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overdag: 1625 2e jaargang, nr. 8.

augustus L978.

^CHAAKCLUB IJLST e.o.

Binnenkort hopen we weer te be-
ginnen met onze clubavonden. We

kunnen alvast meedelen dat we

starten met een Gongwedstrijd
en wel op donderdag 21 sePtember
rs avonds 8 uur in het "WaPen
van IJ1st,.
Ook niet-leden kunnen hieraan
deelnemen.
Nieuwe leden zijn van harte
vue lkom . De j eugdgroeP b egi-nt
28 september om 7 uur.

Het bestuur

ij lst

BOND VAN

AFDELING
PLATTE LAND SVROLTWEN ,

IJLST.

De Bond van Pl-attelandsvrouwen
afd. IJlst organiseert huis-
vrouwengymnastiek. De lessen
worden gegeven door mevr.
A.H. C . Mei jer-Vonkeman,
fysiotherapeuthe' op de vrij-
dagmiddag van 2 tot 3 en bij
vofdoende deèlname van 3 tot
4 in de sportzaal "de rither-
-. ^ tt
llg

De eerste l-es is op 15 seP-
tember. Opgave voor 10 seP-
tember bij mevr. E. JasPers'
Harinxmaweg 11, tel. 15O4;
mevr. M. Bergstrar Westergo-
leane 29, tel. : L462.

GEVONDEN VOORWERPEN

EEN korte groene caPuchon
j ongens-legerj as .

Te bevragen bij: Sjoerd en
Cor de Vries, Yfostinslaan
nr. 3O, IJlst .

een grijze damestas met in-
houd, t.b.b. mevrouw I.Lan-
ting-Boschma, "de Himtón",
Eegracht 103' IJ1st.

I i star..ten ons nieuwe sel zoenJ

\íp maandagavond 4 sePtember
met een lezing en diars of
fitm door Atje Keulen-Deelstra.
Zij zal ook wat van haar Prij-
zen'laten zien. Voor deze keer
in de sportzaal t'de ritherneil
doordat de eigenaar van ona
vas'te adres op vakantie is.
Ook deze avond zijn niet-leden
van harte welkom.
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CULTURELE RAAD IJLST.

FOTO-WEDSTRIJD

Evenals voorgaande jaren heeft de
Culturele Raad besloten ook dit
jaar weer een foto-wedstriid te
organi seren .

Wij nodigen alle ingezetenen van
IJlst bij deze dan ook uit om aan
deze wedstrijd deel te nemen.

Onderwerp :'tstadsfe.esten IJlst 1978'j

Zoals u ongetwijfeld zult weten
worden de Stadsfeesten dit jaar
gehouden van 23 t/n 26 augustus a.s.
Naar onze mening bieden de Stads-
feesten dit iaar een gevarieerd
programma, waarbij u naar harte-
Iust kunt fotograferen.
Sluitingsdatum 15 septeJnber 1978.

Een deskundige jurY za1 het inge-
zonden werk beoordefen. Verder Ís
het de bedoeling - bij voldoende
deelnane - een overzichtstentoon-
stelling te houden. De Prijzen
zullen bestaan uit waardebonnent
terwijl er tevens een Publieks-
prijs beschikbaar zal worden ge-
steld, dit laatste uiteraard a1-
leen als er ook een exPositie
wordt gehouden.

De wedstri.id-voorwaarden ziin:
a. Leeftijd vermelden, want er

zijn 2 categoriën' te weten:
1. tln 16 jaar en
2. ouder dan 16 jaar.

b. maximaal 6 fotots inzenden.
c. zoweL zwart-wit a1s kleuren-

,l

foto 's .
de fotors mogen niet zijn oP-
gezel (opgeplakt).
inzenden voor 15 september a.s.
naar het stadhuis, SudergoweE 2,
met vermelding in de linker_

bovenhoek "foto-wedstrijd'J
f. foto's inzenden onder

motto.
INZENDEN ONDER MOTTO.

