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aanvullingen en wijzigingen voor deze rubriek
a.u.b. e-mailen naar info@itdryltserkypmantsje.n

agenda
17, 24-11  Vrouwenkoor 't Roer Om, repetitie

17-11 Jubileumavond De IJlster Schaats,
Stadsherberg, 20.00 uur

18-11 De Verhalenavond, Museum en Werkplaats
Houtstad IJlst, 19.00 uur

19-11 Sinterklaasintocht, 14.00 uur
19-11 Schrijfochtend Amnesty International, Eehof,

10.00-11.30 uur
21-11 Vrouwen van NU: spreekster: Klasina Seinstra;

Elfstedentocht 1997.
27-11 Vrouwenkoor ‘t Roer Om, DG-kerk,

optreden m.m.v. Joke Schilling en Kees van den 
Engel, 15.30 uur

27-11 Zangmiddag Johannes de Heer,
Mauritiuskerk, 16.00 uur

29-11 de Groene Tafel, Museum Houtstad IJlst,
 20.00 uur

10-12 Write for rights, Museum Houtstad IJlst, 10.00 u.
16-12 Noordermannen, Sudergoweg 1c, 19.30 uur
18-12 Kerstconcert Concordia, Mauritiuskerk, 16.30 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: 0515-820900 en www.bcijlst.nl
Biljartvereniging 'De Afstoot' - Stadsherberg
Elke dinsdag- en donderdagmiddag van 13.00 tot 17.00.

CMV Concordia IJlst
Repetitie maandagavond van 19.30 – 21.45 in de Utherne
B-orkest Tusken de Noaten vrijdagmiddag van 16.15 – 17.15
C-orkest vrijdagmiddag van 15.15 - 16.00

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

Gymnastiekvereniging de Stânfries
Gymnastiek/turnen op ma, wo, vr en za, ouderen in beweging 
op dinsdag. Info: www.destanfries.nl

Jeu de Boules vereniging 'De Dryltser Smytmantsjes'
Elke donderdagmiddag om 14.00 uur achter It Podium.

Keatsferiening ‘Nije Moed’ Drylts
Elke woensdagavond van mei tot september, kaatsen op het 
sportveld aanvang 19:30 uur

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

Lawn Tennis Club IJlst
Tennispark ‘De Terp’ LTC IJlst
Dassenboarch 25, 8651 NG IJlst
Tel.: 0515-532430

Tafeltennisvereniging Effect '78
MFC de Utherne, maandagavond van 20.00 tot 22.00 uur

Modelvliegclub Romeo 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' - MFC De Útherne
Iedere dinsdagmiddag van 14.00 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' - Doopsgezinde Kerk
Eénmaal per veertien dagen op donderdag van 20.00 
tot 22.00. Zie voor de data de agenda.

Vrouwen van Nu afdeling IJlst- Info: 0515-53 20 18

overige instanties
De Zonnebloem, afdeling IJlst e.o. - tel: 0515 - 532 671

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

Graag Gedaan - Tel: 0515-53 15 29 bgg: 0515-531602

Thuiszorg Antonius
Galamagracht 31, 8651 EC IJlst, TeamIJlst@mijnantonius.nl
Wijkverpleegkundigen: Lysanne de Vries (IJlst), 
0515-461850 Sandra Galema (Heeg), 0515-461891 
24 uur p.d. bereikbaar via: 0515-461295

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

Wijkagent
Thomas de Boer, algemeen nummer: 0900 - 8844

mededelingen en agenda



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.

schildersbedrijffolkert

- 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
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 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. 
 

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.

Bode, de heer M. Heslinga, dag en nacht bereikbaar
Tel.nr. 0515-85 57 57 (dag en nacht)



vries.nl

Van de stamtafelVan de stamtafel

‘Wat gaat het weer hard, mannen. Sinterklaas komt 
zaterdag al weer in IJlst aan en voor je het weet zitten we in 
de Kerstdagen.’ ‘Zeg dat wel Piebe, het jaar is alweer bijna 
voorbij en wie weet wat het volgende jaar ons brengt.’ 
‘Hopelijk niet weer een nieuwe crises. Het is dit jaar de ene 
crises na de andere. Eerst Corona, daar heb ik ook al weer 
een prik voor gehaald en ook al weer eentje voor de griep. 
Toen kwam de gas- en oliecrises, renteverhogingen en alles 
wordt maar duurder en duurder.’ ‘Het houdt maar niet op 
Piebe, en waar is het eind.’ ‘Tot overmaat van ramp is het 

ook al crises in de beurs van mem. Elke week haalt ze weer 
de boodschappen in huis en elke week hoor ik weer dat 
geklaag omdat alles duurder is geworden. En nou wil ze 
ook nog meer huishoudgeld. Leuk en aardig, maar de AOW 
blijft elke maand wel hetzelfde en mijn pensioen? Ho maar, 
al jaren geen cent er bij.’ ‘Wij zitten in hetzelfde schuitje, 
Piebe, misschien een schrale troost, maar het is wel waar.’ 
‘Ik kan het allemaal niet meer volgen mannen. Ik snap dat 
alles duurder moet worden als de kosten ook hoger 
worden, maar de folders van de supermarkten staan vol 
met aanbiedingen. Als je dat ziet, ze geven alles bijna weg. 
Het is voor de helft van de prijs, de tweede gratis, hierop 
zoveel korting. Het lijkt wel of het niets kost, of ze alles maar 
weggeven. Nou ja, niet alles. Ik heb nog geen reclame van 
2 halen 1 betalen gezien voor een fles jonge. Maar ik vraag 
me wel af hoe dat allemaal maar kan. Hebben we dan altijd 
teveel betaald?’ ‘Dat zou je wel zeggen, Piebe, maar zulke 
acties moeten ergens wel weer terugverdiend worden.’ ‘Dat 
is logisch Piebe, het zijn geen filantropische instellingen.’ 
‘Nou mannen, ik zal eens zien wat mem vandaag weer op 
tafel zet. Als ze niet meer huishoudgeld zou krijgen, zou ik 
dat wel op mijn bord merken. Misschien krijg ik dan wel een 
kleiner gehaktbaltsje.’

