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25 NOVEMBER A.S.: SINTERKLAAS BEZOEKT IJLST! !

stantie al1een
de kleuters een
gratis toegangs-

bewijs ontvangen.
Zijn er nog pl aat-
sen beschikbaar,
dan kunnen nog
enkele kinderen

van6à7jaar
een kaartje krij-

gen. De Sint zal
enige kinderen bij
zich roepen om ge-
zamenlijk een

'loiÁia J-o -i^a- '.,d,en
Zaterdagmiddag 25 november a.s.
zal Sint Nicolaas IJlst bezoe-
ken. Om 14.00 uur arriveert de
boot van de goede Sint met een
aantal Zwarte Pieten bij de op-
haalbrug over De Geeuw. Na een
korte rondrit door lJlst en een
eventuele ontvangst begeeft de
goedkeilig man zich naar het
MienskipshOs, waar plus minus
20O kinderen vo1 verwachting
naar hem uit zuflen kijken.
Gezien het beperkte aantaf
plaatsen zullen in eerste in-

en een gezellig praatje
te haken. Tensl-otte zul1en
Sinterkfaas en zijn Pieten
persoonlijk surprises uitrei -
ken aan alle kinderen. De
kaartjes voor deze middag
zul1en vi-a de scholen ver-
spreid worden en eventueel
zullen aan de ingang van de
zaaT nog kaartjes verkrijg-
baar zijn. De zaal van het
Mienskipsh0s zal om 14.00
uur geopend zijn. ttiteraard
z ul- 1en eers t all e ki nderen
de binnenkomst van de Sint op
zijn schi-p wi1len zien.



dffiGïiffii. t "Thermopane begla-1:1o"o ' rntussen j-s elke sugges-
zirtgtt t.b.v.onze leden in t'De Ratrrtie van uw kant welkom'

v&tlr

huflscflgemar@m flfinst

INKOOPAKTIE.

lijkt een succes te gaan worden.
Reeds deze - of voJ-gende - maand
wordt een begin gemaakt met het
aanbrengen van thermopane begla-
zing in de woningen van een vijf-
tiental leden in trDe Ratrr.
Voor een eventuele aanschaf van
Cubbele beglazing in 1979 is de
belangstelling nóg groter. Tot
cp dit moment hebben zich zotn
uijfentwintig leden gemeld.
3pgave voor het aanbrengen van
thermopane beglazing (nog) in
1978 is niet meer mogelijk. Wel
kunt u zich nog inschrijven (vrij-
olijvend) voor L979.

ONDERHOUDSABONNEMENT c .v.

te geven vóór 25 november.
Verder wi11en we nog vermelden
dat na onze ledenwerfaktie i-n
/De Rat" het ledenbestand van
19O tot 23O is uitgebreid. Het
spreekt bijna vanzel-f dat het be-
stuur elke inkoopaktie - en die
hoeft dan niet altijd "Ratgebondenrl
be zijn - van harte zal ondersteu-
nén en begeleiden.
lyqflveqgt- !r qens welkeleden er voor uw wijk

aanwezig zijn. Als er zich ean
groep van tenminste zeven leden
bij het bestuur meldt, kunnen
we gezamenlijke offertes aanvra-
gen en vergelijken.
Tot slot vermelden we nog voor
onze nieuwe leden intrDe Ratrr
dat in het voorjaar 1979 een
bulletin zaT verschijnen, waarin
zo mogelijk nieuwe voorstellen
worden gedaan m.b .t.koóperatieve

Het bestuur.
Inlichtingen: V
P. J.M.Hoogeveen, Galamagracht
nr. 24, tel. 1677.
R. Pais, Ylostinlsnaan 67,
te1. 1660.

GEACHTE BOEKENVRIENDEN

De C.J.V.-bibliotheek is plus
minus 2 jaar geleden gestopt
met het uitfenen van boeken,
vanwege de Bibliobua en de te
geringe subsidie.
Op zaterdag 25 november kunnen
leden en oudleden van de C.J.V.
boeken uit de C.J.V.-bÍbliotheek

rs avonds van 20.00 uur tot
21.30 uur. Er zijn o.a.jeugd-
boeken, romans, Friese boeken.

Het bestuur van de
C.J.V. te IJlst.

KOOP UW SINTERKLAAS_
KOPEN BIJ DE PLAATSELIJKE
MIDDENSTAND.

fok hiervoor hebben we een belang-1open. ZATERDAG 2 december is
nijke groepskorting gekregen. Tot er algehele verkoping voor alle
Cusver hebben zich hiervoor zorn belangstellenden. De boeken
vijfentwintig leden aangemeld. verkoop vindt plaats in de Vn-
Het is nog mogelijk u alsnog op. sistorie van de Herv.Kerk.

