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v hebt u kans op een 0il zijn de deelnemende winkeliers:
hnnfrlnni iq rran

IJL$TER WIIIKEIIENSUENEilrcIilG

GRÍ|ÏE $IilT ilIG(ltAR$ AITTIE

Ook di-t jaar or-
ganiseert de IJl-
ster Winkeliers-

vereniging weer
een Sint Nicolaas
Aktie, waarin vele
prijzen te winnen
zijn.
Bij al uw aankoPen
ontvangt u bij
elke rijksdaalder

een gratis 1ot.
Met al uw loten

f. 250,-- of 50
prijzen van f. 1O'-

per stuk, bestaande
uit waardebonnen te
besteden bij de
deelnemende winke-
I iers. De aktie
loopt van 17 nov.
t/n 5 dec. De
trekking is op
dinsdag 6 dec.

ts avonds B uur in Hotel/
Café Vonk.

EXTRA OPENINGSTIJDEN.

Alle deelnemende winkeliers
zijn van 28 november L/n
2 december rs avonds van
7 tot 9 uur geoPend | ! !

De halve dag sluiting komL
in deze week te vervallen!

J. DE BOER, BAKKERIJ
(iceuwkadc t, teiefoon 1492

R. BOORSMA. ZUIVELHANDEL
Uilcnbtrrg 27. te|'efoon 1364

CAFETARIA BAR.,DE WITTE KAT''
Popman'al 2, tclefoon i388

P. ELZINGA ..A EN O''
(ialamagracht 14, tcL:foon ll97
CESCHENKENHTJIS .,'T ROEFXE'"
Stadslarn ll. telcfoon 168(r

J. DE HAAS, BLOEMISTERU
Julianastraat 8, relefoon 1205

I. DE MEÉR, ,,BRUG'' LEVENSMIDDELENBEDRIJF
tialamaÍrracht 20, telefoon lll5
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KL. KOOPMAN, RÏJWIELHANDÉL
Galamagrachr 90, telefoon 1724

S.,SPEERSTRA. VOORDEELMARKT
Sradslaan I, telefoon l106 .

A- SIJPERDA, VERWARMING INST,ALLTEUR
Stadslaan 2, telefoon 122,1

,. PIKET, HEJA MEUBELEN
Calamrarrchr Zl(. telefoon ll07
M. VAN DER VEEN, IJLSTER WARENHUIS
Galamagraclrt 5, telefoon 1229

L. J. VISSER, BOEK- EN FOTOFIANDELi MERKSPEËLCOED
Galamagracht 9, telefoon 1118

K. VISSER, RENNËRS- EN SCHAATSENFTUíS
Galamagracht 1, Telefoon 1466

H. VONK, HOTTL-CAFé
Calamagracht 3, telefoon 1115

J. DE VRIËS, HUISSCHILDER
Galamegracht 13, telefoon 1387

}.]. WALTJE, ZUIVELFIANDEL
.Galamagracht 54, telefoon 1397

w. ZTJLSTRA, SLAGERTJ
Eegracht 65, telefoon 1309
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SCHAAKCLUB LYTS MAR KRIGEL

Ja, de schaakclub is uitgebrej-d
met een j eugdploeg. De deèlnarne
was een verrassing: er kwamen 16
jongens opzetten. De leeftijd is
van 10-14 jaar. Ze hebben nu de
eerste drie avonden gehad. De
nrrnf onrrondc"l inc urpnlz-l- ?n. r,ri ê r,r'in-l-veluvltrrÈ; ru vJrtlut

krijgt 1punt, bij remise k::ijgt
elke spel-er een halve punt. En ni.r
de stand na de eer.ste drie avonden:

Nou jongens, tot het volgen-
de Kypmantsje. En houd moed,
want het komt toch anders.
Een goede raad: haastige
spoed is zelden goed.

Spê11eider: meester van
Lingen.

Voorzítter: S. Spijksma
Penrr j ngmeester Schraa.

