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UAN DE CLTLTLIRELE RAAD.

Binnenkort ontstaat er een va-
cature in de Culturele Raad.
Mocht iemand van u ervoor voe-
len om deze te vervullen, neemt
u dan contact op met mevr. Wij-
benga, Eegracht 95, tel.: 1614
of met de heer Wagenaar, Stad-
huis, te1.: 1625

ïn het vorige Krrnmanf.sic hchben
we een ingezonden stuk gelezen,
ondertekend door'tde Kypmants-
jes". Zouden deze zich bekend
wil1en maken bij mevr. Wijbenga
of bij de heer Wagenaar? Dar.
kunnen we well-icht eens een
gesprek met e l-kaar hebben.

\-,AARSCHUWING
JEUGD EN HUN

AAN CROSSENDE

OUDE RS .

en de ge'uidshinder die ze verr-
oorzaken door het gemis van eer
goede gelui ddemper.
De plaatselijke politie is a1
enkele maanden bez:_g om de
jeugd te wijzen op de gevaren
van dit crossen en hen te waar-
schuwen. Zoals nu blijkt heeft
dit geen enkele zin. Men gaat
gewoon door en lapt de goed be-
doelde waarschuwingen van de
nolitie aan ztin laars.
Langs deze weg wil de politie
nogmaals wijzen op de hoeveel-
heid van gevaren en overtredir-
gen die met dit crossen worden
gepleegd:
a. het onverzekerd rijder met

het voettuig;
b. als de bronfiets is opge-
voerd of er i-s aan gesleuteld

(hetgeen meestal het geval
is) dar verliest het voer-
tuig voor de Wegenverkeers-
wet zijn status van brcm
fiets en wordt gerekend a1 s
motnnfi pl-c met al1e kOnSr -r f v us t

kwenties van dien, zoal-s:
rijbewij s, kentekenbewij s,
kentekenplaat, claxon, be-
remming, enz

c" geen uitlaat met geluiddemPer
zíe blz. 2.

Het crossen door de jeugd op
crossmotoren en bromfietsen
neemt in onze gemeente hand
over hand toe.
De politie wordt dan ook herhaal-
delijk benaderd door mensen die
daarvan hinder/overlast onder-
vinde n.
Deze hÍnder/overlast bestaat dan
meestal uit het rijden met deze
voertuigen op de, openba'r^.e weg



vervolg van blz. 1. -2-
d. rijtechnisch niet in voldoende

staat van onderhoud.
e. enz., enz., enz.
Indien voor deze feiten Proces-
verbaaf wordt oPgemaakt kost het
de ouders honderden guldens aan
boete, waarbij tevens het vernie-
tigen van het voertuig.
Indien gereden wordt oP buiten
de openbare weg gelegen terrei-
nen, dan moet daarvoor toestemming
zíjn verleend door de eigenaar
of rechthebbende. Dan nog moeten
de voertuigen zijn voorzien van
een goed werkende geluiddemper'
daar men anders geluidsoverlast
veroorzaakt.
De huidige situatie is besProken
met de burgemeester. Door het
gemeentebestuur wordt gezocht
naar een geschikt terreintje'
waar op gecrossd zou kunnen wor*
den. Indien dit gerealiseerd kan
worden mag dit crossen alleen
dan geschieden a1s voldaan wordt
aan enkele voorschriften, zoar.s
verzekering, het dragen van een
he1m, een goede geluid4emper, enz "

De bromfietsclub r,rtt .ï-] lst weet
hier meer van.
Na de publikatie van dit artikel
heeft de politie zich voorgenonen
om voortaan verbaliserend oP te
treden. Zii neemt deze maatregel
niet met pleziet, maar de rechten
van andere inwoners van onze
gemeente zoals bejaarden, voet-
gangers, kinderen, enz. moeten
ook worden beschermd en geres-
pecteerd.
Nogaaa,Ls, cross niet oP de oPen*
bare weg en daar buiten met een
goede geluiddenper. Neem deze
(taatste) waarschuwing ter harte
rlan hesnaar ie ons werk en be-

spaar je je zwlf veel finan-
cië1e schade.
Namens de plaatsel ijke poli t
De Postcommandant der
Ri jkspolitie,

.v.m

lle

!v,

Koninginnedag zijn op

maandag 1 mei

zaken de gehele dag \,./
GESLOTEN ! ! !

