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De eerste fase van het project De Hem te Nijezijl nadert zijn voltooiing. De voormalige directeurswoning is inmiddels 
gerenoveerd. Het gebouw met vier appartementen, twee op de begane grond en twee penthouses, nadert 
eveneens zijn voltooiing. Bestrating, parkeerplaatsen en tuin zijn inmiddels aangelegd. Onlangs zijn de palen geheid 
voor een appartementengebouw, dat qua uitstraling praktisch identiek zal worden aan de directeurswoning.



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

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 en www.bcijlst.nl

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

Modelvliegclub Phoenix IJlst
Modelvliegen: leuk, spannend en niet duur! Wil je een gratis 
proefles? Contact: Bald de Boer. 06-53841334. 
www.modelvliegclubijlst.com of www.modelvliegles.nl

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

Stichting Dryltser Duofiets
Correspondentieadres: Lantingawerf 27, 8651 HA  IJlst
Tel: 06-46621669 e-mail: dryltserduofiets@gmail.com
Website: dryltserduofiets.jouwweb.nl 

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

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

Vrijwilligers Palliatieve Terminale zorg ZW Friesland
Hospice 'de Kimme', Westhemstraat 46, 8608 BG  Sneek
E-mail: info@vptzz-zwf.nl, website: www.vptz.nl
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genoemde data. Adres redactie: Galamagracht 12,
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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.

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.

Van de stamtafel

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
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-

-
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Van de stamtafel

 
 

 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. 
 

'En mannen, hebben jullie het boek van Nooitgedagt al 
gekocht?’ ‘Natuurlijk Piebe, ziet er mooi uit en er staan 
prachtige verhalen in.’ ‘Ik heb het in één ruk uitgelezen 
mannen. Us heit heeft in het fabriek gewerkt en als je die 
verhalen leest, komen de herinneringen ook weer boven.’ 
‘Wel een beetje vreemd dat het eerste exemplaar van het 
boek in Sneek is overhandigd.’ ‘Dat vind ik niet, mannen. 
Het theater is toch een plek waar je de mensen met goed 
fatsoen kunt ontvangen voor zo’n plechtigheid.’ ‘Dat had 
toch best in IJlst gekund, Piebe, in het Museum of in de 
Utherne. Net zo goed als Nooitgedagt met IJlst was 
verbonden, moet je zo’n boek over Nooitgedagt toch in IJlst 
presenteren?’ ‘Beste mannen, je kunt zo’n boek toch niet 
aan een hotemetoot als Hans de Boer aanbieden in de 
kantine van de Utherne?’ ’ Ho, ho Piebe, de Utherne is 
geen kantine, maar een gezellig sfeervol restaurant. En 
bovendien, Hans de Boer is ook maar een gewone jongen 

uit Witmarsum, dat dat feestje hadden ze prima in de 
Utherne kunnen houden.’ ‘Eigenlijk hebben jullie ook wel 
wat gelijk mannen, maar dat doet niks af aan het boek. 
Schitterend en de opbrengst is ook nog eens voor het 
Museum en dat is een goede zaak. Hebben jullie trouwens 
gehoord, dat de Dryltser Makelder zichzelf had opgesloten 
in de wc?’ ‘Nee Piebe, vertel.’ ‘Nou mannen, het zat zie zo. 
De makelaar, en nee ik noem geen naam, was op zondag-
middag aan het werk op zijn kantoor. De man is ook maar 
een mens, dat hij moest even naar de wc. Maar toen hij er 
weer uit wilde, zat de deur finaal klem. De man kon niet een 
kant op. Ja, hij dacht nog even bovenlangs te ontsnappen. 
Hij ging op de pot staan om via het systeemplafond weer in 
het kantoor te komen. Maar dat ging niet lukken, want de 
muren liepen helemaal door tot boven aan toe. De man was 
niet voor één gat te vangen en stuurde op de laptop een 
mailtje naar zijn vrouw.’ ‘Wat vertel je nou, Piebe, neemt die 
man zijn laptop mee naar het húske?’ ‘Natuurlijk, de man is 
zo druk, dat het werk gaat altijd en overal door. Het duurde 
even, maar toen las zijn vrouw het mailtje. Zij naar het 
kantoor, maar ook zij kreeg de deur niet los. Een mannetje 
gebeld, die met het nodige gereedschap opdraafde en 
eindelijk, na een uur of twee, werd de makelaar bevrijd. 
Nou mannen, ik zal weer eens naar mem, want ik moet 
nou ook even naar het húske.’

