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VAN DE REDAKTÏE.

Voor u zíet u het tweede nummer van
het KypmantsJe ln de nleuwe uÍtvoe-
ring. Na de eerste keer is we1 dui-
deltJk gebleken, dat een dergelíJk
blad in een behoefte voorziet, ge-
zlen het grote aanbod van kpflJ en
meer nog gezien de grote versehei-
denheid. Hopelijk blijft dit zo en
bli ift ook het Kvpmants.Íe groeien.

KULTURELE AGENDA
MAART

3 Bekend en onbekend Nederland,
1-ezing door Bert Schull voor de
Bond van Plattelandsvrouwen.

L7 Toneeluitvoerlng door Mei ien
oar 1en voor bejaarden.

\./17 Frlese ChristeliJke Plattelands-
vrouwen.

18 Tonee1uítvoering door Mel len
oar len voor leden,

24 Lez|ng door J.Anema uít Buiten-
post voor de N.C.V.B.

31 AlternatÍef eten, Plattel"ands-
vrouwen.

BUURTVERENTGÏNG IIDE RATII

Opnleuw is ïJ1st een buurtvereniglng
rijker en we1 de buurtvereniging
I'De Ratrr. Op initiatief van enige
buurtbewoners is een oprichtings-
^^-{ +á carranmÁ }rac'lqanÁo rti .l- r

r1ls [{
i rc!

ij lst l3-i

dhr. rl . Koopstra, I)assen-
boarch 22;
mevr. G. Vermaníng, Dassen-
boarch 16;
mevr. H. de Vries, Kearn-
stien 21;
dhr. E. Johanzoon, Dassen-
boarch 24i
dhr. R. van den Brug, Kearn-
stien 4.

De opriehtingsvergadering
heeft lnmídde1s plaatsgevon:
den op maandag 21 februari.
De aktiviteiten zu11"en nog
nader met de leden worden
besproken. Vast staat ln elk
geval-, dat rrDe Rattt tiJdens
de komende Stadsfeesten vol-
op mee zal doen. Gezien <le

nog in aanbouw zljnde wonin-
gen ln ItDe Ratrr mag verwacht
worden dat deze buurtvereni-
ging tot grote b1oei za\ ko-
men. Nadere mededeLingen zu1-
l-en u binnenkort via dtt blad
bere iken.

VERENÏGÏNG HET GROENE KRI'ÏS
ÏJtST
0p dinsdag 5 april a.s. houdt
onze vereniging weer de jaar-
liJkse algemene ledenvergade-
ring in het Kruisgebouw rblz.2



aanvang 20.OO uur.
bruikelijke punten
Lankester uit Edens
natuurgenee swi jz dn
tuur.
Een nadere aankondiging van deze
vergadering volgt.
Houdt u deze avond nu al vast
vrij want het belooft een inte-
ressante vergadering te worden.

GEBOREN:

Marike, dochter van:
A.E. Feenstra en J. Gerding;
Wouter Marten, zoon van:
J. Veltman en A.M. Weerstra;
Sietske, dochter van:
J. Kroes en G. Schaap.

ONDERTROUWD:

Sible J.M. Huitema, Weststel-
lingwerf en Leeuwkje van der
Zee, IJlst;
Edmond H.J.M. Drenth, ïJlst en
Derkina Nieboer, fJ1st.
GEHUWD:

Arend J. Groeneweg en
Trijntje lJsselstein, ïJ1st.
OVERLEDEN:

mevr. Rinske Scholte,
e.v. J. Wassenaarl
dhr. Thomas de Jong,
e.v. J. Nop;
Hajo Hidde Bijleveld,

81 jaar,

Ae in
JI ' 

'

2 lr.
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Naast de ge- GEVONDEN VOORWERPEN.
zal dr. N.
spreken over

en acupunc-
GEVONDEN:

2 kruiwagens, 1 asemmer (metaal )
1 dameshandschoen kleur zwartl
een geldbedrag van f. 75;--
VERLOREN:

rode sjaal met zwarte strepen,
etui met drie 1ípss1eute1s, zil-
veren dameshorloge met smal zil-
veren bandje.
Deze voorwerpen zljn verloren
c.q. gevonden in de periode 

""Y1 januarí t,/n 7 februarl 1977.
Te bevragen bij de Postcommandant
der Rijkspolitie.
Ook op het Stadhuis bevinden zich
nog díverse gevonden voorwerpen.

ÏNGEZONDEN.

Nu de winter langzaam aan gaat
verdwijnen en de dagen weer gaan
lengen, wat betekent dat het voor-
jaar weer in aantocht isr en wat
meteen betekent dat de huizen
weer met bezemen worden gekeerd,
want het I'h^ushimmeljetr begint
weer, en dat is het eigelijh waar
dit artikeltje over gaat.
We hebben in t'Nij Ylostins" ovV-
dekte straten waarin nogal wat
grote ruimten zi.jn. We hebben a1
veel van deze ruimten opgevuld met
bloemen en planten, maar we hebben
nog behoefte aan rrgroterr planten,
die u straks met hetrrhimmeljett
misschien wel wilt missen, omdat
ze in uw kamer te groot zijn.
Doe ze niet weg want u weet nu
het adres.

P. van Slooten
beheerder "Nij Ylostins'r



Het verschih één tefefoontie.

Bef de schilder even:
Dan komen we eerst bekijken wat ergebeuren moet,
en hoeveel dat gaat kosten.
In overleg met u. En helemaal vrijblijvend, dat spreekt.

S CH I LDERSBEDRI JFlKLOMPENHANDEL

J.c. de VRIES

GALAMAGRACHT ]-3

te1.: 051-55-1387

IlLer lrds lr eu oatlnalrr waard,.

KYPMANTSJES

Te koop: Agfamatic-4OO Pocket-
fotocamera met ingebouwde be-
lichtingsmeter t. e. a.b.
Ylostinslaan 66, IJ1strte1.1296

Te koop: 2 mnd.gebruikte afzuig-
kap, merk: Ruton. t.e.a.b.
Ylostinslaan 66, IJlstrte1.1296

TAXI - CENTRALE

NIEUWENHI'IS - IJLST

Sikko Sjaerdemafaan 10

NIEUW 05155-1900 NfEUW

b. g. g. SNEEK O515O-18888

ZI EKENFONDSVERVOERDER

SCHOOLVERVOER

TROUW- EN VOLGAUTO I S

SPECIALE BRUIDSAUTO

ANTIEKE ROLLS ROYCE 1936
!