NEDERLANDSE HARTS TICHTING

Nrr dp iaar I i 'ikse colf ecte
voor de Hartstichting weer
achter de rug 1s, willen wlj
de inwoners van de gemeente
IJlst hartelijk dank zeggen
voor de medewerking (co1l-ec-
tantes) en allen die mee
hebben gedaan voor het berei-
ken rran h.et mooie resultaat

( r. 2.323,90 ) .

Namens het Comité "Vrienden
van de Flartstichtingrr,

0 " Tichelaar. \-,

INWONERS VAN IJLST

De laatste week van april
wordt er weer een coilecte
gehouden voor het Nederlands
Astma Fonds. Zii is voor een
groot deel afhanl<elijk van
deze co1 lec Le, omdat zi J hier-
door haar werk kan voorLzet-
ten ten goede van de astma-
patiënten.

P.H. de Vries

EDEDELING VAN DE IJLSTER
W INKEL I ERSVERENI GING.

vervolg bLz.4
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NIETJWENH1JIS - ÏJLSï

Sikko Sjaerdemalaan 1O

NIEUW o5155-l-900 NTEUVJ

b. g. g. SNEEK 05150-18888

Z I EKENF OND SVERVOERD ER

SCHOOLVERVOER

TROUW- EN VOLGAUTO I S

BEGRAFET{ISVEBENIGING,,LA"ATSTE EER" TE IILST

Verzorging van begrafeniasen of crematleg
voor lJlst e.o.

Ongeacht lidmastschap verenlglng, verzekering
en niet leden.

Meldingen dag en nacht blj onderataand adrea.

Voor alle lnlichtingen, adviee' \t€rz€koring
of lidmaatso+ratr

SJ. NIEUWENHUIS,
Sikko Sjaerdemafaan 10
IJlst, te1 1900' b.g.g.

(o5150) 188888

TAP I JTRE I N I G I NGSMACH I NES

am zelf uw tapijt schoon
te maken

14ij reinigt en verwijdert
alle schoonmaak en vuil*
resten uit uw tapijt
(g.en sharnpoorol ler)

Droogtijd: 3.00 uur

Tevens te huur:

SCHR0B-, B0EN- en WATER-

ZUIGERS EN LADDERS

INLICHTINGEN

ïelefoon 05155 - 1952

Dínsdag 16 mei hoPen ue
deer uoo? u k1.aa? te staan

l^legaanmet VAKANT,Ït : :

en daarom is de winkel gesloten van IYA
zaterdag 29 april 's middags 1.00 uur Wll
tot en met maandag 15 mei U

VISSER - IJLST
AO€K,KANTOORBOEX. EN FOTOAANOÊI
nilenxsprrrcoeo - krerl-o-rriÉiiiÁóixenu

Galamagracht 9 Tel. 05155-1318



rvolg van blz. 2.
hoop dat ik namens u wlfen

n mooi bedrag naar het Ned.
tma Fonds over mag maken.
j voorbaat Hartelijk Dank.

W. Kempenaar-Verhoog.

WM

flfillsít"è-J"* -

zljn openingswoord werd een
der van barte welkon geheten
betreurde hi j de k-L eine op-

,nst van onze leden.
arna werden de notulen van de
rige vergadering dd. 3Omrt77
,orgelezen en goedgekeurd.
t verslag van de penningmeester
.f weinig problemen en werd
,nder verdere opmerkingen door
r vergadering goedgekeurd.
s agendapunt 4 stond de contri-
.tieregeling aangegeven. Na

ntributj-e die nu geïnd is te
tten gelden voor 177 en '78,

rslag van de jaarvergadering
78 gehouden in de Stadsherberg en C. Westerbeek waren aftne-
et Wapen van IJlstil dd. 30mrt dend en niet herkiesbaar. Als
des avonds om 8 uur. nieuwe bestuursleden werden
B uur werd de vergadering ge- gekozen de heren C. Hagens en

end door de voorzítter E . Hekman. B . Lyklema.

