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VAN DE REDAKTIE,

De vorige uitgave van het KyP-
r.-,rantsje is bij wijze van proef

in een kl-einer Iettertype dan
anders verschenen. Deze Proef
mag echter niet geslaagd worden
genoemd, om welke reden dit de
eerste en tevens de laatste
keer is geweest, dat het KYP-
mantsje in deze uitvoering is
verschenen. 1n het vervolg zult
u dit blad weer in de oorspron-
kelijke vorm zien verschijnen.

VACATURE CULTURELE RAAD

de heer Wagenaar of kan inlich-
tingen krijgen bij de voorzit-
ster, telef. 1-614. Uit een voor-
dracht aan het college van burge-
meester en wethouders kan
genoemd college dan iemand be-
noemen.

GEMEENTE

IJ LST

De jaarlijkse colfecte voor het
Nederlands Astmafonds, die ge-
houden werd in de week van
april heeft f.610'95 opgebractrt'

vervo:-.g Ytlz. ?.

VAN DE CULTURELE RAAD.
RE INIGINGSDIENST .

Wij herinneren u aan de foto-
wedstrijd, die als onderwerP Dringend verzoeken wij u glas-
t'rekreatietr moet hebben. TOt scherven en flessen niet in de

en met augustus heeft iedereen plastic vuilniszakken mee te
de tijd een plaatje te schieten€even mèt de reinigingsdienst.

. _.wart-wit en kfeurenfotors zijn Glasscherven en flessen graag
-welkom. Hoe en waar u moet in- verpakken in dozenr daar het

leveren hoort u in één der vo1- personeel van de reinigings-
gende Kypmantsiets. dienst anders het gevaar looPt

ernstige verwondingen oP te
1open. Houdt u hier rekening
mee!!

Door het overfijden van ons Iid
H. Boer, is er een vakature in
onze raad ontstaan.
Ieder, die denkt dat hij deze
lege p laats zal wí l- len en kun-
nen innemen, wordt verzocht zich
te melden aan het stadhuis bij

ASTMACOLLECTE 1977.
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vervolg van blz. 1.
Alle gevers en medewerkers

harteti-jk dank.
Namens het Nederfands Astma-
fonds '

M. Kempenaar-Verhoog.

TAALBEVORDERINGSPROJEKT 1977

In het najaar van 1977 zijn we van
plan om weer een taalontwikkelings-
projekt op touw te zetten.
De voorgaande jaren is gebleken,
dat zoiets we1 in een behoefte
voorz i et .
Het gaat hier hoofdzakelijk om

ouders met kinderen in de leef-
tijdsgroep van O tot + 6 jaar.
De kursus bestaat uit 5 avonden'
waar o.a. sPel en sPeelgoed,
boekjes en voorlezen besProken
wordt.
De avonden worden geleid door
een deskundig medewerkster (K'
en O. ). irtie belangstelling hier-
voor heeft, kan zich oPgeven door
onderstaande strook in te vul-
len en bij 66n van ondergenoem-
de adressen door de brievenbus
te gooien.

Nadere inlichtingen worden ver-
strekt door:
Coby Sluyter 

'te l. 1649;
Ineke Brand,
straat 17;
Aafke van der
straat 5;
Mieke van der
32, te l- . l-691- ;
Ineke Hagens, Sikko Sjaerdema-
Iaan 4, tel. I7Q4.

Boun fan Plattelànsfr.
ofd. Drylts. 

\-,
Tongersdeitoinoarnr 21 meie
hienen wij in saneamde kofje-
moarn. Mei gewoan Praeterij en
it ruljen fan stekjes, en it
bewunderen fan i-t fitstalde gud
dat makke wie op de cursussen,
wie de moarn sa mar om.
Troch de betoefte lieding fan
mevr. Jaspers hienen wij drr
gjiniens erg yn dat de Yn-
liedsterr mevr. Boumar net
komme koe.
Spyti-ch dat net mear leden dit
efkes mei meitsje koenen (of
woenen).' vervoi'g blz.4.

Ylostinsl-aan 27,

Jan Nooitgedagt-

Ploeg, Bernhard-

Mare1, Eegracht

HIERLANGS AFKNIPPEN

Naam:

Adres:....

Leeftijd kind(eren):

De strookjes dienen v66r L2 .juni a. s. ingeleverd te worden.
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Stadslaan 51, telefson 1245
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UUí SLAGER staat iedere dag voor
u klaar met VERS VLEES

Natuurlijk vullen wii ook uw
dlepvrles met 1e kwaliteit
JONG RUND- oí VARKENS-
VLEES

Alles gesorteerd en verpakt zonder extra kosten.