BEGRAFENISVERENIGTNG ,,LAATSTE EER" TE IILST
Verzorging van begrafeniasen of cremailes
voor lJlst e.o.

Ongeacht lidmaatachap v€Íentging, veaekering
en nlet leden.
Meldingen dag en nacht bij oÍrdorstaand adres.
Voor alle Inlicfitingen, advl€s, \êrrokering
oÍ lidmaatectap

sj. NIEUWENHUIS,
Sikko Sjaerdemalaan 10
ïJ1st, te1 19OO, b.g.g.

(osrso) 1BBB88

Te koop: Philishave 2 kops
electrisch scheerapparaat
f . 25r-- te bevragen:

Ylostinslaan 66, IJlst
te1. : 1296.

Plaats de volgende keer ook

een Kypmantsje.
Maximaal l-O woorden.

G R A T I S!I!



HET FR]ES MUNT-
KABÏNET.

EN PENNTNG-

Gaarne willen wij nog eens de

aandacht vragen voor deze rruit-
hofrr van het Fries Museum te
Leeuwarden. In het Fries Munt-
en Penningkabinet, dat van 1 mei
tot 30 september van maandag
tot en met vrijdag van 10-L7
uur is geopend en gehuisvest
boven de Frieslandbank te Frane-
ker, worden zoveel mogelijk in
Friesland gevonden munten be=
waard, alsmede in Friesland ge-
slagen munten. Dit laatste ge-
schiedde reeds in de 7e eeuw en
duurde voort tot 1738, toen het
laatste Friese stuivertje werd
geslagen.
Behalve op munten (waaronder ee
vele uít de Romeinse tijd date-
rêÍI1 maar ook de moderne Neder-
landse munten worden verzameld)
legt het Kabinet zich ook toe oP

het bewaren van medailles, Pen-
ningen e.d. die aan Friezen ?ijn
uitgereikt, door hen ziin gewon-
nen of op Friese gebeurtenissen
betrekking hebben.
Gaarne maken wij va'n de ons hier
geboden gelegenheid gebruik een
beroep op de lezers te doen om

dergelijke medailles, ook van
sportprestaties, rrrandel- en
schaatstakken e.d., die vaak in
laadjes verborgen liggen en soms
we1 worden weggegooid, aan het
Kabinet ter beschikking te stel-
1en, omdat zij met elkaar een
boeiend beeld geven van de
Friese cultuur-historie.
Zo zoeken wij ook naar gas- en
honde-penningen van de verschil-
lende Friese gemeentenr o.a. van
ïJlst. Wie ons daaraan kan en
wi1 helpen wordt vriendelijk
tarqoohl. contact oP te nemen

met ondergetêkende of met de secre-
tarie van het Stadhuis. Wij zijn
u daar nu reeds dankbaar voor en
zu1len uit ïJ1st verkregen stukken
graag in dit blad vermelden.

G. Elzinga.
Conservator I'Fries Munt- en
Penningkabinetr', P/a Fries Museum,
Leeuwarden, Turfmarkt 24,
te1. 051-O0-23001.

Boun fan Plattelànsfr., 6fd.
Drylts.

Tongersdei, de 4e febr. hienen wíj
us bijienkomst fan it iendeis-
bistj0r. Troch it hounewaer en'de
griep wienen drr net safolle as
wij went wiener mar it koe minder.
Wat haw we in wi11e hawn. De

frouljue fan it iendeisbistjOr "

hienen it nar goed foarenoar. lrlij

waerden yn groepkes fan ten for-
dield en moasten doe ien fan it
ploegje oankleie mei kranten,
erêpepompier, en noch wat PomPier-
spul. De creaties die rt sadwaende
untstienen hawwe letter showt'
It wie prachtig. De 1e Pr. foel ta
oan de creatie trVoorjaarssymphonietr
Nei de pauze noch in sPultsje mei
blynseach jin paed fine taster'
Èigels stoelen. V
A1 mei al in tige noflike joun'
A11e lof foar de 5 dytt Ynenoar
set hiene.
Op 3 maert haw wij in joun mei
diars fan rrBekend en finbekend
Nederlào".
Dat beloofd ek wer goed to wurden.

it Bistjfir

ÏNLEVEREN KOPIJ VOLGENDE

KYPMANTSJE.

Uiterliik 14 maart 1977.



3ken

M. v. d, Veen - lJlst Manufakturen en komplete woninginrichting

Dames pullits f . 4r75
Kinder pullirs
alle maten en kleuren f. 3r*-
2 naan herensokken
afle kleuren voor f. 5r--
Nrr ureer rro I on keuze in schorter-rvv+vy

met en zonder mouw
'i n katoen en nvf on.

Prima dames en heren tinneroy
(ook grote jongensmaten)
al-leen donkergroen van f.55r--

NU f. 29,50

Mooie gebleemde ffanel
2 pers.

1 pers.katoon 1aken,
alleen rose

kop en schotel nu f.
broodplank f.
grote plastjc emmer f.
fluitkete 1 f.
mooie mokken vanaf Í.

v00R AL u\l/ GORDIJNSTOFFEN,

VITRAGE

EN

VLOERBEDEKKING

ZIT U BIJ ONS GOED!!!!

DE HAAS

BLOEMEN

STADSLAAN

2,25
) '7q
2 '7tr'
tr^ne t Jv

1 '/r-

lakens
+ 1A qR
.,.rvtvv

+ q otrJ.

IIIJLSTER WARENHUISII

M. van der Veen, Galamagracht 5 + 8

tel-efoon: 05155 - 1"229

@ BLOEMEN EN PLANTEN

@ BLOEMSIERKUNST

@ TUINCENTRUM

@ TUINARCHITEKTUUR

@ DIT ALLES IN UW IIE]GEN STADII

BIJ

TEL.: I2O5
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HI]T STADHUIS.

