunt u vanaf 17.00 uur 
afhalen en betalen in de Eehof. Bent u niet in staat om 
ze zelf te halen, dan komen we ze bij u thuis brengen!

Wij hopen van harte dat u vele oliebollen gaat bestellen, 
zodat de gezinnen in Hartagjugh Armenië er deze winter 
warmpjes bij zitten.
ZWO en Diaconie van de Protestantse Gemeente te IJlst.



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
Het is bijzonder verheugend hoe er gereageerd wordt op 
onze oproep om bij te dragen aan het herstel van de 
luidmotoren van de toren van de Mauritiuskerk. Regelmatig 
komen nog bedragen binnen op de rekening van It Dryltser 
Kypmantsje. Kleine bedragen, maar ook grotere bedragen. 
Kunstschilder Jan Reus stelde een schilderij en een drietal 
prachtige foto’s ter veiling beschikbaar. Wil je in het bezit 
komen van dit schilderij of een mooie foto? Je kunt nog 
steeds een bod uitbrengen. 

Ook de kerken hebben hun mede-
werking toegezegd. In de Doops-
gezinde kerk is een speciale collecte 
voor dit doel gehouden en ook in 
de Mauritiuskerk worden deze 
maand en in december collectes 
gehouden. Al deze positieve 
reacties stimuleren ons om verdere 
plannen te ontwikkelen om dit project tot een goed einde 
te brengen en zoals het er nu naar uitziet zijn wij er van 
overtuigd dat dit ook gaat lukken. De komende maanden 
houden wij u steeds op de hoogte van de laatste 
ontwikkelingen en nieuwe acties, want we zijn er nog niet! 
Daarom 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

 

 

Koos Nederhoed naar Chinese Shaoxing als VAR
Internationaal scheidsrechter Koos Nederhoed is door de 
wereldvolleybalbond FIVB aangewezen als Video Assistent 
Referee (VAR) tijdens het wereldkampioenschap voor 
club-teams dames in het Chinese Shaoxing. Het evenement 
wordt gehouden van 2 december t/m 9 december.
De IJlster wereldreiziger vliegt in een meer dan tien uur 
durende vlucht op 30 november naar Shanghai en wordt 
vervolgens naar Shaoxing gebracht. Daar vindt het WK voor 
clubteams plaats. De deelnemende ploegen zijn het Turkse 
Eczacibasi Vitra Istanbul, het Italiaanse Imoco Volley 
Conegliano, het Brazilaanse Itambe Minas en het Chinese 
Guandong Evergrande Volleyball Club. De docent aan de 
Friese Poort in Sneek bij Handel en Ondernemen stuurt een 
team aan met drie technici die in totaal 16 camera's rond 
het veld tot hun beschikking hebben. Daarbij is hij de 
verantwoordelijke voor de final decision.
Koos Nederhoed opereerde in mei en juni als VAR in 
Argentinië, Amerika, Italië en Bulgarije en was in augustus 

scherprechter bij het Olympisch Kwalificatie Toernooi in 
het Russische Sint-Petersburg. De World Cup in Japan 
in oktober moest hij aan de FIVB teruggeven. ‘Drie weken 
achtereen weg hakt erin. Ik heb ook nog wel eens 
verplichtingen elders’, knipoogt Koos Nederhoed.

Collectanten Nierstichting in IJlst halen 1.439 euro op tijdens collecteweek

Ruim 60.000 vrijwilligers collecteerden van 15 tot 

en met 21 september in heel Nederland tijdens de 

collecteweek van de Nierstichting. In IJlst bracht 

dat 1.439 euro op.

‘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. 

‘Wij bedanken alle collectanten dan ook hartelijk voor 

hun vrijwillige inzet en donateurs voor hun steun. En zijn 

ontzettend blij met deze opbrengst. Want elke bijdrage 

helpt nierpatiënten de vrijheid in hun leven terug te geven.’

Wie de collectant van de Nierstichting is misgelopen kan 

alsnog een donatie doen op www.nierstichting.nl. 

Doneer en help mee om nierziekten te genezen. 



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

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

        in  IT HIMSTERHÛS 

      Zaterdag 23 november 2019 

Zin in een leuke avond met veel gelach en plezier? 

Doe met collega's, dorpsgenoten, vrienden of familie mee aan de 

oergezellige Pubquiz. 

Samen met onze quizmaster Sytze de Vries wordt er een mooi 

feestje gebouwd. 

Deze avond voor jong en oud begint om 20:00 uur  

   Deelname: € 7,50 per team (max 5 personen) (incl. hapjes!) 

• Graag opgeven vóór donderdag 21 november bij: 

            Marijke Looijenga 

marijkelooijenga@gmail.com 

tel: 06-27576967 

Graag tot ziens op 23 november 



Van de stamtafelVan de stamtafel

‘Dat wordt een historische gebeurtenis, mannen.’ ‘Wat 

missen wij, Piebe.’ ‘Jullie weten toch dat het gemeentehuis 

binnenkort leeg komt te staan? De laatste ambtenaren gaan 

naar de hoofdplaats, drie kilometer naar het oosten.’ ‘Je 

bedoelt Sneek?’ ‘Dat zei ik toch? Maar dat betekent wel dat 

IJlst nu sinds eeuwen geen gemeentehuis en geen 

ambtenaren meer binnen de grenzen van de stad heeft.’ 

