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Voortgang herbestemming gemeentehuis
Op 21 november jl. waren zo’n 25 belangstellenden 

voor wonen in het gemeentehuis bij de informatie-

avond op Perron2 aanwezig. Ze werden bijgepraat 

over de stand van zaken en er werd van gedachten 

gewisseld over de woonvorm die men zich voorstelt.

Een mooie herbestemming voor het voormalige 

gemeentehuis: Iedereen woont zelfstandig met een eigen 

opgang en indien gewenst een eigen tuintje. Burenhulp 

is vanzelfsprekend maar leidt niet tot verplichtingen. Zorg 

kan zo nodig worden ingekocht bij een zorgorganisatie 

naar keuze.

Er wordt gestreefd naar een woonomgeving en woonvorm 

•  waarmee je je verbonden voelt

•  waar je leuke dingen samen doet

•  waar je naar elkaar omkijkt als dat nodig is

•  waar je elkaar kent

•  waar je gezien en gehoord wordt

•  waar je jezelf kunt zijn en daarin gerespecteerd wordt

•  waar je ook als oudere actief blijft meedoen

•  waar flexibel wordt ingesprongen op wat zich aandient

Er zijn gemeenschappelijke voorzieningen waaronder: een 

ontmoetingsruimte, hobbyruimte, wasruimte, gastenverblijf, 

fietsenberging, werkplaats, tuinschuur en een moes- en 

bloementuin.   

    Vervolg op blz. 5 >>

Het Bestuur en alle medewerkers van It Dryltser Kypmantsje
wensen u prettige feestdagen en een gezond en gelukkig 2020.

It Bestjoer en alle meiwurkers fan It Dryltser Kypmantsje
winskjede lêzers nolike feestdagen en in sûn en lokkich 2020.

Het Bestuur en alle medewerkers van It Dryltser Kypmantsje
wensen u prettige feestdagen en een gezond en gelukkig 2020.

It Bestjoer en alle meiwurkers fan It Dryltser Kypmantsje
winskje de lêzers nolike feestdagen en in sûn en lokkich 2020.



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.

woon advies & real isat iewoon advies & real isat iewoon advies & real isat iewoon advies & real isat iewoon advies & real isat iewoon advies & real isat iewoon advies & real isat iewoon advies & real isat iewoon advies & real isat iewoon advies & real isat iewoon advies & real isat iewoon advies & real isat iewoon advies & real isat iewoon advies & real isat iewoon advies & real isat iewoon advies & real isat iewoon advies & real isat iewoon advies & real isat iewoon advies & real isat ie

O
o
k 

vo
o
r 

p
ro

je
cta

d
vie

s 
&

 -
re

alis
ati

e 

lo
o
pt 

u b
in

nen b
ij 

PO
ST.

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



aanvullingen en wijzingen voor deze rubriek 
a.u.b. e-mailen naar: jannadeboer@home.nl

Verschijning 'It Dryltser Kypmantsje'

editie           inleveren kopij verschijning
januari  6 januari  23 januari

februari  3 februari 20 februari

maart  9 maart  26 maart

april  6 april  23 april

mei  4 mei  21 mei

juni  8 juni  25 juni

Kopij en advertenties

bij voorkeur digitaal aanleveren, uiterlijk op de hierboven 

genoemde data. Adres redactie: Galamagracht 12,

e-mail: info@itdryltserkypmantsje.nl

Colofon

' It Dryltser Kypmantsje'  is een uitgave van de Stichting It 

Dryltser Kypmantsje. Oplage: 1.550 stuks, redactie en 

lay-out: Edsko 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

Fierljepferiening Drylts Wintertraining
v.a. januari 2020 elke donderdag in ' t Himsterhûs in Oosthem. 
Jeugd t/m 12 jaar: van 17.45 - 18.45 uur
1e en 2e klas ljeppers van 18.45 - 20.00 uur
informatie: Anna-Jet Leyenaar, tel. 06-44085481

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

agenda & mededelingen

januari

4 Klaverjaskamioenschap

 Himsterhûs, Oosthem

7 KBO-PCOB - nieuwjaarsbijeenkomst met harpiste

 Regina Ederveen, De Stop, 14.30

8 PGIJ Kerkcontactochtend

 Nij Ylostins tel. 531292, 9.45 uur

9 en 23 Repetitie Kompaenenkoor Skip Sûnder Roer

 Het Anker, Oosthem

9 en 23 Repetitie Vrouwenkoor 't Roer Om

9 PGIJ open avond mediteren

 Eehof, tel. 532229, 19.45 uur

10 Klaverjassen

 bar ' t Kypmantsje

11 Samen Eten

 Schaapskooi

20 PGIJ pre-preekgroep

 Eehof, tel. 531292, 9.30 uur

14 of 21 PGIJ boekbespreking

 'Geloof en twijfel'  van John Ortberg,

 Eehof, tel. 531292, 19.30 uur

21 Vrouwen van Nu Jaarvergadering

 Mattie de Leeuw vertelt over haar hobby's,

 Wapen van IJlst, 20.00 uur

23 PGIJ vredesduivenproject

 Eehof, tel. 532558, 19.30 uur

30 PGIJ open avond mediteren

 Eehof, tel. 532229, 19.45 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 



>> Vervolg van de voorpagina

De ontmoetingsruimte heeft de functie van een Stadskamer 

waar ook mensen die niet in het gemeentehuis wonen naar 

toe komen voor een kopje koffie of een praatje, of om de 

krant of een boek te lezen of te puzzelen. In de Stadskamer 

worden kleinschalige activiteiten georganiseerd zoals 

lezingen en optredens. De Stadskamer is iedere dag open.

Kortom, het voormalige gemeentehuis wordt een levendig 

wooncomplex voor bewoners van verschillende leeftijden. 

Mooi meegenomen is dat er huizen vrijkomen voor starters 

en jonge gezinnen, zodat er in IJlst weer doorstroom op 

gang komt. De reacties van de belangstellenden op de 

voorgestelde woonvorm waren unaniem positief.

