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JAARVERGADERING IILAATSTE EER''
TE IJLST.

0p maandag 30 januari j.l. had
het bestuur van de begrafenis-
vereniging de jaarlijks ver-
plichte ledenvergadering ge-
p1and, ui teraard in de aula.
Nu genieten in doorsnee jaar-
vergaderingen in hun algemeen-
heid niet bijzondere belangstel-
ling bij de mens van vandaag
en zeker niet een begrafenis-
vereniging, wie inLeresseert
zich voor zetn somber gedoe.
En toch krijgen we allen er
vroeger of Iater mee te maken,
soms heel onverwacht.

r ..koond-komt tijd, komt raad
is de simpele afwikkeling dik-
wi j ls , De burenp I j. ch t van voor-
heen i s door de koms t. van de
begrafenisveren igj ng komen Le
verval 1en, maar dat niet al 1een,
ook het verschÍ I Ín stand en
portemonnée is er door wegge-
nomen-de be t.er ges i t ueerde bijv.
me t- twee paarden vt_ror de koets ,

de m inder me t aards put d be-deelden met sler.f1f5 éÉn r.raard;.

Thans wordt ieder-dat is het
streven van de vereniging-op
gelijke schaal naar zijn of haar
laatste rustplaats vervoerd.
Door de komst van de aula is er
ook voor elk dezelfde gelegen-
heid om tijdens de opbaring
sti j 1vo1 te lvorden verzorgd.
Is het dan te veei gevraagd om
éá keer in het jaar de leden
te verzoeken een paar uurtjes
samen met het bestuur de belarr-
gen van deze vereniging te be-
handelen? Nu moet niemand den-
ken dat er geen kop te zien was
30 januari, dat niet, maar zo
graag wil het bestuur dat wat
meer van hun + 500 leden eens
per jaar mee wi llen praten en
mee will-en beslissen ! Voorzit*
ter-ondergetekende-opend e om
8 uur deze vergadering, ook de
bes tuursb i j eenk oms ten-h oud t
zich aan de aangekondigde tijd,
heet de gekomen dames en hererr
welkom, herinnert aan het ont-
breken van één van de zeer ge-
trouwen voor deze vergadering,
de heer E . Wes terdijk, voorheen
Bockamastraat, wegens vertreknaar Sneek, 1i,'ir t-rloel en werk-

zte blz.2



zaamllederl vall 
'l 
e vererl ig ing t ')t

en geeft l'iet woorrl aarr de sekre-
t.aresse, mevr. J. ten Kate-Wa I t n-

Ea, die in notulerl erl jaarverslag
be i de , zake I i jk sv1 14orpek | \^/eef -
geef t wat. i n het. .l aar' 1977 alzrt
zich heeft. aangediend en is ver-
richt.
Penningmeester Nijdam komt met. een

uitvoerig financiëeL verslag' Door
het bestuur was de kaskommissi-e
de heren Ronner en Bosma gevraagd
bij het nazien der boeken vereni-
ging en aula aPart te bekiiken' in
d,te zin dat inkomsten en uitgaven
van beide niet in elkaar vloeiden
en €f op de ze manier meer inzicht-.
kwam: wat staat ons te doent wat
zi t goed of wat z it misschien iets
scheef. Eerlijk gezegd' de heren
hebben hier veel werk van gemaakt

wat als eerste ten goede komt aan

de leden daar door hun berekening
de vergadering zich éénstemmig
achter het voorstel- van de heer
Bosma-zijn kollega was verhínderd
die avond-om géên kontributiever-
hoging toe te Passen êo om de tet
gemoetkoming in de vergoeding aan