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.

Voor wie steek jij een lichtje aan?
Op zondag 22 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. 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. 
Misschien vind je het jammer dat je er dit jaar op 
zondagochtend niet bij kunt zijn, want dit jaar is de dienst 
alleen voor de familie van de overledenen. Maar ook dit 

jaar is de kerk open op zaterdagmiddag 21 november van 
16.00 – 17.30 uur. Er klinkt sfeervolle muziek en iedereen 

die dat wil kan een lichtje aansteken voor 
iemand die je lief is. Je kunt even gaan 
zitten of meteen weer weg gaan. Er is een 
looproute via de hoofdingang onder de 
toren de kerk in en via de Eehof weer naar 
buiten. Voor alle IJlsters, of je nu veel, 
weinig of helemaal niet gelooft. 

De Mauritiuskerk, Eegracht 48, staat voor iedereen 
open op zaterdag 21 november tussen 16.00-17.30 uur 
om een lichtje aan te steken.

Na een flinke verbouwing en een compleet nieuwe inrichting 
is per 2 november ook de peuteropvang Lyts Yleke op OBS 
de Kogge van start gegaan. Op de CBS de Twine is Lyts 
Yleke al in augustus jl. begonnen. Beide locaties van Lyts 
Yleke maken deel uit van Stichting Kinderopvang Friesland. 
Peuters zijn van harte welkom op beide locaties, waar een 
fijne warme plek is voor hen om met elkaar te spelen en 
te leren.

Team Lyts Yleke IJlst

Peuters Lyts Yleke nu ook naar OBS de Kogge
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Yleke maken deel uit van Stichting Kinderopvang Friesland. 
Peuters zijn van harte welkom op beide locaties, waar een 
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Team Lyts Yleke IJlst

Peuters Lyts Yleke nu ook naar OBS de Kogge



	
     “ 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 

Eigenlijk had Schoonheidssalon en Pedicure SuS al op 
18 april jl. het 5-jarig jubileum moeten vieren, maar het 
Coronavirus en de daarmee samenhangende lockdown 
gooide roet in het eten. Maar…het is nooit te laat om dit 
jubileum alsnog te vieren! Schoonheidssalon & Pedicure 
SuS opende op 18 april 2015 de deuren. Inmiddels is 
Galamagracht 13 het juiste adres 
gebleken, waar de klant volledige 
aandacht krijgt van de schoonheids-
specialistes Geertje en Dorine. Voor 
een stralende look zit u hier goed, 
voor o.a. pedicure, voetreflex-
massage, gellak, gezichts-
behandelingen, hotstonemassage, 
epileren, waxen, hennaverven, 
make –up en kadobonnen. Wees 
welkom bij ons in de salon waar 
vooral ontspanning & persoonlijke 
verzorging bovenaan staat en dat het 
in deze onzekere tijd zeker belangrijk 
is om daar aandacht aan te besteden. 
Innerlijke & uiterlijke schoonheid staan 
met elkaar in verbinding. In december 

staat voor iedere klant een attentie klaar met jubileumacties, 
omdat wij ons jubileum niet ongemerkt voorbij willen laten 
gaan en ook uit erkentelijkheid voor jullie trouwe komst!

ToT SuS

Vijf jaar Schoonheidssalon & Pedicure SuS

Zoekt u leuke cadeuatjes? 
Kijk dan eens in de winkel van Beleef IJlst/VVV

Zoekt u een leuk kadeautje 
voor de decembermaand? 

In de winkel van Beleef IJlst/
VVV kunt u een keuze maken 
uit een leuk assortiment. De 

winkel biedt voor elk wat wils. 
Voor jong en oud kan iedereen 
hier slagen. Zie de foto's. Weet 

u dat hier ook tapasplanken 
van molen 

De Rat worden verkocht?