Praat of bel even met

Slagerli W. Z'rilstra

'--f
I
t
I
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telefoon 309

TAXI-CENTRALE

NIEUWENHUIS - IJLST

Sikko Sjaerdemalaan 1O

IEUW O5155_19OO NIEUW

.G.c. SNEEK O5150-18888

Z IEKENFOND SVERVOERD ER

SCHOOLVERVOER

TROUW- EN VOLGAUTO ' S

SPECIALE BRUIDSAUTO

ANTIEKE ROLLS ROYC

GOEDKOPER DAN ANDEREN!

EGRAF ENI SVERENIGI NG

'OO'- 
IJLST

erzorging van begrafenis
en of crematies voor
Jlst e. o.
ngeacht lidmaatschap
ereniging, verzekering
n niet leden.
eldingen dag en nacht
ij onderstaand adres.
oor alfe inlichtingen,
dvies, verzekering of
idmaatschap:

sj. NIEUWENHUTS
Sikko Sjaerdemalaan 10
IJfst. Tel. 19OO b. g. g.

( o 51 50-1 8888.

KYPMANTSJES

TE KOOP:
2 autopeds, in redelijke
staat, biIli- jke pri js.
Sikko S jaerdema),aan 42,
IJlst, te1.1"573
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)rvolg van blz. 2.
I wie tige sell-ich.
Tnei graeg mear belangstelling'
i goeie simmer tawinske mei blie-
: dagen dYrt kreft jowe foar de

rmmende ti id.
. It bestjCrr '

PAARD- EN PONYRIJDEN Ii\: IJLST\
MOGELIJK???? ,

In een volgende uitgave van het
Kypmantsje willen wij hier wat
uitgebreider oP terug komen'
Inlichtingen bij:
Sj. Nieuwenhuis, Sikko Sjaerdema-
laan 1O, IJI-st, te1.O5155-19O0;
T. Mtrnniksma, Surfridesstraat 81'
Sneek, te1.05150-14697 ' instr. I

B. Unema, Kruiswater 11, Sneek,
te1,' 05150-14588, secretaris.

N. C.V. B. afd. IJLST

0p 28 april j.1. vierde de
N.C.V.B.' afd. IJlst haar

vervolg b1z. 5

:t is u misschien bekend dat wij

:ruime ti jd bez íg zi jn Paard-..en
inyri jden in IJlst e.o. mogelijk
l maken. Dat .dit nie.t...eenvoudig i

as spreekt vanzelf. 'Maar het is
es thans in zoverre gelukt (in 

,

àmenwerking lnê:t de heer Joh.ten
rude ) dat wij èen terrein- aan de

udergoweg van 5O x 5O meter
:draineerd hebben en voorzien
in een dikke';aandlaag'om dit
àrrein klaar te maken voor de

aardesport. Ook za1 dit worden
àorzien van $at'hinderr.ri€isenma;
iriaal , zodat ue ríat-\t,gndqq'.:i
àoruitkunneni. .-'
I ziin een aantal Paard:en en
ànyts, wefke \Foor dit d.oel ge-'"'
ruikt zullen kunnen wor"den
bvendien denken wij aa'''hèt ge-
bn van rijlessen, zowel'voor
índeren als ouderen doo,rr e'en

COI.LECTÏEF -TNKOPEN, VAN GOEDEREN'i

VOOR.DE IiIGEN WONING. .. 
" 

'I.'

iHe't bestuur heeft enkele iverzoe-""
ken voor offerte van dubtiel-e be-
gLazing' en zonneschermen ontvan-
;;;.
De hiervoor in aanmerk:tng komEn-
de Ieveranciers zijn iÀmiddels
schriftelijk door het :bestuur.
benaderd met het verzoek vp6r*
31 mei a.s. hun offeryte i9 te
zenden
De ,leden, die hiervoor aange-
.r"'á"'ga hebbgn, ontvange,n.'-in de ,'

,loop van de maand itlni'nader
bericht. ' ," :'ll 'I :

: ..i Hêt bestuur,

: -\

irstructeur.
àvens is er mogeiijkheid met.
l-gen paard(en) of, PonYts gebruik
b maken van -dit terrein. Ook is
r een beperkte rnogeli jkheid: voor
Ënsionpaarden-" en PonY.rs, doch
trf een als deze :gebruikt moÈen
orden .voor":,frpt geven,ván lessen.
egenen, die gebruik van boven-
bnoemde mogelijkheden wénsen: te
aken worden verzocht kontakt met
ns op te nemen, zodat wij een
verzicht kunnen krijgen van de
ehoefte in IJIst e.o.