Eveneens ín de linkerboven-
hoek uw zelfgekozen motto
vermefden (b.v. naam van een
dier)en geen afzender op de
enveloppe. Verder zet u het-
zelfde motto op de achterkant
van de foto's en sluit u een
gesloten enveloppe bij met
aan de buitenkant weer het
motto en binnenin een kaar. e

met uw naam en adres.
Deze "ingewikkefde'r rnanier
om een objectieve beoorde-
ling van de jury te krligen.
De jury weet op deze manier
niet wie de fotors heeft
ibgez onden .

Voor verdere inlichtingen
kunt u zich wenden tot onder-
staande personen:
mevr. M.A. Wijbenga-van der
Meulen, Eegracht 95, tel.
-Lbtz+ oï
mevr. J. Muller-van Dijk'
YfostinsLaan 43, tel . 1"419"

VEEL SUCCES !

Laat u niet weerhouden doo'
het woord I'wedstrijd" om \-/
uw fotors van de Stads-
feesten in te zenden. Zoveel
te groter de deelname, zoveel
te meer fotots tentoonge-ste1d
kunnen worden. Alleen oP
deze wijze kan achteraf een
goede indruk worden verkre-
gen van de Stadsfeesten 1978



V.O.P. NIEUWS.

Ons nieuwe seizoen start l-8
augustus a.s. met recreatieve
volleybalsport. Onze trainlng
is elke vrijdag van 17.OO tot
18.3O uur voor de jeugd van
13 t/m 16 jaar' en van 18.30
uur tot 20.O0 uur voor onze
senioren. Nieuwe leden zijn
van harte welkom. Men kan zich
opgeven bij het sekretariaat
p/a mevr. H. de Boer, Bockama-
straat 5, IJlst r te1 . l-959 .

Het bestuur.

Ver 1 i e zersronde :

1-e prijs
1e prijs
1è prijs
2e prijs
2e prijs
2e prijs

H. Walinga
J. Feenstra
C.v.d.Meulen
H. Douma
L. Kerstma
J.v.d.Wa] .

\'
KAATSVERENIGING I'NIJE MOEDII

Op 1-2 juli j.1. hebben drie van
onze jeugdkaatsers Douwe ZiiL-
st.ra, Rimmer Abma en Wout Zijl-
stra voor het eerst in de ge-
schiedenis meegekaatst oP de
freule in Wommels. Er werd ge-
speeld tegen het favoritenPar-
tuur uit Arum, wat dus niet
meeviel. Maar volgend jaar gaan
we er weer tegenaan en hoPelijk
dan met meer succes. In verband
met de opening van het sPort-
veldencomplex had onze vereni-
glng een kaatswedstriid georga-
niseerd, waaraan 1O parturen
leefnamen. Er werd gespeeld in\, een wlnnaars en verliezersronde,
die de volgende uitslag had.
Winnaarsronde:
le prij s
1e rprijs
1e prijs
2e prijs
2e'prí js
2e prijs
3e prijs
3e prijs
3e prijs

H. Schraa
D. Zijlstra
H. Overwijk
B. Weerstra
M. Overwijk
M. de Jong

R. Hoekstra
G. Faber
R" Schraa

De Stadsfeestenpartij wordt ge-
houden op 26 augustus, aanvang
1O uur. Iedereen die wil deel-
nemen moet zich voor 25 augustr,rs
opgeven bij het bestuur.
We hopen dat het weer een span-
nende strijd wordt die met veel
belangstelling wordt gadegesla-
gen' Het bestuur.

OMNIVERENIGING STANFRIES .