( g8F8ài.ik-



NED.BOND VAN PLATTELANDSVROUWEN

werd, verhoogden de prettige
stemming. Door de leden van rt
eerste bestuur werden een vijf-

\- tal zeer t'nuttige" cadeautjes
geschonken. En bovendien werd

koffie er naar kijken.
It plan viel geweldig in de
smaak en zal door die eerste
vijf georganiseerd worden. Ook

't Bingospel, met de aardige
cadeautjes, verwekte veel hila-
riteit.
Zoal-s gezegd - ook deze derde
avond in dit seizoen was een

r buitengewoon goede avond. Geen\/ wonder dat er tientallen nieuwe
]eden verwelkomd kunnen worden.
Volgende avond, 14 december,
wordt een muzlekavond, m.m.v.
de heer Pruiksma. Dat wordt dan
zeker iets fijns.

Het bestuur

C.P.B. en N.C.V.B., afd.IJLST

3
heel verbouwde Mienskipshfis,
Vanwege de verbouwing kon deze

Woensdag 8 november hielden wi.i avond niet in september gehou-
ter ere van ons vijfjarig jubi- den worden. Mevr. Mumsen-LÍeuwma
leum een wat feestelijke fondue- pres.N.C.V.B. opende de avond
avond. Nu, 't vele werk dat dsalJnet een welkomstwoord; speciaal
voor vooraf gedaan moest worden, welkom werd geheten mevr.Siccama-
is wel beloond geworden. rt Was Teitsma, voordrachtskunstenares
een knalavond. De geze]1ig ver- uit Stiens. Nadat de presidente
sierde zaai-, de rÍjk voorziene een meditatie had gehouden over
tafels, die all-e eer aangedaan de roeping van Abraham' liet

door hen een alleraardigst idee Simon Carmiggelt ' Ina Boudier-
naar voren gebracht, n.l. een Bakker, Paulus Akkerman en
gezamelijke tocht naar rt ijs- Hylkje Goegna. Met een dank-
paviljoen 1n Heerenveen (schaat- woord aan mevr. Si'ccama werd de

sen onder Ieiding van A.Keulen- avond gesloten door mevr.Hoek-
Deelstra) meedoen, of onderrt stra-v.d.Steenisr pres.van de
gebruik van een gezellig kopje C'P'B'

mevr. Sj-ccama de talrijke aan-
wezigen genieten van het geva-
rieerde programma dat zij bracht,
Zij droeg gedichten en verhalen
voor van o. a. Annie M. G. Schmidt,

De volgende vergadering van de
N.C.V.B. zal worden gehouden op
donderdag 23 november. De heer
Dull tot Backenhagen zal dan een
lezing houden over de geschie-
denis van ons eigen stedeke
IJlst. Gasten zijn hartelijk
we fkom .

INLEVEREN KOPIJ

VOLGENDE KYPMANTSJE

UITERLIJK

]-2 DECEMBER 1978

0p 26 oktober j .1 .

C.P.B. en N.U.V.B.
1i jke 'rstartavond "

hielden de
een gezamen-
in het ge-



+
COLLECTE-OPBRENGST

De coflecte uoor het Blindente-
huis "sonneheerdtrr Ermelo heeft
in IJlst opgebracht f. 510'--.
Aan de gevers onze dank ! ! !

U]TSLAG VERLOTING

UÍts1ag verloting van de bazar
geho,uden op 29 september in de
Schaapskooi .
Hoofdprijs : W.l,luisman' Eegracht.
1-e pr. J.Bijleveld-Ravensberg'
Woerden I
2e pr. Hilarides, Stadslaanl
3e pr. S. Postma, SÉeek;
4e pr. T.v.d.Wal-Herrema-Stads-
1aan.

De naam van de pop was Jildau,

Sneek.

Buitenboordmotor gewonnen door

Jisk Schuurmans, Het Zouw.

Aantaf bonen in de fles was 1856
geraden door Marius v.Scheltinga'
Ylostinsl-aan.
Wie heeft lot nr. 1l-3 van de
sprei? Af te halen bij mevr.
Wierda-Kooistra, Zevenpel-sen 20.

JEUGDDAMMEN

Sneldammen is troef en menig
jeugdig dammer heeft ondervonden
dat vingervlugheid (aanraken 1s
schuiven) resulteert in verlies.
Stand na 6 november:
1 . Theo Boorsma 1-8-34 p.
2. Gerrit Boorsma 20-35 p.
3. Johan Boorsma 1,8-24 o.

4. Jan de Boer en
Jouke de Jong 21"-26

5. Nico de Haas ?O-23
6. Gorrit Visser 2O-2O
7. Jakob de Boer ?6-26
8. Alexander v.d.Veen 25-23
9. Ids Groen 20-18
10.A11ard v.d.Velde ?5-22
11.Jan de Haas L6-I4
12.Bart Bouma
l-3.Peter de Haas
L4. Henk Mumsen
l-5.Jaco de Vries

z4-LL
9-4
6-2
6-O

p.
p.
p.
p.
p.
p.
p.
p.
p.

v.