BUTIRTVERENïGING DE TROMP

10 no.rember 1977 werd er een
l edenvergader j rrg gehouden
van de BuurLvereniging I'De

Trompfr in de vergaderzaaj-\e/
van de heer Vonk, De voor-
zitter opende de vergadering
om kwart over acht. Dat was
al even uitgesteld vanwege
de geringe opkomsi. 10 per*
sonen hadden de moeite ge-
nomen om te komen. Was dit
werkelijk nodig zot n gerin-
ge opkomst? Bi j zo, n verga-
dering kan men nog eens wat
zeggen en horen. Maar genoeg
hier over.
Er werd een nieuvle voorzit-
t cn ooLrnzen rranl^Iêoê je rren-Évr\vavrrt var

huizjng van de heen Roskam.
De heer Hdii sman ( J ul iana-
straat ) zaI hem opvc-tgen.
De plaats van de heer Hui--
man kvJam open en daar wer\z
voor gekozen de heer Adema,
ook Jr-rlianas'braat. Verder
trad af mevï.ouw Koopman.
t-iaar p Laats werd ingenomen
door mevrouw Groen (Ju1ia-
nas braa L ) , die zi ch evenal s
mevrouw Hiel-kema en mevrouw
Schraa besbhikbaar hadden
gg9!glq. Secretaresse bli j ftmevrouw Kroeze, hetgeen

zie b1z.lO

Wim Wierda
Jan de Haas
Eric de Jong
Douwe van Slooten
D, Slob
Abe J" Sijperda
Albert Haanstra
Th nmac .ïnn oqma

Dean OrKeefe
A1lard v. d.Velde
Jan Haanstr.a
Roelof Huisman
Wietze v. d.Meer
Allard Lanting
Marten Hoekstra
Chris v. d.- Goot
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IJLST
Zaterdag 26 november a"s. zal
Sinterklaas ïJ1st een bezoek
brengen. rs Middags om half drie
zal de Sint met zijn Pieten per
boot aankomen in het haventje
bij de brug. Voorafgegaan door
de Drumband en het Muziekkorps
Concordia zaI de Sint naar het
Stadhuis rijden, waar burge-
meester Mumsen de goedheilig
man zaT ontvangen.
Vervol pens z,a1 een rondrit
door IJlst worden gemaakt,
waarna om plus minus
15.00 uur een middag
wordt gehouden voor de
IJlster jeugd ín de

SPORTZAAL
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zie verder bladzijde 16



GEMEENTE IJLST

ONGEDIERTE IN TOOM HOUDEN

Vervolg van oktober j . l.

Ideale omstandigheden.

Als bruine ratten , di e i-n de win-
ter vanuit het veld wegens gebrek
aan voedsel naar wQonkernen en be-
huizingen trekken, dergelijke ide-
ale omstandigheden vinden, zul1en
zij zich weldra ter Plekke vesti-
gen. Nestelgelegenheid vinden de

dieren biina overal en een Paar-
tj e goed doorvoede ratten zal dan
gauw zorn 2O0 á 300 nakornelingen
in een jaar oPleveren.
De aanwezigheid van ratten nabij
behuizingen is altijd ongewenst'
omdat de dieren dragers van zíek-
tekiemen, en derhalve versPrei-
ders van een aantal besmettelijke
ziekten zijn, als bv. zlekte van
Wei1, paratYfus, varkenspestt etc'
Zíj moeten daar dus bestreden
worden. Bovendien kunnen zij door
knagerij en vreterij aanzLenlijke
schade aanrichten.
Nogmaals, Ratten gezien? DleJnoe-
ten bestreden worden.

Be1 de gemeente (te1. 1625). De

deskundige gemeentelijke onge-
diertebestrijder kan adviseren be-
treffende de te nemen werings-
maatregelen en heeft voldoende
kennis omtrent de benodigde be-
strijdingsmiddelen en de werklng
daarvan.

NDR afd. IJlst.
Op 20 oktober 1977 ts avonds
B uur hield de C.P.B., afd.IJlst
haar jaarvergadering in het
Mienskipsh0s.
Het verheugde de presidente
( mevr. Oppedi jk-Schotanus ) dat
er zoveel dames aanwezig waren.

Na het officië1e gedeelte
werd de avond verder gevr-r1d

met diats, verloting en een
puzze lspe 1 .