Voor wie steek jij een lichtje aan?
Op zondag 20 november vieren we 
in de Mauritiuskerk, Eegracht 48, 
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 
een kerkdienst, maar vind je het wel 

mooi om een lichtje aan te steken in 
de kerk. 
De kerk is open op zaterdagmiddag 
19 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 weggaan. 
Voor alle IJlsters, of je nu veel, een 
beetje of helemaal niet gelooft.

 

'Verhalenavond.nl’ ook in IJlst!
Vrijdagavond 18 november worden in heel Friesland 
verhalen verteld, zo ook in IJlst. U bent te gast in Museum 
en Werkplaats Houtstad IJlst, waar u kunt genieten van vier 
(sterke) verhalen, vertelt door mensen uit de buurt:
• De komelker fan Lollum door Wijbe Steenaart,
   sterk verhaal over een komelker die zorgt voor 
   een verrassing.
• De tweede stem door JoAn de Bokx en Mathilde Labots,
   anekdotes uit het koorleven met duet demo.
• De wylde boerinne door Hinke Visser-Hoogland, 
   IJlster familiedrama, onnavolgbaar vertelt door Hinke.

• De fatale ommekeer in het leven van Peter Proud door
   Roelof Friso, dromen wisselen met de werkelijkheid, 
   een verhaal dat blijft boeien.
U bent van harte welkom, elk verhaal duurt maximaal 
15 minuten en wordt drie keer verteld. Wybe Steenaart 
zorgt voor muzikale omlijsting met trekzak en zang.
Voor het tijdschema en meer informatie ga naar 
verhalenavond.nl.

Tot ziens!
Uw gastheer
Stichting Museum en Werkplaats Houtstad IJlst



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.

 

 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 

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!



 

Inmiddels alweer 
ruim 9 jaar is 
Audrey van der Galiën 
van Buro GrootsWerk 
actief in het begeleiden 

van jongeren en volwassenen die vastlopen in 
persoonlijke vraagstukken, in het web van een 
studie- of beroepskeuze en bij problemen door 
te hoge werkdruk, stress of burn-out.

Vragen die vaak voorkomen:
Mensen kloppen met heel uiteenlopende hulpvragen bij 
Audrey aan voor coaching. Het kan bijvoorbeeld gaan om 
vragen als:
- Waarom laat ik steeds over me heen lopen?
- Waarom klap ik soms dicht en kan ik mezelf daardoor 
   niet goed laten zien?
- Waarom vinden anderen mij vaak lastig 
  (maar ik mijzelf niet)?
- Waarom heb ik een gevoel van ongelijkwaardigheid 
  ten opzichte van collega's?
- Raak ik overwerkt?

Coaching loopbaan– en studiekeuze
In een loopbaan- en studiekeuzetraject wordt scherp wat 
iemand motiveert en wat diegene drijft. Er wordt inzicht 
gegeven in persoonlijke valkuilen. Audrey: ‘Duidelijk komt 
naar voren waar iemand echt goed in is en wat ook 
haalbaar is’.

Begeleiding bij Oververmoeidheid, Stress en Burn-out
Ook voor begeleiding over oververmoeidheid, stress en 
burn-out ben je bij Audrey van Buro GrootsWerk aan het 
juiste adres. Van klachten tot oplossingen én preventie.

Heb je last van stress? Kun je het allemaal even niet meer 
aan? Of heb je moeite om de boel te overzien? Ken je het 
gevoel van dat de bodem onder je voeten vandaan is 
gegleden? 

Audrey is partner bij het CSR Centrum, expertisecentrum 
voor stress en veerkracht. Cliënten voelen zich begrepen 
(‘het zit niet tussen m’n oren’), begrijpen waarom ze 
klachten kregen, stoppen het roofbouwproces en leren wat 
er nodig is voor duurzaam herstel. Ook het bevorderen en 
begeleiden van verantwoorde werkhervatting maakt deel uit 
van de aanpak. Want eenmaal burn-out geweest maakt 
onzeker om het werk weer op te pakken.

Vragen of wil je een afspraak maken voor een gratis 
kennismakingsgesprek? 
Neem dan contact met me op of check 
www.burogrootswerk.nl voor meer informatie.

Audrey van der Galiën

06-222 88 792
De Jagersherne 3 IJlst

Kerk in Actie zoekt collectanten
Van 21 tot 26 november organiseert Kerk in Actie haar 
landelijke huis-aan-huiscollecte voor vluchtelingen-
kinderen in Griekenland. Om deze collecte tot een 
succes te maken, zoeken we collectanten. 
Doe je mee?

Kerk in Actie organiseert de collecte in 2022 voor de derde 
keer. De afgelopen jaren was de landelijke collecteweek een 
groot succes. Het collectedoel sprak erg aan en de collecte 
werd positief ontvangen. ‘Mooi dat de kerk zich van deze 
kant laat zien’, zeiden gevers. Het doel van de collecte is, 
net als vorige jaren, een beter leven voor vluchtelingen-
kinderen in Griekenland. In Griekse vluchtelingenkampen 
verblijven duizenden kinderen. Zij hebben onze hulp nog 
steeds heel hard nodig. Kerk in Actie helpt met voedsel, 
kleding, zorg en onderwijs en probeert deze kinderen op 
een betere plek te krijgen. Collectecoördinator Roel de Jong 
organiseert de collecte in IJLST en NIJESYL. 

