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De vakanties staan voor de deur
en dat is ook te merken aan de
hoeveelheid binnenkomende copij.
'l'nnh naL i - i"ni h^d êêh raÁa-avurr vv^ rtr J ullr Itvé ggrr I gug-

lijk gevuld Kypmantsje.
Graag wll ik allen een prettige
vakantie toewensen met veel
mooi weer.

VAN DE CULTURELE RAAD.

Tlo iaqrl i ikqc fnto-r^rcdcfni id rn1uL Juqr rrJrlev rvuv-wuuDUr tJu aal

voor 1978 de Stadsfeesten IJlst
tot onderwerp hebben.
In een volgend Kypmantsje zult
u hierover meer kunnen Iezen.

HUURDERSVERENTGING IJLST.

DL-Huurdersvereniging heéft fret
plan opgevat om de zodanig ver-
zakte stoepen van de bejaarden-
woningen i-n IJlst met vri jwi l-
lige hulp makkelijker begaan-
baar te maken. Daartoe zal de
gemeente verzocht worden de no-
dige materialen beschikbaar te
ste1len. 0m dit te kunnen rea-
l-iseren verzoeken wij on enkefe
medewerkers een avond beschik-
baar te wi 1 len zi jn.

Als bejaarden kleine klusjes te
doen hebben laten ze dat dan
melden bij rrGraag gedaanrt of
hi i én rier bestuursleden vanv-J

de Huurdersvereniging.
Th. Boensma, Slkko Sjaerdema-
laan 33;
W. Sti enstra, Sikko Sjaerdema-
Iaan 37 i
H. Schilstra' W.M. OPpedijk-
straat 22;
E. Johanzoon, De Dassenboarch
nr. 24;
A. Kootje' Bockamastraat 16.

OPGAVE VOOR DE PELTTERSPEEL-
ZAAL ''LYTS YLEKE'"

Is uw peuter 2 jaar en 9 maan-
den? Dan kan hij de PeutersPeè1-
zaal bezoeken.
Het afgelopen jaar waren er 2

te grote groepen. Daarom is er
bij voldoende deelname een
kans, dat we het komende seizoen
met een derde groep starten.
Die groep komt dan oP de woens-
dagmorgen en nog een nader te
bepalen middag.
Wilt u in verband met het aan-
stellen van een leidster uw

zie bLz. 2
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vervolg van blz. 1.
peuter vóór 7 juli a.s. opgeven?
Dat kan bij:
mevr. B. de Vries, Harinxmaweg 8,

tel. : O5155-1587;
en
mevr. J. Tamminga, De Jagers-
hennc 6 tpl O5155-1320.9,

Het bestuur.

BESTUUR''STADSFEESTENII .

Op donderdag 18 mei i.1. heeft
bovengenoemd bestuur vergaderd
met de drie hoofden van de IJl-
ster scholen. Dlt naar aanlei-
ding van de bij de viering van
de Koninginnedag (30 april) ge-
dane opmerkingen. In een gezei--
1ig en vlot gesprek wederzijds is
men gezAmenlijk overeengekomen
dat in rt vervolg de onderwij-
zers en -wijzeressen als sub-
kommissie van het Stadsfeesten-
bestuur zul1en optreden en wat
betreft de verzorging van de ak-
ttviteiten door de kinderen uit
te voeren, voor hun rekening
nemen. Tevens is besfoten dat in
de periode 23-26 augustus a.s.
een spelmiddag voor de school-
jeugd door het onderwijzend per-
soneel zal worden georganiseerd.
Op donderdag 29 juni a.s. ver-
gadert het bestuur opnieuw in
verband met de Ringrijderij op
vrijdag 21- juli.

Voor het bestuur,
Fr. , voorzitter.

VERENIGING STADSFEESTEN IJLST.