‘Nou je het zegt, ja er werken straks geen ambtenaren meer 

in IJlst.’ ‘Ho ho, mannen, dat heb ik niet gezegd. Ik heb 

gezegd dat er dan geen ambtenaren meer in het gemeente-

huis in IJlst zitten. Ik heb nooit gezegd dat ze werken. Het 

wordt dan trouwens wel rustig in IJlst. Al die autotootjes, die 

alle kanten opstoven en rondjes reden en tussen de middag 

liepen die lui mooi even een slag om de gracht. De winkels 

hier zullen ze ook missen. Bij Puis haalden ze een broodje 

en op vrijdag stond het zwart van de ambtenaren bij de 

visboer. Dat scheelt een mooi stuk omzet.’ ‘Heb je trouwens 

gezien dat bij de Pikpôlle een nieuwe pijp op het dak is 

gezet, Piebe? Het is nu over met de stinkerij.’ ‘Praat me er 

niet van. Jullie wonen aan de goede kant in de stad, daar 

ruik je misschien niks, omdat de wind voor jullie uit de 

goede hoek waaide. Maar laatst stonk het op een dag weer 

als een bok. Niet te harden. Ik hoop maar dat het een 

ongelukje was, maar dat moet niet te vaak gebeuren.’ ‘Je 

hebt altijd nogal wat noten op je zang over de gemeente, 

Piebe. Wij hoorden dat op de vergadering van Stadsbelang 

verteld is dat de burgemeester binnenkort op werkbezoek 

komt in IJlst en ook op bezoek gaat bij de oudjes van Nij 

Ylostins. Grijp je kans. Je kunt dan even tegen haar aan 

zeuren.’ ‘Nee mannen, ik kan beter maar weer even naar 

mem gaan, die weet wel dat ik liever een stevige maaltijd 

heb, dan in Nij Ylostins klagen tegen de burgemeester.’

‘Hoort Boeren, Burgers en Buitenlui hoort’
Ik had toegezegd om u op de hoogte te brengen 
van mijn omroepen na het concours op 2 augustus 
in Appingedam. 

Gelijk de volgende morgen al weer vroeg op de bel om het 
Fries kampioenschap fierljeppen voor de jeugd bekend te 
maken. Het moest vroeg, want de wedstrijden begonnen 
al om 10.00 uur. De woensdag daarna op de 7e augustus 
alweer fierljeppen, de Fryslân cup. Het was ook de dag 
van de Freule in Wommels en de hardzeildag van de 
Sneekweek. Veel sportieve hoogtepunten in onze gemeente 
op deze 1e woensdag in augustus. De eareklasse van het 
fierljeppen heb ik vrijdag de 16e bij de toeristen van onze 
stad bekend gemaakt. Altijd een fijne ervaring als je dan op 
de fierljepaccommodatie dan de mensen terug ziet die je 
‘s middags op de hoogte gebracht hebt van dit mooie 
sportgebeuren. Toen werd het vrijdag 27 september, de 
Fakkeljûn. Jammer dat deze grotendeels in het water viel. 
Gelukkig was het even droog toen ik de openingsrede 

mocht uitspreken die werd afgesloten met de ‘oude’ sirene 
van één van de brandweerwagens van Cees Zijsling. 
De andere dag, zaterdag 28 september, stond in het teken 
van ‘haarwensdag’ van kapsalon de Kap*. Hierover heeft u 
in het vorige Kypmantsje al kunnen lezen. Gelukkig was het 
weer behoorlijk opgeknapt in vergelijking met de vrijdag en 
kon ik droog de hele stad door om u op de hoogte te 
brengen van deze speciale dag en u op te roepen vooral 
naar de Kap* te gaan om voor haarwensen te doneren. Dit 
waren tot nu toe de omroepen van 2019 want ik heb niets 
meer in de agenda staan. Maar we hebben nog 2 maanden 
dus wie weet kom ik nog eens door de stad om u op de 
hoogte te brengen van evenementen of gebeurtenissen 
die staan te gebeuren.

Tot horens en Zegt het voort, zegt het voort

Harmen de Vries, Stadsomroeper Houtstad IJlst 
Eegracht 24 - Tel. 0515 532057

Maak je sterk tegen MS MS-collecteweek 18 t/m 23 november

Van 18 tot en met 23 november 2019 organiseert het 
Nationaal MS Fonds de landelijke huis-aan-huiscollecte 
om geld in te zamelen voor onderzoek naar de ziekte 
multiple sclerose. 
MS is een chronische ziekte van het centrale zenuwstelsel. 
Laat mensen met MS niet aan hun lot over. Geef aan de 
collectant van het Nationaal MS Fonds. Iedere donatie –
groot of klein– is welkom! De collectant van het Nationaal 
MS Fonds is te herkennen aan de collectebus met het 
oranje vlinderlogo. 

Nieuw dit jaar is doneren met de 
QR-code.Hiermee kun je ook digitaal 
kleine bedragen betalen.

