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Op vrijdag 3 en zaterdag 4 no-
vember wordt in de sportzaal
I'de rithernerr onder auspic ien
van de IJlster VJinkel.iersvere-
niging de tweede fJlster Zaken-
beurs georganiseerd. Openings-
+.i .i 

^a- r,- i i.r- iavond van 7 " 15
I-ot 22.30 uur, zaterdag varr
14.00 * 22.30 uur. De officië1e
opening za1 vrijdagavond worden
verricht door burgerneester
H.W.F. Mumsen in de kantine van
de sportzaal en wel om 19.00 uur.
Na een rondgang over de beurs
za.I deze open worden gesteld
voor het publ iek. Entree f.1 ,--
voor vol-wassenen en f . 0,50 voor
ki, lrren tussen 6 en 16 jaar.

, HetLaantal deelnemers bedraagt
idit jaar 19, hetgeen een stij-
i ging betekent ten opzichte van

he t eerste j aar . De el nemers
z ijn:
1. S.lageri j [/. Zi j lstra;

'2. Bouwbedrij f Spijksma;
': .]. tt Spindeltje-spinnewielerr,
! wol, etc. ;l. 4. Taxibedrijf Nieuwenhuis;
; 5. Manege IJlst;
;6. A & 0 - 2O0O lJlst;
| 7. Stichting Houtzaagmolen
t De Rat.
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2e jaargang, nr. 10
oktober 1,97 B .

IJ\*TER ZAK-ENBEURS 1978. 8. Boekhandel L.J. Visser;
Artimex b. v. i-n samenwer-
king met 't Roefke - Rus-
sische kunst- en gebruiks-
voorwerpen;

10. Garage Limburg;
11.Klompenhandel Heeringa;
l2.Verwarming en sanitair

A. Sijperda;
13. KoopmaË Meubrelen IJlst;
14. Buurtver. De Ratdraaiers
15. rt Roefke, luxe artikele
16. Bloemist de Haas;
L7 . F. Zaagemans, kleding;
18. S. Speerstra, Dryltser

Voordeelmarkt;
19. K. Koopmans, rijwielhandel
Van deze 19 deelnemers hebt u
er vorig jaar 13 op de beurs
kunnen aantreffen. Nieuw zijn:
It Snindclf io n_ ..tet een stand
met spinnewielen, handgespon-
nen schapewol, FinÊe- en
Griekse weefgarens, kinder-
kleertjes uit folklore stof ;
Taxibedrijf Ni euwenhuis met
informatie en ter bezichti-
glng een heuse Rolls Royce;
A & O 2000 presenteert zich
voor het eerst aan de fJlster
bevolking;
Klompenhandel Heeringa komt
met een assortiment klompen,
klompschoenen, laarzen en
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Vervolg van blz. 1.
gymschoenen I

Buurtvereniging De Ratdraaiers pre-
senteert zich hier ook voor de 1e

maal ;

F. Zaagemans, oud-IJlster vult zijn
stand rnet Prachtige kleding;
1n samenwerking met 't Roefke kunt
u voor het eerst een uitgebreide
kollektie Russische kunst- en ge-
bruiksvoorwerpen bewonderenr wêàr=
bij u tekst en uitleg zal worden
gegeven over het vervaardigen van
diverse artikelen.
Deze beurs belooft groter van oP*
zet en kwaliteit te worden dan die
van vorig jaar. Het loont beslist
de moeite om deze dagen een kijkje
te gaan nemen in de sPortzaal 'waar de IJlster middenstand zich
van haar beste kant zal laten zien.
Als extra attraksie zal iedere
lOOe bezoeker een waardebon van
f. 10,-- ontvangen, te besteden
bij én der deelnemende winkeliers'
De IOOOe bezoeker ontvangt een
waardebon van f.25r--- Daarnaast
zuflen diverse standhouders sPe-
ciale beursaanbieden brengen met
-L euke verrass ingen . Al s u de beur s

vorig jaar bezocht hebt zult u

merken dat deze beurs wat betreft
de inrichting, aankleding en Pre-
sentatie totaal verschilt van die
van 1977. Hebt u vorig geen bezoek
aan de beurs gebracht of bent u Pad
in IJlst komen wonen, dan mag u

deze mogelijkheid niet voorbij
Laten gaan om kennis te nemen van
wat de IJlster middenstand u heeft
te bieden. Tot ziens dus oP de
TJlster Zakenbeurs 1978 oP vrij-
dag 3 en zaterdag 4 november a.s.

l^ln Áa
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KLAVERJASEIEUWS

eerste avond 29 sePtember
er 38 Klaverjassers gekomen

in De Skoender. De stemming
was weer vanouds. De uitslag
was als volgt;
1e prijs-J.Wijnja 51,76
2e prijs-Mevr.v.d.Burg 5062
3e prij s-L.Koopmans
4e prij s-W.Wiersma
5e pri j s-P . Bo er
6e prij s-H. Zlj lstra
7e prijs-H.de Boer

SUZV
501 1

4910
487 6

De poedelprijs was voor J.
Boer met 3762.
De eerstvolgende avond 1S op

uur27 oktober rs avonds I
in de Skoender.

Durk en Lolke.

V.O. P. N]EUWS.