BUREAU GEMEENTEWERKEN

Het zal u wellicht bekend zijn
dat het butreau gemeentewerken
met ingang van 1 februari i.1.
is gevestigd in de zgn.biblio-
theekruimte van het Wooncentrum
I'Ni j Ylosti-nsrr' Ylostinsf aan 1

(naast de hoofdingang). Het bu-
reau is tefefonisch bereikbaar
vÍa het stadhuis' tel-. 1625.
De direkteur gemeentev,rerken en
Áo nnri nlrf en houden met ingangvv vya

van dinsdag 1 maart a.s. elke
dinsciag spreekuur van 9.OO tot
10.30 uur op het bureau yan ge:
meentewerken !

SUBSIDIE VOOR WARMTE-ISOLATIE
VAN WONÏNGEN.

Het Ministerie van Volkshuisves-
ting en Ruimtelijke 0rdening
geeft onder bepaalde voorwaarden
subsidie in de kosten voor ver-
betering van de warrnte-isolatie
van te bouwen en bestaande wo-
ninoên v^\tê1 eigen alS httttfWO-rIrIr6urr, 4vvvvf v*5vrr

nÍngen.
Het subsidie bedraagt voor be-
staande woningen twee negende
deel van de kosten van de voor-
zieningen en voor te bouwen wo-
ningen twee negende deel van de
extra kosten van de voorzienin-
geÍrr in beide gevallen met een
maxómum van f. 666r-- per woning.
Over deze bijdrage ineens be-
hoeft geen belasting te worden
betaald, terwijl deze bij de be-
rekening van het subsidie voor
met subsidie te bouwen woningen
tot een bedrag van f. 3000.--

buiten beschouwing bliift.
Een eigenaar of huurder mag zelf
de voorzieningen treffen, maar in
dat gevaf worden voor de bereke-
ning van de bijdrage alfeen de ma-
teriaalkosten in aanmerking geno-
men. Ook de huurder van een woning,
die zeff, na overleg met de eigenaa
deze voorzieningen treft' komt in
aanmerking voor subsidie.
Subsidie wordt toegekend voor:
êo extra isolatievoorzieningen

aan te bouwen woningen;
b. dubbele beglazing;
o- het aanbrenqen Van een voorvo _,-\-/

ze|uraaml
d. het vullen van spouwmuren met

isolatiemateriaal I

e. het aanbrengen van warmte-iso-
latiemateriaal tegen de bin-
nenkant van een schuin dak, aan
de buitenkant van een plat dak
of op de vloer van de vliering.

Aanvragen dienen te worden inge*
diend bíj de Directie van de
Volkshuisvestingr Willemskade 27
te Leeuwarden.

SPORTZAAL TJLST.

Sinds begin januari wordt op het
sportveldencomplex gebouwd aan
de sportzaal voor IJlst, die p" s
minus 15 september 1977 speel-\-
klaar zal moeten zíjn. Dat een
dergelijke sportzaaf er kornt
wordt door ons allen als iets
vanzelfsprekends beschouwd. Het
Mienskipsh0s voldoet niet meer
aan de eisen en nu komt er dan
een prachtige sportzaalr met een
ruimte speelha1, goed ingerichte
kleed- en wasruimten, een ruime
kantine en al-les wat er verder
bijhoort. Niemand staat echter
stil bij de kosten en hoe dit
betaald moet worden, want uit-
eindelijk zul1en wg di! met

vervofg bl-z. 7



efkaar moeten opbrengen. Om u

een indruk te geven van deze
kosten geven wij u onderstaand
ovèrz i cht.
De totale kosten bedragen
f. 1 . 345. 00O , --. De bouwkosten
zijn met f. 1.089.94O,-* de
hoogste kosten. De ondergrond
mat hi ihehnnpnd terrein koSt
f. II4.7OOt--t terwijl de in-
richtingskosten geraand worden
op f. 14O.360r--. Deze kosten
worden in 4O jaar afgeschreven
(rente en affossing) en de in-
richtingskosten in 1O jaar.
De jaarlijkse lasten van de
sportzaal komen hierdoor op:
rente en af lossing f .159.l-49, 50
onderhoud ( beheer-
der), gàsr water,
el-ectrisch etc. JF.50.000r50
Totale jaarlijkse
kosten f.2O9.150,--
Hoe moeten deze kosten nu be-
taal-d worden? ïn de eerste
plaats wordt van het Rijk een
vergoeding ontvangen voor het
gymnastiekonderwijs van de scho-
1en. Deze bijdrage is jaarlijks
f. 83.700r--. Hiernaast wordt
van het Rijk nog een bijdrage
ontvangen voor exploitatiever-
goeding, opbrengst zaafhuur, op-
brengst kantine. Geschat wordt
dat dit heriras maximaal
f. 15.000 r-- zal- zijn, waardoor
het nadel-ig saldo per jaar
f.110.45Or-- bedraagt. De ge-
meente moet jaarlijks dus een
bedrag van f.110.450r-- bijpas-
sen om een sportzaal in stand
te houden. We kunnen daarom rus-
tig stellen dat de gemeente aan
de gebruikers van de zaal jaar-
lijks een bedrag aan subsidie
verleend van f. 110.450r--. Dlt
bedrag moeten we met zrn allen

in de vorm van belastingen op-
brengen. \,Vij hopen u met het
vorenstaande een indruk te heir-
ben gegeven van wat er finan-
ciëel gezien komt kijken bi j de
bouw van een dergelijke sport-
voorziening, waardoor wij wilfen
aantekenen dat deze bedragen
geraamde bedragen ztjn, die naai-
alle waarschijnlijkheid aan de
lage kant zijn.

CULTURELE RAAD ]JLST.

In de Cul-turele Raad bestaan
rnomenteel- 2 vacatures, welke op
korte termijn vervuld moeten
worden. 0m een ieder in de ge-
legenheid te stelfen aktief
deel- te nemen aan de aktivitei-
ten van de Raad bieden wij langs
deze weg aan iedereen de moge-
lijkheid zich beschikbaar te
stellen voor de Cuf turel-e Raad.
U kunt zich daartoe opgeven, mon-
deling of schriftelijk, bij
mevr. M.A. Wijbenga-van der
Maufen, Eegracht 95, te1.1614,
die ook graag de nodige infor-
matie zal verstrekken.