AFEELING GYMNASTIEK

Nu de vakanties weer voorbij zijn,
wil wat betreft de afd.gym u
hierbij haar nj-euwe lesrooster
nogmaals aanbieden. Er zijn n1.
enige veranderingen t.a.v.het
afgelopen jaar.
Ons rooster is nu als volgt:
Maandag:
17 - 18 uur
18 - 19 uur
19 - 2O uur
20 - 2l-' uur

en ouder.
2I - 22 uur - onderling trimmen

heren.
Irijoensdag:
L3-l-4 uur - kleuters 4+5 jaar
14-15 uur - meisjes 6+7 jaar
1-5-16 uur - meisjes 8 jaar
L6-L7 uur - meisjes 9 jaar
17 -1,8 uur - j onge ns 6 /9 jaar
18-19 uur - jongens 12 jr./ouder
l-9-2O uur - dames trimmen
Dohderdag:
I7-LB uur - jongens 9/L2 jaar.

zíe bl-z. 4

- meisjes 1-9 jaar
- meisies 11 iaar,..--vJvu Ju

- meisjes 12113 jr.
- adsp.dames 14 jr.



vervolg van blz. 3
Nieuwe leden zijn
fn verband met de
er op woensdag 23

Het

4

van harte welkom.
Stadsfeesten is
augustus geen gym.

bestuur.

HET MIENSKIPSHOS

De verbouwing is maandag 1-4 augustus
aangevangen. De overeenkomst met de
aannemer de heer A. Vlsser is dat
onherroepelijk vast staat dat 1

oktober all-es klaar is. Dit is
zwart op wit gesteld en door beide
partijen ondertekend, Behalve de
heer Visser werken er aan mee: de
heer 0.v.d.Woude, elektra en sani-
tair, de heer A. Sijperda-verwar-
ming, de heer J. de Vries, het
schilderwerk. Het opzicht berust
bfj de heer C.v.d.Woude, Sneek.
Afgaande op het meer dan eens in
onze vergaderingen uitgesproken:
na de verbouwing kent u het gebouw
niet rneer, door onze deskundige
sekretaris de heer R. Schilstra,
kunnen we rusti$ en hoopvol naar
1 oktober kijken.

VERENIGING STADSFEESTEN IJLST

STADSFEESTEN 23 - 26 aug. L978

Met de bekende feestdagen voor de
deur nog even een paar mededelj-n-
gen van de organiserende kommissie.
Het programma is als volgt opge-
steld.
WOENSDAG 23 augrrstus:
OpenÍng door de Eekoningin en haar
hofdames die + half twee door een
landauer wordt opgehaald en door
IJlst rijdt-plan de Rat en plan
Nijezijl inbegrepen, voorafgegaan
dOOf de geluidswagen en gevolgd
Coor een aantaL ruiters.

Eindpunt van de rit is het
stadhuis, waar ze ontvangen
wordt door burgemeester Mum-
sen en om I haff drie haar
rede uitspreekt. Hier"mede
worden de Stadsfeesten offi_-
cieel geopend.
Muziekkorps en drumband zul-
l-en hun medewerking verlenen.
Start van de braderie en het
lunapark om 3 uur. De braderie
wordt georganiseerd door de
middenstanders van fJlst en
Wymbritseradeel over de Ee-
gracht en Galamagracht en
duurt tot + 6 uur )rs avonds half acht kuipj. !
steken op het oude sportter-
rein, verzorgd door de buurt-
ver.De Tromp.

DONDERDAG 24 augustus.
rs middags van haff twee tot
half vier bl-oemschikken in
Nij Ylostins, organisatie
door de Vrouwenbonden.
ts avonds tussen 7 en^ 8 bak-
pródukten inleveren voor de
bakwedstrijd. Opgeven v66r
23 aug.bij mevr. Feenstra,
S. Sjaerdemalaan 19, tel- .IT67
of bij mevr.Bergstra, Wester-
goleane 29, te1. L462. Dit
in verband rnet aanschaf
bloemen. Ze\f mesje en gro\,,
meenemen om op te vullen. De
bloemstukjes kunnen de vol-
gende morgen na het koffie-
drinken worden meegenomen
naar huis.
Donderdagavond 7 uur zakslin-
geren over de Eegracht, orga-
nisatie buurtver.Ald Drylts.
Daaropvolgend B uur in de
snantzaal verki ezíng fJlster
sporrvrouw van het jaar,
organisatie aangestelde cie.

vervolg b1z. 5



vervolg van blz. a 5

VRIJDAG 25 augustus.
rs morgens + 1O uur koffiedrin-
ken in Nij Ylostins met jureren
van de bakprodukten en het bloem-
schikken. De bakprodukten worden
verko.cht. 's middags spelmiddag
voor de schoolkinderen, door de
schofen zelf georganiseerd.
rs avonds wedloop door fJlst om
7 uur, afstand 1 km. Gehele ver-
zorging door de buurtver.Sikko
S j aerdema I aan / Har i nxmaweg .