0p 23 september j.l. hebben
wij ons eerste volleybaltoer-
nooi gehouden, waaraan Ín to-
taal l-O t eams dee l-namen o . a.
uit Heego Blauwhui-s, Oudega
en lJlst.
Er is heel plezierig gespeeld,
vooral bij de danes was de
spanning om te snijden, omdat
Oudega 1, Bl-auwhuis en IJlst
alle drie 1e werden. Maar
door de scorepunten kwam Oude-
ga op de le plaats.
De uitslag van de dames was:
1e. Oudega 1

2e. V.O.P. I
3e. Blauwhuis
Uitslag heren:
1e. Blauwhuis
2e. Heeg I
3e. Heeg II.
Het rirs weer een gesJ aagde
avond geworden mede door de
ui Lstekende weds tr j j d I e i dl ng
van de heren H. Nagelhout en
J. Jansen.
Toernooi : Ons eerstvolgende
toernooí zal zijn oP 23 decem-
han

I 1-48 .\.r'
'74,_Àa

60-52
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GROTE SINT NIKOLAAS AKTIE VAN
IJLSTER WINKEL IERSVERENI GING I

Ook dit jaar organiseert de IJ1-
ster Winkeliersvereniging weer
een Sint Nikolaasaktie, waarin
vele prijzen zijn te winnen.
I.v.m. de koopavond wordt deze
aktie gehouden op de koopavonden
van donderdag 2 en 9 november en
daarna vanaf maandag 13 november
t/m 5 december,
Bij aankoop van efke f. 5,-- ont-
vangt u een gekleurde bon, waar-
1p u uw naam en adres kunt invul-

\Éen. Deze bon kunt u bij elke
deel-nemende winkelier inleveren.
Van de eerste serie gekleurde
bonnen wordt de trekking gehou-
den op donderdag 23 november om

9.3O uur. Van de tweede serie
bonnen is de trekking op don-
derdag 30 november en de laatste
trekking is op donderdag 7 decem-
ber ook om 9.3O uur in het WaPen
van IJlst.
N.B. El-ke week wordt er een ail-
dere kleur bon gegevenr waarna
de donderdag d.a.v.de trekking
wordt gehouden.
De prijzen bestaan uit waarde-
bonnen met een hoofdprijs van
f. 25O'-- en nog 45 andere waar-

, ebonnen te besteden bij de vo1-
gende deelnemers:
de Boer's Bakkerij
R. Boorsma, SRV

Snackbar De Witte Kat
A & O Supermarkt
't Roefke (mevr. de Jong)
Bfoemisterij de Haas
Rijwiethandel K. Koopmans
Speerstra I s Voordeelmarkt
A. Sijperda, verwarming
Ulster Warenhuls, M.v. d .Veen
Boek- en fotohandel L.Visser

Hotel'rHet Wapen van IJ1st"
J. de Vries, schilder
N. Waltje, SRV
W. Zijlstra, s1 agerij
HEJA Meubelen, J. Piket
Bar "It Dryltser Kypmantsje.

EXTRA OPENINGSTIJDEN I.V.M.
SINT NIKOLAAS: ALLE WINKELI
ZULLEN GEOPEND ZIJN VAN 7
TOT 9 ULTR OP 28, 29, 30 NOVEM_
BER EN OP 7 DECEMBER VOOR DE
TREKKING VAN DE SÏNT NICOLAAS-
AKTIE.

VAN DE CULTLTRELE RAAD IJLS]T

1 januari of eerder ontstaan
er 2 vakatures in de Culturele
Raad. Indere inwoner van IJfst,
die meent dat hij af ztj éér der
open plaatsen kan en vuil be-
zetten, wordt uitgenodigd zich
schriftelijk of telefonisch
aan te melden bij één der onder-
staande personen.
dhr. Brulnsrna, gemeentehuls,
te1. 1625;
mevr. Muller, Ylostinslaan
nr. 43, te1.1419, secretaresse;
mevr. Wijbenga, Eegracht 95,
te1 . 1614, voorzitter.
A11e gewenste inlichtingen kan
men ook krijgen bij bovenstaande
personen. U gelieve zich aan
te melden vóór 30 oktober a.s.
De Culturele Raad stelt dan een
kandidatenlijst samen, waarna
door burgemeester en wetirouders
de benoeming vo1gt.

HET WAPEN VAN IJLST VERWACHT
U OP DONDERDAG 23, 30 NOVEMBER
EN OP 7 DECEMBER VOOR DE TREK_
KING VAN DE SINT NIKOLAASAKTIE

DE
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B EJAARDENSOOS

Op 3 oktoner is de aejaardensoos
in Nij Ylostins weer van start
gegaan. De soos wordt gehouden
dinsdagsmiddags om de 14 dagen
van 3 tot 5 uur.
U kunt er kaarten, biljarten'
darnmen, scrabbel en , halma spelen
of een gezeTlig babbeltje maken.
Ook is er deze winter een middag
bingo. U kunt een keer papieren
bloemen maken en er wordt op een
middag een dia-serie vertoond.
Deze middagen worden georganiseerd
door de Vrouwenraad IJ1st. De
dames van de Vrouwenraad schenken
voor u een kopje thee. Deze soos
is er niet alleen voor de bewoners
van Nij Ylostins; iedere 6O-p1us-
ser is hartelijk welkoml
De eerstvolgende soosmiddagen
zijn L7 en 31 oktober en 14 en
18 november. Tot ziens.

(e. Visser-Hoogenkamp) .

VOLKSTUINVERENÏ GING IJLST

Zoals u wellicht bekend zal zíjn
is op 2 oktober j.1. ean Vofks-
tuinvereniging opgericht. De kers-
verse vereniging telt inmiddels
47 leden, die straks op het door
de gemeente ter beschikking ge-
stelde terrein een volkstuÍntje
kunnen gaan bewerken. llet bestuur
is als volgt samengesteld:
H. Schuchart' voorzitter.
L. Kort, secretaris.
H. Lageveen, penni-ngmeester.
B. Banning, K. Venema' B. de
Boer en B. de Vries bestuursleden.
Het secretariaat is: Sudergo-
weg 20, IJlst.

S.
WOORD VAI{ IANK.

Allen die meegewerkt hebben
aan de organisatie en het
vlotte verloop van de BevoL-
kingsdoorlichtlng op t.b.c.
el:z. op maandag 25 september
j .1 . , in "Nij Ylostins",
heel hartelijk dank! Zíj a1*
len hebben bijgedragen tot
het welslagen van de goede
gang van zaken

Gemeentebestuur IJlst
Groene Kruisbestuur

IJIst -
BUURTVERENIGING DE TROMP

Zaterdag 23 september werd
er een viswedstrijd voor de
jeugd gehouden. Het weer was
redelijk goed en er werd dan
ook met veel plezier gevist,
Omdat de deefname wat tegen-
vie1, besloot het bestuur
i.p.v. in 3 groepen te vissen
in twee te vissen.
De ultslag luidt:
6 9l^ 9 jaar:
1e prijs - Marco de Klelne
I t/n 72 jaar:
1e prijs - Klaske Nooitgedagt
2e prijs - Jouke Smink.