RECREAT]ETEAMS.

Dp =fopl nnpn ianon i c l.i idonq

de zomervakantie gedurende 1

à 2 weken een recreatieteam
werkzaam geweest om de jeugd
gedurende deze periode bezig
te houden.
Ook dit jaar zou weer een der-
gelijk team beschikbaar moeten
zi jn en dan wel, indÍen rnogel ijk,
een team uit lJlst.
Daarom verzoeken wíj enige en-
thousiaste f Jlsters, die bere'i cl

-i ih in Àa znmalvakantie ditárJrr frr

werk 1 à 2 weken te doenr een
team te vormen, bestaande uit

vervols b1z.1o



VRIJE KIBZERS ]JLST.

Binnenkort zal de heer D.J.
Toornstra in verband met zijn
benoeming tot directeur van een
huishoudschool in EPe de gemeen-

te IJlst en daarmee de Vrije Kie-
zers IJlst verlaten.
Gaarne wi11en wij langs ileze weg

de heer Toornstra bedanken voor
het vele werk, dat hij voor deze
groepering heeft verricht en
voor zijn deskundige inbreng'
Wij wensen de heer Toornstra
veel succes in nieuwe werkkríng'

Vrije Kiezers IJlst

Yem

huflseflg@nlar@m flUlst

De Verenigine van Huiseigenaren
IJlst houdt oP dinsdag 1 maart
a.s. om 20.00 uur in I'Het WaPen

van IJfst!'de jaarlijkse leden-
vergadering.
De agenda voor deze avond luidt
afs vofgt:
1. 0pening.
2. Jaarverslag secretaris.
3. Jaarverslag Penningmeester.
4. Bestuursverkiezing :

vacature A. Das
vacature D.J. Toornstra
kandidaten:
S. Bakkerr Bus6straat
(toekomstig bewoner De Rat)
R. Pais, Yfostinslaan.

5. Bespreking enquête Centrale
Antànne Inrichting.

6. Rondvraag.
7. Sluiting.
Tegenkandldaten voor een be-
stuursfunktie kunnen tot een
half uur voor de aanvang van de

vergadering bij het bestuur v/or-
den ingediend.
Wij hopen weer oP een goede oP-
komst van onze feden.

Het bestuur.

VERENIGING

v
'TNIFELHUSKE

Galamagracht goa

IJLST

START KREATIEF CENTRUM IT NÏFEL-
HOSKE.

Na vele avonden van hard werken
van de vrijwilligers van het
Nifelhóske aan de Galamagracht
Írro 90A 1s het gebouw, wat een
totaal ander aanzien heeft ge-
kregen, praktis ch k1aar. Er zijn
nog wat kleinigheden die moet -

worden afgewerkt, maar nu a] \É
te zien dat er iets moois van
gemaakt is. De mensen van de ge-
meente hebben ervoor gezorgd dat
de buitenkant er verzorgt uitziet,
Er is een nieuwe Pu{ ingekomen'
met drie ramen en kleine ruiten.
Ook de stoep is in traditionele
stijl met paaltjes gemaakt.
Inwendig is afles grondig gewij-
zigd. Er zijn werktafels gemaakt.
Er is een fijne houten vloer inge=
legd en er zi-jn toiletruimten van
decoratieve stee: 

fiïï:.ïtu.



VERSLAG VAN DE WERKZAAMHEDEN
VAN DE ADVIESGROEP HUURAAN-
PASSÏNG 7977.

Op 15 februari 1977 kwam om
8 uur I s avonds op het Stad-
huis van lJlst bijeen de Ad-
viesgroep Huuraanpassingen.
Op instigatie van het Mini-
sterie van Volkshuisvesting
en Ruimtelijke Ordening werd
in 1976 deze overleggroep
van huurders en verhuurders
door burgrmeester en wethou-
ders van IJlst ingesteld.
Deze overleggroep bestaat
voor 1977 uít de navolgende
personen:
C. de Voogd van der Straten,
Bockamastraat 28, vertegen:
woordiger van de l,t/oningbouw-
vereniging ïJlstr voorzitter;
J.L. Ronner, H. Huizenga-
straat 21, vertegenwoordiger
van de gemeente IJlstn secre-
taris;

Aspe cten Maatstaven

Ba

drs. S.T. Castelein, Galama-
gracht 29, vertegenwoordiger
van de overige huiseigenaren,
die woningen verhuren, alge-
meen adjunctl
T. Boersma, Sikko Sjaerdema-
laan 33 en H. Schilstra'
W.M. Oppedijkstraat 22' ver-
tegenwoordigers van de Huur-
dersvereniging IJlstr 1edenl
C. Bosna, Stadslaan 16 en
A. Zijlstra, Galamagracht 21'
adviserende l-eden;
Door de voorzitter wordt het
plotseling overlijden gememo-
reerd van de heer T. de Jongt
die in 1976 afs vertegenwoor-
diger van de niet georgani-
seerde huurders aan het over-
1eg-dee1nam.
Met betrekking tot de factor
ligging en woonomgeving' als
bedoeld bij punt 10 van de door
vorengenoemd Ministerie voor de
huuraanpassingen in 1,977 voorge-
schreven waarderingsmethode, werd
het navolgende overwogen en na eni-
ge diskussie besloten.

Punten
mLn. normaaL

1-.

2.

Aankledings-
groen

Qnoa'l oê'l êgên-vyvv+èv

he id

3. Kleuterschool

niet aanwezig
in beperkte mate
in ruime mate
niet binnen loop-
afstand
binnen loopafstand
op korte afstand
niet binnen loop-
afstand
binnen loopafstand
op korte afstand
niet binnen loop-
afstand
binnen loopafstand
op korte afstand

4. Basisschool



Á

6.