ZATERDAG 26 augustus.
t s ochtends half tien en 's mid-

dags half 5 optocht door fJlsr.
rs morgens start bij De Kogge,
's middags bi j Ni j Yl_ostins.
Verder hel-e dag voetbal- en
kaatswedstrijden. ts middags
2 uur tobbevaren over de Geeuw,
verzorgd door buurtver.Zevenr
pelsen en Uilenburg. Misschien
nog één of andere attraksie door
buurtver . Yl ostrirns 1 aan .
rs avonds 7 uur voordrachtwed-
strijd, organisatie de Fryske
Krite, in de sportzaal. Ter be-
strijding van de ónkosten vraagt
de Fryske Krite een kleine entré
volwassenen f. 1r-- en kinderen
f. 0,50.

t is het dan. Natuurlijk kun-\-nerr onverwachte bijkomstigheden
zich voor doen en wijzígingen
tengevolge hebben. De route van
de optocht is als volgt:
ts níorgens vanaf De Kogge naar
de Sudergoweg, Eegracht (links
af), Galamagracht, Zevenpelsen,
W.M.' Oppedijkstraat Iinks af
naar Jurjen Hoomansstraat, Jan

Bernardlaan, Jul ianastraat , R .
Anemastraat, Stadslaan, via
Eegracht terug naar De Kogge.
's middags: start Nij ylostins,
jonker Rispensstraat, links af
naar de H. Huizengastraat, Ze_
venpelsen, Eegracht, Sudergoweg,
Westergoleane, Galamagracht,
Stadslaan, Nij ylostins.
De wagens worden allen genum_
merd. Wie met een wagen komt
moet dit even melden aan de
heer Venema, De Feanrànne I,
te1.1932, de organisator van
de opstelling.
Bij aankomst van de Eekoningin
bij het Stadhuis zuflen de beide
klokken in de toren van de N.H._
kerk ter harer ere luiden !

Muziekkorps, drumband zu j_len
de optocht op zaterdag beide
keren begeleiden. Met goede
hoop op gunstig weer, tot
ziens op 23-26 augustus a.s.

Het bestuur van de
Vereni.ging Stadsfeesten.

Wist u:
-dat er elke vrijdagavond ge-
legenheid is om tussen 7 en 8

uur te zwemmen in het Sport-
fondsenbad te Bolsward.

-dat er om 6.40 uur een groep
zwemmers c.q. adspirant zwem-
mers(sters)vertrekt van de
hoek Stads laan/Ylostinslaan.

Wanneer u mee wilt, even bericht
naar Bockamastraat 46, tel .1885,
dan kunnen we zorgen voor vol-
doende vervoer.
In september start de IJI-ster
damclub weer haar onderlinge
wedstrijden. Houd u van dammen,
dan is er rs maandagsavonds ge_

legenheid uw kra.chten te meten of
damgebied. vervolg bLz. tZ

Ngpitgg4agts-traat, Ylostinslaan,
i!r-l{t<o S j aerdemalaan, via Jur.i ennoomansstraat naar Stadslaan".



NÍeuw:
Ongevallen Opvang

uitgebreid.e b::and

rj.sico d ekking

Pol is
verzekeringen

0nderde 1e n

Reparati e

N]EUT/l'

Rijwielservice tel .L724

Win een VIDE1REC2RDER ! !