Nadat presidente mevr. Tlchelaar- vertelde dat de reis in é6n rít
Westra de vergadering had geopendrnaar Martinair Schiphof zou gaan.
werd een zestal dames, die vanaf Via de Afsluitdijk, de mooie
het eerste uur Iid zijn geweest, Wieringermeerpolders en Y-tunnel
gehuldigd. Zij werden toegesprokery'Bereikten wij Schiphol. Om plus
door de gewestelijke bondspresi- ninus 10.OO uur kwamen we bij
dente mevr. Stulp-van Delden en Martinaj-r aanr alwaar mevr. Wink
in de bloemetjes gezet. Het be- ons ontving en verraste met kof-
trof hier de dames: Groenveld- fie en cake, hetgeen na een lan-
Hoekstra, Hoomans-Louwsma, Koop- ge reis goed in de smaak viel.
ma.s-Jager, Nooitgedagt-Keulen, Mevr. Wink vertelde, dat men door
Vr rer-van der Horst en Woudstra- een rondleiding lang niet alles
van der Meer. kon laten zien en dat Martinair
Onder regie van mevr. bij de Weg- daarom middels diars het beste
de Boer werd een tel-evisiespel de verschillende facetten van
door een aantal leden ópgevoerd, het bedrijf kon laten tonen. Er
waarin leuke anekdotes van de af- werden ons vele diars getoond en
gelopen 40 jaar naar voren werden we konden zien dat Martinair
gebracht. Door een koortje werd zich niet alleen met vliegreizen
het rrDryltser N.C.V.B.-liedrr met bezig houdt, maar ook met recla-
veel enthousiasme gezongen. Daar- mevliegen, reclamekampagnes or-
na was er nog een optreden van ganiseren voor bedrijven, oplei.-
de IJlster Volksdansgroep en de ding geeft tot vliegenier voor

vervolg van blz. 4
40-jarig jubileum in eigen
met o.m. een broodmaaltijd
Mienskipsh0s.

Ylike Dounsers. Door verschil-
lende dames uit de zaal werd
enthous iast meegedanst.
Deze zeer geslaagde avond werd
door presidente mevr. Mumsen-
Lieuwma met een dankwoord aan
alr - medewerksters en aan het
ec\;paar Abma, gesloten.
REISVERSLAG VAN C.P.B.,
AFD. IJLST.

Woensdag 23 maart L977 zijn de
leden van de Chr.Plattelands-
vrouwenbond IJlst een dagje uit
geweest, met als einddoel Am-
sterdam. En mochten de IJlsters
het niet geweten hebben, dan zijn
ze er kwart voor acht die morgen
we1 achtergekomen, want de 43 da-
mes maakten er bij de brug een
uitbundige start van.

5

De bus liet even op zich wachten,
kring, maar met het IJlster kwartiertje
in het erbij konden we acht uur vertrek-

ken. De chauffeur van de fa.Slof

zakelijke al-s ook sportieve doef-
einden en zelfs service verfeent
bij te organiseren partyrs en hier-
bij de complete maaltijden ver-
zorgt zoals luxe diners, barbecue,
koud buffet in tenten en in 17e
eeuwse grachtenpanden. Verder
exploiteert Martinair haven- en
luchthavenrestaurants. Ook heeft
Martinair de zorg voor het rege-
rings-Fe11owship. We hebben op
een leuke wijze een goede indruk
gekregen van de vele bedrijven
van Martinair. Hierna zijn de
dames in twee groepen gesplitst
en werden rondgefeid door mevr.
Wink en dhr. v.Vliet. We zijn
door de kantoren gewandeld en
hebben hier de bedrijvigheid
kunnen waarnemen, zoals een

vervolg bIz. 6



/o l-g van b l-z . 5
)uterafdeling voor reisboekin-
door middel van ponskaarten,

lselverzorging in vliegtuigen
le1s diepvriespaketten. We heb-
een dergelijke opgewarmde

rvriesmaaltijd genuttigd' het-
r uitstekend smaakte. Helaas
;ten enkele dames een tefeur-
', 1ing verwerken daar hun wens
ren rondvtucht met een vlieg-
1 te maken niet verwezelijkt
worden. Zelfs waren de vlieg-
;en door de mist moeilijk
rtbaar.
:raliserend is dit bezoek leuk
rijzonder interessant geweest.
iisten niet dat eea bedrijf
'Martinair zoveel mogelijkhe-
kon bieden. Mevr. Oppedijk
rak een woord van dartlr tot

Wink en liet dit dankwoord
;ezeld gaan van een bus drab-
:oeken.
'eis ging in de nieuwe, voor
eerst met passagiers rijdende t
van de fa. Slof verder naar
,erdam-centrum. Doordat er wat

verloren ging met omrijden
straatherstel hadden we

hts 6én uur de tijd om in
erdam te winl<elen. Dit zaf voor

dames wel te kort geweest
, maar toch kon dit de stem-
, niet drukken. Kwart voor

ging de reis richting Ven-
€ÍIr waar de bloemenkassen
de fa. Koolhaas bewonderd
en worden. In Nibbíxwoud heb-
we in hotel C. rest.Entius
inmiddels knorrende magen

een goed verzorgd diner 1aten
eten. Na ook nof de gekregen
t van de maaltijd gezamenlijk
l1ig aan de bar te hebben ge-
, zijn we plm. negen uur rich-
ïJlst gereden, alwaar: wi-j p1n.