4
o

7.

a

Winkels voor
levensbehoef-
ten

Parke erge 1 e-
genhe i d

niet binnen 1oóP-
afstand
binnen looPafstand
op korte afstand
niet vofdoende bin-
nen redelijke afatand
voldoende binnen
redelijke afstand
in ruime mate binnen
redelijke afstand

Verkeersover- veef
last en -on- weinig
veiligheid geen
Hinder van be-veel
drijven weinig

geen

Totalen der waarderingsmaatstaf

Ten aanzien van de aspectenr aan-
geduid net de nummerÊ 1 tot en met
6 vindt de overleggroep het niet
nodig hiermede tot in finesses in
de publiciteit te treden' omdat
aan de hand van de zo juist over-
eengekomen en hiervoren genoemde
aspecten, maatstaven en Punten:
waardering oP objectieve wijze
bepaald kan worden hoeveel Pun-
ten aan een bePaalde huurwoning
dienen te worden toegekend.
Ten aanzien van het aspectr aan-
geduid met nummer 7 (verkeersover-
last en -onveiligheid) wordt t.a.
vo de puntenwaardering bepaald dat
4o de bewonere van de huurwoningen
in de W.M. OpPedijkstraat en de

Stadslaan, alsmededde Eegracht
en de Galamagracht veel te 1ij-
den hebben van verkeersover-
last en -onveiligheid;

b. die van de huurwoningen in de
Jurjen Hoomansstraat, de Sikko
Sjaerdemalaan en de Ylostins-
laan weinig' en

c. die van de huurwoningen in de
overige straten en lanen geen
noemenswaardige hinder hebben
van verkeersoverlast-en -onvei
lighe i d .

Ten aanzien van het aspect, aan-
geduid met nummer 8 (hinder van
bedrijven) wordt t.a.v. de punten-
waardeting bepaald dat:
êo de bewoners van de huurwoninger

van de Jurjen Hoomansstraat l-3
t/n 21" veef hinder hebben van
bedrijven;

b. die van de huurwoningen in
de Rinnert Anemastraat en de
Julianastraat weinig en

co die van de huurwoningen in de
overige straten en lanen geen
noemenswaardíge hinder hebben
van bedrijven.

Besloten wordt aan het vorens ln-
de de nodige publiciteit te geYen.

ev
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voorl-opig bestunr nu afvast een- De volgende keer wordt de nor-
ieder bedankenl want zonder deze male kontributieregeling gehan-
hulp was er niets van terechtge- teerd. Tevens verzoeken wij u
komen. de kinderen de lidmaatschaps-
Om het lopende seizoen, wat toch kaart mee te geven.0m besciradi-
al erg kort is door de bij de voorging te voorkomen kunnen er

Dit al-1es is dankzij enorme in- 9

spanning van een groo.t aantal vrij-
willigers vaak tot op de late
avond tot stand gekomen !

Voor al dit werk wi1 ik namens het

bereiding opg,el-open vertraging
niet nog korter te maken vterd
sloten om te starten zodra dit
enigszins mogelijk was.

cursus voor de kinderen van de
fagere scholen.

lijkheden voor een tweede avond
zoeken" De kleicursus door JaaP

viseerd worden. Na enige tijd
kwamen er zelfs nog 5 bij. On-
danks de overvo]-l-e zaal werd er
naar hartelust geboetseerd en

Bij het kl-eien zijn oude doeken
noodzakelijk. Wanneer u uw kind

ontstaan, De eerste groep strrr. I

dan om half twee en de tweede-
om 3.OO uur.
We hebben de eerste keer gerr'-
kend al-sof iedereen 1id is.

voor f. O,25 plastic hoesjes
be- worden gekocht aan de zaal.

Volledigheidshalve híer nog
even de tarieven lidmaatschap

tíoneren en b.v. kursussen voor
leerlingen van het voortgezet

per keer. De meerdere kinderen uíl
6'en sez,in welke lid is betalen

de maandagavond van 8-10 uur.
Deze kost alf-in voor 10 lessen
f. 60r-- en start a11een bij
voldoende deelname.

terecht tijdens de kursussen
bij tt Nifelh^uske of de vol-

VMaandag 14 en woensdag 16 febru- per gezin per jaar f . 7,5O.
ari hebben we een geweldige start Pas als elk gezin in lJlst lid
meegemaakt van de knutsel- en klei- wordt kunnen we maximaal funk-

De vrije knutselcursus onder lei- onderwijs organiseren. U zult
ding van Atte Tiersma, Ane Kootje, begrijpen dat ondanks de belange
Anouska Postma en Piet Hoogeveen loze hulp van kursusleiders
startte met 19 kinderen die na voor de kindercursussen het
l-O minuten met volledlge overgave toch geld kost. We rekenen op U.
aan het zagen, tekenen en schil-- A11e kursussen voor klnderen
deren v/aren. Wanneer de groeP kosten voor leden f. 1r-- per
groter wordt moeten we naar moge- keer en voor niet-leden f. 2t--

de Best met assistentie van Alie f. Or75. De kursus op maandag-
bij de Weg op de woensdagmiddag avond loopt tot + eind mei. De

was een geweldig succes. Er ston- boetseerkursus tot eind april.
, den 35 kínderen voor de deur! U kunt zich opgeven voor een
\/--- Natuurlijk moest er toen geïmpro- boetseer- en pottebakkursus op

ging iedereen voldaan naar huis. Voor afle informatie kunt u

volgende keer wat oude lappen wi1 gende adressen:
meegeven, gpaagt Ook flesjes, jam- mevr.A.bij de Weg, Ylostins-
potjes enz. zijn welkom. l-aan 73, te1.1772;
Volgende keer zullen we trachten de dhr. A. Kootje, Bockamastr'16;
g"oËp in tweëen te splitsen, zodatdhr. C. Schoutenr Kearnstien
er 2 groepen van + 20 kinderen nr' t7 ' teI'I725;

mevr.A.Kragt, Harinïmaweg 5'- 1??Z
ÁLrn P [{óósêwêên. GaLamaq-t. Zq, J O /
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minimaal 2 personen, zowel manne-
lijk als vrouwelijk of gemengd.
Nadere informatie hieromtrent
kunt i.i verkri j gen b i j mevr. M. A.
Wijbenga-van der Meulen, Ee-
gracht 95, tel. 1614, oP welk
aclres rir zich tevens kunt aan-
me 1den.