Bij aankoop uaTt + f L0,00
aan sehooLspuLLen kz,íjg je
gxatis deeLnqnebewíjs

Doe mee aan de popsterren-

kwis uit de schoolkrant

Lever hem vlug in en maak
kans op een

STEREOINSTALLATIE

en vele'andere prijzen

Voon AL je sehooLspuLLen

naav het G2ETE ad.res:

g
lr

r+*"ffiÈfl

Nationale-Nederlanden mJ
Verzekert't wel. En goed'

adninistratie- en verzekeringsburo
A.M. Kruis
d.e Jagersherne 2 IJlst tel,17BO

Kan IJIst zonder
De fietsenmaker

fietsenmaker?
niet zonder

rac e

en Toer

K. Koopmans
Galamagracht 9O, fJIst. | /evrssER-rrLST. / I' I AOEX-XÁNTOORAOEK. EN FOTOHANDÉL

a / L i MERXSPEELGOEO.XLE|N.OFFSÊIOnuKKER|JtatrtU/}llGar"mv
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Een bank
die iets voor u overheeft

BURGERLIJKE STAND IJLST - 15 jull - 15 aug. I97g

GEBOREN:
\-laudia, dr"v.G.Maccis en F.J.M

GEHLIWD:Flapper;
Albert Ate, zn.v.A.A. Harstra Geen.
en T. de Jong;
Frohkje Marijke, dr.v. 0.H. de gVERLEDEN:
Jong en F.A. de Jong. 

Geen.
ONDERTROLIWD:

Pier de Jong, Woudsend en
Maria Rinia, IJlst



@ BLOEMEN EN PLANTEN

@ BLOEMSIERKUNST

@ TTIINCENTRUM

@ TIJINARCHITEKl'UUR

@ I)IT ALLES IN UW ''EIGEN STAD'I

LJ IJ

DE HAAS

BLOEMEN

STADS LAAN

TEL. : 12O5

I

Y

ts0HDSSPnnnSáffi

de hoogute rmtc

Stadslaan 51, telefson l24S

ANNA SCHRAA_

VAN POPTA

GBD IPLOME ERD

PED I CTIRE

vakantie
van 12 augustus
t /n 27 augustus

I978

GE EI]!V KAD E 1 1

TEL: 1930

IJLS"'

v/



TAXI - CENTRALE

NÏEUWENHUIS - IJLST

Sikko Sjaerdemalaan 10

NIEUW o5155-1900 NrEUW

b. g. g. SNEEK O5150-18888

Z I EKENFOND SVERVOERD ER

SCHOOLVERVOER

TROUW- EN VOLGAUTO I S

BEGRAFENISVERENIGII{G,,LAAT8ÏE E€R" TE IILST
Verzorglng van b€gtrafênlasen of cremathsg
voor ljlet e.o.

Ongeacht lidmastscháp verenbind, verzekering
en nlet leden.
Meldingen dag en nacht bij otlder3taànd adroa.
Voor alls lnlichtingen, adviee, venekerirry
of lidmaatsofiap:

SJ. NIEUWENHUIS,
Sikko Sjaerdemafaan 10
ïJ1st, te1 1900' b.g.g.

(05i_50 ) 188888

TE HUUR:

TAP I JTRE I N I G I NGSMACH I NES

om zelf uw tapijt schoon
te maken

Hij rein igt en verwijdert
alle schoonmaak en vuil-
resten uit uw tapijt
(geen shampoorol I er)

Droogtijd: 3.00 uur

Tevens te huur:

SCHR0B-, B0EN- en WATER-

ZUIGERS EN LADDËRS

INL IC

Tel efoon

HTINGEN

05155 - 1952

\,

Eltse wike nije
ridende winkel !