Een flinke domper
Helaas moesten wij de aanwezigen vertellen dat wethouder 

Faber, contactwethouder voor IJlst, ons kort voor de 

bijeenkomst had laten weten dat hij de ontwikkelingen had 

stopgezet. Zijn argumenten zijn dat de plannen voor het 

gemeentehuis niet mogen concurreren met de plannen van 

Elkien voor Nij Ylostins. Het gaat dan om de huurwoningen 

en de gemeenschappelijke ruimten. Hij wil dit ‘op bestuurlijk 

niveau afstemmen’. Het (weer) met elkaar verbinden van 

beide projecten is in tegenspraak met de afspraak die 

wethouder De Man (voor vastgoed) in februari jl. met ons 

heeft gemaakt. Omdat het de zoveelste keer is dat de 

gemeente gemaakte afspraken niet nakomt hebben 

Stadsbelang en de werkgroep Wonen het vertrouwen in 

wethouder Faber opgezegd. Hiervan hebben ze ook de 

leden van de gemeenteraad op de hoogte gebracht. In de 

decembervergadering stellen raadsleden vragen hierover 

aan de wethouder en het College. Bij het ter perse gaan van 

dit Kypmantsje weten we waarschijnlijk meer. Het is triest 

dat de gemeente zo met haar burgers omgaat. Dit schaadt 

zeker het vertrouwen. Het is nu weer afwachten wanneer 

het verkoop- en verbouwplan van het gemeentehuis wordt 

vervolgd. De aanwezige belangstellenden waren zeer 

verbolgen over het doen en laten van de gemeente. Wat er 

met Nij Ylostins gaat gebeuren is op dit moment ook niet 

duidelijk. December wordt dus een spannende maand. 

Wij houden u zo goed mogelijk op de hoogte.

Stadsbelang IJlst / Werkgroep Wonen

50-jarig bestaan van 
de Volkdansgroep de Ylekedûnsers uit IJlst

Niet-verhuisbericht

Antwoord op een regelmatig gestelde vraag: Nee, ons huis is/was niet te koop (het huis naast ons wel!) 

en nee, wij gaan dus niet verhuizen.

Marga en Edsko Hekman

Dinsdag, 19 november 2019 werd het 50-jarig jubileum 
van de Volksdansgroep ‘Ylekedûnsers’ uit IJlst in de 
Utherne gevierd. In 1969 werd de volksdansgroep 
opgericht naar aanleiding van een danscursus die via 
de NCVB werd georganiseerd. Bij de oprichting werd 
Lies Keulen de leidster en dat is ze nog steeds.

Er waren voor deze middag 3 Volksdansgroepen 

uitgenodigd t.w. Balk, Heeg en Oppenhuizen en deze 

werden feestelijk verwelkomd door een live optreden van 

de muziekgroep Ferdiverdûnsje (tevens hun laatste 

optreden) en vervolgens konden de groepen met elkaar 

dansen. Tussendoor was er een gastoptreden van de 

demonstratiegroep Iduna in hun prachtige kostuums. 

Tijdens de pauze werd er volop genoten van consumptie 

en gebak en nog een optreden van Iduna. Na afloop kon 

iedereen terugzien op een geslaagde feestelijke middag, 

vakkundig geleid door Lies Keulen met assistentie van 

Nieske Hoogland, leidster van de gastgroepen. 

Ben je nieuwsgierig, 50 plusser en wil je ook eens ervaren 

hoe leuk en gezellig het is om gezamenlijk te dansen?

Kom vrijblijvend eens een kijkje nemen. Er wordt iedere 

dinsdagmiddag gedanst in de Schaapskooi te IJlst van 

13.30 - 15.00 uur. De leden komen niet alleen uit IJlst, 

maar ook uit omringende plaatsen zoals Abbega, Oosthem 

en Sneek. Nieuwe leden zijn van harte welkom. 

Voor inlichtingen: tel. 532474.



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
En nog steeds wordt er positief gereageerd op onze oproep 

om bij te dragen aan het herstel van de luidmotoren van 

de toren van de Mauritiuskerk. Inmiddels is ook de eerste 

collecte geweest in de Mauritiuskerk en in december wordt 

er nogmaals een collecte gehouden voor het herstel van 

de luidmotoren. Inmiddels hebben wij verdere plannen 

ontwikkeld om dit project tot een goed einde te brengen 

en alles wijst er op 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! 

In het januarinummer van het Kypmantsje komen wij hier 

nader op terug. Noteer wel alvast vrijdag 28 februari 2020 

in uw agenda! Deze avond wilt u 

niet missen. Uiteraard zijn uw

bijdragen op bankrekeningnr. 

NL20 INGB 0009 2598 62 

t.n.v. It Dryltser Kypmantsje 

(vermeld: luidmotor) nog steeds 

van harte welkom.

De werkgroep herstel luidmotoren,

Jolanda Smit, Gosse de Jong, Klaasjan Kuperus 

en Edsko Hekman

De vicieuze cirkel van chronische stress
Een mens kan enorme prestaties leveren en kan veel stress 

aan. Maar als je vaak te weinig herstelt, raakt je lichaam 

langzaam uitgeput en ontstaan er veranderingen in je 

stresssysteem. Je voelt je altijd moe en krijgt ook andere 

klachten zoals emotionele labiliteit, slaapproblemen, 

geheugen- en concentratieproblemen. Deze klachten 

hebben een negatieve invloed op je herstel: je zit in de 

vicieuze cirkel van chronische stress. En als je dit niet 

doorbreekt, gaat het door tot het echt niet meer gaat. 

Dan ben je overspannen of zelfs burn-out.

Je voelt je uitgeput, maar zit rechtop in bed 

van de spanning

Om te herstellen moet het haperende brein weer normaal 

gaan functioneren. Burn-out is géén psychisch probleem! 

Herstel is géén kwestie van Even wat rust nemen of positief 

denken. Herstel is niet makkelijk en heeft héél veel tijd nodig. 

Zorg dat het niet zover komt. Het allerbelangrijkste? 

Voldoende rust en slaap!

Zoek je meer informatie over dit onderwerp?
Kijk dan eens op www.burogrootswerk.nl. Doe de gratis 

stresshersteltest. Laat je voor herstel van burn-out 

begeleiden door de ervaren en CSR erkende stresscoach 

Audrey van der Galiën uit IJlst. Ook kun je hier terecht 

voor begeleiding bij overspannen 

of burn-out preventie.

Telefoonnummer: 06-222 88 792

Adres: De Tsjalk 5 te IJlst

 

Vernielingen
Beste inwoners van IJlst en omstreken,

Afgelopen zomer is er een spoor van vernielingen getrokken 

door het fierljepgebouw en de fierljepschansen. Zo zijn de 

toiletten en vloeren beschadigd, maar ook fierljepborden en 

containers zijn vernietigd door vandalisme. De toiletruimte is 

een openbaar gebouw, dat door de toeristen in onze stad 

gebruikt kan worden. 

