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© Copyright Stichting It Dryltser Kypmantsje
Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd 
door middel van druk, fotokopie, scan of op 
enigerlei andere wijze, zonder voorafgaande 
toestemming van de uitgever. De uitgever behoudt 
zich het  recht voor zonder voorafgaande 
kennisgeving, ingeleverde kopij te wijzigen, in 
te korten of te weige-ren. Ingezonden stukken 
worden geplaatst buiten verantwoordelijkheid 
van de redactie.

Voor aanleg, onderhoud, 

renovatie en (sier)bestrating  

van uw tuin

www.hovenierydgroeneveld.nl • info@hovenierydgroeneveld.nl

0515 - 33 54 98 • 06 - 53 54 06 66



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

agenda
30 dec 2e Open Klaverjaskampioenschap SWF,

Himsterhûs Oosthem, 13.30 uur

5 en 12 jan Vrouwenkoor ’t Roer Om, repetitie

14 januari Voorleesmiddag voor de jeugd, Houtstad IJlst

19 januari Jaarvergadering, Vrouwen van Nu

21 januari Repair Café in de werkplaats van Houtstad IJlst
Inbreng tussen 13.00 en 16.00 uur

21 januari Schrijfochtend Amnesty International,
10.00 - 11.30 uur, Eehof

22 januari Black Gospel koor, 16.00 uur, Mauritiuskerk.

4 februari Workshop houtbranden, Houtstad IJlst
Aanvang 13.30 uur

verenigingen

Badmintonclub IJlst - MFC de Útherne
Iedere donderdagavond FAST. FIT. FUN. 3 x GRATIS 
proefles!
19:00 -20:00 Jeugdtraining tot 15 jaar | 20:00 - 20:30 training 
15+ & volwassenen
20:30 - 22:00 match met bordindeling | 0515-820900 of 
https://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.

schildersbedrijffolkertde

- 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.

 
 

 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)

 Roodhemsterweg 14
 8651 CV IJlst

  0515 - 531 436

 WWW.GARAGEKROES.NL

Het adres in IJlst en omstreken 

voor APK en onderhoud aan uw auto.

APK VOOR ALLE MERKEN

EV- EN HYBRIDE ONDERHOUD

ONDERHOUD
MET BEHOUD VAN FABRIEKSGARANTIE



Van de stamtafelVan de stamtafel

‘We kunnen aftellen, mannen, het jaar zit er haast weer op.’ 
‘Nog een paar dagen Piebe, en dan kunnen we weer aan 
de oliebollen en de appelflappen.’ ‘Ze noemen december 
wel een feestmaand, mannen, maar ik vind het steeds 
minder feestelijk worden. Sinterklaas wordt steeds meer 
voorbijgevlogen door de kerstman op zijn arreslee. Wij 
houden de traditie wel in ere. We vieren nog elk jaar 
pakjesavond met kinderen en kleinkinderen. Zeurprises 
maken, gedichten schrijven, man, man het levert zulke 
leuke avonden op. Het hoeven ook niet altijd grote en dure 

cadeaus te zijn, het gaat om het gebaar en het plezier. 
Vroeger had je ook prachtig versierde Sinterklaas-etalages 
en nu? Anderhalve Sinterklaaskop voor het raam en daar 
houdt het wel mee op. Wat een armoe. Het is tegenwoordig 
allemaal Kerst. Half november zijn de winkels al in Kerst-
stemming en zie je de eerste verlichte kerstbomen in de 
huizen staan. Nou heb ik niks tegen de Kerst, mannen, 
integendeel, ik vind het een prachtige tijd, maar op die 
manier duurt het en duurt het. Vroeger had je echt een 
sfeervolle Kerst rond de beide Kerstdagen, maar 
tegenwoordig gaat het alleen maar over de kerstman. Het 
is een gebruik dat uit Amerika overgewaaid is en hier nu 
Sinterklaas verdringt. Straks verdwijnt ook Sint-Maarten 
nog. Die wordt vervangen door Halloween, ook al zo’n 
gedoe. En dan heb je ook nog Black Friday. Voor mij duurt 
vrijdag maar één dag, maar Black Friday duurt inmiddels 
bijna veertien dagen. De mensen worden dan helemaal gek 
in de kop, want bij de ene winkel krijg je nog meer korting 
dan bij de andere. Ik vind het maar niks mannen.’ ‘Dat heb 
je ons inmiddels wel duidelijk gemaakt Piebe, maar wij 
moeten ook niks hebben van al dat nieuwerwetse gedoe.’ 
‘Nou mannen, ik zal weer naar mem, die is ook al helemaal 
in kerststemming.’

