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\- :ioIItIiULMARKT VOOR DE SCHAAPSKOO]

)p zaterdag l9 augustus a.s.
,,,o::dt er een rommelrnarkt ge-
houden voor de Schaapskooi.
llrranqlc trnnic i--^ -^l Ái+"-,,é Jaa-r' zdt ctrL ge-
beuren op het terrein van S.0.
de Vries. De markt ís geopend
van rsmorgens 9 tot rs middags
.? uur. We hopen dat u ons wilt
l;e1pen door ongebruikte spul-
Len zoals: boeken, platen,
stoelen, kasten, bedden, tafel s,
wasmachines, serviesgoed, lam-
peÍrr kleren, schoenen, speel-
goed en kleine dingetjes voor
de grabbelton, kortom alles

-.wat u verder over heeft, aan
r--bns af te staan.

Op donderdag 1O augustus
's avonds vanaf haff zeven
komen wl j dat dan bij u ha1en.
Als u nog met vakantie bent op
die dag en u heeft iets te ge-
ven voor de romrnelmarkt, dan.'
kunt u de heer Wagenaar bellen
(tet.1510). Hij zorgt dan dat
derrrommelr' tijdig bij u van-
daan wordt gehaald.
Als er grote dingen zijn die
rl nll al vast kwi i t wi I t ktrnt.

u die brengen bij fa. Spijksm:r,
Llílenburg 35"
Op de dag van Ce rommelmarkt
hopen we u natuurlijk ook te
zien. We zuflen ons best doen
er een feuke markt van de
maken met gezelli.ge zitjes
waar u iets kunt drinken en
attrakties voor jong en oud.
Tot ziens !

De rommelmarktcommissie

GEVONDEN VOORWERPEN

een zilveren armband,
te bevragen bÍj: Katharina
Zwaagman, Galamagracht 58.

gebreide herentrui,
te bevragen bij: J. Canrinus,
Jul i anastraat 29 .

KYPMANTSJES

f .v.m. verhui zing naar Sterre-
kroos 36, 8446 BT Heerenveen,
bedahken wij voor alle dona-
teur- en lidmaatschappen.

fam. D. Nauta,
.Irr I i anastraat L4 .



GEMEENTE

IJLST

Zoals u bekend is heeft de ge-
meenteraad op 27 juni i.1. be-
s.loten tot het afschaffen van
het tonnetjessysteem per 1-1-1979.
De enkele overgebfeven gebrui-
kers van de tonnen hebben dan
een half jaar de tijd om hun
toilet te voorzien van een clo-
set met waterspoeling. Eén en
ander houdt in dat de voorraad
tonnetjes grotendeels verkocht
kan worden. Besloten is deze te
verkopen à f. 25,-- per stuk in
de toestand waarin zij verkeren
en onder de bepaling dat slechts
1 ton per gezin of alleenstaand
persoon verkocht mag worden, uit-
sluitend aan inwoners van de ge-
meente IJlst in de volgorde van
persoonlÍjke aanmelding bij het
bureau gemeentewerken, Ylostlns-
laan 1. Gelegenheid tot deze
persoonlijke aanmelding wordt
opengesteld uitslultend op
dinsdag 25 juli 1978, rs morgens
van 09.00 tot 10.30 uur op eer-
der vermeld bureau en daarna
ni-et meer. Ook tel-efonische be-
stellingen worden niet aangenomen.

RINGRÏJDERIJ IN IJLST OP VR]JDAG
21 JULÏ A. S .

Donderdag 29 juni j.1. vergader-
de opnleuw het bestuur Stadsfees-
ten, in hoofdzaak gepland om de
puntjes op de i te zetten wat
betreft bovengenoemde traditio-
nele ringrijderij. Er hebben
;ich maar liefst 19 deelnemers
aangemeJ.d, een bewijs dat deze

kategorie boerenstand het in
IJlst prettj-g vindt aan dit
evenement mee te doen. De gou-
rlan zlr,êên rlie alq 'lo nni iq4wvvy, srv qrp