STAi'.iFR1ES, AFD. GYMNASTlEK.

Dit is de eerste keer van dit
seizoen dat u in het Dryltser
Kypmantsje iets over de gymafde-
ling leest.
Een oplettende lezer zal ongetwij-
feid de prestàties van onze leden
in de Leeuwarder Courant en in
het Friesch Dagblad gelezen heb-
ben.
0p de voorgrond traden onze beide
Friese kampioenen Johan Peter
Nooitgedagt en Joop Bakker bij
jongens en heren. Bii de groePs-
wedstrijden op Fries niveau zit-
ten we steeds op een tweede of
derde plaats.
De jongens van IO-I2 jaar waren
?a hi i tnoqf pl trrr ncn- Ri i dev-J"-J

verenígingswedstrí j den minitramp-
vafmat zat er een 3e plaats voor
de ionsens in en een 2e voor de
heren. Bij de langemat werden de
heren echter we1 kampioen. Enige
achtergrondinformatie : Stànfries
haaft rran do oehp'l e nnnrlinnie

wel de meest aflroundturners
dqan r^r-i i mpt a'lle rreren-iclings-

wedstrijden met het grootst aan-
tal individuele turners aan de
Friese turnkampioenschappen mee-
dnen- í)n narrnnnivear ídit is een'y \ u+ v

pedee l te van dê rrrnrli nni e ï'r i gg-yr v w rrrv4

land, wjj zitten in rayon Sneek)
tellen we ook mee. De meisjes be-
haalden een 3e prijs bij de
groepswedstrijden; de jongens bij
lange mat en kastspringen de 1e

prijs, terwijl Egbert Schuurmans
3e en Siebren Abma 5e werden b,ij

een totale deelname van 30 jon-
gens.
Met Rimmer Abman Jan Bergstra,
Thljs Schumacher en Lieuwe Berg-
stra vormen we met eerder genoem-
de jongens onze springgroepen op
minitrampvalmat, lange mat en
paard.
Op 18 februari hebben de heren
an jongens een demonstratie in de
Sneeker sporthal op uitnodigíng
van de g.v. Advendo gegeven, t,er-
wijl Makkum op 26 februari de.-
ionsens en heren verwacht.
Helaas kunt u onze oudere afde-
Iing zowel dames al-s heren dit
voorjaar op een uitvoering niet
zien werken. VIe hebben besloten
Ái l- maf do nnar '-y-^]1ng van onze
nieuwe sportzaal te doen. Twee
uitvoeringen naast talrijke ande-
re evenementen is iets te veef
van het goede.
Mochten er in IJlst ínstantiets
zijn die dit voorjaar bepaalde
evenementen organi-seren, dan
zi in r^ri i alfi id honeirl . zArrrêlzrJlr wrJ qr uf J

binnen a1s buiten' om hier met
-spectacul-aire nummers aan mee
te werken.
Onze jeugduitvoèrlng is, wann^er
het Kypmantsje verschijnt, a\--,
weer geweest en zoals voorgaande
jaren zaL het zeker weer een
geslaagde avond zijn geweest.
Op 12 maart zíjn, wat betreft
de jongens en meisjes 10-12 jaar,
de laatste wedstrijden van dit
seizoen te Makkum.
Het staat nu al vast dat we er
weer met een groot aantal naar
toe gaan, want efke zaterdag-
morgen wordt er door onze lei-
ding mevr. 0singa, Albert en
Lieuwe Bergstra geheel in eigen
vrije tijd extra voor getraind.

zia ln1ry.- l1
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7.i in cr dan 991,1 Ouders die met deu r J rt vr

jeugd naar Makkum wÍ11en rijden,
dan pr+as- en seef het dan zosurl èÀ usbt v.a èvv4

spoedig nogelijk even door.
Bij sportvereniging Stànfries
is het bekend dat er voor ver-
schill-ende lesuren een ledenstop
is ingevoerd' welke natuurlijk
onmiddel1i jk wordt opgeheven bij
ingebruikneming van de nieuwe
sportzaal. Toch hebben wij bij
onze gymafdeling wat de betreft
de damesgymnastiek op maandag-
avond nog plaats en ruimte voor

\- een aantal enthousiaste nieuwe-
lingen. Vanaf de leeftijd l-8
jaar en ouder wordt er van 9 tot
1O uur les gegeven door Albert
B ergstra.
Wij zijn van plan om tijdens de
les jongens en meisjes vanaf 12
jaar te vragen die geïnteres-
seerd z.i in i n een kursus voor-
turnen, om daarna te assisteren
#j .iÁana ria l eSSen. DeZe kuf SuSvfJsvrrp uv

mag op kosten van de vereniging
gevolgd worden.
Mochten er in lJlst jongens,
-^i ^ j ^^ ^r ^rrdenpn zi in di e hief-lllËrÈJYD vt vuuEr srr áJJlr urs
voor voelen, laat het ons weten
en wij lichten u gaarne in.
Ook senioren gym, zowel dames
1als heren trimmen met groot

Venthousiasme. De heren o.l. v.
de heer N. Bergstra hebben 15
februari deelgenoÍnen aan een
volleybaftoernooi en de dames
gaan straks weer naar Workum
voor een recreatieve middag.
Wanneer we wat verder in de toe-
komst kijken dan kunnen we u
reeds mededelen dat naar alle
waarschijnlijkheid volgend jaar
in dd nieuwe sportzaal- de Friese
j ongenskamp ioenschappen zuf len
worden gehouden.

VERENIGING STADSFEESTEN IJLST

De VerenÍging Stadsfeesten
IJlst houdt op dinsdag B maart
à.sr des avondg 8.00 uur ln net
Wapen van fJlst de jaarlijkse
1e d enve rgad er i ng .'
De agenda voor deze avond luidt
a1s volgt:
1. Opening.
2. Jaarverslag secretaresse.
3. Jaarverslag penningmeester.

Verslag kascommissie.
4. Pauze.
5. Bestuursverkiezing: @

aftredend: B.D. Diepenveen
D.J. Toornstra
H.A. Visser

6. Bespreking programma Stads-
ï eesren LV / / .

7, Rondvraag.
B. Sluiting.
In verband met enige belang-
rijke agendapunten is uw aan-
wezigheid dringend gewenst.