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 13:00-16:00 uur 
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.

Word ook collectant voor de Hersenstichting
De collecteweek van de Hersenstichting komt er weer 
aan. Van 30 januari tot en met 4 februari 2023 gaan 
onze enthousiaste collectanten weer de deuren langs. 
Zij collecteren voor meer onderzoek naar 
hersenaandoeningen.

In 2022 is er in IJlst, Oosthem en Nijesyl € 1.008,- 
opgehaald! In 2023 hopen we meer op te halen voor de 
Hersenstichting en doen wij een beroep op u.

Met het geld dat onze collectanten ophalen, financieren wij 
onderzoek en innovaties, geven we voorlichting en zetten 
we het belang van onze hersenen overal op de agenda. 
Want helaas hebben al meer dan 4 miljoen Nederlanders 
een hersenaandoening. Denk hierbij bijvoorbeeld aan 
dementie, Parkinson, een beroerte, een depressie of 
hersenletsel door een ongeluk. En als we niets doen, 
wordt dit aantal alleen nog maar groter. De Hersenstichting 
zet daarom alles op alles voor gezonde hersenen voor 
iedereen. Dat kunnen wij natuurlijk niet alleen, daar 
hebbenwij jouw hulp hard bij nodig. 

Help je mee? Word ook collectant!
Voor onze collecteweek zoeken wij ook collectanten in IJlst, 
Nijesyl en Oosthem. Je kunt zelf aangeven waar en hoe 
lang je wilt collecteren. Zelfs een paar uurtjes maakt al 
enorm het verschil voor de 4 miljoen mensen met een 
hersenaandoening.
Meer informatie en aanmelden?
Meld je aan via onze website:
www.hersenstichting.nl/collecte.

 



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!

Schoonheidssalon As Nij     
Galamagracht 13
8651 EB IJlst

www.salon-asnij.nl
info@salon-asnij.nl
Tel.nr: 0515-856214



De eerste ervaringen met onze Deelauto
Al bijna twee maanden zijn we in IJlst aan de slag met 
elektrische deelauto’s. En het loopt geweldig! Een 
steeds grotere groep gebruikers zorgt ervoor dat de 
auto’s bijna elke dag op weg zijn. In ’t Kypmantsje 
laten we regelmatig een berijder aan het woord. Dit 
keer Aleksandra die met man en twee kinderen van 
10 en 12 jaar woont aan de Lantingawerf.

Aleksandra: Ongeveer vijf jaar geleden zijn we begonnen 
ons huis energieneutraal te maken en dus ook van het gas 
af te halen. Zo’n twee jaar geleden hebben we besloten 
onze tweede auto weg te doen en een abonnement op 
Greenwheels te nemen. Maar dat zijn fossiele deelauto’s 
en voor de dichtstbijzijnde moet je helemaal naar station 
Sneek. Toen er deelauto’s in IJlst kwamen, twijfelden we 
dus geen moment. En dan ook nog elektrisch! Dat past 
goed bij onze wens om zorgvuldig met de aarde om te 
gaan. Onze eerste auto is ook elektrisch, maar daar is mijn 
man vrijwel altijd mee weg voor z’n werk. Daarom maak ik 
een paar keer per week gebruik van de deelauto’s, meestal 
om de kinderen naar sport te brengen of voor een afspraak 
die te ver is voor de fiets. Meestal rijden we naar Sneek, 
Heerenveen of Leeuwarden. En dat rijdt erg fijn en 
comfortabel. Zeker de elektrische DS3 is groot genoeg voor 
een paar medesporters, want het liefst rijden we als ouders 

om de beurt met een paar kinderen tegelijk. Kortom, wij zijn 
enorm blij met deze mooie, praktische en verantwoorde 
mobiliteitsoplossing in IJlst.