Deze avond gaven zich 7

nieuwe leden oP.
De volgenCe vergadering is
op 17 november waar CONIMEX
een demonstratie zaL houden.

Het bestuur.

afd. Gvm. I'Stànfriesr'.

Zaterdag 8 oktober ís middags
1.30 uur zijn 58 kinderen van \-,
onze vereniging met de bus
naar Sneek geweestt
Waar ieder jaar in de Sneeker
Sporthal een jeugdsPelniddag
georganiseerd wordt voor de
jeugd van alle verenigingen
van het RaYon.
Ongeveer 600 kinderen waren
hier deze middag bijeen.
Begonnen werd met een Polo-
naise, eerst leek het net
één kluwen van kinderen'
maar al gauw werd het één
lange draad die de hele sPort-
hal doorging van beneden naar
boven. Toen alles weer in de
zaal bijeen was werden ze in
leeftijdsgroePen verdeeld en
moesten ze 8 verschillende \-'
spelletjes afwerken, zoals
vlaggetjes in een fles doen'
op Skippyballen wiPPen, zakie
lopen enz.
Hier kregen ze dan Punten
voor. Om + 5 uur was het
einde en hebben ze nog de
K.N.G.V.handklaP geleerd.
Iedere deelnemer kreeg een
vaant.ie en een rof droP r - ^waarná we om ongeveer halï'
zes in IJlst arriveerden.

vervolg b1z. i5
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N I EUWE CLUB VOOR PONYRUITERS
IJLST EN OMGEVING

UIT

Pony-rui ters r,ri t IJlst en omgeving
kunnen zich sinds kort aansfuiten
bij een nieuwe ponyclub, die vori-
ge week donderdag werd opgericht
in hettrWapen van IJlstil te IJ1st.
Ti jdens de oprÍ ch*;íngsvergadering
meldden zich meteen veel nieuwe
leden; 32 kinderen uit 22 gezinnen
en er is nog ruirntè voor meer rui-
ters. Een naam voor de nieuwe club
moet nog worden bedacht. Het ís de
bedoeling dat daarvoor een wed-
strijd onder de leden wordt uitge-
schreven. Voor de wi.nnaar is een
prijsje beschikbaar. Instrukteur
van de nieuwe ponyclub is de heer
Tino Munniksma.
Normaal gesproken wordt er gered.en
'i n de manesê iran fJlst. Deze is
evenwel nog niet overdekt en om

toch ook in het winterseizoen te
kunnen rijden is gezocht naar een
bijdelijk vervangend onderdak. Aan-
gezien de manege Sneek alleen op
zatetdag*namiddag vrij was en woens-
dag als meest geschikte werd bevon-
den door de 1eden, werd onderdak
^n.,n-.ra^ i- ^^ manege van Bolswarcl .ÉL v vrruvrr

De club is nog niet bij de lande-
1i iluo fodpnal_ ia Ini-a^*-*- aangesroLen, maar
dat staat binnenkort wel te gebeu-
nên vndef de nrri ters te z i iner
ti j d ook of f i c iee jTin kringrveds trij-
den kunnen uitkomen" Het eerste
jaar worden de wedstrijden en wat
dies meer zÍj onderling georganj-
seerd.
Aanl-èiding tot het ontstaan van de
club -is geweest de tot-standkoming
van een manege in IJIst. Veel rui-
tertjes die niet de beschikking
hebben over een trailer en derhal-,

ve nooit in de gelegenheid
zijn naar de manege te gaan,
kregen daardoor de mogelijk-
heid zelf naar de manege in
IJlst te rijden. Toen ze
eenmaal samen les kregen,
wifden ze dat graag in c1ub*
verband doen en toen was een
ponyclub snel opgericht.
Het in clubverband lessen
heeft meteen het voordeel
dat men deze winter gezamen-
lijk een veewagen kan huren
om naar de manege in Bols-
ward te gaan.
Het bestuur van de ponyclub
IJlst en omstreken bestaat
uit de heer J. Nauta uit
Jutrijp, voorzitter, mevrouw
J. Bos uit Heeg, sekretares-
s€r de heer W. Damstra uit
Abbega, penningmeester'r n€-
vrouw M.J. Sikma uit Oost-
hem, tweede sekretaresse en
de heer H. Visser uit IJ1st,
vice-voorzitter "

Nieuwe ruiters kunnen zich
opgeven bij mevrouw J. Bos,
ToLlevreí 46, Heeg, te1.
o5L54-2564.