-4-
De kontributie van het jaar '79
zal dan omstreeks de jaarwls-
seling worden geicd.
Voor de aanwezige nieuwe ieden
vertefde de voorzitter nog
even lets over het ontstaan
van onze vereniging, die zoals
u welljchb weet is opgericht
na een hoorzitting betreffende
een aan te leggen CAI-systeern
in fJlst.
De vraag of de vereniging nog
bestaansrecht heeft nu het
í-A T-<rrqf oam i n*,, Westergo-verband
verder wordt uitgevoerd werd
door de vergadering met een vduideli jk 't jail beantwoord. Men
stelde onder meer dat de ver-
eniging deze groep het beste
kan vertegenwoordigen bij bv.
de overheid.
De bestuursverkiezing was sne.
afgehandeld. De heren E.Hekman

De bestuur-sfunkties zijn nu als
volgt verdeeld:
voorzitter: C. Hagens, De Fj0r-

slach 1;
sekretaris: P.J.M. Hoogeveen,

Galamapracht 24;
pennirgmeester: S. Bakker, Wes- \/

tergo 1 eane I
bestuursleden: R. Pais, Ylostins-

laan 67 en B.
Lyklema, Y1o-
stinsl aan 44.

Graag wil het nieuwe bestuur

uitspreken voor het werk wat
door de aftredende bestuurs-

rige discussie werd besloten de op deze plaats oprechte dank

t ook omdat de uitgaven afgelopeÀeden E. Hekrnan en C. Westerbeek
ar bijzonder laag waren. voor onze vereniging is gedaan!

Voora] in de oprichtingsperiode
vervolg b12.6.



JACHTWERF

de vmrdeefmarnt
Voor a I rlw:

Knuidenierswanen
groenten en fruit

itkijk"

W.J.van der Velde
ïJlst - Sneekerpad 6
telefoon: 05155-1351

Nieuwbouw van stà1en roei-
schouwen
Winterberging en reparatie
Verhuur van: motorkruisers

16 m2 B.M.-ers
roe iboten

Verder een rustige kleine
camping met aanlegsteiger.

Vraagt onze prospectus.

UW SLAGER staat iedere dag voor
u klaar met VERS VLEES

Natuurlijk vullen wij ook uw
dlepvrles met le kwaliteit
JONG RUND- oí VARKENS-
VLEES

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

Slagerij H. Ziifstrr
telefoonl309

Vers vLees en vleeswaren
brood en gebak

diepvries
enz., enz.ll
SPECIALE DROGISTERTJ

EN KOSMETICA-AFDELING

LET OP

ONZE

WEKELIJKSE FOLDERI I I

I
I
t
,
,
a'
t

I
ÍI

SPEER
vooR

MA

Stads I aan

T R AIS

EEL-
K TI

tel.: 7?-06

S

D

R
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ADVERTEER IN DIT BLAD !
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vervolg van blz. 2
en ook bij het organiseren van
de CAf-enq0ete is er veel tiid
beschikbaar gesteld door genoemde
heren. Nogmaals hartelijk dank
en het bestuur neemt aan hierbij
ook namens alle leden te sPreken.
Het punt 6: kollektief inkoPen,
werd uitgebreid besproken. Gezien
de ervaring met deze zaak zal
eerst nagegaan worden in hoeverre
er behoefte is aan kollektieve
inkopen. Waarschijnliik komt
dubbele beglazing a1s belangrijk-
ste in aanmerking. Mochten er
leden zijn die suggesties hebben
aangaande dit punt dan verneemt
het bestuur dit graag !

De rondvraag leverde verder geen
vragen op, zodat de vergadering
daarna kon worden afgeslotent
waarbij de voorzitter een ieder
bedankte voor het bijwonen van
de vergadering.

De secretaris,
P.J.M. Hoogeveen.

SPORTM]DDAG STANFRIES IJLST

en we hadden er ook reuze gein.
Het begon met een kop koffie'
lekker zoet
met koek erbij, dat deed ond goed
Toen kregen we een spel r de Elf-
stedentocht moeten we maken
dat kregen we voor el-kaar met
wat ogen en haken
Daarna gingen we naar de sport-
&Aàrtr95."n veel spetletjes en je
moet niet vragen hoe
We kregen een spijker met touw

aarlons achterste hangen
en die moest in een fles, nou
de tranen liepen over onze
wangen
Zo moesLen we lachten, want
dat was een mooi gezicht
Daar boven die f1es, eh vele
ogen waren op je gericht.
Er was ook nog sjoelen, bal-
gooien, ringwerpen en nog
veel meer
Ook dat brachten we er niet zo
slecht af deze keer
Onze laatste opdracht was Jazz
gymnastiek, reuze fijn
en ook hartstikke goed voof 'r.-z
je lijn
om een uur of 5 allen weer
naar de andere zaal
daar krqgen we toen een goed
onthaal
Eerst was er een slokje, je
kon maar zeggen wat
en daarna enn kop soep, nou
toen waren we vol en zat.
Maar aan het eind van de middag
waren de punten geteld.
Toen gi ngen er een paar darnes,

Eie zette ons orn half 7 netjes
af voor de deur.