Collectant gemist? Ga naar www.nationaalmsfonds.nl 
en doneer online. Het is ook mogelijk om een donatie over 
te maken op giro 5057 (NL 92 INGB 000000 5057) of 
sms STOPMS naar 4333 en doneer eenmalig € 2,-. 
Samen staan we sterker tegen MS!

 



                         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

Naast kleding ook leuke 
kado’s en accessoires te 

koop.
(tip voor de decembermaand)



Na een zomer en herfst met vooral administratieve taken, 
gaan we nu écht beginnen met het praktische deel: de 
bouw en aanleg van de Stroomtuin. Want dankzij alle 
120 participanten uit IJlst, Oosthem en Sneek hebben we 
de financiering rond en kan de schep nog dit jaar de grond 
in. Hieronder op veler verzoek het belangrijkste nieuws en 
de laatste feiten over het project waar we om meerdere 
redenen enorm trots op mogen zijn.

Over de bouw
Nog dit jaar zal het grondwerk en het graven en verbreden 
van de sloten beginnen. Op en rond het 2 hectare grote 
weiland naast het industrieterrein, tussen de Zuidwest-
hoekweg en de Geeuw, ga je dus volop actie zien. Eind 
februari wordt dan het eerste bouwwerk verwacht, het 
transformatorstation dat de aansluiting op het netwerk 
van Liander mogelijk maakt. 
In maart wordt er gestart met het monteren van de 
zonnepanelen en bekabeling. En in mei 2020 nemen we 
de Stroomtuin in gebruik. De bouw en het onderhoud voor 
de komende 15 jaar worden verzorgd door Engie. Met dit 
bedrijf zijn in juli van dit jaar de contracten ondertekend.

Over het resultaat
Zodra de meer dan 7.000 panelen stroom gaan leveren, is 
onze eerste mijlpaal al bereikt. Dan wekken we – samen met 
de reeds bestaande zonnepanelen op daken en de wind-
molen van Zijsling - voldoende eigen groene energie op 
voor álle particuliere huishoudens van IJlst. Welke Friese 
stad kan ons dat nazeggen?

Over de financiering
De laatste twee jaar stonden helaas vooral in het teken 
van geld inzamelen. Best saai, maar best belangrijk. Het 
grootste deel van de investering is geregeld met een lening 
van de Triodos bank. Maar veel belangrijker is dat maar 
liefst 120 participanten obligaties hebben gekocht en zo het 
cruciale resterende deel hebben opgebracht. De Energie-
coöperatie is enorm dankbaar voor alle steun en zag tot 
grote vreugde van de penningmeester zelfs dat alle 
contracten én alle betalingen op tijd binnen waren. 
Dat is pas betrokkenheid.

Wil je ook IJlster stroom?
Deelnemen als participant kan nu even niet meer, maar 
vanaf volgend voorjaar kun je er wel voor kiezen om de 
IJlster stroom van onze eigen Stroomtuin in huis te halen. 
Het bestuur is met verschillende energiebedrijven in gesprek 
om dit mogelijk te maken. Houd de website  
          www.stroomtuin.nl in de gaten voor het laatste 
            nieuws hierover.
             Hadden we al gezegd dat we heel trots zijn dat we 
          dit samen voor elkaar hebben gebokst?
       Vragen? We staan voor je klaar op info@stroomtuin.nl

De Stroomtuin. Alleen maar goed nieuws

Voor wie steek jij een lichtje aan?
Op zondag 24 november vieren we in de Mauritiuskerk 
Eeuwigheidszondag. Dan denken we aan de mensen 
die het afgelopen jaar zijn overleden. We noemen hun 
namen en een familielid steekt een kaars voor hen aan. 

In de kerkdienst krijgt iedereen daarna de gelegenheid zelf 

een lichtje aan te steken voor een geliefde die je wilt 

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

hebben allemaal mensen die we meedragen als een licht 

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

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

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

23 november van 16.00 – 17.00 uur. Er klinkt sfeervolle 

muziek en iedereen 

die dat wil kan een 

lichtje aansteken 

ter gedachtenis 

aan iemand die je 

lief is. Je kunt even

gaan zitten of 

meteen weer weg gaan. Er is gelegenheid voor een praatje, 

maar ook de ruimte om gewoon je eigen gang te gaan. 

Voor alle IJlsters, of je nu veel, weinig of helemaal niet 

gelooft. De Mauritiuskerk, Eegracht 48, staat open op 

zaterdag 23 november tussen 16.00-17.00 uur om een 

lichtje aan te steken.



 

Voor de 11e keer organiseren we volgend jaar traditie-
getrouw op de eerste zaterdag in juni de Overtuinenfair. 
Deze keer is dit de mooie datum 6-6-2020! 
Noteer deze datum vast. We hopen op weer net zo’n
mooie en geslaagde dag als vorig jaar. 
Wij, als organisatie, hebben de koppen 
weer bij elkaar gestoken. De voor-
bereidingen zijn weer in volle gang. 
De eerste aanmeldingen van stand-
houders komen alweer binnen. 
Het eerste goede doel is ook al 
bekend. Graag geven wij een bijdrage aan het herstel van 
de luidklokken in de Mauritiuskerk. Mocht je leuke ideeën, 
tips en nieuwe standhouders weten, geef het gerust door 
aan een van ons of meld je aan via onze website 
www.overtuinenfair.nl 
We horen graag van je!