Wil jij vluchtelingenkinderen in Griekenland ook helpen?
Meld je dan aan als collectant bij de collectecoördinator
Roel de Jong, 06 254 824 82, of Roelenlies@home.nl.
Je kunt je ook opgeven bij het landelijk collecteteam van 
Kerk in Actie: 030 - 880 1701, collecte@kerkinactie.nl 
of via kerkinactie.nl/huisaanhuiscollecte.

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 kerkinactie.nl.



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

Johannes de Heer 

zangmiddag 
M.m.v. Zangduo’s Peter en Itske Brakels, Annette de 

Vries en Yme de Boer en organiste Janneke Duursma. 

Heb je  verzoeknummers, geef dat dan door vóór 14 

november aan lipkje@walinga.eu 

telefoon:  06-11533161 

Organisatie: Protestantse Gemeente IJlst i.s.m. 

 

 

 

Zondag 27 november 16.00 uur 

in de Mauritiuskerk IJlst 

COMPASCUUM 

 
Gemeenschappelijk studiecentrum 

www.compascuum.com 



Veel nieuws van de jeugdorkesten van Concordia
C-orkest krijgt eigen naam!
Op 8 juli jl. vond de afsluitende activiteit van het seizoen 
plaats. Tusken de Noaten en het C-orkest gingen 
gezamenlijk bowlen. Tijdens deze gezellige middag werd 
ook de naam van het C-orkest bekend gemaakt. Het 
C-orkest van Concordia is sinds september 2020 actief. Bij 
het orkest spelen muzikanten die minimaal 1 jaar muziekles 
hebben. Onder enthousiaste leiding van de dirigent leren ze 
samen muziek maken. De muzikanten hebben al enige 
optredens achter de rug. Zo waren ze in IJlst te horen 
tijdens de Muzikale Boppeslach van Concordia. Ook deden 
ze afgelopen voorjaar mee aan een echt concours, Het 
Gouden Spikerfestival. En wat deden ze het daar goed! 
Alleen de naam C-orkest … daar moest wat aan gedaan 
worden. Iedereen, die bij het C-orkest speelt, mocht een 
naam insturen en daarna kon er gestemd worden. De 
meeste stemmen van de orkestleden gingen naar de naam 
Muziekmaatjes. Dit is voortaan de naam van het C-orkest. 
De Muziekmaatjes repeteren elke vrijdagmiddag van 
15.15 – 16.00 uur in de Utherne. Ken je of ben je zelf een 
beginnende muzikant? Kom dan vooral eens bij ze langs 
op de vrijdagmiddag, dat vinden ze leuk!

Dagje Hellendoorn
Zaterdag 24 september zou de reünie dag van Tusken de 
Noaten zijn. Helaas waren er te weinig aanmeldingen voor 
deze dag. Om toch te vieren dat we in een jubileumjaar 
zitten, en omdat we gek zijn op leuke uitjes, zijn we met 
Tusken de Noaten en Muziekmaatjes naar Hellendoorn 
geweest. Om een uur of 9 vertrokken we met 30 personen 
in 5 auto’s richting Hellendoorn. We kwamen rond een uur 
of half 11 aan bij het Avonturenpark, waar het helaas 
druilerig weer was. Nadat we onze tickets hadden gingen 
we het park in met z’n allen. De volwassenen wisselden 
elkaar af bij de tassen die we op een centrale, overdekte 
plaats hadden gelegd. Ondanks de regen hadden we veel 

plezier. Jong en oud gingen samen de attracties in. 
Achtbanen, zweefmolen, botsauto’s en wildwaterbanen, er 
werd niets overgeslagen. Rond 1 uur gingen we patat eten 
met een snackje erbij. Daarna moesten de overige attracties 
nog worden bezocht. Nat van de regen maar met een grote 
smile op onze gezichten vertrokken we rond 4 uur weer 
naar huis, waar we om 6 uur in een zonnig IJlst 
aankwamen. Misschien niet het mooiste weer, wel een 
fantastische dag gehad.

Nog meer nieuws…
Sinds 14 oktober staat er een nieuwe dirigent voor Tusken 
de Noaten en Muziekmaatjes. Nadat Martine Reijenga had 
aangegeven te willen stoppen bij Tusken de Noaten en 
Muziekmaatjes zijn we naarstig op zoek gegaan naar een 
geschikte vervanger. En die hebben we gevonden! Haar 
naam is Ellis Nijdam. We zijn heel blij dat Ellis dit seizoen 
met ons muzikaal op reis wil gaan.

Noordermannen
Eens per vier à vijf weken komen we bij elkaar voor 
een karakteravond. Dit is inmiddels alweer de 4e 
avond, avonden die goed bezocht worden. Lekker 
lachen, goede gesprekken, verdieping van je geloof 
en vriendschap. 

De Noorderman spreekt tot onze verbeelding: als hij 
opstaat en het avontuur aangaat dat God voor hem heeft, 
dan zal Gods hart door hem heen zichtbaar worden in 
zijn omgeving en daarmee in Noord-Nederland. Als 
Noordermannen helpen we elkaar het verschil te maken 
tijdens de karakteravonden. ‘Ik en mijn huis, wij zullen de 
Here dienen’, Jozua 24:15. Vrijdag 16 december ben je van 
harte welkom. Vanaf 19.30 – 20.00 uur staat de koffie voor 
je klaar. Tot half tien ‘s avonds wordt de avond ingevuld 
met o.a. een spreker. Deze keer is de spreker Han Jansen. 