WIM WIERDA DE BESTE JEUGD-
SCHAKER IN IJLST.

Wim Wierda is winnaar geworden
van het tournooi om het jeugd-
schaakkampioenschap van IJlst.
Hij won alle veertien partij en
en boekte dus de geweldige
score van konderd procent. .

vervoL g bIz. '

- 

'r versteld
t-8 maart om kwart voor één,ginsen i: ï:.ï";:l """ prijsje naar
r^ri i met. z.t n A I I en naar Makkum r-\óóhwf J rsrr rrq:r_ 

-,',-^')",,,. 
rrvvrrr huis terug.

We hadden een sportmiddag in het Zo u hoort z'jn er dames in
verschiet ons stad .i e nog wel vlug.
nou en die vergeten we direct nietÏflr";;;i-""U hulde aan onze
De sfeer was en gezellig en fijn chauffeur. \-,
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Frans Dotinga en Jan de Haas
legden beslag op de 2e en 3e
plaats. De kompetitie nam het
hele wlnterseizoen in beslag
en daarbij gebeurde het, dat de
strijdlust soms zo hoog oplaaide,
dat de wedstrijdfeider tussen-
beide moest komen. Eind vorige
week werden de medailles aan
de nummers een, twee en driie(- uitsereikt door voorzitr.er*_ -è-_ -_'

-nl,t.-'

Sp i jksma.
De eindstand was:
1-. Wim Wierda 14 pnt. 2. Frans
Dotings 11 pnt. 3 Jan de Haas,
IO/2 pnt. 4. Eric van Scherpen-
zeel 9[ pnt. 5. Abe J. Syperda,
9f pnt. 6. Dean OrKeefe I pnt.
7. Douwe v.Slooten 8%pnt.
8. Jan Haanstra 6! pnt. 9.
U/ietze v. d . Meer 5l pnt. 10.
Allard Lanting 5 pnt. 11. A1-
lard v.d.Velde 472 pnt. 12. A1-
bert Haanstra 4 pnt. 13. Marten
Hoekstra 4 pnt. L4. Thomas Jans-
ma 2 pnt. 15. Chris v.d.Goot
1,% pnt.

VOOR ALLE IJLSTERS:

GEEN LEEFBAARHEID ZONDER EEN

GOEDE MTDDENSTAND !

NIEUWS VAN HET KAATSFRONT.

Op 8 april j.1. hebben we onze
tweede zaafkaatstoernooi gehou-
den, waaraan 8 parturen deel-
namen. Er werd in 2 poule's ge-
speeld, wat de volgende uitsiag
had:
1e prljs: H. Walinga

A. Syperda
G. Sype rda

We ers tra
F e ens tra
van der Wa1

Overwijk
Zijsli.rg
Bergstra

Het veldkaatsen begint weer
op 2 mei a.s. iedere dinsdag-
avond vanaf 7 uur op het sport-
veldencomplex'rDe Rat".
Ook zijn er weer 2 ledenpar-
tijen en een Stadsfeestenpar-
tij vastgesteld.
Zaterdag 3 juni, zaterdag
1 ju1i, zaterdag 26 augustus
Stadsfeestenpartij .

Iedereen, die belangste_lling
heeft voor deze echte Friese
sport is van harte welkom.

Het bestuur.

Tadanoan Àia iLvvvr verr, ,ets gegeven
heef't voor, of heeft gekocht
van de bazarfrommelmarkt, die
gehouden werd ten bate van de
restauratie van de Doopsgez\n-
de Kerk, danken wi j hartelijk.
We kunnen nu f. 3.50O,-- toe-
voegen aan her restauratie-
fonds dankzij uw hulp en be-
reidwilligheid.

Zusterkring Doopsge-
zi nrle ocmc4plg

1J1st.

BOïJN .r. Plattelandsfr.,ofd
Drylts.