á. leden bij een eventueel sterf-
geval met honderd gulden te ver-
Àog.n. Hierdoor komt het verschil
in onkosten tussen Leden en nÍet-
I eden van de vereniging oP ruim
elfhonderd gulden. Penningmeester
Nijdarn werd met oP één na algemene
slemmen herkozen. Het Punt "be-
spreking statuten'werd door de

v \)orz i t ter toege t i ch t- en na an-
ke le vragen werd bes iot'en nil t'e

v,r ldoen aan de tri- erlwt" w€ t be-
r r'. ft'enclt fret veren igr ngs Ieven'
. ,k 'nz,t' bt'graf enisve.ren iging tt
I t'IlIIS(fl t'ijvt'tr 'r' t'et regisÏtr
', ll; 1t r,a[l r'I v ií ( 'rrtrrf ''-indel er

Mrrider I e- [)r:r('lltelrr daarvogr-
gechart.erd dot.rr' ftet federat it'-
t)es tuur r varl i,ve lke f ederat L e

ook onze vereniging lid is'
Nog al ti id ziL het bes tuur me'1

de schrijnende vraag om een

drager. Lof aan de heer Nijdam'
Galamagrachtr die na een dienst-
t.i jd van meer dan een kwart-
eeuw nu wel een vervanger voor
hem wil laten aantredenr mààr-
ik laat het bestuur niet stik-
keírr atdus zijn mededeling'
Hopel i jk dat di t vers lagj e

gel.ezen wordt door o.a. ie- \-/
rnand die zegt: IK! Na een
enkele oPrnerking in de ru-
bri ek rondvraag, s I ui t de
vaorzl tter d,eze geannimeerde
j aarvergader ing van rtLaats te
E ertt Fn

BUURTVERENIGING''DE TROMP'"

Op 2O januari i. i. hleld de

Buurtvereniging weer haar
j aar I i jkse fees tavond in het
MienskiPsh0s. De voorzitter
de heer Huisman oPende de

avond door a1 Len zeer harte-
lijk welkom te heten in de
gezeLlig ver"sierde zaal Er'

waren ongeveer 8O mensen oP

deze avond. Het toneelgezel-
schap afkomstig uit Witmarsum
kwam met het blijsPei
"Bi tsjoende Earbeltjes" wat
zeer goed in de smaak viel'
Het toneelgeze lschaP werd na

afloop van het spel in de
blcemen gezeLr wàt erg dank-
[33p iverd aanvaard. In de
pauze ur erd er eeri verloting
gelrurtd*rt w2l r eel wat heef t

ï1rgt k,I rrr '. l' ' \ilr. { L .,,,k g'-
z.tt. ttiz, 1.
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1rt/. J.van der Velde
IJlst - Sneekerpad 6
telefoon: 05155-1351-

Nieuwbouw van stalen roei*
schouwen
Winterberging en reparatie
Verhuur van: motorkruisers

16 m2 B.M.-ers
roe ib oten

Verder ee;:r rlstige kleine
camping met aanlegsteiger.

Vraagt onze prospectus.

UUí SLAGER staat iedere dag voor
u klaar met VERS VLEES

Natuurlijk vullen wij ook uw
dlepvrles met 1e kwaliteit
JONG RUND. Oí VARKENS-
VLEES

Alles gesorteerd en verpakt zonder extra kosten.

Praat of bel even met

Slagerii t fiilstrr

Vers vLees en v]eeswaren

brood en gebak
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.lervtllg van l'tIz, L
weldlg lerrke pri.izen r)esctrikf) |

geste[d door de winkeIiers ui'
de buurt. Hier nogmaals erg \/,),
cedankL. Tot twee uur kJn er
1og geàellig worden geclanst o[)
de muziek van het Dieks Dtto trir
Iraneker, waarna ieder vnoli.i k
nuiswaarts ging.

Het bes tuur.

UITVOERING'ICONCORDIA''

/ri j dag l-O maart a. s . geven de
lhristeli jke Muziekvereniging
:n Drumband rrConcordia" hun
j aar 1i jkse donateursui tvoering.
rlaats: Mienskipsh0s, aanvang
<wart voor acht, te toegang
is gratis.
ledereen is welkom, wij hopen
rp deze avond ook veel- ni euw
IJ]sters te begroeten,

Het bestuur.