getdt, is dit keer geschonken
door de 7 raadsleden plus hun
voorzitter. A1le acht hebben ze
de portemonné opengegooid - een-
dracht mae-ikt nacht - ook financi-
ëel - hulde en bedabkt dames en
heren! De aanvang is 7 uur 's-
avonds, na afloop vindt de prijs-
uitreikíng plaats in het café.
Diverse uitnodigingen hiervoor
zuflen nog worden verstuurd.
De entré heeft het bestuur in
vergelijking met verleden jaq-,
gehalveerd, f, 2r5O en kinderen
f. 1,50. De nieuwe vereniging
r'0ud-IJ 1st " i s verz ocht voor
enige passende aankleding van
Ee- en Galamagracht te zorgen,
trouwens hoe meer vlaggen, hoe
meer feestelijke indrukken na-
tuurlijk. Die avond zullen eni-
ge piep-jonge dames zich tussen
het publiek begeven met het doel
onze overtollige "ballpennen"
aan de man(vrouw)te brengen.
Dat was dat. Verder is er die
abond gesproken over de Stads-
feesten 23-26 augustus a.s.
Het programma is als rrvoorlopigt'
opgesteld, maar tevens heeft
het bestuur gemeend nog een
vergadering te moeten beleggb'r
op donderdagavond 3 augustus
samen met 2 afgevaardigden van
de verschillende buurtvereniginge
Er kunnen dus nog wijzigingen'
komen. Het definitieve program-
ma vindt u in het volgende
fiKypmantsjerr, dat vlak voor de
feestdagen uitkomt. In verband
met de verbouwing van het
MienskipshOs-waar we u een an-dere keèr één en ander willen
mededelen-hebben we van B&W
toestemming gekresen tiidens de-zÍe eItÍers. -
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de yoordeelmarnt

Krrridenierswaren
groenten en fruit

tkijkil

W. J.van der Ve1de
IJI-st - Sneekerpad 6
telefoon: O5155-1351

Nieuwbouw van stà1en roei-
s ch ouwen
Winterberglng en reparatie
Verhuur van: motorkruisers

16 m2 B.M.-ers
ro e iboten

Verder een rustige k1eíne
camping met aanlegsteiger.

Vraagt onze prospectus.

UW SLAGER staat iedere dag voor
u klaar met VERS VLEES

Natuurlijk vullen wij ook uw
dlepvrlee met 1e kwaliteit
JONG RUND- oÍ VARKENS-
VLEES

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

$lagerli t Ziifstn
telefoonf30g

Vers v.l-ees en vLeeswaren

brood en gebak

d iepvr ie s

êÍrz.r enz.ll
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VAN POPTA
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de hoogste reilto
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Stadslaan 51, telefoon 1245
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TAXT - CENTRALE

NTEUWENHI]IS - IJLST

Sikko Sjaerdemalaan 10

NIEUW o5155-1900 NIEIIW

b. g. g. SNEEK o5150-1BBB8

Z I EKENF OND SVERVOERD ER

SCHOOLVERVOER

TROUW_ EN VOLGAUTO I S

BEGRAFENISVERENIGING .,LAATSTE EER" TE IILST
Verzorglng van begrafeniesen of crematleg
voor lJlst e.o.

Ongeacht lidmaatsehap vêrenlging, verzekering
ên niet leden.
Meldingen dag en nacht bij onderstaand adree.
Voor alle inlichtingen, advies, \rerzskering
of lidmaatsc*rap:

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

(osrso) raaeae

TE HUUI.{:

TAP IJTRE lN lG INGST1ACH tNES

om zelf uw tapijt schoon
te maken

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

DrooEtijd: 3.00 uur

Tevens te huur:

SCHROB-, B0EN- en lalATER-

ZUIGERS EN LADDERS

INLICHTINGEN:

ïelefoon 05155 - 1952

Fri co-dr i nk; meagere yoghurt

Jo molkboer,
N. Waltje, ti11. L397"

Simmer 1978. Moai waer? As net?
Mar altiten komt de molkboer bi j Jo

foar; mei eltse wike nije oanbiedingen

Sjuch yn rís ridende winkel en Jo slagje

Frisdrinken:
me i i erdbaey

grif ! !

Sinas , Cola, Up ,

en perzik.



Nieuw:
OngevalleyL Opvang pol j_s

uitgebreide bra"nd verzekeringerr
ri slco deklcinE

ffi,;&

Nationale,Nederlanden rcs
Verzekert't wel. En goed.

ad,nÍnlstratle en velrzekeringburo
A.M, KruLs
d.e Jagersherne Z ]Jlst tel.1?80

Kan fJlst zonder
De fietsenmaker

fi etsenmaker?

niet zonder

Onderde 1e n

Reparati e

N]EUW

Rijwielservice teI.1724

race
en toer

Sijperda - lJlst
VorwarmÍng en Sanitair -
Stadelaan 2A - Telefoon OSTSS-1224

KOELKASTEN

WASAUTOMATEN

KLE T N-HLII SHOUDAPPARATEN

E LEKTROMATE R IAAL-
gloeilampen
batt erij en

IJZERWAREN -
GEREEDSCHAPPEN

TUI NGEREEDSCHAP-
grasro I 1 ers
el.grasmaaiers

HE NGELS PORTARTIKE LEN

Sijperda - lJlst
Verwarming en Sanitair
Stadelaan 2A - Telefoon OSIES-I224

g
lr

K. Koopmansuaramagracht 90, fJ1st.



VOORLOPIG PROGRAMMA
23 t/m 26 augustus

S TADSFEE STEN
a.s.

