
          52e jaargang - juli / augustus 2020 - www.itdryltserkypmantsje.nl

IJlst verrijkt met beeld van It Dryltser Kypmantsje
Medio juli was het dan zover: het beeld van het Kypmantsje 
kon worden geplaatst. Na een lange periode van voorbereiding 
kijkt het mannetje nu trots uit over de stad. Een prachtige aanwinst 
voor IJlst.

Het is al weer enkele jaren geleden dat de Stichting It 

Dryltser Kypmantsje door de organisatie van de 

Overtuinenfair aangemerkt werd als goede doel. De daaruit 

voortvloeiende bijdrage bedroeg € 500,00, de bestemming: 

het realiseren van een beeldje van het bekende Kypmantsje, 

bijnaam van de IJlsters en naamgever van dit blad. Een plan 

bedenken en een plan uitvoeren zijn echter twee totaal 

verschillende dingen. Voor de uitwerking en de uitvoering 

werd een beroep gedaan op de creativiteit van oud-IJlster 

Feike de Jong uit Wijckel. Feike wilde deze uitdaging wel 

aangaan. In de vrije uurtjes en naast zijn reguliere 

werkzaamheden ging hij aan de slag. Na het nodige teken- 

en rekenwerk werd een gestileerd prototype van het 

Kypmantsje van piepschuim gemaakt, waarbij hij zich liet 

inspireren door de zgn. paddenstoelconstructie van het 

voormalige betonnen fabrieksgebouw van Nooitgedagt. Na 

de nodige aanpassingen werd het beeld op ware grootte 

gemaakt, opnieuw van piepschuim. Maar nu begon het 

echte werk. Het beeld zou voor de duurzaamheid gemaakt 

worden van beton met zichtbare houtnerven. IJlst noemt 

zich uiteindelijk niet voor niets Houtstad! Er moest een 

houten mal gemaakt worden om de basis van het beeld 

inclusief sokkel in één keer te storten. Voor de stevigheid 

moest er een metalen constructie in de mal aangebracht 

worden. Jongeneel Hout, Plaat en Bouwmaterialen toonde 

zich bereid het benodigde hout tegen een gereduceerde 

prijs te leveren. Het maken van de mal leverde de nodige 

hoofdbrekens op, maar ook dit probleem werd opgelost. 

    Vervolg op pagina 5
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Buitengewoon advies & real isat ie

vloeren

karpetten

gordi jnen

raamdecoratie

shutters 

zonwering

en meer. . .

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

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

© Copyright Stichting It Dryltser Kypmantsje

Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd door 

middel van druk, fotokopie, scan of op enigerlei andere 

wijze, zonder voorafgaande toestemming van de uitgever. 

De uitgever behoudt zich het  recht voor zonder 

voorafgaande kennisgeving, ingeleverde kopij te wijzigen, 

in te korten of te weige-ren. Ingezonden stukken worden 

geplaatst buiten verantwoordelijkheid van de redactie.

Voor aanleg, onderhoud, 

renovatie en (sier)bestrating  

van uw tuin

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



agenda & mededelingen
aanvullingen en wijzigingen voor deze rubriek

a.u.b. e-mailen naar jannadeboer@home.nl

september
5 Open Dag Stroomtuin
 vanaf 11.00 uur

6 Sing-in Mauritiustuin
 16.00 uur

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
Wil je ook eens fierljeppen? Kijk voor actuele informatie over de 
fierljeptraining op onze website: www.fierljeppenijlst.nl

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

Volleybalvereniging Stânfries
Trainingen: maandag- t/m donderdagavond
Wedstrijden: vrijdagavond senioren, zaterdag jeugd
voor informatie: info@stanfries.nl

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
De Zonnebloem, afdeling IJlst en omstreken
Inlichten: telefoon 0515 - 532 671

Stipepunt Drylts
Medewerkers aanwezig wo. en vr. 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

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

Verschijning 'It Dryltser Kypmantsje'

editie           inleveren kopij verschijning
september 7 september 24 september

oktober  5 oktober 22 oktober

november 3 november 20 november

december 30 november        17 december 

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, redactie en lay-out: Edsko Hekman, agenda: 

Janna de Boer-Zuiderhof, correctie: Hinke Visser-Hoogland, druk: BladNL Bruggetje Geeuwkade IJlst - Jeroen Deen 2019



	
     “ 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

Efko Beton uit Uitwellingerga bood spontaan aan het beton 

kosteloos te willen storten. Dat bleek nog niet zo eenvoudig, 

want het beton moest in één keer gegoten worden. 