BROMMERCLUB IJLST

Op de onlangs gehouden avond
gaf enn deskundige van een
verz ek eri ngsmaats chapp i j
voorlichting over de wijze
van verzekeren en de daar-
aan verbonden voorwaarden.
Binnenkort zullen de ouders
van de leden benaderd worden
door de verzekeiingsmaat-
schappij inzake het invullen
en tekenen van de verzeke-
ni noqnqni pnan

i-':è::
ir

zie b1z.lÈ
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TAXI"- CENTRALE

NTEUWENHU]S - IJLST

Sikko Sjaerdemafaan 1O

NIEUW 05155-1900 NIEUW

b. g. g. SNEEK O5150-1"8888

Z I EKENFOND SVERVOERDER

SCHOOLVERVOER

TROUW- EN VOLGAUTOIS

BEGRAFENISVERENIGING ,,LAATsTE EERT TE |,LgT
Verzorglng van begrafeniesen of cremaues
voor ljlet ê.o.

Ongeacht lidmaatschap verenlging, verzêkerlng
en nlet leden.
Meldingen dag en nacht biJ onderstaand adree.
Voor alle Inlichtingen, adviesr vêrzekering
of lidmaatsohap

s j. NIEUWE}THUIS
Sikko Sjaerdemai-aan fO
IJlst, te1 1900, b.g.g.

(osrso) 188888

GEMEENSC}{APPELIJK WONINGBUREAU IJLST
=== === = ========================== ===

De eerstvolgende zitting van de Kommissie Verdeling
Woonruimte zal niet zijn op maandagavond 5r maar op
DINSDAGAVOND 6 december.

IJls t,
Áaa 1A'7'7

VOOR KADOIS VAN

SINT EN IT ZWARTE BOEFKE

VINDT U ALLES IN

VAN

WIEKE DE JONG

STADSLAAN II IJLST

TEL. : 1686

De voorzitster,
E. Osinga-van der Vel-de

't ROEFKE
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VAN DE CI-ILTIJRELE RAAD IJLST

7,t:aLs wi j a1 eerder Lrebben aange-
kondigd, komt speciaal voor de
ouderen in IJlst Tryater hi ernaar
toe" Opgevoerd worden in het ka-
der van: Fyftig jier Barend en
Martsj e:
i'De sulveren tabaksdoazeil in
twaai.<ter en rrKrine Geartrt in
i enal< te ,

Beide str-ikkeri ivord.en gespeeld
door de kinderen van lrBarend en
l'4artsjerr, nrl , door Martsje Hy1-
kema*van der Veen en Plter van
der Veen.
Na afloop geeft de Volksdansgroep
rrde Yfeke dounsersrt een demonstra-
tie, waaraan ook iedereen kan
meedoen.
Deze avond wordt gehouden op 2I
december a.s. fs avonds I uur in
het Mienskipshts. De entreeprijs
is f . 2,50 p.p. Hol4lers bejeqr:
denpAepoglt f, 2,:-.
Mocht het komen en gaan voor u
een bezwaar zijn, vult u dan on-
derstaand strookje even in en be-
zorg dit bi j één van de l-eden van
de Culturefe Raad of in het ge-
meentehuis bij de heer Wagenaar.
Ook rolstoelberijders kunnen wor-
den opgehaald. Wij zorgen graag

mel de mensen van I'gnaag
gedaanrrvoor ver^voer

Voor de jeugd van 6 t/m 15
j aar organi s e ren wi j op 6
en 7 ja!urali een exposi'bie
van zel fgemaak te bouwse ls .

Wij denken aan werks bukken
gemaakt van:
bouvrstenen - bouwpiaten -
boetseenvrerk - mi_ni-steck
mecano -- figr-ru.rzaagwer.k -
modelbouw en wel.kj es van
waardeloos nateriaal o zoal-s
lucifersdoosj es eriz .