]OUN VAN PLATTELANSFR. OFD.
)RYLTS.

liisdei, de 7e febr. hienen wjj
le joun dyr t troch i t s. n.
Lendeisbi,stjCrr yn oarder brocht
vi e.
'lo, it wie yn e puntsjes.
le thísbliuwers hawwe wat mist.
)irect de iepenÍng meÍ it Dry I-
:ter stêdsliet, sloech al goed
Ín. It foarspul mei kaerten,
^/er 

rt winnen en werom pakken
ian de moaie pakjes in heap
vi lle joecLr .

',n doe it lÍhben gànzespul, m.,i
rieL folle variaties.
tt geirieI wie kostlyk h.jer.
ln for.j it net de lekkere trac-
,c?l,iFr ek Fêfs ma[1.<e trcoh de 5.Í Wlê In ït.J ne, Í'ierlrj,.l.rr, i,,rr,

. l-

Ftilgende bi.i ierrkt-rmSt 8 maert
" Wo,'fr Ls.i e mar êf wat da t a:êí.

oplevert..
i,, I Í t)lSr lUr.

V[RENlGIN(; STADSFEESTF]N IJI,ST

2I juLi - RTNGRIJDERIJ MET
FRIESE SJE'7EN

23 l/n 26 august.us - STADS-
FEESTEN

VOOR ONS PLEZIER

Opgericht Sportvereniging VOp
(Voor Ons Plezier)op maandag
9 januari 1978 j.1. te Ï.ltst.
Zoal-s u reeds heeft kunnen 1e-
zen in onder meer Wijd en Zijd
is IJlst enn sportvereniglng
rijker geworden.
Deze vereniging is ontstaan rrlt
de zomerrecreatie van enkele
straten uit de nieuwbouw van
IJlst en heeft tot doel de zo-
merrecreatie te continueren
door ook de wintermaanden door
te sporten. Deze vereniging is
er zuiver op gericht om recrea-
ti eve sport te beoefenen op
vol leybalgebied, dus bes_list
geen competitie t" 

"pËï6-l7o-doende kunnen wij het lidmaat-
schapsgeld beperken tot een mi-
nimum, voor de jeugd f. 3,--
per maand en senioren f. 4r5O
per maand. Dit kunnen wij doen
omdat wij geen afdracht hebben
te voldoen aan rJe én of andere
bond, daar wij hierbij niet
zijn aangesloten, want het lid-
maatschap voor deze êvent,uele
l^rc>nd brengt nogal hoge kosten
meï zich mee en moet door de
lede'n zel f betaald worrlen, iers
w2álrví)(Jr. n(.rr 

_t)r.r-j ;: :,;: : 
t=

')



verv(, I g van Otz. 
It errrg kri jgt.
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Zelf irebben wij nu ai twee grote
t.oennooien gepland en wel op 25
februari en I apri I a.s. rs avonds
vanaf 19. 0O uLrp i n de óth erne ,
waarvan versch i I _lende vereni gingen
vantri t. de omtrek van IJlst aan mee
zullen doen. + \2 teams zullen deze
avond dan rekreatief bezig zijn en
het wedstrijdelement zal natuurlijk
niet ontbreken, maar pfezier staat
voorop.

Traini ngs uren
Junioren 13 t/m 16 jaar -

\- plus meisjes - woensdags
18.3O uur;
Senioren - heren en dames
dags van 19.00 tot 20.30

j ongens
17. 30-

- zaTer-
uur.