Met de nodige hulpmiddelen en vele behulpzame handen 

werd de klus geklaard, waarna de armen en de korf 

afzonderlijk gegoten konden worden. Na het uitharden van 

het beton ging het Kypmantsje op reis naar IJlst. Donderdag 

16 juli zou het gebeuren. Feike de Jong, zijn vader Roel de 

Jong en Maarten Hemmes begonnen ’s morgens met de 

voorbereidende werkzaamheden, waarna het de beurt was 

van Piet ten Woude van Scheepswerf Ten Woude, die 

belangeloos behulpzaam was met zijn kraan. Het beeld 

werd in het gat gehesen, in de juiste positie geplaatst en 

gezekerd. Daarna werd de korf aangebracht. Om het beeld 

te beschermen tegen al te drieste automobilisten werd nog 

een tweetal paaltjes geplaatst. Daarna was het de beurt 

aan de armen en naderde het beeld zijn voltooiing. De 

herkenning bij de IJlsters was er direct: het Kypmantsje! 

Toeristen lieten zich ook onmiddellijk bij het beeldje foto-

graferen. Inmiddels is er een bordje op de sokkel geplaatst 

met een verklarende tekst. IJlst is een prachtig beeldje rijker 

geworden, It Dryltser Kypmantsje, dat trots richting brug kijkt.

Kom je ook? Ter ere van de feestelijke opening van 

de Stroomtuin zetten we op zaterdag 5 september 

de hekken open en is iedereen welkom voor een 

rondleiding op het veld.

Hier kan IJlst trots op zijn
Het is zover. De Stroomtuin draait op volle toeren. Elke 

zonnige dag wekken we elektriciteit op voor meer dan 600 

huishoudens. Een project dat we met meer dan honderd 

participanten en de steun van heel IJlst voor elkaar hebben 

gekregen. Daar kunnen we met recht trots op zijn. We zijn 

namelijk de eerste Friese stad op eigen groene stroom. En 

we zijn het eerste project van ‘Mienskipenergie’ dat klaar is. 

Blijkbaar brengt IJlst doorzetters voort…

Programma Open Dag
Op zaterdag 5 september ben je dus welkom op het terrein. 

Vrijwilligers, bouwers en experts geven rondleidingen over 

het veld. Je krijgt onder meer uitleg over de werking van 

zonne-energie, hoe het veld aangelegd is (waarom het 

zoveel mooier is dan andere zonneparken) en hoeveel 

stroom we opwekken. Vanaf 1 september vind je het 

volledige programma op stroomtuin.nl.

Iedereen is welkom tussen 11 en 17 uur.

Tot dan!

Bestuur Energie Coöperatie IJlst

Feestelijke opening Stroomtuin

Open Dag zaterdag 5 september



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. 
 

kuperusheeringa.nl 8 IJlst 8 Tel: 0515-335768

Woningtaxatie door 
de erkende taxateur



Ons mooie IJlst is een kleine stad, maar met heel 
actieve inwoners. Het telt dan ook veel verenigingen. 
Van één van die verenigingen wist u misschien het 
bestaan nog niet: Elektro Model Vlieg Club Phoenix 
IJlst. 

We hebben vorig jaar een stand op de tiende Overtuinenfair 

gehad, en nu willen we ons nader voorstellen. Om te 

kunnen modelvliegen moest je voorheen ‘naar de buren’. 

Je kon naar Hieslum, Leeuwarden of Dokkum. Maar sinds 

ruim vier jaar heeft ook IJlst een gezellige modelvliegclub. 