DRUMEAND IJLST ???

geraden door J.de Jong-Cnossen' Wat scheelt er toch aan? Is er

Ja, hier moeten we heLaas vraag-
tekens achter plaatsen, want we
zitten in IJlst weer eens zonder
een drumband. Ja, !9Wr wêDl
dit is echt niet de eerste keer.

geen animo meer voor een Drum-
band? Het bestuur van de opge-

nieuwe drumband. Hoewel wijzelf
ook om nieuwe leden zitten te
springen, gezien onze aktie met
de huis-aan-huis verspreide fol-
ders, willen we proberen om ook
nieuwe leden voor een drumband
te krijgen. We hebben al kon kt
gehad met iemand die misschiH
wef instructeur wi1 worden. We

moeten nog plaats zien te vinden
voor geschikte betaalbare oefen-
ruimte, maar vooral r voldoende
nieuwe leden. Jongens en meisjes
vanaf 13 jaar, praat eens met
Jakob Nooitgedagt, Geeuwkade 3.
Eie kan en wil jullie wel in-
lichtingen geven hoe het toe-
gaat in een Drumband.

H. Elsinga, Sikko Sjaerdemalaan. heven drumband stopt er mee en
geeft nu ons een kans om te ko-

Lampje in de bofferd geraden doorr"n tot oprichting van een

rTvervolg blz
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W.J.van der Velde
IJlst - Sneekerpad 6
telefoon; O5155-1351

Nieuwbouw van stàlen 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.

rl

de uoordeelmarkt
Vcior a I rrw:

Kruidenierswaren
groenten en fruit

Vers vl-ees en vl-eeswaren

brood en gebak

diepvries
enz., enz.tl
SPECIALE DROGISTERIJ

EN KOSMETICA-AFDELING

LET OP

ONZE

WEKELIJKSE FOLDERI I I

í uw SLAGER staat iedere dag voor

í u klaar met VERS VLEES

y Natuurliik vullen wii ook uw
I dlepvrles met 1e kwaliteit

Í .loNc RUND- oÍ vARKENS-

I vLEEs

I ott., gesorteerd en verpakt zonder extra kosten.

SPEER
VOOR

MA

Stads laan

S T R AIS

DEEL-
R K TI

2, te1.: lQ06

Praat of bel even met

$lagerli U.Ziilstre
telefoonl309

ADVERTEER iN DIT BLAD !
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CULTURELE AGENDA DECEMBER 1978

OM OP TE HANGEN!

Da tum Wat Waar iloe laat
1 dec.

4 dec.

Zanggroep Cantare
Elckerlyc

+ Dansgroep Mi enskj psh0s 20.00 uun

Vr i j knutsel en voor k.i ndenen
Cursus weven
Vo.l ksdanscn jongerengroep
Danmen jeugd
D amme n

Ni fe l híske
Ni f el tríske
Sko e nder
Skoe nder
Skoende r

18.30 - 20.OO uur
20.30 - 22.OO uur
2O.OO - 22.00 uur
19.0O uur
2O.OO urrr

Vo 1 ksdansen ouderengroep 09.OO - 1O.30 utrrSko ende r5 dec,

6 dec.

7 dec.

Boetseren voor kinderen Ni felhiske 13.30 - 15.OO uur
van 15.OO - 16.30 uur

Vrij knrrtselen voor kinderen
Cursus pottenbakken
Beginnerscursus E.H.B.O.
Sc hakcn

Ni. felhíske
Nifeltríske
Skoende r
Wapen van IJlst

18.30 - 2O.OO uur
2O.1 5 - 22 .00 uur
19.30 - 21.3O uur
20.OO uur

11. dec Vrij knutselen voo. kinderen
cursus weven
Dammen jeugd
Dammen

Nifelhíske
Ni.felhÍske
Sko ender
Sko ende r

18.30 - 20.00 uur
2O.3O - 22.0O uur
19.O0 uur
20.00 uur

72 Volksdansen ouderengroep 09,0O - f0.30 irurSko en de r

13

de(l

dec Boe t se re n voor k -i nder e n t\flelnuske aJ.JU - l5.UU uun en
van 15.00 - i6.30 uur

I4 dec. Vrij knutseleh voor kinderen
Cursus pottenbakken
Beginnerscursus E.H.B.O.
S c haken

Nifelhíske 18.30 - 2O.OO uur
NifelhÍske 20.15 - 22.00 uur
Skoender 19.30 - 21.30 uur
Wapen van IJlst ZO.OO uur

15 dec, Gezellige avond Buurtver.
S. Sjaerdemalaan=Harinxmawes

Mi.enskipsh0s 20,0O uur

18 dec.