1-ls 1êste gearkomste wie tongere
dei 6 apr. mei brigadier NÍ -
hOs as sprekker.
De hiele joun waerd drr mei
f o1 1e oandacht harke ne i dij
syn petear oer it wurk fan de
polys-je. Nef f ens de hear Nij-
hfrs moat lt de polysje mear
. vervols bl z- 1o

2e nni iq. R

P

J.
3e prijs: M.

í-

N.
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Jongens spijkerbroeken, prima pasvorm
maten 104/L64 vanaf f 24,95

nu uit onze nieuwe collectie damesvesten en blouses
keus maken.

Kom
een
0ok
0ok
Net

hebben wlj een leuke sortering
in badkleding nu al weer volop
nieuw ontvangen - de nieuwste

ook zwa.rte spijkerbroeken.
VOORJAARSAANB IED ING :

DURALEX glazen met oor
Kop en schotel
Boeren kom gekleurd met st

Kom ook eens langs in het "IJfster
Aftijd speciale aanbiedingen.

j aponnen.
keuze.

Lee broeken,

nu f 1'--
nu f 1,98

1p nu f 1,59

Warenhuistt.

TTI. VAN DER VEENt,
Galamagracht 5 en I - lllst

tel. 1229

,,lltotur warenhuio

AMSTEL BIER per krat
HEINEKEN BIER Per krat
B0NZ0 diner pak 1-5OO gram

COMBANO SHERRY fles O'7 liter
KLOK HAGELWIT draagkarton 2 kilo
OMO VOORDEELPAK 2 kilo

-Yr€
.kís{

e , rv

59

1 nof t vr

?oav t vv

./t OR

v t vv

sUPTRNfrRTÍï

TIJDELIJK EEGRACHT 39, teI.: 051-55-1570

K&G of GALA koffie Pak 250 gram

ROYCO Kippe- en Groentesoep 4 borden .tïf W
PEPSI COLA l-iterfles 54

1O,45

1 1 qA

P. S . MET RUIME PARKEERGELEGENHEID . TOT ZIENS BIJ A&O2OOO
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Een bankdierrsaHtis

BAR ,ít dryltser

snackbar ..deUllitte Kat,,
BAMI - NASI - KROKETTEN _

SALADES (groot en klein) - FRITES -
HALVE KIP - SATÉ - VERSCHILLENDE

kypmantsje"
DE BAR WAAR GEZELLICHEID HOOGTIJ VIERTIT

BILLIJKE PRIJZENI I

SOORTEN BROODJES. KWALITEIT IS ONZE RECLAIi{E I I

HEEFT U KLACHTEN, ZEG HET ONS.

BENT U TEVREDEE ZEG HET ANDEREN.

E. de Jong, te1. 1388.
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to dwaen wêze om de minsken oP to
fieden, dan om se to straffe.
Tiisdei 18 aPr. is us kofjemoarn.
Stekjes ru1je, bePraten fan it
nije programma en it besjen fan
de op cursussen hakke dingen.
Lit it stoarm rinne ! !

It best'i0r.

NAAMSWIJZIGING''VRIJE KIEZERS iJLST'"

Terwille van de duidelijkheid voor
vele (nieuwe) inwoners van IJlst'
hebben de "Vrij e Kíezers IJlst"
in enn openbare vergadering van 21
februari i1. besloten de komende
gemeenteraadsverkiezingen in te
gaan, samen met de nieuw opge-
richte afdeling van de V.V.D.,
onder de naam

'rGetneentebelangen I Jlst "

Een gezamenlijk verkiezingsprogram-
ma is inrniddels oPgesteld en in
genoemde openbare vergadering door
beide groeperingen aanvaard.
de kandidatenlijst is als volgt:

l-. H. Veldwiesch
2. D. Zwaagstra
3. J. Jansma
4. J. Algra
Á Il Paiq

6. mevr. J. Veldhuis-Hofstra
7. G. van der Heide

KYPMANTSJES

GEBOREN:
Evert, zn.v.A.J.A. Lobstein
en F.G. Bronl
Gerard Peter, zn.v. H.J. Dii
stra en J. Postmal
Anthoni j Douwe, ztr.v.J.W.
Visser en H.S. de Vries:
Jeroen Marti jn, zn.v.N.JY Br
en M.C.V. Hamersmal
Durk Jacob, zn.v. W.J. van
der Werf en A. Hoitinga.
ONDERTROUWD:
Jotje Groenvel-d en Janke
Bulthuis, IJlst.
GEHUWD:
Geen.