We vliegen in het buitengebied van IJlst op een plekje waar 

we niets en niemand tot last zijn. Vrijwel elke dag, mits het 

weer geschikt is. We hebben ook lesvliegtuigen en alle 

apparatuur, zodat je aanvankelijk zelf niets hoeft aan te 

schaffen. Wij vliegen uitsluitend met elektro aangedreven 

vliegtuigen en zweefvliegtuigen. Dat is stil, schoon en uiterst 

milieuvriendelijk. Modelvliegen is spannend en ontspannend 

tegelijk! Leuk om te doen voor jong en oud. En niet duur. 

Onze contributie is slechts 10 euro tot eind 2020 

(jeugdleden 5 euro). We hebben leden uit de regio, maar 

ook uit het hele land en zelfs daarbuiten. Leeftijd van 10 tot 

82 jaar! De sociale contacten zijn fijn en er ontstaan 

vriendschappen. Dat komt ook door de interessante 

techniek in onze hobby. We helpen elkaar allemaal verder. 

Binnen onze vereniging hebben we een eigen model-

vliegschool, waar we gratis (!) lesgeven. En opleiden tot 

het landelijk erkende brevet van de Koninklijke Nederlandse 

Vereniging voor Luchtvaart (KNVvL). We gebruiken daarbij 

een lesprogramma dat is gebaseerd op vliegopleidingen 

voor de bemande luchtvaart. Voor modelvliegen is dat een 

uniek concept in Nederland, Europa en zelfs in de hele 

wereld. En dát in ons mooie IJlst… Wil je eens komen 

kijken, meer informatie, een proefles of een echte proefvlucht 

(met dubbele besturing) maken? Maak dan een afspraak 

met ondergetekende. We ontvangen je graag en helpen je 

ook graag op weg! Voor meer info zie onze websites www.

modelvliegles.nl en www.modelvliegclubijlst.com.

Bald de Boer, voorzitter

06-53841334

Modelvliegen is 
onze passie!

IJlster peuters naar andere locaties
Tot de zomervakantie was 

peuteropvang Lyts Yleke gehuisvest 

aan de Sudergowei 1b in IJlst. Een 

aantal jaren geleden is het pand van de 

gemeente overgegaan naar een 

particuliere eigenaar, met de 

voorwaarde dat de peuteropvang tot 

einde schooljaar 2019/2020 in het 

pand kon blijven. In goede 

samenwerking met de schooldirecties 

van OBS de Kogge en CBS de Twine 

is Lyts Yleke na de zomervakantie 

gehuisvest in CBS de Twine. In die 

school is momenteel ruimte. Het is de 

bedoeling dat er op korte termijn ook 

een peuteropvang Lyts Yleke in OBS 

de Kogge komt. Lyts Yleke blijft een 

onafhankelijke peuteropvang. De 

leiding zal de samenwerking met zowel 

de Twine als de Kogge op dezelfde 

wijze voortzetten zoals ze dat gewend 

zijn. Na de zomer zal er gezamenlijk en 

zorgvuldig gekeken worden op welke 

wijze de peuteropvang voor beide 

scholen verder vorm gegeven kan 

worden. Wat was en blijft, is dat op 

beide locaties peuters zich veilig en 

geborgen voelen en zich spelenderwijs 

ontwikkelen en leren.

Team Lyts Yleke

 
 



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

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Hier had 

uw 

advertentie 

kunnen 

staan!
Informeer naar de 

mogeljkheden.

info@itdryltserkypmantsje.nl



Van de stamtafelVan de stamtafel

‘Zijn we er allemaal weer, mannen?’ ‘Zijn we er weer? Beste 

Piebe, we zijn helemaal niet weg geweest, sterker nog, we 

zijn IJlst kwalijk uit geweest.’ ‘Ik heb me er ook niet aan 

gewaagd mannen. We zitten met elkaar in de gevaarlijke 

leeftijdsgroep, dat ik heb me maar een beetje in acht 

genomen. Voor een dringende boodschap moest ik even 

naar Sneek, maar dat is me slecht bekomen. Je kon daar 

over de koppen lopen en dat toeristenvolk loopt maar raak 

en doet of er niks aan de hand is. Nou, ik was binnen de 

kortste keren weer thuis en kom er voorlopig niet weer.’ 