Begin alvast te bedenken \-/
wat jul1ie zullen gaan ma-
ken en inleveren.
Voor verschil-lende leeftijds-
groepen zi jn er leuke prij-
zen te winnen.
Denk om het volgende Kyp-
mants j e !

Namen leden Kulturele Raad:
Mw.M.A. Wijbenga-van der Meu-
1en, Eegracht 95;
mw.T. Statema-Bonnema, Yfo-
cl_ i n<l arn qa.

rs!lr! vv t

dhr. R. Schilstra, Galama-
gracht 98;
dhr. K.L. Koopman, Geeuw-
kade 5;

e bIa L4

infeveren vóór 8 december a.s
0ndergetekende, naam:

adres

wil graag vervoer op 21"

voor (aantal )

Wit graag vervoer met

Doorhàlen wat niet van

december naar
personen.

enn rolstoe1.
toepassing is

ev. te1 . nr.
het Mlenskipsh0s

tlit strookje inleveren za mogeli jk v66r B december a.s
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GEBOREN: Nieske' dr.v.:J.H. Stok-
ker en M. Brouwer;
Yvonne Linda, dr.v.:
J.R. Roorda en W. Fran-
kena;
Jeroen Mathieu Johan,
zn.v.: J.P.J'M. Brouns
en M.E. J. de 81ock.

ONDERTROUWD: Jentje Wierstra,
IJlst en Dirkje
van der Woude, Sneek
Klaas Hofman, Lioes-
sens en Astrid J. Ch

Zwaagman, IJlst;
Jan Boer' IJlst en
Geertje de Boer'
T Ï] ^+IUIDU.

GEHUWD: geen.

OVERLEDEN: de heer Albert
81 jr., echtg.v
A. van der Wal;
mevrouw Johanna
der Hoeven, 32
echtg.v.: G.H.

Buma t

. van

.i-
Jr. t

Stadt.

vervolg van bLz.'2
wel een beetje verwarrend over
kwam op het stencil. Maar daar
moet nog steeds over gestemd
worden, wat dan ook gedaan is.
Verder vertoonde de heer J.Hoo-
mans diars, wat erg goed in de
smaak vi el. t).m eèf uur bedankte

1""" l+ggv "" d8F'.tr,}t t€6r,e+ 
] " aan -

En zo kwam er een slot aan
Loch wel gezellige avond.

flt

He i. bes tuur .

SINTERKLAAS BEZOEKT IJLST

vervolg van blz. -J

A11e klnderen ontvangen ter
afsluiting van deze rniddag vatr
de Sint en zijn knechten een
verrass i ng.
Ter afsluiting van deze mid-
dag bezoekt Sinterklaas met
zijn Pieten het Wooncentrum. ..-

Toegangsbewijzen voor deze
middag zijn vanaf a.s. maan-
dag verkrijgbaar bij de
deelnemende winkeliers en

; we1 GRATIS. Het aantal- toe-
gangsbewijzen is echter Pe-

.perkt tot 350 i.v.m. de zit-
p 1 aatsen .

Deze intocht plus Sinter-
klaasmiddag wordt georgani-
seerd door de IJlster Winke-
l-letsvereniging met mede-
werking van de heren
E. Hekman en R. Pais.

CULTURELE AGENDA

Donderdag
Alg.Bond
vrouwen -
Wapen van
Vouwkunst

1 5 december:
van Plattelands-
8.O0 uur in het

.IJlst 
- JaPanse

GEVRAAGD VOOR TIJDEL]JK

KOS THU I S

P. Statema, Ylostinslaan ':tJ
Le L . 1659
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BAMI - NASI _ KROKETTETiI -
SALADES (groot en klein) - FRTTES -
HALVE K]P - SATÉ - VERSCHILLENDE

HEEFT U KLACHTEN, ZEG HET ONS.

BENT U TEVREDEE ZEG HET ANDEREN.

Een pakje van de Sint is
Zoekt u nog steeds iets,
In de bl-oemenkas is heel
Voor vele van uw vrinden.
Konn eens een kijkje nemen

het verplicht u tot niets
Naar u koopt er vast en

zeker we1 lets.

