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Voor de komende Stadsfeesten:
Van de 4 bestuursleden die er nu

De Stadsfeesten liggen al weer zijn' treden er 2 af: de heer
ver achter ons en zijn door de Frankenat omdat hij zich vanwege

meesten waarschijnlÍjk af weer zijn hoge leeftijd maar voor één

bijna vergeten. Toch wilde ik jaar beschikbaar heeft gesteld;
er bij deze gelegenheid nog evende heer Venema' omdat die per 10

opterugkomen,omdaterbijen-oktobera.s.naarSneekverhuisd=
kele nensen, naar ik de1k, moge-Zij.n er inwoners van IJlst-en die
lijk een nare nasmaak i" nfqVátt zijn er vast wel-die vinden dat

hangen, doordat er toch wel ssnszowel de Stadsfeesten als de

iets is mlsgegaan tijdens enkel"ringriiderij en de Koninginne-
aktiviteiten. Met name tijdens feesten georganiseerd moeten

de optocht vertoonde de organi- blijven worden' dan verzoeken

satie tekortkomingen. onze ex- we hen dringend om zic-l kandi-
cuses daarvoor. Het was voor 5s1 daat te stellen rroor één der

gehele bestuur een zware opgave vacante bestuursfunkties' Meer

om met zo weinigen-die bovendiu.,hierover in het Kypmantsje van

weiaig ervaring hadden in het december a's' Voor alle rnedewer-

orvnlser"r, t"r, een dergeli jk king bi j de organisatíe dit jaar 
'

festijn-een zo uitgebreid pro- onze hartelijke dank' Er is veel
ject a1s de Stadsfeesten soepel werk verzet' fJlstenaren díe

te laten verlopen. Het was een voor de komende feesten wel eens

zwaardere opgave dan wii ons een handje willen helpen: bliif
van tevoren hadden gerealiseerd' niet aan de kant staan' maar

Enfin, we hebben er veel van ge- stap op. het bestuur af om uw

leerd, hetgeen de toekomstige goede diensten aan te bieden'
stadsfeesten alleen maar ten zodat de volgende stadsfeesten
goede kan komen. Naar wij hopen weer een geslaagde happening in

hebben toch de meeste inwoners anze stad i-s '

"á"-iir"t 
goede herinneringen Namens het bestu'ur'

overgehouden aan d'ezet Stads- L' Meijer-vonkeman' '

feeste n .



IAFELTENNÏ SVERENIGTNG ]JLST.

)p zaterdagmorgen 2 sePtember is
le Tafeltennisvereniging IJlst
,./an start gegaan in de sPortzaal
'de rithernetr te IJ 1st . ' s Morgens
aan 9 tot 11 uur werd direkt a1

lruk gebruik gemaakt van de gele-
g,enheid om een bal letje te slaan'
\angezien we momenteel nog maar de

reschikking hebben over 4 (gelenn-
Je)tafels vonden sommigen het af
Lang genoeg duren voor men aan de

ceurt kwam. Het bleek direkt a]
noodzakelijk om de jeugd en de

senioren te scheiden. Bovendien
kunnen we over een uur extra be-
schikken oP de zaterdagmorgen nl '
van 9 tot 12 uur. De verdeling
van de uren is dan nu ook als
votgt: van 9 tot 10.30 uur jeugd
r,ln L4 ji. en van to '3a i/n 1'2

uur spelers(sters) van 15 jaar
en ouder. Hierdoor kan iedereen
voldoende aan bod komen, temeer
daar oP korte termijn de 6 tafels
van de sPortzaal verwacht worden'
Nieuwe l-eden zijn dan ook van har-
te welkom" Vooral ook bij de jeugd
kunnen er nog een aantal'geplaatst
worden. Meisjes en jongens, dames

en heren, verwelkomen we dan ook
graag op de hierboven genoemde

ti.i den . Tot z iens !

NED. CHR. VROUWENBOND.

In maart j.1. werd oP onze feden-
vergadering gesproken over het
onderwerP: rrVrouw en Vrederr' De

vraag werd gesteld: wat kunnen
wij als vrouwen doen aan de vrede?
Uit de onderlinge gesPrekken kwam

o.a. naar voren: kunnen wij als
afd. financiëef ook een kind adoP-
teren uit de arme wereld. Er werd
een commissie gevormdr- die onder
;;;.-i;aón-is [aan werken, met als
result-#.-dat verschillende gezín-=-\

-é-
nen maandelijks een bijdrage
ter beschikking stelden. Hier-
door is de N.C.V.B. in staat
gesteld om in eerste instantie
3 kinderen financiëel te adoP-
teren. De kinderen blijven in
eigen land, in de hun vertrouw-
de omgeving en voor het geld
krijgen ze o.a. voedsel, kle-
ding, medicamenten en wat voor
hen erg belangrÍjk is, onder-
wijs. Wij weten het, het is
een drupPeltje oP een gloeien-
de p1aat, maar druPPels zíjn
nodig on een fikse bui te ver-
oorzaken. Mocht u, l'ezer, iets
meer will-en weten over deze
aktie of mee willen doen'
stelt u zich dan in verbinding
met:
mevr. Jansma-Cnossen, Uilenburg
nr. 56, tel . l-300 of
mevr. Postma, De K-earnstien 16 

'
tel. 1uJ-u.
Deze dames kunnen u hierover
nader informeren.

De commissie
"Adopteer een kindrr'

KLAVSEJASNIEUWS .

Het PraethOs dicht' maar het
klaverjassen gaat toch weer
los. We beginnen oP vrijdag v
29 september is avonds I !-Ur
in de Skoender oP de Zeven-
pelsen, waar wíj u aflen weer
hopen te treffen, naar wij
hopen aP gezellige kaartavon-
Áan

Durk en Lolke.

KANKERBE ilRU DTNG .

De Kankerbestri j dingscollecte
heeft dit jaar f. 2.4O3'Oo
opgebracht.
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TAXT - CENTRALE

NIEUWENHUIS - TJLST

Sikko Sjaerdemalaan 10

NIEUW 05155-1900 NIEUW

b . g. g. SNEEK O515O-1" 88BB

Z I EKENF OND SVERVOERDER

SCHOOLVERVOER

v 
TROUW- EN voLGAUTo's

EfGRAFFJ.{SVEFEMGIIIÊ .J.AAT8TE EGN" TE T'LST

Verzorglng van bsgrafenlasen of crematlcg
vqor lllat o.o.

Ongeacàt lldmaetschap vren$ta$ venekerlng
en nlet leden.

Meldingen dag en nacbt btJ or*rrtaand adrês.

Voor alla lnllchttngen, advlae' wnckorir€
of lidmostsofiar

sj. NIEUWENHUIS,
Sikko Sjaerdemalaan 1O

ïJlst, tel 1900' b,9.8.
(05150) 1-88888

TE HUUR:

TAP I JTRE I N I G I NGSi'4ACH I NES

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:

SCHROB-, BOEN- en WATER-

ZUIGERS EN LADDERS

INLICHTINGEN:

Telefoon A5155 - 1952

Bluiw mar thís,

Nim Jou gemak '
Eltse wike nije

wij komme bij Jo foar'

keapje oan re doar!

oanbiedingen, sjuch ós

Jou molkboer t

N. Waltje

folders ! !

till. z 1397
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PONYFESTIJN IJLST/MANscs IJLST.