Zoals u ziet zijn onze trainings-
uren voor de senioren op de zater-
d.g, doch dit kan niet anders, om-
dat de sportzaal de gehele week
al door divers e andere ver'enigin-
gen bezet is, zodat er voor ons
afleen maar pl-aats is op de zaker-
d.g, maar dit zal, hopelijk veran-
deren voor de aanvang van het
nieuwe seizoen.
Vervolgens willen wij a1s bestuur
van de V.O.P. het kollege van
burgemeester en wethouders bedan-
ken voor hun spontane medewerking

. aan ons voor het verkrijgen van
trainingsuren, zodat ook wij
onze leden in el-k geval voorlopig
elke week toch nog enige prettige
sporturen kunnen bieden.
Een ieder die belangstelli_ng
heeft voor onze vereniging en 1id
wi1 worden is welkom en kan zich
<lpgeven bi j de onderStaande be-
st.uursleden.

Het bestuur.
Yoorz i tter: dhr. W. Spaanstra,

jonxer Rispensstr.T

secretaresse: mevr. H.R. de
Boer, Bockamastraat 5
penningmeestereBse: mevr. M.
Ve l" tnan , Ga1 amagrach t 6 5;
vi-ce-voorzitter: dhr. J. Jan_
sen, Bockamastraat 4;
algemeen secretaris: dhr. H.
Nagelhout, Buséstraat 6.

GEMEENTE
IJ LST

HERZIËNING GRAF-REGISTER

Bericht: De vroeger gebruike-
1i jke tienjaarlijkse herzie-
ni-ng van het grafregister,
welke na l-968 nu in I97g zou
moeten plaats hebben, is af-
geschaft. Het insturen van of
aanmelden van grafbewijzen
kan dus achterwege blijven.

VERENIGING HET CNOTNU KRU]S
IJLST

Woensdag I februari is er een
ledenvergadering van het
Groene Kruis gehouden in de
Recreatiezaa1 van Nij ylostins
De heer Frankena opende de
vergadering en heet een ieder
hartelijk welkom, in het bij
zonder de heer de Graaf ult
Joure. De notulen en het
jaarverslag werden door mevr.
Mulder voorgel_ezen en goed-
gekeurd.
Hierna vervolgde de heer
Hi"jnberg met het financiëel
verslag. De boeken waren ge-
controleerd en in orde bevon-
den. De heren Algra en Boers-
ma werden bedankt voor de
kascontrole. De heer Hljn-
berg werd bedankt voor z i.j n
financiëe1 verslag. De eon-

zie bI".ro



N.C.V.B. IJLST

op donderdag 26 lianuar-i vergader-
de de N.C.V.B. te lJlst onder iei-
di ng van pres. mevr. Mumsen-Li ettw-
ma. Na de gebruikel-ijke oPening,
treette zij allen hartelijk welkom'
speciaal de sPreker van deze avond
de heer Tichelaar uit Makkum en
een viertal nieuwe leden.
De heer Tichelaar hield een le-
zing met diats over de vervaardi-
ging van het Makkumer aardewerkt
vroeger en nu. Vanaf 1672 wordt
reeds aardewerk in de fabriek in
Makkum vervaardigd van Friese
klei.
De presidente sloot de vergade-
ring met een gedicht van Nel
Bensschop.
De volgende vergadering wordt ge-
houden op 23 februari (iaarver-
gadering). De heer en mevrouw
de Jong uit Balk laten ons dan
een film zien over Java en Bali.
De familie de Jong was reeds eer-
der bij ons met een film over het
safari-park in AÍ)rika.

nDp

De afd. IJlst van de Christelijke
Plattelandsvrouwenbond hield
haar vergaderlng op 9 februari
1978 rs avonds 8 uur in het
Mienskipshils te IJIst.
De Leiding van deze avond was
voor de nieuwe presidente mevr.
F eens tra-Noordhuis . Na het offi -
ciële gedeefte was het woord aan
dr'. en mevr. Beisekom ui t Bergum 'clie enn Lezing hield over acu-
punc Luur.
Ireze oude Chinese geneeswijze
inrord 1 in ons land hoe langer hoe
mee r l.oegepas t.. Dok ter van Beu-
sekom freeft hiervc-ror 4 jaar ge-
s | ,rdeerd.