I NGEZ ONDEN

Respect voor opgebaarder; en
de naaste familieleden ont-
breekt nogal eens hier in
IJI-st.
Wanneer er een overledene
opgebaart ligt in de Aula
I'Laatste Eer" in IJlst ge-
beurt het nog al eens dat de
toegang tot de aula vol-komen

vervol- g Atr. 6



6
vervolg vanb] z. t
versperd is door bomen, planten
en moddertroep.
Naaste familieleden en vrienden
dle hun laatste eer willen beto-
nen, zijn verplicht zich een weg
te banen door deze obstakels.
Nu vragen wij ons af waarom hj-er
niet wat aan gedaan kan worden.
Een beetje eerbied en resPect is
toch af ti jd wel- op z' n plaats.

Enkele bewoners
van IJ1st.

JEUGDDAMMEN

Er wordt weer gedamd dat de stuk-
ken er af vliegen. lfe zijn ge-
start met 15 spekers. Eén is al
weer vertrokken. (Het bliift
toch een komen en gaan), maar
aan het volume van het rumoer is
het niet te merken. Jeugd eigen
zuflen we maar rekenen. Bliikbaar
werken hun hersenen op het ritme
van hun mond. Desondanks wordt
er prttige strijd geleverd.
De stand na maandag 9 oktober
in scorepercentage is:
1e. Theo Boorsma 94%, 2e Gerrit
Boorsma 9O%, 3e. Johan Boorsma
77%,4e. Jouke de Jong 59%, 5e.
Nico de Haas 55%, 6e. Jan de
Roer - Gorri t 1/i-sser en Af f arduvvf t

van der Velde 5Q%, 7e. Jakob de
Boer 45%, 8e Jan de Haas 37%,
9e. Alexander v.d.Veen 36%,
10e Ids Groen 33%. 1l-e. Bart
Bouma 25%. 1,2e . Chris v. d. Goot

Wanneer je nog niet lid bent en
toch wilt dammen, vraag dan éán
Vga-de bovengeno.e.mde jqngenseven naar de-ti jd en "plaáts van
het dammen of kom naar
Bockamastraat 46 en geef je

id.(14 jeugddarnmers
voor een pl-aats

daar op a1s I
is wel weinig
als lJrsï1.

Ned.Bond v. Plattelandsvrouwen

Dinsdag 3 oktober, in een vol-
ledig bezette zaal , l-uisterden
wij naar de gloedvolle rede van
mevr. de Jong(Jantje III) de
knipster. Zij vertelde ons over
de oude tijden, waarin de knip-
kunst beoefend werd in diverse
1 anden , op verschi I l ende mani ._

ren. Ook ins ons land; in enkele
provincies was deze volkskunst
zelfs vermaard. Door de invloed
van vreemde overheersers-Franse
tijd, Duitse bezetting-kwam er
de klad in. Maar een paar voor*
trekkers houden rt vak in ere.
Daaronder verdient onze spreek-
ster wel- een eerste plaats.
Je kon aan afles merken met hoe-
rreal I 'i pf dc zi i rt vak beOefendu_J

en wi1 doorgeven, omdat heel
veel mensen er vreugde aan kun-
nen beleven. Tijdens haar le-
zíng Iiet zij veel prachtige
werkstukken de ronde doen. Ook
van haar eigen mooie werk was
veel te bezichtigen. Na de p -
ze leerde zij ons op de haarv
eigen vl-otte manier, enige een-
voudige knipsels te maken. Niet
voor niets werd zij de humeris-
tische knipster genoemd, in ver-
gelijk met anderen die meer ern-
stige motieven gebruiken. rt
h/as een prachtavond. De volgende
keer op 8 november vi-eren wij
ons eerste lustrum in de Skoen-
der. Dat zal gezellig worden.
Tot dan ! !' rt Bestuur.
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TAXI - CENTRALE

NÏEUWENHI'IS - IJLST

Sikko Sjaerdemalaan 10

NIEUW o5155-1900 NIEUW

b. g. g. SNEEK 0515O-18888

Z I EKENF OND SVERVOERD ER

SCHOOLVERVOER

TROUW- EN VOLGAUTO ' S

BEGRAFENI$VERENIGING ,,LAATSTE EER- TE IILST
Verzorghg van begrafeniseen of cremailes
voor ljlet e.o.
Ongeacht lidmaatsóap vorenlging, verzêkering
en nlet leden.
lleldingeo dag en naót bij onderetaand adree.
'1oor. alle Inllchtingen, advies, verrêkêring
;f lidrnaatectng

s j . NIEUhJENHUIS,
Sikko Sjaerdemalaan l-O
IJlst, teI 19O0, b,g.g.

(osrso) raeaae

I1ILEVEREN KOPIJ VOOR HET
VOLGENDE

KYPMANTSJE
UITERLIJK

14 NOVEMBER 1978

Per 1 november gewijzigde
openingstijden: Bij de ingang
van alle winkels ziet u de
nieuwe openingsti jden.

TE HUUR:

TAP I JTRE I N I G I NGSMACH I NES

om zelf uw tapijt schoon
te maken

Hij reinigt en verwijdert
aIle schoonmaak en vui|-
resten uit uw tapijt
(geen shampoorol ler)

Droogtijd: 3.00 uur

Tevens te huur:

SCHROB-, BOEN- en I/ATER-

ZUIGERS EN LADDERS

INLICHTINGEN

Telefoon 05155 - 1952

VERLOREN

I groene parkajas.
Terug te bezorgen bij:

J. de Haas
Julianastraat 12
IJ lst

Gean parkeermeters of parkeer-
schi'jven : In ïJf st i s PARKEREN
hefemaal c R A T I S !!!!