19 dec.

2O dec.

Cursus weven
Danmen jeugd
Darnme n

Vrij knutselen voor kinderen NifelhÉske
NifeIhóske
Skoe nder
Skoe nde r

18.30 - 20,O0 uur
20,30 - 22.00 uur
19.0O uur
2O.0O uurVolksda"sen jonge 

O uur
Volksdansen ouderen groep Sko e nder 09.0O - 10.3O uur

io.so
I'riese C.P.B., Kerstwijding
Vrij knutselen voor kinderen Nifelh0ske 18.30 _ 20.OO uurcursus bottenbakken Nifelhíske 20.15 _ 22.00 uurBeginnerscursus E.H,B.O. Skoender 19.30 _ 21.3O uurSchaken Wapen van lJLst 2O.OO uur_t/ aec

28 dec. Vrij knutselen voor kinderen Nifelhíske 1g.30 _ 2O.OO uurCursus pottenbakken Nife]hdske 20.1b _ 22,00 uurBeginnerscursus E.H,B.O. Skoender 19.3O _ 21.3O uurSchaken Wapen van lJlst 2O.OO uur



GALAMAGRACHT 34, tet-.05155-157O
OP DE GALAMAGRACHT TE ÏJLST BESCHIKT OVER EEN

AMBACHTELIJKE SLAGERIJ

AFDELÏNG DAUWVERSE GROENTE

SPECIAAL AFD. REFORM, DlEET, DROGISTERIJ EN

AFDELING BROOD, KAAS EN BUITENLANDSE KAAS

SMETICA

DAGVERSE MELKPRODUKTEN

RTJK ASSORTIMENT KWALITEITSWIJNEN

FIJN ASSORTTMENT VLEESWAREN

UW SUPERMARKT IS ALLE DAGEN GEOPEND VAN 8.3
VAN l-3 . l- 5 T0T 18 . OO uur

ZATERDAGS VAN 8.30 TOT L2.L5 EN VAN ]-3.15 TOT 16.OO UUR.
DONDERDAGAVOND . KOÓPAVOND VAN 6 TOT 9 UUR

RUIME PARKEERGELEGENHEID EN TEVENS WORDEN AL UW BOODSCHAPPEN

GRATIS THUISBEZORGD !

TOT ZIENS BIJ



@ BLOEMEN EN PLANTEN

(o) BLOEMSIERKUNST

@ TIIINCENTRT]M

@ TUINARCHITEKTUIJR

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

tTIJ

Yl re.,.^, [t{
fi,*si rc\.,q

U"t l^sl*""b

DE HAAS

BLOEMEN

STADS LAA

205

I

I

ï

z\e on).<L
\,- Í)i rv\.Ëh FeLCIer.t

't ROEFKE
WÏEKE DE JONG

STADSLAAN IT

TEL. : 1686

*arL n\€ef
L.r\r.

k ".1o't

të^ "?3
'--O.c[ere-

Sescha^-
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Voor al uw schildersartiketen
Tevens het adres voor uw: (

(

st. NICOLAAS GESCHENKEN 
(

(

1 aarzen

klompen

mui l- en

hobbys c hoenen

De winterschilder is er weer! ! ! !

Inlichtingen bij:

J. G. de Vries
SCHILDER- EN BEHANGERSBEDRIJF

IJLST - Galamagracht 13

VERENIGING ' t Nifelhriske, Gaf a-
magracht 9Oa, IJIst.

Wie wi1 er weer komen potten-
bakken? Donderdag 23 november
start Jaap de Best weer een cur-
sus. Er wordt gewerkt van 2O.l_5-
22.OO uur. De cursus bestaat uit
10 lessen en de kosten bedragen
f. 6Or-- voor leden en f. 67,50
voor niet-l-eden. Meldt u snel !

Er zijn nog slechts enkele
plaatsen open.
Bij voldoende belangstelling
start in januari a.s. op maan-
dagavond een cursus fotografie.
De bedoelíng is dat u zelf leert
ontwikkelen, afdrukken en vergro-
ten. Overigens kan het programna
in overleg met de heer van der
Leij worden samengesteld.
De kosten zul.l_en f . 5Or-- voor
18$sf, tg"6r.fr3tt9iXgg1 niet-

soor 10 lessen.
Voor de cursus Vrij Knutselen
op maandagavond van 19.30 -
20.OO uur zoeken wij nog enke-
1e vrijwilligsters. Als u een
beetje handig bent met textiel,
papier, pitrie.t etc.r en u
vindt het leuk om met kinderen
te werken, kom dan eens langs
op maandagavond.
Voor inlichtingen kunt u be11er
mevr. bij de Weg, te1. LTTZ
of mevr. v.d. Bosch, teI. 1951,
Voor opgave voor of inlichtin-
gen over de cursussen kunt u
ook bij hen terecht.