Wil je ook meedoen? 
Je kunt je gratis aanmelden en het gewoon eens proberen. 
Alle informatie vind je op de site van de Energie Coöperatie 
IJlst: www.stroomtuin.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

Heb je altijd al zelf een keer een 
mooie borrelplank willen 

branden? Meld je dan nu snel 
aan voor deze leuke workshop!

Ik ben Anneke van Studio Stip & Zo en ik kom naar Houtstad 
IJlst om een workshop houtbranden/pyrografie te geven. 
Tijdens deze workshop ga ik je leren hoe je een mooie 
borrelplank kunt maken door er een tekst en/of afbeelding 
op te branden. De borrelplank neem je na afloop natuurlijk 
mee naar huis.
Wanneer: Zaterdag 4 februari 2023 
van 13.30 uur tot ongeveer 16.00 uur.
Kosten:€ 29,50 inclusief de benodigde materialen.
Waar: In de werkplaats van Museum en Werkplaats 
Houtstad IJlst Sneekerpad 14 te IJlst.
Op locatie kan je koffie/thee kopen: kosten €1,00 per 
consumptie, graag contant meenemen.
De workshop gaat door bij minimaal 7 aanmeldingen. 
Maximaal: 12 personen.
Wil je meedoen? Meld je dan aan via: 
anneke@studiostipenzo.nl.

Hinke leest voor in 
Houtstad IJlst

Onze vrijwilliger Hinke gaat voorlezen op zaterdag-
middag 14 januari van 14:00-15:00 voor kinderen van 
4-7 jaar. Van 15:15-16:15 voor kinderen van 8-12.
Neem je familie mee want voor hen staat er een gids 
klaar die een rondleiding geeft door het museum. 
Dit is inclusief koffie, thee of choco met een koek. 
De normale entreeprijzen gelden. 
Je kunt je opgeven via: info@houtstad-ijlst.nl.



Jubileum en reünie Concordia
Zaterdag 1 april 2023

Op 2 april 2022 was het 125 jaar geleden dat C.M.V. 
Concordia werd opgericht. Vanwege de Corona-
pandemie kon het geplande jubileumconcert op 
deze datum niet doorgaan.

Het jubileumconcert zal nu plaats vinden op de laatste dag 
van ons jubileumjaar, 1 april 2023. Aan het jubileum willen 
we graag een reünie koppelen. Iedereen die lid geweest is 
van Tusken de Noaten, Concordia of de drumband is van 
harte uitgenodigd deze reünie bij te wonen en samen met 
(oud)leden herinneringen op te halen. Ook is er de 
mogelijkheid om mee te spelen in een reünie-orkest. Dit 
orkest zal een kort optreden verzorgen.

Globaal programma 1 april 2023:
14:30 Inloop met koffie
15:00 Welkom
16:00 Optreden reünie-orkest
16:45 Borrel
17:45 Buffet
19:30 Jubileumconcert met Grytz & Grize

Enthousiast geworden? Meld je dan voor 1 maart aan voor 
de reünie via jubileumconcordia@gmail.com en geef dan 
ook aan of je mee wilt spelen in het reünie-orkest. De 
kosten voor deelname aan de reünie bedragen € 17,50. 
Dit is inclusief deelname aan het buffet en toegang tot het 
jubileumconcert.

Zondagmiddag 22 januari Black Gospel koor in Mauritiuskerk

Het Black Gospel koor G-ROOTS zal om 16.00 uur een 
swingend optreden verzorgen met bekende Gospel songs! 
Ze zijn eerder in IJlst geweest en staan bekend om hun 
prachtige stemmen en enthousiast en aanstekelijk 
optreden! Na afloop is er koffie en thee en een boekentafel 
van Het Kompas.
Van Harte Welkom!
Organisatie PGIJ en Compascuum Sneek.
Info: lipkje@walinga.eu 0611533161