' elf het thuisfront bereikten.

Gezien de sfeer en de vele po-
sitieve reakties op de terug-
reis kan het bestuur terugzien
op een goed georganiseerde en
geslaagde reis.

twee medereizigsters.

IIEUPHONIAI' JUBILEERT.

Dit jaar hoopt het Interkerke-
lijk Genengd Koor rrEuphonial
haar 45-jarig bestaan te vie-
ren. Dit rrïJlsterrr-koor dat
de faatste jaren zeer goede con-
certen heeft verzorgd, hoopt ook
dit najaar een fijn concert te1-,,
geven. Zij heeft zich reeds
verzekerd van de medewerking
van niemand minder a1s Carol_ine
van Hemert. Wij hopen daarmee
te bereiken dat onze concerten
beter zull-en worden bezocht.
Over dit concert hopen wij u
binnenkort meer te gaan ver-
te I 1en.
Belangrijk voor nu is dat u
mag weten dat I'Euphoniarr aan
de kerken van ïJlst heeft me-
degedeeld, dat zij klaar is
om ook haar belangeloze mede-
werking te verlenen tijdens
kerkdiensten. Wij menen dat dit
koor hierin ook een bepaalde
taak heeft en erkent dat zij
die te.veel- heeft verwaarloesd.\-,
Prettig is, dat van ons aan-
bod door de kerken in IJlst
gebruik rarordt gemaakt en dat
ook het eenvoudige lied weer
een funktie krijgt. Wfj hopen
dat wíj hiermee bezig kunnen
blijven ook tijdens de voor-
bereidingen voor ons concert,
zodat de kerken niet tevergeefs
een beroep op ons zullen doen.
rrEuphonlarr wil- dus graag in
deze gemeenschap een bepaalde

vervolg blz, 7
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vervolg b1z. 6
taak op zich nemen.
\Á/i'i vrasen van onze kant:rtWie
komt ons koor van 46 ]eden ver-
sterken?r'Wij kunnen nog heel
wat mannenstemmen gebruiken,
wij kunnen ook zeggen dat wij
er om verlegen zijn.
Onze repetities zijn nog altijd
op de dinsdagavond in de Doops-
gezinde Kerk.
De volgende keer hopen wij u iets
meer te vertellen over de voorbe-
reiding van ons jubileumconcert

, in november a.s.

BUURTVERENIGÏNG TIALD DRYLTSII

Op donderdag 27 april hield de
buurtvereniging rrAld Dryltsrr
weer haar jaarlijkse ledenver-
gadering. Nadat de voorzitter
de aanwezige leden welkom had
geheten werd de agenda afgewerkt.
Het bijzonder mooie jaarverslag.
werd voorgelezen door mevr. van
Huisstedenr waarin naar voren
kwam dat onze huurtvereniging
op een geslaagd seizoen kan te-
rugzien. Jammer was het dat en-
kele aktiviteiten voor de jeugd
door de slechte weersomstandig-
heden niet konden doorgaan.
Onze penningmeester Anton Kruis
gaf tekst en uitleg over de fi-
nanciëIe situatie. Uit zijn ver-
slag bleek dat de gelden ook het
afgelopen jaar weer goed besteed
zi in en r*erd da-n ook door de
leden goedgekeurd.
Dhr. Spoelstra was bereid om zit-
ting te nemen in de kascommissie
waarvoor onze dank.

BE STUURSVERKI EZ ING

In deze ledenvergadering werd af-
scheid genomen van mevr. van
Huissteden en Schelte Westerdijk.