Het bestuur.
KLAVERJASN IEUI./S

0p vrijdag 24 november is er
weer Klaverjassen in de SK0ENDER,
aanvang rs avonds 8.00 uur;
waar wij u al len weer verwachtenl

Lo I ke.



Gezien het overweldigende succes dat de zanggroep "Cantaretr oogste met haar optreden
tijdens het koffieconcert in het vorige seizoen, heeft de Culturele Raad gemeend hen
nu een avondvullend programma te kunnen laten verzorgen, samen met de dansgroep
"Efkerick'r uit Groningen. Het belooft een fijne avond te worden op

YRIJDAG 1- DECEMBER A.S.
ín het Mienskipshils, aanvang 2O.OO uur. Entreeprijzen: f. 7,5O per persoon,
1,2 - 1,6 jarigen f. 5,--, Houders van 65+ kaarten en C.J.P.-houders betalen ook f.5,--
Zij die zitten met vervoersprobl-emen kunnen di;b melden bij mevr. Muller, Ylostins-
laan 43' te1 . L41"9 I de heer Tabak, De Kling, tel. 1BO5 of bij mevr. tr/ijbenga, Eê-
gracht 95, tel . L6L4.
N.B. Culturele Jongeren Paspoorten zijn te verkrijgen bij de postkantoren à f. 6,--
per stuk. Inlichtingen ook aldaar en op het gemeentehuis.

GESLAAGD KONSERT IN MIENSKIPSHUS"

Zondagmorgen 12 november j.1. om l-1-.OO uur werd het eerste koffie-concert van dit
seizoen in het inmiddels verbouwde Mienskipsh0s te IJlst gegeven. Dit konsert ging
uit van de Culturele Raad van deze stad. Er werd een bijzonder goed en afwisselend
programma geboden van muziek uit de Middeleeuwen tot en net de 1Be eeuw. Uitvoerenden
waren: Jan ten Brug blokfluit, Jan van Beijeren Bergen en Henegouwen, en Jan Dijkstra
afwÍsselend op kistorgel en klavesirnbel.
Deze groep jonge musici speelt onder de naam:rrWel Jan en cotreen naam die ontleend
is aan een lied van de N erlandse komponist Jan Jacob van\ .ck. Met dit lied wêrd
het programma op blokflurY oegonnen. Er werd op verÊchi1len& blokflulten gespeeld,
al1en kopieên rran lnstrumenten uit de tijd rond l-7OO.-'Ook het bespeelde klavesimbel
en het drie stemmen tellarde kistorge), zijn gebouwd volgens de traditie uit die tijd.
A1le mogelijke kombinatit- net deze instrumenten kwamen aar\-.rod, waarbij het vier-
handig orgelspel voor de meeste toehoorders iets nieuws was.

Noteert u ook nog even dat op 19
van: ttOra et Laboratr. Let

december Tryater in
op de raambiljetten

worden demonstraties gegeven in
za1 tevens een exposítie worden
ad in het Decembernummer.

ïJlst komt met de premiere
en advertentie.

het beoefenen van huisl'lijt.
ingericht. Let u op nadere

Verder delen wij de ouders van de schoolgaande jeugd mee dat er zeer waarschijnlijk
weer een fi-etsenkontrol-e za7 zijn. Meewerkenden: plaatselijke politie, Veilig Ver-
keer Nederland' enz. fn dit seizoen is een goede verlichting zeer belangrijk! !

evenals een goede reflector. Maar dit wist u natuurlijk a} . De kinderen krijgen
bericht mee naar huis !

MUZI"EK

Wij denken aan een muziekavond door lJlster inwoners verzorgd. Hi-erbij denken wij
aan een fijne avond waar de stadgenoten samen muziek maken. Mensen, di-e een muziek-
instrurnent bespelen, nodigen wij uit om zich op te geven, alleen of met een bestaan-
de groep" Wij willen dan proberen met die bestaande groepen of met te formeren
groepen een programma op te ste1len. Dit kan leiden tot een fijne muziekavond. Mensen
of groepen die zich op wi11en geven kunnen dit doen bij Jan van Dijk, De Kling 10,
te1. 1949. Vóór de Kerstdagen rnoet u zich opgeven. De heer van Dijk verschaft ook
verdere inlichtingen.

De op 4 november j.1. gehouden autocontrole op verl-ichting en banden is een groot
succes geworden. Maar liefst 4O autobezitters lieten hun wagen bij Garage Limburg
control-eren en zo nodig repareren. Bovendierr gaven ztch 14 nieuwe leden op voor
Veili-g Verkeer Nederfand. Een mooi succes.

