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VAN DE REDAKTIE

De vorige uitgave van i,lei i-' :- -

mants je vertoonde op 1 bia:,..i ., r.,j,-ie
\z ssn storende fout, met na,ni;, i.,, ;:le

advertenti e van de heer M , i'i:.
der Veen. Door een techniscl :

f crut mi-stten de 1e en 2e l. e r : -

waardoor een storende zinscol::"-
structíe ontstond. Hcpelijk rioen
d-e;:ge1i jke schoonheidsfoutj es
zích nÍet meer voor.

CL] L TUR qL q_B&AD- .I JlS T

FOT'O-WBDSTRI J]]

Helaas zi jn maar enkele inzerirj j ti*.
gen voor de foto-wedstrijd iret;
al,s onderwerp fRecrea'tiert bittnE:,-
gekomen.
Tob onze spijt hebbren wij daar'on
moeten besluiten daarvan geen

q- tentoonstefling te organiseï'en.
Wij zul1en de ingezonden fotors
nu laten beoordelen door een des-
kundige jury en de uitslag hopen
wij dan binnenkort in dit blad
'Le kunnei:r vermelden.

BUri

nu in het voormalige par ',''an "de SPar".
.iedereen die wel eens vril
weten hoe het er binnen ui'
zi el mzo oenrrqt nn máanÁ..r'_ vV lil qét j U (Xè,

dinsdag-, donderdag- oC .t,
Cagochtend naar binnen str,
pen'
Dc feestelijke opening had-
'I Lír we e jnd okLober gedacht.
a-.1s de buitenboel ook klaar
is. U kunt er in het volgen-
de Kypmantsje meer over -1 e-

BERICHT VAN DE VRIJE KIEZEP.S

T.^ ^^^^t,,i +; -^.i i^. aansruiLlng op ons vorlq
l-,:,.-.r'.lcht in dit b1a<i wi1len
r^ri i rr fhans en i o i nzi alnt oê--

ver, in de manier van ruerken
bjj de Vrije Kiezers,
Vool rlke raadsvergadering
komen wij bijeen. Wie zijn
die trwi j 'r dan wel zul t u
ei rh afrrnaocn

Onze groep bestaat uit ver-
k i errbare kandi daten .;an de
i r.', 3- l'i t; ;lc irornd e 1 1j s t , aan -
gr::r/iir'1.{ rn,: i- IJI slers welke
na,Lr:ri:ai.r,c! i; rr i angs te1 I in g
toc;yicierr.
Tl.:.:, ;':'),,. r.' .,ergaderingen
rsp'it r:n cl e be Iangrijkste pun-
beir u: 1, d c -roo raf gaande
rí: :::.1 i'.'.:l-'ga,j,:rjng noq eens
cic)lirgenomen.

vervof g bJ-2.'2 .

I;]I:], VÀN ]]E
,r.ï_,YT*q

PEUTE RSPEE LPLAATS
YLEKEI'

Íi.. , Ír rr r c.rg blij dal we het
;il ,:!:,.ir: Sel ZOen ln een andeÏ^ ge-
r,,-,1i'; ,r', lnde n beginnen. ZoaIs ve-
len van u misschien al gezíen
hebhen is de nerrtersneelnlaz'Fq
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:aarna wordt elk agendaPunt van
'e komende vergadering besproKeo r

aarbii eeni eder zt jn/inaac .zegie
;;-à";". t,riii zijn van mening dat
rnze kiezers in deze vorm nauw

,etrokken kunnen zijn bij het be-

eid wat onze vertegenwoordigster
toe t voeren.
I: zov ook wel eens een deqgelijke
i"Jp""r.i"g bii willen wonen? Welnu

lat kan Yi3 een verzoekje aan ons

raadslid ( te1. L536 ) '

a-F:l:#ï*R::;.€€:.w

]UURTVERENIGING 
IiDE TROMP''

Zaterdag 27 augusturs werd er door

l" U,rrr"t.tereniging "De Trtomprreen

viswedstri jd gehouden'
Het weer was stralend en er was

"à" ooroo*st van ongeveer twintig
kinderen.
Er werden leuke
wat natuurlijk
werd beloond.