Zaterdag 26aug78, de 1aàtste dag
van de Stadsfeesten. rs Morgens
vroeg kfaar maken voor de optocht,
waaraan met 3O paarden en ponyts
werd deelgenomen. Met het vaandel-
van de Manege IJlst voorop (vri.i-
dagavond- en nacht nog gemaakt
door nevr. Rijpma, Zevenpelsen)
werd een rondrit door fJlst ge-
maakt. rs Middags om 13.OO uur
moest het ponyfestijn van start.
Door een technisch defect aan de
stroomtoevoer kon de geluidsin-
stallatie niet gebruikt worden,
om welke reden gewacht werd met
de opening. Technische man Ruud
Venema was samen met zijn vrouw
tot baancommissaris benoemd. Uit-
eindelijk werd gestart met de
opening en de parade. Eigenaar en
houder van de Manege IJ1st, de
heer S. Nieuwenhuis, had de alge-
hele leiding, gaf ooggetidrgever-
slagen en deed afl-er1ei mededelin-
gen over attracties, verloting etc.
Er werd gestart met ringrijden op
pony's in 3 groepen. Vooral- voor
de kleinste groep was het niet ge-
makkelijk. Bij de grootste groep
moesten barrage rs de uits la.g
brengen. Dan de behendilheidswed-
strijd. Ook hier 3 groepen.Ook
hier moesten barragers de uitslag
brengen. Met een uur vertraging
werd aan de stoelendans begonnen
in 2 groepen. Dit was doll-e pret.
Het publiek genoot van de talrijke
komi sche situati,e t s . Hi erna de
prijsuitreiking. Er werden maar
liefst 30 rozetten en 30 prijzen
uitgereikt. Sommige deelnemers
konden 2 prljzen in ontvangst ne-
men. De jury werd gevormd door
mevr.'Schilstra, SpeelSr BeVI..Twijn-stra, Sneek, dhr. J. Oosterbaanl
Workum en instructeur B. de Boer
uit IJlst,

Na de prijsuitreiking een
speclale attractie. Het publiek
kon raden hoe zwaar het groot-
ste paard (C.trude, eigenaar J.
ten Woude, IJlst ) in kilo's
was. Er waren 1O prijzen he-
schikbaar voor hen die er het
dichtÈt bij waren. Het juiste
gewicht was 70O kg. rond (weeg-
brug Sneek). Gewonnen werd
door mevr. Sikma uit 0osthem.
De geraden gewichten variêer-
den tussen 40O en 1.560 kg.
Daarna de grote verloting,
hoofdprijs een pony-veulen,
en vel-e andere prijzen" De \.-/
loten werden getrokken door
dhr. J. ten Woude. Het win-
nende nummer werd 00E9 1_.

Hierna kwamen bl-oemen voor
vel-e medewerkers en werd het
ponyfestijn afgesloten door
dhr. Nieuwenhuis. Het was een
fijne middag voor de kinderen
en de ponyrs. Heel veel- werk
werd gedaan door instructeur
B. de Boer met zijn vrouw en
de heer en mevrouw Nieuwenhuis,
en niet te vergeten dhr. en
mevr. Venema. Ook de juryle-
den .rrirerden harteli jk bedankt.
Speciale gasten waren dhr. en
mevr. . Mumsen met kinderen.
Het aantal deelnemers bedroeg
5O ult de gehele omgeving. v
Prij swinnaars :

Ringrij den:
groep 1.:
1e. Frank Oorry Sneek.
2e. Rene Veenstra, Heeg.
groep 2. :

1e. Anke Sikma, 0osthem.
2e. Mattie de Jong, Sneek.
3e. Reina Schilstra, Sneek.
4e. Wijke Abma, Sneek.

vervolg op blz. 6
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W.J.van der Velde
IJlst - Sneekerpad 6
telef oon: O5155-l-351

Nleuwbouw van stalen roei-
schouwen
Winterberging en reParatie
Verhuur van: motorkrui-sers

16 m2 B.M.-ers
roeiboten

Verder een rustige kleine
camping met aanlegsteiger.

Vraagt onze ProsPectus.

UW SLAGER staat iedere dag voor
u klaar met VERS VLEES

\-, Natuurlijk vullen wii ook uw
dlepvrles met 1e kwaliteit
JONG RUND. OÍ VARKENS-
VLEES

Alles gesorteerd en verpakt zonder extre kosten.

Praat of bel even met

i
,
)
,
0

Vers vfees en vl-eegwaren

brood en gebak

diepvries
ê.Írzol enz.ll
SPECIALE DROGISTERIJ

EN KOSMETICA_AFDELING

LET OP

ONZE

WEKELIJKSE FOLDERI I t

S P E E R S T R AIS

VOORDEEL-
M A R K TI

Stads laan 2, te I . : l

de wnrfulmaftt
!r.rí)I a I

Krrrideni
groen

e rswaren

ten en fruit

$lagerii U.Ziifstn
telefoonl309

ADVERTEER iN DïT BLAI] !



vervolg van blz ' 4
groep 3:
ïe .loxe Faber, Sneek

i.. Auke de Jong' Sneek'
3e. Minke Sikma' Oostnem'

;;. Marlies de Jong' sneek'
Behendi ghe idswedstri j d :

groep I . :

éreet3e Cnossen' Bolsward'
2e. Chita Bos' Heeg

3e. Rene Veenstrar Heeg' 
-

4e. Hinke Cnossen' Bolsward'
groeP 2:
ï;. ài*on" Altenburg' osingah'
t". OO"a-ie de Jong' Sneek

3e. Nathasja Bos' Heeg

4e. Wijke Abma, Sneek'
groeP 3:
ï. . iux" de Jong ' Sneek ' 

-

2e. Je1lie Meester' SneeK'

á". Thea Dijkstra' Bolsward'
;;. Marlier de Jong' Sneek'

Stoe 1 endans :

groep 1:
ïu. ijut"a visser ' rJlst '
i.. Jaqdàline Lutz' Sneek'
3e . Frank Oor, Sneek '
4e. MeYe Wiersma' IJIst'
groeP 2:
I". iot e Faber' Sneek'
i". Jetlie Meester' Sneek'
3e. Marlies de Jongr Sneek'
4e. Anke Sikma, Oosthem'

Gewicht Paard C'trude' van J'
ten Woude - 7OO kg'

Nummers verloting:
hoofdPrijs: 001291 '
Overige nummers: 1O1B' 1369'

!44o, r47o, L163, t84?' LTLj'
t26g, r7gg, 1768, L792' LZ58'

18OO, L728.

Na een Periode van rust ' zal de t

aktie Gast aan Tafel in oktober
weer bij u komen om uw busje te
legen. (Van velen hebben we ar

guloord dat ze aardig vol zitten) '

i""" er de laatste tijd in IJIst
vele nieuwe inwoners zijn gekomen

hebben we besloten om ean deur

á.., du.," aktie te houden' We. zu1-

len aan een ieder het verzoeN
richten om mee te doen ' De resul-
taten de afgeloPen 6 jaren waren

geweldig. De totaalstand is over

áu f. zó.ooo,--. u krijgt nog in- -
formatie in de brlevenbus' Door

verhuizingen en studiers zijn er
enige medewerkers afgevallen'
Wie voelt er voor om mee te doen?