SRV ZUIVELSERVÏCE

Foar all-es hwat Jo sa troch en

nedich binne, komt de molkboer

Jo foar.

oanbiedingen op fis folders en yn

Jou molkboer: N. Waltje ' ti11. :

deÍ
h.i.i

de

1397



Ook tijdens
zaterdag
AMSTEL BIER

SHANDY per

Tijdelijk
Eegracht 39
tel.: 157O.

de Feestweek woensdag, donderdag, vrijdag en

10,49 HETNEKEN BIER 1,2,5O A&0 BrER I,95
krat 24 flesjes f. IL,76 of 49 ct. per flesje

( kinder bler )

hierlangs
Dus ook feest bij A&O

Ook woensdagmiddag op
Galamagracht.

TOTZÏENSBIJA&O-

afknippen
. Zie verder onze fol-deraanbiedingen

de BRADERIE net ve'le STUNTS oP de

2OOO (Gratis bezorging boven f.25'--)

Dnnn
Je

Joon L e

lo,otsIe*AEG wasautomaat
Type TURNAMAT-^

rloon ola svde
PR ls !l

DEZE BON GEEFT RECHT OP

200 gram BOTERHAMWORST voor slechts

ALLEEN GELDIG IN DE FEESTWEEK

98

oJurag pR, ll9f.3

sn Sanitair
- Toldoon O5t55-1224

Sljperda - lJlst
Veruamlng
Stadelaan 2A

tJ ooC 98ï.=



JACHTWERF

,,DE
de uoordeefmarkt

uirfdik-

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

Ni euwbouw van stàl-en roei-
s ch ouwen
Winterberging en reparatie
Verhuur van: motorkruisers

16 m2 B.M. -ers
roe iboten

Verder een rustige kleine
camping met aanlegsteiger.

Vraagt onze prospectus.

0i uw SLAGER staat iedere dag voor
ai u klaar met VERS VLEES
0

Voor a l rtw:

Kruidenierswaren
groenten en fruit

Vers vleee en vleeswaren
brood en gebak

diepvries
enz., enz.ll
SPECIALE DROGISTERIJ

EN KOSMETICA-AFDELING

LET OP

ONZE

WEKELIJKSE FOLDERI I I

Natuurlijk vullen
dlepvrlea met 1e

JONG RUND- oí
VLEES

wii ook uw
kwaliteit
VARKENS.

SPEER
VOOR

MA

Stads laan

S T R AIS

DEEL_
R K TI

2, tel.: 1?-Ot)Alles gbsorteerd en verpakt zonder extra kosten.

Praat of bel even met

$lagerii t Ziilstn
telefoonl309

ADVERTEER iN DIT BLAD !



vervolg van bfz. 5
hle verwachten u dan om

(jeugd van 7 tot 8) in
Mi enskipshfis .

Indien dit het geval is kan
het aantal aan te leggen vofks-
tuintjes, voor zover de be-
schikbare grond dit toelaat,
uitgebreid worden.
Indien u voor een dergelijk
tuintje belangstelling hebt'
verzoeken wij u dit vó6r 26
augustus a.s. op te geven oP

het Stadhuis. Te uwer informa-
tie kunnen wij u nog mededelen
dat de huur f. O,1O Per m2

per jaar bedraagt.

I uur
het

VEREN]GING STADSFEESTEN ÏJLST

In het kader van de Stadsfeesten
wordt op zaterdagmiddag ean groot
ponyfestijn gehouden oP hat voor-
malige voetbalveld aan de Suder-
goweg. Organisatie: de heer
S. Nieuwenhuis.

Het bestuur verzoekt alle inwoners
van IJfst op woensdagmiddag 23
augustus a.s. om 13.3O uur de
vlag uit te steken ter gelegenheid
van de officië1e oPening van de
feesten. Laten we met elkaar
zorgen voor een feestelijk ver-
sierd IJlst tijdens de rondrit
van de Ee-koningin.

GEMEENTE

IJLST

Door het bouwrijPmaken van het be-
drijventerrein Roodhem zullen en-
kele bewoners van de Julianastraat
hun volkstuintje kwijtraken. Bur-
gemeester en wethouders overwegen
ter compensatie van dit verlies
een beperkt aantal volkstuintjes
voor deze mensen te moeten aanleg-
gen op het terrein, gelegen oP de
hoek Sudergoweg/Ïendrachtwei voor
de boerderij van de heer ten Woude
Behalve deze personen zullen er

e Bgsf; '; { ífi } da 16 e[, i jÈ ""t3f, 
"'3fri""-" 

-
tuintje zouden willen hebben.