september in'rHet WaPen van
IJlst" om 8 uur eens in de

twee weken voor de jongeren'
Voor de wat oudere dames

starten we oP 28 sePtember
weer eLke woensdagmorgen van
10-11.30 uur ook in "Het Wa-

pen van IJlstr'.
Voor beide groepen kunnen er
nog enkef e nieuwe leden 

-b,i 
j'

Kosten f . 1r 50 Per avondi/ïnor*
gen. Voor de jongere groeP is
stof gekocht voor rokken en

blouses zodat we inrrhet
nieuw'r gaan demonstreren' \-,
Bij voldoende deelname gaan

we op 5 oktober naar Sneek t

waar het rtlnternationaal
Folklorlstisch Danstheater'l
in Amecitia oPtreedt' In
groepsverband gaat dit f '7 '--
p." P"""oon kosten' Niet le-
den van onze groept die mee

zouden willen gaan, ''<unnen
zich hiervoor opge n bij:
T. Statema-Bonnema, Ylostins-
Iaan 58, tel. 1659 in IJlst'
We hoPen ook dit jaar weer
op menlge gezellige volks-
dansuurtj es .

STANFRIES AFD. GYMNASTIEK'

Jeugdspelmiddag 1977' i ,

Zaterd.ag I oktober in de v
rrsneker. SPorthalrr te Sneek'

Het is de bedoeling dat de

jeugd van ItStànfriesil weer
gaat deelnemen aan deze
spe lmi ddag.
De jeugdgroepen van3f 6-7
jaar tot de groePen 1-0-11- jaar
mogen mee r opgave graag in
de les.

IJLst" Kosten f . 1r--'.Vertrek per
voor ous vanai Áèt MienskiPshLs

Erik Adema
Luco KooPman

vangsten gedaan
rnet enkele Prijzen

4e prljs
5e prijs

De prijswinnaars waren:
feettijdgroeP 6, 7 en 8 jaar:
Bernhard v.d.Wal, 1e Prijs
Sijbolt Nauta 2e Prijs
Kráske Nooitgedagt 3e Prijs

In de groep van 9 en 10 jaar
t-'ird ,rit u gu,tangen. In de leef-

' :id 11 en LZ jaar was één win-
';dá". Wirn wierda 1e Prijs'
Mevrouw KooPman verzorgde de kof-
fie voor cfê mensen die toezicht
hadden, wat zich goed li:t smaken'
De kinderen kregen tot slot een

rol droP toegestoPr'
Het bestuur

VOLKSDANSGROEP '' IJLSTI' .

()ok voor de VolksdansgrgeP 'l
óiáat weer een nieuw seizoen
de deur.
We gaan beginnen oP maandag 26

zi,e bLz. 4



I les

in
vervloed

Iedere dag vers: Groente

Frui t
Aardappe 1en

Zuivel
V fee sware n

IGLO diepvries
Brood van de WARME tsAKKER

en GEBAK.

ELZINGA

WIJ GAAN

MARKT IJLST

DOOR

LAGE

MET ONS

PRIJZENPLAN ! !

TAXI - CENTRALE

NIEUWENHUIS - IJLST

Sikko Sjaerdemalaan 1O

NIEUW O5155-].9O0 NIEUW

b. g. g. SNEEK 051-50-L8888

Z I EKENFONDSVERVOERDER

SCHOOLVERVOER

TROUW_ EN VOLGAUTOIS

BEGRAFENISVERENIGING ,,LAATSTE EËR" TE ULSÏ
Verzorging van begrafenissen of cremailes
voor ljlst e.o.