De winkel is van
dinsdag t/m vrijdag 

geopend van
13.00 – 16.00
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De afgelopen maand stond de gemeenteraad in het teken 
van het huishoudboekje, de begroting 2021 en de 
meerjarenraming voor de komende jaren. Mogelijk voor u 
niet het meest aansprekende onderwerp, maar toch komen 
daar vele onderwerpen in naar voren. In het huidige corona-
tijdperk is het maken van een begroting lastig. Het is echter 
verplicht om een sluitende begroting aan te leveren bij de 
provincie. Een gemeente mag, in tegenstelling tot de 
landelijke overheid, zich daarbij niet in de schulden steken, 
maar moet juist een spaarrekening (onder meer reserves en 
weerstandvermogen) hebben voor moeilijke tijden. Ondanks 
dat er volgende jaren flink aanspraak gedaan moet worden 
op de spaarrekening van de gemeente, kan hieraan voldaan 
worden, omdat we spreekwoordelijk veel vet op de botten 
hebben vanuit vorige jaren. Deels heeft dit begrotingstekort 
te maken met het Coronavirus. Hierdoor zijn er meer 
uitgaven en minder inkomsten door bijvoorbeeld minder 
parkeergelden en belastingen, en meer uitkeringen en 
ondersteuning van instellingen en verenigingen. Gelukkig 
wordt de gemeente daar deels in gecompenseerd door het 
rijk al is het daadwerkelijke bedrag nog niet geheel duidelijk. 
Daarnaast heeft het tekort te maken met de hoge zorg-
kosten en kosten jeugdzorg waarvoor de gemeente sinds 
2015 verantwoordelijk is.

Ophalen oud-papier
Een punt, dat tijdens het bespreken van de begroting ook 
naar voren kwam, is de verwerking van het afval en daarbij 
het ophalen van oud-papier in de gemeente. In veel 
plaatsen wordt het oud-papier opgehaald door verenigingen 
of stichtingen zoals dat in IJlst al jarenlang opgehaald wordt 
door muziekvereniging Concordia. Doordat de oud-
papierprijs nu erg laag is door de sterk afnemende vraag 
uit China, is het niet meer rendabel voor een stichting of 
vereniging om het oud-papier op te halen. Toen dit begin 
oktober bekend werd hebben we als fractie vragen gesteld 
aan het college of er ook nagedacht wordt over oplossingen 
of alternatieven. Vanuit de gemeente is half oktober een 
beëindigingsregeling aan de verschillende stichtingen en 
verenigingen aangeboden met een afbouw van de 
inkomsten. Doordat dit zonder overleg en inspraak met de 
betreffende stichtingen/verenigingen is gebeurd doet dit veel 
stof opwaaien. Dit blijft de komende tijd een bespreekpunt 
waarin er meer tijd en overleg met betrokkenen gevraagd 
wordt. Dit overleg is toegezegd en moet de wethouder 
nu oppakken. Wordt vervolgd dus.

Gemeentehuis IJlst
Ook de verkoop van gemeentelijke panden kwam tijdens de 
begroting aan de orde. Een goed moment om te vragen wat 
de stand van zaken is met betrekking tot het gemeentehuis 
in IJlst. Enkele jaren geleden is er vanuit stadsbelang al een 
advies gekomen welke bestemming de voorkeur heeft 
vanuit IJlst en zijn er door verschillende partijen ook
daadwerkelijk plannen gepresenteerd over de invulling 
ervan. Vervolgens is de verkoop uitgesteld omdat er langer 
personeel en archief in gehuisvest moest worden. Door de 
perikelen rond Nij Ylostins vorig jaar is er besloten om de 
uitkomst daarvan eerst af te wachten voordat er een besluit 
zou worden genomen over het gemeentehuis. Het één 

moest het ander niet in de weg staan namelijk. Nu wordt het 
gemeentehuis tijdelijk gebruikt als Corona-testlocatie. De 
verwachting is dat dit tot de zomer van 2021 daarvoor 
gebruikt gaat worden. Dit houdt in dat het pand niet eerder 
dan eind volgend jaar verkocht kan worden, zo luidt het 
antwoord vanuit het college.

Vervanging gymmaterialen voor bewegingsonderwijs
Er wordt steeds meer bekend over het belang van sporten 
op jonge leeftijd. Op jonge leeftijd wordt de basis gelegd 
voor de verdere gezondheid in de toekomst. Het is dus 
belangrijk dat dit sporten goed mogelijk is. Daarom heeft de 
gemeente eerder het beheer, onderhoud en vervanging van 
sportmaterialen overgenomen van accommodaties waar 
bewegingsonderwijs wordt gegeven. Dit geldt ook voor de 
Utherne in IJlst. Er is een vervangingsplan gemaakt omdat 
gebleken is dat veel gymnastiekmaterialen in slechte staat 
verkeren waardoor het lastig werd om degelijk bewegings-
onderwijs te geven. Om dit materiaal te vervangen en te 
herstellen zijn de afgelopen jaren extra bedragen uitgetrokken.
Om het doorlopend goed op orde te krijgen en te houden 
is er nu structureel meer geld nodig dat nu vast in de 
begroting is verwerkt.
Dit zijn enkele onderwerpen die van belang zijn voor IJlst. De 
gehele begroting 2021, inclusief voorstellen en besluiten, is 
in te zien op de website van de gemeente Súdwest-Fryslân.