‘Het was hier anders ook maar druk, Piebe.’ ‘Klopt mannen. 

Er gingen volgens mij veel meer bootjes door de brug dan 

andere jaren en ook in de stad was het drukker, maar wel 

gezellig druk. De terrassen zaten vol en ik moet zeggen 

mannen, de zitjes van het Wapen aan de kant van de steiger 

vond ik wel een knappe oplossing. Wat mij betreft halen ze 

de parkeerplaatsen daar weg. Maak er maar terrasjes van in 

het seizoen en fietsenstalling, dan zijn we dat verhipte blik 

uit het centrum ook kwijt. En het wordt ook tijd dat 

handhaving het parkeren op de Overkluizing eens aanpakt. 

Nou hebben we zo’n mooi centrum met een prachtig 

beeldje er bij, staat er weer blik voor. Het is toch een 

aanfluiting.’ ‘Helemaal mee eens, Piebe, maar politie en 

handhaving rijden er langs, kijken er naar, zien niks en doen 

al helemaal niets.’ ‘En het Sneekerpad is het Sneekerpad 

ook al niet meer, mannen. Het ligt er netjes bij, dat wel, 

maar bij mij gaat het schelpenpad toch boven deze 

asfaltsnelweg. Het landelijke is er af. Ik ga vaak even in de 

namiddag op de fiets naar het stukje boetland, even zien 

naar de vogels en de bloeiende planten. Prachtig. Maar het 

is uitkijken geblazen, want die oudjes op hun elektrieke 

fietsen scheuren je voorbij, dat het lijkt Zandvoort wel. Nou 

mannen, ik zal maar weer eens naar mem. We zullen straks 

nog even te fietsen, maar dan wel op een rustig stukje 

fietspad.’

Opsteker voor Museum Houtstad met vrijwilligers-actie
In een vorig Kypmantsje deelde het bestuur van Museum 

Houtstad het nieuws dat openstelling van het museum er 

voorlopig niet in zou zitten. Maar IJlst zou IJlst niet zijn, 

als daar niet een oplossing voor gevonden werd. 

Op initiatief van het bestuur van IJlst750 is er op heel korte 

termijn een actieplan ontwikkeld om nieuwe aanwas van 

vrijwilligers te realiseren en met succes. Groot succes 

kunnen we wel zeggen. Via social media, eigen mailinglijsten 

en regionale kranten werd een oproep gedaan. Binnen 

no-time hebben zich zo’n 25 mensen (en er melden zich 

nog steeds mensen aan) beschikbaar gesteld om mee te 

draaien als vrijwilliger in het museum. In drie weken tijd is het 

Museum zowel Corona-proof ingericht en aangepast 

en zijn de nieuwe medewerkers ingewerkt. De vlag kon uit, 

het gebouw was weer open en de bezoekers waren weer 

welkom in het ‘museum aan het water’. ‘Wat een opsteker 

en boppeslach deze samenwerking’, aldus voorzitter van 

het Museumbestuur Piet Hoogeveen. ‘Zonder deze hulp 

hadden we echt dicht moeten blijven. We zijn super blij dat 

we zoveel enthousiasme uit ‘de Mienskip’ hebben mogen 

ontvangen. Niet alleen IJlsters maar ook nieuwe gezichten 

uit Sneek melden zich aan. Wat maar weer aangeeft dat 

veel mensen het museum een warm hart toedragen. En 

daar zijn we echt erg blij mij. We blijven op zoek naar nieuwe 

vrijwilligers, als aanvulling op ons huidige bestand. Want niet 

alleen zijn we op zoek naar vrijwilligers bij de entree en 

receptie, maar ook naar mensen die werkzaam willen zijn 

met hout en onderhoud. Op korte termijn willen we graag 

ook workshops initiëren of ruimte beschikbaar stellen voor 

exposities. Hoe mooi is het om tijdens openingstijden ook 

bedrijvigheid in het museum te hebben. Uiteraard, mits de 

RIVM-maatregelen dat toelaten. Maar we zijn optimistisch.’ 

