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De zonsopgang kleurt Oud-IJlst schitterend rood!
Foto: Jeroen Deen

Elkien gaat graag in gesprek over toekomstbestendig 
wonen op het terrein van Nij Ylostins

De afgelopen periode is er veel onrust en commotie ontstaan over de toekomst 
van Nij Ylostins. IJlst heeft tijdens Dryltser dinsdag laten zien dat het een betrokken 
en hechte ‘mienskip’ is. Daarom wil Elkien u, als inwoner van IJlst, ook graag laten 
zien hoe de mogelijke nieuwbouw op de huidige kavel van Nij Ylostins er uit kan 
komen te zien. Deze plannen zijn onder voorbehoud van de toekenning van 
de monumentenstatus die is aangevraagd. Besluitvorming hierover ligt bij 
de gemeente Súdwest-Fryslân.

Huidige bewoners én toekomstige bewoners

Wij vinden het belangrijk dat ouderen fijn wonen in IJlst. 

We houden rekening met de wensen van de bewoners 

van nu maar ook met die van de toekomst. Onze woningen 

bouwen we voor een langere periode. In dat dilemma 

zoeken we naar de beste oplossing voor alle partijen. 

En zoals het afgelopen jaar is gebleken, is dat best lastig.

Afspraken met bewoners

Op zaterdag 7 december heeft Elkien deze eerste schetsen 

van de nieuwbouw gedeeld met de bewoners. We spraken 

toen af dat de eventuele sloop van Nij Ylostins plaats gaat 

vinden in fases. Bewoners blijven zo lang mogelijk op hun 

vertrouwde plekje. Mogelijk moeten ze wel een keer intern 

verhuizen, daar helpt Elkien bij. Bewoners krijgen een plek 

naar wens in de nieuwbouw of krijgen voorrang bij een 

andere woning.

                           Vervolg op pagina 5 >>



Buitengewoon advies & real isat ie

vloeren

karpetten

gordi jnen

raamdecoratie

shutters 

zonwering

en meer. . .

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

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

© Copyright Stichting It Dryltser Kypmantsje

Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd door 

middel van druk, fotokopie, scan of op enigerlei andere 

wijze, zonder voorafgaande toestemming van de uitgever. 

De uitgever behoudt zich het  recht voor zonder 

voorafgaande kennisgeving, ingeleverde kopij te wijzigen, 

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

geplaatst buiten verantwoordelijkheid van de redactie.

Voor aanleg, onderhoud, 

renovatie en (sier)bestrating  

van uw tuin

www.hovenierydgroeneveld.nl • info@hovenierydgroeneveld.nl
0515 - 33 54 98 • 06 - 53 54 06 66
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verenigingen
Badmintonclub IJlst - MFC de Útherne
Iedere donderdagavond vanaf 19.00 uur trainen en vanaf 
20.30 vrij spelen. Jeugd tot 15 jaar 19.00-19.45 uur. 
Informatie, tel: 0515-53 22 26

Biljartvereniging 'De Afstoot' - Stadsherberg
Elke dinsdag- en donderdagmiddag van 13.00 tot 17.00.

CMV Concordia IJlst
Maandagavond van 19.30 – 21.45 in de Utherne
Jeugdkorps Tusken de Noaten
Vrijdagmiddag van 16.30 – 17.30 in de Utherne

Damclub IJDC - Stadsherberg
Elke maandagavond om 20.00 uur, van september tot april

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

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

Kompaenenkoor Skip sûnder roer - IJlster mannenkoor
Elke veertien dagen donderagavond in Het Anker, Oosthem

Kyokushin Karate IJlst - MFC de Útherne
Dinsdag jeugd 17.00-18.00 en 18.00-19.00,
volwassenen 19.00-20.30
Donderdag jeugd 18.00-19.00, volwassenen 19.00-20.30
Vrijdag 17.30 uur tot 19.00 uur 
Informatie: Fokke Rosier, 0515-53 22 34 / 06-50 657 648

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

Volksdansgroep 'De Yleke Dûnsers' - De Schaapskooi
Iedere dinsdagmiddag van 13.30 tot 15.00.

Volkstuinvereniging IJlst: Himdykstûn en Sudergotûn
Informatie, tel: 0515-53 24 55 / 0515-53 23 43

Vrouwenkoor 't Roer om' - Stadsherberg
Eénmaal per veertien dagen op donderdag van 19.45 
tot 22.00. Zie voor de data de agenda.

overige instanties
Stipepunt Drylts
Medewerkers aanwezig op de woensdag en vrijdag, van 
09.30 tot 11.30 op Galamagracht 31 (locatie Thuiszorg).
Bereikbaar op 06-52 07 11 20 op maandag, woensdag en 
vrijdag van 09.30 tot 11.30, 
e-mail: stipepuntdrylts@voorelkaardoen.nl.nl

Thuiszorg Zuidwest Friesland, team IJlst/Heeg e.o.
Galamagracht 31, 8651 EC IJlst,TeamIJlst@thuiszorgzwf.nl
Wijkverpleegkundigen: Lysanne de Vries (IJlst), 
0515-461850Lonnie de Jong (Heeg), 0515-461891 
24 uur p.d. bereikbaar via: 0515-461295

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

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

agenda & mededelingen

januari

24 Toneeluitvoering Op Triljende Skonken

 20.00 uur, Himsterhûs

25 Toneeluitvoering Op Triljende Skonken

 14.00 en 20.00 uur, Himsterhûs

28 Vrouwen van Nu Jaarvergadering (i.p.v. 21-1)

 Mattie de Leeuw vertelt over haar hobby's,

 Wapen van IJlst, 20.00 uur

29 Informatieavond Elkien

 19.30 tot 20.30, Nij Ylostins, appartement 21

februari

4 KBO-PCOB - ds J.H. Harmoen vertelt over zijn 

 ontmoetingen in Iran, Schuttersheuvel, 14.30

6 en 27 Repetitie Vrouwenkoor 't Roer om

 Stadsherberg

6 en 20 Repetitie Kopmaenenkoor 't Skip sûnder roer

 Het Anker, Oosthem

7 Klaverjassen - Bar ' t Kypmantsje

8 Samen eten - Schaapskooi v.a. 17.00

8 Klaverjasavond - 20.00 uur, Himsterhûs

11 Vrouwen van Nu - Dhr. De Bruin vertelt over ons  

 brein, Wapen van IJlst, 20.00 uur

12 PGIJ kerkcontact ochtend

 Nij Ylostins, tel. 532229, 9.45 uur

13 PGIJ open avond mediteren

 Eehof, tel. 532229, 19.45 uur

17 PGIJ Pre-preekgroep - Eehof, tel. 531292, 9.30

23 PGIJ bijbelgespreksgroep

 Eehof, tel. 531292, 9.30 uur

28 Klaverjassen - Bar ' t Kypmantsje

28 Muziek- en zangavond - Ten bate van de 

 luidmotoren, 20.00 uur, Mauritiuskerk

www.hovenierydgroeneveld.nl • info@hovenierydgroeneveld.nl
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     “ DIERENKAPSTERS ” 
Trimsalon voor hond en kat 
 
De Tsjalk 17 te IJlst 
(Op afspraak ) 
 
Iris Postma - 0641117233  
Astrid Postma - 0622276410  
 
Website: www.dierenkapsters.nl 
Mail: info@dierenkapsters.nl 		

	
www.musikant.nl

Gitaar, bas en mandoline les zonder notenschrift.

Alle apparatuur, gitaren en bassen aanwezig.