^ 
n; + ^,.*+ 1-^1^^^f-|_ ^^.i n^ +^^v uf u p urr u ugrruvr u EIlrÉg uug-

lichting. Het ledenbestand van
de vereniging loopt steeds mee
terug, terwijl het steeds moei.-
lijker wordt medewerking te ver-
krijgen voor het organiseren van
arranaman#an +i 'idenS de StadS-UIJ

feesten.
0m deze redenen is een bespre-
king belegd met de voorzitters
van de buurtverenigingen om Lret
bestuur van de Vereniging Stads-
feesten geheel of gedeeltelijk
te vormen uit personen uit de
buurtverenigingen. Tijdens deze
vergadering zal besfoten moeterr
worden hoe de Vereniging in der

toekomst zal blijven fungeren.
Uw aanwezígheid is mede hier-
door zeker gewenst.

D e Gvm. co4U!,l_Ê_E :!S-r-- Het bestuur.
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SAMENWERKING IN DE HUISARTSBN_
PRAKTIJK TE IJLST.

Vanaf medio februari !977 werkt
jn de huisartsenpraktljk van
rlokter E. Sietsma te IJ 1st, dok-
ter E. Drenth in de Praktijk
mee. De bedoeling van deze sa-
menwerking is om de drukke Prak-
tijkwerkzaamheden voor één arts
te verdelen over beide voornoem-
de huisartsen om zodoende voor
.i aÁano ncl-i onf a a^aÀ.-..- een zo Soeu moge-
'I i ilza mcd i cnho rronznnoi no l_ c

waarborgen.
Todano nal-i ant hopfl. da rrni iav ys v

keuze wie z I n huisarts za1 wor-
den. Er zaL naar gestreefd moe-
ten worden dat beide artsen ge-
lijke werkzaamheden hebben.
Over de definitieve regelingen
ín deze zaL iedere patient in
het naiaar een brief ontvangen
waarna ieder z i jn persoonlijke
voorkeur voor één van de artsen
kenbaar zaf kunnen maken.
Tot slot dient nog te worden op-
generkt dat de diensten tussen
de beide artsen verdeeld worden.
Via de bekende dokterstefefoon
-1263-kunt u altijd direkt ge*
waar worden wie de dienstdoende
arts is.
Afspraken voor spreekuurbezoek
en aanvragen voor visites kunt
u - net als nu - het liefst
ts-morgens met de assistente
regelen (tussen 8.30 - 9.30 uur).
Tussen half twee en twee kunt u
één van de artsen direkt per
tel-efoon bereiken.

I{AT IS EN \í]L HET C.D.A. NU
g ] GENLIJK?

Het duurt nog maar enkele maan-
den en dan kan en mag iedere
Nederlander, die de stemgerech-

t i oda l aa Êt i id lraof l- rrrêên t-onutéu\ Ju i,uLr ut

stembrrs paan om de gewenste Derso(
naar zijn mening te stemmen.
Niet all-een voor de ouderen maar
nnlr rrnnn jp j6paanan za1 1-.^+ .u-.t{€!'ëíl Zà.1 fleI On-
dó+,.,i ifa rÁ h^ó-i I .i ik zi in om eerró\ uvvr rJr\ arJrr vlr L\

keuze te maken, want misschj-en
i< nnli.|_ielr hcd^- "-__rlJVen en voor
nol i tiek belansstel l ins onlrren-
oên rÀrêl mnei I i iker dan dat We

denken, de pofitieke stormen van
en in de laàtste weken waaien
nogal hard.
Tor:h w-i I l en rui j aan nnnnan dll

aan dd ouderen, maar ook vooÈ11
^an 

jp innocnon ^i-^Á^^uurf uv JvrrÉ!r urr vrr "P j1a1lP93ër
15 maart a.s. het Mienskipsh0s
te bezoeken.
Spreker op deze avond is de Wel-
edelgeleerde Heer Drs. Rinse
Zijlstra, burgemeester van Smal-
lingerland, die deze avond za1 spr
over het C.D.A.
Voorwaar een groot man Ín een
kleine stad, de propaganda-kom-
missie van de kiesverenigingen
A.R.P.- C.H.U. en de K.V.P. re-
cin manan hianmao aên cnaÁa!rrr 6vvuv

c nnalron f o hal'rhan rr i ]-oannd i od9ytvl\vrqfUÉvl]vuréu

en zoals ten Cate onlangs in het
hoofdartikel van de Leeuwarder
Courant schreef: een man met
moed en enersie en een schaa'
*^-l- ,,; j+ ^^+^- \/
lll9u vf JI I,vuEll.

Er is gelegenheid tot het stellen
van vragen, dus voor of tegen,
u bent van harte welkom.
Tot ziens op 15 maart a.s. t

rs-avonds om acht uur, laten
wij proberen het Mienskipshfis
vof te krijgen met ouderen, jon-
geren, dames en heren.

Kiesverenigingen A.R.P.-
C.H.U., IJlst

en de K.V.P, regio, afd.
Sneek.
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Iedere dag vers: Groente

Fruit
Aardappe len
Zuive 1

Vl-ee swaren

IGLO diepvries
Brood van de WARME BAKKER

Cn GEBAK.

ELZINGA

WIJ GAAN

MARKT IJLST

DOOR

LAGE

MET ONS

PRIJZENPLAN ! !

Vers vlees en vleeswaren
brood en gebak

d iepvr ie s

Sttzo r enz.l,'!,

SPECIALE DROGISTERTJ

EN KOSMETICA-AFDELÏNG

LET OP

ONZE

WEKELIJKSE FOLDER! ! !

de voordeelmarltt
Voor al- uw:

Kruidenierswaren
groenten en fruit

SPEERS
VOORD

MAR
Stads]-aan 2

T R AIS
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K T!