Wat er verder gaat gebeuren is nog een verrassing! 
Daarna wordt in een ongedwongen sfeer met elkaar 
doorgepraat onder het genot van een drankje en een hapje.
Gasten: Als je nog geen Noorderman bent, maar ons wel 
een keer zou willen bezoeken, dan nodigen we je uit om 
een karakteravond mee te maken.

nm.ijlst@uniteinchrist.nl
Locatie:
Noordermannen IJlst
Sudergoweg 1c IJlst

Voor vragen kunt u bellen:
Marten Wiersma

06 2316 3174  



In de Gereformeerde Kerk (Stadslaankerk) stond jarenlang een prachtig doopvont, 
in 1884 gemaakt door W.E. Andela. Het is een doopvont met veel symboliek.

Bovenaan het doopvont bevindt zich een hen met kuikens 
onder haar vleugels, een duidelijke verwijzing naar Mattheus 
23: 37 ‘hoe dikwijls heb Ik uw kinderen willen vergaderen, 
gelijk een hen haar kuikens vergadert onder haar vleugels’. 
Een prachtige symboliek bij de doop. Daaronder Jacob met 
zijn hoofd op een steen en de ladder naar de hemel met 
daarop de engelen. Dit is de geschiedenis van Jacobs 
droom te Bethel (Genesis 28) met de uitspraak van Jacob 
in vers 17 ‘Waarlijk, de Here is aan deze plaats. Dit is niet 
anders dan een huis Gods, dit is de poort des hemels’. 
Ingesneden zijn de namen: Adam – Mozes – Christus, met 
daaronder de afbeeldingen: Adam eet van de verboden 
vrucht – Mozes met de tafelen der wet – Christus met het 
kruis ‘en Zijn aanzien was gelijk de zon schijnt in haar 
kracht’ (Openbaring 1: 16) vertredende de slang.

Voorts staan hier de woorden: Geloof – Hoop – Liefde, met 
daaronder de bijbehorende afbeeldingen: vrouw met kruis 
en bijbel, vrouw met duif en anker, vrouw met drie kinderen; 
dus driemaal de vrouw, wellicht bedoeld als de bruid van 
Christus en aldus de kerk symboliserend, die met deze 
drievoudige taak in de wereld staat: predikend het Woord, 
levende uit de hoop, dienende met barmhartigheid. 
Hieronder de slang (als cirkel rond de voet van het 
doopvont), terwijl helemaal onderaan op de ronde bol (de 
wereldbol?) nog eens is afgebeeld de duivel als draak met 
poten (Openbaring 12) als bedreiging voor Gods volk, maar 
toch onderaan, hij is overwonnen.

Nieuws vanuit de Diaconie en de ZWO
IJlst bakt voor Kassen 
voor Hartagyugh
In de afgelopen jaren zijn er vele 
duizenden oliebollen gebakken voor 
het opbouwwerk van het dorpje 
Hartagyugh in Armenië. De diverse 
projecten in het 1400 inwoners tellend 
dorp zijn goed aangeslagen. Het doel 
dit jaar is de aankoop van kleine 
kassen. Hartagyugh ligt ongeveer 
1800 m. boven de zeespiegel en 
heeft een zeer koud en hard klimaat. 
In 2019 is een kleine tuinkas 
geïntroduceerd. Gebleken is dat 
volledig groenten verbouwen in de kas 
niet lukt, maar het gebruiken van de 
kas voor het kweken van zaaigoed 
blijkt zeer succesvol.

Met dit project wil Mensenkinderen 
50 gezinnen helpen met ieder een kas 
van 7 bij 3 meter. Naast de kas krijgen 
ze zaden voor de teelt. Voor € 625,– 
helpen we een arm gezin aan hun 
eigen groentekas. De opbrengst 
kunnen ze niet alleen op hun eigen 
land laten groeien, maar het zaaigoed 
kunnen ze ook doorverkopen en 
hiermee zorgen voor extra inkomen.

Het doopvont van de Gereformeerde Kerk



Dit doopvont is gemaakt door Willem Egberts Andela 
(mastmaker), geboren te IJlst op 13 maart 1836, overleden 
te IJlst op 18 oktober 1897, ruim 61 jaar, ongehuwd.

Maar wie was Willem Egberts Andela?
Daarvoor gaan we terug naar het jaar 1811. In dat jaar 
woonde hier een zekere Okke Durks, van beroep kuiper, 
die in de Franse tijd op 3 januari 1812 de toepasselijke 
naam Kuperius aannam. Hij had toen 1 zoon, Oane Okkes 
Kuperius, oud 16 jaar en woonde op het adres Geeuwkade 
4, nu het VVV-kantoor en de bakermat van 
houtwarenfabriek Woudstra.

Deze zoon Oane trouwde in 1820 met Anna Willems 
Hoekstra. Drie jaar later overleed Oane. Zijn weduwe zette 
de kuipmakerij voort en hertrouwde met Egbert Jarings 
Andela, die bij zijn huwelijk kuipersknecht werd genoemd. 
Het echtpaar kreeg een zoon, Willem Egberts Andela, die 
later als kuiper, mastmaker en visserman te boek stond. Na 
het overlijden van Egbert Andela hertrouwde Anna Hoekstra 
opnieuw, nu met kuipersknecht Cornelis Franciscus 
Gautier.

Willem Andela nam naderhand de kuipmakerij over. Na zijn 
overlijden werd het pand Geeuwkade 4 verkocht voor ruim 
1100 gulden aan Bauke Rijpma, kuiper te IJlst. Bauke 
adverteerde in 1898 dat hij zich beleefd aanbevolen houdt 
tot het leveren van draai- en kuipwerk voor de zuivel-
industrie. Het ging blijkbaar niet zo goed met de zaken, 
want in 1899 leende hij 800 gulden en in 1904 nog eens 
1100 gulden. Uiteindelijk ging de zaak in 1907 failliet. Het 
huis met stoomdraaierij en -kuiperij, en machinerieën werd 
in 1907 voor fl. 3.305,00 gekocht door Douwe Woudstra, 
timmerman te Koudum.