De Tsjalk 17, IJlst.

info@musikant.nl of bel 06-24946195/ 0515-532772

Ook inkoop, afstellen en reparatie van snaarinstrumenten.

Roodhemsterweg 20 • IJlst 

(0515) 41 53 07 • www.gebr-sikma.nl

• Zonnepanelen

• Zonneboilers

• Warmtepompen

• Hout / pelletkachels

• CV-ketels

• Airco

• Ventilatie

• Elektra

• Dak- en zinkwerk

• Service & onderhoud

Vakinstallateur

VCA *

Uw duurzame totaalinstallateur!

 

 Uw kapster aan huis, van maandag tot vrijdag 

  En salon in Nij Ylostins , dinsdag en vrijdag 0900-1200 

 Voor Dames Heren en kinderen 

 Met en zonder afspraak 

 06-50686653 

 Gerda de jong 



>> Vervolg van de voorpagina

Toekomstbestendig wonen in IJlst

We willen graag 30 nieuwe seniorenwoningen bouwen op 

de plek van het huidige Nij Ylostins. Deze nieuwe woningen 

zijn betaalbaar voor onze huurders en voldoen aan alle 

moderne, duurzame (comfort)eisen. Ook zijn ze geschikt 

om (thuis)zorg in te verlenen. Een nieuwe woning die goed 

toegankelijk is, ook als de mobiliteit afneemt. De woningen 

worden gebouwd in een hofjesstructuur die veiligheid en 

rust biedt.

Met mogelijkheden voor (zwaardere) zorg

Naast deze woningen wil Patyna 30 woningen 

realiseren voor bewoners die zwaardere zorg 

nodig hebben. Bewoners blijven dan op het 

terrein van Nij Ylostins wonen en hoeven niet 

naar een verpleeghuis in bijvoorbeeld Sneek 

te vertrekken.

Duidelijkheid over de monumentenstatus

Mocht de monumentenstatus toegekend 

worden, dan is het niet mogelijk om deze 

nieuwbouwplannen te realiseren. Het scenario 

voor renovatie hebben we, voordat we de 

sloopbeslissing namen, uiteraard zorgvuldig 

bekeken en afgewogen met interne en externe 

experts. We zijn bereid om renovatie nogmaals 

onder de loep te nemen maar verwachten 

niet dat dit tot een andere uitkomst gaat leiden.

Op het moment dat de monumentenstatus definitief 

toegekend wordt, bepalen we hoe we hier mee omgaan. 

Uiterlijk 24 februari geeft de gemeente duidelijkheid.

Wilt u meer weten? 

Wij gaan graag met u in gesprek op:

Datum: woensdag 29 januari 2020

Tijd     : 19.00 tot 20.30 uur

Waar   : Nij Ylostins, appartement 21



BoekhoudingenMeer 
Budget, belasting & boekhoudkundige hulp

Monica Grob - Quartel 

06-29522275 te IJlst 
info@grobadministratie.com 

www.grobadministratie.com 
Ik kom ook bij u thuis of op uw bedrijf.

 
 

 Stijlvolle verzorging van begrafenissen en crematies; 

 Opbaring thuis met koeling mogelijk; 

 Dienstverlening zonder winstbejag met voor leden bovendien 
financiële tegemoetkoming; 

 Bode, de heer M. Heslinga, dag en nacht bereikbaar 
tel.nr. 06 - 53 77 77 53 of  0515 - 43 18 75. 

 
Voor verdere informatie verwijzen wij u graag door naar onze website: 
www.uitvaartverenigingijlst.nl of u kunt contact opnemen met een van 
onze bestuursleden waaronder de heer J. en mevrouw A. de Boer,  
Mientlân 1 te IJlst, tel.nr. 0515 – 53 17 37. 
 

kuperusheeringa.nl 8 IJlst 8 Tel: 0515-335768

Uw huis verkopen is 
een persoonlijke zaak

Nieuw in IJlst...

Ylostinslaan 72, IJlst

06 - 46042130    
villakindervreugd@gmail.com

Gastouderopvang
Villa Kindervreugd

Kinderen 0-12 jaar 
welkom



Laat de IJlster klok weer luiden
In het Kypmantsje van september jl. zijn wij als 
werkgroep gestart met onze activiteiten met als doel: 
herstel van de luidmotoren in de toren van de 
Mauritiuskerk, opdat de klok op de zo vertrouwde 
vaste tijden zijn klanken weer over IJlst uit kan 
strooien. Hiervoor is wel een fors bedrag nodig, 
namelijk ca. € 5.000,00. Wij hebben de bankrekening 
van It Dryltser Kypmantsje voor dit doel opengesteld, 
plaatselijke organisaties aangeschreven om het 
project te sponsoren en meerdere activiteiten 
aangekondigd.

Vanaf het begin waren de reacties bijzonder positief. De 

afgelopen maanden kwamen met regelmaat kleine en 

grote(re) bedragen van IJlster burgers binnen op de bank-

rekening. De Overtuinenfair zegde direct toe dit project aan 

te willen merken als één der goede doelen voor 2020. 

De Doopsgezinde gemeente hield een speciale collecte, 

de PKN-gemeente hield in de maanden november en 

december eveneens een collecte voor de luidmotoren 

en zegde bovendien een bijdrage toe.

We houden het ingezamelde bedrag nog even geheim, 

maar we kunnen al wel vast verklappen dat we goede hoop 

hebben het gestelde doel te halen. Maar …  we zijn er nog 

niet! Zoals reeds aangekondigd in het Kypmantsje van 

december organiseren we op vrijdag 28 februari a.s. een 

laatste activiteit, namelijk een schitterend non-stop muzikaal 

evenement in de Mauritiuskerk en wel van 20.00 uur tot 

21.30 uur. CMV Concordia en Vrouwenkoor ’t Roer Om 

hebben spontaan hun medewerking aan deze avond 

toegezegd en zij zullen afwisselend musiceren en zingen. 

Het belooft een prachtige avond 

met zang en muziek te worden. 

Kaartjes voor deze avond kosten 

€ 5,00 p.p. en de opbrengst komt 

volledig ten goede aan het project 

luidmotoren. Zorg er voor dat u 

deze avond niet mist en koop 

tijdig uw kaartje(s) bij één van de voor-

verkoopadressen: Boutique Jenny en Fotografie Martin de 

Groot in het VVV-kantoor (’s middags geopend). Kaartjes 

verkrijgbaar vanaf 23 januari. Ook kunt u 28 februari bij de 

ingang van de kerk een kaartje kopen. De kerk is geopend 

vanaf 19.30 uur. Maar houd er rekening mee: vol = vol! 

Wilt u nog een extra bijdrage geven voor het project? 

Dat kan; in de kerk staat een collectebus voor een extra gift. 

Bent u slecht ter been, maar wilt u deze avond toch 

bezoeken? Ook dat kan; u wordt per auto gehaald en 

gebracht. Stuur een e-mail naar: 

info@itdryltserkypmantsje.nl of bel naar telefoonnummer 

0515-418089 (Hekman) en geef uw naam en adres door. 

Kom dus 28 februari naar de muzikale avond in de 

Mauritiuskerk. Wij rekenen op een grote opkomst en 

daarmee op een hoge opbrengst voor het herstel van de 

luidmotoren. Graag tot 28 februari. Uiteraard zijn uw 

bijdragen op bankrekeningnr. NL20 INGB 0009 2598 62 

ten name van Stichting It Dryltser Kypmantsje 

(vermeld: luidmotor) nog steeds van harte welkom!