Groeten van Harm, Hotske, Klaas Jan, Martien, 
Tsjollie & Marian

Overtuinenfair IJlst Galerie 'Kunst in IJlst' doet mee 
aan Grafiek2019

Grafiek2019 is een landelijk evenement met diverse projecten, 
exposities, workshops, lezingen en publicaties rond het thema 
Panta Rhei, verandering/alles stroomt. Musea, galeries, 
werkplaatsen en kunstenaars uit het hele land doen mee. De 
overkoepelende organisatie wordt uitgevoerd door Stichting 
Grafein. In Friesland wordt er maar op een paar plaatsen 
meegedaan aan deze manifestatie, waaronder IJlst.
Ambachtelijk
In IJlst is de hele maand november grafisch werk te zien van 
twee IJlster kunstenaars: Jeroen Deen en Gunar Boon. Beide 
kunstenaars hebben een frisse blik op grafische kunst waarbij 
nieuwe technieken en ook nieuwe media worden gebruikt 
‘maar wel altijd ambachtelijk en met bewondering en gebruik 
van oude techniek’, aldus Boon.
Op zaterdag is de galerie op Zevenpelsen 1 open tussen 
11:00 en 15:00 en op verzoek. De rest van de week kunnen 
de meeste werken in de etalages worden bekeken.

Wethouder Stella van Gent van de gemeente Súdwest-

Fryslân opende 9 november de expositie.



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.

Stamppotbuffet zaterdag
28 december 2019

     

Galerie 'Kunst in IJlst' doet mee 

IJlster band Young at Heart 
treedt op 
in de Utherne

In de Utherne kan op een aantal 
zondagmiddagen in het jaar, 
onder het genot van een hapje 
en een drankje, in een relaxte 
sfeer genoten worden van 
livemuziek. Op 15 december is 
het de band Young at Heart die hier een optreden 
verzorgd. 

De band Young at Heart is ontstaan bij de rockschool van 
Jeroen Booij in It Podium in IJlst. De bandleden hebben 
elkaar daar leren kennen. De muziek die Young at Heart 
speelt is een combinatie van verschillende stijlen van blues 
en rock uit (voornamelijk) de jaren 60 en 70. Naast bekende 
songs wordt het publiek ook verrast met een aantal minder 
bekende, maar prachtige blues/rock juweeltjes. 

Kom daarom op 15 december gezellig naar de Utherne
De band begint om 17.00 uur te spelen en de toegang is 
gratis. Meer informatie over Young at Heart is te vinden 
op de Facebookpagina van de band.

Zondagmiddag 
live music 

  
       

 

         
 

 

 
 

 

            

      
 

 

 

15-12 
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De 

Utherne 
Ylst 
 Aanvang 17:00 

Toegang gratis  
 

Vorig jaar voor de 1e keer, het begin van een traditie? 
Net als in het jubileumjaar 2018 zal ook dit jaar in 
samenwerking met de Stadsherberg in IJlst aan 
het einde van het jaar een stamppottenbuffet 
worden georganiseerd. 
De gelegenheid om informeel samen als IJlster bevolking 
het jaar af te sluiten. Dit jaar is het stamppotbuffet op 
zaterdag 28 december 2019 vanaf 17:30 uur. Dan bent u 
van harte welkom in de Stadsherberg, waar een heerlijk 
stamppotbuffet op u staat de wachten. Samen in een 
gezellige en informele sfeer genieten van voortreffelijke 
stamppotten. En … vanaf 20.00 uur is er muziek. Wie er 
precies komen optreden blijft nog (even) geheim, maar net 
als bij het buffet wordt er niet bezuinigd op de kwaliteit. 
Wat zijn de kosten: € 12,50 per persoon, dat is inclusief 
1 consumptie. Waar kan ik mij aanmelden? 
Voor het stamppotbuffet: via de website van IJlst 750, 
www.ijlst750.nl of bij Boutique Jenny in IJlst (alleen 
contant!). Vol = Vol, wacht niet tot het laatste moment, 
want dan is de kans groot dat u op zaterdag 28 december 
toch zelf moet koken.

Bestuur stichting IJlst 750



 

 

Rust en stilte nodig?

Verdiepingsserie Licht van Bewustzijn

vanaf zondag 1 december 2019

Stiltedagen Legemeer 

zondag 24 november & 19 januari 2020 

Mini-winter yoga retreat Legemeer 

31 januari & 1 februari 2020

 
 

NOTARISKANTOOR

ELLEMERS

Telefoon 0515 - 42 98 88   

E-mail info@notarisellemers.nl 

Website notarisellemers.nl   

Bezoekadres Oude Koemarkt 77-79, Sneek

De juridische en fiscale gevolgen van een bedrijfsoverdracht zijn vaak groot. 

Wij begeleiden u gedurende het hele proces en leggen de afspraken 

op juiste wijze vast. Gratis inloopspreekuur, elke donderdag van 

14.00-17.00 uur. Meesterlijk in persoonlijk advies. 

Bedrijfsoverdracht.
Hoe regelt u dit goed? 
Juridisch en iscaal.