Inlichtingen en aanmeldingen
Galamagracht 21, teI' 1683'

GAST AAN TAFEL IJLST 6 JAAR'

De 30 nedewerkers van
Gast aan Tafel '

HOUTZAAGMOLEN DE RAT

Over de houtzaagmolen De Rat is
ánt"ngs een boekje verschenen met

de tiief De Rat-een houtzaagmolen
herrees. Het werd samengesteld in
opdracht van en uitgegeven door

al Crlft.rrele Raad van de gemeente

IJtst. Research en tekst zijn valY
áL u"t"ttde Friese Publicist S'J'
van der Mo1en, fotografie en re-
prors werden verzorgd door Paul

ilogt , of f setdruk van Fa 'v ' d ' Eems

..r-rt., Oosterend, formaat 16 x
23,5 cm., 12 bladzijden' In zes

bladzijden tekst behandelt de

heer ván der Molen de geschiede-
nis van De Rat, die a1 begint

DE IJLSTER MIDDENSTAND

BLIJFT' ALS U DAT WILT....'
vóór 1680. Bii het door de

àátr"ri""r veriichte sPeurwerk
[""*uá wetenswaardige zaken aan

rr"i- r:""itt vervolg oo bl z ' t
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HET ï{IÍIPEN VÍIN IJLST

Galamagracht2-3 lJtst tet 05155-1315
eig. J.PM. Vroonhof

Wegens enorm succes met de stads-
feesten, wilJ.en wij deze winter
regelnatl g darrsavonden organiseren.
De eerste avond ls op Aglerdas
a0 septenber en wordt verzorgd. door:

DÏA DE CONTI}TÉTITÁtrS

(betcend van de vrljdag met de feesten)
De entree is .f ?.5O en d.e ayond
beglnt om 8 rrurr
l0MT ÀILEN, daar wiJ hÍer aÀleen mee

door lnrnnen gaan blJ voldoencle belang-
stelJ-1ng.



Ivervol-g van blz. 6
rond de verplaatsing van De Rat
in 1829 van de Zaanstreek naar
TJ1st. De tekst wordt aangevuld
met een aantal fraaie fotots,
twee ervan dateren uit het begin
van deze eeuw, de overige zijn
recente opnamen, gemaakt door de
heer Vogt. Het boekje wordt ver-
kocht voor de prijs van f. 3,--
door de Sti-chting Houtzaagmolen
De Rat. De baten komen ten gunste
van de instandhouding en verdere
restauratie van De Rat.
Het is verkriJgbaar in de molen
wanneer deze open i-s voor bezich-
tiging iedere zaterdag tussen 9
en 12 uur. Ook kan men het per
post thuisgestuurd krijgen na het
overmaken van f. 4,5O - de prijs
vermeerderd met f" 1.50 verzend-
kosten-op postrekening BZA973
van de RABO-bank te IJlst ten
gunste van rekening 32.6L.L4.
785 van Stichting Houtzaagmolen
De Rat. Bovendien is het boekje
verkrijgbaar bij Boekhandel
Visser te fJlst.

KAATSVERENIGING NÏJE MOED.

Op zaterdag 26 augustus werd onze
jaarli jkse Stadsfeestenparti j
weer gespeeld, waaraan 15 partu-
ren deelnamen. Ook waren er dit
jaar weer veel 0ud-IJlsters, die
furieus meekaatsten.
Na menige felle partij was de
uitslag a1s volgt:
1e prijs: W. van Houten

D. Zijlstra
R. Schraa

2e prijs: P. Bijlsma
C. Zi jsling
R. Schilstra

3e prijs: Sj. de Boer
G. Faber
IJ. de Boer

4e prijs: H. Douma
A. Sijperda
N. Bergstra

D. Zijlstra werd tot
koning uitgereepen.
1e poedelprij s :

J. Douma
J. Bangma
P.v.Slooten
2e poedelprij s:
Henk Schraa
H. Overwijk
J. Feenstra
Uitslag jeugdkaatsen Stads-
feesten:
1e prijs: W. Zijlstra

H.W. Sietsma
2e prijs: G. Boorsma

F. Feenstra
J. Jansen

1e poedelprijs:
Sj.v.Sl-ooten
T. Feenstra
J. de Boer.
Onze eerste ledenzaalkaats-
toernooi is zaterdag 14 ok-
tober vanaf 13.O0 uur.

Het bestuur.

OM OVER NA TE
GELD ÏN ÏJLST
TENSLOTTE OOK

DENKEN: UW

BESTEED, KOMT
BIJ DE

BELASTINGEN

WEEKEND GAASTERLAND MANEGE
ïJLST L t/n 3 sept. L978.

Vrijdagmiddag vertrek 4 uur
vanaf Manege f Jl-st. Deelnemers
(ruiters) deelneemsters (ama-
zones) te paard en pony naar
de boerderij "Pietje Houwil in
Hemelum, 26 km. Aankomst 7.15
Verzorging paarden en pony I s.

vervolg b1z.10
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Tijdelijk

Eegracht 39
e1 . : \57O.

DUYVIS PINDAÍS
LACHBEKJES
PRETLETTERS
FUIFNUMMERS
Hier AMSTEL BIER
I\[u ook echte zel
n vesr van het

WÏE REKENT WEET

A & O KNABBELWEEK

gezinspak van 215 voor L.79
van L1"2 A&O-pri js

99 NU SLECHTS 79

voor 10,49 (afhaalprijs )

f gemaakte droge worgt.
mes ROLLADE en ooK FRICANDEAU.

WAT A & O BETEKENDJ!!

IILOVABLE II .

Wij hebben nu een nieuwemerk B.H. en stepin's.
Na é6n maand dit kwaliteitsmerk in onze colLecte te hebben,
weten wij reeds hoeveel dames dit merk wil-l-en hebben.
Ze zijn er in verschillende prijsklassen.
De 'rSanbellar'-8.H. rs ruimen wi j nu op voor f . 4r95.

rrlJlster Warenhuisrt, M. van der Veen,
Galamagracht 5+8, IJlst, tel. 05155-1229.

=

it-- do",

dooe olc ovde
pR;s,l

f

Dnnn
Áe-

]oon L e

lo,o.[sIe,r,AEG wasautomaat
Typo ruRNAMAT-^

oJu,o. o*, lf qY. =

tJ ooC 98ï,=Sljperda - lJlst
Vemarmlng on Sanitrir
Strdllaan 2A - Tdofooo q5t55-t?24



10
vervolg van bfz.
Leiding instr.de Boer en mevr.
Ni euwenhuis. Dirner: erwtensoeP
L6 liter netto, spelletjes en
11 uur commando rrel-terusten
maaaarís". Dhr. Nieuwenhuis
moest wachtlopen bij Paarden
en ponyrs . Elk uur. 5 uur ge-
roezemoes, 6 uur alle Ponyrs
weg. Paarden van leiding 1ie-
pen er nog, paniek, controle,
afle ruitertjes en amazones
waren om 5 uur in pyama op de
pony's voor een bosrit. Idee
Minke Slkma, 0osthem. "De oud-
jes lagen toch nog te bedrt.
0m 7 uur kwamen ze terug voor
ontbijt met thee. Daarna och-
tendrit Rijsterbossen (volgens
programma) 's middags bosrit
(fonteinbos) en Oudemlrdum.
Kippenburg versnapering.
ts avonds nassi-diner rrA la
de Boerr', veel vlees, 2 pannen
vol. rs avonds werd de paarden-
trailer klaargezet. A11e deef-
nemers plus leiding in de don-
kere aanhanger en om 8.15 uur
werden ze door de bossen getrok-
ken onder luid gezang en in de
donkere bossen gedropt . 11 . i-5
uur melden en in stap naar de
boerderi j . l-2. OO uur slapen.
Zondagochtend buitenrit Heme-
1um-Bakhuizen-IJsselmeer. Zon-
dag 12 uur country-western-mid-
dag. Barbequefeest, 1O kg. var-
kensvlees, worÈt, uien. 3 uur
grote schoonmaak. 4 uur terug-
tocht te paard en pony naar
Manege fJlst, aankomst 7.3O uur.
I uur afscheidsdiner in kantine.
9 uur werd dit weekend afgeslo-
ten door manegehouder S. Nieuwen-
huis en ging iedereen naar huis.
Totaal gereden afstand te paard/
pony plus minus 125 km.