Het is geen hangplek voor de jeugd. Hopelijk kunnen we dit 

zo houden. Wij als fierljepvereniging betreuren het ten 

zeerste dat dit bij onze vereniging gebeurt, de kosten 

kunnen niet worden verhaald omdat er geen bewijslast is. 

Mochten er mensen zijn die iets gehoord of gezien hebben, 

laat het ons dan weten, zodat we de schade kunnen 

verhalen op de daders.

Fierljepferiening Drylts



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

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Kerstbingo! 

23 december 2019

 

Tijd: 14:00 – 16:00 uur 

Kosten: €3,00 inclusief drinken en wat lekkers 

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

 

 

 

      BSO De Speelboom 

      Wilhelminastraat 3 

 

 



Van de stamtafelVan de stamtafel

‘Wat weer een toestand met Nij Ylostins, mannen.’ ‘’Het is 

niet best Piebe, die mensen weten nou helemaal niet meer 

waar ze aan toe zijn.’ ‘Hebben jullie die reportage op tv 

gezien, in Zembla?’ ‘Het was prachtig mooi om te zien, dat 

heeft wel indruk op ons gemaakt, Piebe.’ ‘Ja mannen, de 

bewoners hadden een duidelijk verhaal, maar ik heb mij 

geërgerd aan die man van Elkien en aan de wethouder van 

Groen Links. Man, man wat een slappe verhalen. De 

directeur van Elkien stammerde er maar wat in om. Wat een 

omkool. Hij zat te zweten als een otter, draaide er maar wat 

om heen en sprak zichzelf tegen. En de wethouder had 

ook geen verhaal, dat het was niet best. Deze man heeft 

blijkbaar een slecht geheugen. Hij vertelt steeds andere 

verhalen. De ene keer zegt hij dat de mensen in het gebouw 

kunnen blijven wonen en dat hij zich daar sterk voor zal 

maken. De bewoners blij.’ ‘Ja, met een dode mus.’ ‘Zeg dat 

wel, want een andere keer vindt hij nieuwbouw toch beter. 

De bewoners weten nou helemaal niet meer waar ze aan 

toe zijn. En dan zegt hij ook nog dat hij neutraal is. Hij schijnt 

anders goede maatjes te zijn met die directeur van Elkien 

en het lijkt er dan toch wel op dat hij een dubbele agenda 

heeft.’ ‘Daar lijkt het zeker op, Piebe, want hij is samen met 

de directeur in Nij Ylostins geweest. Deze man heeft hem 

blijkbaar ingepakt.’ ‘Geen wonder, mannen, dat Stads-

belang het vertrouwen in deze wethouder heeft opgezegd. 

Met een man met zulke zwalkende verhalen kun je toch ook 

geen kant op. Hij is ook nog weer wezen praten met de 

bewoners om te horen wat zij willen. Nou, als je dat nou 

nog niet weet, dan kun je je afvragen waar deze man het 

afgelopen jaar heeft geleefd. En of hij wat met de mening 

van de bewoners doet, dat weet hij ook nog niet. Waarom 

kom je dan praten? Waarom geef je de mensen dan weer 

hoop? Al met al heb ik er weinig vertrouwen in, mannen, 

maar ik hoop dat de gemeente een verstandige beslissing 

neemt en Nij Ylostins aanwijst tot gemeentelijk monument. 

Nou mannen, ik ga maar eens naar mem, die spreekt 

tenminste wel duidelijke taal.’

It Himsterhûs organiseert op 4 januari 2020 het:

1e klaverjaskampioenschap van de gemeente
SÚDWEST FRYSLÂN

Het Himsterhûs organiseert al jaren klaverjasavonden in, 

met name, de winterperiode. We zien dat deze avonden de 

inwoners van Oosthem en omgeving (Folsgare, Abbega en 

IJlst) verbindt. De sociale cohesie wordt versterkt en dat is 

goed voor de 'mienskip' . Om o.a. de sociale betrokkenheid 

van mensen binnen de regio nog groter te maken wordt in 

januari voor het eerst het Kampioenschap van Súdwest-

Fryslân georganiseerd. De Stichting Dorpshuis ’t Himsterhûs 

zet zich in voor de leefbaarheid in Oosthem en omstreken 

door het in stand houden van een gebouw ten dienste van 

het sociale en culturele leven én het behartigen van sociale 

en culturele belangen van de inwoners van Oosthem en 

omstreken. Nu de gemeente Súdwest-Fryslân recentelijk 

is uitgebreid met delen van de voormalige gemeente 

Littenseradiel ontstond het idee om het succes van onze 

klaverjasavonden in te zetten om een bijdrage te leveren 

aan de samenhang en betrokkenheid van de inwoners van 

de gemeente SWF. Omdat er nog geen Klaverjas-

kampioenschap Súdwest-Fryslân bestond, was dit een 

mooie gelegenheid om iets neer te zetten. We hebben 

gepeild in verschillende kernen van Súdwest-Fryslân of er 

behoefte is aan een dergelijk evenement. Er kwamen vele 

positieve reacties op en daarom hebben wij de koe ook 

bij de horens gevat! Het idee is om een gezellig en vooral 

ook laagdrempelig toernooi te organiseren. Een mooi en 

bijzonder moment zal het worden voor de deelnemers. Een 

nieuw jaar met vele nieuwe contacten en in gesellige dei.

Zie de aankondiging elders in deze uitgave voor verdere 
informatie en inschrijving

Vrijdag 15 november op de Frouljusdei hadden we voor het goede doel 

lootjesverkoop met mooie prijzen. We hebben 10 winnende nummers 

van de lootjes bekend gemaakt via Facebook en het winkelraam, maar 

de op lotnrs. blauw 569 en wit 529 gevallen prijzen staan nog in de 

winkel om opgehaald te worden. De opbrengst was een heel mooi 

bedrag van € 320,-, wat naar Jitses coole rolstoelbus is gegaan!

Gevonden

Dinsdagavond 3 december een boek 

met de titel ‘De kristallen gids’. 