GEMEENTEBELANGEN IJLST.
Als u dit leest zijn de ge-
meenteraadsverkiezingen een
maand ge leden . Toch wi l len wij
rli t oplterrnpn f 

^g 
ê\rên i n hcr-vvur vrr r]v5

innerlng roepen in "It Dryl-
cfon I{../nmánfq ioll

Het fejt dat de Vrije Kiezers
onder de nieuwe naam Gemeente-
belangen IJlst ten strijde
trokken, heeft nogal wat ru-
moer gegeven. Dit bleek duide-
lijk op de openbare vergade-
ni ns en i n het nn l i {-i al: ^^€áv IJVrr uJ 9A U4tg,
hoewel de meeste van onze kie\/
za,tÊ op deze avonden niet aan-
wezig zijn geweest.
Dat we toch royaal ean zetef
in de nieuwe gemeenteraad ver-
kregen doet ons concluderen
dat ons programma velen heeft
doen besluiten hun stem aan
Gemeentebelangen IJlst te
geven.
Allen die ons dit vertrouwen
hebben geschonken, wiflen we
hiervoor dank zeggen met de
belofte, dat de komende vier
jaar getracht zal worden zo-
veel mogel i.jk van dit pro-
gramma te realiseren.
U hoort nader van ons.

Namens alle kandidaten, \,
H. Veldwiesch.

IK WINKEL IN IJLST!

U OOK????

!!l

RODE KRUIS, AFDELING IJLST.

Opbrengst collecte:2I
l3

j uli a.

t/n 26

s. - Ringrijderij
augustus a.s.

STADSFEESTEN.
f. 2. 035,10



TAXI _ CENTRALE

NIEUWENHI'IS - IJLST

Sikko Sjaerdemalaan 10

NIEUW 05155-190O NIEUW

b. g. g. SNEEK O515O-18888

Z I EKENFONDSVERVOERDER

SCHOOLVERVOER

TROUW- EN VOLGAUTO I S

BEGRAFENISVERENIGING,,LAATSTE EER' TE IILST
Verzorging van begrafeniesen of crêmaties
voor ljlst e.o.

Ongeacht lidmaatschap vereniglng, verzekering
en nlet leden.
Meldingen dag en nacht bij onderstaand adree.
Voor_ alle inlichtingen, advies, verzekering
of lidmaatsc*tap:

sj. NIEUWENHUlS,
Sikko Sjaerdemal-aan 1O
IJlst' te1 l-90O, b.g.g.

( 051so ) 1-88888

TE HUUIl:

TAP IJTRE IN IG INGSI4ACH INES

om zelf uw tapijt schoon
te maken

Hij reinigt en verwijdert
a I le schoonmaak en vu i | -
resten uit uw tapijt
(geen shampoorol ler)

Droogtijd: 3.00 uur

Tevens te huur:

SCHROB-, B0EN- en VJATER-

ZUIGERS EN LADDERS

INLICHTINGEN:

Telefoon 05155 - 1952

Up, Frico-drink; meagere yoghurt

Jo molkboer,
N. Waltje, ti11 . 1397 .

Mar altiten kcmt de molkboer bij Jo

foarl mei eltse wike nije oanbiedingen.
Sjuch yn ís ridende winkel en Jo slagje

Frisdrinken:
mei ierdbaey

ori fl I

Sinas, Co1a,

en perzik.

Si"mmer 1,978. Moai waer? As net?



Compl ete

Woninginrichting

Deafer van LUXAFLEX-Produkten

zoal s

Zonneschermen - Rolgordijnen
en vertikale gordijnjaloezieën

Zonneschermen voor de D.H.Z.

uit voorraad leverbaar.
FA. Gebr. Bergstra.
IN IJLST: H. Bergstra,

Buséstraat 28.
tel . : 1-849.