Vijf Friese titels voor turners van g.v. De Stânfries

Op zaterdag 19 november reisden 15 turners naar 
Nieuwehorne af om deel te nemen aan het FK-
groepsspringen op D niveau. De groep bestond uit 
7 junioren en 8 jeugdturners die het moesten opnemen 
tegen Pegasus Lemmer. De juniorengroep bestaande uit 
Dhanro Karsters, Ymte Tjalma, Remon Walta, Jesper 
Jansen, Tim Zwaneveld, Gijs de Bruijn en Niels Bakker. 
Zij waren in topvorm en behaalden op alle 3 onderdelen de 
Friese titel t.w.: minitramp-valmat 14.470 p, reutherplank-
kast 13.240 p en minitramp-pegasus 14.310 p.
De jeugdgroep Herre Verkaik, Jens Verhagen, Sef Arntzen, 
Douwe Spoelstra, Floran Tuijn, Jordi Bruggenkamp, 
Matthijs Vermeij en Epke Dolkens, werd Fries kampioen 
op plankoline-kast 12.790 p en minitramp-kast 13.420 p. 
Een tweede plaats werd op de minitramp-valmat 13.633 p 
behaald, hier moesten zij met een achterstand van 0.12 p 
Pegasus Lemmer voor laten gaan. De trainers van 
De Stânfries kunnen met hun turners op een prima 
resultaat terugzien.



kuperusheeringa.nl 8 IJlst 8 Tel: 0515-335768

Wij wensen iedereen 
ijne feestdagen!

 

 

2023

Bedankt voor jullie 
bezoek en support.
Een fijne Kerst en 
een gezond 2023!

Fokke & Herma
Team Utherne
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Roodhemsterweg 16c , 8651 CV IJlst
www.bastiaannet-reiniging.nl

GESPECIALISEERD IN WERKZAAMHEDEN  

RONDOM WONINGEN EN BEDRIJFSPANDEN

O.a Riolering - Voegwerk - Dakwerk
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APK // ONDERHOUD // SCHADEHERSTEL // TANKSTATION

Wij wensen u 
fi jne f� � dagen en v� ral 
veilige kilometers in 2021!œőœŔł
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POST Woonadvies & Realisatie 

Frisiaplein 2 Ijlst

www.postwoonadvies.nl

Tel: 0515 532 372

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

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

Een goede planning van uw nalatenschap kan een bijdrage leveren aan  

het zo voordelig mogelijk overdragen van uw vermogen. 

Gratis inloopspreekuur, elke donderdag van 14.00-17.00 uur. 

Meesterlijk in persoonlijk advies. 

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



 Maandag 9 januari 2023  Bolsward (bij de Broerekerk)

 Dinsdag 10 januari 2023  Stavoren (bij de fontein)

 Woensdag 11 januari 2023  IJlst (bij molen De Rat)

 Donderdag 12 januari 2023  Hindeloopen (bij de muziekkoepel)

 Vrijdag 13 januari 2023  Workum (op de Merk) 

 Zaterdag 14 januari 2023  Sneek (in de gemeentetuin) 

17.00 - 19.00 uur

Onder het genot van zelfgemaakte 
erwtensoep, glühwein, warme chocomel 

én muziek van troubadour Bruno Rummler, 
luiden we het nieuwe jaar in! 

U bent van harte welkom 

Wij wensen u fijne kerstdagen
en een voorspoedig 2023 

Het gemeentebestuur van Súdwest-Fryslân 

Nieuwjaarsreceptie 

Fjoerkoertoer

Uitnodiging 

 Moandei 9 jannewaris 2023  Boalsert (by de Broeretsjerke)

 Tiisdei 10 jannewaris 2023  Starum (by de fontein)

 Woansdei 11 jannewaris 2023  Drylts (by mûne De Rat)

 Tongersdei 12 jannewaris 2023  Hylpen (by de muzykkoepel)

 Freed 13 jannewaris 2023  Warkum (op ’e Merk)

 Sneon 14 jannewaris 2023  Snits (yn ’e gemeentetún)

17.00 - 19.00 oere 

Under it genot fan selsmakke snert, 
glühwein, waarme poeiermolke 

én muzyk fan trûbadoer Bruno Rummler, 
liede wy it nije jier yn!