Johan Steenbeek
Raadslid gemeente Súdwest- Fryslân

Openingstijden:

Ma:  van 8.30 - 18.00 uur 

Di:  van 8.30 - 18.00 uur Uilenburg 3

Wo:  gesloten  8651 EK IJlst

Do:  van 8.30 - 18.00 uur tel. 0515 533310 

Vrij:  van 8.30 - 18.00 uur

Zat:  van 8.30 - 13.00 uur 

 

Kapsalon

DE SPIEGHEL

kuperusheeringa.nl 8 IJlst 8 Tel: 0515-335768

De makelaar 
van én voor IJlst

 De woningnood is blijkbaar
echt hoog!
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 De woningnood is blijkbaar
echt hoog!

Vanuit de gemeenteraad

Onlangs verscheen het boek “Nooitgedagt, icoon van de Friese 

maakindustrie” van Yteke de Jong. Als u het boek bij ons in het museum 

koopt, komt de opbrengst volledig ten goede aan Houtstad IJlst. 

Zolang de voorraad strekt krijgt u bij aankoop gratis een boek over de 

geschiedenis van IJlst én een katoenen draagtas.

Openingstijden Museum 

Oktober: woensdag t/m zondag

van 13:00 uur tot 17:00 uur

November t/m Maart: zaterdag en zondag

van 13:00 uur tot 17:00 uur

Museum Houtstad IJlst

Sneekerpad 14

8651 NE  IJlst

www.houtstad-ijlst.nl

info@houtstad-ijlst.nl

�������



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

Holtropweg 5 • 8651BH IJlst

info@autobedrijfvanderzee.nl

Tel: 0515 - 852321

Openingstijden:

Maandag 09:00 - 17:00

Dinsdag 09:00 - 17:00

Woensdag 09:00 - 17:00

Donderdag 09:00 - 17:00

Vrijdag  09:00 - 17:00

Zaterdag 09:00 - 15:00

Ook voor het tinten en wrappen

Van Beekhuizen Tweewielers

www.vanbeekhuizen-tweewielers.nl
                                 Galamagracht 34     3851 EC IJlst

Tel. 0515-531664 / 06-41320816 

* Wist u dat u bij ons ook terecht kunt voor: 
Ha-Ra Producten, Speelgoed, Sieraden & prachtige zelfgemaakte kaarten*

Winterbeurt Aanbieding:
Werkzaamheden:
* Algehele controle van alle draaiende delen.
* Afstellen van remmen & versnellingen.
* Ketting wordt 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 wordt geheel gereinigd en is weer in perfecte staat.

Van 15 november t/m 28 februari 2021 is de prijs: 
€49,-* (E-Bike)  €34,-* (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 2021 modellen op voorraad hebben staan?

Kerstkaarten met afbeeldingen van IJlst
Bij Martin de Groot Fotografie kun je in de 
maand december terecht voor bijzondere 
kerstkaarten. De stadsfotograaf heeft van 
zijn mooiste winterse plaatjes kaarten laten 
drukken. Nieuw in het assortiment is een 
dubbelzijdige wenskaart. De verkoop start 
vanaf 1 december op Geeuwkade 4. 
Martin de Groot Fotografie is open van 
maandag t/m vrijdag van 13:00 – 17:30.t.

Kerk in Actie
Voor het eerst in de geschiedenis organiseert Kerk 
in Actie een landelijke huis-aan-huiscollecte. 
De collecte wordt gehouden in de week van 
29 november - 5 december.
Doel van de collecte is hulp aan vluchtelingenkinderen 
in Griekenland.
In Griekse vluchtelingenkampen verblijven duizenden 
kinderen. Ze zijn hier, soms helemaal alleen, aangekomen 
vanuit het Midden-Oosten en Afrika, op zoek naar een 
veilige plek. Kerk in Actie helpt met voedsel, kleding en 
onderwijs en probeert deze kinderen op een betere plek te 
krijgen. Door het organiseren van een landelijke huis-aan-
huiscollecte hoopt Kerk in Actie dat meer mensen 

betrokken raken bij haar werk. Kerk in Actie heeft inmiddels 
voor ruim 600 plaatsen in Nederland collectecoördinatoren 
en collectanten geworven.