Terug naar Willem Andela. Onduidelijk is of hij gemeentelid 
van de Gereformeerde Kerk is geweest. De kerk werd 
immers geïnstitueerd in november 1888 en het doopvont 
dateert al van 1884. Bij de Tienjaarlijkse Volkstelling in 
1889/90 antwoordde Andela echter op de vraag ‘Tot welke 
kerkgenootschap behoort hij of zij’ met ‘Behoort tot geen 
kerkgenootschap, maar is van gereformeerde gezindheid’. 
Na zijn overlijden in 1897 blijkt de Gereformeerde Kerk één 
van de erfgenamen te zijn! Feit is evenwel dat Willem 
Egberts Andela een prachtig doopvont heeft vervaardigd.

Edsko Hekman

 

 

Verkoop van cakes en 
appeltaarten
Voor onze sponsoractie ‘Kassen voor 
Hartagyugh’ gaan wij zelf cakes en 
appeltaarten bakken en verkopen. 
Ons streven is 150 stuks te gaan 
verkopen. Via een voorinschrijving 

kunnen IJlsters, maar ook jullie 
vrienden en familie een cake of taart 
bestellen. De verkoopprijs van een 
lekkere cake is € 7,50 en van een 
appeltaart € 12,50. Bestellen kan via 
nynke.dejong@home.nl of in de winkel 
van Boutique Jenny.

Grote taartenveiling op 
26 november 2022
Op zaterdagmiddag 26 november 
van 15.30 tot 17.00 worden speciale 
taarten verkocht voor onze actie 
“Kassen voor Hartagyugh”. De taarten 
worden door IJlsters zelf gemaakt en 
per opbod verkocht. Ben je een goede 
taartenmaker? Dan dagen we je uit 
om een taart voor ons te maken en 
te laten veilen.

Aanmelden kan bij Tjeerd Schrale 
(06-53841169) of Nynke de Jong 
(06-12464297) en in de winkel 
Boetiek Jenny, Galamagracht 8.

Verkoop is in de Mauritiuskerk onder 
het genot van een kop koffie en live 
(orgel)muziek.



.
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POST Woonadvies & Realisatie 

Frisiaplein 2 Ijlst

www.postwoonadvies.nl

Tel: 0515 532 372
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Wij zijn aangesloten bij:

vloeren · karpetten · gordijnen · raamdecoratie 

shutters · zonwering · en meer...

Ook voor projectadvies & -realisatie loopt u binnen bij Post!

Bij ons o.a. te verkrijgen:
- lekkere snacks, patat en Raspatat
- plates met sla en aardappelschijfjes óf patat
- bami, macaroni
- shoarma
- patat kapsalon
- eigen gemaakte gehaktballen
- uitsmijter
- kibbeling, lekkerbekjes
- diverse dranken
- (soft)ijs, milkshakes

Popmawal 2-3 Drylts tel. 0515 531388
www.baritkypmantsje.nl

In onze gezellige bar komen mensen 
samen voor een praatje, muziekje 
en een drankje. 

Ook kunt u hier uw bestelling 
vanuit de snackbar nuttigen.

Snackbar De Witte Kat 
Bar 't Kypmantsje

NOTARISKANTOOR

ELLEMERS

Telefoon 0515 - 42 98 88   

E-mail info@notarisellemers.nl 

Website notarisellemers.nl   

Bezoekadres Oude Koemarkt 77-79, Sneek

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

Wij begeleiden u gedurende het hele proces en leggen de afspraken 

op juiste wijze vast. Gratis inloopspreekuur, elke donderdag van 

14.00-17.00 uur. Meesterlijk in persoonlijk advies. 

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



Onze IJlster deelauto’s, heb je ze al zien rijden?
IJlst heeft nu de beschikking over twee prachtige elektrische deelauto’s. Een mooie 
compacte Fiat 500-E en een ruime DS3 Crossback. Tijdens de eerste ritten zijn de 
gebruikers unaniem enthousiast: ‘Ongelooflijk dat dit zo maar kan.’

Vanaf nu hebben we in IJlst dus twee deelauto’s. Per direct 
beschikbaar voor iedereen die wil meedoen. Het enige dat 
je hoeft te doen is je aanmelden op de Stroomtuinsite en de 
app downloaden. En voor je het weet rijd je luxer, 
elektrischer, milieubewuster en in veel gevallen voordeliger 
dan met je eigen auto.

.

Laadpalen op de Sudergoweg
In afwachting van eigen laadpalen op De Dassenboarch, 
maken de deelauto’s voorlopig gebruik van de openbare 
laadpalen op de Sudergoweg bij de Fierljepschans. Onze 
beheerder zorgt ervoor dat ze daar niet onnodig lang staan, 

maar het geeft de komende weken / maanden wel wat 
meer drukte op deze plek. Het goede nieuws is: we krijgen 
straks twee extra publieke laadpunten tegenover de Poiesz. 
Daar wordt iedereen dus beter van.

Ook zonder abonnement kun je meedoen
We hebben nu al zo’n vijftien abonnementhouders, 
tien gezinsleden en een stuk of tien gebruikers zonder 
voordeelabonnement. Want dat kan ook. Wie af en toe 
eens wil rijden, moet eerst (gratis) lid worden en kan de 
auto’s tegen een iets hoger tarief gebruiken. Ideaal om 
eens te proberen of het iets voor jou is. 
Kijk op stroomtuin.nl/deelauto hoe dat werkt.