De eigenaar/eigenaresse kan contact 

opnemen met Hinke Visser, 

tel. 06-23530020.



        in  IT HIMSTERHÛS 

      Zaterdag 15 februari 2020 

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 13 februari bij: 

            Marijke Looijenga 

marijkelooijenga@gmail.com 

tel: 06-27576967 

Graag tot ziens op 15 februari 

                         De Jagersherne 9

                                 8651 CJ IJlst
       t(0515) - 432 727

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

Adviseur & bemiddelaar in

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

Uw tussenpersoon om te ontzorgen

Aangenaam...!
Henk Eigenraam
 

www.hoekstra-tuinen.nl

Tuinontwerp
Tuinaanleg
Tuinonderhoud 
Boomwerk

Bestrating 
Maaiwerk
Vijvers 
Sedumdaken

Uw hovenier voor:

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

Sloggi Actie
3 + 1

Ten Cate
20% korting

(maand december)
(zolang de voorraad strekt)



        in  IT HIMSTERHÛS 

      Zaterdag 15 februari 2020 

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 13 februari bij: 

            Marijke Looijenga 

marijkelooijenga@gmail.com 

tel: 06-27576967 

Graag tot ziens op 15 februari 

Vader, zoon, dochter

Pop-up galerie Zevenpelsen stopt!
Weet u nog? In de warme augustusmaand was er 
opeens een kunstgalerie in IJlst in het leegstaande 
pand aan de Zevenpelsen. Veel kunstenaars hebben 
hier hun werken kunnen laten zien. De eigenaar van 
het pand, de heer Oosterveen, was zeer enthousiast 
over dit project en maakte met Gunar Boon de 
afspraak dat de kunstenaars de begane grond 
geheel kosteloos mochten gebruiken.

Pareltje in de stad
Bijna elke IJlster en natuurlijk de toeristen hebben kunnen 

genieten van al het moois achter de ramen en later ook in 

het pand. De woning kreeg in de lokale en provinciale media 

veel aandacht. Gunar Boon vertelt ‘We waren op Omrop 

Fryslân en meerdere malen in alle kranten van Friesland. 

Dit bracht het te koop staande pand natuurlijk ook goed 

onder de aandacht! Er was een pareltje ontstaan in het 

centrum van IJlst’. De kunstenaars, die dit tot een succes 

hebben gemaakt, zijn o.a.: Tom van der Vaart, Jeroen Deen, 

Korja van der Werff, Aukje Cnossen, Grytsje Feenstra, 

Feike van Tuinen, Jaap de Best en Kees van den Engel.

Hoogtepunt
Op 9 november was er een feestelijke opening van de 

grafiekexpositie van Jeroen Deen en Gunar Boon. Een groot 

succes waarbij de wethouder lovende woorden sprak en 

het zelfs had over 'Kunststad IJlst' . Een groot compliment 

voor alle kunstenaars! In de maand november hebben zo'n 

200 mensen de tentoonstelling bezocht en dat laat wel zien 

hoeveel interesse er is voor dit project én dat het mogelijk is 

om met z'n allen zoiets op te zetten. Daar is IJlst goed in!

En nu dan? Zullen de heren aan de stamtafel zeggen! 

Er zijn veel contacten tussen de kunstenaars gelegd en het 

initiatief ‘Kunst in IJlst’ zal niet verdwijnen. Misschien komt 

er weer een pand vrij met een eigenaar die zo welwillend 

is als de heer Oosterveen of zijn er winkeliers of bedrijven 

die iets moois aan de wand willen. En natuurlijk is er vast 

wel weer een Fakkeljûn en op de Overtuinenfair willen 

sommige kunstenaars zich ook presenteren.

Hartelijke groet en bedankt voor alle steun 

en enthousiasme!

Namens alle kunstenaars!

Zoals u weet is Bar ’t Kypmantsje en 

Snackbar De Witte Kat uniek in kwaliteit 

en service. Steeds meer klanten hebben 

de Bar en Snackbar de afgelopen jaren 

gevonden en het klantenbestand is 

flink gegroeid. 

Met genoegen breng ik u dan ook op de hoogte 

van de nieuwe ontwikkelingen binnen het bedrijf. 

Na 17 jaar met veel plezier en toewijding het bedrijf  

te hebben gerund,verbouwd en opgebouwd, 

wordt het tijd om een nieuwe weg in 

te slaan. 

Service en kwaliteit die u gewend bent

Met ingang van 1 januari 2020 zullen de werkzaamheden  

worden voortgezet door mijn kinderen René Toonstra jr. 

en Grietje Toonstra. René jr. zal zich voornamelijk gaan 

richten op de werkzaamheden in het bargedeelte en Grietje 

blijft het vertrouwde gezicht in de snackbar met het huidige 

personeel. Voor u als klant zal de overname geen merkbare 

veranderingen met zich meebrengen. Bar ’t Kypmantsje 

en Snackbar De Witte Kat blijft het vertrouwde adres voor 

al uw Snacks en Drankjes en garandeert de service en 

kwaliteit die u de afgelopen 17 jaar gewend bent. 

René en Grietje véél succes!

Langs deze weg wil ik iedereen bedanken voor het 

vertrouwen de afgelopen jaren.

Ik wens René en Grietje véél succes!

Namens Bar ’t Kypmantsje en Snackbar De Witte Kat,

René Toonstra sr.



WENST U FIJNE FEESTDAGEN EN EEN SUCCESVOL 2020

 

 

Wij wensen iedereen fijne kerstdagen
en een voorspoedig 2020!

ONDERSTAANDE BEDRIJVEN WENSEN U PRETTIGE FEESTDAGEN EN 
EEN GEZOND EN GELUKKIG 2020

bord Kroes, WVSnits, afmeting 300x75 cm.

www.hoekstra-tuinen.nl

Bockamastraat 50

8651 BG IJlst

06 220 357 76

info@hoekstra-tuinen.nl

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

Wij wensen u fi jne feestdagen
en een bloeiend 2018



BoekhoudingenMeer 
Budget, belasting & boekhoudkundige hulp

Monica Grob - Quartel 
06-29522275 te IJlst 
info@grobadministratie.com 
www.grobadministratie.com 

Fijne feestdagen en 

ook in 2020 kunt u 

op me rekenen.

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

GESPECIALISEERD IN WERKZAAMHEDEN  

RONDOM WONINGEN EN BEDRIJFSPANDEN

O.a Riolering - Voegwerk - Dakwerk

Gebr.  Sikma 

wenst u ijne feestdagen!

www.gebr-sikma.nl

ONDERSTAANDE BEDRIJVEN WENSEN U PRETTIGE FEESTDAGEN EN 
EEN GEZOND EN GELUKKIG 2020

Wij wensen u een
Gezond, Gelukkig
& Fietsend 2020 toe
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agen en een fantastisch 2020 toeg
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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

Een goede planning van uw nalatenschap kan een bijdrage leveren aan  

het zo voordelig mogelijk overdragen van uw vermogen. 