Het bestuur van IJlst750 is erg blij dat ze een helpende hand 

heeft kunnen bieden. ‘Helaas liggen veel van onze eigen 

activiteiten en evenementen nu ook stil door de beperkende 

maatregelen, maar we blijven ons inzetten om in IJlst te 

‘verbinden’. En daar is deze actie een mooi voorbeeld van,’ 

benadrukt bestuurslid Saskia Rosendaal.



                         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

Galamagracht 8 . IJlst . tel. 0515-531229
@boutique.jenny.ijlst.facebook

Oud papierdata 2020
CMV Concordia

16 september
14 oktober
11 november
09 december

CMV Concordia IJlst

Laatste 
koopjesweken

op = op

Voor de liefhebber is 
er weer het enige 

echte Friese 
bûsboekje 

(zakagenda) voor 
€ 7,50. Leuk voor 

jezelf of om kado te 
geven.



Galamagracht 34

Dit winkelpand is in 1978 geopend als 

de nieuwe A & O Markt. Heropend in 

1985 als Golff-supermarkt van Jelle 

en Elly Schreur. Daarna werd dit een 

Poiesz-winkel. Toen die naar de 

Dassenboarch verhuisde kwam 

fietshandel Wiebe Nijenhuis op 

deze locatie. Nu is Van Beekhuizen 

Tweewielers hier gevestigd.

(Foto 22-05-2020)

* Frits Boschma

Galamagracht 34 in 1977. Deze A &O-winkel (Alles in 

Overvloed), eertijds van Freerk de Leeuw, werd eind 1977 

overgenomen door de fam. J. Schreur uit Koudum. 

Vanwege bouwvalligheid is dit pand begin 1978 afgebroken 

om plaats te maken voor een geheel nieuw gebouw, 

zie foto boven. Het bedrijf werd als A & O -2000 winkel 

tijdelijk voortgezet in een noodgebouw achter de timmer-

zaak van Wiersma, Eegracht 39. Het witte huis links is nu 

het kantoor van Makelaardij Kuperus-Heeringa.

Heden & Verleden



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



 

 

De winkel van Beleef IJlst/VVV heeft veel te bieden!
Sinds 1 juli jl. is het kantoor annex winkel van Beleef IJlst/

VVV aan de Geeuwkade 4 weer open voor toeristen maar 

uiteraard ook voor de eigen inwoners van IJlst. Behalve de 

gebruikelijke toeristische service en informatie biedt de 

winkel een heel leuk assortiment cadeaus voor jong en oud 

en tegen aantrekkelijke prijzen. Voor een leuk Fries getint 

cadeau als hand- en theedoeken, rompertjes, slabbetjes 

etc. kunt u hier prima slagen. Ook voor ansichtkaarten kunt 

u terecht. En wat te denken van een breed assortiment 

houten speelgoed, ouderwetse tollen, koek- en 

tapasplanken. Zoekt u een passend geschenk voor 

bijvoorbeeld een verjaardag? Kom eens langs in onze winkel 

en u gaat ongetwijfeld met een leuk cadeau naar huis.

Magazijn de Vlijt, Eegracht 42, omstreeks 1965. SOLA is 
een bestek-merk.
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Kom op tijd voor de inschrijving bij de deur!
Er wordt rekening gehouden met de voorschriften van het RIVM

Welkom! 

Ook voor de 

ouders

Wâtte Visser zoekt 
Watte / Wâtte’s

Wâtte Visser uit Langweer zoekt info over alle 

mannen met de voornaam Watte/Wâtte met 

geboorte- en overlijdensgegevens en een mooie 

foto + geboortekaartje en info over de ouders. 

Ook ontvangt hij graag info over hun werkzame 

leven, een bijzonder of tragisch verhaal.

Reacties kunnen naar wattevisser@home.nl.

(G)een Belgenmop!

Waar gebeurd! De havenmeesters maken soms aparte 

dingen mee. Een Belgisch echtpaar lag met zijn boot 

in de passantenhaven bij de ijsbaan. Bij het ophalen 

van het havengeld vroeg de vrouw van het stel wat die 

palen in het land toch betekenden. De havenmeester 

antwoordde dat dit de lichtmasten van de ijsbaan 

waren. De vrouw vroeg vervolgens hoe het ijs dan 

wel gemaakt werd!