De werkgroep herstel luidmotoren,
Jolanda Smit, Gosse de Jong, Klaasjan Kuperus 

en Edsko Hekman

Oliebollenpartij de afsluiting van seizoen 2019

Met de oliebollenpartij in de Utherne is het seizoen weer 

afgesloten van kaatsvereniging ‘Nije Moed’. Helaas niet 

met een overweldigende deelname, maar toch kon er met 

8 kaatsers gekaatst worden. Iedereen moest een drietal 

keer kaatsen, met wisselende maten. De scheiding tussen 

de vier winnaars en de andere vier kwam al snel. En het 

was na twee omlopen wel duidelijk dat de prijzen verdeeld 

zouden worden tussen Tjerk, Jan, Sybe en Rijkel. Het was 

tenslotte Tjerk Bakker die net als Jan van der Wal alle 

partijen wist te winnen. Maar Tjerk had 1 tegen eerst 

minder waardoor hij de eerste prijs in de wacht sleepte. 

Jan van der Wal werd keurig tweede, gevolgd met 19 

eersten voor door Sybe van der Wal. Rijkel Dotinga wist 

met 17 eersten voor de vierde prijs te veroveren. Een ieder 

namens kaatsvereniging ‘Nije Moed’ een gezond en sportief 

2020 toegewenst.

Uitslag:

1e Tjerk Bakker               3e Sybe van der Wal

2e Jan van der Wal         4e Rijkel Dotinga 



Rogmolewei 4, 8651 EP IJlst, 0515-532453
schildersbedrijffolkertdevries.nl

- Binnen en buiten schilderwerk.
- Wanddecora e behang/fotobehang en glasvlies.
- Plaatsen van glas o.a. enkel, dubbel glas, gehard of veiligheidsglas.   
                    - Reclamewerk o.a. autobele ering 
                  ruitenbes ckeren en bootnamen.

schildersbedrijffolkertdevries.nl

- Binnen en buiten schilderwerk.
- Wanddecora e behang/fotobehang en glasvlies.
- Plaatsen van glas o.a. enkel, dubbel glas, gehard of veiligheidsglas.   
         - Reclamewerk o.a. autobele ering 
             ruitenbes ckeren en bootnamen.

De sterke punten van uw autobedrijf

Onderhoud en reparatie alle merken auto’s

Onderhoud en reparatie van lease auto’s

Inruil, inkoop en verkoop van gebruikte auto’s

Verkoop van nieuwe auto’s

APK voor zowel benzine, diesel en LPG auto’s

Hulp en bemiddeling bij aankoop van een auto

Schadetaxaties en bijbehorende afhandeling

Schadeherstel en ruitreparatie

Airconditioning Service

Nieuwe banden monteren en uitlijnen

Opslag van uw zomer- en winterbanden

Uitgebreide diagnose om storingen te verhelpen

Aankoopkeuringen

Gratis leenauto

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-



Van de stamtafelVan de stamtafel

‘Nou mannen, de kop is er weer af, van het nieuwe jaar.’ ‘Ja 

Piebe, en welkom in het schrikkeljaar. Ben je de feestdagen 

een beetje knap doorgekomen?’ ‘Jawel, maar ik ben blij dat 

het weer achter de rug is. Je raakt de draad wat kwijt met al 

die feestdagen en je eet ook nog te veel, dat ik moet maar 

even kalm aan doen. En die oudjaarsdag kan me stadig aan 

ook wel gestolen worden. Man, man wat een gedonder de 

hele dag met dat vuurwerk.’ ‘Klopt Piebe, het begint steeds 

eerder en de knallen worden alsmaar harder.’ ‘Voor mij 

mogen ze die rotzooi verbieden. Je wordt hoorndol van dat 

lawaai. De hond van de buren was helemaal van slag. Die 

lag de hele dag onder het kabinet te janken. Nee, ik moet 

er niks van hebben.’ ‘Vroeger stak je anders zelf ook wel 

vuurwerk af Piebe en je knalde ook wel aardig met een 

carbidbus.’ ‘Helemaal waar, maar vergeleken met het 

knalvuurwerk van tegenwoordig stelde dat toch niks voor. 

Nee, het moet steeds gekker. Maar mannen, eerlijk is eerlijk, 

op de meeste plekken was de rotzooi de volgende dag 

netjes opgeruimd.’ Wat anders, mannen, de ijsbaan ligt er 

weer perfect bij, alleen geen flintertje ijs. Dat wordt weer 

geen Elfstedentocht.’ ‘Toch wel, Piebe, in de zomer is weer 

de zwemelfstedentocht.’ ‘Alle respect en waardering voor 

de prestatie van die jongen van Van der Weijden van vorig 

jaar en het fantastische bedrag dat hij voor kanker-

onderzoek heeft opgehaald, maar daar had het volgens 

mij bij moeten blijven. Wat moeten we daar nu mee. Van 

die bekende Nederlanders die een paar honderd meter 

zwemmen, even in de camera kijken en weer naar Hilversum 

afzetten. Het lijkt wel een kermisattractie. Dat heeft toch 

niets meer met de Elfsteden te maken. Laat die lui maar 

mooi een baantje zwemmen in de Loosdrechtse plassen. 

Nou mannen, ik zal maar weer eens naar mem. 

Die waardeer ik ook wel zonder dat ze de Elfstedentocht 

gaat zwemmen.’

Hjir wer efkes berjocht fan toanielferiening op Triljende Skonken

Op Triljende Skonken spilet in komysk toanielstik. Fan 

septimber ôf binne we drok oant repetearjen mei ‘As 

de froutsjes fan hûs binne’. We oefenje 2 kear yn de 

wike op moandei en tongersdei mei in soad wille.

 De teksten sitte der aardich yn en we sette no de puntsjes 

op de i. It dekôr stiet al foar in grut part op it poadium dat 

we kinne aanst ek dêr oefenje. In gearfetting fan it stik. As 

Loes (Gerbrich de Vries) en Ester (Marry Dijkstra) der foar in 

pear dagen op útgeane hat Frank (Klaas Wijbrandi) alle tiid 

foar syn blinddate Cora (Frida Tekstra). Se sil in dei as wat 

by him útfanhúzje. Mar it giet net allegear sa as Frank him 

foarsteld hie. De ien nei de oar rint de doar by him plat. 

Kees (Sytze Stellingwerf) syn buorman hat de froulju 

fuortgean sjoen en wol Frank in pear dagen mei him op syn 

boat ha. Dêr hat Frank fansels gjin ferlet fan. Hat hy syn 

buorman der út, komt syn heit Maarten (Hessel Willem 

Velthuis) lâns en dy hat ek plannen om by him te bliuwen 

mei syn freondinne Willemien (Anja Witteveen). Tinkt Frank 

alles yn kannen en krûken te hawwen, komme Loes en 

Ester wer nei hús om’t der in ûngelok wie en dat koe wol 

lang duorje foar se fierder koenen. Hoe sil hy him hjir 

útrêde? Troch alle gedoch moat der ek noch in slotmakker 

Jaap (Gerke Bosch) oan te pas komme om de doar fan de 

sliepkeamer iepen te meitsjen. Mocht der in spiler wêze dy’t 

efkes de tried kwyt is dan helpt ús ynstekster (Jeltsje Kroes) 

harren wer op it goeie spoar. 

As jim witte wolle hoe’t dit ôfrint binne jim 24 en 25 

jannewaris fan herte wolkom yn doarpshús it 

Himsterhûs te Easthim.

Freed 24 Jannewaris om 20.00 oere

Sneon 25 Jannewaris om 14.00 oere en 20.00 oere

Wy hoopje jimme dan te sjen!!