VAN DE CULTURELE RAAD IJLST.

ENKELE MEDEDELINGEN!
NOTEER ZE ALVAST! !

Z,ondag 12 november a.s. is er
rt in het

nu sfeervolte Mienskipsh0s. Hier-
over volgen nog nadere mededelin-
gen.
Vrijdag 1 dec. r" avonds is er een
optreGn vatr Cantare en een dans-
groep . Velen zul-len z ich nog het
succesvolle oPtreden van Cantare
het vorige seizoen herinneren. Wij

hebben gemeend hen nu een avond-
vulLend programma te moeten faten
verzorgen.
Dinsdag 19 dec. tenslotte komt
r!Tryatertr met een premiere naar
IJlst" Opgevoerd wordt dan ORA

ET LABORA.
Noteer deze data! ! ! Nadere mede-
delingen volgen.
In het kader van de IJlster. Zaken-
beurs organiseert de Cul-turele
Raad IJlst in samenwefking met
de groep Wymbritseradeel- van de
Rijkspolitie en de afdeling Sneek'
IJ1st, Wymbritseradeel van de Ve:i-
tig Verkeer Nederl-and oP 3 en 4
november a.s. tussen 8.30 en 12
uur een autokeuring in garage
Limburg. Gekeurd zullen worden de
verlichtlng en de banden. De keu-
ring op zich is kosteloos. Uiter-
aard moet u de kosten van het
verhelpen van eventuele manke-
menten wel zelf bekostigen.HoPe-
J-ijk zul1en vel-e autobezitters
van de geboden mogelijkheid ge-
bruik maken om hun wagen oP deze
onderdelen te faten controleren.

KOOPAVOND in ïJLST: Neem de tijd
en winkel extra gezellig!

VERSTANDIGER, KOPEN

S VEEL HANDIGER! !

&. WEES TOCH

IN IJLST ]

LIW BOODSCHAPPEN IN IJLST
VERGAARD, IS BENZ]NE. GESPAARD!

GEBOREN:
Roef Christiaan' zn.v.E.A.B.
Kool en M.A.H. Bos;
Albertus, zn.v.N.G. Groenen-
dal en B. Koops;
Freerk, zn.v.G. de Leeuw en
M. Schuurmans I

Janny, dr.v.G. de Jong en
F.T. Schilstral
Kornef is Albert t zrr.v.K.Hof-
nan en A.J.C. Zwaagmanl
Trudy Fronica, dr.v.G.J.van
der Vel-de en R.J. Bos;
Tiedo Jan , zrt.v . G. Groenevel-d
en G.A. Kroese.
ONDERTROUWD: GEEN.

GEHUWB:
KLaas Ybema en Foekje Zijs-
Iing, Wijckel;
Dirk Kooistra en Johanna de
Boer, Longerhouwl
Pier de Jong en Maria Rinia'
Woudsend;
Jan Koopmans en Antje Geiske
Buwaldar Joute.
OVERLEDEN:
mevr. Maaike Kuperus' 69 jr.'
w.v.B.Westerdiik;
mevr.Meindertje Schotanus'
64 jr.e.v.U.Hofstra;
de heer Pieter Speerstra' 61
jr.e.v.H.Si jbesma;
Afke E.IJsselstein,3 jr. dr.
v.W.IJsselstei-n en E.Hooghiemstra.

Ou
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Stà n f riss
Vot I e yb a I

let volleybalseizoen is weer begon-
-ren. De trainingen draaien weer en
le toernooien en komPetities zijn
i/eer losgebarsten. Zo startte Stàn-
fries, afd. volleybal oP 9 sePtem-
rer j.1. met een mix-volfeybaltoer-
rooi, ook mede bedoeld voor nieuw
ingezetenen en diegenen welke met
)nze vereniging kennis wilden ma-
{en. Van velen werd van deze moge-
tijkheid gebruik gemaakt. Primair
ras gesteld: de volleybalsPort als
rekreatiesport. 8o speelden die dag
le diverse teams in samenstellingen
net een tweetal- heren, een tweetal
jeugdleden en een tweetal darnes.
Er werd bijzonder leuk gesPeeld
en dat was uiteindelijk ook de be-
ioeling, evenals het de bedoeling
r\ras onze Prachtige sPortzaal I'de
ítherne" (uitermate geschikt voor
'rolleybal) ook op zaterdag tot zijn
recht te doen komen. Wie de win-
naars werden is minder belangrijk'
doch gezien het feit ' dat er deze
keer geen prijzen te behalen waren
vermelden wij even de namen van de
winnaars: A. Alberda' H. Visserjr. '
Mw. Bakker' mej.K. de Jong' nevr.
T. Visser eb mw. J. van Houten.
Ere wi-e ere toekomt! Voor de goede
orde vermelden wij onderStaand
nog even de trainingstijden:
IEDERE DINSDAG VAN
17.OO-18.O0 jongens en meisjes

tot 1-5 jaar;
18.0O-19.00 dames 16-20 jaar;
19.O0-20.00 dames rekreatie;
20.OO-21 .O0 dames konpetiti e;
2I.OO-22.30 heren rekreatie en

kompetitie.

Gezlen de opkomst der leden
bezit het volleyball-en in
IJlst een gewaarborgde toe-
komst. Aangezien iedere ver-
eniging ook wef eens wil to-
nen wat ze op de trainingen
geleerd hebben, treedt Stàn-
fries volleybal o.a. op in
de z. g .rekreati e-kompetiti e,
welke vrijdagsavonds 1- x per
14 dagen in de sportzaal rrde

ítherne" wordt gehouden. 2
dames en 2 heren teams zijn
ingeschreven,. Deze kompetitie
is gestart op 2O oktober,
verdere speeldata zijn: 10
nov., L7 nov., 1 dec., 15 v
dec., 5 jan., enz.
Het loont best de moeite dit
sfeervol- gebeuren eens te
komen bekijken IJlsters !