18 en l-9 jalnuari 1979
Bij deze demonstratle
mededelingen 1n dit bl

Voor het samenstel
een beroep op alle
strekken, hi-eraan
Verenigingen, die

len van een zo kompleet mogel-ijke culture]e Agenda doen wij graag
vereni-gingen, die verzocht worden de benodigde gegevens te ver-

mee te wifl-en werken door het tijdig inzenden van hun gegevens.
niet een desbetreffend verzoek hebben ontvangen en die toch menen
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TAXI - CENTRALE

NIEUWENHI]IS - IJLST

Sikko Sjaerdemalaan 10

NIEUW o5155-1900 NIEUW

b . g. g. SNEEK 0515O-1-8888

ZI EKENFOND SVERVOERDER

SCHOOLVERVOER

TROUW- EN VOLGAUTOIS

BE GRAFENI S ONDE RNEMÏ NG

NIEUWENHUIS

Verzorging van begrafenissen
of crematies voor IJlst e.o '
Ongeacht lidmaatschaP ver-
eniging, verzekering en nlet
leden.
Meldingen dag en nacht bij
onderstaand adres. Voor alle
inlichtingenr adviezen' ver-
zekering:

SJ. NIEUWENHUIS,
Sikko Sjaerdemalaan 10
IJlst, tel l-9O0, b. g. g.

(05150) 18888

TE HUUR:

TAPI JTRE I N I G I NGSI"IACH I NES

om zelf uw tapijt schoon
te maken

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

Droogt i jd: 3 .00 uur

Tevens te huur:

SC HROB- , BOEN- en I^/ATER-

ZUIGERS EN LADDERS

INLICHTINGEN:

Telefoon 05155 - 1952

ZANGGROEP YLOSS

tJij zijn erg bl ij u

speelplaat uit is.

VERS VAN DE PERS!
te kunnen vertellen dat onze nieuwe Lang-

We hebben er een paar maanden hard aan gewerkt en zijn met het
resu I taat bi jzonder tevreden.
Bovendien zijn de eerste reakties zeer positief. We kunnen u

de aanschaf van deze plaat dan ook warm aanbevelen!
Deze plaat is heel geschikt als St. Nicolaaskado en is ver-
krijgbaar tegen de betal ing van f 18,50 bij:
ARIE HOEKSTRA, JURJEN HOOMANSSTRAAT 21, Tel . 1305 (u.g.g. 1851)



Wij hebben vel-e soorten VOETBALSCHOENEN van het merk QUICK
in all-e maten.
ZAALSPORTSCHOENEN voor kinderen en
TJ.V.C. VOETBALTASSENI ! !

SCHEENBESCHERMERS

KEEPER HANDSCHOENEN

LEREN VOETBALLEN

ADIDAS SPORTBROEKEN

IJ.V.C. SHIRTS EN BROEKJES

VOETBAL- EN TENNTSSOKKEN

VOETBALPOMPEN

KEEPER SHIRTS

vo -Lwassene n

nni i zan I

dinsdag 28,
j dag 1- en

VERDER TURNPAKJES + EMBLEMEN VAN I'STANFRIESII ENZ. ENZ.

TE VEEL OM OP TE NOEMEN! ! ! !

Denk om de Sint Nicolaasloten, met vele
en natuurlijk ONZE EIGEN SPAARZEGELS !

Onze extra St.Nicolaas koopavonden zijn
woensdag 29, donderdag 30 november, vri
maandag 4 december.

,,!ll,otur waremhuió"
Galamagracht 5 en 8 - lllst

VAN DE CULTURELE RAAD.

ïn deze uitgave van het Kypmantsje wordt voor de eerste keer
de nieuwe Culturele Agenda opgenomen. Het is de bedoeling
dat in elk nummer een dergelijke agenda wordt opgenomen voor
de volgende maand. A1s u de aktiviteiten van uw vereniging
of club ook op de maandkaLender vermeld wil-t zien, neemt u
dan even kontakt op met: tdl . 1'625 - Stadhuj-s-hr.Bruinsma
of tèl. 1-419 - mevr. Muller, Ylostinslaan 43.

Door omstandigheden is de agenda deze keer verkleind afge-
drukt. In het volgende nummer vindt u deze agenda op normale
grootte midd.enin.het KypJnantsje en we1 zodanig dat u deze
paglna gemaKKellJK Kunt Dewaren.



I j:'

Kom voor St.Nicofaas kado,s naar de meestgesorteerde zaak van IJlst ! !

Er is voor elke portemonnaie wel ietsin textiel, fuxe- , huishoudelijke
artikelen, speelgoed en sportartikelen,
o.a. :

Mooie tricot NACHTHEMDEN _ pyAMA,S

HEREN VESTEN EN TRUIEN.

HANDSCHOENEN = WOL EN SUEDE !

BROMMERWANTEN

SJAALS EN MUTSEN

VERPAKTE BADDOEKEN EN TAFELLAKENS

WIT DAMAST OM ZELF TE BORDUREN

ZAKDOEKEN

VELE SOORTEN BORDUURWERK

WOLLEN EN SMYRNA TAFELKLEDEN.