Eindconslusie, dit moeten we
veel vaker doen, omdat men
enorm veel ervaring opdoet en
het hartstikke leuk was georga-
niseerd, geweldig.
Organisatie : "Manege IJlst",
algehele leiding dhr. en mevr.
Nieuwenhuis.
Instructeur B. de Boer, Hendrik
Huizengastraat 5;
Hui-shoudeli jke verzorging mevr.
de Boer.
Bedankt namens a]le 20 deè1-
nemers.

IJLSTER ZAKENBEURS. 1978

Vri-jdag 3 en zaterdag 4 novem-
ber wordt in de sportzaal rrde

Éthernerr weer een zakenbeurs
georganiseerd door de plaatse-
lijke middenstand. Praktisch
de gehele IJlster middenstand
za\ zich deze dagen van zijn
beste kant l-aten zien. Gezien
de inschrijvingen belooft het
een zeer gevarieerde beurs te
worden met diverse leuke attrac-
ties. Het gehele programma is
nog niet volledig rond. Daarom
meer nieuw€r in het Kypmantsje
van oktober.

hreer het nieuwste:

!íeer veel nieuwe
modellen van LEGO
hebben r^/e ontvangen

Ook PLAY-MOBIL blijft niet achter

KOM MAAR EENS KÏJKEN ! : !

I fevrssER-rJLsr
|' i ll i :,9."1.Sry:lp**.€{-,Ex Foro}r^iloEl
I r tt | - -------- '-EIN'OFFSEÍDRUXKÊRIJtu|/llffiv
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STICHTING
llOíJTZAAGMOLEN DE RAT - IJTST

llet is alweer een half ja.ar
geleden det U in het mea,rt
nummer van lt Drylster Kyp-
ma.ntsje nieuws over de molen
kon lezen. Hierbij een korte
terugblik op de a.fgelopen
periode en no€i wat a,ktue'Le
zBken.
j)e officiËLe wederineebruik-

Begunstigd door fra,ai weer -alleen over de zwe,kke wind
was nog we.t te wenÊen- verliep
het progra,mma, geheel volgens
de pla,nnen, en nad.at d.e heer
Drs. W.F. Schutte uit ])en
Haag het krabbelwerk va,n de
grote slede j-n het werk had
gezet zae,gd.e De Ra.t voor het
eerst sind.s ruim vijftig
jaren weer hout met wind-
kracht! Een groots moment,
vooral voor d.egenen die d.e
efgelopen twee ja,ren zich
met het wêl en wee va,n het
restaureren had.clen bezig
gehouden.
Het gemeentebestuur had een
gpoot ea,ntal mensen uitge-
not^igd om getuige te zijn
van dit blijde gebeuren,
Na.ast vele bestuursfunktio-
n6.rissên van overheid en van

voreri6"irrgen die zich het
molenbehoud aa,ntrekken kon
men een groot aa.nta,l vríj_
willige molena,a.rs aantreffen:
natuurlijk die van d.e groep
IJlst, maa,r ook d.ie van
Penningats molen in Joure,
waer de drie gediplomeerd"e
IJlsters hrrn opleiding kregien
en vpn d"e nconcurrentrrr hout_
zaa6gnolen gs .ïirger in Woud.s_
end. Verder sÊ,g men d.e buren
van d.e molen en d.e veïe men_
sen die op de een of andere
manier daadwerkelijk een bij_
dra.ge ha^dd.en geleverd tot de
oplossing van de teohnische
problemen die rezen bij het
weder op poten zetten va.n het
houtzagerijbedrijf in de
molen. Op deze plaa.ts nog
eeno een woord van waard.ering
voor de gul_haid betoont d.oor
het gemeentebestuurl
Na het offÍoitle gedeelte
was er open huis in de molen,
en een verheugend groot aa,n_
tal IJlsters maa,kten va.n die
gelegenheid gebruik om een
kijkje te nemen in de moïen.
De molenpagsen
Segin mei werd in IJIst eenaktÍe g€voerd om a,lle stad_
genoten molenpashouder te
ma,ken. Iat lulcte niet hele_
maal ma.a.r het grote a,a,ntal
va,n gweehonderd.zeeennegent i g
molenpa,ssen da,t in die hele
korte tijd aan d.e ma,n kon
worden gpbraoht beschouwen
wij als een teken d.a.t de
IJleters hun molen een $rarm
hert toedra.gen. fn de moLen
werd.en ook nog zevenentwintig
molenpa.shouders aang€wolven.

vervoJ_g b1z. lZ.
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U wilt ongetwijfeld weten hoe-
veel bezoekers De Rat wist te
trekken sinds de openstel-
ling voor bezrchtiging op
2\ maart. Bezoekers worden
niet geteld, alleen het aan-
tal verkoohte toegangsbe-
wr Jzen word.t geregistreerd.
Up 15 september wa.s d.e stand:
volwassenen 321
kinderen 1l ja,ar of 191

jonger
volwassenen 6J jaar of
oud.er 9

gezinnen met kinderen
van 1 i jaar of jonger 44

faarna,ast bezochten nog 174
personon - voornameLijk
soholi-eren - de moLen in
qroepsverband.
Tot nu toe ontwikkelt de
publieke bela,ngstelling zich
min of meer overeenkomstig
d.e verwaohtingen.
Bezoek in groepsverband.
U hebt gezien d.a.t het beroek
in groepsverband. niet te
verwa,a,rlozen is, en al gaauw
bleek het nuttig dat het
bestuur da.a.rvoor na,dere regels
stelde, en d.ie luiden a,ls
volgt: -
- entreegeld tegen een bij-

zond.er tarief kan worden
berekend. voor €Foepen, mits
deze bestaa.n ui.t tenminste
1! personen, begeleiders
daarbij inbe6pepen,

- voor €iroepen jeugdigen van
17 jaar of jonger van onder-
wi jsinstellingen of va,njeugd.organisaties, ond.êr
verantwoorde'Li jke bege-
leiders bedra,agt tret
tarref f 0r4O per per-
sgonr. bggpleid.ers daar--bij'irrbeereiJen; "

- voor groepen volwassenen
rs het tarref f 1,10 per
pers oon,

- nergonen behorende tot een
groep ontvangen niet
r-ed.er een bewi,ls ven toe-
gsngr de r.eisleider/ex-
cursj-eleider c.c1 . de
begeleider bet;,a lt rrêt
verschuldigde entreege ld
en ontvangt daa,rvoor een
kwitantie, die tevens
bewijs van toegang is.