We doen het samen
Het leuke is dat de huidige groep gebruikers elkaar echt 
helpt om er samen een succes van te maken. Via een app-
groep worden er tips en handigheidjes uitgewisseld en 
houden we elkaar op de hoogte van de eerste ervaringen. 
En omdat we elkaar kennen, zorgt iedereen ervoor dat de 
auto’s goed verzorgd en opgeladen zijn voor de volgende 
gebruiker. Zo’n coöperatie werkt dus echt!

Meedoen kan via stroomtuin.nl/deelauto.

Tijdens de kennismakingsochtend leerden de eerste 
deelnemers de app gebruiken, elektrisch rijden en opladen

De Groene Tafel: op naar een vleesloze Kerst
Een groeiende groep mensen kiest ervoor om een of 
meerdere keren per week vegetarisch te koken. Met 
het huidige assortiment aan vleesvervangers lukt dit 
meestal wel aardig. Maar hoe krijg je het voor elkaar 
om een uitgebreid diner op tafel te zetten waar geen 
stukje vlees aan te pas komt?

Op dinsdag 29 november gaan we het er bij De Groene 
Tafel over hebben. Neem vooral je favoriete recept of 
kookboek mee ter inspiratie en wie weet hebben we aan 

het eind van de avond een compleet menu bedacht. De 
Groene Tafel is een initiatief van Esther de Meijer, in 
samenwerking met Museum Houtstad IJlst en brengt 
mensen samen die concreet aan de slag willen om 
duurzamer te leven. Iedereen die mee wil praten is van 
harte welkom, de toegang is gratis.
De avond begint om 20.00 u. In verband met de beperkte 
ruimte is opgeven verplicht. Dat kan via 
info@houtstad-ijlst.nl De bijdrage voor koffie of thee is €1,-. 
Tip: neem je eigen beker mee!

Repair Café IJlst
Wat doe je bijvoorbeeld met een elektrisch apparaat dat het 
niet meer doet? En dat kleine kastje of de stoel die je echt 
niet weg wilt doen omdat het stuk is. Speelgoed of een 
kledingstuk dat stuk is. Doen je scharen en messen niet 
meer wat ze moeten doen? Laat ze slijpen. Weg doen is 
zonde! Elke 3de zaterdag van de maand van oktober t/m 
mei (zomerstop juni-september) tussen 13:00-16:00uur kun 
je je kapotte spullen meenemen naar het Repair Café IJlst!

Onder het genot van een kopje koffie kijkt de reparateur, 
samen met jou, of het te repareren valt. Het kost je alleen 
wat tijd en een kleine vrijwillige bijdrage. Weggooien? 
Mooi niet!

Waar: Sneekerpad 14 8651NE IJlst.
Voor berichten over het Repair Café IJlst zie 
www.houtstad-ijlst.nl.



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

Oudpapier data 2022
CMV Concordia

07 dec.

kuperusheeringa.nl 8 IJlst 8 Tel: 0515-335768

Wij maken van uw huis 
een beleving

 

Vrouwenkoor ‘t Roer Om 

ZONDAG 27 november om 15.30 in de Doopsgezinde Kerk 

 

Optreden van het VROUWENKOOR “T ROER OM” 

 

met medewerking van 

 

JOKE SCHILLING en KEES VAN DEN ENGEL. 

 

Dus zet het alvast in de agenda, wij hopen u dan te zien…. 
Wij hebben er zin in! 

 

 

 

Toegang is gratis. Aan de uitgang 
kunt u een vrijwillige bijdrage geven



Kerstconcert
Zondag 18 december | 16.30 uur | Mauritiuskerk

Wij vragen graag uw aandacht voor een 
bijzonder Kerstconcert op zondag 18 december 
in de Mauritiuskerk. Aan dit concert werkt 
sopraan Melissa van Voorst mee.

Melissa van Voorst (1984)
Melissa is een veelgevraagd 
soliste bij Hafabra-orkesten. 
In 2021 zong ze mee in de 
Wadopera Peter Grimes bij 
Moddergat. Ze zingt dit 
seizoen de rol van Belinda 
in de opera Dido en Aeneas 
van Purcell met Jong Vocaal 
Groningen, samen met 
SAKS saxofoonkwartet 
en The Northern Consort.
Concordia en Melissa 
brengen samen en afzonderlijk bekende en minder bekende 
kerstnummers ten gehore. Onder leiding van onze dirigent 
Bienze IJlstra wordt het zeker een concert om echt in 
de kerststemming te komen!
Het concert begint om 16.30 uur en de toegang is gratis, 
met een collecte bij de uitgang.

Banketstavenactie
Ook dit jaar kunt u ons weer steunen door via ons 
banketstaven van De Boer’s Bakkerij te bestellen. 

De actie loopt tot 30 november en de staven worden 
vanaf 12 december geleverd.
U koopt er één voor € 5,50 en twee voor € 10,00.
Bestellen kan via onze leden of 

             concordiadrylts@gmail.com  

             06-22061021



 
 