Misschien een vraag voor de ijsmakers van Noccio?

MS collecteweek 
(16-21 november 

2020): collectanten 
gezocht in IJlst!

Van 16 t/m 21 november 2020 

vindt de landelijke huis-aan-

huiscollecte van het Nationaal MS 

Fonds plaats. We zijn hard op zoek 

naar collectanten in de gemeente 

IJlst. Meer informatie of aanmelden: 

www.nationaalmsfonds.nl/

collecteren.

 



NOTARISKANTOOR

ELLEMERS

Telefoon 0515 - 42 98 88   

E-mail info@notarisellemers.nl 

Website notarisellemers.nl   

Bezoekadres Oude Koemarkt 77-79, Sneek

De zorg voor uw kinderen is heel belangrijk. Indien u en uw partner iets 

overkomt, moet de opvang goed geregeld zijn. Wij helpen u bij het zorgvuldig 

vastleggen van uw wensen. Gratis inloopspreekuur, elke donderdag 

van 14.00-17.00 uur. Meesterlijk in persoonlijk advies. 

Kinderen.
U komt te overlijden 
en heeft jonge kinderen. 
Wie gaat dan voor uw kinderen zorgen?

www.stanfries.nl           /stanfriesijlst              stanfries_volleybal

RECREATIETEAM 

Heb je zin om weer eens  
even te volleyballen?

Dat kan in het nieuwe seizoen op de maandagavond 

in de Sporthal in IJlst!

Volleybalvereniging Stânfries wil op maandagavond 

starten met een training voor senioren volleybal  

liefhebbers. Heb je ooit gevolleybald en lijkt  

het je leuk om 1x in de week te trainen zonder  

competitie verplichting? Dan is dit je kans.  

Geef je snel op en probeer het eens.

Trainingen vinden plaats in MCF De Utherne in IJlst

van oktober t/m maart om 20.00-21.30 uur

Je kunt je aanmelden via info@stanfries.nl

UITNODIGING



Genoemd naar de Ierse stad Limerick. Dat is 
een komisch 5-regelig gedicht waarvan de 
regels 1, 2 en 5 en ook de regels 3 en 4 
onderling rijmen. In de eerste regel komt een 
geografische naam voor. Frits Boschma heeft 
een aantal (Friese) limericks gemaakt, die in 
It Kypmantsje gaan verschijnen.

Burd

In jongfaam ut ‘e buert fan Folsgeare
sei tsjin har feint: ‘do moast dy goed skeare
want dyn burd
is sa ferhipte hurd,
ik kin mij der wol oan beseare…’

Fr. B.

Limerick (2)

Pieter Bakker en Rommie 
Bakker - Abma 65 jaar getrouwd

Op 3 augustus vierden Pieter en Rommie aan de 

Kearnstien hun 65-jarig huwelijksfeest. Ondanks de 

coronamaatregelen is dit voor hen een onvergetelijke 

dag geworden. 

Samen met de kinderen vierden ze dit feest in hun rijk 

bloeiende bloementuin. Locoburgemeester Gea Wielinga 

kwam langs om te feliciteren, er was een fotograaf en 

een heerlijke zelfgemaakte 65 taart. Vanuit heel IJlst 

stroomden de felicitaties binnen in de vorm van bloemen 

en kaarten. Alle aandacht voor het Bruidspaar!. 

s ’Avonds kon het paar samen met de kinderen genieten 

van een heerlijk diner in Stadsherberg Het Wapen van 

IJlst. De klein- en achterkleinkinderen waren via video-

felicitaties bij dit diner aanwezig. Kortom, een dag om 

met dankbaarheid op te terug te kijken.
Zondagmiddag 6 september 
Sing-in in de Mauritiustuin
Samen zingen dat maakt blij! En dat mogen we samen 
doen in de prachtige en sfeervolle tuin achter de 
Mauritiuskerk met uitzicht op de Rúterpolder. Samen 
zingen onder muzikale begeleiding van Peter en Itske 
Brakels, gospelduo Reprise in Time uit Gauw. Samen met 
jong en oud zingen uit verschillende liedbundels en genres. 
Samen als volwassenen, tieners en kinderen. Er wordt 
rekening gehouden met de RIVM maatregelen. 
Er is inschrijving bij de ingang.
16.00 uur inloop met koffie/thee/fris
16.30 uur Sing-in
Iedereen van Harte Welkom!