Snerttoernooi 2019 

 

Hallo sportieve inwoners van 
IJlst! Een innig samenspel van 
sport en ontspanning voor iedereen.

Met ondersteuning van:
•  Fokke voor de snert
•  Volleybalvereniging Stânfries voor de organisatie
Waar, wanneer, hoe laat, kosten:
•  Sporthal De Utherne in IJlst
•  Zaterdag 28 december 2019
•  Aanvang circa 13.45 uur tot circa 19.00 uur
•  € 30,- per team, 
   te voldoen in de zaal tijdens toernooi
•  Minimale leeftijd: 12
Aanmelden, vragen, bijzonderheden:
•  opgave kan via de mail naar
   jitske.ijlst@gmail.com
   mghitzert@hotmail.com
   mandy.graafsma@hotmail.com
•  Inschrijving per team uiterlijk 20 december 2019
•  Inschrijving op volgorde van aanmelding en … 
   VOL = VOL!

Namens de organisatie:Jitske, Mandy, Marije 



 

Vrijdag 17.30 uur tot 19.00 uur.

Locatie: MFC de Utherne
 Dassenboarch 25
 8651 CB  IJlst
Info: F. Rosier 06-50657648

Dinsdag 17.00 uur tot 18.00 uur jeugd
       18.00 uur tot 19.00 uur jeugd
  19.00 uur tot 20.30 uur volwassenen

Donderdag 18.00 uur tot 19.00 uur jeugd
       19.00 uur tot 20.30 uur volwassenen

www.karate-ijlst.nl
Facebook: Kyokushin Karate IJlst

 

    Activiteitenaanbod van Nij Ylostins voor de maand nov/dec 2019 .            

Datum Activiteit               Tijd.  
21 nov   Gymnastiek     14.00 

22 nov   Aquarelles     14.30 

24 nov   Koffie/theemomentje   15.00 

25 nov   Sjoelen     14.00 

26 nov   Creatief café     09.30 

26 nov   Soos-middag     15.00 

27 nov    Koffieochtend     09.45 

27 nov   Kaart/biljartclub    14.00 

28 nov    Gymnastiek     14.00  

28 nov  Zanguurtje     15.30 

29 nov  Aquarelles     14.30 

01 dec   Koffie/theemomentje   09.45 

02 dec   Sjoelen     14.00 

03 dec   Creatief café     09.30 

04 dec   Koffieochtend     09.45 

04 dec   Kaart/biljartclub    14.00 

05 dec  Gymnastiek     14.00 

06 dec  Aquarelles     14.30 

08 dec  Koffie/theemomentje   15.00 

     

Datum          Activiteit                      Tijd. 
09 dec  Sjoelen      14.00 

10 dec  Creatief café      09.30 

11 dec  Kerkcontactochtend     09.45 

11 dec  kaart/biljartclub     14.00 

12 dec   Gymnastiek      14.00 

13 dec   Aquarelles      14.30  
13 dec   Bingo       19.30        
15 dec    Koffie/theemomentje    15.00 

16 dec   Sjoelen      14.00 

17 dec   Creatief café      09.30 

18 dec   Koffieochtend      09.45 

18 dec    Kaart/biljartclub     14.00 

19 dec    Gymnastiek      14.00 

20 dec   Aquarelles      14.30 

22 dec   Koffie/theemomentje    15.00 

23 dec  Optreden saxofoon- 

                          kwartet  Saxemm””.     15.30 

24 dec    Creatief café      09.30 

                           Wilt u contact met ons opnemen, dat kan via 

                                        Jet.Kappelle@patyna.nl of telefonisch: 0515-57190 

Oud papier data 2e helft 2019
CMV Concordia

11 december 2019

CMV Concordia IJlst

Aangeboden: 
Gratis: Zandstra Viking 
Noren, Stadslaan 30, IJlst, 
maat 39, met sporttas

CMV Concordia
Beste bewoners van IJlst,

Zoals u in de brief van de gemeente heeft kunnen lezen 
verandert het ophalen van het oud papier. In plaats van in 
dozen kan het oud papier nu in de daarvoor bestemde 
container worden aangeboden. De ophaaldata worden 
elke maand vermeld in het Kypmantsje en op de digitale 
afvalkalender van de gemeente. De container wordt elke 
4 weken geleegd, ook in de zomermaanden, door de leden 
van muziekvereniging Concordia. De opbrengst komt ten 
goede aan onze vereniging. 
Heeft u nog vragen? 
Neem gerust contact op met team reiniging van de 
gemeente telefoonnummer 140515 en voor 
CMV Concordia Renske Houtsma 
telefoonnummer 0515531698.

Vanaf heden extra trainingstijd 
voor Kyokushin Karate IJlst

Decemberactie IJlster 
ondernemers
Evenals voorgaande jaren houden de deelnemende IJlster 
ondernemers weer een decemberactie. Van 1 t/m 31 
december krijgt de klant bij besteding van € 10,- een lot, 
dat kan worden ingevuld en weer ingeleverd bij één van 
de deelnemende ondernemers. Hiermee maakt u kans 
op één van de vele geldprijzen. 
De hoofdprijs bedraagt € 250,-, de 2e prijs € 100,-, 
de 3e prijs € 50,- en verder zijn er 5 prijzen van 
€ 20,- elk. Begin januari 2020 zal de trekking worden 
gedaan door de notaris, waarna de gelukkige prijswinnaars 
thuis worden verrast met de door hen gewonnen prijs.