Jo binne fan herte wolkom

Wy winskje jo noflike krystdagen 
en in foarspoedich 2023

It gemeentebestjoer fan Súdwest-Fryslân 

Nijjiersresepsje
Fjoerkoertoer

Utnûging



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 2023
CMV Concordia

11 januari
15 febr.
22 maart

kuperusheeringa.nl 8 IJlst 8 Tel: 0515-335768

Wij maken van uw huis 
een beleving



Kapsalon De Spieghel in een nieuw jasje
Na 3 maanden zijn we weer terug in onze salon op 
Uilenburg! Er is een nieuw dak op het pand gekomen en de 
salon is helemaal opgefrist. Tijdens het verwijderen van het 
oude plafond zijn oude elementen tevoorschijn gekomen. 
Deze zijn, met de draagbalken, in het zicht gebleven. Het is 
weer heerlijk werken in onze salon en we zien er naar uit om 

jullie te verwennen met een verzorgde nieuwe coupe! 
Tot gauw. We wensen jullie alvast hele fijne feestdagen 
en alle goeds toe voor 
volgend jaar!

Team kapsalon de Spieghel
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Krijgen we nog weer eens een 
witte kerst?



                         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!  
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Gezondheidsonderzoek GGD Fryslân:
Kinderen in Fryslân eten en drinken gezonder
Kinderen in Fryslân eten en drinken gezonder dan vier jaar geleden. Dit blijkt uit de 
Kindmonitor, een onderzoek door GGD Fryslân naar de gezondheid van kinderen van 
nul tot en met twaalf jaar. Ruim 11.000 ouders vulden een vragenlijst in. Het onderzoek 
werd eerder uitgevoerd in 2018.

Minder suikerhoudende drank
Kinderen van vier tot en met twaalf jaar eten vaker dagelijks 
fruit en groente vergeleken met vier jaar geleden. Het 
drinken van suikerhoudende dranken is gedaald van 60% 
naar 48%, terwijl het drinken van water van 51% naar 59% 
steeg. Naast gezonde voeding is bewegen belangrijk voor 
de ontwikkeling van kinderen. Het advies is dat kinderen 
minimaal 1 uur per dag bewegen door middel van 
wandelen, fietsen, schoolgym of sporten. Vergeleken met 
vier jaar geleden gaan vooral kinderen tussen de vier en 
acht jaar minder vaak naar een sportvereniging. Kinderen uit 
deze leeftijdsgroep gaan wel iets vaker lopend of fietsend 
naar school.

Dagelijks voorlezen
De meeste voorschoolse kinderen (tussen één en vier jaar) 
doorlopen een normale taalontwikkeling, maar bij één op 
de vijf kinderen wordt een risico op taalachterstand 
waargenomen. GGD Fryslân adviseert ouders om hun 
kinderen dagelijks voor te lezen om hun taalontwikkeling 
te bevorderen. Volgens het onderzoek wordt iets meer dan 
de helft van de kinderen tussen de één en vier jaar dagelijks 
voorgelezen.

Effect armoede op gezondheid kinderen
In de gezinnen die moeite hebben met rondkomen zijn de 
gevolgen van geldgebrek merkbaar. Die gevolgen kunnen 
een negatieve uitwerking hebben op de gezondheid van 
kinderen. Zo blijkt uit het onderzoek dat kinderen uit deze 
gezinnen minder vaak dagelijks ontbijten en minder vaak 
naar een sportvereniging gaan. Ook gaan ze minder vaak 
naar de tandarts.

Inzetten op gezondheidsbevordering
Met deze inzichten kunnen Friese gemeenten gerichter 
inzetten op programma’s waarmee ze bijdragen aan 
gezond opgroeien. Dit zijn programma’s als de Gezonde 
School, Jongeren op Gezond Gewicht, de Rookvrije 
Generatie en Kansrijke Start.