Ongeacht lidmaatschap v6reniging, verzêkering
en niet leden.
Meldingen dag en nacht bU onderstaand adres.
Voor. alle Inllchtingen, advies, verzekering
of lidmaatscfiap:

SJ. NIEUWENHU]S,
Sikko Sjaerdemal-aan 1O

ïJ1st, tel 190O, b.B.g.
(05150) 183888

pickup WoP/s1s
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het stij 1vo1 I e kerkje aldaar,
waar ook de eenvoudigste
muziek /klinkt als ean klok,,.
Deze middag staat onder de
bezielende leiding van Henk
van der Meer, bekend (of
beter beroemd) o.a. vanwege
de jaarlijkse Kerst-in te
Goïnga.
Al-l-en di e tokkel_enlstri jken/
b),azen/ zingen / Lui steren kun-
nen, hartelijk welkom. We
hopen dat het kerkje te
Britswerd vol wordt.
Kosten f. 2,50. Koffie/theel.-,
verk ri j gbaar.
Nadere inlichtingen 05155-
L29O, Stadslaan 42, IJ1st.

J. Nooitgedagt-Oranje

JUBILEUM KONCERT'IEUPHONIA''

Ons interkerkelijk koor
hoopt op 16 november ars.
in de Ned . Herv . Kerk al-hi er
haar 45 jarig jubileum te
vieren met een fijn koncert.
U weet zelf af door ervaring
en anders wel van horen zeg*
geo, dat onze koncerten op
een behoorlijk nlveau lig=
gen. Dit jaar hopen wij nog
beter voor de dag te komen..
Allereerst door de werken
die wij zullen zingen (o.a.
van Tefeman en Buxtehude)
maar ook doordat wij voor
dit koncert de medewerking
kríjgen van het Sneker
jeugdorkest o. I .v.8. Feenstra,
Brugt Nauta piano en dan ook
nog niemand minder dan ilCa-
roline van Hemertrr.
D i t gaat natuur I i jk vee Igeld i<..ost9n. Wi j.hebben,- om dit jubi leu"mkonceri

:'l!iË.!3a t::

4

n 1.30 uur. Weer tenug + 5.30 uur
^aag turnkleding aan, geen over-
rdige kleding en geen sleraden
jenemen. Ieder kind graag een
asLictas om kleding in op Le

'i r.roncon i',llia

,eve middag.
He

)UN FAN PLATTELA]$SFR

rendei 12 sept. hienen wij us
rrste bijienkornst fan dit jier-
stek
:i i-t iepenjen, de notulen, en
; besprekken fan it nije program-
,. I kaem it wund oan mevr. Wiersma
in Snits. Hja fortelde op ienfàl-
ge wize hoe as wij us hàlding
rrbetterje kinne, troch raeks
,rkearde bewegingen, ek yn it
'shà1den, makl-ijker to meitsjen
i Ín€àf goeie licheamsbeweging

te passen. De i{rj liet hja 0s
,rskate oef eningerr dwaen " It
er in lust die froulje op de
siek sa dwaende to sjên, noch
aier om mel to dwaen.
tige fleurieke en learsamme

un. Us folgende bijienkomst
op tiisdei 11 oktober, mei

kkere hapkes is 't doe1.

It bestj0r.

MUZIEK MAKEN.

zrjn vele vormen van actief
zíg zijn. Eén daarvan is muziek
ken.
bestaat ean Nederlandse Vereni-

ng voor Huismuziek, waarvan ook
i es l and een afdel ing vonmt.

s t.artm i ddag voor Fri es I and

"qt getroud^en zat.erdAg4lddag,- 2.4p!emner, 1 uur r.e Brttswerd in

een fljne spor-

t bestuur.

zie bIz.6
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ANNA SCTIRAA-

VAN POPTA

GEDI PLOMEERD

PEDICURE

GEEUITIKADE ]-1

TEt.1930
IJLST

lánroo11,,1KHANDEL

VsseQ

B0rfD$$PtARBlilr

DE BAI{K
vooR

de hoogsle rente

Stadslaan 51, telefoon l24S

ADVERTEER IN DIT BLAD ! !