De voorzitter bedankte beide
bestuursleden voor het vefe
werk wat zij in de afgelopen
jaren voor de buurt hebben ge-
daan. Afs dank hiervoor werd
hen een bfoemstukje aangeboden.
Voor de vertrekkende bestuurs-
leden werden gekozen mevr. van
der Schuit' die het secretari-
aat zaT overnemen en dhr.Hoek-
stra. Wij hopen dat de nieuwe
bestuursfeden zich gauw thuis
zullen voelen in het bestuur
en. v/ensen hen dan ook een pret-
tige tijd toe.
Nadat de penningmeester een
gratis consumptie had aangebo-
den werd de komende boottocht
besproken. Helaas moeten wij
u mededelen dat de boottocht
dit jaar niet door kan gaan
omdat de verhuurbedrijven tot
en met september volgeboekt
zijn. Rondvraag.
Hier kwamen nog verschiflende
vragen naar voren. Een belang-
rijke vraag kwam naar voren
dat er de laàtste tijd nogal
wat vernielingen worden aan-
gericht op de KamP. De kruk-
ken en sloten van de garage-
deuren worden totaal vernield
door de jeugd. Ook kwamen er
klachten dat er op verschil-
lende plaatsen ingebroken was.
Wij willen dan ook een drin-
gend beroep doen oP de ouders
om hun kinderen hiervoor te
waarschuwen. Mocht dit in de
toekomst niet baten dan zullen
waarschijnli jk andere maatrc-
gelen moeten worden genomen.
Verder werden er nog ankele ver'
keersproblemen besProken. In-
middels was het al kwart voor
elf geworden en de voorzitter
wenste een i"ea;:.w;l"lÏÏi: toe '



JTANFRÏES AFD. GYMNASTIEK.

let ligt in de bedoeling ook dit
jaar weer onderlinge wedstrijden
be organiseren voor de jongste
3ymafdelingen en wel oP woensdag
I juni.
le meisjes en jongens zijn iedere
ueek al- druk bezig met hun oefe-
rlngen.
)e jongens 6+7 jaar begi-nen
ts middags om haff twee en zo
rervolgens al de andere groepen.
)p les horen ze wel hoe J-aat ze
lie middag in I t Mienskipsh0s
\anwezig moeten ziin. In totaal
lemen er 7 verschill-ende ieugd-
Jroepen aan deel. A1lemaa1 krij-
Zen ze een diploma met hun cijfers
)n voDr elke groep zijn er drie
nedaillers voor de hoogst ge-
r laatsten.
Íeisjes en jongens' doe jul1ie
rest t
r[tinnen is fijnr maar mee doen
rog f i jnerrr.
,Ie hopen dat het weer een span-
rende en gezellige middag wordt.
-n verband met deze wedstrÍjden
rebben de kleuters deze middag
reen qvn.z:a-.-es-=- Het bestuur.

VERENIGING

'TNIFELHUSKE

Galamagracht gOa

IJLST

IEUWS VAN 'T NIFELHOSKE,
REATÏEF CENTRUM IJLST.

Graag wi11en wij hierbij wijzen
op de afloop van de verschil-
l-ende kursussen voor de kinde-
ren, Alfe kursussen stoppen in
de maand mei. De kleikurgussen
op de woensdagmiddag was 11 mei
voor de laatste keer. De knutsel--
kursus op rnaandag is 23 mei en
de knutsefkursus op donderdag
26 mei afgelopen.
We mogen terugzien op een ge-
weldig startseizoen en hopen
in het najaar weer met frisse
moed te kunnen starten. Dít za|
half augustus, begin septembe-
zijn, maar hierover en het o\,.
rige programma 177-178 volgt
nog nader bericht.
Het bestuur wi1 hierbij speciaal
de cursusleden bedanken, want
zonder hen was dit succes niet
mogelijk geweest. Ook de tal--
ríjke personen en bedríjven,
die allerlei materiaal beschik-
baar hebben gesteld, hartelijk
dank hiervoor, want dankzij dit
materiaal kunnen wij de kosten
laag houdenl

ZOMERAKT IVITEÏ TEN.

Het 1Ígt in de bedoeling om ook
tijdens het zomerseizoen een
kursus te organiseren en wel
een kursus landschapsschilder "1.
Voor mensen, die gyaag tekenèr
of schilderen is dit een moge-
lijkheid om wat meer over deze
boeiende hobby te leren en te
ervaren.
Beeldend kunstenaar Frans Faber
uit Lutkewierum wi1 graag deze
kursus leiden. Het kursusgeld
en de duur hangt af van het aan-
tal deefnemers. Wel is het in
principe zo dat de benodigde
materialen verstrekt worden.

vervolg bl_2. 9FLOOP CURSUSSEN.
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OMNI-VEREI{IGING S T Á N F R I E S
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aanmêldlngsformulier

Naam: o aa a r.. ! o l. .. a. a..... a. a o a a. a a. a.. o a t. a a. a . a a a c..

Voornaattl3 o o.... a o... o........ o. o. a... a o.. r. r t.........

Adrgs 3 . . . . .. . . t . . . . . . . .. . . . . . . .PlaatS3 r. r . . . . . . . . . . . . .

Ggb.datum!........... o... '..Aanmeldingsdatums r. r o.... t

Afdellng: - BADMINTON.

Handtekening:

va a a a a a a a a a a a o a a a a f . a a.