                         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...!
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        in  IT HIMSTERHÛS 

      Zaterdag 15 februari 2020 

Zin in een leuke avond met veel gelach en plezier? 

Doe met collega's, dorpsgenoten, vrienden of familie mee aan de 

oergezellige Pubquiz. 

Samen met onze quizmaster Sytze de Vries wordt er een mooi 

feestje gebouwd. 

Deze avond voor jong en oud begint om 20:00 uur  

   Deelname: € 7,50 per team (max 5 personen) (incl. hapjes!) 

• Graag opgeven vóór donderdag 13 februari bij: 

            Marijke Looijenga 

marijkelooijenga@gmail.com 

tel: 06-27576967 

Graag tot ziens op 15 februari 

Sale Sale Sale Sale

De grote wintersale op 
bijna alle kleding is 
begonnen!!!
Wij willen ruimte maken 
voor de nieuwe collectie

Achter in de winkel 
rekken met 
zolderopruiming met 
hele kleine prijsjes!!!

OP = OP

Kom kijken    kom passen 
kom gewoon gezellig langs!
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Reeds vele IJlster inwoners hebben in de afgelopen 
jaren kennis gemaakt met de welbekende makelaardij 
uit IJlst. Of je nu een huis wilde kopen of een huis 
verkopen, je kunt bijna niet om deze makelaars heen. 

Het begon allemaal in maart 2008 toen het makelaars-

kantoor opende aan de Geeuwkade, een gezamenlijk 

kantoor met de VVV. Klaasjan Kuperus en Saskia Heeringa 

begonnen daar hun nieuwe bedrijf. Klaasjan vertelt: ‘De 

eerste woning die wij in IJlst mochten verkopen was die van 

Lolke Koopmans aan de Stadslaan. Een leuk huis op een 

markante plek. Het huis werd ondanks de woningcrisis snel 

verkocht. De toenmalige burgemeester, Jacob Reitsma, liep 

daar elke dag langs. Op een dag belde hij mij op. ‘Jo prate 

mei Reitsma. Ik wenje oan de Galamagracht en wol myn 

hûs ferkeapje en dat moatte jim dwaen.’ En zo werd ook 

de burgemeesterswoning door ons verkocht' . In 2014 is 

het kantoor verhuist naar de Galamagracht, naast de 

fietsenwinkel. En het gaat goed. De makelaardij heeft vele 

leuke opdrachten en kenmerkt zich door de persoonlijke 

aanpak. Sinds vorig jaar is het kantoor versterkt met 

Brecht de Vries. Brecht regelt heel veel zaken op kantoor, 

is een administratieve duizendpoot met veel gevoel voor 

de makelaardij. Saskia vertelt: ‘Met de komst van Brecht 

vonden we het nu ook een goed moment om onze 

huisstijl op te frissen. We hebben Arno Visser van Axivorm, 

gewoon hier uit IJlst, gevraagd en hij heeft een mooi 

ontwerp gemaakt. Het kantoor is inmiddels aangepast, 

de te koop borden worden vervangen en ook de etalage 

krijgt een facelift.’ Klaasjan, Saskia en Brecht hopen nog 

vele jaren zo te mogen doorgaan. Brecht geeft aan dat 

zij graag met iedereen in IJlst wil kennismaken. Dus als 

je het leuk vindt ben je altijd op kantoor welkom voor 

een kopje koffie!

Makelaardij Kuperus Heeringa 
breidt uit en steekt zich
in een nieuw jasje

De toren van de Mauritiuskerk beklimmen? Het kan!
Hebt u altijd al eens een kijkje boven in de toren van 

de Mauritiuskerk willen nemen? Uitkijken over de 

Rúterpolder, een foto vanuit de hoogte maken van 

het landschap rond IJlst? Dat kan! 

Op zaterdag 29 februari a.s. tussen 10.00 

en 12.00 uur en tussen 13.00 en 16.00 uur 

biedt de werkgroep herstel luidmotoren de gelegenheid de 

toren te beklimmen. Elke 20 minuten kan een groepje van 

maximaal 5 personen onder begeleiding van een vrijwilliger

van de organisatie de klim naar boven maken. De kosten 

bedragen € 5,00 p.p. en de opbrengst komt volledig ten 

goede aan de vervanging van de luidmotoren en de wijzer- 

en wijzerplaatverlichting van de toren van de Mauritiuskerk. 

Verzeker u van een kaartje in de voorverkoop bij de 

bekende voorverkoopadressen: Boutique Jenny en 

Fotografie Martin de Groot in het VVV kantoor aan de 

Geeuwkade 4. Op de kaartjes staat de tijd aangegeven, 

waarop u de klim naar

boven kunt maken. Koop 

dus tijdig uw kaartje met 

de door u gewenste tijd, 

zolang de voorraad strekt. 

Uiteraard kunt u 

29 februari ook ter 

plaatse nog een kaartje 

kopen, maar u bent dan 

qua tijd afhankelijk van 

de nog beschikbare 

kaartjes en tijden. Maak 

gebruik van deze een-

malige mogelijkheid en 

draag bij aan het 

herstelproject van de 

luidmotoren en de 

uurwerkverlichting.



Deze mooie trouwkaart is van Douwe Wytzes Buma 
en Anneke Grasman. In de huwelijksakte wordt 
Douwe ‘boerenarbeider te Ylst’ genoemd. Anneke 
is een dochter van slager Jan Grasman uit Heeg.

Het echtpaar kreeg 3 kinderen, waarvan er 2 jong 

overleden. In 1902 emigreerden zij naar de plaats Vriesland 

in Noord-Amerika, staat Michigan. Vriesland is in 1847 

gesticht door een groep ‘afgescheidenen’ onder leiding 

van de predikant Marten Annes Ypma uit Hallum. Later 

noemden zij zich Chr. Gereformeerd. Douwe had zich in 

IJlst in 1888 (Doleantie!) aangesloten bij de Gereformeerde 

kerk. De reis ging met het stoomschip ‘Statendam’ van 

Rotterdam naar New York. Dit vaartuig bood plaats aan 

1.375 passagiers. Op het kunstmatige eiland Ellis Island 

(in de baai van New York) volgde een medische keuring 

alvorens men in de V.S. werd toegelaten. In de loop der 

jaren zijn hier miljoenen mensen gepasseerd. Zo’n 2% van 

hen werd afgekeurd. Zo las ik in de verslagen bij een 

immigrant: lost one arm en bij een andere: one eye blind. 

Voor hen is Ellis Island misschien wel ‘het eiland der tranen’ 

geworden, zoals het ook wel werd genoemd! Emigratie 

geschiedde vaak om economische- (armoe) of gods-

dienstige redenen. In de immigratiedocumenten wordt 

Douwe ‘gardener’ (tuinman) genoemd, oud 51 jaar. Zijn 

vrouw Anneke Grasman is 48 jaar en dochter Wypkje 

10 jaar. Hun relatieadres was broer en zwager Simon Jans 

Grasman die al in Vriesland woonde. Deze plaats ligt in de 

staat Michigan bij de stad Grand Rapids. In de buurt van 

Vriesland liggen ook andere plaatsen van Nederlandse 

herkomst zoals: Zeeland, Drenthe, Holland en Borculo. 

Douwe Buma had uit eigen middelen de overtocht betaald. 

Soms geschiedde dat door een ‘uncle’ een ‘father’ of een 

ander familielid of kennis.