Over de Kindmonitor
De Kindmonitor wordt elke vier jaar uitgevoerd door GGD 
Fryslân onder ouders van kinderen van nul tot en met 
twaalf jaar. Dit doet GGD Fryslân in opdracht van de 
gemeenten, op grond van de Wet Publieke Gezondheid. 
De resultaten van het onderzoek benadrukken het belang 
van gezondheidsbevordering bij kinderen en het onder-
steunen van ouders hierbij. Alle Friese gemeenten zijn 
geïnformeerd over de resultaten.

 

De Lekeboat in slechte staat
In IJlst is in 2009 het kunstwerk ‘De Lekeboat’ 
gerealiseerd. Opdrachtgever was de gemeente 
Wymbritseradiel. Een werk van de hand van Hanshan 
Roebers. Vanwege de erg slechte staat (niet meer op te 
knappen) en de onveilige situatie voor spelende kinderen is 
besloten het weg te halen. De oever wordt op termijn weer 
in een rechte lijn gebracht.

Naast ‘kunst in opdracht' en ‘architectuur' maakt Hanshan 
ook ‘vrij werk‘. Vaak zijn dat objecten van hout, de zo 
genaamde Congs. Zie voor beelden hiervan op 
www.hanshanroebers.nl (bij ‘vrij werk’). Kunstenaar 
Hanshan Roebers heeft aangegeven met het verwijderde 
materiaal graag een nieuw kunstwerk te maken. IJlst krijgt 
dit dan als herinnering aan ‘De Lekeboat’. In overleg met 
IJlst zal bekeken worden waar dit een plek krijgt.



 

 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

Op vrijdag 30 december 2022 organiseren wij het
2e Open Klaverjaskampioenschap van

Súdwest Fryslân in het Himsterhûs van Oosthem

Speeltype: Amsterdams 6 bomen slechtste aftrek
Na de 2e boom een 10 min. Pauze
Na de 4e boom het stamppotbuffet

Na de 6e boom prijsuitreiking
Aanvang: 13.30 uur (zaal open vanaf 12.00 uur)

Waar: Dorpshuis it Himsterhûs
Singel 20, 8618 NK OOSTHEM

Inleg € 17,50
Incl. lekkere hapjes en stamppotbuffet

Voor vragen en inschrijving: 06-42182876
Email: klaverjassenoosthem@gmail.com
(de inschrijving sluit 29 december 2022)

Bij inschrijving het inlegbedrag van € 17.50 overmaken naar:
NL79INGB0006364223 t.n.v. Klaverjassen Oosthem.

Wij zien je (jullie) graag komen op vrijdag 30 december 
2022 in het Himsterhûs te Oosthem.

 
 

  

 

Klaverjassen in 
wooncentrum Nij Ylostins

Elke woensdag is er om 13.45 uur in de 
ontmoetingsruimte van Nij Ylostins een 
klaverjasmiddag. Vind je het ook leuk om 
op woensdagmiddag gezellig samen te 
klaverjassen?. Kom gerust eens langs, 

je bent van harte welkom.

De Klaverjasclub



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

januari 09 januari        25 januari
februari          05 februari            22 februari

Kopij en advertenties
Bij voorkeur digitaal aanleveren, uiterlijk op de hierboven 
genoemde data.

Gerust onderweg met Bypoint
We rijden tegenwoordig langere afstanden op de fiets en door de komst van elektrische fietsen is het voor veel 
mensen (weer) mogelijk om zelfstandig op pad te gaan. Een mooie ontwikkeling, die helaas ook een keerzijde 
kent. Zo kwamen er in 2021 meer dan 73.000 fietsers op de eerste hulp terecht door een ongeval, waarvan 
meer dan 50.000 door eenzijdige ongevallen. Schrikbarende cijfers, met vaak een vervelende nasleep.

Krijg je na een ongeluk binnen een uur eerste hulp, dan heb 
je de grootste kans om goed te herstellen. Een snelle 
responstijd kan dus van levensbelang zijn. Val jij met de 
fiets, dan wil je natuurlijk zo snel mogelijk geholpen worden. 
Hoe zorg je dat je op tijd de nodige hulp krijgt, op de juiste 
plek? Met dat in het achterhoofd is Bypoint ontwikkeld. 
Valdetectie Bypoint is een valdetectiesysteem voor de fiets, 
waarmee je snel hulp kunt krijgen. Voor gebruik registreer je 
het apparaat online en vul je de contactgegevens in van 
familieleden, vrienden of andere mensen 
in jouw directe omgeving. Deze contact-
personen krijgen een sms als jij bent 
gevallen. Het Bypoint systeem is 
voorzien van een accu en kan eenvoudig 
worden vastgeklikt met twee beugeltjes 
aan de fiets. 