Bezoek burgemeester aan bewoners Nij Ylostins

Op woensdag 6 november jl. kregen de bewoners 
van Nij Ylostins opnieuw bezoek van de gemeente. 
Dit keer maakte burgemeester Jannewietske de Vries 
haar opwachting. Zij werd daarbij vergezeld 
door wethouder Erik Faber en stadscoördinator 
Jan Witteveen. 

Nadat de burgemeester zich aan iedereen persoonlijk had 
voorgesteld, hield zij een algemeen inleidend praatje over 
de grootste gemeente van Nederland en haar wens om alle 
89 (!) kernen in die gemeente te leren kennen. Vervolgens 
deed Erik Faber kort verslag over de stand van zaken van 
de toekomstplannen voor Nij Ylostins. Elkien zet in op 
nieuwbouw en gaat hierover in gesprek met de huidige 
bewoners. De wethouder gaf aan 'de vinger aan de pols'  
te zullen houden wat betreft de uitvoering van de plannen 
en zal in ieder geval aanwezig zijn bij de eerste bijeenkomst 
van Elkien met de bewoners. 

Vragen stellen
De aanwezigen kregen gelegenheid om algemene vragen 
te stellen. Een aantal bewoners gaf daar gehoor aan. Het 

belang van een ruimte waar men elkaar kan ontmoeten om 
samen koffie te drinken, te kaarten, te eten etc. werd hierbij 
met name benadrukt. Na het centrale gedeelte gingen 
burgemeester, wethouder en stadscoördinator individueel 
met de bewoners in gesprek. De bewoners deden hun 
verhaal, stelden vragen en deelden hun wensen en zorgen. 
Want zorgen hebben zij nog steeds, onder andere over de 
huidige leegstand die het er niet gezelliger op maakt. 
Jannewietske de Vries werd zeer gewaardeerd om haar 
toegankelijkheid en interesse. Jan Witteveen ging nog even 
met Catharina van der Werff mee om haar appartement te 
bekijken, om zo een beeld te krijgen van hoe mensen in 
Nij Ylostins wonen. Al met al een geslaagde middag! 
Met dank aan Jet en Froukje voor de prettige ontvangst.

Stadsbelang IJlst

Samen eten
Op 14 december 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
december

De maand oktober sloten we bij Perron2 af 
met een feestje! 
Een verrassing voor Esther en Minke die hierbij – als 
medeoprichters en nog steeds actief – in het zonnetje werden 
gezet i.v.m. het 5-jarig bestaan van Perron2. Het was een 
heerlijke avond in een ongedwongen sfeer met veelal vaste 
bezoekers. Voor herhaling vatbaar. 
En daar gaan we zeker niet mee wachten tot een volgend 
lustrum. Tot die tijd hopen we jullie weer te treffen bij onze 
activiteiten. Bijvoorbeeld op 10 december bij de Amnesty 
Schrijfmarathon. Tussen 19.00 – 21.00 uur kun je binnen 
lopen om met elkaar te schrijven voor mensen die groot 
onrecht is aangedaan. We schrijven op Perron2 al iedere 
maand voor Amnesty, maar voor deze grootste, jaarlijkse 
schrijfactie ter wereld lijkt het ons fijn om dit met een nog 
grotere groep te doen. Het is een groot gebaar dat niet al te 
veel moeite kost. Lijkt het je iets? We zien je graag op 
10 december! 
In december staat ook weer 'rommelruimers' gepland, 
een maandelijks terugkerende actie waarbij we samen 
zwerfafval opruimen in onze directe omgeving. 
Geen overbodige luxe blijkt iedere maand weer. Nog maar net 
op pad, heb je per persoon zomaar 2 vuilniszakken vol! 
Draag je graag je steentje bij aan een schoner milieu en 
wil je dit ook eens ervaren? 
Vele handen maken licht werk, dus van harte welkom 
op 14 december tussen 11.00 – 12.00 uur.

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.

Maandag 2  20.30-22.00 uur Boekbespreking 

Reservoir 13 van Jon McGregor

Zondag 8  20.00-21.00 uur Stadsverlichting, 

samen stil zijn heeft een positief effect, naar het idee 

van Tijn Touber, www. citiesoflight.org

Dinsdag 10 19.00-21.00 uur Write for Rights, 

Amnesty schrijfmarathon

Zaterdag 14  11.00 -12.00 uur Rommelruimers, 

zwerfafval ruimen in de omgeving

Zaterdag 14  11.00-14.00 uur Repair café

Kerstconcert CMV 
Concordia IJlst

Het is bijna weer zover, het jaarlijkse kerstconcert van 
CMV Concordia IJlst. Zondag 15 december is de 
Mauritiuskerk in IJlst weer in kerstsferen gebracht en 
wordt er weer een prachtig kerstprogramma voor u 
ten gehore gebracht. Gast dit jaar is vrouwenkoor 
‘EigenWijs’ uit IJlst. Zij zullen naast hun eigen optreden 
ook gezamenlijk met Concordia een aantal kerst-
nummers ten gehore brengen. Het belooft weer 
een sfeervol kerstconcert te worden, met na afloop 
traditiegetrouw glühwein en chocolademelk.
Het concert begint om 19.30 uur.
Toegang is gratis.