r:len laatste opmerking over
bezoek in groepsverba,nd.: de
Êroep schoolkinderen uit
Bozum heeft ons bed"eoht met
een 6goot a,anta,l door hen
giemaakte tekeníngen van
De Ra.t, thans tentoonge-
steld in d.e entreeruimte
van de molen. Komt het zien!
Houtzagen met, windkracht
Dank zi j de meteriël_e hulp
d.ie van vele ka,nten kwam,
ied.ereen noemen is op deze
pleats niet mogelijk, maar
een uitzondering willen wij
ma,ken voor d.e onontbeer-
lijke za,gen d.ie kwamen van -
- in aLfabetisohe .volgorde -
- de houtha,ndeL v/h Wed.
li.J. Oppedi jk BV en va,n d.e
houthandel S.0. de Vriee BV,
kon de officiëIe eerete
boom op 2l mei word.en ge-
za.a.gd. Nu ke.n trouwens wel
worden verklapt d.at de week
daarvoor voor oefening de
vri jwillige rnotenaers ond.er
teiding va.n de heer ype
Nooitgeda6g hun à.tler-
eerste boom za.agden!
iJoor S.O. de Vries werden
a I s 'r oe fenma.t eriaal rr 17
d.ennestammen ter beschikking
flesteld, waarop de vrij-
willigp molenaars na.ar

vervolg bIz.13
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hartel,.Lst hun lusten (en de
zPg:en) kunnen botvieren.
0p lt juli werd d.e oerste
nr-et-oef'en opd.r..cht uitpp_
voerd en urel voor de scheeps_
werf r.)e Hoop in i'Joï.kum het
het zagen van een essenstam,
dik 52 cm en l;;n51 z|,85 m, tot
posten van I crn dik.
Sedert mei llZB bedroeg d-e
produkt ie :'/ dennestemmen, gemiddeïd
ó m lang, 30 cm d.ik tot pos-

\_;en van ) cm en planken van
J en 2r) crn dik,

1 essenst am 72 cm p x 4 rï5ntot posten van B cm
1 essentak 2) cm I * Zr2O m
tot posten van ) en { cm

1 iepensta,m van {O cm / x Z n
tot posten van ! en { cm

iiedert 6 mei maakte de molen
JO , ! dra a iuren met be la.st ing.
Tot nu toe kan om teohnische
redenen alleen word.en gezeagd.
met het grote za,agraam. Van
.de and.ere twee hopen de mole-
naers in oktober het midrlen-
reem in bedrijf te nemen. IJan
kan iedere zaterda,g - wind en
weder dienend.e - alti jd met
'<.n z,aegraam word.en gezaagd,

\rn het zagen is d.è bezrens-
weardigheid: komt U maar
ki jken!
En dit was hreer het molen-

nieuws voor deze keer.
HJC

GEVONDEN:
0p 19 september j.1.1 bank-
bifjet aan de Zevenpelsen.
K. Anema, Sikko Sjaerdemalaan
nr. 7,IJlst.

TiNIt t/VrLRllillE Altltc0Bc)ruN

het KOLISRI kajuitzeiLjachtje
rrr. 2! l\vontuur. Technische
€iegevens 3 -
Lenpge over a,lles )160 m,
breedte 2rOO m, dÍepgan51
0rt0 m, gewir:ht nret ball-rst_
lci.el JJ{) lcg, gewicht baïla.st
200_kg. Zeilen: grootzeil _
7 m2, genuê no. 1 - l rj ^2,fok - ) mé en stormfok - j m2.
I{et zgn. zoerelirrg en voor-
-preekotoel, vier slaap-
plaatsen, kuiptent en goed
ingerichte keuker-rlade,
Het scheepje is in qoed.e sta,a.t.
Vra,agprl js f 8250r-
Nadere inlichtingen bij
lI. J. C o vBíL der inioud.e , Ga lama-
6pecht trn, 

ït: ori55-14o3



Maandag 4 september hielden we ot"êrat b.etreft de ontwikkeling
eerste bijeenkomst in dit seizoen' van de sportieve mogelijkheden.
Op deze druk bezochte vergaderingt Denkt u maar eens aan onze
voor deze geJ.egenheid in de nieuwe prachtige sportzaal met de bij-
sportzaa)-, hadden we als spreekster5ehorende terreinen voor kaat-
Atje Keulen-Deelstra. Na openiDg ensen, voetballen, tennissen enz.
welkomstwoord van de voorzitst er Kortom. . . alle mogelijkheden
kregen uÍe van Atsje een overzicht zijn aanwezig.
en uitleg van de enorme hoeveel-- Toch blijven de winters voor
freid priizen die ze alfemaal mee- sommigen een wat sombere pe-
genomen had. Pronkstukken uit Rt"- 

"ioael Veten zoeken dan naar
land, Japan, Finland, Amerika en andere aktivtteiten.
weet ik waar nog overal vandaan' Wist u dat (en dit geldt spe-
Hierna een serie dia t s, waarbi j we 

"i-á"f "oo, 
onze nieuwe stedeT 'v

goed konden nagaan met werke *.li_ i;;;"i "".r sinds 9 jaar
lijkheden de wedstrijdniiders vaan uurr"g.zellige bridge-cl-ub be-
te kampen hebben - staat, die hen, Oie ait spef
I.ia de pauze gaf Atje nog een hefe reeds beheersen, en anderen,
beschouwing over haar levensloop die het zouden willen 1eren,
vanaf neisje van 15 jaar tot haar een plezierige afleiding be-
grote wereldprestaties. En dat zorgt.
al1es werd door deze vrouw, die Er wordt gespeeld in rrDe

toch een wereldbekendheid is, zo Skoenderrr, de ene wehk
eenvoudig en zo gewoontjes ver- 's middags, de andere week
te1d, dat alle aanwezigen met be- rs avonds. U kunt u - eventueef

74

Ned, Bond van Platte]andsvrouwen'

wondering toeluisterden.
Geen wonder dat het behoorlijk
laat geworden was. Maar "ís Atsie"
hpd ons een fijne avond bezorgd.
Volgende bijeenkomst oP 3 oktober
op ons oude adres in het Wapen
van IJ1st, beloofd weer een goede
avond te worden.
Mevr.de Jong (Jantsje Drie) uit
Sneek geeft dan een knipdemonstra-
tie. Voor wie haar werk al eens
gezíen hebben weet dat het de

Tot de volgende keer dus 
'Het bestuur.

BRIDGE-CLUB ÏJLST.

een grote stad! Er is veel ge-
beurd de laatste tljd, vooral

graag-voor beiden oPgeven
bij mevr, C. Eerdmans' Sikko
Sjaerdema:.-aan 22, tel.1528.

KOOPAVOND IN IJLST! !