-b-

Een heel boeiende en Ieerza-
me avond. Er werden veel vra-
gen gesteld. Het was inmld-
dels al laat geworden toen
de pres idente deze 'avond met
dankgebed besloot.
De volgende vergadering is
op 9 maart 1978. Nieuwe le-
den hartelijk welkom. U kunt
zich opgeven bij de secreta-
resse, mevrouw J. Osinga-
Bijstra, te1.O5L55-1478.

NIJ YLOSTINS

Een mededeling vanuit het \/
Wooncentrum aan de oudere in-
woners van IJlst. Op dinsdag-
middag 28 februari a.s. om

3 uur zullen een 5-ta1 danes
in de rekreati ezaal demon-
streren het dragen van het
Fries corstuum en ook de be-
tekenis van de onderdelen
daarvab proberen uit te leg-
gen. Degener die belangstel-
ling hiervoor hebben zijn
welkom op deze mlddag die
wordt georganiseerd door de
Vrouwenraad IJlst.

van Slooten.

NIEUWS VAN DE CULTURELE RAAD

KOFFIECONCERT IN HET
MIENSKIPSHOS.

Om a.Lvas t i edereen in de ge-
Legenheid te stellen deze
morgen in uw agenda vast te
Leggen, delen wij u mee, dat
op ZONDAGMORGEN 9 APRIL a.s.
om 11 uur ts morgena een con-
cert wordt gegeven door de
vocale groep rrCANTAREtr.

f)e gr<rep bes taat ui | 5 zan-
gers{essun) + I pianisL en

zie bLz. 12
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- 2OOO SUPERMARKT

SU]KER MINIMUMPRIJS

KinderattraktÍe
L ,67

4 soorten van')&..€rvoor 1.19

DE koffie Roodmerk
A&O-prijs van "&Tvoor 4t67

PATAT FRITES kilobaal I.29
KLOP=KLOP nieuw

Chocolade mousse

teI. O5155-157O.

HERO ERWTENSOEP EXTRA GEVUL
?*v L-st - 1.6s

AMSTEL BIER
afhaalprijs 9.98

ROBIJN wasverzachter
van j-34 voor 2.59

A&O STUNTPRIJS 2.29

25,-- boodschappen

)2F voor
P.S. Voor het weekend

voor

1_. 09

ORANJEKOEK bij
SLECHTS f. 4

f

NU OOK VOOR U MET WEKELIJKSE VOORDEEL AANBÏEDINGEN !

n r_q

í*n n E tnq. B9 B:
íunnnrn Ê I E. I tgq-qq B:
rrAnomoI s L lsBt. ll,{ B,'

A Sipenda.
9"* \dot eR en
C,o^iLoire

StoJ-* loo^g
It tr{ .
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kypmantsje"

snackhar ..deWitte Kat"
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nog voorrad l g, wees

diverse soorten, o.a

KWALÏTEIT IS ()NZÉ] R[iKLAMTi I I

lllll':FT U KLACIIT!:N, ZItC Itll ()NS.

BIiNT U TEVRFII)|lN ZIc HET ANI)RREN.

E. D!l Jolt{,, TraLEF00N 1388.

BAR ,,it dryltser
IJI.] IJAR WAAR CUZt.:LL] (;}II.]IIJ }]0OGTIJ VINNT I !

BILLIJKi.] I'It].JZI.JN ! I

BAM I
NAS T

KROKETTEN

SALADES (groot en ktein)
FR IT ES

IIALVE KIP

SATE

VERSCTI]ILENI)I.] SOORl'].IJ BROODJES

KASTPAPIER de nieuwe dessins zijn binnen' nu ruime keuze

M i I ton Brad I ev puzz I es (M. S. ) de kol lekrie 1978 is binnen
Fantastische nieuwe afbeeld inqen
(zie de etalage)

bij, prijs f 12,95

EI sev iers Belast i nqa lmanak
prijs f 13,90

AANZ I EN 1 977, nu

BELASTINGGIDSEN,

ALLes uoov' de sehoonmaak:

Punaisies, koper, wit, div. kleuren
Tegeldekoratie, gekleurd band
Kastpapier, gekleurd, wit
Fablon plakplastic

VISSER, B0EK-en FOT0HANDEL

SPE ELGO ED

Galamagracht 9 - Tel. 1318

De zaak met, de ruime keus
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INLEVEREN KOPIJ

VOLGENDE KYPMANTSJE

IJITERLIJK
15 MAART I97

Voor het. aankomende voorjaar hebben wij u een pracht
collecte vitrage en overgordijnstoffen.
Alles kan bij ons worden gemaakt.

Ook in vloerbedekking hebben wij een ruime keus
o.a. nylon en wol-merken: INTERFLOOR - DESSO - LARGO.

Voor een best Polyetherbed zit u bij ons altijd goed:

8Ol190 f 150,-- 1.2O/1.9O f 225,--
9O/19O f L75,-- 130/190 f 239,--

I4O/2OO f 277,50

Met GRATIS matrasdek ! !

Natuurli-jk hebben wij ook voordeliger matrassen vanaf
vanaf f 92,50

Voor de schoonmaak:

Grote 10 liter emmer van f 2125 voor f 1195
Huishoudtrappen - aluminium lichtgewicht:

3 treden vanaf f 29,95 t/n 7 treden
Kl-eine huishoudtrapkrukjes NU f 29'95
CIJRVER flessendragers van f 6'25 voor f 4,25
Theepotje donkerbruin f 4,95
Soepkoppen met twee oren NU f 2'20

,,lllotur wArenhuió" Galamagracht 5 en 8 - ljl$

IT,I. VAN DER VEEN tel. 1229

GEVONDEN VOORWERPEN

1 bril met zilverkleurig
metalen montuur.
Evenal-s vele andere spuJ-len
door de eigena( a) r ( es ) af te
halen op het gemeentehuis.

BOUI,/MODELLEN

Pola Qu ick,
Ertl,
Hel I er,

Ai rfix, Matchbox, Hasegawa,

hu i zen enz. voor H0 tre i nen
trailers
grote schepen

0taki, Novo, Frog, Frog

HUMBROL VERVEN
meez, dan 50 kLeuz,en

Níewte merken bírn'tenkort. te ueruachten!
V I SSER SPÊELGOED

Galamagracht 9



rervolg van bIz. {
-ributie werd verlroogd mei

ituursverkiez ing kregen mevr..
fooitgedagt en de heer Hijnberg
:en grote s temmenmeerderhe id.
,ij werden herkozen en namen
lit bei-de aan.
aarna kreeg de heer de Graaf
ret woord. Hij sprak over ma-
rueel en hapto-therapie.
Ianueèf therapie is enn behan-
'e1ing van afwijkingen van de'uhktiestoornissen in het be-
'egingsapparaat. Het bewegings-
.pparaat bent u ze:-f . Als iets
iet wil bewegen probeert de
;herapeut of hi j het weer kan
aten bewegen. Eerst vertelde
,€rr dat links en rechts gelijk
oest zíjn. Dat is niet waar
eer. De één doet de armen
echts over elkaar, de ander
inks. Ieder is anders gebouwd
'n i eder beweegt anders . E en
eder heeft specifieke bewegings-
atronen. Manueeltherapie is
ewegingen, die de patient van
ature maakt. Als je de hele
ag een verkeerde houding moet
annemen wordt je chagrijnig.
fs je links bent moet je het
inks doen, hetzelfde geldt
oor rechts. Verder sprak dhr.
e Graaf over haptotherapie.
apto betekent tast. De hapto-
herapeut heeft geleerd om met
e tast en gevoel met u om te
aan. Zodra u geboren wordt,
ordt u door tedere aanraking
ens. Naarmate je ouder wordt
n volwassen, ervaar je span-
ingen. Je wi lt er voor vluch-
en of tegen vechten. Bij
nn lraptoLherapeut hoef te
i et tê v i uch tèn of vech ten.

l0-
Hier kun.je je zelf zi.ín. Hi.r
laa t u ervaren dat ir er. bent .