Beneden 16 jaar
Handtekenlng van 6én der
ouders,/voogd:

aOaaaOaaaOaaalaaaOtaaa"'

Inschritfgeld à f . 2r5O (boven 16 jaar f . 5r-- tege-
llJk net dit formuller bli het bestuur van de afdeling
of de leider/Ieidster lnleverenl I I I



Op 16 mei j.l
van 24 t/n 27
Dit programma
woensdag:

donderdag:

vrijdag:

z aterdag:

De jaarlijkse
3 augustus a.s
Het volledi-ge

t2
VERENIGING STADSFEESTEN IJLST

. werd het voorlopig programma vastgesteld voor de

augustus a.s. te houden Stadsfeesten.
luidt als volgt:

kl euterverkleedwedstri jd ( indien geen optocht )

welpentournooi
strate nloop
touwtrekken, stoelendans
bloemstukken maken in Nij Ylostins
voordrachtwedstrijd voor de ieugd in rt Mienskipsh0s
bejaardenfeest in Nij Yfostins
bak- en bloemschikwedstrijd in Nij Ylostins
ev.optocht=afternatief: wedstrijd voor de jeugd van
de 3e klassen
roeiwedstrijd
bal--avond in het MienskiPshffs
ev. herhaling optocht
vo lleybalweds tri j den
kaatsen
Zeskamp in de Yl-ostÍns laan
ev. optocht
bejaardenrit
taptoe op het IJ.V.C.-terrein.
ringrij"derij zal waarschijnlijk worden gehouden op

. Hierover volgen nadere mededelingen.
en definitieve programma voor de Stadsfeesten za1

epubticeerd worden in hqt Kypmants.ie van iuli en augustus.

GEBOREN: Alice Ren6e,
Baudet en E. Toonstral

Aukje, dr.v. :

man en U. Abma;
Engelien Klasina, dr.v.

K.R. Schraa en S. Hengst.
ONDERTROUWD: Peter J. den Hartog,
IJlst en B. van der Wa1, Hattem;
Gerben de Vries, IJlst en M.Jorna'
? Tt ^!IU.Li' L O

VERENIGING HET GROENE KRUIS
S. G. Huls- IJLST

GEHUWD: T jeerd Taekema en Aa1-
tje Fijlstra' Heerenveenl
Jan Vink en Janneke Kooistra'
Hei- en Boeicop;
Jan Broersma en Hielkje Roos-
jen, ïJ1st;
Edmond H.J.M. Drenth en Der--
kina Nieboer, IJlst.
OVERLEDEN: de heer Harm Boer'
60 jr., e.v. W. Hoving.

Ingaande l juni 1'977 za\ de
..; +*.i r+^ .,^- ^-)ederen uit hetLll uËrr us v4rr év

magazijn plaatsvinden door
mevr. K. Bus uit Nij Ylostins.
De uitleendagen zijn in het ver-
volg maandag, woensdag en vrijdal

vervolg blz. 13

À-rr.FLI



vervolg van bTz. L2
tussen L7.OO en 17.30 uur.
De artikelen worden allean ver-
strekt op vertoon van een bewijs-
ia rran da artq nf rran dc rrpnn 1r eg-
t-....r; -^ u^+ ^+^+; ^-^11 ,.^^'^ .ie
^utru 

aBs. lrs u D La uf sËsru vvur L

artikelen blijft f. 10,--.
De verpleegkundige is tussen de
middag(van 12.O0 tot 13.0O uur)
thuÈ telefonisch te bereiken
onder nummer 1691.
Voor spoedgevallen kunt u zich
voor magazijnartikelen wenden
tot de heer van Sfooten, beheer-
der Ni j Ylostins. Bi j afwezi.g-
heid van de heer van Slooten kan

\--ren zich richten tot de heer
H. Zijlstra, Ylostinslaan l-4.
Beide heren zíjn zo bereidwillig
dit te doen, waarvoor wij hen
zeer erkentelijk zijn. Wij ver-
zoeken u echter dringend slechts
in NOODGEVALLEN een beroep op
deze beide heren te doen.

GEVONDEN VOORWERPEN

1 stel sleutels met bootattribu-

VERLOREN.
Mevr. G. Hofstra-de Jong uit
Nij Ylostins, Ylostinslaan 1

CULTURELE RAAD IJLST

helpers en helpsters.
Inlichtingen en aanmeldingen bij
de heer Wagenaar, Stadhuis;
mevr. \ili" jbengaÈvarl der Meulen,
Eegracht 95 en
mevr. Statema, ylostinslaan 5g.
Ter informatie delen wij nog
mede dat Jongens- en meisjesstad
gehouden za1 worden in de laat -
ste week van de vakantie, name-
lijk van 6 - 13 augustus a.s.