Verdere op het programna
staande happenings: 28 ok-
tober a.s. : LUSTRUMTOERNOOI
met aansluitend FEESTAVOND
met orkest, in de maand de-
cember ons bekende SNERTTOER-
NOOI waarover u nog nader
wordt geïnformeerd. Uiteraard
behoort bij het volleyba1 ook
een scheidsrechter te zijn.
NEVOBO, afd. Sneek vraagt
liefhebbers om de scheids-
rechterscursus te gaan volge*.
Inl ichtingen omtrent lidmaa$,v
schap van onze vereniging en
eventuefe adspirant scheids-
rechters kunnen worden ver-
kregen bij onze sekretaresse:
G. de Jong-Bekema, W.M. Oppe-
dijkstraat 26, Belangstelfen-
den kunnen dinsdagsavonds
gratis 1 x meetrainen alvorens
tot l-idmaatschap nver te gaan I

Tot slot: onze volleybalafde-
ling zit dringend verlegen om
enig kader. vervolg zie b1 . z ll.



vervol-g van bIz.lo.
Enkele huidige bestuursfeden
menen dat hun tijd om de zaken
aan aktieve jongere opvolgers
over te doen is aangebroken.
Gegadigden voor een organiserend
begeleidend en gezellig bestuurs-
funktiertje gaarne melden bij onze
sekretaresse !

Tot zover dit bericht van het vol-
lê1rhA I f'r'ónt Stànfpiqg.

Wij wensen een ieder een in alle
opzichten sportief seizoen
'78/79 toe !

KURSUS FRIES VOOR NIET-FRIESTA-
'.I GE N.

Steeds meer niet-Friestaligen
komen wonen in de Friese steden
en dorpen. feder jaar volgen
honderden van hen een kursus
Fries voor niet-Friestal-igen om

het Fries nier alleen goed te
leren verstaan, naar het ook te
feren lezen en liefst ook spre-
ken. Voor wie hier niet afleen
wil wonen, maar zich ook thuis
wil voelen, is het aan te beve-
len Fries te feren.
Wanneer zich tenminste tien kur-
sisten aanmelden, wordt ook in
IJlst een kursus Fries voor
niet-Friestaligen gegeven. De
kursus duurt ongeveer 20 weken

, 1,% tot 2 uren per week) en
wordt gegeven op een zo moge-
lijk in onderling overleg vast
te stellen avond.
Het cursusgeld bedraagt slechts
f. 70 r-- p€r persoon voor de ge-
hele cursus, waar nog+f,2Q r--
bi j komt voor l-eermiddelen.
Opgave bij mevr. Tichelaar,
jonker Rispensstraat L, IJ1st,
tel- . : 1486.

BEZOEKT DE IJLSTER ZAKENBEURS

NED. CHR. VROUWENBOND.

De N.C.V.B.hie1d op 28 sept.
haar eerste vergadering in het
nieuwe seizoen in De Skoender.
onder leiding van mevr.Tiche-
laar-Westra. De meditatie was
gekozen uit Matth. 5 : 1 - 9,
met als onderwerp: Oorlog en
Vrede .

Na het fezen van de notulen
en een reisverslag over het
gehouden reisje naar 'd Hee-
renberg op 5 sept., was het
woord aan mevr. Kijlstra-Smit
uit Drachten. Zij sprak over
het onderwerp: "Christen zijn
in een veranderende wereld".
Wij leven, aldus spreekster,
ín een wereld, waarin veel
verandert op alferlei gebied.
Hpn I s ên- drê hl i ift ê6 Fnn",t slv -- -.,rv
is: Jezus Christus. In Zijn
Naam moeten we de strijd nieL
schuwen en ons nuchter opstel-
len en proberen het goede en
het kwade te onderscheíden.
Vt/ij moeten ons toetsen aan de
Bijbel, lylg durven zeggen in
bepaalde situaties, die tegen
Gods bedoeling zijn. Na deze
boeiende Iezíng werd hierover
nog druk gediscusieerd en vele
tongen werden losgemaakt.Mede-
delingen werden gedaan over de
te houden bloemschikcursus.
Enkele nieuwe Ieden werden
welkom geheten.
De e.v.vergadering is op don-
derdag 26 oktober in het ver-
nieuwde Mienskipsh0s, in sarnen-
werking met de Chr.Plattefands-
vrouwen. Mevr. Teitsma-Siccama
komt dan voor ons decfameren.
Gasten hartelijk welkom.

OP 3 EN 4 NOVEMBER A.S.
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UW WINTERVOORDEEL BIJ AANKOOP VAN EEN

I!.LUXAFLEXI' ZONNE SCF{ERM . .,.,,

Minder kosten door GRATIS opmeten en montereri.

Voor een nieuw tapijt kunnen wlj u alle bekende merken
leveren o.a. BERGOSS - DESSO - LARGO en PARADE.

Altes vakkundig gelegd. Kamers GRATIS! !

Fa. Gebr. BERGSTRA.

Inlichtingen: H. Bergstra
Buséstraat 28
tel . : l-849.
ÏJLST

NEDERLANDSCHE MIDDENSTANDSBANK
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lovahlg voor B.F{.,s en step-ins.
Dit KWALITEITSMERK voldoet aan de eisen welke de dames stel.Len.
Diverse kl-euren, ook zwart.
Ook voor tieners. Haal vlug een paar op zicht.
Iedere dag ontvangen wij momenteel prachtlge nachtjaponnen
en pyamars o.a. tricot, polyester en ffanel.