OVERLEDEN:
mevr. Oedske van der Velde t

83 jr., w.v.S. Wiersma;
de heer Anthonius A. van
den Bosch, 39, e.v. J.M.C.
Scholts;
Nynke Marijke van Dieren,
!72 jaar.

VERENIGTNG STADSFEESTEN IJLÍ

27 juli - Ringrijderij.
23 t/n 26 augustus -

Stadsfeesten.

IJLST: de stad waar Parkere:
GRATIS is! |

Wle wil aan een
jongen (9) in IJ
orgelles geven,

meisje (11) en
1st elektroni sch
tel . 178?.

.:- AANGEBODEN

BABYS I T

Inliehtingen na vijven.
E r xt< g--Lleg' d e *glg an J :-*-+r-:;--+
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FONDUEAVOND C.P.B., afd

De C.P.B., afd. IJlst hield 13
april 1978 's avonds 8 uur in
het Mienskipshfis haar laatste
vergadering in dit seizoen.
Aanwezig waren 72 dames.
De presÍdente mevr. FeensLra-
Noordhuis heette aIle aanwezi-
gen hartelijk welkom. Na het of-
ficië1e gedeelte was het woord
aan de heren de Vries, Tinga
en Schreurs van de A&0 Super-
markt Koudum en IJ1st, die ean
vleesfondueavond zouden verzor-
gen.
De heer Tinga hield eerst een in-
leidend praatje over verschif-
lende soorten wijn, afgewisseld
met diars.
Hierna konden de dames naar har-
falrrcl- fnndrron mal- -a+""*1 i illne L naLuurIrJK
een glas wi in of frisdrank.
A11e dames kregen een feuke at-
tentie aangeboden namens A&0.
Na áfloop van deze gezeJ-lige
avond bracht de presidente dank
aan de heren van A&O en bood hun
ieder een bloernstuk aan. De
presidente besloot deze avond
met een gedicht van Nel Benschop
en wenste verder een ieder wel
thuis, een prettige zomer en
tot ziens in september.
Het programna voor het nleuwe
seizoen is al weer kl-aar en zíet
er zeer aantrekkelijk uit, zodat
gasten natdrurlijk dan ook weer
van harte welkom zijn.
Het jaarkljks reisje wordt ge*
houden op 13 juni. U kunt zíeh
opgeven no6i-56ïui oij net
bestuur.
secr. : J. Ozinga-Bijstra

tel . 05155-1478.

N.C.V.B IJLST.
Op 24 maart j1. vergaderde de
N.C.V.B. onder leiding van
mevr. Tichelaar-Westra. Zij
heette allen hartelijk welkorri,
speciaal mevr. Stulp-van De1*
den, voormalig gewestelijk
presidente van de N. C. V. B.
Friesland-West.
Na her gebruikelijke medita-
tieve gedeelte, kreeg mevr.
Stulp het woord, die een in-
leid ing h j_el-d over f rVrouw en
Vrederr. Na de pauze werden de
aanwezigen verdeeld in 5
groepjes, die e1k een antwoord
moesten vinden op een zestal
vragen, al1en betrekking heb-
bende op vrede en onvrede. Na
een levendige discussie,
waaruit bleek dat veel dames
gelijkluidende meningen had-
den, werd deze avond, na een
dankwoord van de presidente,
cloor mevr. Stulp met het vor_rr-
Iezen van een gedi cht ttvreder
op aarderr, met gebed gesloten.
De volgende vergadering za1
zijn donderdag, 27 aprrl, dan
komtt-de heer Feddema een 1e-
zing houden over het leven
van Rembrandt. De heer Fedde-
ma heeft enige jaren geleden
gesproken over rrVincent van
Goghr', wat een onvergetelijke
avond is geworden. Gasten
z ij n hartelijk welkom. De
heer Feddema is een groot
gehoor waard, komt dus al Len.

INLEVEREN KOP]J

VOLGENDE KYPMANTSJE

UlTERLIJK

I

:7 MEI A.S.
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VERENIGING STADSFEESTEN IJLST

Op wóerrsdag 5 aPril heeft boven-
genoemd bestuur opnieuw vergaderd
ên in Iip 17pp9r2dcnino is hcf. OfO-bruvrr116 re rrrv I

gramma Koninginnedag (1 mei) vast-
gesteld. Om 9.3O uur rs morgene
zal de traditioneè1 geworden
aubade gebracht worden bij het
Stadhuis met medewerking van mu-
ziekkorps en drumhand rrConcordiar.'