Ja, eindelijk is het dan zover
Ook voor lJlst is er een kooP- v
avond en wel met ingang van
donderdag 2 november a.s. De
gezamenlijke winkeliers van
IJlst hebben hiertoe besloten

komen. Mede door deze kooP-
avond zuflen de winkels vanaf
die datun ook de woensdagmid-
dag open zijn en derhalvers maandagsmorgen gesloten

moeite waard is en wie het nog nietom aan de wensen van het win-
kent, moet het beslist l-eren kennenkslende publiek tegemoet te

IJlst groeit. Zo
krijgt ons stadje

Iangzamerhand
de a11ure van zlJn. zie bl2.15



l5vervo]g van b]z.
Deze gewijzigde openingstijden
kunt u duidelijk aflezen bij
de i ngang van al- I e wi nkel s . Om

de koopavond, ook voor u als
consument, extra aantrekkelijk
te rpaken, zullen de leden van
de iJlster Winkel-iersvereni-
ging een speclale consumenten-
aktie houden.
Daarover leest u meer in det
volgende Kypmantsje.

. BUURTVERENIGTNG ''DE TROMP''
\I^ Ook dÍt jaar verleende de ver-

eniging haar medewerking aan
de Stadsfeesten, o.a. met
kuipjesteken. Het werd een ge-
weldig succes met maar liefst
92 deel-nemers, verdeeld in 3
groepen. De belangstelling was
erg groot, vandaar dat onze
oudste deel-nemer de heer Ate
Bulthuis een geweldig applaus
kreeg. De uitsJ-ag luidt :

6 t/m 10 jaart
1e. Erik Adema

' 2e. Wafter Amsterdam
3e. Beitske Mast
4e. Robert Kort.
1-I t/n L4 jaar.
1e. Margriet v.d. Duin

v2e. Ate Atsma
3e, Johan Boorsma
4e. Wiebren Landman.

14 jaar en ouder:
1e. v.d. Werfhorst.
2e, Harm de Haan.
3e . H. Waltj e .

VAN DE KULTURELE RAAD.

De datum tot wanneer u uw fotors
kunt inzenden voor de foto-wed-
stri.id -'lStadsfeesten IJl"st 1.978"1S n-U 15 OKIO Der geworoen . t,e-
halve fotots kunnen ook diars
.-^-l^- i naaai-rrrrnd

Weet u nog hoe het inzenden moet
gebeuren? Lt doet de foto's of
dia's, waarop u een motto hebt
gezet, in een envelop. In een
tweede envelop (waarop ook her
motto staat)doet u een briefje
met uw naam en adres. Ats je
jonger bent dan 16 jaar en ook
wilt meedoen, zet dan je leef-
tíjd erbij. Er ztjn nJ.2 cate-
goriën z A=t/m 16 jaar en B=
boven 16 jaar. Deze beide enve-
loppen doet u in één grotere,
ook daarop zet u het door u ge-
kozen motto met (afhankelijk
van de categorie) een A of een
B. U adresseert deze envelop
met in de kinkerbovenhoek
rrfotowedstrljd" aan: Culturele
Raad, Stadhuis, IJ1st. 't 1s
fijn als er veel inzendingen
komen, dan kan er een leuke
tentoonstel-ling worden georga-
niseerd.
Op 21 oktober is er in het
Mienskipsh0s een middag voor
de jeugd. Het gezelschap Ritsko
van Vfiet uit Leeuwarden ver-
zorgt deze mÍddag. Het belooft
erg leuk te worden met variété,
goochelen, een kwis, buikspre-
ken en nog veel meer. De voor-
stelling begint om 2 uur en
duurt tot ongeveer 4 uur. Het
is allemaal- bedoeld voor kin-
deren vanaf 6 jaar tot L2 jaar.
De kaarten kosten f. 2r-- per
stuk. Je kunt ze vooraf kopen
op vrijdagmiddag 2O oktober tus-
sen 4 en 6.30 uur bij: familie
Tabak, De Kfing 14 en bij fami-
1ie Mul1er, Ylostinslaan 43.
Als er nog kaarten over zijn,
worden deze verkocht in het
Mienskipshfis, vanaf half twee.



J. G. de Vries
9CHILDER, EN BEHANGERSBEDRIJF

IJLST - Galamagracht í3

Voor al- uw schifdersartikelen.
Tevens het adres voor uw: klompen

mui I en

hobbyschoenen

OP VELER VERZOEK:

NU OOK HET ADRES VOOR UW LAARZEN! t

ALLE MATEN VOORRADIG VOOR JONG EN OUD.

WINKELVERKOOP ACHTEROM !

NU WEER SPORTARTIKELEN ÏN IJLST ! !

Quick voetbalschoenen
ïJ . V. C . -voetbalshirts
Sportkousen met witte ring
Tenni ssokken
Quick zaalsport, training
en vrijetijdschoenen
Adidas sportkleding
beenbe schermers

Traini ngspakken,
f osse trainingsbroeken
Damesturnbroeken
Dikke maillots
Verder veters voor-
voetbal, trim en gymschoenen
Losse noppen voor
voetbal- schoenen .

ItIJfster Warenhuisrl

M. van der Veen,
Galamagracht 5 + 8

IJlst
tel- . : 05155-1229
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NED . CHR. VROLïWENBOND

Op donderdag, 28 september
ts avonds 8 uur starten we weer
met ons winterprogramma. fn ver-
band met de verbouwing van het
Mienskipsh0s vergaderen we deze
keer in de Skoender. Spreekster
deze avond is mevrouw KJjlstra-
Smit uit Drachten, met afs onder-
werp: I'Christen ziJn in êen veran-
derende wereldrr, erg aktueel,
dachten we in deze tijd, waar
al-1es in een stroomversnelling
ve-';eert .

Doh*erdag, 26 oktober hopen we
in samenwerking met de Chr.
Plattelandsvrouwen onze eigen-
lijke startavond te houden in
het vernieuwde Mienskipsh0s .
Mevr. Siccama-Teitsrna, voor-
drachtskunstenares uit Stiens
komt voor ons declameren.

Donderdag, 23 november blijven
we dich bij huís. De heer Dul-1
tot Backenhagen zal ons nader
informeren over de geschiede-
nis van ons eigen stedeke IJ1st.

Donderdag, 2l- december-KERST-
AVOND, in samenwerking met de
C.P.B. met o.a. opvoering van
een oud Ned.Kerstspel door
onderwijzend personeel uit' llsward..\JDe N.C.V.B. vergadert als regel

elke vierde donderdag van de
maand. Mocht u eens nader kennis
willen maken met het werk van
onze bond, dan bent u hartelijk
welkom. Nadere informatie kunt
u verkrijgen bij onze secreta*
resse mevr. Diepeveen-van Dijk,
Geeuwkade 20, tel .1497.
Graag tot ziens !

Het bestuur.

V.O.P._NIEUWS.

Op zaterdagavond 23 september
a.s. hopen wij ons eerste re_
creatievoJ- Leyba1 toernooi van
dit seizoen te houden in de
sportzaal t'de ótherne t'.
De aanvang zal zijn om 19.00
uur . Wi l" t u lid wo rden , dan
even opgeven bij ons secreta_
riaat p/a mevr. H. de Boer-
Visser, Bockamastraat 5, tel.
1959. U kunt ook onze trainin-
gen bezoeken, zodat u onze vof_
gende toernooien met ons kunt
meedoen. De trainingen zijn op
vrijdagavond voor de jeugd van_
af 13 jaar, van 17.30 - 19.30
uur. Voor de senioeen van 19.3O
- 20.00 uur.
Wij wensen onze leden een spor-
tief toernooi toe.

St bestuur.

AAN DE INGEZETENEN VAN IJLST.