DE BAR U/AAR SEZELLTGHEtrD I-rOOeïïJ VïERT t

BTLTIJKE PRÏJU Bï{I !

SOORTEN BROODJES.

altijd wel-kom

ach kom

wat te vinden

&gpmamrw#@m**

KWALITE]T IS ONZE RECLAME I !

E. de Jong, te1. l-388.

IIE ËI&&$

B[OMffiHH
Stadslaan, telefoonl205

ook

om

mee

te
nemen

OOK WIJ DOEN MEE AAN DE SINTERKLAAS-AKTIE.
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DE BAN}T
vooR

de hoogste rmto

Stadslaan 51, telefosn 1245

lz

ADVERTEER IN DIT BLAD I I

UW SLAGER staat iedere dag voor
u klaar met VERS VLEES

Natuurlijk vullen wij ook uw
diepvries met 1e kwaliteit
JONG RUND. OÍ VARKEHS-
VLEES

Alles gesorteerd en verpakt zonder extra kosten.

Praat of bel even met

i $lagerij t Ziilstra

$nu
flr

ZUilEFETTIGG

Foar af Jou molkprodukten
en oare deistige boad-
skippen komt de molkboer
bij Jo oan!

Yn re Sinte*Klaze-koer:
taeimantsieg
p ip erníten
s0kelade letters,
s igaretten ensfh.

Kom mar efkes to sjen!

Jou molkboer

]I. TfiLTJE
tel. L397

Wij dogge mei oan
Sinte-KIaze-aksj e !

VOOR

VERKADE

CHOC OLADE LETTERS

EN

ALLERLE I
STROO IMATER IAA L

NAAR

ELZINGAIS A & O-MARKT
telefoonl309



vervolg van b12

0p 25 november a.s. om g uur
's avonds wordt in het Wapen
van IJtst opnieuw een arrond
bel egri. Di tma:r1 zal Klaas
Koopmans een te chhi s cire a.vonrl
verzorgenr',;aarbi j ondercielen
uit een mctorblok zuf .l en wcr*
den gehaa.ld en ri*aarbij cie no--
dige uitl_eg zaI worden gegeven,
A11e leden woÍ.den cleze arrond-
weer verwacht.

T{.C"V.8. ]JLSII

f Conder dag ZT ok tober , veï,ga-
derde de N.C.V"B. onde:. lei*
ding van mevr. Tichelaar*Westra-.
Na het welkomstwoord, gebed en
neditatie, was het woord aan
de spreekster van deze avondgr
mevr. Nooitgedagt-Oranje, di e
als onderwerp hacl: ff Vrouw in
de politiek". Zij rrertelde op
prettÍge, heldere wijze over
o.a. haar werk als gemeente-
raadslid en beantwoordde na
de pauze vele vragen van de
aanwezigen, dle met veel in-
teresse naar haar geluisterd
hadden.
De volgende rzerga,dering is 24
november. Majoor Eva den Hartog
vL lhet Leger des Heils spreekt_\/dan over haar werk in de dercle
wereld. Tevens is er dan .ge1e*
genheid tot het kopen van het
boek met haar levensbeschrijving
en een zelfgemaakt fotoboek.
De opbrengst hiervan komt ten
goede aan de derde wereld
Ook niet-leden zijn hartelijk
welhom tegen een bijdrage van,
f 2,50
Aanvang B uur in het Mienskips-nus.

B ALLONWEDS TR I JD
STAD SFEE S TEN

Nog steeds komen er kaarLen
Lerug, maar de te:.mijn van 4
weken is rru ruirnschoots ver-
sti-ekerr om lvelke reclen ,nr'l de
winnares bekend gemaalr:1,. zaI
worri ei: " ''