Kerk in Actie is het diaconale programma van de 
Protestantse Kerk in Nederland. De organisatie zet zich 
wereldwijd in tegen armoede en onrecht. De projecten van 
Kerk in Actie richten zich op mensen die slachtoffer zijn van 
rampen en conflicten, mensen die niet in vrijheid kunnen 
geloven en mensen die leven in armoede. Een belangrijk 
deel van het werk van Kerk in Actie richt zich op kinderen 
die in de knel zitten door oorlog, armoede of uitbuiting. 
Kijk ook op kerkactie.nl.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voor al uw bomenwerk zoals: 
Rooien van bomen en struiken 
Frezen van stobben 
Versnipperen van takafval 
Afvoeren van hout en snippers 
Snoeien van bomen  
Planten van bomen  

 
 



Oog voor techniek

Elektrotechniek • Werktuigbouwkunde • Geluid en Akoestiek • Bouwfysica 
Duurzame Technieken • Bouwbesluitberekeningen • Brandveiligheid
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Voor al uw bomenwerk zoals: 
Rooien van bomen en struiken 
Frezen van stobben 
Versnipperen van takafval 
Afvoeren van hout en snippers 
Snoeien van bomen  
Planten van bomen  
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(Op Sinterklaas)

In jonkje út Drylts, in echte bange skiter.
Begûn te twifeljen oan ‘t bestean fan Sint en Pieter
Hy sei tsjin broer Jan:
‘Ik snap ‘r neat mear fan,
Sakrekt noch op ‘e tv en sjoch der rydt ‘r!’

B.Y. (archief)
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E-mail info@notarisellemers.nl 
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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.

Hartagjugh en oliebollen
Zoals u van ons gewend bent hebben we elk jaar één of 
meerdere acties voor Mensenkinderen en dan specifiek 
voor 'ons' dorpje Hartagjugh!! Het gaat steeds beter in ons 
dorpje, het landbouwproject begint te lopen. Er is een 
waterirrigatiesysteem opgezet, er zijn bijenkorven geplaatst 
en de mensen van Hartagjugh leren hier steeds beter mee 
omgaan. En wat nog mooier is? Ze zien de veranderingen 
en krijgen er zelf steeds meer vertrouwen in, wat de sfeer 
in het dorp ten goede komt. Mede dankzij de steun van 
de IJlster bevolking is er de laatste jaren al veel veranderd. 
Tijdens de lockdown van de corona lag het dorpje 
compleet geïsoleerd. Dit voorkwam besmettingen in het 
dorp, maar ontnam hun ook de kans om buiten het dorp 
te werken, wat weer resulteert in meer armoede. Vorig jaar 
hebben we een oliebollenactie gehouden om briketten 
te financieren. Dit jaar willen we proberen om alle 
schoolkinderen in het dorpje een warme winterjas en 
schoenen te geven. Want de 
winters zijn daar ijskoud en veel 
kinderen zijn alleen in het bezit 
van een paar slippers of stoffen 
gympjes. Om hier aan mee te 
helpen gaan wij op zaterdag 
28 november weer oliebollen 
verkopen!!

10 oliebollen voor € 7.50
5  oliebollen  voor € 5.00
En natuurlijk zou een extra vrijwillige bijdrage 
ook fantastisch zijn!
Zondag 8 en 15 november voorafgaand aan de 
kerkdienst staan wij in de hal van de Mauritiuskerk 
met een bestellijst. Ook bij Boutique Jenny ligt vanaf 
10 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 26 november op het mailadres 
nynke.dejong@home.nl. Graag onder vermelding van naam 
met adres en hoeveel oliebollen u wilt. Met of zonder 
krenten/rozijnen. Op zaterdag 28 november gaan kerkleden 
de lekkerste oliebollen voor u bakken! Deze kunt u vanaf 
17.00 uur (coronaproof) 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 kinderen in 
Hartagjugh Armenië er deze winter 
warmpjes bij zitten.