Gratis inloopspreekuur, elke donderdag van 14.00-17.00 uur. 

Meesterlijk in persoonlijk advies. 

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

 

 
 

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 

 



 

Oud papier data 2019/2020
CMV Concordia

11 december
08 januari

CMV Concordia IJlst

 

Nijs út Nij Ylostins

Koffieochtend
In het Grand café van het woon- en ontmoetingscentrum 

Nij Ylostins van Patyna kunt u iedere woensdagochtend 

vanaf  9.45 uur gezellig komen koffie drinken. Even onder 

het genot van een kopje koffie of thee de krant door-

nemen 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 

grootletterboeken 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 saxofoonkwartet ‘Saxemm’
Op maandagmiddag 23 december om  15.30 uur treedt 

het saxofoonkwartet ‘Saxemm’ op in het Grand café 

van Nij Ylostins. Het kwartet brengt o.a. stemmige kerst-

muziek ten gehore. Wilt u dit concert bijwonen, dat kan. 

De entree bedraagt € 5,- excl. koffie/thee. 

U komt toch ook?

Wij willen iedereen hele fijne feestdagen toewensen 
en een heel gezond en gelukkig 2020!

Met een vriendelijke kerstgroet,
Medewerkers Patyna, locatie Nij Ylostins

Als ‘ex bestuur’ van de bewonerscommissie voelen 

wij een sterke behoefte om toch even kort te 

reageren op het stukje over de bewonerscommissie 

in het artikel ‘Beste Piebe en Compaenen der 

stamtafel' in het Dryltser Kypmantsje van 

november jl.

In het artikel wordt door de schrijvers (lees: Dryltser Kring) 

gesuggereerd dat een verzoek van een aantal bewoners 

om een ALV uit te schrijven aanleiding zou zijn geweest om 

als voltallig bestuur van de bewonerscommissie op 

te stappen. Deze suggestie is volkomen bezijden de 

waarheid en ook niet juist. Zonder uitgebreid weer in te 

gaan op de vele verschillen van inzicht tussen de beide 

groepen (lees: bestuur bewonerscommissie en Dryltser 

Kring) zijn wij als ex bestuur van de bewonerscommissie 

te allen tijde bereid om met iedereen die daar behoefte 

aan heeft van gedachten te wisselen over de gang van 

zaken zoals die is verlopen. Wij hebben als groep 

vrijwilligers vele jaren met enthousiasme, inzet en plezier 

gewerkt aan het welzijn van de bewoners van Nij Ylostins.

Met vriendelijke groeten,

ex bestuur bewonerscommissie Nij Ylostins

Reactie bewonerscommissie 
Nij Ylostins



Nieuws Fysiowymbrits 

 
Fysiowymbrits: fysiotherapie en meer 

In IJlst, Scharnegoutum, Woudsend en Oppenhuizen 
 Wil je meer informatie, neem gerust contact op met Fysiowymbrits op  0515-531832 of stuur een e-mail naar info@fysiowymbrits.nl 

 

 re actie@ orps rantwou sen .nl 

Bekkenfysiotherapie Fysiot erapeut o e Flapper ron t op it moment e masteroplei ing e enfysiot erapie aan e  te mersfoort af. e enfysiot erapie is een specialisatie binnen e fysiot erapie. e be enfysiot erapeut be an elt allerlei lac ten ron om et be en en e be enbo emspieren, lage rug en bui . e e lac ten unnen problemen ge en bij on er an ere et plassen, e ontlasting en et rijen en ijn aa  goe  te er elpen. oms is et moeilij  om o er e e lac ten te praten, om at sc aamte of taboe een rol speelt. oor mi el an een open en aan ac tige inta e – waarbij uitleg centraal staat – brengt e be enfysiot erapeut uw lac t o goe  mogelij  in beel . er olgens wor t er on er oe  ge aan naar et functioneren an e spieren ron om et be en en e be enbo emspieren om een fysiot erapeutisc e iagnose te unnen stellen. et an ijn at er inwen ig on er oe  wor t ge aan om uw lac t beter te unnen beoor elen. e be enfysiot erapeut is ier oor speciaal opgelei . e enfysiot erapie is gesc i t oor owel rouwen als mannen, ongeac t un leeftij . 

Sinterklaasintocht 2019!
Op 23 november mocht IJlst Sinterklaas en zijn 

Pieten weer verwelkomen tijdens de feestelijke intocht. 

Wat was het weer gezellig druk in het centrum tijdens 

de intocht en wat een blije  gezichten allemaal. 

Namens Sinterklaas en zijn Pieten wil de Sinterklaas-

commissie IJlst de volgende sponsoren en donateurs 

hartelijk bedanken!

AAL&SS; Bakker de Boer; Technisch bedrijf Bakker; Berco; 

Bouwkundig Bureau de Jong; Cees Zijsling Techniek; De 

Berneboel; De Haas Bloemen; Folkert de Vries; FriBalance; 

Gerlofsma Hoveniersbedrijf; Groeneveld Hoveniersbedrijf; 

Hamertje Tik Kinderopvang; Huisman Onderhoudsbedrijf; 

Jakobs Agroklussen; Boutique Jenny; Kapsalon de Spieghel; 

Kerst Koopman BV; Linek Ing.Buro; Poiesz supermark; Post 

Woon- & Projectadvies BV; Posthuma Batterijen; Rabobank; 

Rosier (sporthal); S. de Vries Stukadoors; Gebr. Sikma BV;

Stadsherberg Het Wapen van IJlst; Stienstra&van der Wal; 

Sybren van der Zee; Syperda-Hardy; Soprema; 

W.P. Spoelstra BV en alle medewerkers die deze intocht 

mede mogelijk hebben gemaakt!                               

Sinterklaascommissie IJlst



Activiteitenkalender
januari

Samen eten
Op 11 januari 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: 06-12608339

Voor vervoer kunt u bellen:

Mevr. Sj. Wiebenga: 0515-531529

In november hadden we naast de vaste activiteiten zoals 

Perron2 Beweegt, Perron2 Café, Schrijven voor Amnesty, 

Brei-haakcafé, rommelruimers, Repair Café en een heerlijke 

kookavond, een workshop wikkelarmbanden maken. Onder 

de deskundige leiding van Helma de Roos ging een groep 

enthousiaste mensen aan de slag volgens de Chan Luu 

techniek. Voorwaar niet eenvoudig, maar er werd veel 

gelachen en de resultaten mochten er zijn.

Perron2 is vanwege de feestdagen gesloten tot 6 januari.