t,
,
, UW SLAGER staat iedere dag voor
i u klaar met VERS VLEES
I
) Natuurlijk vullen wij ook uw

diepvries met 1e kwaliteit
JONG RUND- oÍ VARKENS-
VLEES

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

$lagerij W. Ziilstra
telefoonl30g

pickup WoP/e,1s
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te ktmnen geven, de'hulp gevraagd
van het bedrijfsleven te lJlst a1s
ook van de Kulturele Raad'
Gelukkíg zijn er reeds toezeggin-
gen gedaan. Wij zijn daar erg blij
mee, want het is onze bedoeling
rle entrénri is van f . 4 r'- te hand-vrrvr vyr +Jv

haven. Moet u zich indenken: voor
de prijs van nog geen twee Pakjes
cigarettên komt p €€Íl dergelijk
evenement meebeleven.
Het is natuurlijk zol dat wij de
eerste weken voor ons koncert
geen nieuwe leden meer kunnen in-
schrijven met de bedoefing dat
zij nog medewerken aan dit ge-
beuren, maar we hopen wel dat de
kerkzaal te klein zal zijn en
dat we daarna veel nieuwe l-eden
kunnen boeken.
Wat zal dat dan een fijn jubileum
worden.
Wilt u ons financiëel steunen?
Graag! Ons banknr. is RABOBANK
3267L3525 t.n.v.'rJubileum Aktie
Zangver. Euphoni arr .
Bij voorbaat dank voor uw steun
en voor uw komen op 16 november
4.È.

Kaarten zijn verkrijgbaar bij
mevr. Anema, Sikko Sjaerdemalaan
nr. 7 en mevr. van Scheltinga,
Uilenburg 31.

FIETSEN OP VOETPADEN: MOET DAT NOU?

Het antwoord op deze vraag is een-
voudig genoeg. Natuurlijk ni-et.
Is het namelijk de bedoeling dat
op een bepaald pad gefietst mag
wqr:den, dan zou er wel een fiets-
pad van gemaakt zíjn. Dus, op een
voetpad fiets je niet!
Einde artikeltje en over tot de
orde van de dag, ware het niet
dat we met mensen te doen hebben.
Er wordt wel op voetpaden gefietst

ook gebromd overigens,
Degene, die dat wi1 bestrijden
hoeft maar eens een kijkje
te nemen in het plan de Rat
op de Kearnstien en de Wester-
goleane om van zijn standpunt
terug te komen.
Er komen hier geregeld situa;
tiers voor waarbij kleine
kinderen in hun eigen domein
(fret trottoir) bijna omver
worden gereden.
En wat had u gedacht van een
wandeling met uw zoon of
dochter in de kinderwagen,
als u geregeld uiÈ moet wij-
ken voor driftig bel-Lende
fietsers of bromfietsers?
De aardigheid is er gauw af,
dat verzeker ik u.
Het bovenstaande beschrijft
hoofdzakel i jk vervel ende
situatiets voor de voetgan-
gers. Als gevolg van het
voorbeeld, dat de ouderen
geveb, gaan de kinderen ook
fietsen op het voetpad. Het
bli-jft alleen nog maar vervefe
Gevaarlijk wordt het echter
als de ouderen al boven op
het voetgangersbruggetje op
de fiets stappen en ook hier-
in een slecht voorbeeld geven.
De jeugd lijkt het natuur-
lijk prachtig om met een v
ferme vaart van de brug af
te sirli rrcn nn f i ets of arrtnnerlqq vvvv\

En daar waar de volwassenen
remmend nog rnet de bocht
kunnen halen, mislukt dit
de jongere kj-nderen nog al
eens. Met in het gunstigste
geval een paar builen,
blauwe plekken en een fiets
of step,. die. heel is geble-ven. vaaK ecnter gaat het
minder goed. Soms moet de
dokter er aan te pas komen.