Geef eens een warm kado, geef een DEKEN.
ELEKTRISCHE DEKENS 1 en 2 persoons.

Z]E VOOR ONZE AFDELING HU]SHOUDELIJKE EN

= DUSTERS.

LUXE ARTIKELEN
DE FOLDERS.

WILT U EEN NUTTIG EN
SPORTI ! !

PRAKTTSCH KADO, GEEF DAN IETS VOOR DE

,?IJLSTER WARENHUIS"
M. VAN DER VEEN
Galamagrachr 5 en 8, IJlsr, tel. 1229

Sinterkl_aes is wer yn it 1àn,
fan alles hawwe wij dêr foar.
Rin en sjou net to fier
de mol-kboer komt bi j Jo doar!

Eltse wike nije oanbiedingen. Sjuch ris fólders! !

Jou molkboer, N. Waltje , ti11. : L3g7 .



Nieuw:
Ongevallen Opvang

uitgebreide brand"

ri slco d.ekkÍng

Po1 is
verzekeringen

Onderde 1e n

Reparatie
NIEUW

Rijwielservice tel .1724

ANNA SCHRAA-

VAN POPTA

GEDIPLOMEERD

PED IC URE

GEEUWKADE 11

TEL.: 193O

g
t, ,

-*r-ffiË*,

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

adninistratie- en verzekeringsburo
A.M. Kruie
de Jagersherne ? IJlst tel-.1?BO

Kan IJlst zonder

De fietsenmaker
fietsenmaker?

niet zonder
IJlst

race
en toer

K. KooprnansGalamagracht 90, fJlst.
IJ LST



vervolg van ul,z. 11

Jammer genoeg kunnen we nu al-
vast stellen dat de intocht van
Sinterklaas zonder tromgeroffel
van een IJlster Drumband zal
plaats vinden en dat ls toch
verschrikkelijk jamner. 0f niet
soms? Ule zi jn benieuwd.

Het bestuur van de Chr.
Muziekver . rrConcordia r' .

PAARD
EN

PONY
VRIENDEN

Er komen steeds meer paarden en
ponyrs en er zijn er heel wat,
wefke nauwelijks of geen hoef-
verzorging krijgen met a1le ge-
volgen van dien, kreupelheíd,
ontstekingen, vele pijnen en
verslechtering in de bewegingen.
Oorzaken: verwaarlozing, te wei-
nig aandacht, gebrek aan vakkun-
dige mensen, kosten enz., enz.
Dit nu was de reden dat er drie
mensen uit IJlst geruime tijd
bezig zijn geweest die vakkun-
digheid te verkrijgen via een
bijzondere rijksopleiding, welke
bestond uit theorie en praktijk,
hoefverzorging, beenstanden,
harde en. zachte beengebreken,
ziekten, gebruik van paarden en
pony t s.
Er moesten tijdens deze oplei-
ding 36 paarden en ponyrs wor-
den verzorgd+ 6 voor examens
onder toezlcht van docent de
Boer, Giekerk. En het resultaat
mag er zí jn, want geslaagd zijn
1 november 1-978, thans Ri jksge-
diplomeerd, mevr. Sj.Nieuwen-
huis-Oosterbaan, dhr . Sj . Nieu-

wenhuis en instructeur B. de
Boer, allen Mandge IJlst, voor
verzorging kunt u bij Manege
IJlst terecht, tef .190O-1591 .

l-5 oktober - 15 november 1,97g.

GEBOREN:

Ate, zn.v.J.Groenveld en J.
Bulthuis.

ONDERTROUWD:

Dirk Hendrik Albert Diepeveen,
IJlst en Margaret Ann Advocaat,
Sneek.

GEHUWD: Geen.

OVERLEDEN:

de heer Pieter Speerstra, 61 jr.
echtg.v.: H. Sijbesma.

Sneintemoarn 12 november wie
drr. ynrt Mienskipsh0s in s.n.
'rkoffieconcertrr . Oan rt lytse
groepke minsken dat opkommen wie
i s f o 11e geni et j oun . De thris -
blÍuwers hawwe wat mist.
Wat in moài lfid kaem d'r 6t dat
tagelyk spyljen op clavecimbel,
oargel en f1uit. 0, benammen
dat fluitspel, wie tt in w0nder
dat tt sintsje troch it rnistge-
dyn hinne kijpe, as woei rt nei-
harkje? Sokke mear !

Wàt mear bikendheid d'r oan jaen
soe tinkt mij net forkeard wèze.