* Tot slot nog even de melding dat ik ook nog gegevens 

vond over de (oud-)IJlster jacht-botenbouwer Tijmen Jelles 

Nooitgedagt. Hij had zijn werf op het terrein van jachtwerf 

de Uitkijk (Jan van der Velde). Met zijn vrouw Pietje (van 

Brând Zandstra) en vier kinderen: Trijntje, Wiep, Jelle en 

Piet, vertrok hij op 6 november 1954 naar California in 

Noord-Amerika. Zij gingen niet met een schip, maar met 

een K.L.M.-vliegtuig van Schiphol naar een luchthaven 

bij New York.

* Wie meer verhalen wil lezen over emigranten naar o.a. 

Zuid-Afrika, Amerika, Canada, Australië en Argentinië kan 

ik het boek ‘It Wrede Paradys’ van Hylke Speerstra 

aanbevelen. Op boeiende wijze beschrijft Speerstra allerlei 

facetten van het emigreren zoals twijfel, arm/rijk, ziekte, 

werkomstandigheden en het verlangen om (ooit) naar 

‘it Heitelân’ terug te keren.

Frits Boschma

Emigreren naar ‘Vriesland’ (Noord-Amerika)

Opbrengst collecte 
Diabetes Fonds 2019
Dit jaar hebben we met 16 collectanten het mooie bedrag 

van € 735,24 in IJlst opgehaald. Iedereen, die hieraan heeft 

bijgedragen, wordt hartelijk bedankt voor de inzet en gift. 

Heeft u de collectant gemist, dan kunt u de bijdrage 

overmaken op NL70RABO 0382 2627 00 t.n.v. Diabetes 

Fonds. Voor oktober 2020 ben ik op zoek naar nieuwe 

collectanten. Ook jongeren, die punten voor school moeten 

behalen voor een maatschappelijke opdracht, kunnen 

meedoen met de collecte. 

Super bedankt collectanten, tot volgend jaar!

Margo Vos-Alkema

margo_alkema@hotmail.com

 

 

SPORT SNUFFEL STAD IJLST 

De 1e wintereditie van dit evenement, georganiseerd door 

Stânfries volleybal, de Stânfries gymnastiek en Kyokushin karate, 

kan als een succes worden gezien. Het deelnemersaantal had 

wel iets hoger mogen zijn maar de kids die er waren hebben zich 

prima vermaakt en kennis kunnen maken met deze sporten. 

   

De zomereditie wordt 16 mei georganiseerd op en bij het 

fierljepterrein. Er kan dan worden deelgenomen aan o.a. 

fierljeppen, voetbal, kaatsen en hardlopen. 



Buurt ‘pluimvee’

In het Croleskwartier scharrelen sinds enige tijd 3 hanen 

en 1 kip rond. Ze zijn van het ras Lakenvelder, daar zijn 

ook koeien en varkens van. Elke avond keren ze weer op 

hun honk terug. ‘Ik ha noch gin klachten fan 'e buorren 

hân’ zegt eigenares Klaske Zijsling-Feenstra. ‘At sij der 

lêst fan krije gean se wer fuort’ Maar voorlopig blijft dit 

aardige kwartet in deze buurt zoeken naar een hapje 

of een graantje.

Frits Boschma

Blauwe containers

Op woensdag 8 januari zijn voor het eerst de blauwe 

papiercontainers geleegd. Zag men voorheen overal 

bundels papier en karton langs de weg staan, nu zit dat 

netjes in containers. Ze werden opgehaald door vrijwilligers 

van de muziekvereniging Concordia. Het korps ontvangt 

ook de netto opbrengst van het ingezamelde papier. 

De ophaaldata van de papiercontainers kunt u vinden 

in het Kypmantsje en op internet: 

www.sudwestfryslan.nl/afvalkalender.

Safolle meilibjen, leave wurden, kaartjes, 
ljochtjes en blommen. Bysûnder, it docht 
ús goed. Danke wol. 

Jort en Karen, Frisiaplein 

     Yfke      

 

Theatercollege met schrijver 
Frank Westerman 

koning van de literaire non-fictie, 
auteur van o.a. de Graanrepubliek

7 februari 2020 | 20.00 uur |
€10,- | Lewinski Sneek

THEMA
Een meeslepende tijdreis naar onze oorsprong: 
wie zijn wij?
Allemaal slaan we verwoed met onze staart op het 

water, maar anders dan de walvis menen wij mensen 

dat ons spetteren ertoe doet.

In 2003 wordt in een grot op Flores, Indonesië, de 

fossiele oermens gevonden. Is dit fossiel de missing link 

tussen mens en dier? En als wij de overtreffende trap 

van het dier zijn, waarin schuilt dan het onderscheid? 

Wat zijn eigenlijk de verschillen en overeenkomsten 

tussen ons en dieren?

Wie is Frank Westerman?
Schrijver Frank Westerman, koning van de literaire 

non-fictie, auteur van het ene schitterende boek na 

het andere, zoals de Graanrepubliek en El Negro en ik. 

In november 2019 verscheen zijn nieuwe boek De 

wereld volgens Darp, over het einde (en de terugkeer) 

van de Koude Oorlog.

Wil je meer weten?
Kijk dan op onze website www.deuitdaging.frl of bel 

met Thea van Wijk 0515-228000 of stuur een mail naar 

info@vanwijkproducties.nl.

Tickets theatercollege met schrijver 
Frank Westerman 7 februari 2020 
via www.deuitdaging.frl.



 

Rust en stilte nodig?

Verdiepingsserie Licht van Bewustzijn

vanaf zondag 1 december 2019

Stiltedagen Legemeer 

zondag 24 november & 19 januari 2020 

Mini-winter yoga retreat Legemeer 

31 januari & 1 februari 2020

 
 

NOTARISKANTOOR

ELLEMERS

Telefoon 0515 - 42 98 88   

E-mail info@notarisellemers.nl 

Website notarisellemers.nl   

Bezoekadres Oude Koemarkt 77-79, Sneek

Bij een scheiding wilt u de zaken graag goed regelen. Wij regelen alles 

voor u, goed en vertrouwd. Met aandacht voor u en uw gezinssituatie. 

Gratis inloopspreekuur, elke donderdag van 14.00-17.00 uur. 

Meesterlijk in persoonlijk advies.

Scheiden.
Goed regelen! 
Voor beide partijen...

 



 

Oud papier data 2020
CMV Concordia

5 februari 
4 maart 

CMV Concordia IJlst

 

Nijs út Nij Ylostins

Deelnemen aan activiteiten
Woont u in de buurt van Nij Ylostins en heeft u behoefte 

aan sociale contacten en activiteiten dan mag u bij ons 

altijd aanschuiven. Bij optredens vragen wij entree en bij 

andere activiteiten een bijdrage voor de koffie of thee. 

In het Kypmantsje staat ons activiteitenaanbod en mocht 

u belangstelling voor iets hebben dan kunt u via het 

volgende e-mailadres contact opnemen: 

Jet.kappelle@patyna.nl.

Bibliotheek
In de bibliotheek in het Grand café van Nij Ylostins staan 

veel boeken in de categorie spanning/misdaad/romans/ 

grootletterboeken en nog veel meer. Voor de lees-

liefhebbers een reden om de bibliotheek te gaan 

bezoeken. Voor het lenen van boeken heeft u wel 

een geldige bibliotheekpas nodig.

Optreden Christelijk gemengd koor 
‘Cantabilé’ uit Oppenhuizen
Op dinsdagavond 25 februari treedt het gemengd koor 

‘Cantabilé’ uit Oppenhuizen om 19.30 uur op in het 

Grand café van Nij Ylostins. Zij zingen met veel 

enthousiasme Friese, Duitse en Engelstalige liederen 

o.l.v. dirigente Tjitske Span. Wilt u dit concert bijwonen, 

dan kan dat natuurlijk. U bent van harte welkom. 