, te1. : 1206

ANNA SCHRAA-VAN POPTA

GEDIPLOMEERD PEDICURE

GEEUWKADE 11, IJTST

EXCELSIOR STOFZUIGERS

NU VAN f 285,--VOOR f 225,-_

f 36O,--VOOR f 265,__

A. SIJPERDA, IJTST
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VOGELWACHT ]JLST - OOSTHEM

Het ligt in de bedoeling dat de
Vogelwacht IJlst-Oosthem haar
jaartijkse l-edenvergadering zal
trouden op vrijdagavond 25 fe-
bruari 1'977 in het WaPen van lJlst
te IJlst. Aanvang kwart .voor acht.
Naast de gebruikelijke agenda-
punten, welke zoveel mogelijk
voor de pavze aan de orde koment
hebben wij de heer Franke uit
Eernewoude bereid gevonden om

zijn diaprogramma te vertonen
over de vogels in Friesland.

Veel leden zuflen de heer Franke
wef eens vaker meegemaakt hebben
en wij kunnen u dan ook garande-
ren dat u er geen spijt van zult
krijgen dat u deze avond vrij
houd voor de Vogelwacht.
Ook nibt leden zijn van harte
wefkom. U kunt zich dan op deze
avond alsnog opgeven als lid
afs u daar interesse voor heeft.
Houdt u zoveel mogelijk deze
avond vrij en komt in zorn
groot mogelijk aantal.

Het Bestuur \É'

Het heeft lang geduurd dat de
Tennisvereniging (opgericht in
augustus 1974) iets van zich
heeft laten horen. Nu is er
goed bericht. IJlst heeft momen-
teel twee tennisbanenr waarop we

deze zomer volop kunnen sPelen"
Het bestuur is druk bezig met de
voorbereidingen van exploitatie
en training. 0m tot een juist
standpunt te komen, wil zii
graag vernemen met hoeveel l-eden
dit seizoen kan worden gestart.
De tennisvereniging stelt zich
vooral tot doel ' het tenni.sspel
in IJlst tot een betaafbare
sport te houden en het embfeem
ttelitesportrr uit te wissen.
Doet u ook mee?

IJI-sters, die zich enige jaren
geleden a1s lid hebben gemeld,
dienen zich wederom op te geven.
U kunt gebruik maken van onder-
staande strook en Ínl-everen bij
de dames J" Visser' Sikko Sjaer-
demal-aan 4O en T. de Vries, Ee-
gracht 76" Ook is tel-efonische
opgave natuurlijk nogelijk
(1502).

In haar eerste jaarvergadering,
te houden op dinsdag 8 maart
ê.so te 20.00 uur in rtHet Wapen
van lJlsttt zal het bestuur haar
definitieve plannen bekend maken.
U bent hartefijk welkom op dí-e
bijeenkornst. \-,

Het bestuur
van de Tennisvereniging ïJlst.

LIDMAATSCHAP TENNISVERENIGING.

Naam:

o.oo. ae .troooa

aa..a aaoaoaaoa

ooooc aoa.aaaaaaoaoa

aaaaa aoaao..aaaaara

@ tot junioren behoren jeugd
Inleveren voor

17 jaar en studerenden,
a.s.

adres:
.aaoa

jun./sen.@

ir e neden
8 maart
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Onderstaand treft
verantwoording aan
kl-aas intoctrt f 9ZO.
Uitgaven:
Strooigoed e.d.
zaalhuur
Fí l-mhuur
Portokosten
Huur costuums
Schminken
Consumpties e.d.
Totale kosten
Inkomsten:
Verkoop kaartjes
Bijdrage nn

Totale inkomsten

u de financiê1
van de Sinter.

f .747 ,49
f . '25,--
f. 58,39
f. 8r15
f. 57r50
f. 3or--
f . 27.--
f.353 r44

f ,279 , --
f.8o,--

!,
t UW SLAGER staat iedere dag voorI' u klaar met VERS VLEES

ADVERTEER IN DIT BLAD I I

Natuurlijk vullen wij ook uw
dlepvrlee met 1e kwaliteit
JONG RUND. oÍ VARKENS-
VLEES

Alles gesorteerd en verpakt zonder extra kosten.
Praat of bel even met

$lagerii t Ziilstra
telefoonl309

Er is dus een positief saldo'
van f. 5156, wel_k bedrag vo1-
gend jaar gebruikt zal worden.
Gaarne wil1en wij iedereen har-
telijk danken voor de verleende
medewerking, waardoor deze mid-
dag volledig geslaagd is,
tl}ii hopen ook dit jaar weer op
een ieders medewerking te mogen
rekenen.

E. Hekman
R. Pais.

Ik zoek voor de maanden april,
mei en juni (stage)

TEN GEMEUBILEERDE KAMER I4ET

KOOKGELEGENHE ID

in IJlst of omgeving

Geeske Hyn
Verweistraat 55
Groni ngen

Tel. 050-2538i3

B0illlssPltRBArI

DE BAI{K

de hoogste rmto

Stadslaan 51, telefoon
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BAR,>it dryltCer
kypmantsje"

DE BAR WAAR GEZELLIGHEID HOOGTIJ VIERT I I

BILTTJKE PRIJZENI I

snacnhr,.deWitte Kat,,
VOOR: BAMI - NASI - KROKETTEN -

SALADES (groot en Klein) - FRITES _

HALVE KÏP - SATE - VERSCHILLENDE

SOORTEN BROODJES. KWALITEIT IS ONZE RECLAME t I

HEEFT U KLACHTEN, ZEG HET ONS.

BENT U TEVREDEE ZEG HET ANDEREN.

E. de Jong' te1. 1388.

SRV Zuive lservi ce .

Bij 3 fles SRV frisdrank in g1ês forgees,

en ek noch foar rekl-ame-Priis !

SRV sinas fan ]-O7 foar 99

SRV cerise en cassis fan 149 foar l-39

SRV up en cola fan 79 foar 89

SRV pits fan 498 foar 459

AMSTEL pils fan I4B4 foar Ll-79

SRV jus drorange 2 fI. foar 169

en de molkboer bringt it Jo thfis:

N. Waltje, ti11.: 1397

PLAATSELIJKE MIDDENSTANDERS, MAAR OOK BEDRIJVEN KUNNEN

ADVERTENT]ES PLAATSEN OM DIT BLAD TE STEUNEN.

ook

om

mee

te
nemen