,,IJLSTER WARE I\HUIS''
M. VAN DER VEEN
Galamagracht 5 en 8, IJlst, tel. 1229

AFDELING SPORTARTIKELEN

QUICK voetbalschoenen
IJ.V. C. - voetbalshirts
Sportkousen met witte ring
T enni ss okk en
QUICK zaalsport, training en vrijetijdschoenen.
ADIDAS sportkleding' beenbeschermers
Trainingspakken, losse trainingsbroeken
Dames turnbroeken, dikke maillots.
Losse noppen voor voetbalschoenen.
RE GENPAKKEN

LOSSE JACKS EN LOSSE BROEKEN

Bij AANSCHAF van SPORTARTIKELEN ontvangt u een
SPORT CHEQUE welke u bij de penningmeester van de
voetbalvereniging kunt infeveren. Deze ontvangt er dan
weer geld voor terug bij ons.

KOOPAVOND

Vanaf donderdag 2 NOVEMBER van
Deze avond SINT NIKOLAASBONNEN
ontvangt u DUBBEL! !

\lJij zijn op MAANDAGMORGEN OPEN,

maar op WOENSDAGMIDDAG GESLOTEN

7 - 9 UUR!!
en onze SPAARZEGELS

,,llloter u)arenhuio
Galamagracht 5 en 8 - lJlst



@ ELOEMEN EN PLANTEN

@ BLOEMSIERKUNST

@ TIIINCENTRUM

@ TUINARCHITEKTUUR

@ I]IT ALLES IN UW ''EIGFJI] STAD''

i]IJ

Dfl IIAAS

B LOEMEN

STADS LAAN

TEL.: L2O5

Itf '

I

Doch mei oan 'e nije aksje bij SRV
en sparje de Pinkeltsje-plaetsjes
foar de bern.
fn boekje der rt de plaetsjes
ynplakt moatte kost mar

f . l_,95

Dizze wike yn oanbieding:
SRV SINAS O,89 2 pJ"aetsjes
BIOTEX bl-auw 2 kg. 8,48 4 plaetsjes
SUPRA koffie 3,75 2 plaetsjes
CALVÉ pindakaas 2,49 2 plaetsjes
UNOX keurpak rookworst 2,39 2 plaetsjes
UNOX erwtensoep J-/l- 2.29 2 plaetsjes
Eltse wike wer oare artikels der 't de plaetsjes by
binne.
Sjuch ris foldersl ! ! t

Jou molkboer,

N. Waltje
ti11.: 1397

P.S. De iepeningstiden fan re winkel bluiwe geJ-yk
mei novimber! !

iufuelservice
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NlEUWS UIT N]J YLOSTINS.

Donderdag 20 september 's morgens
om half negen was het dan zo ver.
Met ztn allen als.bewoners van Nij
Ylostlns een hele dag uit varen
richting Eernewoude. De reis was te
ver oÍn vanui t IJ ls t daar naar to e ,

naar na wat telefoontjes waren er
zomaar 20 chauffeurs bereid om de
rnensen naar Sneek te brengen en

's avonds ook weer op te halen.
Van Sneek werd om 9 uur begonnen
aan de reis naar Eernewoude, Houke-
sloot en toen over het Sneekermeer.
Meinte rs Griet (onze werkster)keek
al- wat bang, want de golven waren
nogal hoog maar het ging verder
zonder zeeziekte naar Grouw. Kof-
fie met wat er bii tiidens het
varen. De stemming prima en het
weer niet minder.
Langs het Princehof. Prachtig
mooi is het daar. De schiPPer
kende de omgeving op zijn duimPje.
Ri-chting Hotel Bakker, waar een
koffietafel voor ons klaar stond.
De obers sjouwden soeP kroketten,
koffie en alles wat er bij hoort
aan. Ea de tafel werd eer aan ge-
daan dat kan ik u verzekeren.
Om 2 uur, nadat de nodige kaarSen
enz. naar vrienden en bekenden
waren gestuurd, scheepten wij ons
weer in voor de thuisreis. De rou-
te naar Grouw ging nu langs andere
wateren en vanuit Grouw , Terhorne
weer naar Sneekr waar weer een
aantal chauffeurs klaar stond om

ons weer naar Nii Ylostins terug
te brengen.
Het was een prachtlge dag. Ieder-
enn heeft genoten en namens ons
al-1en, iedereen hartefijk be-
dankt die deze dag mogelijk
hebben gemaakt.

Het is de bedoeling dat wij
op zaterdag 25 november a.s.
weer de haast traditionele
bazar houden t.b.v. de afd.
handenarbeid jn Nij Ylostins
Er zÍjn weer heel veel zelí
genaakte goederen, die te
koop worden aangeboden, plus
vele attrakties. In het vol-
gende Kyprnantsje komen wij
er op terug, maar dan weet
u de datum al vast.

v. Slooten.

AAN DE INWONERS VAN DE
GEMEENTE IJLST.

Zoafs u zich misschien nog
herinnert heeft het CDA varr
ïJ1st haar kiezers in haar
verki ez ingsprogramma beloofld
dat u als kiezer van dat CDA

recht had op inspraak in zijr
totaliteit. Ook in het poli-
tiek café enkele dagen voor
de gemeenteraadsverkiezingen
is door de lijstaanvoerder
en de Eraktievoorzltter die
toen mede deel- ui tmaakten
van het forum over deze zaket
gesproken, eh van CDA=kant
is toen beloofd dat u t.z.t.
meer van ons zou horen over
de methode van inspraak voor
de burgers en burgeressen ui.
onze gemeente.
Wfj hebben gemeend niet over
te moeten gaan door middel
van een spreekuur waar de
fraktieleden dan aanwezig
zouden zijn, maar meenden
wi j u op de vo lgen de rnan i er
van dienst te kunnen zijn.

zíe b]z. t á.
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vervolg van b1z.l5.
'Wilt u graag rn"et- é-á'der-"CDA-raads-
feden spreken, dan kunt u kontakt
opnemen met dhr. S. Wassenaar,
Jan Nooitgedagtstraat 25, te1.:
1596, fraktj"evoorzitter van her
CDA.
Dhr. Wassenaar kan en wil dan in
overl-eg met de andere f eden u
graag van dienst zijn, iedere
werkdag 's avonds tussen 7 en 8
uur is dhr. Wassenaar meestal op
bovengenoemd adres te bereiken.