-'1i;i-"- , huk tníln, /rBtr,-

fu=
IËltG[rn|rlilrË

yffff"' //t.
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ifF
AEG
wasautomsat
Turnarnat S -

/7u

Kan IJlst zonder

De fietsenrnaker

fi etsenmaker?

niet zonder

Ll[t uN ilE]rl
À.E.G. kaelka-sr 03 tttc,bÈL NJ,
schoonÍ[rtt Eu dco0 dn
lrtrttvlÀw: 

)k
A. SIJPERDA 

- -

Onderde len
Reparatie
NIEUW

Rijwielserviee tel.1724
K. Koopmans

Galamagracht 90, IJ lst .

IJLST' STADSLAAN
tel.05l55-224

BINNENKORT OOK HENGEL_
SPORTARTIKELEN.

GEVRAAGD:

Hulp in de huishouding

van 17 juli t/m 5 augustus

a11een ts morgens.

Leeftijd + 17 jaar.

Fam. H. Bergstra, Busé-

straat 28, te1. 1849.

e
,-

Voor rac e

en toer



BLOEMEN EN PLANTEN

@ BLOEMSIF]RKIINST

@ 1 I INCENTRTIM

@ TUINARCHITEKTUUR
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BL0F]MEN

STADS LAA

T'EL. : 1

GED IP LOMEERD

PED I C{ïRE

GEEIJV/KADE 1

TEL: 1930

IJLS"'

2O5

ANNA SCHRAA_

VAN POPTA

Stadslaan 51, telefoon 1245



Noodwi nkel
l-ol

Eegracht 39.
05155 - L570.

HEINEKEN PILS - afhaalpri j s .f 12, 50

K & G of GALA koffie vacuum gemalen 25O gram f 3,98

BRINTA pak 50O gram 169 f L,49

ZEVEN KRUIDEN shampoo 395 f 2,25

A&O toch voordellger! ! ! ! ! !

Nu bij elke D A I S Y TIENERPOP

P L A y M 0 B ï L: om zelf te kleuren met PLAYMOBILSTIFTEN

doos f I1 ,75 st if ten f 6,95

een kleding- of accessoiresset

t .w. v . f 5,95 gratís !

maten en prijzen, ook bestuurbare vl iegers

, pl ast ic vanaf f 2,25, leer f 19,95

dítserse maten, Danaf f 13,95

B0TEN, vanaf f 25,00

, ook van hout voor zel fbouw

VL I EGERS diverse

VOETBALLEN

ZWEMBADJES

OPBLAASBARE ROE I

|^lEEFVLi EGTU IGIN

ZWEMBANDEN, ZWTMPLANKEN, ZWTMVLIEZEN' SNORKELS, DUIKBRTLLEN' CNZ.

ROLSCHAATSEN, SKIPPYBALLEN, enz.

Kortom uoov, aL het speeLgoed. naar

Zíe uender ons
sp e eíaL e SPEE LG )ED Z )MERB 0E KJ E

| /evrssER-IJLSTVÁ;ffi
U



5TÍID5IIEKDEKA

HET \IIÍIPEN VáN IJL5T

Galamagracht2-3 lJlst tel 05551315
eig. J.PM. Vroonhof

llet vertrouwde adres voor aJ. urq verga-
d.eringen, famillefeesten, d.iners,
]<offietafels en afle anclere festivi-
teit en.

sfeerv'olIe caié bent u altijd
voor een drankje, een kopje
of een lekker hapje.

steeg veri:open wij ooli dit jaar
vreer ons heerli j ke soft-i j s.
tÍi j ziSn geopend y41 ! uur rsmorgens

tot 12 uur rs avonds.

rs woensdags gesloten, beiral.ve 1n

In ons

wellcom

lioff ie
In de

juli en zugustus.