Het blijkt telkens weer dat men
niet meer precies weet, op welke
tljden het magazijn van het Groer-
ne Kruis in NiJ Ylostins geopencl
Ís en daarom voor de goede orde
nog eens een herhaling$
MAGAZ]JN GEOPEND:
maandags
woensdags
vri j dags
Statiegel"d'per artikel f .' 1O, --,
welk bedrag u bij terugbe zorging
terugontvangt. fn noodgevallen
kunt u in het weekend de dienst-
doende beheerder van Nij ylostins
bereiken. Naam en adres staan
vermeld op het prikbord aan het
kantoor. Wilt u aan deze rege-
ling zoveel mogelijk meewerken?
Inwoners die nieuw in de plaats
IJlst komen te wonen kunnen zích
aannelden als lid bij: zie b:-z. 19

v an 17 .00 tot 1-7 . 30 .
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II 't SPINDELTJE''

De Bondsspaarbank is een
moderne,komplete bank, waar u
terecht kunt voor al uw geldzaken.
Toch is er iets dat haar onderscheidt
van de andere grote banken.
dat aan de hulpvaard igheid en aan
de snelle service. Er is geen bank, voor verkoop van:

Finse- en Griekse weefgarens
handgesponnen schapewol
evt. net natuurprodukten

geverfd.
kinderkleertjes uit folkfore
stofjes vanaf f 9r--.
Bij aankoop spinnewiel
(diverse merken o.a.

HACO
FINLANDTA )

waar ook op drukke dagen de wacht'
tijden z.okortzijn.

De Bondsspaarbank kan
namelijk veel geld besteden aan
voldoende kantoren met uitstekend
geschoold personeel en aan de
modernste apparatuur. Want de
Bondsspaarbank is een stictrting
zonder winstoogmerk. Een stichting
heeft geen aandeelhouders, aan wie
winst moet worden uitgekeerd. Die
winst kan nu gebruikt worden voor
service-verbetering en de kliënten

GRATÏS SPINLESprofiteren daarvan.Of ze nu veel of
weinig geld hebben.Alle kliënten, (in overleg)

VANAF f 245,--.groot of klein,jong of oud,
krijgen de volle aandacht Er zijn nog enige plaatsen

vrij voor de basiscursus
weven op 2 schachtsgetouwtjes

(maximaal I personen)
Ook theorieles -

bindingsleer.

ÏNLICHTÏNGEN:

voor al hun zaken.
Bij de bank
voor alle mensen.

w
GALAMAGRACHT 21

te1. : l_683BOND::?.',ARBANK
|][T

Sta i:iaan 51
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mevr. J. Visser-Poppinga, Sikko
Sjaerdemalaan 40, alhier.
De wíjkzuster mej. M, van der
Mare1, is iedere middag tussen
1,2 en 13 uur eventueel te bereiken
onder tel.nr. 16917

WOONCENTRUM IINÏJ YLOSTTNS''

De zomer is langzaam aan het afne-
men en dan wordt het weer tijd om
eens wat van je te laten horen.
Tk wil- beginnen met een woord van
dank aan de autobezitters uit de

. Vlostinslaan, die ieder jaar op-
nieuw zich beschikbaar stellen om
1n de feestweek een uitje te maken
door de verl-ichte stad met de be-
woners. Bedankt namens ons al1emaal
Het was druk en gezellig de vrij-
dagsmorgens van de feestweek in
Nij Ylostins. Ruim l-OO dames uit
de stad kwamen praten en koffie-.
drinken. Een succes voor de ver-
enigingen die het hadden georga-
niseerd. Dit onderdeel is zeker
voor herhaling vatbaar.
Verder nog wat dingen die gaan ge-
beuren. Op dinsdag 10 oktober a.s.
is er 1n het lrtlooncentrum weer een
modeshow in samenwerking met de fa.
Eringa uit Sneek. Er wordt geshowd
door jong en oud, dus voor ieder-

\-ien wat. Dames die al eens eerder
zijn geweest, weten hoe gezellig
het is, de faatste keer was het
een I'vol-l-e bak'r, nl-. 12O dames.
Meer kunnen er niet in, dus.....
Er bereiken ons nogal eens vragen
over de bejaardengymnastiek in Nij
Ylostíns. We gaan het nog eens
herhal"en: Iedere vrijdagmiddag
is er in Nij Ylostins bejaarden-
gymnastiek onder leiding van een
gediplomeerde kracht. U kunt dan
ook deelnemen als u wilt, ook van
buiten het Wooncentrum.

Verdere inlichtingen ver_
strekt mevr. post-Kooistra,
Nij Ylostins, te1 . 1 g4g.
Tot slot nog dit, wilt urs mÍddags eens een kaartje
leggen, dammen, schaken of
biljarten, gedurende al-1e
werkdagen is de rekreatie-
zaal in Nij Ylostins geopend
en u bent er hartelijk welkon

van Sl-ooten.

IÀ/]JKVERENI GING DE RATDRAAIERS

0p de op 7 september j.1. ge-
houden vergadering in het Wa-
pen van IJlst, is besloten
tot de oprichting van de wijk-
verenlging De Ratdraaiers.

' Het was dan ook een heel ge-
zellige avond, met erg veel
belangstelling van de mensen
ult het nieuwe plan De Rat.
Er werd di-e avond ook een
fruitmand beschikbaar gesteld
door A&O voor degene die de
naam van de wijkvereniging
bedacht had. De fruitmand
werd gewonnen door mevr.
Akersl-oot . De contributi e
van de vereniging is vastge-
steld op f. 3Or-- per jaar.
Het bestuur hoopt dan ook
hiermee voldoende gezellig-
heid en activiteit in de wijk
te verzorgen. Het bestuur is
als volgt:
Mevr.Slegh-van Balken, voor-
zitster, De Kling 22,te1.1952
Dhr.Terwischa, secretari,s ;
De Kl1ng 13;
Dhr. Hitzert, penningmeester,
De Kling 27, tel- .1372;
mevr. Schouten, 2e secreta-
resse, De Kl-i ng L2, te1 .Lg4T zmevr. Nauta-Vro1ijk, 2e pen-'
ningmeesteresse, Westergo-
Ieane 47 , tel. 1981.



Nieuw:
Ongevallen Opvang

uitgebreid.e b::and

rjslco dekking

Pol i-s
verzekeringen

Ed,4iFreL

Nationale-Nedertanden rot
Verzekert't wel. En goed.

administratie- en verzekeringsburo
A.M. Kruls
de Jagersherne 2 lJlst tel.1780

Kan IJlst zonder

De fietsenmaker
f ietsenrnaker!

niet zonder'

Onderdelen

R eparat i e

N]EUW

g
à-

Rijwielservice tel .1724

IJl st

race
en toer

K. KoopmansGalamagracht 90, IJlst.

TAFELTENNIS NU OOK ÏN ÏJLST

Ook thuis kunt u van deze

sport genieten

Hebt u de opklapbare en

verri.idbare tafeltennis-
tafels aI gezien?

Verder hebben wij alle
toebehoren zoals:

BATS, in eenvoudige en luxe
u i tvoer ing

BALLETJES in diverse
u itvoer ingen

VISSER - IJLST
BOEX.XANTOORAOEK. ÊN FOTOHAXDET
M€RKsPÊ€LGoÊD, XLEIN-oFFSETDiUKXERU

Galamagracht 9 Tel. 05155-1318
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vAN DE KU-LTWE!.E_RAAD.