Ia .1:otaial zijn 14 kaar.tei-,1 t;e--
ruggel':ornen, .daaj:'\/ a.n de ilees te
u lt Fr.aiitr<r-i jk. Lreze balJ,onrren
hef:ben eerr er.iorme afs bai:rd af -gelegd en zijn, waarschijnlijk
Over het ltrater, tot de ornge-
ving van CalaiÊ gedreven. Som-.
mige balfonnen zijn zelfs tot
de omgevlng van Rouen gekomen.
De ba11on, die de groobste af-
stand heeft afgelegd is die
va.n Adrianne van Huisste<1 en,
Eegracht 83" Haar ballon daal-
de pas j-n Beaumesnif , ver ten
zuiden van Rouen. Adrianne
kan de eers Le prijs, zijnde
f.15,--, afhalen bij dhr. G.
Spijksma, Uilenburg 35.
A11e ingeleverde kaarten kunnen
weer opgehaald worden bij E.
Hekman, Ylostinslaan 5.

VEREN]GING STADSFEESTEN ]JLST

Op maandag 28 november a,s.
om 29.00 uur za] irr het hiapen
van IJlst een vergadering
worden gehouden van de Ver-
eniging Stadsfeesten IJIs t,.
Op deze avond za1 ean nieurai
besturur worden ge)\ozen cn
zal beslist worden ó,ver het
al dan niet houden van S tacls-
feesten 1n 1978.
De agenda voor deze, avoncl zal
z,a\ op deze avond aan de. aan*
wez:r'-gen wordcn verstrekt.

U I TSLAG
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Voor praktische en luxe kadors moet St' Nicolaas in

het I'IJlster Warenhuis'r zijn'

Dozen BADDOEKEN , tafellakens' zakdoeken' . E
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vervolg van blz. 8.
Namen en adressen leden Cult'Raad:

mw.C.Eerdmans, Sikko Sjaerdemalaan
no. 22;
dhr. J.C.M. van rt
laan 51-;
mw. J. Muller-van
taan 43;

Veer, Yl osti ns-

D-i jk ' Yloslins-

]NLEVEREN COPIJ

DECEMBERNUMMER VAN

HET KYPMANTSJE

U ITERL IJK

14 DECEMBER 1"977



vervolg van blz.
Het was weer een
dag en we hopen
jaar nog meer ki

l)

?'
gezel 1i ge mid-

dat vo l.gend
nderen meegaan.

WOONCENTRUM NrJ YLSSf,I_ryS

Graag vli 1 ik bi j het begin van
het winterseizoen enkele zaken
onder uw aandacht brengen wat
verband houdt met het Wooncen-
trum Eij Ylostins, in ÏJlst'
Ik wi1 beginnen namens de bewo-
ners van Nij Ylostins de IJlster
z. anlieden die een stand hadden
(X a" heer Hekman afs voorlich-
ter van de gemeente IJIst)in de

nieuwe sporthal allemaa1 heel
hartelijk te bedanken voor de

manier waaroP wij afs bewoners
kennis mochten maken met de

sporthal. Bedankt heren, het
was geweldig.
Dan de volgende zaken. Nog een
paar weken en we vieren met el*
kaar weer Sint Nicolaasfeest'
Ook Ín NÍj Ytostins hoPen wij
de goed heiligman te mogen be-
groeten en wel oP dinsdag 6 de-
cember a.s. rs middags om 3 uurt
in de rekreatiezaal. Beiaarden
uit de stad lJlst, die dit ge-
beuren met ons mee wi11en vieren
z. - ,r harteli jk welkom. Kan u zel
nièt op eigen gelegenheid naar
het wooncentrum komen' even een

telef oontj e naar 1,472 en wi j
zorgen voor vervoer. Deze middag
wordt georganiseerd door de
vrouwenraad IJlst (V.H.V. ) en

de ontspanningscommissie uit
het Wooncentrum.
Ik heb in het begin aJ- even
aangetipt dat het winterseizoen
zo aL weer is begonnen €rr dat be-
tekend ook dat het 's middags erg
gezeLlig is in de rekreatiezaaL
van Nij Ylostins. Er wordt een

kaartje gelegd, men kan dammen

en schaken, biljarten en ook
gewoon wat praten. We willen
alle oudere bewoners graag ui t-
nodigen om eens een keertie
kennis te nemen van deze vorm
van ontsPanning.Er komen iedere:
dag mensen buiten het centrum
d.e zaaT rrbernannenrr en waarom
zau a het dan nie'b eens Probe-
ren. De mogelljkheid is er en