Uw boekhandel heeÍt dit kwartaal wêêr een
geweldige aanbieding voor u. Ds nieuwe
Omnibus van een bekende Ned. schriiver.
Boeiend - spannend - levensechtl
Gebonden 604 blz., met enorme kortingl
Tot 30 juni 1978

Barcnd de GraafÍ

BELOOF ME MAAR ]{IEÍS

Omnibus van: Dingena, miJn dochterl,
Dingena, je vaderl, Beloof me maar niets
Normale prijs f 29,90

NU Í 17,90
uw vooRDEEL t 12,-

VISSER - IJLST
SOEK-KANÏOORAOEK. ET FOTOHANO€
mÈàxspErrèoÈo . xLe-r'i-b-rÊéÊiiiËiixe n ru

Galamagracht 9 Tel. 05155-1318

Bil de boekbandel bent u goed uit

IN ELKE VAKANTTEKOFFER HOORT MTNSTENS EEN B O E K !

B i j ons keus genoeg in Jeugdbgeken, detective, romans,
Fr i ese boeken,
strips, tijdschriften, enz. enz.

Rien Poortvl iet, HET BRIESEND PAARD, volop voorradig f 69,50

TROUW, een ondergrondse krant, een heruitgave van alle
i n de Tweede l./ere I door I og verschenen u i tgaven f 32,50

FRIESLAND lN V0GELVLUCHT, een prachtig kijkboek met
schi tterende luchtfoto' s

van Friese steden en dorpen f 59,50

HER I NNER I NGEN U IT DE OUDE

KlEKD00S, de oude veemarkt

te Leeuwarden in fotors

f 16,90
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GRATIS INFORMATIE, ADVIES EN RECI-ITSBIJSTAND

BIJ HET BURO VOOR RECHTSHULP

Leeuwarden

Drachten

Heerenveen:

Sneek

De spreekuren van het Buro voor Rechtshulp zijn:

Westersingei 28,

maandag: 14.00 - 17.00 uur
woensdag: 14.00 - 1 7.00 uur
donderdag: 19.00 - 21.00 uur

Zuidkade 62,

dinsdag: 19.00 - 21.00 uur

van HaarensPad 50

vrijdag: 15.00 - 17.00 uur

Kerkgracht 8 ("Het Bolwerk"),

maandag: 19.00 - 21.00 uur

Tijdens het donderdagavond-spreekuur te

Leeuwarden en tiidens het maandagavond-spreekuur

te Sneek zal er een notaris aanwezig ziln
voor vÍagen over erfrecht, boedelscheiding e d'

s
15 MEr - 1.5 JUN] 1978

GEBOREN:
Jacob Cornelis, zn.v. C.J.
Kuijer en P. Wolthuizen;
Wietze, zY\.v.S.G. Huisman en

U" Abma;
Wout, zn.v.J.B. Meijer en
A.H.C.A. Vonkeman;
Idske, dr.v.H.Zijlstra en
H. ten Woude.

ONDERTROUWD:
Johannes W.J. Anema,Sneek en
Janke van der Schouwr IJlst;
Booijen Tolsma, Arum en
Joukje Kooistra, IJlst.
GEHLTWD:

Giovanni Vitbo en Alina A.M.
Abma, Sneek;
Sijtze Holtrop en Christina
H. Nauta, Sneek I

Pieter Dulnker en Johanna
Bouma, Del ft .

OVERLEDEN:
Geen.



OM OVER NA TE DENKEN

A1le winkeliers van IJfst be-
rekenen hun prijzen inclusief:
B.T.W., inkoopsprijs, lonen en
sociale lasten: a.o.w., a.w.w.,
w.a.o., a.k.b.w., 2.w., Premie-
heffingen, riool, - grond en
waterschapsbelasti ngen, preca-
riorechten, onroerend goedbe-
lasting, heffingen van bedrijfs-
schappen, leges aan gemeente
en Kamer van Koophandel, verze-
keringen, wegenbelasting r gàs,
licht en water, verwarmlngskos-
ten, huur, reinigingsrechten,
advertehties en reclame, af-
schrijvingen, kontributies en
donaties aan verenigingen,
warenwetrechten, BUMArechten,
abonnementen van vakbladen,
onderhoudskosten machS,rleri ën,
vakantiegeld personeel, rente
en hé61 misschien . . in-
komstenbelasting! ! ! ! ! ! !