Door het onderwijzend Personeel
is gevraagd deze keer eens wat
nieuwe liedies door de kinderen
te laten zirrgen. Met het muziek-
korps is hier door ondergetekende
gesproken en is toegezegd onder-
ling kontakt op te nemen. Na af=
loop wilde het bestuur de kleu-
ters en schoolkinderen klas 1 en
2 in het MienskiPsh0s een film
vertonen. 0f dit doorgaan kan
i s op dit moment ( l-5 aPri 1 )nog
niet zeker, daar eigen filmaPPa-
ratuur defekt is en het bijzonder
moeilijk valt juist oP deze dag
een vervangend toestel te bemach-
tigen. Het bestuur zal zich hier-
over nog beraden. Voor de overige
klassen is een tekenwedstrijd iir
de Hendrik Huizengastraat en de
Jurjen Hoomansstraat. Tevens zal
om 11 uur door de dames van de
Volksdansgroep onder leiding van
mevr. Keulen ('t Zouw) op het
plein van de Ylostinsschool ver-
schillsde dansjes worden uitge-
voerd. Natuurlijk ijs en weder
di"enende.'s Middags-aanvang
14 uur-is er vanult het MienskÍPs-
hOs een zoek-puzzeltocht voor
iedereen, inleg f. 1r-- p.P.
Deze door Ínevr. Bergstra-de
Leeuw in elkaar gebokste tocht
1s-de naam zegt het al-niet ge-
makkelijk, maar hoogst ínteres-
sant, duur + 1"72 uur.

Met het oog op mogelijke drukte
op de wegen heé'ft het bestuur
gemeend er goed aan te doen
risico te vocrkomen en dus de
tocht binnen de kom van IJlst
te houden. Natuurlijk geldt
ook nu weer: Àoe meer zie'en,
hoe meer vreugd !

Op 8 mei zaL er weer een ver-
gaderi.g plaats vrnden van be-
stuur en twee afgevaardigden
van elke buurtvereniging of
straat dle mee wil doen aan de
,,i l-l-.aa I Ái nc. \/aFl arlan heden

en tcekomst.
De uit-de vergadering van 15 .v
maart naar voren gekomen sug-
gesties enz " zul1en dje avond
aan de orde komen.
Tnt zipnq nn 1 en I mei. a.S.

E"n

DE ALTBADE

Door het hoofd van de Kogge-
school werd ondergetekende ge-
beld en daarmee ingelicht over
de gevoelens die er in hur
kring - dat zijn de ouders van
de schoofkinderen en het onder-
wijzend personeel - leven om-
trent de aubade op I mel a.s.
ter vlering van de verjaardag
van Koningir-" Juliana. Graag
willen we hier even op in ha- 

-ken. Wat is die aubade, wat
stelt het voor, waarom doen
we dat? Och, simpel een inlei-
ding van de feestdag. Als het
muziekkorps zich opxtelt voor
het gemeentehuis en de drumband
de Eegracht komt opmarcheren
dan hoort iedereen dat en vreet
meteen dat de startt van de
f J lster Koningir:nefeesten-
om dat ouderwetse woord van
vroeger te gebruiken- daar is.

zie b.Iz. 13.
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vervolg van b1z. 13.
Dat de burgemeester, benoemd
door de Koningin tot burge-
meester van IJlst deze zang-
en muziekhulde ter ere van
haar a11een, a1s vertegen-
woordigend op dat moment haar*
zel f -in ontvangst neemt _i s
de meest vanzelfsprekende
zaak t,er wereld. Dat de wet-
houders - zo zij kunnen en
dat zal deze keer moeilljk
gaan dunkt ons - rnet de bur-
geneester het dagelijks be-
stuur van de gemeente vormend
daarbij hem ffankeren is even-
eens een varizelfsprekende
zaak. En dat het bestuur
Stadsfeesten, als organisator
van het geheel zich naast hen
nnqJ.clt- urip pnscr^i zioh rTear-

aan? Niettemin kwam deze ma-
terie ons ter elfder ure ter
ore. A-Lf es was en is reeds
geregeld, toch wil1en we op
onze vergadering op B mei,
samen met twee afgevaardigden
van de buurt- of straatver-
enigingen, ook dit onderwerp
ter dlscussie stellen om zo
breed mogelijke gegevens te
verzanelen met het ogg op een
volgende keer. Men zit fout
afs men de aubade in het per
soonlijke vlak trekt van B&W/
bestuur Stadsfeesten. Het
gaat al1ean ter ere van
Jufiana van Oranje-Nassau,
30 april 1909-30 april L978.