De ZWO en de Diaconie van de 
Protestantse Gemeente te IJlst.

Lijkt het je leuk om je eigen geglazuurde kersthangers te 
maken van klei? Ben je vijf jaar of ouder? Geef je dan snel 
op via info@pottertom.nl.
Je kunt je opgeven op de volgende data:
Woensdag 9 december 15:00 – 16:45 uur
Zaterdag 12 december 10:00 – 11:45 uur
Woensdag 16 december 15:00 – 16:45 uur
Zaterdag 19 december 10:00 – 11:45 uur
De cursus duurt één uur en driekwartier en kost € 12,50 
per kind. Hierbij zijn inbegrepen: de benodigde klei, 
decoratiemateriaal, eindproduct, drinken en wat lekkers. 
Alle creaties worden in het atelier afgebakken en kunnen 
op 23 en 24 december opgehaald worden in ijssalon 
Noccio tussen 14:00 uur en 17:00 uur.

Is uw kind nog geen vijf jaar? Dan kunt u op boven-
genoemde data een bolletje klei kopen voor € 3,00 en 
thuis lekker creatief bezig gaan. Is het kunstwerk af, lever 
het dan zo snel mogelijk ‘nat’ in (voor 19 december) 
zodat het afgebakken kan worden. (bij droog inleveren 
gaat het mogelijk scheuren).

De workshop wordt gegeven volgens de geldende 
richtlijnen van het RIVM.

Tot snel op deze gezellige en creatieve workshop!

Mirjam, Stefano en Potter Tom

Kinderworkshop:    ‘Kersthangers en kerstfiguren’
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Oud IJlster start project in Medellín Colombia
Strijden voor gelijkheid!
Colombia, de plek waar kleurrijke gebouwen je 
verwonderen, de natuur je klein laat voelen en de 
mensen je verrassend vriendelijk verwelkomen. 
Maar ook de plek waar 28% van de bevolking leeft 
in extreme armoede en waar 1 op de 5 minderjarige 
meisjes zwanger is of is geweest. 

Ongelijkheid is niet alleen te zien aan de verdeling van 
voedsel, maar ook aan de verhouding tussen mannen en 
vrouwen. Vrouwen worden bestempeld als tweederangs-
burgers en jonge meiden krijgen niet van thuis mee hoe 
zij hun grenzen kunnen aangeven. Op dit moment is de in 
IJlst opgegroeide Andrea van der Leeuw druk bezig met 
het op poten zetten van een project voor vrouwen in de 
sloppenwijk van Medellín. Zij is als baby geadopteerd uit 
Colombia naar Friesland en heeft tot haar 20e in IJlst 
gewoond. En nu ze weer in Colombia woont wil ze graag 
iets betekenen voor de meiden die opgroeien in één van 
de armste wijken van Medellín. Om deze reden is zij 
gestart met de stichting Volunteers in Colombia, die strijdt 
voor gelijkheid. In januari 2021 wil Andrea een boksproject 
genaamd Box2Grow starten, speciaal voor meiden 
tussen de 7 en 25 jaar. Hier leren zij de fijne kneepjes van 
het boksen en ze krijgen ook sociaal-emotionele lessen. 
Deze dragen bij aan hun persoonlijke ontwikkeling. 
Hiermee wil de stichting ervoor zorgen dat deze meiden, 
die zijn achtergesteld door armoede, (seksueel) geweld en 
drugsmisbruik, handvatten krijgen om hun zelfvertrouwen 
en eigenwaarde te verbeteren. 
Zo komen ze sterker in de maatschappij te staan en 
kunnen ze weloverwogen levenskeuzes maken.

Wat is normaal voor jou?
Wij Nederlanders zullen verrast opkijken als we de 
antwoorden van Colombiaanse meiden horen op deze 
vraag. Doordat kinderen opgroeien in een bepaald milieu, 
krijgen zij een bepaalde perceptie van het woord ‘normaal’ 
mee. Andrea legt hier meer over uit: ‘Kindermisbruik komt 
veel voor in deze wijk en de helft van de gevallen vindt 
plaats in de huiselijke sfeer. Dit betekent dat meisjes van 
kleins af aan misbruikt worden. Zij groeien hiermee op, 
dus hoe kunnen ze ooit weten dat het niet gebruikelijk is? 
Daarom gaan wij tijdens het programma in gesprek met 
de meiden over hun definitie van ‘normaal’. Pas als ze 
voor zichzelf weten waar hun grenzen liggen, kunnen 
ze deze ook aangeven.’