zíe bLz. 7



Vaak de f i, etsmaker.
Een bijzonder gevaarlijke situa=
l- i a

Ik zou dan ook ieder willen ver-
zoeken voortaan even om te fiet-
sen over de Sudergoleane en de
Dassenboarch of de fiets aan de
hand te nemen en te lopen.
hebt u toch haast, loop dan het
kleine stukje naar het parkeer-
terrein tussen de huizen en stap
daar weer op.
Het kost u weinlg moeite en tijd
en het slechte voorbeeld voor de
jeugd blijft achterwege.
Tot slot wil ik nog zeggenr dat
ook ik wel van de brug en op de
stoep fietste; maar als je dan
een kind van 4 jaar met zijn
step naar beneden ziet komen en
met een klap tegen het hek ziet
belanden, dan ben je wel genezen
en wil je voortaan wel lopen.
Hopelijk wordt het het voetpad
weer een echt voetpad voor er
ernstiger ongelukken gebeuren,

Popke de Boer,
De Kearn::i"l 15

MÈU.

GROTE BAZAR MET VERLOTING.

In de vernieuwde gebouwen achter
de Geref.Kerk wordt op 30 sep-
tember vanaf 2 uur een bazar ge-
organiseerd met:
schleten, sjoelen, draaiend rad,
grabbel-ton, dubbeltje pik, Roos-
jesverkoop enz. , enz. .

Een ieder wordt j-n de gel egen-
heid gesteld de zelfgemaakte ar-
tikelen in velerlei vorm te be-
zichtigen op 29 september a.s.
vanaf 8 uur rs avonds.
Tevens kunt u daar koffie met
gebak en Ioten kopen. De prij-
zen staan uitgestald in het
gebouw.

Iedereen is van harte welkom !

De opbrengst is voor de uit-
breiding en verbouwing van
de gebouwen achter de kerk.

Tot ziens op 29 en 30
september a. s.

VAN HET
STADHU]S

AAN DE PLAATSELIJKE VERENIGIN_
GEN.

SUBSIDIES VOOR HET JAAR 1978.

Indien uw vereniging voor het
jaar 1978 in aanmerking wenst
te komen voor een subsidie
dient u hiertoe vóór 15 okto
ber L977 een verzouk FEI-
ten aan het College van Bur-
gemeester en Wethouders van
lU I5 U r

Het bijvoegen van een begro-
ting voor 1978 en een finan-
cieel overzicht van het afge-
lopen jaar is noodzakelijk.
Indien u om een verhoging van
de subsidie vraagt dient dui-
delijk de reden hiervan te
worden verme. d

GEBOREN:
Ar jan , zn.v.'. C. Hoekstra en

A. Beetsmal
Anneke, dr. y. .

T. r""r"*d.Itu"" en

ffg

zie bLz. g



'-/ vervolg van blz.
ONDERTROUWD:

GEHUWD:

Sible J.M. Hui
Zee, Weststel I
Jelle Bangma'
Hasker I and .

OVERLEDEN:

de heer Taeke
Dultsland;
de heer WiIlen
echtg.v.M. van

GEBOREN:

Cnossen' 60 jr.

Dokkum' 83 jr. 'der Werff.

w.eken volsdansen voor jongererl
vanaf 28 sept.ember elke woens-
dagmorgen volksdansen voor
ouderenl
dinsdag 11 oktober algemene
bond van plattelandsvrouwen.
Bovengenoemde aktlvitei ten
worden gehouden in Hotel He.t,

Wapen van IJlst.
Zondag 9 oktober a.s. koffie-
koncert in het MienskiPshCrs
om l-1 . 15 uur.
Van andere verenigingen is
geen opgave binnengekomen,
vandaar deze onvolledige
agenda

Voor het nieuw te vormen be-
stuur verzoeken wij hen, die
zich voor de vereniging wiJ,-
Len inzetten zich aan te mel-
den op Ylostinslaan 5.
Ook suggesties of voordrachten
van personen zijn van harte
welkom.

I

geen

tema, en L.
ingwerf.
en Aagje Zíj

van der

lstra'

Jan, zn.v.Th.Broersmar en

A. H.W. Kramer.

CULTURELE RAAD IJLST.

De Kulturele Raad van
niseert een

KOFFIE-KONCERT

op zondag 9 oktober om 11.l-5
in het

M I ENS K]PS HOS

Bij het genot van koffie
bak kunt u genieten van
van o. a. ;

J.S. Bach
G.F. Hándel
G. Ph . Tel ernann e .