Wij vragen € 5,- entree en vragen een kleine bijdrage 

voor de koffie en thee. Tot 25 februari!

ROC Friese Poort Sneek 
zet zich in voor 
kankerpatiënten

In mei 2020 vindt de 28e editie 
van de Roparun plaats 
Dit sportieve evenement is bedoeld om mensen die te 

maken hebben met kanker een hart onder de riem te 

steken en natuurlijk om geld op te halen om diverse 

initiatieven rondom het dragelijker maken van de ziekte 

te ondersteunen. De studenten en docenten van de 

ROC Friese Poort Sneek nemen dit jaar deel aan de 

Roparun. De complete organisatie wordt gedaan 

door studenten en docenten met crossovers tussen 

verschillende afdelingen. Het hoofdkantoor van het 

team is gevestigd in projectbureau LINK. Op dit 

moment zijn de studenten druk bezig met het bouwen 

van een website, socials opstarten en sponsoren 

regelen. Bent u benieuwd hoever ze zijn met de 

organisatie, heeft u nog meer vragen? 

Of voelt u er iets voor om dit mooie initiatief te steunen? 

Mail dan naar roparun@projectbureaulink.nl, of kom 

gerust langs op ons hoofdkantoor bij projectbureau 

LINK (Rabobank Martiniplein, eerste verdieping).



Pand 45 is een voormalig huisje naast het monu-
mentaal grachtenpand aan de Eegracht 44. Het is 
de werkplek van beeldend kunstenaar Pauline Kick. 
Pand 45 is een atelier waar cursussen en workshops 
worden gegeven. 

Laat ik eerst wat meer over mijzelf vertellen. Mijn opleiding 

heb ik gehad aan de academie Minerva te Groningen. 

Daarna volgde een opleiding Masterclasseducatie en 

museumeducatie aan de Hogeschool Windesheim te 

Zwolle. Na een lange werkperiode als leidinggevende en 

tentoonstellingsmaker in Museum Opsterland te Gorredijk 

werd het tijd om mijn eigen praktijk als beeldend kunstenaar 

weer voorrang te geven. In april 2018 heb ik deelgenomen 

aan de open atelierroute hier in IJlst. De geur van hout en 

pas geschilderde muren hing toen nog rond en menigeen 

heeft toen een kijkje genomen in mijn atelier. Dit jaar start ik 

in februari met het geven van schilder- en tekenlessen.

De teken- en schildercursus
Een cursus is de verbinding tussen jou, het creatieve proces 

en de medecursisten. De interesse om te schilderen of te 

tekenen en de nieuwsgierigheid in je persoonlijke creatieve 

groei staan voorop. De lessen worden gegeven waarbij oog 

is voor de individuele ideeën en het brainstormen hoe je dit 

het beste vorm zou kunnen geven. Ook is er de mogelijkheid 

om te experimenteren met materialen, en de beeld- en 

vormaspecten. De lessen worden afgesloten met een 

werkbespreking met elkaar. Het kijken en bespreken naar 

en met elkaar is vaak boeiend en inspirerend en geeft ook 

vaak inzicht in dat wat er gebeurt in je eigen proces om tot 

een teken- of schilderwerk te komen. Daarnaast zal er soms 

tijd gemaakt worden voor een kijkje bij een andere 

kunstenaar. Dan start de les met een korte film of een 

presentatie van een kunstenaar om de kennis te verbreden. 

De cursus bestaat uit 10 lessen en wordt gegeven in kleine 

groepjes van maximaal 5 cursisten en voor de eerste les is 

materiaal aanwezig.

Start: 
maandagmiddag   3 februari   tijd 13.30 uur – 16.00 uur

maandagavond 3 februari   tijd  19.00 uur – 21.30 uur

woensdagavond 5 februari   tijd  19.00 uur – 21.30 uur

Kosten: 10 lessen  € 195,-, incl. koffie/thee, excl. materiaal.

Graag een proefles volgen:
Zaterdagochtend 25 januari  tijd  09.30 uur – 12.00 uur

Zaterdagmiddag 25 januari  tijd  13.30 uur - 16.00 uur

Kosten: € 10.-, incl. materiaal, koffie en thee.

Info en opgave: www.pand45.nl of Pauline Kick, 

tel.: 06-12731107 / info@paulinekick.nl.

 

 

 Teken- en schilderles                     PAND 45 

Noteer de volgende datum in uw agenda:

8 februari 2020 is weer de jaarlijkse grote klaverjasavond 

in het Himsterhûs te Oosthem. Met vele mooie en leuke 

prijzen. Neem gerust je kennissen en vrienden mee als ze 

het leuk vinden om een avond te klaverjassen.

Aanvang: 20.00 uur

Waar     : Himsterhûs te Oosthem

Inleg      : € 5,00 per persoon

Wil je je alvast opgeven dat kan via de mail: 

klaverjassenoosthem@gmail.com (niet verplicht), maar je 

kunt ook gewoon op 8 februari 2020 om 20.00 uur komen.

Tot ziens op 8 februari 2020

De Klaverjascommissie Oosthem
Hessel en Annie Boschma 

   

Geef aan de collectant van 
de Hersenstichting
Van 27 januari tot en met 1 februari 2020 vraagt de 

Hersenstichting uw steun. Vele enthousiaste collectanten 

gaan in IJlst en Nijesyl op pad om geld in te zamelen 

voor al die mensen met een hersenaandoening. 

Vrijwel iedereen krijgt ooit te maken met een hersen-

aandoening. Hieronder vallen onder meer beroerte, 

dementie, autisme, hersentumor, de ziekte van Parkinson 

en ADHD. Er komen per jaar 160.000 mensen met een 

hersenziekte bij. Bijna een half miljoen mensen kampen met 

blijvende ernstige gevolgen. De Hersenstichting zet alles 

op alles om hersenen gezond te houden en hersen-

aandoeningen te genezen. Om dit te bereiken laten we 

onderzoek doen, geven we voorlichting, voeren we 

vernieuwende projecten uit en werken we aan goede 

patiëntenzorg. Voor dit werk is veel geld nodig. 

Geef daarom aan de collectant. U kunt ook uw gift 

overmaken op IBAN: NL18 INGB 0000 000 860 

t.n.v. Hersenstichting Nederland, Den Haag. 

Hartelijk dank voor uw steun. 

Meer informatie kunt u vinden op www.hersenstichting.nl 

U kunt zich hier ook aanmelden als collectant. 

Dus mensen uit IJlst, Nijesyl en Oosthem meldt u aan!



Activiteitenkalender
januari

2020, bijzonder, een nieuw decennium breekt aan

Wij wensen jullie een jaar vol geluk en mooie verbindingen 

en ontmoetingen. Perron2 is zo’n plek waar bijzondere 

ontmoetingen en verbindingen kunnen ontstaan. In alle 

eenvoud door samen dingen te doen of met elkaar in 

gesprek te gaan. Elkaar te inspireren en te voeden, letterlijk 

en figuurlijk; de kookavonden zijn altijd heel gezellig, schuif 

gerust een keer aan! De wereld een beetje mooier maken 

en er voor elkaar zijn. Daar gaan we voor, ook in 2020! 

Volg ons op facebook of schrijf je in voor de nieuwsbrief 

op www.perron2.nl

Iedere maandagmiddag 14.00-16.00 uur 

Perron2 Café

Iedere vrijdagmiddag 13.00-14.00 uur 

Perron2 beweegt!