Gre.

tr
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DAMCLUB IJ.D.C.
ïJlst is de laatste jaren danlg
gegroeid, maar dit kan niet ge-
zegd worden van de Damclub r die
eigenlijk steeds kleiner begint
te worden. Er zijn misschien wel
mensen die wel lid zouden willen
worden, maar niet goed durven of
zich zelf niet goed genoeg achten.
Het zijn op de Damclub echter geen
van aflen grote sterrenr maar af
doende leert men. In de eerste
klas staat M. Postma weer als van-
ouds op kop. D. Heeringa, kampioen
van vorig jaar, staat nu in de mi"d-
denmoot. Sj. Fijlstra, debutant in
de eerste kl-as, boekt toch behoor-
lijke resultaten.
Stand eerste klas:
1. M. Postma
2. D.0singa
3. P. de Boer
4. J. Heeringa
5, N. Boersma
6. D. Heeringa
7 . Sj . Fij Istra
8. J.v.d.Zee
9. H. Bootsma
1-0 . H. Ouderkerken
In de tweede klas lijkt S.Heeringa
het wederom rechtstreeks op promo-
tie aan te sturen daar er twee pro-
moveren. h/e zijn echter nog nlet
halverwege de competitie zodat er
nog van alles kan gebeuren. D.
Nooitgedagt, overgekomen van de
jeugd, heeft al enige opmerkelijke
prestaties achter zijn naam staan.
IJ. Wafsweer valt wat tegen dit
jaar, evenafs S. Nooitgedagt.
M. Bokma, die levert betere pres-
taties dan voorgaande jaren.
Met B.v.d.Spoel wil het nog niet
I ukken .
Stand tweede klas:
1. S. Heeringa
2. W. de Jong

INGEZONDEN

Dié enkele bewoners van IJlst
die menen dat er geen respect
is voor opgebaarden en naa''e
familieleden, zouden die h\*t
naam bekend wi11en maken!
Misschien kunnen deze mensen
ons helpen met het grote pro-
bleem wat een aula voor zorn
haÀni if Ána'|-

Dlertmoddertroep'r is er al
langer dan 10 jaar. De aula
slechts de helft.
Het is altijd prettiger per-
soonfijk iets uit te praten
dan via een krant iemand door
de 'rmodder I' te ha1en, vooral
als diegene ook nog hun namen
niet bekend durven te naken,
zelfs niet bij de redaktie.

Fam. de Haas

OPBRENGST COLLECTE

De collecte voor geestelijk
gehandicapten heeft in iJlst
een bedrag van f . 749rog
opgebracht.

KYPMANTSJE S

GEVONDEN: eenvoudige passer,
af te halen bij Zwaagman,
Galamagracht 60.

GEVONDEN: 1 paar zwart-rodewanten (voor- kinderen van
IL-LZ jaar). Af te halen bij
W.v.d .Zee. R.Anemastraat L4

3. P.v.Schel,ti-nga
4. V/.v.d.Zee
5. P.Cnossen
6. D. Nooitgedagt
7. Th.Fijlstra
8: M. Bokma
9. S. Nooitgedagt
10. IJ. Walsweer
11. B .v.d. Spoel

8-
9-
7-
8-
6-
7-
6-
8-
8-

9
9

8
8
7

5
c
o

8-13
9-1_2
8-10
9- 9
8- I
nn

9- 7
7- 6
o-J
7- 3

B-14
7-10
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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.Umerkt
dat aan de hulpvaardigheid en aan
de snelle service.Er is geen bank,
waar ook op drukke dagen de wacht'
tijden z.okortzrjn.

De Bondsspaarbank kan
namelijk veel geld besteden aan
voldoende kantoren met uitstekend
geschoold personeel en aan de
modernste apparatuur. lV'ant de
Bondsspaarbank is een stichting
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
profiteren daarvan.Of ze nu veel of
weinig geld hebben.Alle kliënten,

groot of klein, jong of oud,
krijgen de volle aandacht

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

BONDSSPAARBANK
ÏJLST

Stadslaan 5l-.

II It SPINDELTJE''

voor verkoop van:
Finse- en Griekse weefgarens
handgesponnen schapewol
evt. met natuurprrodukten

geverfd.
kinderkleertjes uit folktore
stofjes vanaf f 9,--.
Bfj aankoop spinnewiel
(diverse merken o.a.

HACO
FINLANDÏA )

GRATIS SPÏNLES
(in overleg)

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

(maximaal 8 personen)
Ook theorieles -

bindingsleer.

INLÏCHTTNGEN:

GALAMAGRACHT 2 ]-

tel . : l-683



ïot uwdienst

SPAREN O PRIVÉREKENING
VAKANTIERE|ZEN e BUTTENLANDS GELD rVERZEKERINGEN o HYPOTHÈÈTnTï- 

.

PERSOON LtJKE' LENTNGEN o
F|NANCtERtNGEN o

tsEtEcclNGEN o BEWAARGEVTNG o

debar*roorierjereen