Fraktie en bestuur
van het C.D.A.

ÏNGEZONDEN

IJlst wordt zo langzamerhand een
vri j grote stad, Dat brengt rnet
zich mee (gelukkig) dat er op a}-
ler}ei gebied veel vergaderingen,
cursussen, culturel-e evenementen,
vrouwenbonden, voetbalavonden,
E.H.B.O. en noemt u zelf .maar
verder op rs avonds worden ge-
houden. Nu dan het Mienskipsh0s
ook weer mee gaat draaien, wat
de accommodatie betreft betekent
dit mede dat veel geplande avonden
van veel verenigingen op dezelfde
datum worden gehouden, betekent
meteen dat een aantal mensen vaak
moet kiezen tussen 2 ja zelfs soms
3 dingen op é6n avond tegelijk.
Jammer voor de vergadering of
wat het maar is, waar je dan niet
kan zijn en ook jammer voor de
besturen of organisaties die een
dergelijke avond organiseren
want er missen er veel-.

van ons allen deze data te
.fege1,en.. 4qnnen wi.j .-er..rnet. el-
káar níét wàt aan doen dai'wii
hier verandering in brengen,
misschien dat de Culturele Raad
van IJlst het nog eens wil
proberen.

v. Slooten.

KYPMANTSJES.

GEVONDEN

Op 2I september tijdens de
C . J . V. -dropping te Gaasterl_and :
een groene Parkajas, maat j_76.

F. Boschma,
Ylostinslaan 34,

tel. : IZI7.

VERMIST

Wie heeft ons Cypers katertje
Mischj a gezien?
3 mnd.oud, wit befje en
achterpootjes witte sokjes.

C. Hagens, De Fjfirslach I,
te1. : 7704-

NÏEUWS VAN HET SCHAAKFRONT

Donderdag 21 sept. j . J_ . werd
het schaakseizoen van de schaak-
c1ub f Jlst e.o. weer geopend
mèt een gongwedstrijd, die zeer
in de smaak viel. Na elf par-
tijen te hebben gespeeld kwam
a]s eerste ui t de bus H. v . d .
Muizenberg met een score van
B punten, tweede werd p.van
Scheltinga met 772 en derde
R. Abma met 7 punten.

Enkele jaren geleden is dacht ik Een week rater begon de jeugd
afgesproken, dat de Culturele ook weer; aan belangstelling
Raad van rJlst zou trachten een en enthousiasme geen gebrek.soort agendabureau aan te stellen we hebben momenteel 24 jeugdige
ilie zou proberen met goede wi1 schakers zodat ru voo" óuz.

vervolg blz. [8.
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JACHTWERF

,,DE

uirkiik-

W.J.van der Velde
lJl-st - Sneekerpad 6

telefoon: O5155-1351

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

16 n2 B.M.-ers
roe iboten

Verder een rusti-ge 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. O' VARKENS-
VLEES

Alles gesorteerd en verpakt zonder extra kosten.

Praat of bel even met

$lagerii t fiilstn

demrdmlmarkt

Kruidenienswaren
groenten en fruit

I
I
t
t
,
c

Vers vfees en vleegwaren

brood en gebak

diepvries
enz., enz.ll
SPECIALE DROGISTERIJ

EN KOSMETICA-AFDELING

LET OP

ONZE

WEKELIJKSE FOLDERI I I

SPEERS
VOORD

MAR

Stads Iaan 2,

T R AIS

EEL-
K TI

tel.: 72Ot>

telefoonl309
ADVERTEER ïN DlT BLAD !



vervolg van blz. lL.
afdeling volgeboekt zijn.

lu.

Door vertrek of om andere redenen
rnoesten enkele feden bedanken.Ge-
lukkig meldden zich ook weer een
paar nieuwe leden aan. Jammer voor
henzelf en voor de club zijn door
ziekte 2 leden voorlopig uitge-
schakeld; we wensen hen inmiddels
hen voorspoedig herstel toe.
Eén en ander is de oorzaak dat we
momenteêl- met 12 man schaken, wat
eigenlijk te weinig is.
Wie komt onze gelederen versterken?
U bent elke donderdagavond om

8 uur welkom bij ons in het Wapen
van IJlst

Het bestuur.

GEZELLI GE JAARVE RGADER ING
afd. IJlst.

C.P.B.,

De C.P.B., afd.fJlst hield haar
jaarvergadering op 21 sept.1-978
fs avonds I uur in de Skoender te
IJlst. Alle aanwezigen werden hart
l-ijk wel-kom geheten. Er werd nu
eerst gezongen van lied 4O de ver-
zen L en 2, hierna volgde gebed en
meditatie. Na het lezen van de no-
tulen en het jaarverslag door de
secretaresse, gaf de penningmees-
teresse een uiteenzetting van het
financië1e gedeelte. Haar werd
decharge verleend. Tot nieuwe be-
stuursleden werden gekozen mevr.
Schraa, Geeuwkade en mevr.l/eiland,
Ylostinsl"aan. f n de pauze werd
koffle met oranjekoek geserveerd.
Na de pauze was het woord aan mevr
van der Weerd (pres.van het pro-
vinciaal bestuur) en mevr.Menso-
nides. Deze vertelde op een leuke
manier over het hoe en waarom van
de U.P.B. Dít a1les werd afgeslo-
ten met een kwis.

PROGRAMMA 1978/1979.

26 okt. Gezamenlijke avond met
de N.C.V.B., verzorgd door
mevr.Tijtsma uit Stiens met
een humoristisch programma.
16nov. Boekbespreking door
mevr. Gerbrandy uit Nj-j1and.
(titel Danseres zonder benen).
21dec. Kerstwijding.
l8i an79. Demonstratieavond?
woensdag 21 febr. rs avonds
wordt er een excursie gemaakt
naar de grote meubeltoonzalen
van ttHome Centrumrt Wolvega.
l-5 ynaart. Stichting huishou
1i-jke voorlichting o.a. tipY
voor alfes in uw huis, met
een ]euke kwis.
woensdag 25 apri1. Modeshow.
Het programma zÍet er weer
aantrekkelijk uit. Nieuwe
leden zijn hartelijk wel-kom.

secr. : J .Osinga-Bijstra
te1.: 05l-55-1478.