Dinsdag 4       19.30 – 21.00 uur Brei en haak Café

Zondag 9        Stadsverlichting

Zaterdag 15    9.30-11.00 uur schrijven voor Amnesty

Zaterdag 15    11.00-12.00 uur Rommelruimers

Zaterdag 15    11.00 uur – 14.00 uur Repair café

Vrijdag 28        17.00-20.00 uur Koken en eten

Vrijdag 28        Filmdialoog 20.00-22.00 uur        

                       ‘Wintersleep’

Samen eten

Op 8 februari vanaf 17.00 uur hopen we weer Samen 

te gaan Eten. Van oktober tot en met april kan er in de 

Schaapskooi 1 x per maand gegeten worden door 

mensen die anders alleen zitten te eten. Behoort u tot 

deze doelgroep en wilt u ook mee-eten?

U bent van harte welkom.

Voor inlichtingen:

Mevr. S. Schilstra: 06-12608339

Voor vervoer kunt u bellen:

Mevr. Sj. Wiebenga: 0515-531529

 

Gezocht - Gezocht
Voor mijn verzameling/hobby

De volgende spullen:

 1.  Oude reclameblikken

 2.  Oude emaille reclameborden

 3.  Oud speelgoed o.a. oude modelauto’s

           Modelvrachtwagens-dinky toys

 4.  Oude reclame items

 5.  Kleine inboedelspullen

Tel.: 0647205588

Mail: oudennieuw1971@gmail.com

Een nieuw jaar, met het magische 2020 als jaartal. Op 
zaterdag 6 juni 2020 organiseren wij voor de 11e keer 
de overtuinenfair in het mooie stadshart van IJlst. 

Rondom de grachten en ook richting de pijp zullen weer 

veel kramen komen te staan. De eerste standhouders 

hebben zich reeds aangemeld. Mocht u ook producten 

aan de man willen brengen? Stuur even een mailtje met 

wat informatie, dan kunnen we kijken wat we voor elkaar 

kunnen betekenen. Het eerste goede doel is reeds 

bekend. Mocht u ook een IJlster initiatief een warm hart 

toe dragen waar wij eventueel financieel in kunnen onder-

steunen dan ook graag een berichtje naar ons. Dan 

kunnen we ook daar een beslissing over nemen. 

Helpende handen bij het opbouwen, afbreken, toegangs-

controle of koffie schenken kunnen we altijd gebruiken.

Heb je zin om mee te helpen? 

Meld je gerust aan bij een van ons of reageer even via de 

mail! Je krijgt altijd een reactie terug. Op onze website 

overtuinenfair.nl kunt u de meest recente informatie vinden. 

Ons mailadres is overtuinenfairijlst@hotmail.com.

Graag tot horens of ziens!

Harmen, Hotske, Klaasjan, Martien, Tsjollie & Marian



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

Al vaker is opgemerkt dat er in IJlst verontrustend 

veel bomen zijn gekapt. Afhankelijk van de soort en de 

leefomstandigheden hebben bomen in oerbossen wel 

zo'n 200 of 300 jaar nodig om volwassen te worden 

en dan nog 200 jaar om oud te worden. 

Kweekbomen zijn ongeveer 100 jaar als ze gekapt worden. 

Dus die bomen krijgen we met nieuwe aanplant voorlopig 

niet terug. Verder hebben we te maken met extreme hitte 

en evenzo droogte. Het regent niet regelmatig meer. 

Bomen en regen hebben echter alles met elkaar te maken. 

Simpelweg gaat dit zo: water uit de zee verdampt en vormt 

wolken. Met behulp van de wind komen de regenwolken 

aan land. Al na een paar honderd kilometer zijn ze leeg 

geregend en verdampt. En dan? Dan is in principe het 

achterliggende land gedoemd om woestijn te zijn. Maar 

gelukkig, we hebben bossen, die de regen landinwaarts 

voeren. Een bos heeft per vierkante meter wel 27 vierkante 

meter bladoppervlak of naalden. Het eerste bos dat 

beregend wordt door de wolk die zich op zee heeft gevormd 

neemt het water op, maar via het grote bladoppervlak komt 

er ook extreme verdamping vrij. Er vormen zich nieuwe 

wolken die verder landinwaarts gevoerd worden. En het 

proces zal zich herhalen, duizenden kilometers landinwaarts 

blijft er via de bossen net zo veel regen vallen als de 

hoeveelheid die uit de eerste wolk kwam. En zo werkt het 

volgens onderzoekers op alle plekken op aarde. Logisch is, 

dat als de eerste bossen te ver bij de zee vandaan staan het 

hele systeem in elkaar stort. De randvoorwaarde is dat er op 

gepaste afstanden van elkaar bossen moeten staan. Bomen 

hebben nog veel meer in hun mars om droogte, hitte en 

regenval te beïnvloeden. Toch is de samenwerking zoals hier 

beschreven, tussen zee en land, regen en bossen de basis 

van alles. Land is belangrijk om de energiebalans van de 

aarde te reguleren. Alles bebossen heeft grote invloed op 

het klimaat evenals alles ontbossen. Door het langzame 

groeisysteem van bomen is een bos niet zomaar gevormd. 

Ook onze gekweekte bomen hebben hun tijd nodig. En het 

weghalen van een boom is in een oogwenk gebeurd. Als we 

zo ondoordacht doorgaan met houtkap zijn vele generaties 

na ons in ieder geval verzekerd van de gevolgen van een 

kaal landschap en het ontbreken van bossen.

HB

Informatie van:

Het verborgen leven van bomen, P. Wohlleben

Het IPCC, orgaan van de VN

Weerplaza

Inzicht in bomen (2)



 

 

 

 

 Teken- en schilderles                     PAND 45 

Pauline Kick, beeldend kunstenaar, Eegracht 44  8651EG  IJlst/ T. 0612731107 

Info en opgave: www.pand45.nl, info@paulinekick.nl 

  

EEN BIJZONDERE PLEK, WAAR RUST,  RUIMTE, 

KUNST EN CREATIVITEIT SAMEN KOMT. 

 

Tekenen en schilderen in een fijn atelier, 

waarbij aandacht en tijd is voor het creatieve 

proces en een individuele ontwikkeling.  

Er wordt gewerkt in kleine groepen. 

De lessen starten in februari 2020. 

Proefles:  25 januari 

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

Datum Activiteit               Tijd.  
23 jan    Gymnastiek     14.00 

23 jan    Zanguurtje     15.30 

24 jan    Aquarelles     14.30 

26 jan    Koffie/theemomentje   15.00 

27 jan  Sjoelen     14.00 

27 jan  Herdenkingsdienst    19.30 

28 jan    Creatief café     09.30  

28 jan  Soosmiddag     15.00 

29 jan  Koffieochtend     09.45 

29 jan  Kaartclub     14.00 

30 jan  Gymnastiek     14.00 

31 jan  Aquarelles     14.30 

02 feb  Koffie/theemomentje   15.00 

03 feb  Sjoelen                             14.00 

04 feb  Creatief café     09.30 

05 feb  Koffieochtend     09.45 

05 feb  Kaartclub     14.00     

06 feb  Gymnastiek     14.00 

06 feb  Zanguurtje     15.30 

     

Datum          Activiteit                      Tijd. 
07 feb    Aquarelles       14.30      

09 feb    Koffie/theemomentje    15.00 

10 feb     Sjoelen      14.00 

11 feb    Creatief café      09.30 

12 feb    Kerkcontactochtend     09.45 

12 feb    Kaart/biljartclub     14.00 

13 feb    Gymnastiek      14.00 

14 feb    Aquarelles      14.30 

14 feb  Bingo       19.30 

16 feb    Koffie/theemomentje    15.00 

17 feb    Sjoelen      14.00 

18 feb    Creatief café      09.30 

19 feb    Koffieochtend      09.45 

19 feb  Kaartclub      14.00 

20 feb  Gymnastiek      14.00 

20 feb  Zanguurtje      15.30 

21 feb  Aquarelles      14.30 

23 feb  Koffie/theemomentje    15.00 

24 feb  Sjoelen      14.00 

25 feb  Optreden Cantabilé     19.30 

 

                           Wilt u contact met ons opnemen, dat kan via 

                                        Jet.Kappelle@patyna.nl of telefonisch: 0515-334500. 