Er ontstaat binnenkort een vaka_
ture in de Culturele Raad. Al_s u
zich voor dit werk wilt inzetten,
neem dan alstubfieft kontakt ep
met: mevr. Wijbenga, Eegracht 95,
tel. 1614 of met mevrouw Muller,
Yl ostinslaan 43, tel . 1,419.

KULTURELE AGENDA

STANFRTES, AFDELTNG BADMINTON.

Nieuwe l-eden opgeven bij mevr.van der Meulen_Douma, DeKearnstien 10. Ook voor dewachtlijst is dit het adres.

28 september: Friese Chr.platte_
I andsvrouwenbond :
nevr. Teitsma-declamatie.

:-J oktober : Friese Chr.plattel_ands_
vrouwenbond : Jaarvergadering.

21 oktober: Gezelshhap Ritsko van
Vf Íet voor de jeugd van 6_1,2 jr.
in het Mienskipsh0s om 2 uurrs middags.

KYPMANTSJES

AANGEBODEN: SchattÍg hondje_
teef. Half ras cocker spa_
niel . Geeuwkade 7, tel . fàOO.

Graven te koop.
Telefonisch te bevragen
bij te1.nr. l-848.

KOOPAVOND IN TJLST WORDT EEN
DAVEREND SUCCESI ! !

LET OP DE SPECTALE AKT]ES ! I

GEVONDEN VOORWERPEN

NEMEFIsleutel- met rood
plakband omwikketd.
Gevonden op p-plaats
achter het Stadfiuis.

1 bf auwe wol_l-en sjaal .
Mevr. Wiersma,
Ylostinsl-aan 68.

'Lwart T-shirtje en wit
sportbroekje.

INL EVEREN
KOPTJ

VOLGENDE
KYPMANTSJE
UI TERLÏJK

r"7 0KTOBER t_978.

IJLST, DE STAD WAAR U
GRATIS

MAG PARKEREN! ! ! ! I ! ! ! !

Het winterseizoen staat weer voor
de deur . A]le l_eden hebben het
winterprogramma in de bus gekre_
gen. Het bestuur heeft zrn best
gedaan voor elk wat wils te bren_
gen. Voor op- en aanmerkingen kunt
u bij het bestuur terecht of op de
l-edenvergadering van 19 september
in de kantine van de sportzaal-.'!' 1-aas is ons aantaf ureh d.oor
àr-gemeente sterk beperkt, zodat
wlj een 3o-ta1 leden op de een
of andere manier kwijt moeten zien
te raken. fs er weer ruimte dan
zullen de fJlsters op de wacht_
lijst als eerste lid kunnen worden.
U krijgt dan wel bericht.
Om de jeugd en de ouderen gelijk
te ]aten spelen vindt,ret bestuur
niet juist, Daarom is er een spe_
ciaal uur voor jeugdleden. Enkel_eni e uwe j eugdl e oën -ku-nnè;' ;Ë"e"_plaatst worden. Haast je. pe trai_ning is van 6-7 uur in de sportzaal

KOOPAVOND ÏN
OOK VOOR DE

IJLDI

GEZELLIGHEID I !



@ BLOEMEN EN PLANTEN

@ BLOEMSIERKUNST

@ TTIINCENTRUM

@ TUINARCHITEKTUUR

@ DIT ALLES IN UW ''EIGEN STAD''

tsIJ

DE HAAS

B LOEMEN

STADS LAAN

TEL. : 12O5

Comp 1 ete

Woninginr icht ing

Dealer van LUXAFLEX-Produkten

zoaf s

Zonneschermen - Rolgordijnen
en vertikale gordijnjaloezieën
Zonneschermen voor de D.H.Z.

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

Buséstraat 28.

ANNA SCHRAA-

VAN POPTA

GED IPLOME ERD

PED I CTÏRE

GEEIJV/KADE 11

.ntri .1q"o

I JLS'1'
tel-. : l-849



VERENIGING

'TNIFELHUSKE

Galamagracht 
goa

IJLST

Het seizodn I978/79 start zater-
dag ]O september a.s. met een
puàáetocht voor affe kinderen
tot 14 jaar. Deelname aan deze
tocht is gratis, terwijl er en-
kele prijzen beschikbaar zijn.
Kom dus 3O september om 13.O0
uur naar 't NifelhrSske!
In de eerste week van oktober
starten de volgende aktiviteiten:
Kinderen inlle !egere schoolleef-
+i i/{.urJu.

Vrij hnuleelen, het hele seizoen
op maandag- en donderdagavond
van hal- f zev en tot acht uur.
Boetseren, het hele sei-zoent
woensdagmiddag van half twee
tot vijf uur, 2 groepen.
Deelname aan vrij knutselen
en boetseren kost f. 1r--_voor
leC r en f. 2r-- voor niet-fe-
delf.-per keer.
Volwassenen:
@g, l-O lessen oP maandagavond,
van 2O.30 tot + 22.0O uur.
Weeframen zijn beschi-kbaar, zelf
wo1 meenemen. Kosten f.50r--.
Pottenbakken' 1O lessen oP don-
derdagavond van 2O.O0 tot 22.OO
uur. Kosten f. 6Or--.
In de loop van het seizoen star'-
ten nog de cursussen Batikken,
Karweitjes in en om huis en
Kreatief Spel-Fotografie .
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Nadere mededelingen hierover
volgen nog.
Wie rnee wi1 doen of informatie
wil, kan terecht bij mw.A,bi j
de Weg, tel. 1772 of mevr.
M.v. d.Bosch, te1 .1951 .

Het bestuur.

Ned .Chr.Vrouwenbond, afd.IJlst.

De N.C.V.B., afd. IJlst organi-
seert in de maanden oktober en
november een bfoemschikcursus
voor leden en andere belang-
stellenden. De cursus zal wor*
den gehouden over vier avonden
en wel op de volgende data:
2O oktober, 27 oktober, 3 no-
vember en 1O november (steeds
dus op een vrijdagavond).
Cursusavonden worden gehouden
in de Skoender' ts avonds
om 2O.O0 uur.
Lesgeld voor 4 avonden:

f. 16,-- voor leden.
f. 20r-- voor niet 1eden.

Aanmeldingen voor deze bloem-
schikcursus gaarne v6ór 28
september 1-978 bij:
mevr. G. Bouma-Jorritsma,
Stadslaan 2O ' te1 .1589;
mevr. N.v.d.Lei-Faber' De

Dassenboarch 12.

ENGELSE LES.

Cursusjaar I97B/79 onder aus-
piciën van de gezamenlijke
p 1 atte 1 andsvrouwenve re ni gi ngen .

Aanvang 18 sePtember 1978.
Pfaats: Consistorie van de
Doopsgezinde Kerk te IJlst.
Inlichtingen z A.Z. van der
Woude-van Kooten, teI. O5l-55-
1 403.
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ïoturudienst
met alles waar u maar ooit
hballkvoornodig hebt.

SPARËN O PHIVÉREKENING
VAKANTIEREiAEN o BUITENLANDS GELD o

VERZEKERINGEN I HYPOTHEKEN e
PERSOON LIJKE LENINGEN c

FINANCIERINGEN c
BELEGGINGEN o BEWAARGEVING e

debar*rcoriedeeen