Woensdag 23 augustus:
officiële opening om + 2 uur op
het bordes van het stadhuis.
15.00 uur - braderie.
's-avonds: kuipjesteken op het
oude sportterrein.
Dogderdag 24 augustus:
' s-middags : bloemschikwedstri jd
in Ni- j Ylostins, georganiseerd
door Vrcuwenbonden van IJlst.

. _\anvang 2.00 uur, entree f.3r--
on de kosten te dekken.
fs avonds tussen 7 en I uur bak-
produkten inl-everen voor bakwed-
strijd voor iedereen in ïJlst,
die lekkere dingen denkt te
kunnen bakken.
rs-avonds: sprietlopen en zak-
slingeren over de Stads-Ee?
door buurtver.Ald Drylts?
Vri.i dagochtend:
Koffiedrinken in Nij Ylostins
met jureren bakprodukten en
bl-oemstuk j es . De bakprodukten
zullen ten verkoop worden aan-
geboden. Prijsjes worden be-
schikbaar gesteld.
Vrijdeemi44sgl
spelmiddag voor Iagere scholen.

-l1t-i-qeeyonqj-
Sikko Sjaerdemalaan organiseert
een wedloop door IJlst over een
traject van 1 km. Start 7 uur.
Zaterdag:
optocht van kinderen en andere
belangstellenden door IJ1st,
rs morgens 9.3O uur startèn
bij De Kogge.
's middags 16.30 uur starten
bij Nij Ylostins.
Hele dag: voetbalwedstrijden

kaatswedstri iden.

Zaterdagavond:
VoordrachtwedÈtri jd door
Fryske Krite in kantine sport-
zaal.
Er is op dit moment nog een
kommissie in oprichting om de
sportvrouw van het jaar hier
in IJlst te verkiezen.

Namens het bestuur,
lin

INLEVEREN KOPIJ VOOR

HET VOLGENDE KYPMANTSJE

UITERL]JK 16 AUGLÏSTL]S A. S

1-5 juni - 1-5 juli 1978

feesten gebruik
van de kantine

te kunnen maken
van de sportzaal.

GEBOREN: geen.

ONDERTROUWD: geen

GEHUWD: Johannes
en Janke van der
Leeuwarden I
Booijen Tolsma en
Kooistra, Arum.

OVERLEDEN: de hee
P.W. Mijnch, 76 jr
V.P. Zwagerman.

W.J. Anena
Schouw,

-t^rrrtê

r Ir. Anton

KYPMANTSJES

KWIJTGERAAKT : goudkleurige
sleutelhanger met 2 sleutels.
In4lg-Lt,gevonden, dan graagaÍ'geven-ter gemeentesékrefari e

Su



DenkÍErntnpbtl@geld
eÍruwrei@ing!
Regel uw verzekeringen bij
de Rabobank, dan gaat u gerust oP

Bestel dan meteen uw
buitenlands geld. Spaart
strakstijd...
Ook voor de ANWB
Internationale Reis- en

kredietbrief en
lidmaatschappen ANWB
en Wegenwacht kunt u bi1j

ons terecht!
Neern meteen de brochure

Reiswijzer mee, staat
boordevol waardevolle

tips.
De Rabobank wenst u

een goede reis en
een flnevakantiet

HabohanH El
geld en goede raad

Noodwinkel Eegracht 39

]JLST

AMSTEL BIER Per krt. 10.49

HEINEKEN 'BIER per krt. 12.50

A&O sinas - up of cola voor 79

ZlE VERDER ONZE WEKEL.TJKSE FOLNERAANB]EDINGEN.

Tot ziens bij A&O 2OOO, telefoon 05155-1570

P.S. Ook voor uw auto ruime'parkeergelegenheid! !

BONZO DINER 15OO

BENCO 4OO gram

GALA of KG koffie
25O gram.

gram 3.98
AAO

a. '7o.