Lipkje Walinga-Zijsling in samenwerking met ds. Dussie 
Hofstra info: 0611533161



Natuurlijke 
Hormoonbalans

Denk jij : Help, ik zit in de overgang?! Het hebben 

van klachten hoort er nu eenmaal bij en hier moet 

ik even doorheen?

Care for womenspecialiste

 in IJlst en Leeuwarden

Heb je hulp nodig bij je hormonale disbalans, of 

andere vragen mbt hormonen maak dan een 

afspraak.

Voor de volgende indicaties beschikbaar:

Overgang

PMS/Menstruatieklachten

PCOS

Anticonceptie

Gezond zwanger worden

Healthcheck m/v

Vermoeidheidsconsult

Afspraak die gemaakt is in 

augustus of september 

krijgt 7,50 euro korting

Anneke Faber

De Pream 5

8651 GA IJLST 

Tel: 0618201448

Email: a.faber@careforwomen.nl

Website: 

careforwomenleeuwardenzuidoost.nl

Corona-crisis? Rust en stilte zit in jezelf
60.000 – 80.000 dat is het gemiddeld aantal gedachten 

wat we hebben als mens per dag. We bedenken wat 

we allemaal willen, hoe we ons leven moeten regisseren 

en wat we allemaal nog moeten doen. 

Als we slapen zijn deze gedachten er niet en gaat ons leven 

vanzelf en moeiteloos. Hierin zit een interessant gegeven, 

want het leven gaat vaak totaal anders dan je denkt. En 

gedachten geven vaak spanning in ons leven. De meeste 

mensen zijn volledig geïdentificeerd met hun gedachten, 

omdat we in onze westerse samenleving hebben geleerd 

daarop te vertrouwen. In tijden van crisis en onzekerheid kan 

dit veel onrust en spanning geven. Komt er een tweede golf? 

Hoe komt het met mijn werk? Als je leeft vanuit je hart, is er 

rust en vertrouwen. Deze coronacrisis is misschien wel een 

heel mooi moment voor zelfonderzoek en om op zoek te 

gaan naar die rust.

Gratis coachingsgesprek voor iedereen
Wil je stil staan bij jezelf, je werk en ervaar je veel onrust in 

deze enerverende tijd? Het is nu mogelijk om 2 gratis 

coaching gesprekken te ontvangen. Om mensen verder te 

helpen in werk en loopbaan lanceert minister Koolhaas een 

subsidieregeling voor persoonlijke ontwikkeling. Je kunt hier 

gebruik van maken in de maanden augustus, september 

en oktober.

Uitzending DIT IS HOLLAND, RTL4
Op zaterdag 8 november 12 30 uur en zaterdag 

14 november 15.30 uur doe ik mee in de Friesland special 

‘Dit is Holland’. De redactie bezoekt Friesland en gaat op 

zoek naar passievolle verhalen van ondernemers. Het 

programma laat zien wat er allemaal speelt op het gebied 

van wonen, werken, leven en recreatie in Friesland. 

Aan bod komt ook: wat doet de coronacrisis met ons en 

hoe gaan we hiermee om? Maaike Dijkstra (1973) moeder 

van vier kinderen, coach en yogadocent heeft een passie 

voor stilte en bewustzijn. Het heeft mij zoveel gebracht om 

deel te nemen aan stilteweekenden, meditatie en naar 

binnen te keren. Stilte maakt bewustzijn zichtbaar, en als je 

je niet meer identificeert met al het ego-denken, dan kan rust 

en vertrouwen ontstaan. Deze rust is er altijd en dat wil ik 

heel graag delen!

Maaike Dijkstra 06-41236771

www.maaike-dijkstra.nl