AFDELTNG

ÏJL ST U

U hebt nu al-
1en de EHBO-
brochure in uw
brievenbus
ontvangen.

Wilt u deelnemen aan de
nieuwe cursus (wij denken met
name aan rnoeders, onderwijzend
personeel, sportleiders, Po-
litie, brandweer, enz.) dan
kunt u zich opgeven door mid-
del van het aanmel-díngsformu-
lier uit die brochure of u
kunt zich telefonisch opgeven
bij: mevr. .Boersma' teI .1-577
of mevr . Spoet stra, tel . 1-680 .

Uiterlijke datum opgave 26 v
augustus' Het bestuur.

VERLOREN VOORWERPEN

Afgelopen zaterdag raakte
Sybolt de Vries, Ylostins-

. laan 61 een donkerblauwe
sporttas kwijt in de sport-
zaal, bevattende voetbalschoe-
nen, scheenbeschermers en bad-
handdoek. Op de tas een sticker
Vlees geeft kracht. Graag terug
bezorgen indien gevonden.

ffi#
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TAFELTENNI SVERENIGÏNG IJLST

Op de op 8 iuni i.1. gehouden ver-
gadering in de kantine van sPort-
zaa]- "de ítherne" is besloten tot
oprichting van de tafeltennisver-
eniging IJlst ' Het bestuur is afs
volgt samengesteld: G.v.d.Leeuw'
voorzitter, De Kling 25; P. de

Boer, penningmeester, De Kearn-
stien 15, G. Dijkstra, sekretaris'
Harinxmaweg 6, J . Nij dam, Sikko .

Sjaerdemalaan en G. Seinstra-
Zaagmans, De Feanrànne 8.
De contributie is voor het komende
seizoen vastgesteld oP f. 4r--
per maand voor jeugdleden en
f. 6,-- per maand voor seniorle-
den, terwijl bii het aanmelden
als lid door jeugdleden f.5,--
betaald zaf moeten worden en door
seniorleden f. 10,--. Deze laatste
bedragen zijn eenmalige bedragen
en vooral bedoeld om de vereniging
enig "basiskapitaalrr te verschaf-
fen. Voor het seizoen I978-1,979
hebben wij oP zaterdagmorgen van
09.OO tot 11.0O uur de beschik-
king over een gedeelte van de
sportzaal "de rithernertgekregen.
Onze grootste zorg waren in eerste
instantie de tafels. Gelukkig
heeft het gemeentebestuur positief
gereageerd oP ons verzoek om de

accommodatie van de sPortzaal uit
te breiden met tafeltennismateriaal
Een zestal tafels zijn dan momen-
teel ook in bestelling, maar waar-
schijnlljk zullen deze Pas half
september beschikbaar komen. Dit
is veroorzaakt door de vrij lange
levertijd op het materiaaf aan het
begin van een nieuw zaalsPortsei-
zoen. Het bestuur zaL echter
trachten elders enkele tafels te
lenen, zodat wij verwachten op
zaterdag 26 augustus te kunnen
starten.

De mensen die zich reeds opge-
geven hebben zullen hierover
nog een briefje in de bus
krijgen. Uiteraard kunnen
zich ook nieuwe leden opgeven.
Kom eens langs op een zater-
dagmorgen of neern kontakt oP

met een van de hierboven ge-
noenrde bestuursleden. .

federeen is van harte wefkom.

IN VERBAND MET ANDERE
WERKZAAMHEDEN IN HET
VERVOLG ALLEEN IS-MORGENS

GEOPEND

KL. KOOPMANS, --
RIJWTELSERV]CE.

TEL.T724.