Deze muziek wordt voor u

door:
S. de Groot (viool)

en P. Pruiksma ( c1 avecimbel )

De toegangsPrijs is f. 3,50 P.P.
Ile kaarten zi jn in voorverkooP
bi j boekhande] Visser te verkrij-
gen en voor het koncert aan de
zaaI.

qE_vO.NpEN VOORWERPII

een rood=bruine regenmuts
gevonden door Nantsje Wieben-

IJlst orga- E?t ylostinslaan 7.

en ge-
de mJziet< zilveren schakelarmbandje met

twee bedeltjes,
Anke Lijktema, Ylostinslaan 44

een damesPolshorloge door
uur mevrouw Lyklema, Ylostinslaan

nr. 44.

VERLOREN

VERENIGING STADSFEESTEN IJLSTa.
gespeeLd

KULTURELE AGENDA

e I Ke

INLEVERE N
KYPMANT SJE

donderdag ,rr f ERLIJ

KOPIJ VOLGENDE

K L4 OKTOBER a.s.Vanaf 15 september
sclraken;
vanaf 26 sePtember c.lm de twee



rlrEtrvRrEs ïcasTEN
KISTEN

AEG wasautomaten

STOFZUIGERS _ EXELSIOR

oPro I snoer
stofneter
metalen buizen

THEEL ICHTJES

HAARDROOGKAM

MIXER

ALLES 10% KORTING

a. sijperda

van f. 387,--
NU

f . 287 ,--

stadslaam

KOOP BIJ DE PLAATSELIJKE MTDDENSTAND! ! ! ! ! !

il [ w{}0R a[[t ffi ARkT'*fff".?,,,0u
Voor al uw:

Krui den 1e rs-
waren

Gro ente n
en
fruit

Vers vlees en

vleeswaren
Brood en gebak

Íli onrrni oc ênq a-.,-. -nz.
SPECIALE DROGISTER]J EN

KOSMET ICA-AFDELING
LET OP ONZE WEKELIJKSE FOLDER! !

S P E E R S T R AIS V O O R D E E L M A R K T!!
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By sonnens en wolwêzen hoopje wij Freed
23 september a.s. de dei to betinken, dat

25 jier forlyn
0s heit en men

Meinte de Jong

en

Grietje de Jong-de Jong
troud binne.

Harren tankbare bern
Harry

Johannes en Agnes
Els dyr'b harren lokwinskje wol-, is wolkom
freed 23 september de jouns om g 0re yn
Hotel Vonk te Drylts.

Drylts, Ui lenburg 4.

Heb je de nieuwe dozen van

PLAYMOBIL al gezien?

an f 3,50: De Bakker
De Smid
Ma r ktv rouw
\,rle r kma n
Wa s v rouw

" 8,50 r Waterpur met
paard en drink-
bak

" 29r952

Camp i ngset

Comp I ete Ca ravan
met toebehoren
Ziekenauto met
Playmobi I

poppetj es
'N i euwe Hu i

Smidse
Ba kker i j

zen van f 49,50:

NÍ bij Bambix 20% korting op

staa I sterke

ffi
Tegen inlevering van de cou-
pofl, d íe op de bambixpakken
zit, kunt u één van deze mo-
del len bij ons kopen voor de
gereduceerde pr ij s.
Al le afgebeelde model len heb-
ben wij in voorraad en natuur
I ij k het verdere assort iment
van Tonka

VISSER - IJLST
f, ?F[-#l?"?"oe.',[iÈ',i.Ë"r'r"rËïiR.u.*^r",.,
Galamagracht 9 tJlst ïet 0r I ),, i31B

Schuur
l/oonhu is
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Een bank
die ie helpt g-rooítewoden

pickup WoP/s1s
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%tr^ga
1/txon

Inkele oanbi
SRV - margar
SRV - cola Jou molkboer t

ÀT hlal t ic

I\TOD.DEPiSIEGODESIGN - GESCH. MUSTER
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