OPENBARE SCHOLEN DE KOGGE

Aanrnefding 1eer1
bare kleuter- en
J5 Jun]- a.s. b1J
s cho len i

ingen voor de op€
lage school v6ór
de hoofden der

FLORALÏA-TENTOONSTELLTNG ]JLST

Voor kinderen, ouders, V.O.0.-
leden. ++++++++++++++
ïn samenwerking met V.0.O.en ou-
dercommissie lagere school en
kleuterschool organiseert rrDe

Koggerr a.s. vrijdag 3 juni weer
zijn jaarlijkse'rbloemenfeestrl
in de school-.

De tentoonstelling is geopend:
f s middags van 14.00 - 1,7.O0 unr
( 1-7.OO pri jsuitre iki-ng)

rood 3g heeft een zilveren ket- ts avonds vanaf 19.30 uur.
tinkje met daaraan een zil-veren Maakt u eens een mooi bloemstukje
hanger verloren, waar ze erg op of show eens net uw mooiste plant.

1'este1d is. WÍl de eventuele vin-Vrijdagmorgen vanaf 9.30 uur en tot
der dit voorwerp terugbezorgen 11.00 uur bestaat er gelegenheid uw

bij mevr. Hofstra? b loemstut< ( j e ) of p lant in de s choo I
af te geven. Een jury zal beoorde-
len, wie met een mooie prijs naar
huis gaat.Zolang de voorraad strekt

Inmiddels zijn veel
vangen voor de i.n de
organiseren jongens-
s tad
Bij
zou
ten

reacties ont_kan men door de kinderen gemaakte

vakantie te voorwerpen kopen. Er zijn diverse
j^:^^ attrakties en rs avonds een bloem-glt IllE f D tE È-- schikwedstrijd. Gedurende de hele

rrut lr""rru.l-1en van zi jn taak dag worden loten verkocht ' rs avond
het recreatieteam echter moeJ>m + 2I.O0 uur zaT de trekking
beschikken over de nodige plaats vinden'
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,zrNGA ^#oWIJ GAAN DOOR

MARKT IJLST.
MET ONS LAGE PRIJZENPLAN.

2 r95
1,95

van f28,50
22r50

van f 3,75
2.75

lf. u. d. Veen - IJlst

racht INDIA blouses met kant
aatM+L f.26r--
ames japonnen en rokken
efe soorten spijkerbroeken

l_1_6 - 170
1l-6 vanaf f . 24r5O

PRIMA PASVORM

ooie sortering herenvesten -
n streep en Noorse dessins
ilitaire overhemden
36 t/n 4I Í. 29,50

PECIALE AANBIEDING babv en
1e ute rtrui tj e s
ITZOEKEN f. 8,75
ooie folklore stoffen

140 cm. breed.

t, u. d. Veen - lJlst

ManuÍakturen en komplete woninginrichting

Kop en schotel van
voor

24 dlg. Drinkservies
voor f.

Bekers met oor (mok)
voor f.

24 dl-g. tafelcassette
voor f. 23, 50

Vel-e soorten diepvriesbakjes
Voetbalspel : SPECIALE AANBIEDIN
afm. 55 x 95 van f.77,5O

voor f.62,95
Beweegbare DUSTY-teenerpop, kan
tennissen, golven en vo11eyba1-
len. Complete set f. 23,75

voo r f 17 qR
J . t, t Jr

DUSTY in badpak f19,95 voor f14,95
Looppop 60 cm. lang met mooi
broekpak en lang haar van f50,9

I

I

Galamagracht 5 en 8

voo r f 
"q 

q,n
.J. rJtJv



NEDERLANDSCHE MIDDENSTANDSBANK
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HAALT U EENS GEVONDEN VOORWERPEN OP

OP TiET STADHUIS !

GEVONDEN
VOORWERPEN

Een sleuteletui,
af fa lral an 1-ri j

,.*t-'. -.J:
dhr. B.H. Lijklema
Ylostinslaan 44.

gevonden hoek
Ylostinsl-aan-
jonker Rispens-
straat:2 sfeur
tefs.
VERLOREN:
1 sigarettenkoker
(paars). Terug te
bezorgen bij
E. Koopman, Jan
Noo itgedagts traat
nummer 1.

GEVONDEN:
1 rode kinderwant.

een stel VW-auto-
sleuteltjes.
1- hondepenning
rabies vaccinated
565622 connaught.