Ben je gevallen?
Dan hoor jij een geluidssignaal en stuurt 
Bypoint een sms naar jouw eerste 
contactpersoon.
Via een link in de sms ziet de contact-
persoon de coördinaten van jouw locatie en kan diegene de 
route naar jouw locatie volgen. Ook kan er snel en efficiënt 
hulp ingeschakeld worden. Is jouw eerste contactpersoon 
niet in de buurt of wordt het bericht niet gelezen? Dan 

ontvangt de volgende op de lijst na 30 seconden een sms. 
Bij loos alarm schakel je Bypoint met een druk op de knop 
gemakkelijk uit. De personen die al een bericht hebben 
ontvangen, krijgen dan een nieuwe sms dat er niets aan de 
hand is. Het bijzondere aan Bypoint is, dat er geen app of 
mobiele telefoon nodig is voor gebruik. Hoe kan er dan een 
sms verzonden worden met jouw exacte locatie, zul je 
waarschijnlijk denken. Daarvoor is er een Bypoint Actief 
licentie nodig, waarmee het apparaat een actieve verbinding 

heeft en berichten kan versturen vanaf 
elke locatie in de EU. Met Find My 
Bypoint krijg je inzicht in de laatste ritten 
van het systeem.
Het Bypoint valdetectiesysteem past 
op elke fiets, is snel gemonteerd en 
eenvoudig te gebruiken. Zo stap jij 
(weer) gerust op de fiets!

Bypoint is verkrijgbaar bij: 
Van Beekhuizen – Tweewielers te IJlst 
voor een adviesprijs van € 114,90.
Bypoint Actief kost omgerekend €4,99 

p/m voor een licentie van 1 jaar, €3,99 p/m voor 2 jaar of 
€2,99 p/m voor 4 jaar. Je betaalt de gekozen licentie in één 
keer vooruit voor 1, 2 of 4 jaar, bij aanschaf van Bypoint.

 

Lieuwe Bergstra Seal officieel
Op 13 april tijdens het huldigingsfeest voor ruim 50 jaar turntrainer bij 
g.v. de Stânfries kreeg Lieuwe een symbolisch bord overhandigt met 
de tekst: ‘Lieuwe Bergstra Seal’. Om een passend naambord te 
realiseren, dat zowel bij Lieuwe als bij de sportzaal past, is er bij 
molen de Rat een mooie plank uitgezocht, waarin door leerling 
molenaar Annet van Warners op ambachtelijke wijze de naam is 
gesneden met een guts, waarna de plank door Folkert en Remco de 
Vries prachtig is afgewerkt. Het is een waar pronkstuk geworden dat 
in oktober in de sportzaal van de Utherne een plaats tegenover de 
hoofdingang heeft gekregen.



Van Beekhuizen - Tweewielers

www.vanbeekhuizen-tweewielers.nl
Galamagracht 34 - 8651 EC IJlst

Tel.: 0515-531664

Winterbeurt Aanbieding:

Werkzaamheden:
* Algehele controle van alle draaiende delen.
* Afstellen van remmen & versnellingen.
* Ketting wordt gespannen & gesmeerd.                                 Incl. een gratis winterlekkernij
* Check van de spaakspanning & wielen richten. Maak nu een afspraak
* Uw fiets wordt geheel gereinigd en is weer in perfecte staat.

Van 15 november 2022 t/m 28 februari 2023 is de prijs: 
€. 49,-* (E-Bike)  €. 34,-* (normale fiets)

    * is exclusief eventuele onderdelen en/of materialen.

Profiteer nu van leuke aanbiedingen op een nieuwe E-Bike, 
deze actie is geldig t/m 31 december 2022.

 