aan u on van die mogelijkheid
gebruik te makerr.
Ook mensen (mannen en vrouwen)
die'mee wi1len doen aan bejaar-
dengymnastiek zijn hartelijk
welkom. Íedere vrijdagmiddag is
die gelegenheid er en ik ver-
zeker u dat het een gezelllge
boel is. Voelt u er wat voor
en wilt u meer weten. mevr.
Post-Kooistrar flo. 6' te1.1848'
kan u. er alles over vertellen'
Verder wil ik u er nogmaals
aan herlnneren dat voor al1een-
staanden, die tijdens ziekte
moeite hebben om hun maaltijden
klaar te kriigen' en een moge-
lijkheid is om dit vanuit een

centraal Punt te realiseren' OP

tel. 1472 kunnen wij u verder
inlichten hoe de gang van zaken
;^aD.

I Tot plot nog dit, mannen die met
t hu.."p.ob1emen te kamPen hebben

kunnen iedere vrijdagrniddag van
3-5 uur in Nij Ylostlns terecht'
Zo, voorloPig was het dlt' Vol-
gende keer mee".,r"r, Slooten.

GEVONDEN
VOORWERPËru

EEN ZWARE ZILVERKLEURIGE
SCHAKELARMBAND MET ALS

OPSCHRIFT IIWIAII .



Voor al uw schlldersartikelen
SCHILDERSBEDR IJF

d" &" mH wR[ffis
Atles voorradig voor de doe het zelver.

Voor een St.Nicolaasgeschenk
een paar schoenklompen of klompen cadeau.

Restanten behang nu 20% korting,l !

Wij doen mee met de St.Nicol.aasaktie.
Wlnkelverkoop achterom.

Galamagracht 13, tel- L3E7
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E
f l?{f,* *
plm.4-6 jaer $

$8ruc8ielwnijil$KI.. H(}(,PMA
Galamagracht 90, tel.

met
FAVORIT
BEMNAAF

CHROOM
VELGEN

MËT AFNEEMBARE BOVENBUIS

KOOP BIJ DE PLAATSELIJKE MIDDENSTAND! ! ! ! ! !

Vers vlees en

vleeswaren
Brood en gebak

Diepvries e.r,z,en:-.

SPECIALE DROGISTERIJ EN

KOSMET ÏCA_AFDEL ING
LET OP ONZE WEKELIJKSE FOI,DER!!

S P E E R S T R A'S y o 0 R D E E L M A R K Tt!

ffiffi wffitr3ffiffiffiffitffieffikK "Tff. \2&6'

Voor al- uw:

Kruicleniers*
: àFÁn
\-/*'""

Gro enten
en
fruit



Kasuren hoofdkantoor en

bijkantoor:

's morgens van 8'30 tot
12.30 uur

's middags van 13.30 tot
16.00 uur

Extra zittingen:

vrijdagsavonds van 19.00
tot 20.30 uur

zaterdagsmorgens van
10.00 tot 11.00 uur

Galarnagracht 44 te lJlst

Telefoon 05155 - 1426

ffimhoharlH ffil
geld en goede raad

: IN'IERKL'AAS, die gOEIC

heer,, komt híer aLLe ja-
,j urert tieaT.
Hij hoeft niet uer te Lo-
p€n, uant in IJLst kan
hij aLLes kopen; bíi
YISSER ís er keus.genoeg!

L0c0

CL I PPER spel I en

M. B. spel len

JUMB0 spel I en

RAVENSBURGER spel len

SM I DT puzz I es

SIMPLEX puzzles

RAVENSBURGER puzzles

JUMB0 puzzl es

DAS klei
PLAY DOH klei

RAVENSBURGER schi lder-
dozen

MINISTECK

LEGO

NOPPER /
PLAYM

S I OMONTAGE

OB IL

HASAGAI^/A, A I RF IX, NOVO

MATCHBOX bouwpaketten

fifl,
v,ssER tííl
Boek- kantoorbo"L- sn ón-'
Fotohandel, Speelgoed

Galamagracht 9