[.
Y

;f

'i
:1 l Foar al Jou molkproa'rrft"rr, bfiter, tsils ' en aelJen

ensfh. kont Oe nóIkboer graech biJ Jo opn r

BiJ waerm waer: sfi.Pe, lekker katdt
Der op írtr sinas yn bllk' ,"$.rfilr$:",

tilL.: 1197



SCHAAKCOMPETITIE IILYTS MAR

KRÏGELI/.

fn het afgelopen schaakseizoen
hebben we weer met veel plezier
geschaakt. Velen hebben elkaar
weer op de 64 velden een Punt
betwist. Altiid werd er met gro-
te inz,et sestreden. De resulta-
ten hlervan vindt u in onder-
staand overzicht. Het ledental-
van onze club vertoont een stij-
gende lijn, wat ons zeer ver-
heugt. Nieuwe leden zijn natuur-
lijk altijd van harte welkom.
De start van het nieuwe seizoen
valt in september. U krijgt hier-
van tijdig bericht. We hopen dan
in twee groepen te schaken. Aan
de hand van de behaalde scores
zal bepaald worden in wèlke
groep u start.

0p de laatste avond van het af-.
gelopen schaakseizoen heeft J.
Vorenkamp simultaan gespeeld
tegen 10 tegenstanders. Hij won
vier partijen, maakte drie re-
mise en verfoor er drie. Een
score van 55%. Dit was een
mooie afsluiting uan het afge-
lopen seizoen.
Verder wenst het bestuur u een
zonnige zomer en tot ziens.

Het bestuur van
ItLyts mat krj-ge1rt.

Correspondentieadre s :
Harinxmaweg 2 te IJ1st. \v
tel.: 05155-1634.

KOOP IN IJLST

Uitslag schaakcompetitie 1976177
rrLyts mar Krigelrl

1e comp, 2e comp. e inds core

pun- gesp.
ten. part.

pun- geSP o PUÍl=
ten. part. ten.

gesp.
parÏ. %

1e pr. H. Jellema 8r5
2e pr. R. Abma 9
3e pr. R. Schraa 5r5

K. Abma I
H. Zijlstra 6
W. Binnema 5
T. van Lingen 515

10
10
1_O

10
1_0

t-0
10

615 7
68

5r5 7
3r5 I

5B
59

15 L7 88,24
15 l_8 83,33
11 1,7 64 ,7L
l_1r5 18 63,t._
9 15 60
10 t_B 55,56
10,5 19 55,26

A. Spi.iksma, A. Sinnema en S. Spi.iksma scoorden lager dan 5Oo/,

J. Vorenkamp
D. Hokwerda
H. Binnema

Y. Dijkstra
H. Steensma

9
/

ná de leste 6,5
comp. ïd gew.

Atr.+, a
2'5

9
9
9

L2
11

roo%
87 r50%
72r22%

37 r5O%
22r73%



BAR ,,it dryltser
I]E IJA}i WAAIl GI]ZLLLICHT]IIJ IIOOi]'I'IJ VIEI]T I I

BILLIJT.!] I,RIJZUN I I

BAMI

NAS I
KROKETT EN

SALADES (groot en klein)
FR ITE S

HALVE KIP

SATE

VERSCHIILENDE SOORTEN BROODJES

KWALITEIT IS ONZE REKLAMEII

I'/

I

I

I

I

I

kypmantsje"

snackbar ..deWitte Kat,,
VOOR

o
o
k

m

n

e

t
e

n
e
m

n
HEEFT U KLACHTEN, ZEG HE? ONS.

BENT U TEVREDEN ZEG HET ANDEREN.

r. bE;owc, TELEFooN 1388.

[lE U[lÍlR BEELMARKT'ffiJ,,*
Voor al uw:

Kruideniers-
waren

Gro enten
en
frui t

Vers vlees en

vleeswaren
Brood en gebak

Diepvries enz.enz.

SPECIALE DROGISTERIJ EN

KOSMET ICA-AFDELING

LET OP ONZE WEKELIJKSE FOLDER ! I

S P E E R S T R AIS V O O R D E E L M A R K TII



230

280

JóV

Fqq
IZnilUSSTI

K"ffi
TAFELMODEL

iiter

Liter

liter

COMBIKAST

Tumelle

TuÍnamal S

Tumamat SL

ALLE ARTIKELEN VOORRADIG.

KOOP NIJ MET KORTING !

diepvrieskís ten zanussi

vAN Í. 848,-- vooR

vAN f. 898,-- vooR

vAN f.1048,-- vooR

]"80 LITER 3 STERREN

^AA trn T TTFn ? STERREN
1V\' - 

JV LLLLL\ 

-

GEEN

GEEN

648, --

Í. bs8,-- MAAR 1.568,--

f.798,-- MAAR f.619'--

f.

KOELIíAST

VAN

VAN

VAN

KOM VRIJBLIJVEND KIJKEN BIJ:

f.

NU

NU

NU

r Orq --

r lnqq --

a. sijperda
stadslaan

ïïus.sAuTol\fiarEN
1 n"n --

r rqq --