Write for rights
Samen schrijven tegen onrecht op 10 december 2022. 
Ieder jaar rond 10 december, de internationale Dag van de 
Rechten van de Mens, vinden er overal in het land Write 
for Rights schrijfacties plaats. Op al die plekken schrijven 
mensen zoveel mogelijk brieven aan machthebbers in 
landen waar mensen oneerlijk behandeld worden. Want hoe 
meer brieven, hoe groter de kans dat we samen dit onrecht 
kunnen stoppen. Dit jaar komen we in actie voor tien 
mensen die vervolgd worden of gevangen zitten, alleen 

omdat ze voor hun mening uitkwamen en vreedzaam 
gebruik maakten van hun recht om te demonstreren. Ze 
hebben niets misdaan, maar worden toch gestraft. Samen 
zetten we met brieven hun autoriteiten onder druk om hen 
vrij te laten of gerechtigheid te geven. En met succes! 
Regelmatig worden mensen, die onterecht vastzitten, 
hierdoor vrijgelaten. Dit jaar wordt o.a. geschreven voor 
Chow Hang-tung in Hong Kong, voor Aleksandra 
Skochilenko in Rusland, voor Luis Manuel Otero Alcátara 
in Cuba en voor Dorgelesse Nguessan in Kameroen.
Met een kaart aan de gevangene zelf, ter bemoediging, ben 
je een grote steun, hiervoor kun je zelf een kaart meenemen 
met een (politiek) neutrale afbeelding bv. landschap, sport 
of dier.
Er zijn (korte) voorbeeldbrieven aanwezig, er zijn pennen 
en er is schrijfpapier én koffie.
U/jij bent van harte uitgenodigd om mee te schrijven op 
zaterdag 10 december a.s. tussen 10.00 – 12.00 uur
in museum Houtstad, Sneekerpad 14 in IJlst.
(Ingang aan de zijkant v.h. museum)

 

 
 





                         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. 0515-531229
Instagram: boutique-jenny-ijlst

Facebook: boutique-jenny

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 Jagersherne 3 te IJlst 

 

 

Maak nu een afspraak 

voor een gratis 

kennismakingsgesprek!  

Zoekt u een leuk cadeautje? 
Kijk dan bij Boutique Jenny!!



Nieuws van Houtzaagmolen De Rat

Na een druk toeristisch zomerseizoen 
maakt houtzaagmolen De Rat zich op 
voor de winter. Vanaf 1 oktober tot 
1 mei is het publiek weer wekelijks 
welkom op alleen de zaterdag van 
09.00-17.00 uur. Uiteraard staan de 
zagen doordeweeks niet stil en wordt 
er op de molen achter de schermen 
gewoon doorgewerkt in de houtzagerij 
door de molenaars. En in tegenstelling 
tot de zomer hoor je de molenaars niet 
klagen over de wind deze maanden, 
die is volop aanwezig, dus draaien 
maar!

Wisseling in molencrew
Oktober stond voor de molencrew in 
het teken van welkom, afscheid en 
diplomering. Na twee decennia namen 
we afscheid van een vaste kracht op 
de molen: onze IJlster vrijwillige 
molenaar Dick Muurling. Met bloemen, 
taart en koffie hebben we zaterdag-
ochtend 8 oktober stil gestaan bij 
het vertrek van één van de oudste 
vrijwilligers. Daarnaast mochten we 
op diezelfde ochtend een nieuwe 
gediplomeerde molenaar officieel 
welkom heten tot de vaste crew: 
Jacco Zijlstra uit Oudega. Ook reden 
voor gebak en bloemen natuurlijk. 
Jacco is daarmee officieel de ‘jongste

vrijwillige molenaar’ van de crew. 
Tegelijk met het vertrek van Dick heten 
we ook een nieuw gezicht welkom op 
de molen in de persoon van Harmen 
Visser uit Schettens. Naast de twee 
vaste molenaars Simon en Jaap, 
hebben we een mooi ploegje met 
vrijwillige molenaars die meedraaien 
op de molen. Toch zijn nieuwe 
enthousiastelingen altijd welkom: jong

en oud, man of vrouw. Dus heb je ook 
interesse in het molenaarsambacht? 
Wil je meer weten over de molen zelf 
en ben je benieuwd hoe jij vrijwilliger 
kunt worden? Kijk op onze website of 
nog beter kom langs op de molen, we 
vertellen er graag meer over.
www.houtzaagmolenderat.nl/
mensenvandemolen

V.l.n.r. Dick Muurling en Jacco Zijlstra
Foto: molen de Rat

Wie staan er op de foto?
Al zoekende naar andere foto’s komen er 
af en toe nog wel eens foto’s tevoorschijn, 
waarbij je je afvraagt welke personen 
er op staan afgebeeld. 
Zo ook deze foto van een echtpaar, dat aanwezig 
is/was op een trouwpartij of dat zelf een zoveel 
jarig huwelijk vierde. De foto is duidelijk niet 
genomen in IJlst, maar wellicht is het afgebeelde 
paar wel uit IJlst afkomstig. De foto is afgedrukt 
op 24 november 1970, waardoor de foto rond 
die tijd moet zijn gemaakt. Wie herkent dit 
echtpaar en kan hier meer over vertellen. 

Graag uw reactie naar de redactie van 
It Dryltser Kypmantsje.



 

 Bomen rooien  
 Versnipperen 
 Bomen aanplanten 
 Stobbenfrezen 

 

 Bomen snoeien 
 Verkoop houtsnippers 
 Verkoop brandhout 
 Boomveiligheidscontrole 

De kling 21  8651CL, IJlst  Tel. 0629392178 

Iedere woning 

zorgeloos en naar 

tevredenheid 

opgeleverd

Dêr kinne jo sels net foar sleepje

info@frieslandontruimingen.nl

www.frieslandontruimingen.nl



Colofon 
'It Dryltser Kypmantsje' is een uitgave van de Stichting 
It Dryltser Kypmantsje. 
Oplage: 1.550, redactie en lay-out: Edsko Hekman, 
correctie: Hinke Visser-Hoogland, druk: BladNL

Adres redactie: Galamagracht 12, 8651EB  IJlst
e-mail: info@itdryltserkypmantsje.nl

Verschijning
editie inleveren kopij     verschijning
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Kopij en advertenties
Bij voorkeur digitaal aanleveren, uiterlijk op de hierboven 
genoemde data.