Daarna hopen we je weer te ontmoeten, bijvoorbeeld 

op 12 januari bij Stadsverlichting (mediteren).

Of kom op 24 januari samen koken & eten. 

Voor wie na het eten nog niet naar huis wil, is er de 

mogelijkheid om samen de film 'Sage Femme' te kijken, 

https://fransefilms.nl/film/sage-femme.

Wij wensen iedereen gezellige, ontspannen dagen 

en tot in het nieuwe jaar!

Iedere maandagmiddag Perron2 Café

Iedere vrijdagmiddag Perron2 beweegt!

Zondag 12  Stadsverlichting

Maandag 13  20.30 – 22.00 uur Boekbespreking 

‘De bekeerling’

Zaterdag 18   9.30-11.00 uur schrijven voor Amnesty

Zaterdag 18  11.00-12.00 uur Rommelruimers

Zaterdag 18    11.00 uur – 14.00 uur Repair café

Vrijdag 24   17.00-20.00 uur Koken en eten

Vrijdag 24   Filmdialoog 20.00-22.00 uur 

‘Sage Femme’

 



Denk groot. Begin klein. 
Maar vooral, begin! 

 

Buro GrootsWerk 
Stress en Burn-out  l  Persoonlijke ontwikkeling  I  Loopbaanbegeleiding  

  

www.burogrootswerk.nl 
06-222 88792   l  audrey@burogrootswerk.nl  l  De Tsjalk 5 te IJlst 

 

 

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

 

 
ZINGeN                                                

IN 
KeRSTSFeeR 
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     Zondag 22 december 
    16.00 uur in de 

                      Doopsgezinde  
                      kerk IJlst 

 
 

Vrije entree, na afloop graag vrijwillige bijdrage. 



Nadat burgemeester Jannewietske de Vries op 
6 november een geslaagd bezoek bracht aan de 
bewoners van Nij Ylostins, was zij er de volgende 
dag weer om meer van ons prachtige stadje te 
ontdekken. En ontdekken deed ze, dankzij het 
mooie programma dat Stichting IJlst750 voor 
die dag bedacht en uitvoerde.

Stadsbelang IJlst was i.v.m. andere werkzaamheden 

niet in de gelegenheid om het bezoek op 7 november te 

organiseren en vroeg diverse andere organisaties in IJlst 

of zij dit op konden pakken. Stichting IJlst750 reageerde 

en pakte die organisatie met verve op! Ondanks de 

korte tijd waarin één en ander geregeld moest worden 

stond er een dijk van een programma.

Jannewietske had vooraf 2 vragen:
1. wêr binne jimme grutsk op?

2. wat is in soarchpunt?

Naar aanleiding van haar vragen bezocht zij per boot en 

auto diverse plekken en kreeg ter plaatse het ingesproken 

verhaal te horen. Een zogenaamde audiotoer. Een zeer 

creatieve oplossing om in korte tijd veel te doen en ook 

qua weer een fijne oplossing, want zo kon zij hoog – 

bijrijdersstoel brandweerauto – en droog kennis maken 

met een aantal belangrijke zaken in IJlst. Zowel organisatie 

als Jannewietske genoten van dit ' IJlster uur' . Laatst-

genoemde noemde het o.a. ‘een heel goed georganiseerd 

bezoek’. Wij op onze beurt zijn daar dan weer grutsk op, 

met dank aan Stichting IJlst750 voor deze geweldige 

'beleving' .

Stadsbelang IJlst

Succesvol bezoek van burgemeester aan IJlst



 

 

 

 

•
•
•

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.

 

De haarwensendag van kapsalon De Kap* van 
28 september jl. leverde het prachtige bedrag 
van € 4.800,00, goed voor 3 pruiken. 
Maandag 25 november jl. kwam Sanne van de Stichting 

Haarwensen naar IJlst om in kapsalon De Kap* de cheque 

in ontvangst te nemen. Zij bedankte alle mensen die hier 

aan mee hebben gewerkt en/of gedoneerd. Bij de over-

handiging van de cheque vertelde Sanne dat ze niet had 

verwacht dat De Kap* een dergelijk groot bedrag zou 

inzamelen, zelfs één van de grotere geldbedragen die de 

Stichting mag ontvangen en dat van dat ene kleine bedrijf 

in een kleine stad.

 

SPORTSNUFFELSTAD IJLST 

Waar:  Utherne IJlst 

Wanneer: Zaterdag 28 december 2019 

Deelnemende verenigingen: 

• g.v. de Stânfries 

• v.v. Stânfries 

• Kyokushin karate 

 

       Tijdstip: 09.30 - 10.30 uur groep 3, 4, 5 basisschool 

                       10.45 - 11.45 uur groep 6, 7, 8 basisschool 

    

Entree: Gratis 

Haarwensen
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: 
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In IJlst werd Hoomans altijd ‘lytse Pieter’ genoemd. 
Hij werkte eerst op de fabriek van Nooitgedagt. Dat 
voldeed hem niet, mogelijk ook omdat hij lichamelijk 
gehandicapt was. Daarna werd Pieter broodventer.

Hoomans groeide op in het pand Galamagracht 50, direct 

naast het gemeentehuis. Zijn vader Jurjen had hier een 

winkeltje in manufacturen. Dit pand is in 1968 afgebroken 

in verband met de aanleg van de Sudergowei. Hij ‘sútele’ 

eerst met een ‘bôlekarre’, later was dat een bakfiets. Zijn 

koopwaar betrok hij eerst bij bakker Jacobus Wassenaar, 

daarna bij diens opvolger Ulbe Verbeek. Pieter was een 

trouw lid van het chr. koor Euphonia. ‘s Middags at hij altijd 

bij de familie Tj. van der Velde, de dirigent van het koor. 

Rond 1965 werd hem een Koninklijke onderscheiding 

verleend. Hoomans had ook veel gevoel voor humor. 

Toen Euphonia een keer ergens moest optreden moest 

een koorlid plotseling ‘hiel noadich út ‘e broek’. 

Hij deed dat achter wat struikgewas. Toen gevraagd werd, 

waar is … ?? zei Pieter:

‘Oh, dy leit even in krâns op it grêf fan de ûnbekende 

soldaat!’ De laatste 1½ jaar woonde hij bij zijn zuster Jeltsje 

Broodwinder-Hoomans in Sneek. Haar moeder had eens 

tegen haar gezegd: ‘Do moast skylk goed op Pieter passe, 

want dy hat fierder neat (hij was vrijgezel). Jeltsje beloofde 

dat en is die belofte ook nagekomen. Lytse Pieter stond in 

IJlst bekend als een beminnelijk persoon.