Sfeervolle kerstkaarten verkrijgbaar bij Martin de Groot Fotografie

Voor kerstkaarten met sfeervolle winterse 
afbeeldingen van IJlst kun je terecht bij 
Martin de Groot Fotografie. 
De unieke kaarten (10x20cm) worden 
aangeboden op stevig ansichtkaartkarton. 
De kaarten zijn vanaf 49 cent te koop.
De verkoop begint op vrijdag 6 december. 
Er is een beperkte oplage. Martin de Groot Fotografie 
is te vinden in het VVV- kantoor op Geeuwkade 4. 
Openingstijden in december zijn van:
maandag t/m vrijdag van 13:00 - 17:30 uur



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

Wij nodigen u uit geheel

vrijblijvend de kijkdagen te

bezoeken van het grootste

veilighuis van Noord

Nederland, wat gevestigd is

aan de Roodhemsterweg 8 te IJlst

Kijkdagen:
22 november van 10:00 uur tot 21:00 uur
23 en 24 november van 10:00 tot 17:00 uur
Veilingavonden:
26 t/m 29 november aanvang veiling 19:15 uur.

U kunt de te veilen artikelen van die avond bekijken 
totdat de veiling begint.

 
 

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 

 



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

Beste Piebe en Compaenen der stamtafel

Hier de beloofde ‘update’ over hoe het er voor staat bij Nij 

Ylostins. Het laatste bericht in It Kypmantsje van oktober jl. 

ging over het bezoek van wethouder Faber die aan de 

huidige huurders van dit zelfstandig wooncomplex kwam 

vertellen dat zij niet meer verplicht hoeven te verhuizen 

naar elders en kunnen blijven waar zij willen zijn, in 

Nij Ylostins, in IJlst.

Ondertussen is de brief van Elkien in de bus gevallen. 

Hieronder een kort overzicht van wat er in deze brief staat:

‘U wilt in IJlst blijven wonen. Dat kunnen wij ons voorstellen. 
Hier houden wij rekening mee in onze plannen. We hebben 
nu plannen voor nieuwbouw op dezelfde plek. In deze 
woningen woont u zelfstandig met thuiszorg dichtbij. 
Mogelijk moet u intern nog wel een keer verhuizen, daar 
helpen wij u bij. Wij zullen er alles aan doen om overlast 
voor u zoveel mogelijk te beperken.’

Verder nieuws:

Aftoppingsgrens:

Directeur Harro Eppinga van Elkien heeft aangegeven dat de 

nieuw te bouwen zelfstandige woningen onder de lage 

aftoppingsgrens van € 607,46 worden verhuurd aan huidige 

huurders. Wij hopen dat u als wellicht toekomstige huurder 

van zo een woning in de gaten blijft houden of deze door 

Elkien gedane belofte stand blijft houden. Dat is in het 

belang van huurders met een kleine beurs! Als de huur 

boven deze grens uitkomt komt u namelijk gezien uw 

inkomen niet meer in aanmerking voor deze woningen. 

Houdt daarom aandacht voor uw woongenot en uw 

toekomst!

Leegstand:

Voor wat betreft de grote leegstand in Nij Ylostins (nu 

23 appartementen): hierin is helaas nog niets veranderd 

c.q. toegezegd door Elkien. Wij vinden het onbegrijpelijk 

dat een zo groot aantal sociale huurwoningen daardoor niet 

beschikbaar is. Nieuwbouw zal niet direct gaan plaatsvinden 

en zodoende handhaaft Elkien het 'uitsterfbeleid' . Dit is 

geen goede zaak voor zowel huidige huurders als voor 

woningzoekenden met een kleine beurs.

Aanvraag gemeentelijk monument:

Indien de gemeente SWF haar werk volgens afspraak doet 

zal uiterlijk 15 november duidelijk zijn of Nij Ylostins aan-

gewezen wordt als gemeentelijk monument. Dit zou ook 

gezien de leegstand een goede oplossing zijn, daar huidige 

huurders in de eigen woning kunnen blijven en de nu 

leegstaande woningen snel aan de huidige tijd kunnen 

worden aangepast en verhuurd. Er is voor zowel nieuw-

bouw als renovatie dus iets te zeggen. Wij hopen dat, 

hoe het ook uit gaat pakken, de leegstaande woningen i.i.g. 

- al is het op tijdelijke basis met doorstroom van deze 

tijdelijke bewoners naar de nieuwbouw! - zo spoedig 

mogelijk weer bewoond gaan worden.