KYPMANTSJES

Gevonden: 1 zwarte damesfiets.
geen weduwe.
Af te halen bij F. de Jong,
Ylostinslaan 49.

De verkiezingen zijn weer
voorbij. Hopelijk hebt u ook
voor IJLST gekozen als koop-
centrum! ! ! ! !

INLEVEREN KOPIJ VOOR VOLGENDE

KYPMANTSJE

UI TERL ] JK

WCENSDAG 19 JULI 1978.

DE IJLSTER WINKELIERSVERENIGING
lijkt veel op het verhaal van
de tien klelne negertjes ! !

Daarom IJlsters: let op uw
saeck; geen leefbaarheid
zonder een goede middenstand.

SPORTZAAL "de ótherne r'.

De beheerder van de sportzaal
beschikt momenteef over een
complete collectie gevonden
voorwerpen, o. a. T-shirts,
sportbroeken, turnbroeken,
truien en vesten, tassen,
handdoeken, hemden, onder-
br.oeken, sportschoenen, petten
en mutsen, handschoenen, sokken,
riemen, sjaals, t horloge en
l- beurs, 6 kettÍngen met han-
g€f, armbanden etc.
De ei genaar/eigenaresse wil-
de spulletjes wellicht graag
terug, hoewel? De beheerder wil
er echter we1 dolgraag af.
Denkt u dat én van bovenbe-
doelde artikelen uw eigendom
zou kunnen zijn, stelt u zich
dan met de beheerder in verbin-
ding.
Ook op het Stadhuis bevindt
zich nog een aardige voorraad
gevonden voorwerpen. Wellicht
kunt u ook daar wat meer ruimte
c nhannan

DE SPORTZAAL/KANTINE ZIJN
GESLOTEN VAN

1 JULI t/m 13 AUGUSTUS.



JACHTWERF

de uoordeelmarnt
Vr.:,or a I uw:

Knu i deni erswaren

groenten en fruit

tki,jkrl

W.J.van der Velde
v lJlst - Sneekerpad 6

telefoon: O5l-55-l-351

Nieuwbouw van stà1en roei-
schouwen
Winterberging en reparatie
Verhuur van: motorkrui-sers

16 n2 B.M.-ers
roe ib oten

Verder een rustlge kleine
camping met aanl-egsteÍger.

Vraagt onze prospectus.

HOUTZAAGMOLEN DE RAT

heeft tot
3 .45O , --

Vers v]ees'en vleeswaren
brood en gebak

diepvries
eÍtz.; enz.ll
SPECIALE DROGISTERIJ

EN KOSMETICA-AFDELING

LET OP

: molenpasaktie\-/
op dit moment f.
opgebracht.

ONZE

WEKELIJKSE FOLDERI I I

SPEERST
VOORDE

MARK
Stads.laan 2, teI.: 1?-Ot,

R AIS

EL_
T!

ADVERTEER iN DIT BLAD !



Wffi,kÍranrnv@g#enuwrei !
Regel uw verzekeringen bij
de Rabobank, dan gaat u gerust oP

reis !

Bestel dan meteen uw
buitenlands geld. SPaart

saaks tijd. . .

Ook voor de ANWB
Internationale Reis- en

kredietbrief en

ons terechtt
Neem meteen de brochure

Reiswijzer mee, staat
boordevol waardevolle

tips.
De Rabobank wenst u

een goede reis en
een fijne vakantie I

Uw s I ager gaat met vakanti e

van 3 tot en met 16 iuli

Maandag L7 iuli hoPen wii
U weer naar wens te kunnen

bed i enen

SLAGER IJ

\A,/. z,IJLSTRA

HabobanH fl
geld en goede raad

Eegrocht ó5 rJtsï