Frits Boschma.

Iedereen is van harte welkom om de kerstdiensten in de 

Mauritiuskerk en de Doopsgezinde Kerk mee te maken.

Of het je nu gaat om de mooie kerstliederen, het kerstverhaal, 

de warmte, de lichtjes of gewoon even stil staan in een tijd 

vol drukte.

Op zaterdag 21 december is er de Kerstwandeling 

‘Op zoek naar het Licht’ voor jong en oud. We beginnen 

om 19.00 uur in de Mauritiuskerk, Eegracht 48, en wandelen 

dan zo’n 2,5 kilometer door IJlst langs het Kerstverhaal. 

De kerstnachtdienst in de Mauritiuskerk begint op 

24 december om 21.30 uur, met de bekende, klassieke 

kerstliederen, begeleid door de band van Anna Hoekstra 

en door organist Gerbrand Schrale. Op 25 december is 

er om 9.30 uur de kerstochtenddienst met medewerking 

van muziekkorps Concordia en organist Eelke Zijlstra. 

In de Doopsgezinde Kerk, Eegracht 28, is op 15 december 
om 16.30 uur een sfeervolle Adventsviering. 

Op Eerste Kerstdag is in de Doopsgezinde Kerk om 

9.30 uur de Kerstdienst. Ds. Cor Nijkamp leidt de diensten 

in de Doopsgezinde kerk, ds. Dussie Hofstra in de 

Mauritiuskerk.

Uit de oude doos:

Pieter Hoomans (1912-1971)

Wilhelminastraat 3 - IJlst - Tel: 06 - 51 79 41 20 

www.kinderopvangfriesland.nl

Stichting Kinderopvang Friesland bestaat meer dan  

30 jaar en is de grootste aanbieder op het gebied 

van kinderopvang. In tal van gemeenten in Friesland 

is SKF vertegenwoordigd, ook bij u in de buurt.

Zoek je goede kinderopvang? 

Lekker dicht in de buurt? Gewoon op je eigen vertrouwde 

school? Met professionele begeleiding die je heel goed 

kent? Dan kies je natuurlijk voor SKF. Enthousiast,  

toegankelijk, vertrouwd, vernieuwend en betaalbaar!

Iedereen  
‘ondersteboven’ 
van BSO  
De Speelboom!

Goede en betaalbare  
kinderopvang bij jou in de buurtKerst in de Kerk



Nieuwjaarskaarten bij Martin de Groot fotografie

Voor nieuwjaarskaarten met winterse plaatjes van 

IJlst kun je terecht bij Martin de Groot Fotografie.

De unieke kaarten worden aangeboden op stevig ansicht-

kaartkarton. De kosten van de kaarten zijn vanaf 49 cent.

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 

zaterdag van 13:00 - 17:30 uur.

Tijdens onze jaarlijkse ledenvergadering op 15 oktober 

jl. hebben wij als bestuur aangegeven met ingang van 

31 december 2019 af te zullen treden. Tot 1 december 

2019 konden mensen zich kandidaat stellen als nieuw 

bestuurslid. 

Mochten zich geen gegadigden melden dan zou Stads-

belang IJlst 31 december 2019 opgeheven worden. Om 

hierover te stemmen was er op 3 december een extra 

ledenvergadering uitgeroepen. Wij zijn opgelucht u te 

kunnen melden dat zich 5 mensen gemeld hebben voor een 

bestuursfunctie. Hierdoor stond de vergadering afgelopen 

3 december in een ander teken, namelijk het stemmen voor 

de nieuwe bestuursleden, waarvan er drie aanwezig waren. 

Vanwege drukke werkzaamheden en de beperkte tijd tussen 

uiterste datum van aanmelden en de extra vergadering, 

hebben wij niet kunnen voorzien in het tijdig aanpassen 

van de agenda voor 3 december. Van de vijf kandidaat-

bestuursleden zitten er vier in de 'Werkgroep Wonen'  

van Stadsbelang, die zich al meer dan een jaar intensief 

bezig houdt met de plannen voor herbestemming van 

het gemeentehuis IJlst, Nij Ylostins en het IJlst-brede 

voorzieningenniveau. Belangrijke zaken, waarbij de 

samenwerking met gemeente en andere partijen moeizaam 

verloopt. Deze zaken zijn niet gebaat bij het opheffen van 

Stadsbelang, de officiële spreekbuis voor de IJlster inwoners 

met de gemeente. Om die reden hebben zich vier werkgroep 

leden aangemeld; Esther de Meijer, Koos Nieuwenhuis, 

Anneke Hopmans en Ine Plompen. Daarnaast heeft Gunar 

Boon zich kandidaat gesteld als bestuurslid. De aanwezige 

leden onderschreven het belang van het voortbestaan 

van Stadsbelang en stemden unaniem voor de nieuwe 

kandidaten, waarvoor hartelijk dank. Begin 2020 stellen 

de nieuwe kandidaten zich in het Kypmantsje aan u voor 

en maken de taakverdeling bekend. Ondertussen zorgen 

wij natuurlijk voor een warme overdracht en zullen de 

nieuwe kandidaten terzijde staan waar nodig.

Voor nu wensen wij u heel fijne feestdagen!

Sanne, Erika, Folkert

 

                              gaat door!



    Activiteitenaanbod van Nij Ylostins voor de maand dec/jan 2020 .            

Datum Activiteit               Tijd.  
19 dec   Gymnastiek     14.00 

19 dec   Zanguurtje     15.30 

20 dec   Aquarelles     14.30 

22 dec   Koffie/theemomentje   15.00 

23 dec   Saxofoonkwartet    15.30 

24 dec   Creatief café     09.30 

29 dec  Koffie/theemomentje   15.00 

31 dec   Creatief café     09.30 

31 dec  Soosmiddag     14.00 

02 jan  Gymnastiek     14.00 

03 jan  Aquarelles     14.30 

05 jan  Koffie/theemomentje   15.00 

06 jan  Sjoelen                             14.00 

07 jan  Creatief café     09.30 

07 jan  Nieuwjaarsborrel    15.00 

08 jan  Kerkcontactochtend    09.45     

08 jan  Kaartclub     14.00 

09 jan  Gymnastiek     14.00 

     

Datum          Activiteit                      Tijd. 
10 jan    Aquarelles       14.30       
12 jan    Koffie/theemomentje    15.00 