Bewonerscommissie:

Vanwege het bericht van wethouder Faber op 4 oktober jl. 

besloot een aantal bewoners de bewonerscommissie om 

een extra ALV (algemene ledenvergadering) te vragen. Dit 

deden zij op de juiste manier zoals in de reglementen stond 

omschreven. Tot hun verbazing lag nog diezelfde dag een 

briefje bij alle bewoners in de bus gedeponeerd waarop 

deze commissie aangaf direct te stoppen. Bewoners zaten 

opeens zonder bewonerscommissie. Reinder Hoomans 

besloot hierop actie te ondernemen en heeft inmiddels een 

aantal betrokkenen bereid gevonden plaats te nemen in een 

interim bewonerscommissie teneinde zo de komende 

periode alle bewoners die hier behoefte aan hebben tot 

extra steun te kunnen zijn. Dit betekent in de praktijk dat hij 

per direct uit de Dryltser Kring is gestapt.

Joke Schilling heeft vanaf het begin aangegeven enkel te 

gaan voor het behoud van haar oudere stadsgenoten en 

hun thús. Dat is gelukt en staat sinds 4 oktober jl. ook zwart 

op wit. Haar doel is bereikt. Joke heeft daarom te kennen 

gegeven per 1 december a.s. te stoppen als ‘voorvrouw’ 

van de actiegroep waaraan zij de naam ‘De Dryltser Kring’ 

gaf. Zij blijft in de toekomst wel beschikbaar voor mogelijke 

hulpvraag vanuit bewoners en hun familie, maar doet dit op 

persoonlijke titel. De Kring blijft in afgeslankte vorm bestaan 

en zal zowel bewoners als u via de door hen gekozen 

kanalen op de hoogte blijven houden van nieuwe 

ontwikkelingen. Wij hopen dat de huidige huurders van Nij 

Ylostins nog lang deel uit zullen maken van de bevolking 

van de stad IJlst. De stad waar we met elkaar met recht 

trots op kunnen zijn en niet in de laatste plaats vanwege de 

beschermende menselijke kring die stadgenoten vormden 

op 7 mei jl. Een menselijk schild dat garant stond voor dit 

mooie eindresultaat. IJlst zorgde dat hier een geheel andere 

beslissing werd afgedwongen dan in de rest van ons land 

gaande is. IJlst stond massaal op en zorgde voor een 

ommezwaai ten gunste van onze oude stadgenoten. 

Wij hopen dat de rest van het land ons hierin volgt. 

Dank voor uw aandacht en betrokkenheid.

Voor het laatst namens De Dryltser Kring,

Reinder Hoomans
Joke Schilling



NIJS ÚT IT WAPEN

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

Het is alweer november! De maand van de eerste nachtvorst, Sint-Maarten, de intocht van 
Sinterklaas, een benefietconcert voor Jitze met Shure the band en natuurlijk komen de 
Bounty Hunters weer bij ons langs om het dak er af te knallen! Oktober was: van een vol 
terras in de zomer, naar de gezelligheid van binnen. De dammers, bridgers, biljarters, koren 
en verenigingen zijn weer aanwezig! De eerste pubquiz van het seizoen was een groot 
succes, waarbij de gewonnen prijzen aan Jitze zijn rolstoelbus werden gedoneerd. Ook 
hadden we verschillende gezellige feesten en werd er lekker gegeten en geborreld. Er wordt 
genoten van ons najaar menu, met wildgerechten en wisselende specials! 
De komende periode staat onze agenda vol met diverse activiteiten.

BAND SHURE | vrijdag 22 november| 20.00 uur 
Samen met Shure The Band is er een benefiet 

georganiseerd! Samen helpen we Jitze aan een nieuwe 

rolstoelbus! Deze avond proberen we zo veel mogelijk geld 

in te zamelen. Het zou fantastisch zijn dat deze coole 

rolstoelbus voor Jitze gerealiseerd kan worden! 

ENTREE: vrije bijdrage in de vorm van een gift.

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 geweldige 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, één van de beste opkomende ‘Rock 

Bands’, komen weer bij ons optreden! Met herkenbare 

covers die de band speelt en hun energie en enthousiasme 

maken we er weer een swingende avond van! Jij komt toch 

ook? Tickets zijn verkrijgbaar via de website.

PUBQUIZ | Zondag 15 december | 16.00 UUR | 
Wie gaat er deze pubquiz met de winst vandoor? Stel een 

sterk team samen en test je kennis in deze algemene quiz! 

Opgave per team van maximaal 6 personen via de website.

1e KERSTDAG | Woensdag 25 december 
Kerst staat volop in het teken van vrienden, familie en 

gezelligheid en natuurlijk lekker eten. Dat kan natuurlijk 

1e kerstdag perfect in het Wapen van IJlst. Onze 

keukenbrigade zal weer een heerlijk keuzemenu voor jullie 

bereiden. Reserveer snel om een mooi plekje te 

bemachtigen.

2e KERSTDAG | Donderdag 26 december | 
Op tweede kerstdag vieren wij kerst met onze eigen families 

en vrienden en is het Wapen van IJlst gesloten.

OUDEJAARSAVOND | Maandag
31 december | 16.00 uur- 21:00 uur | 
Zoals jullie elk jaar van ons gewend zijn gaan we nu ook 

weer het jaar feestelijk afsluiten.

NIEUWJAARSDAG | Dinsdag 1 januari | 
16.00 uur | Wat is er nou leuker om op het nieuwe jaar 

te proosten met vrienden, familie en kennissen! 

Wij zorgen voor de stamppot en jullie voor een gezellig 

begin van het nieuwe jaar!

Agenda