En
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$e schakers varrjllJl-st en omstreken kunnen terugzien op een
goed geslaagd sèhaakseizoen. Vanaf september 1"977 bestreden ze
e]kaar elke week.op de 64 velden. Het was elke keer een groot
sportief gebeuren en iedereen had dan ook vaak een spannende
wedstrijd. De uitslag kunt u hieronder vinden:

Uitslag schaakcoqpetitie -1927 =7 3-z

"I.,.tis mer-&$ffl"rf
íe ggqpsSiÍ:g 2e- competitie einêsoore

pnt gêsp.part. ptrt. geEl].part. p[t. gesP. part.
l. K. Abma

2. R. .Sbna

3. H. Jellema

4. S. van SchÊltinga

J. lí.Binnema

6. T, van Luigpn

7. R. Schraa

B. S. Speerstra

9. II. Steensma

10. A, Spi.Ssrna

9

eà
10

1à

6

12

12

12

12

12

12

12
{4tè

12

12

21t
18à

17*
13+

13à

13

12b

11

TT

6È

,|
I

7

7*
6

3t

1*b 15

9 11

7t 10

67
1È 10

610
5*e
3*8
1*8
37

27 s-d
23 (2"
22 (1"
19

22

22

21

20

20

19

H. Zijlstra, Arensen, A. Sinnema, S. Spijksma, Groeneveld en
H. Coehoorn behaalden 5 punten of minder.
Op donderdag 13 april j1. werd a1s laatste een gongwedstrijd
georganiseerd. Op de gongslag - om de 15 sec. - moest er gezet v
worden. Hierbij ontstonden de meest bizarre sltuatiers. De stuk-
ken vlogen letterlijk en figuurlijk over de velden. Na veel
spannende t',.'eekampen we:''den aan het slot van de avond de pri jzen
uitgedeeld. In groep t hehaalde S.v. Scheltinga de eerste prijs
en K" A,bma de tweede. ïn groep 2 waren dit respectieveliik H.
Zijlstra en Arensen. Omdat deze avond zo geslaagd was, werd be-
sloten om in september te starten met een gongwedstrijd voor
a1le schakers uit lJlst en omgeving.
Tegen die tijd volgt hierover meer nieuws in het Kypmantsje.

Het bestuur.
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@ BLOEMEN EN PLANTEN

@ BLQEMSIERKUNST

@ TIJ INCENTRUM

@ TUTNARCHITEKTUUR

@ DIT ALLES TN UW IIEIGEN STAD''

BIJ

DE HAAS

B LOEMEN

STADS LAAN

TEL,: I2O5

DE

BOTB$SPfrNABEHT

DE BAilK
v@R

ANNA SCHRAA_

VAN POPTA

GED IPLOME ERD

PED I ClTRE

GEEIIV/KADE 11

TEL:193O

]JLS I'

g
Stadslaan 51, telefoon 1245
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Regel uw verzekeringen bij ons terechtt -
de Rabobank, dan gaat u gerust op
reis !
Bestel dan meteen uw
buitenlands geld. Spaart
straks tijd. - .
Ook voor de ANWB
Internationale Reis- en
kredietbrief en
Iidmaatschappen ANWB
en Wegenwacht kunt u bii

Neem meteen de brochure
Reiswijzer mee, staat

boordevol waardevolle
tips.
De Rabobank wenst u

een goede reis en
een ff'ne vakàntie I

HabobanH El
geU en goede raad

Foar kwaliteit, gemak en skerpe prizen
kinne Jo torjuchte bij Jou molkboer.
Ut ís Pinksterfolder 0.o.:

SRV sinas
Jo1ly fruit-coctail
HER0 cass i.s
SEVEN UP

De molkboer bringt

89
1/1 b1j.k 2O9

t 169
119

ensafh.
it Jo thís.

N. Waltje
ti1t. : L397