Sporten als oplossing
Sport maakt gelijk en creëert een cultuur waarin mensen 

op elkaar kunnen bouwen. Juist dat is zo belangrijk voor 
de Colombiaanse meiden en Andrea licht toe waarom: 
‘Doordat vrouwen worden achtergesteld, krijgen zij veel 
minder de kans om te sporten. Zij blijven vaak in hun 
trauma zitten, ze hebben namelijk geen veilige omgeving 
waarin ze aan zichzelf kunnen werken. Bij het Box2Grow 
project krijgen zij daar de kans voor. Er wordt bovendien 
een plek gecreëerd waarin de meiden elkaar kunnen 
helpen, zodat ze binnen én buiten het project een sterker 
netwerk krijgen om op terug te vallen.

Wat jij kan doen om te helpen?
Om dit alles te kunnen realiseren, is hulp hard nodig. Het 
Box2Grow project kan pas van start gaan als Andrea de 
steun krijgt van sponsors. Om 40 meiden een jaar lang te 
voorzien van gratis bokslessen en sociaal-emotionele 
vaardigheidstrainingen, is veel geld nodig. Daarom zijn 
alle donaties meer dan welkom en de meiden in Colombia 
zijn je daar nu al dankbaar voor. Wil jij een bijdrage 
leveren? Ga voor meer informatie naar https://
volunteersincolombia.com/donate.

Andrea Gonzalez van der Leeuw

info@volunteersincolombia.com
Rekeningnummer van de stichting Volunteers in Colombia: 
NL24 INGB 0006 2164 15.

 

Komende feestdagen kunt u weer heerlijk 
ambachtelijk schepijs van Noccio IJs & Koffie 
bestellen! Dit jaar hebt u keuze uit 
13 ijssmaken en twee verschillende formaten 
ijsbakken. Vanwege groot succes vorig jaar 
kunt u dit jaar ook weer huisgemaakte 
emmertjes pompoensoep bij ons bestellen. 
U kunt uw bestelling plaatsen en een 
afhaalmoment kiezen via ons online 
bestelformulier dat u terug vindt op 
www.noccio.nl. 
Zorgt u ervoor dat de bestelling uiterlijk 
18 december a.s. bij ons binnen is?
Ondanks de onzekere tijd waarin we leven 
wensen wij u gezellige feestdagen toe. 
Blijf gezond!

Team Noccio

Te gekke 
ondergoedweken

Ten Cate
Op elk artikel 20% 

korting
(geldig van 23 nov. t/m 31 dec.)

Sloggi
2 + 1 gratis

(hele maand december)
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Andrea Gonzalez van der Leeuw

info@volunteersincolombia.com
Rekeningnummer van de stichting Volunteers in Colombia: 
NL24 INGB 0006 2164 15.

Komende feestdagen kunt u weer heerlijk 
ambachtelijk schepijs van Noccio IJs & Koffie 
bestellen! Dit jaar hebt u keuze uit 
13 ijssmaken en twee verschillende formaten 
ijsbakken. Vanwege groot succes vorig jaar 
kunt u dit jaar ook weer huisgemaakte 
emmertjes pompoensoep bij ons bestellen. 
U kunt uw bestelling plaatsen en een 
afhaalmoment kiezen via ons online 
bestelformulier dat u terug vindt op 
www.noccio.nl. 
Zorgt u ervoor dat de bestelling uiterlijk 
18 december a.s. bij ons binnen is?
Ondanks de onzekere tijd waarin we leven 
wensen wij u gezellige feestdagen toe. 
Blijf gezond!

Team Noccio

Te gekke 
ondergoedweken

Ten Cate
Op elk artikel 20% 

korting
(geldig van 23 nov. t/m 31 dec.)

Sloggi
2 + 1 gratis

(hele maand december)



Wij maken 
van uw huis 

een beleving

kuperusheeringa.nl 8 IJlst 8 Tel: 0515-335768 • Email: info@kuperusheeringa.nl

Winteractie:
Gratis waardebepaling van uw huis!
Bel of mail voor een vrijblijvende afspraak. 
Actie geldig t/m 31 december 2020

Winteractie:Winteractie:Winteractie:


