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A{OTORCLUB IJLST.

Ile Motorclub IJlst organiseert
op vrijdagavond 27 januari a.s.
orn 20.00 uur een f ilmavond in
het MiensklPshils. Entree f4,--.
Vertoond zu11en worden films
over:
motorraces in DaYtona rJ.S.A.
Grand Prix Norg 500 cc.
Crossweds tri j den
Speedwaywedstrijden
Grasbaanrac es
Dragraces te Drachten.
Een prachtige filmavond met
spectaculaire wecistrijden voor
de ware liefhebbers. Iedereen
met belangstelling voor de mo-
torsport ín zijn algemeenheid

-.r'ordt op deze avond verwacht '
\zot zlens op vri jdagavond 27

januari a.s. om 20.00 uur in
het Mlenskipsh0s.

JAARVERGADER ING

VOGELWACHT

I JLST-OOSTHEM

Himsterhffs te Oosthem
I s avonds 7.45 ttur.

Annvang

Naast de gebruikeli ike agenda-
punten van een .i aarvergadering
komt de heer de Boer uit Bui-
tenpost na de palrze aan de
beurt. De heer de Boer zaf ons
een uitvoerige documentaire
tonen over de vogels in Fries-
1and.
Velen zulfen zich nog de ;aar-
vergadering weten te herinne-
ren van twee iaar geleden toerr
cie heer de Boer de avond vulde
met een reisverslag over SPils-
bergen.
Wij kunnen u dan ook aanraden
deze avond te bezoeken. .11 z,u7 r

er beslist geen sPi i t van krij-
gen. Leden en niet-Ier1en zi n

van harte wel-kom.
Stelt u ons niet leleur en

zc>rg ó,at het Flimsterh0s vo1
komt. Het bestrrur.

CHRlSTELIJKE
BOND.

P I,ATTE ]LAIJDS VROÏ IVT'IJ

Op vr
bruar

de Vogelwacht IJI
haar jaarvergader

ijdag 17 fe-
I a.s. houdt
st-0osthem
ing in het

Op 12 janrrari
Chris te11 ike
wen Bo.nd ' afd
ste vergaderi
j aar.

.1. hield de
P lattelands Vrott-
. IJIst' haar eer-
ng in het nieuwe

zie bLz. 2.
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vervol g van hLz. 1.
In het welkomstwoord wenste de
Presidente allen een voorsPoedig
1978, waarna zij voorging in ge-
bed en meditatie.
Daarna kreeg de heer v.d.Meulen
uit Bolsward de gelegenheid dia's
te tonen van een vakantie in
Spanje en Frankrijk, waaronder
heel mooie natuuropnamen.
Aan het eind van de avond vond
nog een bestuurswisseling Plaats,
n1. mevr. Oppedijk nam afscheid
als presidente. Zíi werd tot
Erepresidente benoemd. Mevrouw
Wiebenga werd in het bestuur
welkom geheten.
De volgende vergadering is oP
9 februari a.s. om 8.OO uur in
het Mienskipshfis. OnderwerP:
Acupunctuur.
Gasten van harte wel-kom.

STANFRIES, AFD. BADMINTON

Op vrijdag J.7 februari van 18

tot 23 uur wordt er een intern
toernooi gehouden. Er wordt ge-
speeld in damesdubbel en heren-
dubbel. Opgeven voor dit toer-
nooi voor 31 ianuari oP de trai-
ningsavonden. Inleg f. 1,--.
De training op deze avond ver-
va 1t.
Gezien het beperkte aantal uren
is het voorlopig niet meer mo-
gelijk nieuwe leden aan te ne-
men. Men kan zich wel op de
wachtlijst laten plaatsen bij
mevr. L. van der Meulen, Kearn-
stien 10. Willen de leden zo
spoedig mogelijk hun 2e kwar-
taal kontributie overmaken op
bank. rek. 32.6I. 13.886.
Omniveren iging "Stànfries",
p/a Galamagracht 87' IJLst.
Veel sportief genoegen.

Het bes tuur.

BOUN FAN PLATTELANFR., OFD

DRYLTS.

15 dec. wie ís lêste bijien-
komst fan 1977, en wat in
bêste, fleuriche joun' mei
ljochtsjes nn krysttractatie,
en boppeal it foargean yn Ja-
pans vouwwurk troch mefr.
Kulper ut ba-LK.
Nijsgjirriche vouwsels hawwe
makke bistimd foar de kryst-
beam of foar it meitsjen fan
moaie Krystkaerten. In goed
bisochte jounl dyrt smakket,
nei mear..Resultaet 4 nije
leden, tige wol-kom yn ís
formidden.
De earste gearkomste yn 1978
wie op 9 jan.r al wer in
beste geselliche joun, mei
Piersma fit Heeg, dij rt drr
slach fan hat de ljue oan rt
wurk to setten en se tagelyk
wat to learen en mei to jaen.
Op 7 febr. komt de greate
forrassing mei it iendeis-
blStJUr.
Ta dan! ! -Lt olstJUr.

SKAEKKLUB ''LYTS MAR KRIGEL''

Der is al wer omraek skaekt
yn re 6froune moannen. Man-
nichien wist troch in goeij'rr
set de oare de baes to wurden.
Nou is it a1 sa dat wy eigent-
lik hwat to min leden ha.
Dêrom soene wy làns dizze wei
eltse skaker taroppe wol-f e:
rrkom ek op de skaekkf ub'r.
Wlj skake eltse tongersdei
tojouns om acht 0re yn hotel
rrI t wapen f an Dry l- tstl .

HjirDnder folgje de oant
nou ta bihelle risseltaten:

zie bIz. 17



IS OPRICHTING
NISVERENIGING

VAN EEN TAFELTEN-
MOGEL]JK IN IJLST?

In IJlst wordt de Iaatste ti.jd
hier en daar gesProken over de
mogelijkheid tot tafeltennis.
Zijn er mensen die er voor voe-
len om een tafeltennÍsvereni-
ging op te richten, of althans
de mogelijkheden daartoe wi1len
ond erz o ek en?
Tafeltennis wordt in Friesl-and
bp vrij grote schaal bedreven
en vooral om Sneek zit een con-

"':entratie van een aantal vereni-
:6ingen. Tot nu toe ontbreekt

IJlst in.dit rijtje.
Als we dan bijvoorbeefd zien
wat tafeltennis voor een dorP
a1s bi jv. Oudega \rtl . betekent
(zes Friese JeugdkamPioenen bij
de laatste kampioenschaPPen)
cl an moeten êf in een redelijk
grote plaats a1s IJlst toch ook
rnogelijkheden voor deze sPort
liggen. Allereerst zuflen er
dan echter een aantal mensen
initiatieven moeten nemen om

tot een oprichting te komen.
Heeft iemand bel-angstel1ing,
misschien wiL inii/zíi dan eens
kontakt met mij oPnemen.
Gosse Dljkstra, Harinxmaweg 6'
-Jlst, te1. O5155-1754.

TAFELTENNIS.
]EDEREEN!!!!

.EEN SPORT VOOR

KERSTWTJDING N.C.V.B EN C.P.B.

Op 15 december 1977 vierden de
leden van de N.C.V.B. met de
C.P.B. en de kerkelijke vrou-
wenverenigingen van IJLst geza-
menlijk Kerstfeest in het
Miensk j pshOs . De zaa.l was geheel
bezet. In haar oPeningswoord
heette de presidente mevr.Tiche-
1aaÈ (l.t.c.V.B.) a1len heel

J

hartelijk welkom, jn het bi 'zon-
der de gi.taargroep van het l,eger
des Heils rri"t Eneek
De gitaargroep opende deze avon,l
met het lied "Hi j Komtr'.
Na he t gezamenli- jk z ingen van
psalm 24 en Luc. 1 en 2, dit
werd afgewisseld met mrrz i ek en
zang van de gitaargroep. Mevr..
M. de Leeuw-Schuurmans bracht
enkefe gedichten ten gehore.
Na de pauze las mevr. Fokkema
het ker$tverhaal voor over
,lOe thulskomst van de verloren
zoentt van K. Norel .

Aan het eind van deze avond
werd dank gebraeht aan allen
die mee gewerkt hadden tot het
welslagen van deze kerstwi.iding.
De kerststukjes werden na af-
loop naar de zieken gebracht.
Tot slot werd nog gezamenli" ik
staat het Ere z1.j God gezongen.

GEBOREN:
Jitske, dr.v.J.K.van
en C.A. van Asmal
Richard r zÍt.v.H.Vonk
veen;

der Wo,rde

en P.V/itte-

Martin, zn.v.G.H. Bergstra en
C. van der Molen;
Marte Ingeborg, dr.v.E.S.van der
Zee en H.M. van der Bank;
Lambertus , zn.v . K. Koopmans en
A. Heegsma I

Hinke Marljke' dr.v.H.Jell-ema
en T. Pruiksma;
Roeland Dirkr zn.v.D. van der
Lei en N. Faberl
Wendy, dr.v.W.FijIstra en M.F.
van Rui ten. vervol g zie blz - 4
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VERVOLG BIIRGERLIJKE STAND VAN
BLZ. 3

GEBOREN:
Frieda Esther, dr
en M. Hai j e;
Sybolt Okkw, zn.v
T. Wildschut;
Da{. an ïanna LIa i,,-uo, zn.v.
veld en J. Ravensbergen
Esther Anna, dr.v. A.R.
en A. Mulder:
Hotze-Haaije, zn.v.S.Bouma
G. Jorritsmal
Eric Peter, zn.v.R. Boersma
K. Wiersma.

ONDERTROUWD:
Rinse Tichelaar, IJlst en Pietje
Wierda, Heerenveen.

GEHUWD:

Johannes Boersma en Wleke J.Faber,
Moddergat;
Gerrit van der Leeuw en Sietske
Hoogland, IJ1-st;
Klaas Hofman en Astrid J.C.Zwaag-
man, IJlst;
Douwe Adema en Johanna Schakel,
Sneek;
Jan Boer en Geertje de Boer,lJlst.
OVERLEDEN:

de heer Minne Fijlstra, 69 jr.
echtg.v.T. Nautal
mevrouw Femmigje van Noggeren,
7I jr., echt.v. R. Kingma;
mevrouw Sijtske Visser, 86 jÈ.,
wed.v. R. Postma.

KYPMANTS JES

Te koop aangeboden:

z.g.a.rt. ronde netbox
frn--

J",

Ylostinslaan 5

rr R

Q de

van

Vri

i
de

Rnrro

es erl

v vrrÉ

en

't ROEFKE

0ok i n ', 'i t R0EFKt"

opruim'i nq

zoals:

KOPJES vanaf f 1,98

Verder fikse kortíngen op
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KETTINGHOEKJE is

waard voor een

Stad.sLaan 11,

TeLefoon 1-686.

W. de Jong,
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@ TIJINCENTRTIM
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I]E HAAS

B LOEMEN
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WOONCENTRUM NIJ YLOSTINS.
l,tle zijn weer begonnen rnet een
nieuw jaar en dat betekent veel
d ingen toeschrijven aan de his to-
rie en met moed beqinnen aan een
nÍeuw 1978.
De laatste maand van december
was een drukke maand in Nij
Ylostins, St.Nicolaas, Kerstfeest
en Nieuwjaar.
Het Kerstfeest in Nij Ylostins
hebben wij gevierd in de rekrea-
tiezaal met a1le bewoners plus
genodigden van kerkeradên uit de
re$io en enkele bestuursfeden.
Eerst een liturgie met declamatie
van mej. van der Horst en na dit
een gezamenlijke broodmaaltijd.
We waren met 90 mensen in de re-
kreatiezaal en dat betekent trvof rr.
Nieuwjaarsmorgen een gezamenli jk
koffiedrinken in de zaal waar we
elkaar een goed en gezond 1978
konden toewensen. Ook iry'de komende
maanden weer aktiviteiten in Nij
Ylostins, enkele wil ik noemen,
in samenwerking met de Vrouwen-
raad IJI-st op 31 januari rs mid-
dags om 3 uur diaÍs uit de Skan-
dinaïische landen. Andere bewoners
uit de stad zijn welkom en dan op
14 februari een middag in de re*
kreatiezaa:.. waar enkele dames
in Fries costuum zu11en vertel-1en
over de betekenis van dat kostuum
rnet de dingen di e daar allenaa1
bij behoren. Erg interessant en
de koffie (met een zwart klontje)
staat klaar, dus u wordt verwacht.
Tot slot nog dit, regelmatig
wordt ons gevraagd door andere
mensen die niet in Nij Ylostins
wonen, mogen wij wef in de rekrea-
tiezaal van Nij Ylostins komen om
eens te hi1 iartep of te kaarterr.
Nogmaals (misschien ten overvloede
de rekreati ez aal. van Ni j Yl os ti ns
is ter beschikkine van alfe andere

bewoners uit IJlst iedre dag
van rs middags 1 uur tot
rs avonds kwart over vijf
geheel gratis. Dus u kan e.n

mag komen en u bent welkom.

van Slooten

ROMMELMARKT

De Doopsgezinde Gemeente heeft
het plan op 1 april een rommel-
markt annex bazar te organise-
ren ten behoeve van de restau-
ratie van huh kerk.
Goederen en oude kleren, die
u kwijt wilt, willen wij v
graag hebben en dat kunt u
l.rnan nan h i 'i .erJ.

dhr. Hoomans, Ullenburg 9,
tef. IB72;
mevr. Wiersma, Eegracht 39,
te1. : 1289;
mevr. Brouwer, Ylostinslaan
nr. 25, tel . l-648 ;

mevr. Veldhuisr Harinxmaweg
nr. 4, tel .: 3,776.
Grote stukl<en halen we wel-
hi i rr trandaan - í]naao errcn êên
"rJ
l_elpfnnntic "rn één Van OnS
en het wordt geregel<i.

VERENIGING STADSFEESTEN IJLST

Op vrijdagavond 21 juli 1978
organiseert de Vereniging
Stadsfeesten IJlst de jaar-V
lijkse ringrijderij met
Friese sjezen in Oud-IJlst,
aanvang 19.0O uur.

VERENIGING GROENE KRUIS IJLST

De Vereniging Het Groene
Kruis IJlst houdt op woens-
dag 8 februari weer de jaar-
lijkse ledenvergadering, aan-
vang 20.OO uur in het Kruis-

\geoouw.
' uervolg b: z,14



II U
Y

,Ia t-
o v̂ I t ro IO I -, a lr (D I - I. rl a, F íD II O
'

F II' A lr A v - z - v @

É A v rl

N È
t F 0c T

D r -II E I
a a

rl .- I .a I G U
,

{ 5 (r
l

=
ó

6'
O

1o o9 5)
t

^.
o

(D
oe

aó
1 o

{ 5 (à

F (! o at
t I x o

gE
H

<

ïiÊ
g

á 
5Ë

 lr
l

F
ïË

 ?
ó'

 ê
?R

 .-
-6

-b 3 
?2

r
s9

ëu
1

ó 
td

 -{
-T

Ë oz !o cÍ
n

ix
r

x m ! a-

- - z 6 P

Ë
$i

gÊ
Ê

n 
í

i I
 r:

É
Ë

 E
-=

 {
Y

 r
a;

*o
 

o 
Á

 (
D

 <

ái
s:

F
E

gi
S

F
3 

È
F

E
Ë

H
i i

 $
 Ë

 F
"1

 Ê
 "

*
iE

É
gE

ds
s

e 
g6

'a
'iÈ

=
a

{H
-q

ór
pj

9.
Y

'Í9
 

6'
Ë

 <
 !-

9;
àS

 
r 

F
g 

f
F

jS
',"

E
E

3t
3

: 
ï'=

'- 
Ë

o

F C
r.

O = z. x

v, (+
(D

c)
.o

-5
--

tÊ
Jr

n
íD

í,3
.ix

íD
óa

rm
F

5È
,Z

.
-5

J.
r-

i<
O

Jí
D

O

=
J+

'J
.O

ll)
íD

È
-o

55
J.

C
-

an
èè

m
ou

1
(o

o
(.

/}
O

=
5c

+
5

C
-í

J.
v

+
,íD

+
,c

7< íD cl
' o -Í E -5 (D É

o)
5

9.
, 

O
-$

íD
F

$r
(D

5

'ïl O -l t- = a

J'
5 íD
(D

c+
r

tn
o

iri
 

(.
o

J-
t oo J' 

c+
5í

D
íD -5

.íD
 

5 -t =
5A

r5
q'

C
5C

J

c t< x m r{ m z.

qr
o

+
, 

+
, 

q,
 

+
,

-5
o T

lH
 

t\)



tt w .E
a

tIo o tt - a !O I t -E ê Í E
.

I a, F II aa

F II A lr A v @

- d f tl F rl I U -o F F I .D \,I t J' F -(D IO I I' tD IO I -tr
-

u_
!r r9 rl .F
|

U
' (D a

F -G I íË II a, 0 tt (D r (D I at

E
9 €r o)
:

5a
-

B
á

*# a<
o o

O m -i r r m z.

íD - a o = rD (D a - (+ íD

- f\) (]
'l

íD

ro
-5

@
7i

@ gr
C

Jr
rJ

r
l(n

 
(J

.tn
íD

c-
J.

(D
r.

l€
íD

c+
:q

r
J.

(/
IíD

(D
o

rí
D

íD
5F

5 1C
+

1F
tíD

(a
íD

l(t
o

=
 

(o
 

-r
 

J.
 I

 
o

t5
05

l>
rJ

oo
íD

l
I 

c+
 c

+
 

lL
/1

(D
 

6l
 

Ê
,

(o
 l

;<
 

5
oJ

, 
37

 
3l

_ 
.o

(o
È

ct
(o

(o
lo

|5
5

oJ
 (

o 
<

./)
 

Ê
r 

:. 
I

lí+
tx

c+
lx

E

- T íD (o íD U
) = È q, - (, c+ íD

l'/
, 

! 
;(

t-
ÍT

t
F

^-
l

E
E

'O
t-

t- xu
)

cg 2C
)

U

o-
í

O
/'J

.J
!

-5 -+
líD

íD
Jï

(D
=

J.
(J

1 
=

À
(D 5(

D
=

íD
=

ox
O

- 
r.

 
a+

o-
 

íD
 

Jr
 

íD
(/

)

{ O (r
l

v, vl rt v I -l- l- a -{

8;
r

g!
m

Jx
x

3E
i

È
 H

?
á5

Ë O
Y

E
pr

ó,
 F

*
- 

E
m

32
2

s 
3q

ó 
di

g
ó 

gË oz !(
'

c 
íll

iR
r

x m ! c.

€ r I - F - z I

h6
hÍ

 
g{

 
Í 

E
!-

ï e
Ë

 F
Ë

:Ë
 a

gË
 fÈ

 g
$Ë

Ë

f$
F

$€
 Ë

E
 F

Ë
" 

1Ë
F

E
íë

,
i Ë

*F
'*

Ë
0 

àí
 '

r' 
E

l



BAR,,it dryltser
IJE UAR !]JAAR CLZtit,LlIIIíI]ID HOOGTIJ VIIiRT I

BILLIJKI.] PHIJZI.]N I t

BAM I
NAS I
KROKETTEN

SALADES (groot en klein)
FR ITES

TIALVE KIP

SATE

VERSCHIILENNE SOORTI,N BROODJES

KWALITEIT IS ONZE REKLAME ! !

$nackbar ..deWitte Kat,,
VOOR

o
o
k

o
n

n
e
e

t
e

n
e
m

e

n
HIEFT U KLACiiTEN, ZIG HF]T ONS.

BENT U TEVREI)IJN ZEG IIET ANI)IiIREN.

E. DE J0N(; , 1'liLIiFO0N 1388.

Jou molkboer

N. Waltje
+i|l . 1a.q'7

Foar al Jou deisti-ge boadskippen komt de molkboer by Jo

foar de doar. Eltse wike nije oanbiedingen op 0s folders
DIZZE WIKE O.O.:
HERO L/I blik snert fan 2, 50 foar 1'99
SRV jus d'orange 1-/1- pak fan 1,75 foar 1',49
SRV appelsap I/1 pak fan 1'55 foar 1'39

EKSTRA OANBTEDING:

GOUDSE tsiis (jong be]. ) kg. fan 72.00 foar 9,35

ens fh .

kypmantsje"



TAXI - CENTRALE

NIEUWENHUIS - IJLST

Sikko Sjaerdemalaan 10

NÏEUW O5]-55-1900 NIEUW

b. g. g. SNEEK O5l-50-18888

Z I EKENF OND SVERVOERDER

SCHOOLVERVOER

TROUW- EN VOLGAUTO I S

BEGFAFENISVEFENIGING ,,LAAT8TE EER* TE I'LST

Verzorglng van begrafenisoên of crematlea
voor ljlet e.o.

Ongeacht lidmaatechap vorenlglng' verzêkerlng
en nlet leden.

Meldingen dag en nacht bU ondarstaand adres.

Voor alle lnlichtingon, advies, verzokerirqg

oÍ lidmaateohap:

SJ. NIEUWENHUIS,
Sikko Sjaerdemalaan 10

ïJIst, tel 1900' b.g.g.
(osrso) 1B8BBB

A1s die huizenbouwers
en de gemeente net
zorn vlotte service
als HEJA METIBELEN
geven, dan was het'
hier volmaakt.

TE HUUR:

TAP IJTRE lN lG INGSI'',tACH INES

om zelf uw tapijt schoon
te maken

Hij reinigt en verwijdert
alle schoonmaak en vuil-
resten uit uw tapijt
(geen shampoorol ler)

Droogtijd: 3.00 uur

Tevens te huur:

SCHR0B-, B0EN- en WATER-

ZUIGERS EN LADDERS

INLICHTINGEN

Telefoon 05155 - 1952



JACHTWERT ,,DE

UITKIJK''

W. J. van der Velde
lJlst - Sneekerpad 6

Telefoon O5155-

Nieuwbouw VAN STALEN ROE] =
SCHOUWEN

Wtnterberging en Reparátl€

Verhuur VAIY MOTORKRUISERS MET
WARM EN KOUD STROMEND
WATER, VERWARMING, KOEL
I.{4,ST EN T0TLET

TEVENS VERHUUR 16 m2 B.M.-ers
EN ROEIBOTEN.
VERDER EEN RUSTIGE KLEINE
CAMPÏNG MET AANLEGSTEIGER.
VRAAGT ONZB PROSPECTUS.

UW SLAGER staat iedere dag voor
u klaar rnet VERS VLEES

\/ Natuurlijk vullen wij ook uw
dlepvrles met 1e kwaliteit
JONG RUND. o' VARKENS.
VLEES

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

Slagerii lï" Ziilstra

SPEER
VOOR

MA

Stads laan

S T R AIS

DEEL-
R K TI

2, te1.: 7?-06

de voordeelmarkt
Voor al
Kruidenierswaren

groenten en fruit

Vers vl-ees en vleeswaren
brood en gebak

diepvries
enz,., enz.ll
SPECIALE DROGISTERIJ

EN KOSMETICA-AFDELING

LET OP

ONZE

WEKELÏJKSE FOLDERI I I

telefoonl3@
ADVERTEER IN DIT BLAD !



vervofg van bfz

Naast de gebrui-kelijke agendapun-
ten za1 de heer C.G. de Graaf uit
Joure, manueel PhYsiotheraPeut,
een Iezing houden. Een nadere
aankondiging betreffende deze
avond zaI binnenkort huis aan
huis worden versPreid. Wii menen
er echter goed aan te doen deze
avond nu reeds aan te kondigen'
opdat u de 8e februarl alvast
kunt reserveren, daar het een in-
teressante avond beloofd te wor-
den. Het bestuur.

GEVOilDET{
VOORWERPETI

I zwarte gebreide wollen muts.

1- gebreide wollen sjaal

1 fietstas met inhoudr afhalen
bij dhr. D. Kroeze, Eegracht 1O1.

1A

1 polshorloge
p1aat, afhalen
tlngr Eegracht

met groene wi jzet-
hi i dhn- 't-P'l an-UTJ

42.

G EM EENTE

IJ LST

Het inwonerta] van IJlst be-
draagt per 1 januari 1978
2477, hetgeen ten oPzichte
van 1 j anr-tarl 1'977 een vermeer-
dering betekent van 82.
In 1977 werden geboren:
22 met-p jes en 2L jongens;
zijn 99 vrouwen en l-O8mannen
binnengekomen,
overleden 7 vrouwen en B man-v
nen en vertrokken 79 vrouwen
en 74 nannen.
De samenstelling van de be-
volking is nu a1s volgt:
vrouwen: 1226
mannen : L25]
Totaal z 2477

UITGAVE NIEUWB GEMEENTBGIDS

Momenteef de nodige voorbe-
reidingen getroffen om medio
dj-t jaar een nieuwe gemeen-
tegids te kunnen uitgeven.
Om de hierin vermelde gege-
vena zo vol-ledig mogeliik
te kunnen opnemen doen wij
een beroep op alle vereni-
gingen om uitenlijk 15 fe-:-
bruari a.s. de namen, adres-
sen en telefoonnummers oP

te wi11en geven ter gemeen-
tesecretarie, afsmede ver-
dere door hen van belang ge-
achte gegevens.
Wlj hopen op uw all-er mede-
werk i n g.

GEVONDEN

EEN KETTING MET BEDELTJE.
AFHALEN: JUL]ANASTRAAT 4

1- vlaggestok en l- rieten stoel 
'gebracht op Eegracht 50 tijdens

de Oudejaarsavond.

VERLOREN VOORWERPBN

Verforen, een dubbeler zwarte
rijwieltas, vermoedelijk oP vrij-
dag 30 december j.1.
Bij vinding graag bericht aan
I. Algera, Sikko Sjaerdemafaan
nr. 30, tel. 1365.

INLEVEREN KOPIJ VOLGENDE

KYPMANTSJE UTTER]-IJK OP

WOENSDAG 1- 5 FEBRUARI A. S .
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SUIKER MINIMUMPR]JS + 1 '7R

GALA NIEMEIJER KOFFIE BIJ ONS f 4,6g
2 ZEEUWSMEISJE MARGARINE NU SLECHTS 1 O,98
voLLE MELK PER LITER f 1,05
PANTYS BIJ ONS f o'98

f 2,69ROOSVICEE 0, 6 1i ter NU

ZUIVELAFDELING

1 KILO JONGE KAAS f 7,98
ROOMBOTER PER PAKJE 250 GRAM

vAN Í 2,36 VOOR f 2,Og
DIEPVRIES

4 FRCANDELLEN Í 1,19

-2OOO SUPERMARKT IJLST
VOOR VIEER VOORDEEL

NII

MONA

OOK VOOR IIW
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hi"I on,ntni
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WEKELIJKSE VOORDEELAANB IEDINGEN
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CULTURELE RAAD IJLST

De Culturele Raad heeft nu gedu-
rende drie achtereenvolgende ja-
ren een Rekreatieweek voor de IJf-
ster jeugd georganiseerd. Het
laatste jaar onder het motto:
"Jongens- en meisjesstad IJlstrr.
Wij zijn van mening' dat deze ak-
tivi teiten-gezien het enthousiasme
van de jeugd-bestendigd dient te
worden.
0m één en ander echter goed te
doen, menen wij dat hiervoor een
apart comité/ commissie opgericht
dient te worden' dat dan alleen
deze aktiviteit gaat organiseren,
natuurlijk we1 met a1le medéwer-
king van de Cul,turele Raad.
Komt dit comité er niet, dan is
het niet ondenkbaar, dat onze
jeugd deze ontspanningsweek in de
toekomst moet missen. Dus daarom
ouders, leiders van jeugdvereni-
gingen en degenen die zich op wat
voor manier ook tot de jeugd voe-
1en aangetrokken b.v. adspirant
jeugdleiders, studenten Pedago-
gische Akademies, w1lt u dat er
weer een jeugdstad komt, meldt u
vóór 1 februari _1978 aan bij één
van de onderstaande adressen:
mevr. M.A. Wijbenga-van der Meu-
1en, Eegracht 95, te1. L614i
mevr. C. Eerdmans, Sikko Sjaerde-
mal-aan 22, tel. 1528;
Stadhuis, dhr. H.L. Wagenaar,
tel. 1625.
Dan kunnen wij met elkaar de zaak
eens gaan bespreken.

VEILIG VERKEERSWEEK IN IJLST

seren op een nog nader te be-
palen tijds tip.
Mocht het zijn dat er in die
week een beroep op welke ma-
nier dan ook wordt gedaan op
ur dan hopen wij dat u zult
wil-].en meewerken.
Onze gedachten gaan b.v. o.m.
uit naar het organiseren van
een kwis, waarvoor 8 groepen
van 4 mensen zouden kunnen
meedoen.
Het uitgewerkte programma zal
in ruime mate gepubliceerd
worden. v

KABARET'ISAMARII /BOEKEJOUN

Oant en mei 31 maert 1978 hat
de Stichting It Fryske Boek
in oerienkomst mei it kabaret
rrSAMARrt fan Aldehaske, om op
0nderskate plakken yn Frys-
làn har programma t'Smots mei
bonkenrr(rnei dêryn forwurke
ek in skets taspitst op it
Fryske boek)to bringen yn it
ramt fan de troch harren to
organisearjen boekejounen.
De Culturele Ried fan Drylts
is er yn slagge dizze pur-
beste groep hjir yn Drylts
to krijen op

freed 3 febrewaris
de jouns 8 Ore yn it Mienski\É-
hirs. In Frvske boeketaf e1
fan Boekhandel Visser si1 drr
by wêze.
De tagongspriis is f. 4r--
de persoan, hàlders fan Pas65
en C.J.P.hawwe reduksje.
Tink fief{er om de oanplak-

de biljetten en de Snitser
Krante.