13 jan     Sjoelen      14.00 

14 jan    Creatief café      09.30 

15 jan    Koffieochtend      09.45 

15 jan    Kaart/biljartclub     14.00 

16 jan    Gymnastiek      14.00 

17 jan    Aquarelles      14.30 

17 jan  Bingo       19.30 

19 jan    Koffie/theemomentje    15.00 

20 jan    Sjoelen      14.00 

21 jan    Creatief café      09.30 

22 jan    Koffieochtend      09.45 

22 jan  Kaart/biljartclub     14.00 

23 jan  Gymnastiek      14.00 

24 jan  Aquarelles      14.30 

26 jan  Koffie/theemomentje    15.00 

 

                           Wilt u contact met ons opnemen, dat kan via 

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

Ontwikkelingen Stadsbelang IJlst
Opzeggen vertrouwen in contactwethouder Faber

Zoals u ongetwijfeld heeft gelezen of gehoord heeft 
Stadsbelang IJlst (SBIJ) het vertrouwen opgezegd in 
contactwethouder Faber. Het was een ingrijpende 
beslissing waarbij we niet over één nacht ijs zijn 
gegaan. We betreuren het dat het zover heeft 
moeten komen. 

Zo kort als mogelijk informeren wij u over de redenen en over 

de laatste stand van zaken t/m 6 december 2019. SBIJ 

houdt zich al jaren intensief bezig met 'dossier IJlst' , zoals 

de gemeente het noemt. Dit dossier gaat over wonen in de 

breedste zin van het woord. Daaronder vallen Nij Ylostins 

(NY), de woonplannen voor het gemeentehuis in IJlst en het 

IJlst-brede voorzieningenniveau op het gebied van wonen, 

welzijn en zorg. Drie onderwerpen die in principe los van 

elkaar staan en waarover eerder afspraken gemaakt zijn en 

die de nodige onderlinge afstemming vragen. Bij die onder-

linge afstemming gaat het mis; het college – in de persoon 

van wethouder Faber – maakt onnavolgbare keuzes, neemt 

besluiten zonder steekhoudende argumenten en geeft 

geen openheid van zaken over eventueel eerder gemaakte 

afspraken met partijen. De geschiedenis laat ons sinds 2015 

een herhaling van zetten zien. 

Inmiddels zijn we jaren later terug bij af en:
•  verkeren de bewoners van NY nog steeds in onzekerheid 

   over hun toekomst

•  weten ruim 55 belangstellenden voor wonen in 

   het gemeentehuis IJlst niet waar ze aan toe zijn

•  liggen de gesprekken over IJlst-brede voorzieningen-

   niveau stil

•  kunnen vele IJlsters geen betaalbare woning in IJlst 

   vinden terwijl er ruim 20 huurwoningen leeg staan in NY

•  ligt er een degelijk rapport met een positief advies van Hûs 

   en Hiem voor een monumentenstatus voor NY dat het 

   college vooralsnog naast zich neer lijkt te willen leggen

•  is SBIJ niet uitgenodigd bij de informatiebijeenkomst met 

  de bewoners van NY op 7 december en wordt dus in deze  

  belangrijke fase buitenspel gezet. Dit terwijl een meerder-   

  heid van de bewoners van NY graag wil dat SBIJ 

  aanwezig is.

Reactie B&W
De reactie van B&W op het opzeggen van het vertrouwen 

in wethouder Faber laat ook niets nieuws zien. De teksten van 

wethouder Faber worden herhaald en men is verrast. ‘Uw 

besluit heeft ons verrast; wij kunnen het moeilijk plaatsen 

gezien de open werkwijze die wij hebben gevoerd’. Onder 

open werkwijze verstaat SBIJ iets anders dan het zonder 

overleg afwijken van eerder gemaakte afspraken en het 

mededelen van besluiten zonder overtuigende, onder-

bouwende argumenten. Het voert te ver om alle reacties 

hier te benoemen maar SBIJ neemt zeker geen genoegen 

met de antwoorden.

Vragen en antwoorden DSO
In de commissievergadering DSO van afgelopen 3 december 

stelden FNP, PvdA en fractie De Wind gezamenlijk vragen 

over het opgezegde vertrouwen van SBIJ in contact-

wethouder Faber en het positieve advies voor een monu-

mentenstatus voor NY. De wethouder gaf aan dat de raads-

leden zelf de brief van het college konden lezen inzake het 

opzeggen van het vertrouwen en ging daar verder niet op in. 

Verder liet hij weten de volle termijn van 12 tot 20 weken 

te willen gebruiken om tot een inzicht te komen over 

de monumentenstatus, terwijl er een duidelijk advies ligt. 

Hij gaf ook aan dat zijn prioriteit bij de bewoners ligt (‘mensen 

gaan voor stenen’). SBIJ ziet dit nergens in terug.

Nieuw (interim) bestuur Stadsbelang IJlst
Gezien deze ontwikkelingen is het voor ons een prettige 

gedachte dat SBIJ mensen heeft gevonden die als interim-

bestuur de lopende zaken willen voortzetten. Elders in dit 

Kypmantsje leest u daarover meer.

Stadsbelang IJlst

 



Kerst bij het wapen van ijlst

De Stadsherberg is weer helemaal omgetoverd in Kerst 
sfeer. Met de kerstdagen serveren wij een heerlijk 3 gangen 
menu en rondom deze dagen kunt u genieten van onze a la 
carte kaart en de wisselende specials. Geen zin om thuis zelf 
te koken? Ook kunt u bij ons terecht voor heerlijke salades of 
een compleet verzorgd buffet.

Kipkerrie salade

Huzaren salade

Rundvlees salade

Kartoffel salade

 €4,50

 €4,50

 €4,50

 €4,50

 

Prijzen zijn per persoon ( 250gr.) 
met een minimum van 10 
personen

Stokbroden,            €3,00

huisgemaakte

boters en tapenades

de 1ste kerstdag serveren wij een 3-gangen keuzemenu 38,50 p.p

Het is ook mogelijk om de gerechten los te bestellen.

We bieden een bijpassend wijnarrangement aan voor 15,00 p.p

Van het huis krijgt u brood met diverse huisgemaakte 

smeersels en een spoom van Stoofperensorbetijs met prosecco

Kerstmenu
2 5  D e c e m b e r  2 0 1 9

Zeker zijn van een plekje ?   Bel dan naar 0515 531 315 

of kom langs! 

STADSHERBERG
’het Wapen van IJlst’