BASKETBALL ÏN ]JLST?

Enkele jeugdige fJlsters heb-
ben het initiatief genomen om

te komen tot de oprJ"chting van
een basketballvereniging in
IJIst, indien hiervoor bij
de IJI-ster ingezetenen ten-
minste voldoende belangste1:/'
ling bestaat.
Zíj, die inderdaad belangstel-
ling hebben voor deze tak van
sport worden verzocht zich te
wenden tot Jan Huisman, Ee-
gracht 37 of Ane van Schel-
tlnga, Uilenburg 31.

Ook voor u:
in IJlst!!!!

een koopavond
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DeBon@
iseromutèdienen

De BondssPaarbank is een

moderne, komPlete bank, waar u
terecht kunt vóor al uw geldzaken'
Toch is er iets dat haar onderscheidt
van de andere grote banken"Umerkt
dat aan de hulpvaardigheid en aan

de snelle service.Er is geen bank,
waar ook op drukke dagen de wacht-
tiiden zokortzlin.- 

De BondssPaarbankkan
namelijk veel geld besteden aan
voldoende kantoren met uitstekend
geschoold personeel en aan de

áodernstsapparatuur. Want de

Bondsspaarbank is een stichting.
zonder winstoogmerk. Een stichting
heeft geen aandeelhouders, aan wie
winstïtoet worden uitgekeerd' Die
winst kan nu gebruikt worden voor
service-verbetering en de kliënten
profiteren daarvan.Of ze nu veel of
weinig geld hebben.Alle kliënten'

gioót of klein, jong of oud,- krijgen de volle aandacht
voor al hun zaken.

II tt SPTNDETTJE''

voor verkoop van:

Finse- en Griekse weefgarens
handgesponnen schapewol
evt. met natuurprodukten

geverfd.
kinderkleert j es ui t f ol-kf ore
stofjes vanaf Í 9,--.
Bij aankoop splnnewiel
(diverse merken o.a.

HACO
FINLANDIA )

GRATIS SPINLES
( in overleg)

VANAF f 245,--.
Er zijn nog enige plaatsen
vrij voor de basiscursus
weven op 2 schachtsgetouwtje

(maximaal B personen)
Ook theorieles -

bindingsleer.

INLICHT]NGEN:

GALAMAGRACHT 21

te1. : 1683

Bij de bank
-voor alle mensen.

BONDSSPAARBANK
IJLST

Stadslaan 51.
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ïot uïrydienst
rnet alles ïilaar u maar ooit
h bank v{Dor nodig leebt.

SPAREII O PRIVÉREKENING
VAKANTIERETZEN o BUITENIANDS GELD e

VERZEKERTNGEN e ídypOTH erenrï-.
PERSOON LtJKE, LENTNGEN c

FINANCtERtNGEN o
BELËGGINGEN o BEWAARGEVING e

debankworierJenen



_--@
EXCELSIOR stoÍzuiger

/:o,oz

Vq^ / t4 u.

P 2s/,- u*, P 7g.- Fot
AEG broodrooster

f s!'so

,--
r-------1tlll
I AEG wasautomaat
I rype TURNAMAT-SL
| (bÍrrto / 1587,00)b
fr ,ettrrezn,9rs re,{ '/

il, / //t9. -

stof:ulger

7,t9--

/n/'+,
ÊEN

P,?{t

/

7p/€oQ
?tepv,c/EsrtsTt---

lannzaa/
/(sq'=

n,f sg;re
/tL bó0./r__ / _r":

Sljperda - lJtst
Vcrwarming en Sanitrir - Clpvron-deahr
Stadelaan 2A - Telefoon OSISS-|224

lS. *|Er rpcBN€ yex !%89 g, /í pE e:!2(!P3!C
ZêrE?Dêc-avoNDí orr í.oo uuc 6€SloTEN



Voor a1 uw schildersartikelen
Tevens het adres voor uw: I aarzen

kJ ompen

mui I en

hobbys choenen

!!!De winterschilder is er weer!

Inlichtingen bij:

J. G. de Vrles
SCHILDER. EN BEHANGERSBEDRIJF

IJLST - Galamagracht l3

Nog tot 31 oktober a.s.:
Bij aankooP van f 20,00 aan

DE ERYSKE SKRTT]WERSKALTNDER

FR I ESE BOEKEN,
(nornrale priis f 7,50) GRATTS

Een kLeine greep uit onze koLLektie Friese boeken:
J. A. Vissàher: De leafde giet nea forlen f 12,90
R. v.d. Velde: De houn sil om j im byl je '' 14,90
G.R. Groustra: De slach by Starum " 19,90
Wiersizzerii fan alde Foekje fan Heech oan
de Fryske fammen: Piter Jelles

Nije Jeugdboeken:
H. Hengst-Kars: De HikkesPringer
H, v.d. Heer : Hup suPen grotten brij

nahturLíjk
bij vïssqR

VISSER-IJLST
BOET.XAHÍOONBO€K- EN FOÍOHAT{OÊ
MERKspE€LGoED - xLnr-orrseronuixeau

Galamagracht I Tel 05155-1318

" 8r50

/ 10,00
rr 15,00

u
NS

WRW' BOEI(EN EN TÏJDSCHRIFTEN, FOTOARTIKELEN :

Kom nu alvast ideeën opdoen voor Sinterklaas. Kom gerust even
rondkijken en informeren. Het is nu nog rustig:
Dit kunt u uiteraard ook doen oP

de komende BEURS, waar wij ook met
een stand aanwezig zijn.
Het loont de moeite om daar eens een
kijkje te nemen naar de vele nieuwtje
en aantrekkel i jke beurskort i ngen I
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