PEUTERSPEELPLAATS IILYTS

YLEKE''

21 augustus gaat de Peuter-
speelzaal l-yts Yleke weer
van start. We beginnen voor-
lopig met twee groepen, omdat
drie groepen op dit moment
financiëel niet haalbaar zijn.
Er kunnen per groep 1-5 kinde-
ren geplaatst worden. Het ge-
volg is dat de overige Peu-
ters naar leeftiid op de
wachtli j st geplaatst wordeÈr-'
. Mocht er wel een derde groep
komen dan moet de kontributie
van f . 20, -- per maand ver-
hoogd worden tot f. 27 r5O Pet
maand. Mochten er ouders zijnt
die hun kind 4 ochtenden Per
week naar de peuterspeèlzaal
willen laten gaan, dan is dat
mogelijk aIs de derde groep
kan starten en niet volledigrs. De kosten bedragen dan ^-

f. 55r-- per maand.
Het bestuurr.



VOOR DE SCHOOLGAANDE JEUGD:

OVERALLS - BLAUW, GROEN EN WIT.

TEGEN INLEVERING VAN DEZE BON f. 5,-_
REDUCTIE

Weer of geen
in voorraad,
Voor de gym

weer, w]-J
diverse k

en voetbal

Voor tuinliefhebbers:

di envri esdozen
di envn i eszàkken
snijbonenmolentjes enz

hebben aLfe maten regenpakken
euren.

turnpakjes met lange mouw
sportbroekjes in diverse
kfeurén

Nu op al onze
damesjaponnen en
T-shirts met korte
mouw 40% korLing.

Galamagracht 5 er1 8 - lllst

rcL.1229

Ook wij staan op de

,,!l[otur waremhuíó"

Comp I ete
Itlnni nai ^ni ^l''='rriluilulng

Deafer van LUXAFLEX-produkten

zoaf s

Zonneschermen - Rolgordijnen
ep vertikale gordijnjaloezieën
Zonneschermen voor de D.H.Z.
u.it voorraad leverbaar
FA. Gebn. Bergstra.
IN IJLST: H. Bergstra,

Bus é straat
tel. : 1849

BRADERI E

Zorg dat u er bij komt

om niet te laat te zi jn
voor de

fantast i sche aanb i ed i noen

en

vele verrassinqen

Kom kijken en kopen op de
Brader ie

28.
Boek- en Fotohaná.eL VLSSER
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Maak het u rnakkelijk met
een privérekening bijde Rabobank

Met een privérekening bij de Rabobank maakt u het
zich alleen maar makkelijk. Er is de laatste jaren in het
betalingsverkeer veel veranderd. Betalen met kontant
geld is minder belangrijk geworden.

In het moderne betalingsverkeer wordt steeds meer
betaald door middel van cheques, via (autgmatische)
overboekingen en met acceptgirokaarten. Zelfs het
sparen om iets achter de hand te hebben, gebeurt hoe
langer hoe meer zonder dat daar rechtstreeks
kontanten aan te pas komen: door automatische
overschrijvingen van de privérekening naar de
spaarrekening!

Om te profiteren van deze mogelijkheden in het
moderne betalingsverkeer hebt u alleen maar een
privérekening nodig bij de Rabobankt.Zo simpel is dat.

Laat uw inkomsten o\errnaken op uw prlvérekening

Behalve uw salaris kunt u meteen alle andere
ontvangsten op zo'n privérekening laten overmaken.
U hebt dan één overzichtelijke bankrekening, en dat
niet alleen voor uw ontvangsten, maar ook voor uw
uitgaven.

Over het saldo van uw rekening kunt u op alle
mogelijke manieren beschikken, bijvoorbeeld door:
- rechtstreeks kontant geld bij de bank op te nemen
- met bankgiroformulieren opdracht te geven tot het

doen van betalingen door de bank
- de bank opdracht te geven automatische betalingen

voor u te doen
- incasso van periodiek verschuldigde bedragen toe

te staan

- automatisch te sparen
- gebruik te maken van eurocheques en betaal-

cheques

HabsbarBH
geld en goede raad