Opbrengst MS Collecteweek 2019

Vacature Collectant
De Hersenstichting zet alles op alles om hersenen 

gezond te houden, hersenaandoeningen te genezen 

en patiëntenzorg te verbeteren. Wilt u hier graag 

uw steentje aan bijdragen en bent u een paar uur 

beschikbaar in de week 

van 27 januari t/m 1 februari 2020? 

Dan is deze vacature collectant wellicht iets voor u.

Voor de jaarlijkse collecte zijn wij op zoek 

naar collectanten 

Wat zijn de taken van een collectant? Van de 

collectant wordt gevraagd om een uurtje of twee in 

de collecte-week in eigen wijk of buurt te collecteren. 

U bepaalt zelf hoeveel avonden (of dagen) u gaat 

collecteren. Eén avond, twee avonden, of meer: 

wij zijn blij met elk uur dat u zich inzet voor de 

Hersenstichting. U kunt huis-aan-huis collecteren, 

bijvoorbeeld in uw eigen straat en/of buurt. Maar u 

kunt ook gaan collecteren in een winkelcentrum of 

op de markt. Waar u collecteert, gaat in overleg 

met de collecteorganisator.

In de plaatsen IJlst, Nijesyl en Oosthem is met een 
enthousiaste groep van 28 collectanten een mooi 
bedrag van € 1.422,38 opgehaald. Het Nationaal MS 
Fonds bedankt alle gevers voor hun bijdrage en alle 
collectevrijwilligers voor hun inzet. Zij zijn ook dit jaar 
weer door weer en wind op pad gegaan om zich 
sterk te maken tegen MS. 

Meest invaliderende ziekte onder jonge mensen
MS is een chronische ziekte van het centrale zenuwstelsel. 

In Nederland hebben meer dan 17.000 mensen MS, en 

jaarlijks krijgen 800 mensen de diagnose. De eerste ziekte-

verschijnselen openbaren zich meestal tussen het 20e en 

40e levensjaar en het is de meest invaliderende ziekte 

onder jonge mensen in Nederland. Veelvoorkomende 

klachten van MS zijn moeheid, oogklachten, krachtverlies, 

(aangezichts)pijn, coördinatiestoornissen, blaasproblemen 

en gevoelsstoornissen. Over de ziekte MS is nog veel 

onbekend. Onderzoekers weten nog niet waardoor MS 

veroorzaakt wordt en hoe het genezen kan worden. 

Voorafgaand aan de collecteweek werd bekend dat er 

door wetenschappers van hetRadboudumc een doorbraak

is bereikt in het onderzoek naar MS.

Collectant gemist? 
Ga naar www.mscollecte.nl en doneer online. 

Het is ook mogelijk om een donatie over te maken op 

giro 5057 (NL 92 INGB 000000 5057) 

of sms STOPMS naar 4333 

en doneer eenmalig € 2.

Het Nationaal MS Fonds ontvangt geen subsidies 

en is volkomen afhankelijk van donaties en giften.

Samen staan we nóg sterker tegen MS!
Wilt u zich ook sterk maken tegen MS? Collecteren kost 

maar een paar uurtjes van uw tijd, maar het maakt een 

wereld van verschil. Meld u zich dan aan als collectant 

voor de MS Collecteweek van 15 t/ m 21 november 2020. 

Dat kan via de website www.mscollecte.nl 

of telefonisch op (010) 591 98 39. 

Ook kunt u zich hier aanmelden als u de nieuwe collecte-

coördinator voor IJlst, Nijesyl en Oosthem wilt worden.



NIJS ÚT IT WAPEN

Agenda

Om terug te blikken op 2019. Grutsk zijn wij op afgelopen jaar. Hét jaar met 25 jaar de familie Schreur in de 

Stadsherberg! Een jaar met mooie momenten zoals bijvoorbeeld met de Bounty Hunters, het benefietconcert 

voor Jitze en zeker de besloten feestjes die bij ons gevierd zijn. Natuurlijk ook Pinksteren, de Fiets 

Elfstedentocht! Daarop volgde een prachtige drukke en warme zomer. 2019 was ook het jaar van leuke 

nieuwe samenwerkingen met De Wylde Boerinne, Noccio ijs & koffie en De Boer’s Bakkerij. 

December stond in het teken van de feestdagen. De altijd drukke en leuke sinterklaasintocht, gezellige 

kerstborrels, heerlijke diners en buffetten én natuurlijk oud en nieuw. Met DJ’s Theo. B en Sytze is er naar 

ons idee een nieuwe traditie ontstaan! Zo kunnen we nog wel herinneringen aan 2019 op blijven noemen. 

Weet u nog, de momenten die u bij ons bent geweest? De herinneringen die gemaakt zijn? 

Het mag dan een cliché zijn; elk jaar is anders en 2019 was weer een top jaar!

En nu is het ineens januari 2020! Of wij ook aan goede voornemens doen? Absoluut, ‘it giet oan!’ 

De ‘Dry January’ hype zit er waarschijnlijk niet helemaal in, maar wij gaan op een andere manier met de tijd 

mee! Onze website is in een nieuw jasje gestoken en is online; hier staat alles op wat u van onze website 

gewend bent, maar dan beter! Ook nieuw is kok Pim, die we hebben verwelkomd als versterking van het 

keukenteam. Komt u zijn kookkunsten proeven? En zoals u misschien wel heeft gemerkt zijn wij een tijdje 

gesloten om te klussen aan een prachtige nieuwe toiletgroep. Vanaf 26 januari staan we weer voor u klaar!  

Net op tijd voor de Elfstedentocht, toch iets waar we van blijven dromen... 

PUBQUIZ | Zondag 26 januari | 16.00 UUR | 
Hij is er weer, de Pubquiz! Wie gaat er deze keer met 

de winst vandoor? Stel een sterk team samen, bereid 

je voor en test je kennis in deze algemene quiz! 

Opgave per team van maximaal 6 personen 

via de website.

VALENTIJNSDAG | vrijdag 14 februari | 
Liefde gaat door de maag, toch? Kom tijdens 

Valentijnsdag langs met uw geliefde(n) en wij zorgen 

voor een heerlijk menu en een gezellige avond.

Kom jij ons team versterken?

Wij zijn weer op zoek naar enthousiaste medewerkers voor in de bediening! Ben je 16 jaar of 
ouder en wil je graag wat bij verdienen? Ben je weekends en/of door de week beschikbaar? 
Stuur dan je motivatie met CV naar vacatures@wapenvanijlst.nl.

Graag tot ziens in Stadsherberg ‘Het Wapen van IJlst’

Galamagracht 1-4 | 8651 EB IJlst | 0515 – 531315 | www.wapenvanijlst.nl