In samenwerking met de scholen,
plaatselijke politie en mensen
van Veilig Verkeer Nederland
hoopt de Culturele Raad een vei
verkeersweek in IJlst te organi

INLEVEREN KOPIJ
UITERLIJK 15 FEBRUARI

lio



Stand. punten
1 . Wirn Wlerda 11
'.Jan de Haas 7%

Y.Dorr" v.Slooten 7%

4.Eri c v. Scher-
penzeel 6%

5.Frans Dotlnga 6
6.Deon I'Keefe 6
7.Abe J.Sljperda 5%

8.Jan Haanstra 5%

9.Al1ard v.d.Velde5/,
lO.Albert Haanstra31/_
1 1 . A1 lard L antíng 372

12.Roe1of Huisman2
13. Thomas Jansma lY
14. Marten Hoeks tral%

STAND JEt'GDGROEP

De competitie is nog niet ten
einde, naar zoals u ziet begint
er toch tekening in de strijd
te komen.
Wim Wierda gaat nog onbetÍ,riist
aan kop met 11 punten uit 11
partijen. Geweldlg.
Schaker A]1ard Lanting, die de
vorige keer bog onderaan stond t

is af aardig wat Plaatsjes om-
hoog geschoven.
Verder al1emaal veel succes
jongens en haaf de puntjes
maar binnen.

punten partijen
1s.Wietze v.d.Meer 1 9
16.Chris.v.d.Goot 1 l-O

JAARVERGADERTNG BEGRAFENTSVER_
ENICING ''LAATSTE EER'' TE HOIII)EN
OP MAANDAG 30 JANIIARI L978
rs AVONDS 8 IJrIR TN DE AIILA.

'Het bestuur zal- het zeer op priis
stellen dat meerdere lec1en-ook
hun dames-dan we gewend zi'i n,
deze vergadering zulfen komen
bezoeken. Het blijkt maar a1 te
vaak dat àls men vereniging en
aula moet gebruikeà, velen dan
niet weten hoe te handelen en
waar men zich moet vervoegen.
Ook niet-lerlen zijn welkom en
kunnen die avond als ze dal_ wi1-
1en alle informati e inwinnen.
Punt 8 van de agenda zal ter
vergadering nader worden toege-
licht. Het personeel- zan ' ook
op die avondr een verslag wor-
den uitgereikt betreffende het
gezarnenli.ik gesprek gehouden op
28 december 7977. De agenda is
a1s volgt:
1. Opening.
2. Notulen.
3- .Teen\/êrslas sekretaresse.
4. Jaarverslag penningmees ter .

5. Verslag kaskommissie.
6. Benoeming nieuw kaskommissie-

1id.
7 . Bestuursverkiezing, aftredencl

de heer J. Nijdam, Penning-
meester (herkiesbaar).

8. Bespreking statuten.
9. Mededelingen.
10. Rondvraag.
11. Sluiting.

DOOR ONS VERHUIZEN BEDANKEN WE

VOOR ALLE LIDMAATSCHAPPEN EN

DONATIES. FAM. D. STATEMA
KUPERIJ. 75, GORREDIJK

vervolg van

K. Abna
R. Abma
W. Binnema
H. Jellema
T.v.Lingen
S.v.Schelti
R. Schraa
A. Si nnema
S. Speerstra
A.Spijksma
S . Spi jksma
H. S teensma
H. Coehoorn

bLz. 2.
pun Ïen
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WUit.{ut tieReizen

OPRT]IMING ! !

meuhelen IJL$T

f650,--

RUiMC KEUZE Uit diVCTSC MATCN SALONTAFELS EN MINISETS

o.a. ROOKGLAS' MASSIEF EIKEN of MARMER v'a' f 65'--

COMPLETE EBTKAMERS v.a. f 395,--.

Zojuist ontvangen: partij elektrlsche OLIELAMPEN' IVANDBQRDE

Komplete KASTSTELLEN en veel KOPERWERK tegen WEGGEEFPRIJZEN!

TEVENS GROTE SORTERING GESCHENKEN !

ALLEEN BIJ HEJA MEUBELEN

GALAMAGRACHT 28, IJLST, tel': 1707

NU KOPEN IS GELD
VERDIENEN ! !

BANKSTELLEN v.a. f 1.395'--

ETKEN WANDTiIEUBELEN V. A. f 45O,*-

ELEMENTEN br. 90 x h. l-9O voor maar
(met of zonder glas)

OPRUIMING ! !

Prachtige EIKEN

Grote coIl ectie

NU massief EIKEN

BAAS IN EIGEN BEURS

biide HabqbapH A

{)PRIIIMING ! ! ( 's Maandags gesl oten ) OPRUIMING ! !