Leuk om te versturen, nog mooier om te krijgen!
Wie ga jij dit jaar verrassen met een leuke kerstkaart? 
Bij Martin de Groot Fotografie kun je vanaf heden 
terecht voor unieke kerst -en nieuwjaarskaarten. 
Op de wenskaarten zijn afbeeldingen te zien van een 
winters IJlst in de vorm van foto’s en tekeningen. De 
kaarten worden geleverd met enveloppe en zijn van 
goede kwaliteit door een goede dikte. De kaarten zijn 
verkrijgbaar in het VVV-kantoor en begin december 
ook bij de Boer’s Bakkerij.

Martin de Groot Fotografie / VVV-kantoor
Geeuwkade 4, IJlst
06-27203222

Weer meer boten door de Geeuwbrug in 2022
Vorig jaar ging er een recordaantal boten door de 
Geeuwbrug, namelijk 27.015. De stijging van het aantal 
passages werd mogelijk veroorzaakt door de Corona-
perikelen. Gingen we er eerst van uit dat dit een eenmalige 
piek zou zijn, nu blijkt het aantal van 2021 toch weer te zijn 
overschreden en wel met 157 boten. Dankzij de lijstjes, die 
de brugwachters bijhouden en die door brugwachter Ruurd 
Abma nauwkeurig worden verwerkt, zijn ook de verschillen 
in het afgelopen seizoen zichtbaar geworden. 

Verbazingwekkend is dat in de maanden april, mei en juni 
veel meer boten door de brug gingen dan in dezelfde 
maanden in 2021. Nog merkwaardiger is dat ondanks of 
misschien wel dankzij de prachtige zomer van dit jaar in de 
maanden juli tot en met oktober weer veel minder boten 
geteld konden worden. Maar, om precies te zijn, op 
zaterdag 29 oktober om 10.42 uur, kwam de 27.016ste 
boot door de brug, een nieuw record! 
Maandag 31 oktober werd de balans opgemaakt en bleken 
157 boten meer dan in 2021 de IJlster brug passeerden. 
Op naar een nieuw record in 2023!



Sinterklaasintocht IJlst – Zaterdag 19 november v.a. 13.30 uur
De boot van Sinterklaas is nog niet eens aangekomen 
en daar lopen zomaar twee pieten heel geheimzinnig 
langs het publiek  En wat heeft die ene Piet daar 
onder zijn arm? Dat lijkt het grote boek van 
Sinterklaas wel  Wat zouden die Pieten daar mee gaan 
doen? Ben jij daar ook benieuwd naar? Kom dan 
zaterdag 19 november naar het voorprogramma op 
de kade in het centrum van IJlst (Galamagracht). 

Om ongeveer 14.00 uur zal Sinterklaas daar aankomen aan 
de kade bij de voormalige fabriek van Nooitgedagt, waar hij 
zal worden ontvangen door wethouder Henk de Boer. De 
intocht zal ook dit jaar muzikaal worden begeleid door 
Gaatze Bosma. Het belooft weer een spannende intocht 
te worden!
Na ontvangst zullen Sinterklaas en zijn Pieten lopend naar 
de Stadsherberg ‘Het Wapen van IJlst’ gaan. Tijdens deze 
wandeling heeft Sinterklaas dan alle tijd om de kinderen 
persoonlijk gedag te zeggen. Van 15.00-15.45 uur is er 
voor de kinderen van groep 1 t/m 4 een programma in 
de Stadsherberg.

Let op: 
Wegens veiligheidsvoorschriften 
kunnen alleen kinderen 
met een Sinterklaasbutton 
van school in de Stadsherberg 
worden toegelaten.

De Sinterklaasintocht in IJlst wordt mede mogelijk 
dankzij onze sponsors en donateurs.

Verandering
Het is volop herfst. De natuur 
toont zich in al zijn kleurenpracht. 
De bladeren laten los door de 
Beweging van de wind... 
Verandering is Beweging. 

Wat doet een Verandering met jou? 
Wat brengt jou in Beweging? Voor mij 
is Verandering zeker wennen en ook 
wel spannend, maar we weten ook 
dat niets blijft zoals het was. Inmiddels 
een jaar geleden is Dorine gestopt als 
pedicure in de salon. Ook een 
Verandering; geen pedicure meer. 
Heel jammer dat ik jullie dat aanbod 
niet meer kan bieden, maar inmiddels 
heeft iedereen vast weer een fijne plek 
gevonden. 

Ayurvedischemassag
Door de lockdown lag de salon een 
tijd stil. Daardoor kwam er ruimte voor 
andere activiteiten. In die periode heb 
ik me verdiept in de Ayurvedische-
massage en heb ik een jaar de 
opleiding Women soul coach gevolgd 
en met goed resultaat afgerond. 

Nieuwe website/nieuwe naam
Door alle Veranderingen werd het de 
hoogste tijd voor vernieuwing van de 
website met een vernieuwd aanbod 

aan behandelingen. En van het één 
komt het ander; daar hoort dan ook 
een nieuwe naam bij! As Nij, dat past 
beter bij mij en dat is waar ik blij van 
word om jullie dat gevoel te geven. 
Salon As Nij staat voor balans en 
beauty. Volgens de Ayurveda is 
ontspanning de basis van gezondheid. 
Schoonheid zit in ons allemaal. 
Bijvoorbeeld in een mooie lach of 
stralende ogen. Echte schoonheid is 
niet alleen gefocust op de buitenkant, 
maar ook op wie je bent, wat je voelt 
en wie je wilt zijn. Neem daarom eens 
tijd voor je zelf en relax!

Ps. Tijdens de massage werk ik met 
de deur op slot. Voor verkoop en 
kadobonnen graag eerst bellen of 
mailen voor een geschikt tijdstip.

Groetjes,
Geertje
Salon As Nij
Galamagracht 13 IJlst
Tel.nr. 0515-85621
info@salon-asnij.nl