Hi.i laat u niet. zelf bewegen,
hij laat u samen bewegen. Als
u danst, danst u samen. 'T moer
het leven proeven, u moet. ge-
nieten.
ALs u dat niet doet, dan voel t
u zich el lendig en kri jgt u pijn
in de nek of de rLrg of derge-
lijke klachten.
Er waren enkele vragen, helaas
niet al te veel, maar het on-
derwerp was ook vri j moei li -jk,maar heel- leerzaam.
De heer de Graaf werd hartelijk
bedankt. Ook de heer van Sloten
voor zijn bijdrage aan deze
avond. Na het punt rondvraag
werd de vergàdering gesloten
en werd een ieder wel thuis
geh e ten .

GEBOREN: Marcel r zír. v. : G. Hol-
gema en W. Hienstra.

ONDERTROUWD: geen.
GEHUWD: geen
OVERLEDEN: geen.

KYPMAN TS JE S

Te koop: 2 helmen / dames en
heren), 1 konijnehok en een
2-pers oons I ed i kan t .
Elke dag verse kippe-eieren.
M. de Jong, IIi lenburg 4. _
Te koop: kinderfiets 1.ot + 6
.j aar - f . ,'5,--
Arr ï opecl f. 1 0, --. Jonker R i s-penssrraat 2, tel. ï796.



TAXI _ CENTRALE

NIEUWENHI'IS _ trJLST

Sikko Sjaerdemalaan 1O

NIEUW O5155-19O0 NI ETIW

DE KLING 10

I JLST

TE HUUR:

TAP IJTRE lN lG INGSIlACH tNES

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 I/ATER-

ZUIGERS EN LADDERS

INLICHTINGEN:

Telefoon 05155 - 1952

"n

I b.g.s.SNEEK o5150-18888

I

I ''EKENFONDSVERVOERDE
I

I t.HooLVERVoER

Y 
rRouw- EN volcAuro, s

I

I

I
I
I

[ ililrtilililililililft Rililil[fi ilil1ilililililililiiiiuii[fiHiiitiiitr

I arcnlrer.rsvEnENrcrNc,,LAATSIE EER"

f Verzorglng van begrafeniasen of crematleg

I voor lJlst e.o.

I Ongeacht lidmaatachap verenlging, verzeker
I en nlet leden.

I Vrtding- dag en nacht b! onderstaand adr

I Voor allo Inlichtingèn, adviea, vereekering

I of lidmaatsc-hap

I s: . NTEUWENHUTS,

I Sikko Sjaerdemafaan 1O

I IJ1st, tel 1900, b.g.g.
| ( osr so ) :.eeaee

IILSTVIGING ..LAATsTE EER'' TE
rafonissen of crematleg

hap verenlging, verzekering

acht bU onderstaand adres.
rn, advies, verzekering

NHUIS,
rdemafaan 10

1900, b. g. g.
150 ) 188888

TSTE EER''
crematlea

J. L. VAN DIJK

LERAAR DWARSFLUIT

te]. 1949



-l2-
vervolg van blz. a.
brengt een zeer verzclrgd Pro-
gramma ten gehore.
Een bijzonderheid is dat men

daarbij de kleding draagt van
het land van herkomst van het
Lied.
De entree bedraagt f. 3,50 Per
persoon.
Houders bejaardenPasPoort +

C.J.P. f . 2'50 P.P.
Bij de toegangsPrijs is inbe-
grepen 1 koP koffie + koekje'
Eén week van te voren zijn
kaarten bij boekhandel Visser
verkrijgbaar en zondag voor
het concert.
Komt allen en zeg h.et voQrt.

te hebbenr maar een bijeen-
komst samen met mensen van
Veilig Verkeer Nederland' de
plaatselijke Politie en de

Len deelnemerr. De pri.i zen be-
sLaan L,ri t. geld 'voor'de -vereni*

gingskas. Wij verwachten we1 eerr
Mienskipshíis vol supporters err

aanmoedlgers. Tevens zaL er op
13 maart een fi Im in de scholen
worden gedraaid door Veilig Ver-
keer NederIand. Op L4 maart is
er voor klas 5 en 6 in de Ylo-
stinsschool en op 16 maart ts
morgens in de Kogge en rs mid-
dags in de Mauritiusschoof eÊn
ogentest. Op dezelfde ti jdstlp-
pen za1 de politie op de scholen
de fietsen controleren en zul1en
lndien nodig de spatborden wit
worden geschilderd. Verder zu1-
len er in de scholen nog diver- \v
se aktiviteiten plaats vinden in
die week. Ook het verkeersexamen
is op 17 maart. Op L4 maarL zal
de heer van Kalsbeek van Vei li.g
Verkeer orn 3 uur 's middags i,n
het Wooncentrum "Nii Ylostinsil
zijn voor het vertonen van diars
en het geven van een toel-ichting

dat het "Mienski-pshffs" die hele
verdere week bezet was. Voor ver-\-r'
der nieuws hi erover verwi jzen wij
u naar de nieuwsbladen van de ko-

VEILIG VERKEERSWEEK IN IJLST

VAN l-3 MAART t/n 17 MAART.

Zoals in zovele PJ-aatsen in
Nederland en ook in Friesland daarop. Ieder die deze middag wi1
gebeurt, heeft de Culturele meemaken is daar welkom. 16 maart
Raad van IJlst gemeend de aan- zaL de film "Botsende meningenil
dacht eens te moeten vestigen worden vertoond in rrDe Koggetr.
op het verkeer, zoal.s wij daar peze film is voor de hoofdzaak
allemaaf dagelijks mee te ma- bestemd voor de ouders van alle
ken hebben. schoolgaande kinderen van IJlst.
In eerste instantle meenden wlj Na afloop kan men vragen stellen.
daarvoor aan 'eÁ avond genoeg Er is voor rtDe Koggett gekozen om-

hoofden van de 3 basisscholen mende weken. Mocht u uw Sympathie
in IJlst deden ons inzien dat met deze Veil.ig Verkeer Week wil-
wij ook in IJlst een hele week len betonen dan is dat mogelijk
hiervoor moesten Plannen. door een raambifjet te plaatsen,
Op 13 maart beginnen wij rs a-dat u t.z.t. zaL worden aangebo-
vonds 8 uur met een kwis, waarden. Wii rekenen op ieder mede-
voor versch i 1 lende IJlster ver-werkingJ
enigingen hebben Loegezegd met Namens C.8... IJr e'F

een team van 4 personen te ,,., i-'""'M'.Á.'Wï.; UèáËËl11 "n der Meulen,
voorzliter.
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Dent( ÍrÍrn rnpbqi@laAds gpld
enuwrei@ingl Y

Regel uw verzekeringen bij
de Rabobank, dan gaat u gerust op
reis !

Bestel dan meteen uw
buitenlands geld. Spaart
strakstijd...
Ook voor de ANWB
Internationale Reis- en
kredietbrief en
lidmaatschappen ANWB
en Wegenwacht kunt u bli

ons terechtl
Neem meteen de brochure

Reiswijzer mee, staat
, boordevol waardevolle

tips.
De Rabobank wenst u

een goede reis en
een fijne vakantiet

abohnnH El
geld en goede raad

Foar al les hwat Jo troch in dei
nedich binne, komt de molkboer blj
Jo foar de doar.
Dus gj i n gesj ou me i sw i ere f lessen en
mear fri.j e tiid foar Jou l'rírsgesin.

Eltse wike nije oanbiedingen op ís
folders, de prizen fal Le Jo altiten mei

Jorr molkboer,
N. Walt.i e íti1j.1397.


